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De zomermaanden waar we zo naar uitkeken, bleken uitermate karig met zonnig
weer. Toch kon de grijze hemel niet beletten dat jongeren én ouderen enthousiast
hebben deelgenomen aan onze zomerse activiteiten. Druilerig weer en samengepakte wolken waren niet in staat om de warmte van samenzijn te drukken.
Zo is onze gemeente trots op haar nieuwe kinderburgemeester, Maurine Van
Cauwelaert, haar eerste schepen Jelte Vander Elst en hun gemeenteraad. U wilt
hun eerste optreden als prille verantwoordelijken meemaken? Dat kan ! Op
Voorwoord
2 vrijdag 9 september zullen zij onze herfstkermis plechtig voor geopend
verklaren. “Kampenhout swingt” en “Rimpelrock” verzamelden
Gemeente
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heel wat blijgezinde Kampenhoutenaren. De feestvreugde die ze
Burgerzaken
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uitstraalden, vertaalt dat het sociale leven in onze gemeente
Politie
5
op en top gezond blijft. Een mooie en sociale leefomgeving
voor onze senioren: de nieuwe seniorenflats Zuurhage
Grondgebiedzaken
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bevestigen dat ons gemeentebestuur de levenskwaliBibliotheek
8
teit van de oudste inwoners als een ernstig beleidspunt
Gemeente
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aanstipt. Nu de dagen al zichtbaar korter worden, bent
u gebaat bij de nuttige richtlijnen voor een veilig wegMilieu
10
verkeer. Onze politie geeft ze u ter preventie mee.
Cultuur
12
De komende herfst programmeert Kampenhout
Ontwikkelingssamenwerking
13
verschillende ontmoetingskansen voor piepjong, jong
én oud. Er zijn festivals voor de jeugd , voor ouderenActiviteitenkalender
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nog- jong van hart ! En wat voor onze allerjongsten?
Jeugd
16
In Kampenhout kan dat. In deze brochure vindt u
Onderwijs
17
de inschrijvingsstrook voor de Kinderhappening op
OCMW
18
vrijdag 4 november. Maar… eerst is het de beurt aan
onze senioren. Op donderdag 22 september ontvangt
Toerisme
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onze burgemeester u voor een spetterende feestNuttig
20
namiddag. Ons initiatief van de Dorpsrestaurants zetten
Sport
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we verder. Uiteraard verfijnden we ons project om iedere
genodigde maximaal tevreden te stellen. Zorg voor mekaar
Welzijn
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begint bij eenvoudige hulpverlening. Wat denkt u over een
Wonen
25
‘Boodschappendienst’ in onze gemeente? Onze Dienst Welzijn
Verenigingen in de kijker
26
wil uw mening kennen. In deze brochure vindt u een vragenlijst.
Maak uw mening kenbaar en bezorg ons de ingevulde lijst terug.
Senioren
27
Wellicht is deze dienst voor u de start om de groep vrijwilligers in
onze gemeente te verruimen. Zorg voor onze aarde, voor onze medemens
kan én mag niet kortzichtig en egocentrisch stoppen bij de grenzen van onze
gemeente. Daarom een warme oproep voor ons Wereldfeest tijdens het weekend
van 4,5 en 6 november. Dank aan alle initiatiefnemers die ons stimuleren om “wereldwijd” te denken en te ageren. Ook in onze gemeentelijke diensten leeft er wat !
Nieuwe collega’s treden aan, loopbanen eindigen. In deze brochure maakt u kennis met hen. We noemen speciaal Linda Vandervorst die het departement financiële
zaken verlaat. We wensen haar niet alleen een welverdiend pensioen toe. Vooral
danken we haar voor haar jarenlange gemoedelijke en stipte dienst aan Kampenhout. En om de vakantiemaanden af te sluiten: een welgemeende dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de speelpleinwerking en de sportactiviteiten.
Aan onze schooldirecties én leerkrachten wensen we een vruchtbaar schooljaar toe.
Aan onze ouders wensen we de vreugde om te zien hoe hun kind(je) of jongere dit
schooljaar groeit en evolueert tot een evenwichtige en blije jonge mens.
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 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

Gemeentelijke diensten

☎

Administratief centrum, Gemeentehuisstraat 16
Politie
016 31 48 40
Burgemeester
016 65 99 73
Bevolking
016 65 99 41
Pensioenen
016 65 99 42
Rijbewijzen en reispassen
016 65 99 43
Burgerlijke stand
016 65 99 31
Begraafplaatsen
016 65 99 31
Toerisme
016 65 99 71
Op de eerste verdieping:
Secretaris
016 65 99 21
Secretariaat
016 65 99 23
Lokale economie
016 65 99 22
Landbouw
016 65 99 22
Personeelsdienst
016 65 99 26
Overheidsopdrachten
016 65 99 32
Financiële dienst
016 65 99 61
Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS
016 65 99 25
Cultuur
016 65 99 72
Drugpreventie
0474 85 92 17
Welzijn
016 65 99 59
Communicatie
016 65 99 59
Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst
016 65 99 01
Stedenbouw
016 65 99 02
Openbare werken
016 65 99 01
Woonloket
016 65 99 18
Milieu
016 65 99 04
Sporthal, Zeypestraat 26
Sport
016 65 99 75
Hutstraat 24
Jeugd
016 65 99 15
Naast het containerpark, Neerstraat 20
Loods
016 65 99 76
Gemeentelijke Bib, Tritsstraat 5
Bibliotheek
016 65 99 79
Leuvensesteenweg 22
Witloofmuseum
016 22 33 80

@
politie@kampenhout.be
burgemeester@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
begraafplaatsen@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be
gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
lokaleeconomie@kampenhout.be
landbouw@kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be
overheidsopdrachten@kampenhout.be
gemeenteontvanger@kampenhout.be
informatica@kampenhout.be
cultuur@kampenhout.be
drugpreventie@kampenhout.be
welzijn@kampenhout.be
info@kampenhout.be
technischedienst@kampenhout.be
stedenbouw@kampenhout.be
openbarewerken@kampenhout.be
woonloket@kampenhout.be
milieudienst@kampenhout.be
sport@kampenhout.be
jeugd@kampenhout.be
loods@kampenhout.be
kampenhout@bibliotheek.be
witloofmuseum@kampenhout.be
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Dienst:
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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.

HUWELIJKEN
Roger Wittocx & Pascale Donner

17/06/2011

Eric Timmerman &
Therese Assieme Behounde

18/06/2011

Michaël Waton & Kelly Vanderhaegen

18/06/2011

GEBOORTES

Karel De Bontridder & Nadine Eyndels

18/06/2011

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Filip Van Langendonck &
Jessica Meesschaert

24/06/2011

Mark Evenepoel & Marie-Odette Kibibi

02/07/2011

Ruben Claes & Jenny Broekx

22/07/2011

Sven Naesen & Lesley Penné

22/07/2011

Bram Stuyckens & Birgit Spelier

30/07/2011

Laurent Vandereviere & Pascale Bax

30/07/2011

04/04/2011

Kaat

Framhout Benoit en Van Ruymbeke Helga 05/04/2011

Estelle

Taccoen Bart en Vierstraete Inge

05/04/2011

Sanne

Seré Ivitca en Homchan Duangjai

06/04/2011

Emma

burgerzaken

Godts Steven en Schillebeeckx Karen

Aerts Jelle en Willems Vanessa

17/04/2011

Jonas

Vankeerberghen Maarten en
Vandoren Maria

21/04/2011

Felix

Jacobs Ronny en Vandenbergh Liesbet

26/04/2011

Hanne

Robin Vangroenendael &
Kristel Machtelinckx
Tom Van Kerckvoorde &
Sandy Hellinckx

Van Meerbeeck Benny en Van Assche Anne

04/05/2011

Stan

Alain De Greef & Hilde De Smedt

13/08/2011
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Verreck Kurt en Jacobs Geraldine

05/05/2011

Margo

Mario Truyens & Peggy Janssens

26/08/2011

Zemouri Ahmed en El Youssoufi Meryame 09/05/2011

Nayl

Lambrechts Wietse en Ketels Ellen

13/05/2011

Millie

Fauconnier David en Aché Eveline

16/05/2011

Jerko

Van De Velde Steven en
Heremans Leentje

18/05/2011

Hanne

Fransen Stéphane en Wijnants Sofie

19/05/2011

Nora

Maes Timmy en Reynders Nele

20/05/2011

Leon

Tourré Christophe en Willems Katja

22/05/2011

Niels

Becue Johan en Feyaerts Tine

24/05/2011

Dre

Stijlemans Benoit en Korf Johanna

27/05/2011

Luka

Flémal Mathieu en Renard Cindy

28/05/2011

Emma

De Lathauwer Dirk en Widart Anne

03/06/2011

Eliza

De Batselier Rocky en Hernou Kim

08/06/2011

Ella

De Waele Tom en Geeurickx Frieda

08/06/2011

Tuur

Mahy Sigrid

09/06/2011

Seth

Wanten Luc en Giger Marijke

14/06/2011

Laura

Collijs Veerle

15/06/2011

Linde

Dolhen Jelle en De Mol Kelly

18/06/2011

Lyara

Verhoeven Sven en
Van Cauwelaert Karlien

18/06/2011

Thigo

Feyaerts Gerrit en Van Rooij Sabine

21/06/2011

Lotte

Vlaeminck Lieven en
Naessens Annelies

21/06/2011

Marilyn

02/08/2011
12/08/2011

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(half mei – half augustus)

GOUDEN
Robert Jacobs & Maria Verlinden
Edward Vankeerberghen & Josephina Waegemans
Jan Peeters & Irma Cleynhens
Willy Vandereet & Celina Tobback
Hendrik Hermans & Maria Verdeyen
Gustaaf Dooms & Jeannine De Leenheer
Georges Keyaerts & Suzanna Tobback
Joseph Berckmans & Rachella Vanderlinden
Joseph Pauwels & Anna De Wit
Marcel Peeters & Luciana Goolaerts
Maurice Verstraeten & Monique Moorat
Karel Budts & Lidy Van Den Broeck
Alfons Pasteels & Maria Casteels
Roger Vanhemelrijck & Agnes Huygens
Noteer alvast 14 oktober 2011 in uw agenda
Alle echtparen die in 2011, 50 jaar getrouwd
zijn worden uitgenodigd op het gemeentehuis
en krijgen een receptie aangeboden.

VEILIG IN HET VERKEER

Joseph Vanden Schrieck & Yvone Mertens

De donkere maanden staan weer voor de deur. Zien en
gezien worden is dan ook van uiterst groot belang voor
de fietsers. Daarom zetten we hieronder de wettelijke
verplichtingen, die opgenomen zijn in de wegcode, nog
even op een rijtje.

Emiel Demeester & Mariette Brassine

Joseph Vanden Schrieck &
Yvone Mertens en Emiel
Demeester & Mariette
Brassine vierden hun
diamanten huwelijksjubileum. Reeds 60 jaar
delen zij lief en leed. Dit
kan tellen. Beide echtparen namen de gelukwensen en geschenken
van het Koninklijk Paleis ,
het provinciaal bestuur en
het gemeentebestuur in ontvangst. Wij wensen
hen langs deze nogmaals van harte proficiat en hopen dat zij nog talrijke jaren in goede gezondheid
omringd door familie en vrienden samen mogen zijn.

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.*
Clementina Gypers

11/03/2011

Willy Lenaerts

08/04/2011
22/04/2011
08/05/2011
24/05/2011
23/06/2011
25/06/2011
30/06/2011
09/06/2011
23/07/2011

Francine Van Steenwinckel

Anna Verhoeven
René Folon
Leonie Willems
Rene Van hoof
Clementine Verschueren
Jules Robert Willems
Frans De Smedt

*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.

Wat zegt de wegcode over fietsverlichting en reflectoren?
De verplichting om een permanente verlichting op de
fiets te hebben is sinds 18 mei 2006 opgeheven. Fietslichten moeten alleen aanwezig én in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de
dag. Dit geldt ook wanneer het zicht beperkt is vanaf
200 meter. Het gaat hier over een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan. De verlichting mag in
knipperstand werken en mag op de bagage, de kleding,
het lichaam, het rijwiel zelf,… aangebracht worden.
Op een ‘gewone fiets’ (stadsfiets, hybride, city bike)
moeten voldoende reflectoren aangebracht worden:
• een witte reflector vooraan;
• een rode reflector achteraan;
• gele of oranje reflectoren in de pedalen;
• een wit reflecterend lint op de zijkant van de banden of
minstens twee gele of oranje reflectoren op de spaken
van elk wiel.
Een racefiets (koersfiets) of terreinfiets (mountainbike)
die één of twee spatborden heeft moet altijd uitgerust
zijn met een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan.
Vergeet niet om opvallende kledij te dragen. Draag een
fluovestje of trek een fluohoesje over uw rugzak of boekentas. Dit bevordert de zichtbaarheid en dus uw eigen
veiligheid.
De lokale politie KASTZE controleert regelmatig of de
fietsverlichting wordt gebruikt. Niet om u te pesten
maar voor uw eigen veiligheid. Als u bekeurt wordt omdat u de fietsverlichting niet gebruikt krijgt u een boete
van 50 euro.
Wijkpost Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
016/31 48 40 - politie@kampenhout.be
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WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN
KWERPSEWEG

RUIMEN VAN GRACHTEN EN OEVERVERSTEVIGING

De nutsleidingen zoals gas, elektriciteit en waterleiding
in de Kwerpseweg zijn vernieuwd en verplaatst. Dit was
noodzakelijk om ruimte te creëren voor de eigenlijke
werken aan de riolering en de wegenis. Deze eerste fase
van de werken is nu voltooid. In september 2011 starten dan de echte rioleringswerken en de heraanleg van
de Kwerpseweg met inbegrip van de aanleg van nieuwe
fietspaden. Hiervoor is een uitvoeringstermijn van 60
werkdagen voorzien, afhankelijk van de weersomstandigheden. Hiervoor zal de Kwerpseweg voor alle verkeer
afgesloten worden. Aangezien de Kwerpseweg een belangrijke verbindingsweg met Kortenberg is, zal dit uiteraard hinder met zich meebrengen voor de weggebruikers. De alternatieve verbindingsweg naar Kortenberg
zal dan via de Haachtsesteenweg en Steenokkerzeel zijn.
Ook de busverbinding die via de Kwerpseweg rijdt zal tijdelijk worden opgeschort. Gelieve hier rekening mee te
houden. Wij raden u aan om voor de laatste stand van zaken regelmatig de nieuwsberichten op de gemeentelijke
website na te lezen.

Op heel het grondgebied van Kampenhout slingeren
zich talloze grachten en beken doorheen het landschap. Sommige van deze grachten zijn opgetekend in
de atlas van de onbevaarbare waterlopen en worden
geklasseerde waterlopen genoemd. Daarnaast zijn er
nog vele grachten en beken die niet geklasseerd zijn in
de atlas. Om een idee te krijgen over het juiste aantal
en om een adequaat onderhoudsprogramma te kunnen
opmaken heeft de gemeente Kampenhout in een tijdelijke opdracht ervaringsdeskundige Roland Van de Dries
aangesteld om de gemeente hierin bij te staan. Jaarlijks
worden een aantal geklasseerde waterlopen aangepakt
voor een grondige ruiming en oeververstevigingen. Momenteel is de aannemer bezig met de uitvoering van
deze opdracht. Maar ook de niet-geklasseerde waterlopen zullen na opmaak het onderhoudsprogramma
gefaseerd een grondige onderhoudsbeurt krijgen. Deze
maatregel zal in belangrijke mate bijdragen in het verminderen van mogelijke wateroverlast.

ONDERHOUDSWERKEN AAN WEGEN
Verschillende straten krijgen nog dit jaar een nieuwe
bovenlaag in asfalt. De strenge winters van de laatste
twee jaar hebben ervoor gezorgd dat het wegdek op
veel plaatsen in een slechte toestand is. In normale omstandigheden wordt dit onderhoud om de twee jaar uitgevoerd maar door de buitengewone omstandigheden
van de laatste jaren zullen ook volgend jaar nog straten aangepakt worden. Dit jaar is een selectie gemaakt
rekening houdend met de toestand van het wegdek, de
hoeveelheid verkeer dat van de weg gebruikt maakt en
de noodzaak om preventief te werk te gaan om schade
aan de funderingslaag van de weg te voorkomen omdat
die veel moeilijker te herstellen is.
Ook is er rekening gehouden met rioleringsprojecten
van Aquafin die volgend jaar in uitvoering zullen gaan
en waarbij het wegdek sowieso vernieuwd wordt. De andere straten zullen volgend jaar aan bod komen.

FIETSPADEN GEBETONNEERD
VOOR MEER FIETSPLEZIER
Niet alleen langs de straten maar ook door de prachtige Kampenhoutse velden lopen meerdere fietspaden,
waarvan sommige zelfs opgenomen zijn in het recreatief fietsroutenetwerk van de provincie Vlaams-Brabant.
De meeste van deze fietsroutes doorheen de velden zijn
echter onverharde veldwegen waardoor ze niet het hele
jaar door kunnen bereden worden, rekening houdend
met ons Belgisch weertje. Naast de prachtige zichten
langs deze routes zijn het ook nuttige alternatieve fietsverbindingen waar het rustig en veilig fietsen is. Daarom verdienen deze routes een opwaardering en zijn er

grondgebiedzaken

AANLEG VOETPADEN KERKHOFLAAN
Voorheen

Nu

Om de verkeersveiligheid in de Kerkhoflaan te verhogen
werden er langs beide zijden voetpaden aangelegd en
werd het kruispunt met de Molenveldweg volledig heringericht.
Omdat een rechte baan bij de autobestuurders een onterecht gevoel creëert dat er sneller kan en mag gereden worden is er geopteerd om op het kruispunt met de
Molenveldweg een afbuiging en gewijzigde voorrangsregeling te voorzien. De werken zijn reeds een tijdje beëindigd en de effecten worden steeds meer merkbaar.

MOBILITEITSPLAN
ZONEBORDEN 30-50-70 km/u
Alle straten zijn voortaan ingedeeld in een bepaald snelheidsregime. In de gemeente bestaan er drie snelheidsregimes: 30-50-70 km/u. Tijdens de maand juli zijn de
nieuwe zoneborden geplaatst. Door de nieuwe zoneborden moeten ook alle oude overtollige snelheidsverbodsborden verwijderd worden om conflicten met de nieuwe
snelheidsbepalingen te vermijden. Indien u na verloop
van tijd toch nog merkt dat bepaalde verkeersborden
strijdig zijn met elkaar, kan u steeds een seintje geven
aan de afdeling openbare werken.

KEURING PRIVE-RIOLERING
Vanaf 1 juli 2011 moet men bij elke nieuwbouw en grote
verbouwing verplicht een keuring van de privé-riolering
laten uitvoeren. Deze keuring is opgelegd in het nieuwe
algemene waterverkoopreglement. Een geldig conformiteitsattest zal moeten voorgelegd worden aan de
openbare rioolbeheerder, teneinde een nieuwe rioolaansluiting te verkrijgen. Het nieuwe waterverkoopreglement voorziet naast de bestaande keuring van de
binneninstallatie van drinkwater nu dus ook de controle
van de privé-riolering. De keuring focust zich voornamelijk op de goede scheiding van hemelwater (kortweg
RWA of regenwaterafvoer genoemd) en afvalwater (ook
wel DWA of droogweerafvoer genoemd). De correcte
aansluiting van de privé-riolering op het openbaar rioleringsstelsel wordt via deze controle verzekerd. Enkel
“keurders privé-riolering” die in het bezit zijn van een
erkenning en attest mogen de wettelijk verplichte keuringen uitvoeren.
Om de rioolkeuring vlot te laten verlopen stelt u best
volgende zaken ter beschikking van de keurder:
as-built rioleringsplan, bouwaanvraagplannen, foto’s
genomen tijdens de aanleg van de riolering, technische
fiches en facturen van de gebruikte materialen, technische fiches en facturen van de pompinstallatie voor
hergebruik van hemelwater. Meer info kan u verkrijgen
bij de afdeling openbare werken.
Meer info:
Afdeling Openbare Werken
Openbarewerken@kampenhout.be
016/65 99 05

grondgebiedzaken

dit jaar op een aantal fietsroutes betonnen fietspaden
aangelegd. Zo werden de Bogaertweg, de Oude Brusselbaan en het verlengde van de Aarschotsebaan tussen de Assentstraat en de Bukenstraat met een betonverharding voorzien. Het hoofddoel blijft echter fietsen
en sluipverkeer moet vermeden worden. Daarom werd
de gemeente verplicht om de breedte van de betonverharding te beperken en werden op een aantal plaatsen
tractorsluizen uitgevoerd. Het is zeker niet de bedoeling
om wagens op deze routes een plaats te geven maar de
fietser een plaats te geven die hij verdient.
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bibliotheek

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…

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

bibliotheek

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
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Bibliotheekweek:
15-23 oktober 2011
Kan ik in alle rust Nederlands leren. …
Blijf ik bij, ook zonder tv of krantenabonnement. …
Weet ik zoveel dat mijn vrouw zegt dat ik aan
Blokken moet deelnemen…
Ben ik een fanatiek lezer zonder dat het me
een fortuin kost. …
De Bibliotheekweek 2011, van 15 tot 23 oktober 2011,
zet de veelzijdigheid van de bib in de verf, vanuit
het standpunt van de gebruiker.
Zaterdag 15 oktober 2011 start de Bibliotheekweek
met een verwendag.

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).

gemeente

U merkte het misschien al op dat er een aantal nieuwe
personeelsleden aan het gemeentebestuur van Kampenhout kwamen werken, we stellen ze u hier graag
even voor:
Departement Financiële Zaken
Wij danken Linda Vandervorst voor haar dienstjaren als
onze ontvanger van de gemeente, die
weldra van een welverdiend pensioen
mag genieten.
Vanaf heden zal Nele Deprez haar
taken als gemeenteontvanger overnemen.
Departement Interne Zaken
Het nieuwe departementshoofd
Veerle Van Vaerenbergh staat in
voor de diensten communicatie en
welzijn, alcohol –en drugpreventie,
secretariaat, locale economie en
landbouw, personeeldienst, overheidsopdrachten en veiligheid en
informatica.

Joke Vanderlinden is sinds kort werkzaam op de afdeling GIS.

Op het secretariaat staat Kelly Aerts
in voor de vervanging van een collega.
Vanaf 1 september gaat Helena Molineaux lesgeven en wordt ze vervangen door Sophie Nolens die het
afdelingshoofd welzijn en communicatie wordt.
Departement Burgerzaken
Verwelkomt Anni Verstraeten op de
dienst bevolking.
Departement Grondgebiedzaken
De loods verwelkomt Kris Raeyen
als hun nieuwe werkleider.
Departement Culturele Zaken
Sinds deze zomer is Catherine
Bronckaers halftijds administratief
medewerker op onze jeugddienst.

Noteer alvast in de agenda: Nieuwe inwoners
sinds 1 november 2010 tot 31 oktober 2011 zijn welkom op 25 november 2011 voor een samenkomst in het
Witloofmuseum te Kampenhout. (Meer info volgt)

ZET’M OP KAMPENHOUT.BE
Kampenhout beschikt al jaren over een zeer
up to date website die gezien mag worden.
Evenementengids, nieuwsitems (heet van de naald!)
en tal van premies, tips, wedstrijden,… kan je vinden
op www.kampenhout.be Via de handige RSS toepassing krijg je de evenementen en nieuwsberichten van
jouw keuze ook helemaal gratis toegezonden via mail.
Zo blijf je steeds op de hoogte van wat er reilt en zeilt
in jouw gemeente.Omdat we de website extra in de
kijker willen zetten nodigt het gemeentebestuur u allen uit om je PC op www.kampenhout.be te zetten.

Open je internet browser (Explorer, Firefox,…) en stel
www.kampenhout.be in als jouw homepage zodat telkens je het internet opstart je meteen de website van
jouw gemeente kan zien.
Meer info bij de afdeling communicatie:
016/65 99 59 - info@kampenhout.be

GEMEENTE

NIEUWE PERSONEELSLEDEN
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Milieu

Infoloket DuboVlaamsBrabant
Bij het infoloket DuboVlaamsBrabant kan u terecht met
een praktische vraag over isolatie, ventilatie, verwarming, het vermijden van koudebruggen, zonne-energie,
waterbesparing of duurzame materialen.
Uw vraag wordt gratis beantwoord. Inwoners van
Vlaams-Brabant kunnen al hun vragen mailen naar
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be (vermeld uw naam
en adres) of bellen op het nummer 016/23 26 49. Elke
dinsdagvoormiddag van 9u tot 12.30u staan de professionele adviseurs van Dialoog vzw voor u klaar.

MILIEU

Planadvies duurzaam bouwen

10

Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw?
Vraag dan uitgebreid planadvies.
Planadvies staat voor een persoonlijk advies op maat op
vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige
verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van
hemelwater of duurzaam materiaalgebruik. Het advies
duurt maximaal 3 uur, en vervangt helemaal niet het
werk van de architect (geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen).
Kostprijs? Indien uw woning gelegen is in Vlaams-Brabant betaalt u 50 euro voor een basisadvies van maximaal 3 uur.

Indien u planadvies wenst, kunt u een afspraak maken
met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen via
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of telefonisch op het
nummer 016/23 26 49.
Meer informatie: www.dubovlaamsbrabant.be

Meer genieten in de tuin door minder
te werken ...
Gras is erg populair: het vormt een groen rustpunt en
schept speel- en sportruimte. Hoe legt u uw tuin aan
indien u kiest voor weinig grasmaaisel en weinig snoeiafval?

Als u kiest voor traaggroeiend gras, hebt u niet alleen
minder onderhoud, maar ook tot 50% minder maaisel.
Traaggroeiende grasmengsels herkent u het best aan
de afwezigheid of het zeer lage gehalte aan snelgroeiend Engels raaigras (Lolium perenne). De verpakking
vermeldt meestal wel dat het om traaggroeiend gras
gaat.
Enkele pluspunten van traaggroeiend gras voor u op
een rijtje:
- het is ideaal te combineren met een mulchmaaier (=
een grasmaaier die het grasmaaisel zo fijn versnippert dat het tussen de grassprietjes valt);
- het kan bovendien heel goed tegen normale betreding
en is meer wintervast;
- het heeft mooie donkergroene en fijne blaadjes, die
zelfs langer groen blijven bij droogte.
- het is een perfect alternatief voor een grasmengsel
voor recreatie- of speelgazon.
Let wel: om echt te voetballen, opteert u wel best voor
sportgazon.
Op sommige plaatsen in de tuin kiest u echter beter
voor bodembedekkers dan voor gras.
Bijvoorbeeld op plaatsen waar gras niet goed groeit of
bijvoorbeeld in de voortuin, onder bomen of in de schaduw van een haag. Zo hebt u nóg minder werk en ook
minder afval!
Meer info over traaggroeiend gras, mulchmaaien en
bodembedekkers: www.kringlooptuinieren.be

milieu

Natuur tegen de muur

RESULTATEN “DE ENERGIEJACHT”

Woont u in een dichtbebouwde straat en wilt u bij gebrek
aan een (voor)tuin toch graag een groen(er) leefklimaat,
kies dan voor een tegel- of geveltuintje. Wanneer u een
of meerdere stoeptegels tegen de huisgevel wegneemt,
kunt u de vrijgekomen ruimte beplanten met klimplanten.

In de provincie Vlaams-Brabant hebben 30 energiegroepen deelgenomen aan de campagne van de Bond Beter
Leefmilieu ‘De Energiejacht’. De groepen uit de provincie hebben 8.15% (elektriciteit en gas) bespaart. Op provinciaal niveau eindigt de provincie op een 2de plaats.
In Kampenhout hebben 4 groepen deelgenomen aan de
campagne. In totaal hebben ze 2.80% bespaart ofwel
2.493 kg CO2. Een groep haalde met 7.89% besparing, bijna de 8% opgelegd door de BBL en dit op 4 maanden tijd.

Informeer u wel goed over mogelijke klimplanten. Er
zijn enerzijds zelfhechtende soorten en anderzijds
soorten die klimhulp nodig hebben.
Kies planten in functie van schaduw- of zonrijke plekken. Kies een plaats waar voldoende hemelwater komt.
Voordat u begint gaat u best na welke regels uw gemeente hanteert. Meestal moet u er gewoon voor zorgen
dat voetgangers voldoende en veilige doorgangsruimte
houden. En dat uw planten geen problemen veroorzaken aan de dakpannen of -goten van aanpalende huizen.
Meer informatie vindt u in de Milieutip “Natuur tegen
de muur” van de provincie Vlaams-Brabant: van soorten
klimplanten in functie van het licht dat ze nodig hebben,
hoe groot of breed ze worden en wat hun groeikracht
is tot het maken van een plantgat. Kijk ook naar de uitgebreide brochure over gevelbegroening van het Agentschap voor Natuur en Bos op (www.natuurenbos.be).

KANDIDATEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
MARK staat voor ‘Milieu-Advies-Raad-Kampenhout’ en
is een erkend adviesorgaan met betrekking tot milieuen natuuraangelegenheden in onze gemeente.
Omdat de MARK een belangrijke actor is in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en
natuurbeleid, wenst de gemeente Kampenhout een tussentijdse oproep te lanceren naar gemotiveerde kandidaten.
Wie kan zich kandidaat stellen voor de MARK of milieuraad? De milieuraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en deskundigen.
Deze oproep richt zich in hoofdzaak naar de kandidaatstemgerechtigde leden en deskundigen. Doordat de
gemeente de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als
opstap naar duurzame ontwikkeling’ heeft ondertekend
met het Vlaams Gewest dient zij te beschikken over een
volwaardige gemeentelijke adviesraad voor milieu en
natuur. Concreet betekent dit dat de man/vrouw verhouding binnen de adviesraad dient gerespecteerd te worden en dat de milieu- en natuurverenigingen maximaal
dienen vertegenwoordigd te zijn.
Heeft u als inwoner van Kampenhout tips, actievoorstellen of vragen? Of wilt u deelnemen aan werkgroepen of
acties? Wilt u lid worden van de MARK als deskundige
van een milieu- of natuurvereniging, erkende wildbeheergroep, een onderwijsinstelling, een sociaal-culturele of vormingsorganisatie of aanleunende beroepsgroep?
Aarzel dan niet en neem contact op met
de Milieudienst of richt uw kandidatuur
aan de Milieudienst Kampenhout.

Meer informatie: Afdeling Milieu - milieudienst@kampenhout.be - 016/65 99 04

MILIEU

Gevelgroen is niet alleen mooi en aangenaam, het
brengt ook rust en zorgt voor een
verbetering van het klimaat.
Bovendien zorgt het voor
een goede thermische en
geluidsisolatie van de
woning en bij slagregen
blijft de gevel droog.
De gevel krijgt daardoor een langere levensduur. U creëert
nestgelegenheid
voor
vogeltjes.
Vlinders en nuttige
insecten zullen er
op afkomen en de
stadslucht wordt beter gezuiverd.
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cultuur
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Muzikale Kroegentocht

Paparazzo tijdens kermis van juni

Op zaterdag 29 oktober organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de Cultuurraad de 4de editie van de ”Muzikale Kroegentocht“.
In diverse herbergen in Groot-Kampenhout treden muziekgroepjes op, de bussen rijden ieder half uur langs
dit parcours.
Noteer alvast deze datum, voor meer info kan je later terecht op de gemeentelijk website of bij de dienst cultuur.

Merkten jullie ook de Parazzo op in het centrum van
Kampenhout op de kermis van 18 juni? Hij legde menig
Kampenhoutenaar vast op de gevoelige plaat. Het resultaat hiervan kan je bekijken op :
http://www.streetevent.be/foto.html (klik dan op de foto
van kampenhout 18/06/2011) of ontdek ze via de link op
de gemeentewebsite, onder de rubriek nieuws “Paparazzo tijdens de kermis”.

Comedy avond
met Dufraing & Dewit

Kampenhout Swingt

Er mag al eens gelachen worden, niet? Kom dan op zaterdag
26 november naar de ontmoetingszaal (Sport -en Cultuurcentrum Berg). Die avond om 20u. start er de dolkomische avond met het duo Wim Dufraing & Thomas
Dewit. Beiden verschenen al meermaals in diverse tven radio programma’s.
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt! Bestel nu alvast je
toegangskaart via de cultuurdienst.
• Kinderen < 12 jaar: GRATIS
• Kinderen vanaf 12 jaar en studenten op vertoon van
studentenkaart: € 2,00
• Volwassenen: € 5,00

Deze editie van Kampenhout
swingt werd bijna volledig
verzorgd met optredens van
Kampenhoutse groepen onder meer, Mystery Lande, Los
Venturas, De 3 Tenoren, The
Rocketeers, The Blind Horny
Toads en The Spectrums.
Daarnaast
concerteerden
ook gastgroepen zoals The
New Sensation en A3 beton.
Voor diegenen die het moesten missen enkele sfeerbeelden...

Poëzieprijs 2011
Van harte proficiat aan alle deelnemers van de Poëziewedstrijd. Er kwamen heel
wat prachtige gedichten bij de cultuurdienst binnen. We laten u graag kennismaken met de winnende werken. De andere laureaten kan u terug vinden op onze
jeugdwebsite en op www.kampenhout.be/cultuur.
Winnaars 5de leerjaar
1ste prijs Axel Znamensky – Alias: Zacharah
Gevoelens
Boos,droevig, bang en blij
Belangrijke gevoelens op een rij.
Ik ben boos, nee woedend op jou.
Ik ben droevig tranen lopen uit mijn mouw.
Bang in het donker en niemand die is bij mij.
Blij, en al mijn zorgen zijn voorbij.
Dit waren een paar gevoelens
Op één rij.
Boos, droevig, bang en blij.

Winnaars 6de leerjaar
1ste prijs Silke van Win - alias Moesje
Het Leven
Wanneer de wekker gaat hoor ik de vogels fluiten.
Mijn dag begint gewoon met een ochtendgedicht.
Als ik mijn huis verlaat zie ik het leven buiten.
Anders leef ik niet in de vroegte van de morgen
Verzin ik al mijn zorgen
Ik wil dichten in de straten
Ik wil dichten op het plein
Nee, ik kan het niet laten ,
Het leven moet een feestje zijn.

Meer informatie: Afdeling Cultuur - 016/65 99 72 - cultuur@kampenhout.be

Ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor
Ont wikkelingsSamenwerking
verwelkomt Marcel Simons als
nieuw GROS-lid. Hij is actief in
het Gamrupa project. Gamrupa
is een stichting gevestigd in
Nederland die kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia (West
Afrika) op vrijwillige basis ondersteunt en begeleidt.
Marcel wil dit verder uitbreiden in België en GAMRUPA
is hier ondertussen een feitelijke vereniging.
Er is al van alles verwezenlijkt zoals het aankopen van
educatief materiaal, een rolstoel, een naaimachine, een
oude personenbus die omgebouwd werd tot schoolbus
en openbaar vervoer. Het laatst verkregen middel is
een ziekenwagen die volledig gebruiksklaar is.
Het grote probleem is dat hij nog daar moet geraken.
Liefst met de nodige reserveonderdelen, verzekering
en van nummerplaat voorzien.
Heeft u een oplossing? Vragen? Suggesties?
Voorstellen ? Meewerken? Bel 0485/58 20 08 of
surf naar www.gamrupa.org

WIJ VERBRUIKEN
ZIJ BETALEN DE REKENING
steun de klimaatactie van
www.11.be

BE30-0000-0000-1111

klimaatakkoord ondertekenen om zo mee een teken te
geven aan onze politici. www.kl imaatakkoord.be

11.11.11. zet zich dit jaar in voor een
duurzaam klimaat.
De mensen in het Zuiden betalen de rekening voor onze
CO2 uitstoot. De schade door klimaatverandering in
ontwikkelingslanden is een bittere realiteit. Miljoenen
mensen in het Zuiden dragen nu al de gevolgen van
onze levensstijl. Elke kilogram CO2 die wij uitstoten
een hypotheek legt op hun toekomst.
We moeten verhinderen dat de klimaatschade verder op de armsten wordt afgewenteld. Ook de ontwikkelingslanden zelf zullen andere en meer duurzame
keuzes moeten maken, maar dat neemt niet weg dat
wij onze verantwoordelijk niet moeten opnemen!
De situatie van onze planeet laat niet toe dat we nog
langer treuzelen! Er komt maar geen bindend en
rechtvaardig klimaatakkoord.
Wij wachten er alvast niet op en tekenen zelf een
klimaatakkoord. Ook jij kan initiatief nemen en je eigen

In Kampenhout vragen we aandacht voor het klimaat
tijdens het Wereldfeest. We verwelkomen iedereen
tijdens de verschillende activiteiten op vrijdag 4,
zaterdag 5 en zondag 6 november!
• Vrijdag 4 november: Freepodium
• Zaterdag 5 november: Quiz
• Zondag 6 november:
- Mountainbiketocht
- Gezinsfietstocht
- Natuurpuntwandeling
- Spel voor jongeren
• Maand november:
- Luisterspel in de scholen
- Infostand in de bibliotheek
- Standje op de avondmarkt
Info: Er is op 9 november een standje van de Gros
op de avondmarkt.
Meer info: www.11kampenhout.be

ontwikkelingssamenwerking

GAMRUPA PROJECT
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vanaf 16u avondmarkt + Kampenhout Kermis

9

Witloofboeren burendag - Heideweg te
Kampenhout - alles in het teken van witloof:
restaurant, wandeling en fietstocht

Feestmaaltijd - Ziekenzorg Kampenhout PAX - 12u. tot 17u.30

18 Voetzoektocht Bergse Vrienden - Start om
14u. Sport -en cultuurcentrum Berg

17 Azalea’s verkoop kom op tegen kanker

Azalea’s verkoop kom op tegen kankerdiverse plaatsen in Kampenhout

16 Open repetie vanaf 18u. - pastorie Berg Jong Cantabile

15

14

13

12 Kampenhout Kermis

11 Kampenhout Kermis

10 Kampenhout Kermis

50+ kookles Traktaties - KVLV Relst

Fietslabelactie - wijkpost Kampenhout 17u tot 19u

Boerenkermis - 14u- Landelijke Gilde Boerderlijk ’t Waterbos

8

7

6

5

4

3

2

1

september

4

Start EHBO curus - OTB - 19.30u-22.30u
(8 avonden)

13

12

Dorpsrestaurant Buken - inschrijven verplicht
11 dienst Welzijn

Davidsfonds: infosessie inleiding tot de opera
met Fred Brouwers - Pax bar

11.11.11. Wereldfeest - wereldkeuken,
natuurpuntwandeling en mountainbiketocht Sporthal Kampenhout

11.11.11 Wereldfeest - Quiz Sporthal Kampenhout

Kinderhappening - Sporthal Kampenhout inschrijven verplicht 13u - 17u

11.11.11 Wereldfeest - Free Podium JH TonzenT

Allerzielen:Gemeentehuis gesloten

Allerheiligen: Gemeentehuis gesloten

12

Wapenstilstand: Gemeentehuis gesloten

11 Koordag - Jong Cantabile

10

9

8

Startavond Davidsfonds Kampenhout - 20u.
10 Sport -en cultuurcentrum Berg
Computerles voor werkzoeken PWA vergaderzaal BIB

7

6

5

3

55+ Senioren-dansnamiddag - Den Ast-14u.

1

November

31 Gemeentehuis gesloten

30

2

Herfstconcert Koninklijke fanfare en jeugdfanfare de Eendracht - 20u. zaal Pax

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

29 Muzikale Kroegentocht - 20.30u

Vorming “Geluk kan je leren” - ziekenzorg
i.s.m KVLV - 14u. tot 17u. in de Pax

29e Herfstfeesten OTB - vanaf 12u

Mosselfestijn WTC Relst - 12u-20u.
Park Van Relst

1e pannenkoekennamiddag Ziekenzorg
Nederokkerzeel – 14 - 18u. parochielzaal
te Nederokkerzeel

28

27

26

Kaas -en vleesbuffet ouderraad VGSK
De Boomhut - 18-22u Pax Kampenhout
29e Herfstfeesten OTB vanaf 12u.

25

Ziekenzalving om 19u. - kerk O.L.Vrouw

24

9

8

7

6

5

4

3

2

1

oktober

Activiteitenkalender

Halloweenbrunch: Het klimtouw

23 Pannenkoekennamiddag - 14u.30 tot 18u.
in de PAX - ziekenzorg Kampenhout

22

‘Kampenhout 1951’ - 60 jarigen - Raadzaal 19.30u

21 Halloweenwandeling - vertrek: De toverberg

20

19

18

17

Eetdagen LRV Laarstallen - Park van Relst

16 Eetdag KF De Eendracht - 11u.30 - 20u. Zaal Pax

Verwendag BIB

Eetdagen LRV Laarstallen - Park Van Relst

15 Herfstconcert KF De Toonkunst - 20u.
Sport -en cultuurcentrum Berg

14

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

KOOR: JONG CANTABILE
Elke vrijdag repetitie te pastorij Berg.
• van 18-18u45 (6 – 12 jaar)
• van 18u45- 19u45 (12 - … jaar)

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

AEROBIC
• KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot 21u

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

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

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21 55+ Senioren-dansnamiddag - Den Ast - 14u.

20 Toneelvoorstelling De Anjelier - Zaal Pax

19 Toneelvoorstelling De Anjelier - Zaal Pax

18 Toneelvoorstelling De Anjelier - Zaal Pax

17

16

15

14

13

Activiteitenkalender

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.

TURNEN
• KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal van de
parkschool
• Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u herenturnen
• Turnen 55+: elke maandag van 14 tot 15u in de sporthal Kampenhout

•
•
•
•

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks ingericht:

30

29

28

27

26

25

24

23

22 55+ Seniorenfeest - kaarten in voorverkoop
bij dienst Welzijn

21

Scholenveldloop - Sporthal Kampenhout

20 Infoavond: Bloembollen nieuwe stijl - 20u.
Ontmoetingszaal Sport –en cultuurcentrum
Berg

DHL Highlanders mosseldag -Park van Relst11u tot 21u

19 55+ Senioren-dansnamiddag - Den Ast - 14u.

Azalea’s verkoop kom op tegen kanker
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jeugd

SCHILDEREN, TEKENEN, KNUTSELEN EN
FRUTSELEN … IETS VOOR JOU?
Dan ben je hier aan het juiste adres. Vanaf oktober 2011
kan je in de lokalen van de jeugddienst (Hutstraat te
Relst) terecht voor een leuke woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag vol creativiteit. Een gediplomeerde
lesgeefster maakt je snel wegwijs met penseel, tekenstift of wat dan ook. Geïnteresseerd? Graag meer informatie? Contacteer dan geheel vrijblijvend de jeugddienst.

Jeugd
BURGERZAKEN

KINDERHAPPENING
IN DE SPORTHAL VAN KAMPENHOUT

16

Vrijdag 4 november 2011
Merel van Amika
en liveband Jeuk
zorgen voor de
ambiance! Van
13u. tot 17u. Inkom is gratis!
Tijdens de pauze
is er een lekker
hapje en drankje voor
iedereen. De kinderhappening is er
voor kinderen van
2,5 tot 12 jaar.
Inschrijven kan op onderstaande strook of
via www. Kampenhout.be/jeugd

KINDERBURGEMEESTER 2011
De verkiezing van de Kinderburgemeester van Kampenhout kaderde in een grootse show. De kandidaten
moesten een proevenreeks doorstaan om zo uiteindelijk
met de zes laatste kandidaten de grote finale te spelen.
Het was uiteindelijk Maurine Van Cauwelaert uit Kampenhout die de burgemeesterssjerp mocht ontvangen.
Eerste schepen werd Jelte Vander Elst.
De andere finalisten waren op de 3de plaats Coosemans
Aurélie,4de plaats Ceulers Glenn, 5de plaats Maes Joni en
6de plaats Van Loo Eline.
Deze zes finalisten mogen ook in de kindergemeenteraad zetelen!
Maurine zal haar eerste taak vervullen door op vrijdag
9 september 2011 de kermis officieel te openen!
Wij wensen alle kandidaten nog een dikke proficiat en
veel succes in hun ambt als kindergemeenteraadslid!

Inschrijving is verplicht!

Meer info bij de afdeling jeugd: jeugd@kampenhout.be - 016/65 99 15

Inschrijvingsformulier: KINDERHAPPENING 2011
Naam + voornaam:
Adres:
Leeftijd:

School + klas:

Tel./GSM-nummer:
schrijft zich in voor de Kinderhappening in de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout). Inschrijven kan tot 31/10/2011.

onderwijs

Schoolreis – Het Klimtouw
Met de hele school op schoolreis. Daar kunnen heel
veel kinderen alleen maar van dromen, maar in Nederokkerzeel is het werkelijkheid. Het was een supertoffe
dag in Bellewaerde.

Instapdata voor nieuwe kleuters
Kleuters van 2,5 jaar kunnen hun eerste schoolstapjes zetten op maandag 7 november. Vooraf kunnen
ze al eens van de sfeer komen proeven tijdens het
openklasuurtje op vrijdag 28 oktober van 9 tot 10u.

AGENDA

Pennenvrienddag
Het derde leerjaar van Berg en het derde en vierde
van Nederokkerzeel gingen op bezoek bij hun pennenvrienden van Haacht. Samen opdrachten uitvoeren en
spelletjes spelen!

Scholenveldloop
20 september 2011
Halloweenwandeling De Toverberg
21 oktober 2011
Halloweenbrunch in Het Klimtouw
23 oktober 2011
Dit schooljaar komt circus Picolini naar onze school.
Alle kinderen worden echte circusartiesten. Kom zeker
kijken op zaterdag 9 juni 2012. Wij beginnen alvast te
oefenen.

Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
016 65 99 86 - www.hetklimtouw.be

De kleuterschool op schoolreis
De kleuterschool ging met de beren op stap in het poppentheater De Maan. Daarna konden ze zich uitleven in
de speeltuin van Tivoli.

De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg - 016 65 99 77
Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Berg – 016 65 69 33
www.detoverberg.be - directie@detoverberg.be

onderwijs

gemeentescholen actief
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OCMW

OCMW

Welkom in Zuurhage: de eerste
bewoners namen hun intrek.

18

Stilaan worden de seniorenflats Zuurhage een begrip in Kampenhout. Zaterdag 18 juni vond de fel gesmaakte officiële opening plaats. Voor de vele geïnteresseerden namen de Burgemeester, Schepen van
Openbare Werken en de Voorzitter van het OCMW het
woord. Ook de nieuwbakken bewoners waren aanwezig. Reeds eerder werden zij verwelkomd met een
ontbijtbuffet. Ondertussen hebben ook weer nieuwe
‘buren’ hun intrek genomen die eveneens vergast zullen worden op een ontbijtbuffet.
Voor wie en waar?
Ouderen die zelfstandig kunnen leven, maar behoefte
hebben aan een aangepaste hedendaagse flat kunnen terecht in Zuurhage, een zijstraat van de Tiendeschuurstraat. Hier kunnen ze genieten van comfort in
een rustige omgeving.
Wat?
Het OCMW is eigenaar van de gebouwen en zorgt voor
het onderhoud. 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. Je kan er ook bv. een familiefeest organiseren.
Er is een fiets –en autoparkeergelegenheid. Het ruime terras en 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
behouden.
De nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijke
ruimten worden voor u onderhouden, het OCMW sluit
een brandverzekering en aanverwante risico’s af voor
het gebouw en de inhoud toebehorend aan de bewoner. De tuintjes en het patrimonium worden eveneens
door het OCMW onderhouden.
Prijs?
Er zal een huurprijs aangerekend worden, afhankelijk
van de grootte van de flat.
Type 1 49,00 m²: 25 euro/dag
Type 2 53,00 m²: 27 euro/dag
Type 3 60,00 m²: 29 euro/dag

Meer info:
Mevr. Christine Bulinckx
Via WZC Molenstee op werkdagen tussen 13 en 16u.
Bij voorkeur na afspraak via 016/31 43 28

Spring tijdens de kermis ook eens
binnen in het Woonzorgcentrum!
U bent van harte welkom om een
glaasje te komen drinken in Woonzorgcentrum Molenstee. Van 14 tot
17u. in de cafetaria.

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 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:
Woensdag
05-10-2011
13u.30 – 16u.
Dinsdag		
08-11-2011
16u. – 19u.
Maandag
05-12-2011
13u.30 – 16u.
Voor meer informatie over wat u moet meebrengen en
wie in aanmerking komt, kan u terecht op www.ocmwkampenhout.be. Ook in onze gemeenteberichten van
april kan u alles gedetailleerd terugvinden. U kan contact
opnemen met het onthaal via 016/31 43 10.
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

toerisme

Na een lange verlofperiode
mocht Kampenhout op 3 augustus haar witloofboerke
terug verwelkomen op het
gemeenteplein van Kampenhout. Deze creatie, door lokaal kunstenaar Luc Mathijs,
was helaas meermaals het mikpunt van
vandalisme. Het college besliste daarom om dit beeld,
origineel vervaardigd in kerapol, te laten hergieten in
het brons. Hiervoor werden verschillende bronsgieters
gecontacteerd, en uiteindelijk viel de keuze op B-Art
(Aalter). Daar het geen sinecure was, liet dit alles lang
op zich wachten. Op het gemeenteplein prijkt vanaf nu
een bronzen witloofboerke, de kerapolversie vindt een
nieuwe ereplaats in het witloofmuseum. Hierboven kan
je een regenachtige sfeerfoto van de montage van het
beeld vinden.

STREEKWANDELINGEN
Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen in de 16 gemeenten van het Dijleland, deelregio
van de Groene Gordel.
Kalender:
• 14 september: Veltem (Herent), 14u.
Samenkomst aan de Sint-Laurentiuskerk
• 28 september en 2 oktober: Zavetem, 14u.
Samenkomst aan de Sint-Martinus
• 12 oktober: Hever (Boortmeerbeek), 14u.
Samenkomst op de parking van het cultuurhuis
• 26 oktober: Hoeilaart, 14u.
Samenkomst aan het Kasteel-Gemeentehuis

EERSTE TENTOONSTELLING HEEMKRING:
EEN SUCCES!
De allicht jongste vereniging van Kampenhout toonde
tijdens de jaarmarkt van juni fier haar prille collectie. In
de raadzaal van het gemeentehuis schoven meer dan

300 geïnteresseerde bezoekers aan om te snuisteren in
het rijke Kampenhoutse verleden. Oude prentkaarten,
doodsprentjes van Kampenhoutenaren tot in de 19de
eeuw, boeken, magazines, wapen, … er viel heel wat
te bekijken, zo getuige ook deze foto’s. Dank aan alle
hulpvaardige hemers
en aan alle bezoekers!
Meer info bij Heemkring Campenholt via
heemkring@kampenhout.be
www.kampenhout.be/heemkring

WITLOOFDAG IN KAMPENHOUT
18 september 2011 staat in het teken van WITLOOF op
en rond het bedrijf van de familie Van Ingelgom-Grauwels, Heideweg 6 te Kampenhout.
Programma:
- van 10 tot 18u. kan je het witloofbedrijf bezoeken. Elk
uur zijn er bedrijfsrondleidingen
- tussen 10u en 15u kan je vertrekken op het witloofbedrijf voor een prachtige fietstocht of wandeling. Wandel en fiets mee !
• wandeling naar het witloofmuseum (4 km) of naar
een witloofbedrijf langs de witloofvelden (6 km)
• gezinsfietstocht (18 km)
• Inschrijven gebeurt ter plaatse €1/persoon (verzekering), met onderweg een ‘verfrissende’ tussenstop !
- vanaf 11u30 kan je aanschuiven in ons lekker witloofrestaurant. Op het menu staan overheerlijke witloofgerechten:
• Voorgerecht: witloofsoep met zalmreepjes of ambachtelijke witloofkroket
• Hoofdgerecht: witloof met varkenshaasje, witloof
met zalm of salade van witloof met scampi’s
• Dessert: coupe ‘witloof’ of pannenkoeken
- Tussen 10u en 18 kan je ook de geschiedenis van ons
witloof ontdekken. Het witloofmuseum zet zijn deuren
gratis open en je kan er genieten van een unieke tentoonstelling miniatuurtractoren.

Meer informatie? Neem een kijkje op
www.dagvandelandbouw.be/witloofdag
Meer info bij de afdeling Toerisme: toerisme@kampenhout.be - 016/65 99 71

TOERISME

WITLOOFBOERKE TERUG
TE KAMPENHOUT!
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nuttig

PBE WORDT INFRAX

Nuttig

Misschien hebt u het al gemerkt: de PBE,
uw netbeheerder voor elektriciteit is toegetreden
tot Infrax. Voor u verandert er praktisch niets.
Zo kunt u nog altijd terecht in uw vertrouwde klantenkantoren. Er is enkel een nieuw telefoonnummer
078 35 30 20 en een nieuwe website www.infrax.be.
De beslissing van de PBE om toe te treden tot de grote
Infrax-groep zal zeker bijdragen tot een nog betere
dienstverlening. In onze gemeente staat Infrax al in
voor de aardgasnetten.
Voortaan kunt u bij Infrax ook terecht voor een
gratis energiescan, een workshop energiezuinig
(ver)bouwen en verschillende premies.
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INFRAX Kampenhout
Frederik Wouterslaan 8, 1910 Kampenhout
De openingsuren werden recent ook aangepast: u kan
er op woensdag en vrijdag terecht van 8u. tot 12u.30
en van 13 tot 16u.
Heb je een budgetmeter, dan kun je voor de oplading ook
terecht in het OCMW.
Infrax, altijd bereikbaar
Infolijn

078/35 30 20

Werkdagen
van 8-20u.
zaterdag
van 9-13u.

Storingslijn

078/35 34 33

24/24u.

Gasreuk

0800/60 888

24/24u.

Defecte
straatlampen

0800/60 777

24/24u.

www.infrax.be

gezin zelfs gratis. Wanneer u deze korting wilt benutten, moet elke Buzzy Pazz van het gezin dezelfde
aanvangsdatum en geldigheidsperiode hebben.
• Kinderen jonger dan 12 jaar
Als je 12 jaar of ouder bent, mag je als abonnee
maximaal 4 kinderen van 6 tot en met 11 jaar gratis
meenemen.
Uw abonnement aanvragen?
1. Online
www.delijn.be. Hiervoor hebt u een elektronische
identiteitskaart (eID), een PIN-code en een kaartlezer
nodig.
2. Schriftelijk
Bij de dienst Abonnement van De Lijn kan u minstens
twee weken vóór de aanvangsdatum schriftelijk een
kopie van de identiteitskaart en een ingevuld aanvraagformulier bezorgen per post, mail of fax.
3. In de Lijnwinkel
Daar kunt u een formulier invullen en dit samen met
een kopie van de SIS-kaart of identiteitskaart van
de jongere (en eventueel een gezinssamenstellingsattest) indienen.
Lijnwinkel Leuven
Martelarenplein 19, 3000 Leuven
Open: Maandag t.e.m. vrijdag van 7u.30 tot 18u.30
Zaterdag van 9 u. tot 12u.30 en van 13 u. tot 16u.30
Lijnwinkel CCN (Noordstation)
Vooruitgangstraat (Op het niveau van het busstation),
1030 Brussel
Open: Maandag t.e.m. vrijdag van 7u.30 tot 15 u.
Meer info over de Buzzy Pazz of andere soorten
vervoerbewijzen van De Lijn vindt u op www.delijn.be
of via het algemeen infonummer 070 220 200 (€0,30/
min).

BUZZY PAZZ:
HET JONGERENABONNEMENT

OMDAT KIJKEN ALLEEN NIET HELPT…

De Buzzy Pazz is het voordelige jongerenabonnement van De Lijn. Met dit vervoerbewijs kunnen kinderen en jongeren van 6 tot en met
24 jaar altijd en overal onbeperkt gebruik maken van
de trams en bussen van De Lijn in Vlaanderen en
Brussel.
Kortingen voor Buzzy
• Gezinskorting
Bij aankoop van een tweede Buzzy Pazz binnen hetzelfde gezin, krijgt u 20% korting. De derde en elke
hierop volgende Buzzy Pazz zijn binnen hetzelfde

organiseert Rode Kruis afdeling Kampenhout-Herent
een cursus E.H.B.O. Vanaf maandag 3 oktober zijn er
8 sessies voorzien, deze gaan telkens door op maandag van 19u.30 tot 22u.30 in Ons Tehuis Brabant op de
Perksesteenweg 126 te Kampenhout.
Inschrijven kan per e-mail
naar vorming@kampenhoutherent.rodekruis.be Ook
voor bijkomende informatie
kan u op dit e-mail adres
terecht.

sport

Afgelopen
zomervakantie
werden er naar jaarlijkse gewoonte weer
verscheidene sportweken georganiseerd door de
sportdienst. Drie sportweken voor kinderen tussen 6
en 12 jaar, één jongerensportweek voor 12 tot 16-jarigen en als afsluiter de 3e editie van de kleutersportweek.
In totaal hebben meer dan 300 kinderen kunnen proeven
van een divers sportaanbod. Zowel traditionele, nieuwe,
individuele en groepssporten werden beoefend.
Nelis, sportfunctionaris, bedankt alle monitoren die de kinderen,
jongeren en kleuters
ongelooflijke weken
bezorgden.
Zonder
hun inzet en engagement zouden de sportweken niet mogelijk zijn. Bedankt allemaal en hopelijk
tot volgend jaar.

SCHOLENVELDLOOP 20 SEPTEMBER 2011
Op dinsdag 20 september gaat de jaarlijkse scholenveldloop voor de Kampenhoutse lagere scholen door.
De organisatoren en de kinderen hopen ook dit jaar
weer te kunnen rekenen op de talrijke supporters. Ouders, grootouders, buren,… zijn van harte welkom om
onze deelnemers aan te moedigen.
De starturen worden meegedeeld aan de deelnemende scholen alsook vermeld onder de rubriek sport op
de gemeentelijke website.
Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, te
Kampenhout.

ZOEKTOCHT VOOR- EN ACHTERLOPERS!
We zijn op zoek naar “voor- en achterlopers” voor de
verschillende loopwedstrijdjes.
Bent u sportief, beschikbaar op dinsdag 20 september
en heeft u interesse om mee te helpen deze scholenveldloop in goede banen te leiden? Gelieve contact op te
nemen met de sportdienst via onderstaande gegevens.

AAN DE SPORTVERENIGINGEN
Erkenning, subsidiëring (Herinnering)
Alle erkennings- en subsidieaanvragen moeten vóór

15 september 2011 worden binnengebracht op de
sportdienst. De nodige documenten, alsook een handige leidraad, vindt u op de gemeentelijke website. De
sportdienst blijft echter bereid om alle vragen omtrent
de dossiers te beantwoorden. Wees op tijd want laattijdige dossiers worden niet behandeld.

SPORTCLUB IN DE KIJKER
Met de actie “Club in de kijker” willen we de Kampenhoutse sportclubs de kans geven om zich voor te stellen aan de bevolking. De eerste club die zich mag voorstellen, zijn de WTC-KWB- vrienden.
De WTC-KWB- vrienden is een groep enthousiaste
fietsliefhebbers die aan ieder de kans wil geven deze
vrijetijdsbesteding op een gezonde en gezellige manier
te beoefenen. Zij zijn opgesplitst in 2 groepen:
De recreatieve fietsers: komen elke dinsdagnamiddag
van april tot oktober samen aan de sporthal aan de
Zeypestraat voor een tocht van ongeveer 1 uur heen,
een half uur pauze en 1 uur terug langs een andere
weg. Afspraak aan de sporthal om 13u.20.
De wielertoeristen: elke zondag- en woensdagvoormiddag
verzamelen
op de parking
van parochiecentrum
Pax
aan de Brouwerijstraat. Dit
van maart tot
half oktober. ’s
Zondags vertrek om 8u.30
en ’s woensdags om 13u.30. Telkens voor een rit van
70 – 80 km. Eens per maand wordt er op zaterdag een
begeleide dagrit gereden van 120 tot 150 km.
Voor meer informatie, bekijk de website http://
wtckwbvrienden.brinkster.net of neem contact op met
Roger Hannes via het nummer 016/65 60 18.
Vragen en/of opmerkingen i.v.m. sport en bewegen? Meld dit via sport@kampenhout.be
016/65 99 75 of op de afdeling sport te Sporthal
Kampenhout

SPORT

SPORTWEKEN
ZOMERVAKANTIE 2011
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welzijn

WELZIJN

TERUGBLIK
Leen Persijn: Mist,
mijn moeder en ik.
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De ‘mist’ rond haar dementerende moeder zien
optrekken bij het zingen
van een lied, dat maakt elk
bezoek de moeite waard.
Leen Persijn wist het gevoelige onderwerp dementie perfect te brengen met
een afwisseling van gedichten, liederen en haar eigen
verhaal. Van de eerste tot
de laatste minuut keek het
publiek geboeid toe en na
de vragenronde werd er samen met Leen Persijn nagekaart. Een warme dame
die ieder met hernieuwde
moed naar huis liet gaan.

ROOKSTOP IN KAMPENHOUT
In het voorjaar nam een groepje rokers zichzelf voor om
te stoppen met roken. Dit deden ze in groep onder begeleiding van erkende tabakologen. Van een groep van 9
deelnemers zijn er 6 tot op heden nog steeds gestopt met
roken. Het gemeentebestuur is dan ook enorm trots op
hen en hoopt dat zij anderen kunnen motiveren om ook
de stap te zetten.
Tevens namen enkele Kampenhoutse ondernemingen
deel aan de actie ‘Rokers verdienen een beloning … als

ze 24u. niet roken”. Onze schepen voor Welzijn en Anja
Decoster, voorzitter van de Welzijnsraad bezochten de bedrijven en de gemeentelijke diensten die deelnamen aan
de actie. Zij kregen voor hun inzet een Faire beloning: een
mandje vol Fair Trade lekkers.
Hierbij geven wij u graag nog wat nuttige informatie betreffende rookstop mee, het is immers belangrijk dat u
weet dat u er niet alleen voor staat.

ROOKSTOPBEGELEIDING OP MAAT
• De rookstopcoach en de Tabak Stop Lijn biedt gratis advies op maat.
Surf naar: www.rookstopcoach.be,
www.tabakstop.be of mail naar advies@tabakstop.be.
• Tabakologen zijn gezondheidswerkers die rokers begeleiden bij het stoppen met roken. Een overzicht van de
erkende tabakogen vind je op www.rookstopaanbod.be
of www.erkendetabakologen.be
• De ziekteverzekering betaalt het grootste deel van de
kostprijs van rookstopbegeleiding terug. Dit geldt enkel indien je een beroep doet op een arts of erkende
tabakoloog. Deze tegemoetkoming krijg je via je ziekenfonds na iedere individuele rookstopsessie of groepssessie.
In 2011 bedraagt de tegemoetkoming
- € 30 voor de eerste consultatie van minimum 45 minuten
- € 20 voor de tweede tot achtste consultatie, minimum 30 minuten
- € 30 per consultatie voor zwangere
vrouwen
• Een rookstopgeneesmiddel: Vraag advies aan je apotheker of arts.

Meer info: afdeling Welzijn - 016/65 99 59 – welzijn@kampenhout.be

welzijn

Grootschalige campagne rond alcoholpreventie
bij jongeren. Jongeren drinken beter geen alcohol. Ze
zijn gevoeliger voor de effecten en kunnen er minder
goed mee omgaan. De wet van december 2009 - die alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar verbiedt - wil
deze doelstelling kracht bijzetten. Een grootschalige federale campagne moet jongeren, ouders en handelaars
sensibiliseren via o.a. zelfklevers die de leeftijdsgrenzen
aangeven. De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) wil met deze campagne overal eenzelfde, duidelijke boodschap communiceren, namelijk
geen alcohol onder de zestien, geen sterke drank onder
de achttien.
Marijs Geirnaert, directeur van VAD: “Iedereen kan zijn
steentje bijdragen om alcoholgebruik van jongeren zo
lang mogelijk uit te stellen: op de eerste plaats de jongeren zelf, maar ook ouders en familieleden, want het is
vaak in familiekring dat jongeren hun eerste glas drinken.
Via het jeugdwerk zijn er kansen om “geen alcohol onder
de zestien” als norm te stellen. Ten slotte worden detailhandel en de horeca het sterkst met de toepassing van de
nieuwe wetgeving geconfronteerd en zijn ze bijgevolg een
belangrijke partner om het alcoholgebruik bij jongeren
verder terug te dringen. Het campagnebeeld van een SintBernardspuppy moet jongeren aan het denken zetten. Het

Meer informatie:
drugpreventie@kampenhout.be, 0474/85.92.17
www.druglijn.be - www.vad.be

Nood aan een boodschappendienst? Laat het ons weten.
De dienst Welzijn kreeg enkele vragen van zowel
inwoners als handelaars i.v.m. een boodschappendienst in onze gemeente. Daarom willen wij graag Uw
mening horen. Via de website kan u de vragenlijst integraal terugvinden (www.kampenhout.be/welzijngezondheid). Het onderstaande strookje kan u
invullen en bezorgen bij de dienst Welzijn
(Villa Lucie) of in de brievenbus van
het Gemeentehuis ter attentie van
de dienst Welzijn. Uw mening is voor
ons van groot belang, we hopen ze
dan ook massaal te mogen ontvangen.

WELZIJN

BEGIN NIET TE VROEG

beeld zal op advertenties, websites, fuiven en festivals te
zien zijn. Waar jongeren alcohol kunnen kopen, zullen
bovendien zelfklevers met de leeftijdsgrenzen gekleefd
worden. Op deze manier trekken de verschillende partners aan de kar om een mentaliteitswijziging te bekomen
waarbij het niet langer aanvaard wordt dat -16-jarigen alcohol drinken.
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Onderzoek boodschappendienst
Maakt u wel eens gebruik van de boodschappendiensten die bepaalde winkelketens aanbieden? ❑ Neen ❑ Ja
Doet u wel eens boodschappen voor iemand anders? ❑ Neen ❑ Ja
Zo ja, voor wie (bv. ouders, buren,…) en waarom?
Heeft u zelf nood aan een boodschappendienst? ❑ Neen ❑ Ja Zo ja, waarom? (bv. ziekte, handicap,…)
In welke leeftijdscategorie bevindt u zich? ❑ 18 tot 30 jaar ❑ 30 tot 55 jaar ❑ 55 tot 75 jaar ❑ 75 jaar of ouder
Wilt u zelf graag meewerken aan een boodschappendienst? ❑ Neen ❑ Ja
Indien u op de hoogte wenst te blijven van het “onderzoek boodschappendienst” kan u hier uw gegevens noteren. Deze zullen slechts in dit verband worden gebruikt.
Naam:
Adres:
Tel.:							

E-mail:

welzijn

DORPSRESTAURANT BUKEN
Op 11 oktober 2011 is het weer tijd voor een dorpsrestaurant. Deze keer zijn we te vinden in het ‘Trefpunt’ te
Buken. Vanaf 12u tot 15u. Info en kaarten te verkrijgen op
het afdeling welzijn. (Villa Lucie, 1ste verdieping)
Vooraf inschrijven is verplicht!
Meer info bij de Afdeling welzijn:
016/65 99 59 - welzijn@kampenhout.be

WELZIJN

Gratis opleiding informatica voor
werkzoekenden uit Kampenhout.
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Besturingssysteem:
Windows 7
• Nieuwigheden
• Vereenvoudigingen en accessoires
• Beheren van bestanden en mappen
• Tekstverwerking Word en werkblad Excel
• Internet
Evolutie van Microsoft Office 2003 naar 2010 ontdekken
Wanneer: van maandag 10 oktober tot en met vrijdag
14 oktober 2011
Uren: van 9u.00 tot 12u.00 en van 12u.45 tot 16u.00
Waar: Vergaderzaal inkomhal bibliotheek
Kampenhout, Tritsstraat 5
Inschrijven bij Mw. Lieve Thielemans, PWA-beambte,
Dorpsstraat 9. Op het nummer 016/65 99 28 of via
pwa@kampenhout.vera.be
Openingsuren van
het PWA: alle dagen van 9u.00 tot
12u.00, behalve op
vrijdag. Op dinsdag van 17u.00 u
tot 18u.00 en op afspraak.

VOORDRACHT SLAPEN/WAAKSTOORNIS
“DE KRACHT VAN DE SLAAP”
Een goede nachtrust is van groot belang voor ons algemeen welzijn. Als we slapen, laden we immers onze
batterijen op waardoor we ’s ochtends vol energie aan
de nieuwe dag kunnen beginnen. Een verstoorde slaap
kan onze levenskwaliteit aanzienlijk aantasten. Concentratiemoeilijkheden, prikkelbaarheid, vermoeidheid
en een gebrek aan energie zijn slechts enkele gevolgen
van een slechte nachtrust. De welzijnsraad vond het
nuttig om de mensen te informeren over het belang
van een goede slaap en hoe we zelf onze slaapkwaliteit
kunnen verbeteren.
Op 27 oktober 2011 komt Liesbet Van Houdenhove,
Klinisch Psychologe, Leuven Universitair Centum voor
slaap/waakstoornissen als gastspreker naar Kampenhout. In deze lezing staan we eerst stil bij de ‘normale’
slaap en geven we een overzicht van de verschillende
slaapstoornissen. Vervolgens bespreken we uitgebreid
‘slapeloosheid’, de meest voorkomende slaapstoornis.
Naast uitleg over de verschillende behandelmogelijkheden, reiken we handvatten aan voor een gezonde
slaaphygiëne.
Wanneer: 27 oktober 2011 om 20 u.
Waar: Glazen zaal OCMW
Toegang is gratis

MANTELZORGPREMIE
Toevallig of niet maar op 23 juni de “Dag van de Mantelzorg” keurde de Gemeenteraad de toelage voor Kampenhoutse Mantelzorgers goed. Volgens het Gemeentebestuur verdienen deze mensen de nodige ondersteuning.
Hierbij zullen de mantelzorgers een premie ontvangen
van 20,00 euro per maand. Mantelzorger en zwaar zorgbehoevende moeten wel beiden inwoner zijn van onze gemeente om aanspraak te maken op de premie. De zwaar
zorgbehoevende moet ook voldoen aan de voorwaarden
opgenomen in het gemeentelijk toelagereglement voor
mantelzorg. Het volledige reglement is terug te vinden via
de gemeentelijke website. De mantelzorgers reeds bekend bij de dienst Welzijn zullen een schrijven ontvangen
over deze nieuwe toelage. Het gemeentebestuur hoopt
hen zo extra te motiveren om deze belangrijke zorgtaak
op zich te kunnen blijven nemen.

wonen

SOCIALE NIEUWBOUW IN KAMPENHOUT
De sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke
Maatschappij voor Volkshuisvesting met vestiging te
Sint-Pieters-Leeuw voorziet, na aanleg van de nodige
infrastructuur, begin 2012 van start te kunnen gaan met
de bouw van nieuwe sociale woningen en appartementen
in de wijk “Molenveld” aan de Tritsstraat in Kampenhout.
Het project omvat de bouw van 80 woongelegenheden,
uit te voeren in twee fasen.
In fase 1 bouwt de huisvestingsmaatschappij 18 koopwoningen en 35 huurwoongelegenheden (19 woningen + 16
appartementen). Fase 2 voorziet in de bouw van 9 koopwoningen en 18 huurappartementen.
Van de 53 woongelegenheden van de eerste fase zullen 3
huurwoningen worden toegewezen onder de Vlabinvest
voorwaarden. In fase 2 worden van de 27 woongelegenheden 2 koopwoningen voorbehouden aan Vlabinvestkandidaten. Inkomensgrenzen voor Vlabinvest-kandidaten liggen hoger dan voor de andere kandidaat kopers en
huurders.
In samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout hoopt de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting hiermee enigszins tegemoet te komen aan de
vraag naar betaalbare huisvesting in de regio. De woningen worden bij voorrang toegewezen aan kandidaten die
een binding met de gemeente en/of het Vlabinvest-gebied
kunnen bewijzen.
De inschrijvingsvoorwaarden voor zowel kandidaatkopers als kandidaat-huurders kan men raadplegen op
de website www.volkshuisvesting.be of verkrijgen via het
telefoonnummer 02/371 03 30 (huurders) en 02/582 41 27
(kopers).

Raak je niet door de wirwar van premies bij renovatie en nieuwbouw?
Ben je op zoek naar een
sociale
huurwoning?
Wens je informatie in
verband met sociale leningen? Word je een dagje ouder
en wil je aanpassingswerken uitvoeren aan de woning?
Beveiliging van de woning, recht op premie of fiscaal
voordeel? Wens je Informatie over de verzekering gewaarborgd wonen? Advies bij huurgeschillen?
NIEUW! Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Info op de website of te verkrijgen op het woonloket.
www.kampenhout.be en dan klikt u door naar wonen &
bouwen.
Nieuwe openingsuren vanaf 1 september 2011:
Maandag:
8.45-11.45u
Dinsdag:
8.45-11.45u & 17-19.45u
Vrijdag:
8.45-11.45u. (2de en 4de van de maand)
Of maak een afspraak via de GSM op volgende momenten:
Maandag en woensdag
9 – 16u.
Dinsdag en donderdag
9 – 20u.
Vrijdag
9 – 12u.
Meer info: Woonconsulente Lien Beets
Lien.beets@3wplus.be
Tel.: 016/65 9918 of GMS nr.: 0492/58 00 31

wonen

WAARVOOR KAN U
TERECHT BIJ HET
WOONLOKET?
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verenigingen in de
kijker

verenigingen in de kijker

JONG CANTABILE
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JONG CANTABILE is een eigentijds en dynamisch kinderen jeugdkoor uit Berg. Elk werkjaar brengen zij twee volwaardige concerten waarbij kinder- en jeugdkoor elk hun
eigen repertoire hebben maar ook gezamenlijk een paar
liedjes brengen. Hun optredens zijn sprankelend, vol enthousiasme en de liedjes eigentijds en zeker niet klassiek
te noemen.
Men hoeft geen noten te kennen, het is immers onze
overtuiging dat elk kind of jongere dat graag zingt de kans
moet krijgen om dat op zijn niveau te doen, in een aangenaam kader maar wel met een degelijke begeleiding!
Het doel van ons koor is doorheen alle jaren hetzelfde
gebleven: kinderen en jongeren het plezier leren kennen
om zich samen al zingend te kunnen uitleven.
Wij houden het speels, ritmisch en leuk! Jongelui die
graag zingen zijn van harte welkom op onze repetities.
Wij repeteren wekelijks op vrijdagavond (buiten schoolvakanties) van 18u. tot 19u.45 in de pastorij van Berg,
zaaltje achteraan rechts.
Het kinderkoor (van 6 tot 12 jaar): 18u. tot 18u.45
Het jeugdkoor (van 12 jaar tot ...): 18u.45 tot 19u.45.
Wie zin heeft in zingen en eens wil komen proberen? Dat
kan!
Vrijdag 2 september 2011 starten we met ons nieuwe
werkjaar. Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen ... en
doe een repetitie mee. Op 16 september organiseren we
trouwens een “open repetitie” vanaf 18u in de pastorij van
Berg. Iedereen mag dan een kijkje komen nemen.
Jong Cantabile bestaat 25 jaar en mocht reeds twee maal
de cultuurprijs van de gemeente Kampenhout ontvangen
(1999 en 2009).
Ga zeker eens een kijkje nemen op onze website
www.jongcantabile.be, nog meer informatie? gerda.
stroobants@telenet.be of 016/43 58 23.

KOM OP TEGEN KANKER
PLANTJESWEEKEINDE 2011
Azaleaverkoop voor Kom op tegen Kanker van 16 september t.e.m. 18 september.
Ook in Kampenhout
kunnen wij rekenen
op een trouwe groep
vrijwilligers, zowel uit
het verenigingsleven
als individuele burgers
die zich onbaatzuchtig inzetten voor deze
actie. Toch kunnen wij
best nog wat extra helpende handen gebruiken.
De azalea’s worden verkocht aan 6 euro het stuk.
De opbrengst van de verkoopsactie gaat naar de
talrijke projecten van de Vlaamse Liga tegen Kanker, met
dit jaar bijzondere aandacht voor navelstrengbloedbanken en wetenschappelijk onderzoek dat als doel stelt de
behandelingswijzen van kanker te optimaliseren.
De azaleaverkoop zal doorgaan van vrijdag 16 t.e.m.
zondag 18 september. Afhankelijk van het totaal aantal
beschikbare helpers staan onze vrijwilligers aan een
twaalftal handelszaken verspreid over groot Kampenhout (bakkers, superettes, krantenwinkels, grootwarenhuizen) en aan de kerken van de verschillende parochies.
Vrijwilligers die willen helpen om azalea’s te verkopen kunnen contact opnemen met de coördinator van
het Plantjesweekeinde voor Kampenhout: Namens het
comité van Kom op tegen Kanker Paul Vanderelst – Rood
Kloosterlaan 68 - 0475/33 81 73
Via e-mail: vdep@skynet.be of
komop.kanker@kampenhout.be

BENT U GEBOREN IN 1951?

Wat: ontvangst door het College van Burgemeester en

En bent u inwoner van Kampenhout?

Schepenen.

Of heeft u op de schoolbanken gezeten in Kampenhout?

Grijp deze kans om samen met uw jeugdvrienden herin-

Dan nodigt “ Kampenhout 1951 “ u uit voor een gezellige

neringen op te halen. Graag een seintje voor 13 oktober

receptie onder 60-jarigen!

om uw aanwezigheid te bevestigen.

Wanneer : op vrijdag 21 oktober om 19 u. 30

Yvette.gielens@hotmail.com - gsm: 0477/81 19 64

Waar: de raadzaal van het gemeentehuis van Kampen-

Ylesage@hotmail.com - gsm : 0479/75 37 28

hout.

Wij hopen u talrijk te ontmoeten op vrijdag 21 oktober !

SENIOREN

Het jaarlijks seniorenfeest vindt dit jaar plaats
op donderdag 22 september 2011.
Afspraak in de Kampenhoutse sporthal, Zeypestraat 26.
De deuren gaan open vanaf 11u.15.
Programma
11u.50 Welkom door de Burgemeester
12u.00 Warm middagmaal:
- Kervelsoep met balletjes
- Kalfsblanket met champignon,
wortelen en kroketten
- Crème van de chef met peer en
chocolade
14u.30 Showprogramma met Eddy Herman Les Filles de Malines – De Popkoning –
Laura Lynn
Deelnemen kost
€ 12: showprogramma & warm middagmaal
€ 5 : showprogramma
Let wel !
Inkomkaart niet bij = geen toegang!
Kaarten te verkrijgen tot 12 september

GRIEPVACCINATIE
VOOR 65-PLUSSERS
In de maanden oktober
en november is het voor
mensen met diabetes
of die lijden aan een andere chronische ziekte,
sterk aangeraden om
zich tegen griep te laten
vaccineren.
Ook alle 65 plussers,
zelfs als ze zich gezond en fit voelen, doen er
goed aan zich jaarlijks te laten inenten. Voor de
meeste mensen volstaat het om een weekje uit
te zieken, maar met ouder worden verandert je
afweersysteem en kan het griepvirus gemakkelijker complicaties veroorzaken zoals bv. een
longontsteking. Het is daarom verstandig om u
vanaf 65 jaar hiertegen te beschermen. Vaccinatie blijft de beste manier om dat te doen.
Vraag raad aan je huisarts of apotheker.
Meer informatie over griep en griepvaccinatie
vindt u op www.griepvaccinatie.be.

RIMPELROCK

Meer info:
Afdeling welzijn - 016/65 99 59
welzijn@kampenhout.be

DANSNAMIDDAGEN
Ook in het najaar van 2011 kunnen onze senioren gaan dansen en swingen. Life muzikaal
entertainment met DJ Yves Ombelets.
Elke 3de maandag van de maand op de
dansnamiddagen voor senioren in “Den Ast”.
Deuren open vanaf 14u en gratis inkom.
Noteer alvast volgende data in uw agenda:

Kampenhout was
ook dit jaar voor
de 4de maal van
de partij op Rimpelrock.
Voor diegenen die
er niet bij konden
zijn enkele sfeerbeelden. Voor diegenen
die wel meegingen
nog even nagenieten.

Data dansnamiddagen in 2011
19 september
3 oktober
21 november
5 december
(*Opgelet de data die in het rood vermeldt
staan gaan niet door op de 3de maandag,
maar zijn naar een andere data verplaatst.)

SENIOREN

SENIORENFEEST 2011
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KAMPENHOUT
KERMIS
9-12 september 2011

dag van de vrijwilliger

Vrijdag 9 september
Vanaf 16 u.: Kermisattracties voor jong & oud
16 u.:
Start avondmarkt
Straattheater door Toneelkring De Anjelier
18 u.: 	Officiële opening van kermisweekend door
Kindergemeenteraad
21 u.:
Muziekoptreden ‘The Blind Honery Toads’
aan café Den Biechtstoel & D’Uitdaging

Zaterdag 10 september
Vanaf 16 u.:
Vanaf 16 u.:
18.30 u.:
20.30 u.:

Kermisattracties voor jong & oud
Kinderrommelmarkt Gezinsbond
Kindershow met ballenworp
DJ D GOTILIO (gekend van I LOVE TECHNO)

Zondag 11 september
Vanaf 14 u.: Kermisattracties voor jong & oud

Maandag 12 september
Vanaf 15 u.: Kermis – Familiedag:
Kermisattracties aan verminderde tarieven
Organisatie & V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout

Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs
Onderwijs &
& OCMW
OCMW II
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