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Tuin- en biomarkt
zaterdag 21 april
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Verken het Dijleland

Foto door J. T. Molineaux

Computerlessen voor senioren

Burgerzaken
voorwoord

Beste inwoner van Kampenhout
Het nieuwe jaar heeft haar poorten geopend en ja, we voelen 2012 al niet meer zo “nieuw” aan.
Toch wil het voltallige gemeentebestuur u van harte een vredevol en gelukkig jaar toewensen.
Van 2011 hebben we het begrip “crisis“ meegenomen naar het nieuwe jaar. Beleidsverantwoordelijken op -Europees, federaal en regionaal niveau niveau bundelen
hun beste krachten om onze welvaart en ons welzijn veilig te stellen. Ook het
gemeentebestuur van Kampenhout wil dit jaar doordacht én daadkrach-

inhoud
BURGERZAKEN

tig nadenken én handelen om het kwaliteitslabel van onze gemeente
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niet alleen te behouden, maar ook te bevorderen. Milieuzorg, veilig
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bakens die uitgezet worden voor een leefbare toekomst van
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Kampenhout, de gemeente die ons toch nauw aan het hart
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ligt. En of er in Kampenhout gewerkt wordt! Dat leest u in
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onze eerste Gemeenteberichten van 2012.

UiT in Kampenhout
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Onze senioren hoeven zich echt niet te settelen voor hun
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tv-toestel. Voor hen biedt Kampenhout een waaier interes-
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sante activiteiten aan. De computerlessen zijn interessant,

Toerisme
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niet alleen voor de gevorderden. Leeftijd mag geen hinder-

OCMW
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paal zijn. Daarom nodigen we alle beginners van harte uit.

Senioren
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Stap voor stap maken de lesgevers u wegwijs in computerland.

verkeer, respectvolle zorg voor gezinnen, jongeren en senioren,
werkgelegenheid, woonbeleid, gezondheid, bijstand… . Zoveel
thema’s die uw gemeentebestuur ernstig uitwerkt. Het zijn

Het inschrijvingsformulier vindt u in de brochure. Kampenhoutse
kunstenaars zullen ons verrassen in mei tijdens hun kunsttentoonstelling die ze nu al voorbereiden. Onze heemkring verraste ons met
hun prachtig jaarboek. Deze eerste editie smaakt inderdaad naar meer!
Milieuzorg en mensenzorg gaan hand in hand. Daarom hechten we veel belang
aan de zwerfvuilactie. Ook hiervoor is er nog ruimte voor gewaardeerd vrijwilligerswerk. Diversiteit in onze tuin! De tuin-en biomarkt helpt u hierbij. Laat de kans niet onbenut
om in uw tuin een plaats voor te behouden voor vergeten groenten, die lekker én voedzaam
zijn. Het OCMW- Kampenhout zet de deuren wagenwijd voor u open op de Dag van de Zorg, op
18 maart 2012 en de single “Molenstee wenkt“ is een aanrader. Waarom? Dat leest u in deze
brochure. Ook voor onze jongeren staat er wat op stapel op 3 maart e.k. U merkt het, beste
lezer, Kampenhout is met een welgevuld en gevarieerd aanbod aan het nieuwe jaar begonnen. Uw aanwezigheid op één van de aangeboden programma’s zal een verrijking zijn voor
ons gemeenschapsleven.
Namens het college van burgemeester en schepenen
Schepen van informatie
Greet Willems

onderwijs

GEMEENTESCHOLEN
DE TOVERBERG EN HET KLIMTOUW

Jeugd en muziek – De Toverberg
2 muzikanten kwamen op bezoek in alle lagere
schoolklassen. Het was een uurtje boordevol muziek.

Bezoek aan Technopolis – Het Klimtouw
De leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde
leerjaar leerden een heleboel bij over techniek. Het was
weer een superdag!

Opendeur Het Klimtouw met kijkmoment
donderdag 8 maart 2012 van 14.30 tot 18 uur

De derde kleuterklas viert feest – De Toverberg
Een heus feest organiseren is niet zo gemakkelijk. De
derde kleuterklas nodigde de leerlingen van het eerste
leerjaar uit en gefeest werd er.

De lagere school van Nederokkerzeel zet zijn
deuren open. Wil je graag weten hoe er in graadsklassen wordt gewerkt? Kom dan zeker een kijkje
nemen! We stellen jullie ook ons schoolproject voor:
een groentetuin die werd ontworpen en aangelegd
door de leerlingen. Er is ook de mogelijkheid om in
te schrijven.
Iedereen welkom!
Boekenbeurs De Toverberg
vrijdag 16 maart 2012 van 16 tot 21 uur
Zin in boeken, kom dan zeker langs op onze boekenbeurs. Daarnaast is er ook spaghetti en kaasschotel
te verkrijgen of gewoon een lekker drankje.
Kijkuurtje in de instapklas
vrijdag 30 maart 2012 om 9 uur
Alle kinderen die binnenkort naar de kleuterklas
komen, mogen samen met hun mama of papa eens
een kijkje komen nemen.

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

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

Agenda
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Burgerzaken

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

GEBOORTEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
2/11/2011

Norah

Vanheste Bart & De Cock Jana

7/11/2011

Milla

Beullens Björn & Vanderveken An

8/11/2011

Brent

Van Steenbergen Filip & Goovaerts Cindy

15/11/2011

Lasse

Dereymaeker Joannes & Mertens Geertrui

22/11/2011 Jules

Denauw Dimitri & Hendrickx Kelly

28/11/2011 Jarne

Van Lint Wim & Goris Camillia

29/11/2011

BURGERZAKEN

Vandamme Tom & Hermans Anne

HUWELIJKEN
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GOUDEN

Bram Soete & Annelies Peeters

Jesse

17/12/2011

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(januari)

Edgar Van Meerbeeck & Monica Winnepenninckx
Arnold Böhrer & Andrea Desmet

EEUWELINGE JOANNA MEEUS

Op 15 januari 2012 vierde Joanna Meeus uit Kampenhout
haar 100ste verjaardag in strikte familiekring. Wij wensen
onze eeuwelinge het allerbeste toe, blijvend omringd door
de goede zorgen van familie en vrienden.

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.*
Florent Bohets

07/10/2011

Fransisca Hendrickx

28/10/2011

Jozef Blockmans

29/10/2011

Maria Verhoeven

30/10/2011

Milla Vanheste

07/11/2011

Hendrik Quisthoudt

03/12/2011

Hendrik Hermans

26/12/2011

Marie Louise Thys

14/01/2012

*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.

GEWIJZIGDE WETGEVING ASBEWARING
EN LAATSTE WILSBESCHIKKING
Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging
werd in de loop van de maand januari 2012 op twee
vlakken gewijzigd. Een woordje uitleg:
1. Uitbreiding mogelijkheid asbestemming
Voortaan kunnen nabestaanden in eerste graad na
crematie nog een gezamenlijk schriftelijk verzoek
indienen om de as van een dierbare overledene,
die zich op de begraafplaats in het columbarium of
in een urnengraf bevindt, ter beschikking te stellen van de familie voor thuisbewaring, hetzij onder
vorm van verstrooiing, begraving of bewaring. Vroeger kon dit uitsluitend als de schriftelijke aanvraag
vóór de crematie werd ingediend.
Bij een overlijden moet men op korte tijd belangrijke
beslissingen nemen waarvan men, vaak overmand
door emoties, niet steeds de volledige draagwijdte
kan inschatten. Met de nieuwe regelgeving komt
men tegemoet aan de vraag van nabestaanden om
de asurn van een familielid die overleden is vóór de
mogelijkheid bestond van asbewaringen buiten de
begraafplaats, toch nog thuis een laatste rustplaats
te kunnen geven. Verder regelt men ook de situatie
van een overlijden waarbij voor de crematie geen
schriftelijke verklaring werd opgesteld over de bestemming van de asurn.
Het openen van een columbariumnis of urnengraf
wordt beschouwd als een ontgraving. Dit kost 375
euro. Twee jaar na teruggave van de asurn aan de
nabestaanden vervalt de eventuele concessie. Er is
geen (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk.
2. Laatste wilsbeschikking en rustplaats
Het is algemeen gekend dat je bij het gemeentebestuur van je woonplaats een laatste wilsbeschikking
kan laten registreren waarin je bepaalt wat er met
jouw stoffelijk overschot moet gebeuren na overlijden. Bovendien kan je zelf aangeven of je al dan
niet een uitvaartplechtigheid wil volgens een bepaalde (geloofs)overtuiging of rituelen.

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

Let wel: als je een laatste rustplaats
wil krijgen in een andere gemeente dan
waar je woont, ga je best vooraf na onder welke voorwaarden dit kan. Vaak
wordt voor begraving of asbezorging
van niet-inwoners een (sterk) verhoogd
tarief toegepast en/of moet een bepaalde retributie worden betaald.

Meer info of aanvragen:
Departement burgerzaken
Afdeling begraafplaatsen (gelijkvloers)
Telnr: 016/65 99 31
begraafplaatsen@kampenhout.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

15u.30 - 19u.30
15u.30 - 19u.30
14u.00 - 18u.00
gesloten
15u.30 - 19u.00
10u.00 - 13u.00
gesloten

Jeugdboekenweek 2012
De jeugdboekenweek is er weer! Van 10
tot 25 maart zetten we een stap vooruit, een stap omhoog en een stap opzij:
recht de dierenwereld en hun verhalen
in. We gooien ons mensenpak af, trekken voor één keer een bontjas aan, gaan
op vier poten zitten en worden één met
de dieren. We kijken diep in de ogen van
onze kat. We voeren gesprekken met
de hond. We duiken de struiken in en
zoeken de beestjes op. We leren dieren
kennen in boeken.
Zoals elk jaar worden alle klassen van
de Kampenhoutse onderwijsinstellingen uitgenodigd om op ludieke wijze
de bibliotheek te leren kennen. Daarnaast kunnen de kinderen tijdens de
openingsuren deelnemen aan een op leeftijd aangepaste wedstrijd met
leuke prijzen .

Aanwinsten
in de collectie
Bezoek de bib en ontdek de collecties : verhalende, informatieve
en GROTELETTER boeken, poëzie en toneel, cd’s, taalcursussen,
bladmuziek, strips, tijdschriften en
kranten, Franstalige, Engelstalige
en Duitstalige literatuur, educatieve
en spel cd-roms, films en muziek
op dvd…
Op zoek naar een bepaald werk ?
Raadpleeg de webcatalogus op :
www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek.php of rechtstreeks op:

www.bidoc.be/kampenhout en reserveer het werk online.
Iets niet gevonden ?
De bibliotheek maakt deel uit van
een netwerk. Raadpleeg de volledige catalogus op : www.bidoc.
be/vlaams-brabant of de Vlaamse
centrale catalogus : http://zoeken.bibliotheek.be. Je kan ook een
mailtje sturen naar kampenhout@
bibliotheek.be en zo het gewenste
werk uit een andere bibliotheek laten overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

BIB
BEGRAAFPLAATSEN
BURGERZAKEN

Voortaan kan je in de laatste wilsbeschikking eveneens laten opnemen in
welke gemeente je wil begraven worden of de as een bestemming moet
krijgen. Deze informatie wordt geregistreerd in het rijksregister. Bij overlijden wordt dit steeds nagekeken en is er
een uitwisseling van informatie tussen
de gemeentebesturen zodat de laatste
wil van de overledene op dit vlak ook
echt wordt gerespecteerd.

Openingsdagen en -uren :
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Wat het lichaam betreft, kan men opteren voor begraving (enkel op de gemeentelijke begraafplaats) of crematie.
Bij crematie heeft men nog 7 mogelijkheden van asbestemming. Men kan
de as op het kerkhof bewaren (columbarium), begraven (urnengraf) of verstrooien (asverstrooiingsperceel). As
kan onder bepaalde voorwaarden ook
ter beschikking worden gesteld van de
nabestaanden (bewaring, begraving,
verstrooiing) of kan worden verstrooid
in de Belgische territoriale zee.

Burgerzaken
welzijn

VIER KEER MEER ORGAANDONORS
Het aantal mensen dat formeel heeft laten vastleggen
dat ze orgaandonor willen worden, is sinds 2005 verviervoudigd, blijkt uit cijfers van het transplantatiecentrum van de Cliniques Saint-Luc. Zowat 128.000 Belgen
hebben expliciet laten optekenen dat ze vrijwillige orgaandonor zijn, in 2005 waren dat er 33.000.

welzijn

Alle Belgen zijn bij hun overlijden automatisch potentiële donors, tenzij ze schriftelijk hebben laten weten dat
ze dat niet willen zijn. Zowat 188.000 mensen willen niet
dat hun organen na hun overlijden gebruikt worden om
andere mensen te redden.
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De vraag naar organen is nog altijd groter dan het aanbod.
In België wachten 1.100 tot 1.200 mensen op een donororgaan. Vorig jaar stierven honderd mensen omdat er niet
tijdig een geschikt donororgaan voor hen gevonden werd.
Wist je dat je het hele jaar door je kan laten registreren op het gemeentehuis bij de dienst bevolking?
Voor meer info: dienst bevolking
bevolking@kampenhout.be of 016 65 99 41

CURSUS REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN!
Wie snel kan optreden na een ongeval voorkomt vaak
erger! Door zelf enkele eenvoudige handelingen te
kennen, kan je voor het slachtoffer een wereld van verschil betekenen. De gemeente Kampenhout beschikt
over 3 AED-toestellen (één in sporthal Kampenhout,
één in sporthal Berg en één bij de dienst Welzijn). Een
automatische externe defibrillator (AED) is een computergestuurd toestel dat in staat is levensbedreigende hartritmestoornissen, zoals een hartstilstand, op te
sporen, te analyseren en eventueel te behandelen door
middel van een elektroshock. Het kenmerkende aan
de AED is dat dit in België door iedereen mag gebruikt
worden, omdat het toestel 100% veilig is en gesproken
instructies geeft.
Ook dit jaar voorziet de gemeente Kampenhout i.s.m.
het Rode Kruis de opleiding reanimatie en defibrilatie. Tijdens deze les leer je zowel reanimeren als het
AED-toestel gebruiken. Op een reanimatiepop oefen
je de hartmassages en mond-op-mondbeademingen
in, leer je elektroden aanbrengen en de instructies
van het AED-toestel volgen. Je leert ook wat je moet
doen als het slachtoffer bewusteloos is. Elke deelnemer krijgt na afloop van de cursus een boekje met
dvd mee naar huis om nog verder te oefenen. Werk
mee aan een hartveilige gemeente en schrijf je in!
Bovendien kunnen verenigingen die een opleiding
gevolgd hebben, het AED-uitleentoestel lenen bij het

gemeentebestuur. Het aanvraagformulier kan je vinden op het digitaal loket van de gemeentelijke website of bij de dienst welzijn.
Wanneer: 17 april 2012 van 19 tot 22 uur
Waar: glazen zaal van het OCMW
Kostprijs: gratis
Let op! Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan
tot 10 april 2012 bij de dienst welzijn.
Meer info: afdeling Welzijn
016/65 99 59 of welzijn@kampenhout.be

welzijn

BOODSCHAPPENDIENST

VRAGEN OVER ALCOHOL OF DRUGS?

Daarom werd een boodschappendienst opgericht. Dit
initiatief richt zich tot senioren, mindervaliden of invaliden van de gemeente Kampenhout die niet mobiel
zijn en zich dus niet kunnen verplaatsen naar de winkel of geen beroep doen op gezinshulp of personen
rondom zich (zoals familie, vrienden en buren) om de
boodschappen te doen. Wanneer het niet lukt om zelf
boodschappen te doen, kunnen deze mensen zich tot
de boodschappendienst richten, die dan een vrijwilliger stuurt om hen te helpen.
Meer info over de boodschappendienst kan u vinden op www.kampenhout.be of bij de dienst welzijn.

Zit je met een vraag, die je misschien niet goed durft te
stellen? Ligt er iets op je lever dat je graag kwijt zou willen, maar je weet niet goed hoe? Of heb je onlangs iets
verontrustends gemerkt in je buurt of omgeving dat je
eigenlijk zou willen melden?
Dan kan je nu terecht op het anonieme contactformulier
op de gemeentelijke website.
Hoe werkt het?
Surf naar de website www.kampenhout.be/drugpreventie, klik op ‘anoniem invulformulier’, typ je vraag/
opmerking/melding in, klik vervolgens op ‘verzend’ en
je boodschap komt dan volledig anoniem bij de preventiewerker terecht. Deze zal jouw vraag zo snel mogelijk
beantwoorden en op de website laten verschijnen. Enkel
indien je dit zelf wenst, kan je je gegevens achterlaten
en zal er persoonlijk contact met je opgenomen worden.

Meer info:
0474/85 92 17
drugpreventie@kampenhout.be

WELZIJN

Voor de meeste mensen is boodschappen doen routine in hun dagelijks leven. We lopen even binnen in de
buurtwinkel of het warenhuis en staan er verder niet
bij stil. Maar wat als het op een dag niet meer zo goed
lukt? Je kan niet meer zo vlot naar buiten, het dragen van de boodschappen wordt te zwaar, je hebt geen
vervoer of het is plotseling niet meer mogelijk om zelf
boodschappen te doen wegens ziekte.
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Milieu

IN DE ZAK 2012!
Op zondag 18 maart 2011 gaat de vierde editie van “In
de ZAK 2012!” door.

MILIEU

“In de ZAK!” is een initiatief van de MARK (Milieuadviesraad Kampenhout) samen met het gemeentebestuur en de medewerking van OVAM om één keer
per jaar van Kampenhout een afvalvrije gemeente te
maken. Tijdens de voorafgaande edities werd er 1.020
kg, 1.750 kg en 890 kg zwerfvuil opgehaald in de vier
deelgemeenten. Onder het thema “In de ZAK 2012!”
zal zondag 18 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.

8

Zakken, handschoenen,... worden door de milieudienst ter beschikking gesteld. Na de opruimingsactie
is er gelegenheid tot het uitwisselen van zwerfvuilverhalen tijdens het gezellige slotevenement.

INFOAVOND
‘DUURZAME BOUWMATERIALEN’
Op maandag 12 maart 2012 om 20 uur organiseren het College van Burgemeester en Schepenen en onze woonconsulent, in het kader
van het Steunpunt DuBo, een infoavond over
‘Duurzame bouwmaterialen’. Vermits bouwen
gebeurt met bouwmaterialen, hebben deze
laatste een belangrijke invloed op de technische prestaties van het gebouw en een zekere
impact op het leefmilieu en de gezondheid van
de bewoners.
Zin om meer te weten over dit onderwerp?
Een lesgever van de VIBE, vlaams Instituut
voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen’, zal de
duurzame bouwmaterialen alsook hun impact
onder de loep nemen.
Wanneer: Maandag 12 maart 2012 om 20u00
Waar: Raadzaal (achter het gemeentehuis) –
Gemeentehuisstraat 16.

Hebt u als vrijwilliger
of vereniging interesse
om deel te nemen aan
de zwerfvuilactie op
zondag 18 maart 2012?
Graag dan even een
mailtje naar milieudienst@kampenhout.
be vóór 5 maart 2012
met vermelding van 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 later worden meegedeeld!
Mensen die plaatsen kennen waar vaak afval of zwerfvuil wordt gedumpt, mogen dit zeker melden bij de
milieudienst@kampenhout.be.

TUIN- EN BIOMARKT
Op zaterdag 21 april 2012 organiseert het College van
Burgemeester en Schepenen de 7de editie van zijn tuin- en
biomarkt.
De klassieke formule rond bloemen, planten en kruiden is een
succes en blijft onveranderd, maar we bieden de bezoekers
ook standen aan rond thema’s zoals milieu, natuur, onkruidbestrijding, tuingereedschappen, …
Ook dit jaar wordt er getracht om de bezoekers andere producten te leren kennen zoals kruiden, vergeten groenten,
streek- en bio-producten.
Iedereen is welkom op het gemeenteplein van 9.30 uur tot 16
uur!

milieu
cultuur
Er zijn nog een paar plaatsen voor de tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars editie
2012. Deze gaat door op 4, 5 en 6 mei in de namiddag.
Interesse? Mail dan naar cultuur@kampenhout.be
of bel naar 016/65 99 72 .

cultuur
MILIEU

Bouwmateriaal nodig voor ramen, dak, de aanleg van
een vloer of een terras? Of zoekt u tuinmeubelen? Kies
dan, als het kan, voor hout. De productie van hout vergt
minder energie dan die van andere bouwmaterialen
zoals beton, staal, aluminium of kunststof. Hout is geschikt voor hergebruik en dus een ecologisch verantwoord product op voorwaarde dat het hout afkomstig is
uit duurzaam beheerde bossen.
Kijk bij voorkeur uit naar duurzaam en gecertificeerd
hout. Op de Belgische markt kunt u kiezen tussen het
houtlabel FSC of PEFC.
Beide labels staan garant voor hout uit duurzaam beheerde bossen en maken gebruik van een Chain of Custody. Dit betekent dat een controleketen elke tussenstap van het hout volgt tussen het bos en de consument.
Zowel FSC als PEFC zet zich in voor een sociaal, ecologisch en economisch verantwoord bosbeheer.
Als u hout kiest, probeer dan de oorsprong na te gaan.
Geef de voorkeur aan inlandse producten. Ga na of het
label op het eindproduct staat en vraag voor niet-afgewerkte producten (bv. planken, constructiehout) om de
certificatiecode op de factuur te vermelden.
Schrik niet terug voor minder gekende houtsoorten. Er
zijn al veel goede en geschikte houtsoorten met FSCof PEFC-label op de markt naast de bekende soorten
(meranti, bangkirai, teak ...) die vaak niet gelabeld zijn,
steeds schaarser worden en bovendien niet inheems
zijn.
Op onderstaande websites vindt u alle informatie over
FSC- en PEFC-certificering, de beschikbaarheid van de
houtsoorten en een databank met leveranciers.

Kunstenaars
opgelet!

KAMPENHOUT KLASSIEK
Op donderdag 26 januari ging in de O.-L.Vrouwkerk van Kampenhout de eerste editie
van ‘Kampenhout Klassiek’ van start, de tegenhanger van ‘Kampenhout Swingt’ zeg maar.
Het orkestensemble ‘T Muziek Frascati’ (o.l.v.
Kris Stroobants en soliste Noémie Schellens)
bracht er een sfeervol winterconcert waarbij
bekend en minder bekend klassiek werk op de
pupitter stond. Enkele titels ter illustratie: ‘El
Sueno’ van de Vlaming Dirk Brossé, ‘Cuatro
madrigales amatorios’ van Joaquin Rodrigo en
‘L’Arlésienne’ van George Bizet.

Ook de gemeente Kampenhout gebruikt FSC en PEFC
gecertifieerd hout binnen de werking van de eigen gemeentelijke diensten.
Meer info kan u vinden op www.fsc.be en www.pefc.be

Meer info Dienst Milieu:
Milieudienst@kampenhout.be - 016/65 99 08

Meer info: Cultuurdienst
Cultuur@kampenhout.be - 016 65 99 72

9
Milieu
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sport

SPORT

EINDEJAARSJOGGING EN
(AFLOSSINGS) MARATHON
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In december verenigden Joggingclub JOKA en de sportdienst traditiegetrouw de krachten voor de organisatie
van de eindejaarsjogging, die intussen aan haar 22ste
editie toe was. Zoals steeds ging de opbrengst integraal
naar Ons Tehuis Brabant. Na twee edities met zware
sneeuwval, mochten we dit jaar positieve temperaturen
en een aangename winterzon verwelkomen.
Zondag 18 december om 14.30 gaf de kinderburgemeester de start voor de kinderloop van 600 meter. Een
half uur later stonden de 474 lopers klaar aan de start
voor de looproute van 5,5 km en 10,9 km.
Gerry Verhaert uit Westerlo behaalde hier als eerste van
de 183 lopers de zege met 19min 03sec. Voor de 10,9 km
was Tom Marcelis uit Halle de snelste van de 239 lopers
met een tijd van 37min 09sec.
Zaterdag 17 december was er de tweede editie van de
Eindejaars (aflossings)marathon.
44 aflossingsgroepen, samen goed voor 260 lopers, en
52 individuele marathonlopers bereikten de finish.
Aan de start stonden de aflossingsteams naast debuterende marathonlopers en een uitgelezen selectie
van Belgische en Nederlandse lopers/loopsters die al
honderd(en) marathons op hun palmares hebben staan.
De atleten liepen zes rondes van 7 km met na elke ronde
een gesmaakte aflossing en bevoorrading in de sporthal. Door de regen van de afgelopen dagen lag het parcours er bijzonder zwaar bij, maar toch werd het parcours door de meesten als zeer aangenaam ervaren.

SPORTWEKEN PAASVAKANTIE
Tijdens de Paasvakantie worden er opnieuw twee
sportweken georganiseerd voor kinderen tussen 6
en 12 jaar:

VAC Vilvoorde zette bij de teams zijn beste troeven in
met zijn VAC Running Team. Ze bereikten de aankomst
na 2uur 29min 50sec en versloegen hiermee de Kasteellopers 1 van Vorselaar met bijna 8 minuten.
Sparta Vilvoorde was present met Nid Rumphakwaen
die de zege behaalde bij de individuele lopers in 2uur 57
minuten. Eerste vrouw hier werd Katrien Verbeken uit
Aalst in een mooie tijd van 3uur 32min en 14sec.
Sportdienst Kampenhout en Joggingclub JOKA wensen alle atleten, medewerkers, buurtbewoners, politie,
sponsors en alle anderen die hierbij vergeten zijn, te
bedanken omdat zij er met z’n allen voor gezorgd hebben dat dit weer een memorabel weekend was. Onze
oprechte dank hiervoor!

Inschrijven kan op dinsdagavond 6 maart 2012 tussen 18 en 20 uur en op woensdag 7 maart 2012
doorlopend van 9 tot 16 uur op de sportdienst in de
sporthal te Kampenhout.
! Opgelet: De plaatsen zijn beperkt.

Sportweek 1:
maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april 2012
Sportweek 2:
dinsdag 10 april tot en met vrijdag 13 april 2012

Het inschrijvingsformulier en meer informatie kan u vinden op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be/sport/sportweken en in
de folder die verspreid wordt via de Kampenhoutse scholen.

nuttig

Iedereen is welkom om een dag te bewegen en te sporten. Je kan kiezen uit een uitgebreid gamma zoals fietsen, bowlen, spinning, dans, enzovoort.
De deelnameprijs is 7 euro. In deze prijs zijn alle sporten, de verzekering, 2 broodjes, soep en het busvervoer
inbegrepen.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan u
steeds terecht bij de sportdienst Kampenhout.
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen!

REGIONALE AVONTURENSPORTDAG
Heb je zin in een dagje avontuur samen met je vrienden?
Hou je wel van water, klimmen, klauteren, … ? Dan is
deze regionale avonturensportdag vast iets voor jou!
Wanneer?
Donderdag 12 april 2012
(2de week paasvakantie)
Wie?
Alle jongeren tussen 10
en 15 jaar
Wat?
Een dag vol avontuur
(parcours boven water,
hoogte-parcours, klimmen en klauteren, …)
Prijs?
15 euro (busvervoer en
activiteiten inbegrepen).
Voor inschrijvingen en info:
sportdienst Kampenhout of www.kampenhout.be.

Infrax zorgt in onze gemeente voor de openbare
verlichting. Is er een straatlamp defect, meld
dat dan zo snel mogelijk aan Infrax. Dat kan op
volgende manieren:
- Via het formulier op www.infrax.be
- Op het gratis nummer 0800 60 777 (24u/24u)
- Via mail: storingen.ov.west@infrax.be
De eerstvolgende keer dat een liftwagen van
Infrax onze gemeente aandoet wordt de straatlamp dan hersteld. Let wel, Infrax is enkel bevoegd voor de straatlampen langs gemeentewegen. De verlichting langs gewestwegen is de
verantwoordelijkheid van het Vlaams gewest.
Als blijkt dat een nieuwe lamp niet volstaat,
maar er bijvoorbeeld een kabelfout is, of een
defecte armatuur, dan kan de herstelling wat
langer op zich laten wachten.
Meer info:
Dienst openbare werken
016/65 99 05
openbarewerken@kampenhout.be

SPORTMONITOREN GEZOCHT
De sportdienst kan al jaren rekenen op gemotiveerde begeleiders die de deelnemers aan de
sportweken een ongelooflijke tijd bezorgen. Ben
je minstens 18 jaar, sportief, gemotiveerd om
met kinderen tussen 6 en 12 jaar te werken en
vrij in de paasvakantie?
Stel je dan kandidaat als sportmonitor!
Je doet dit schriftelijk (per post of email:
sport@kampenhout.be) via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website.

Meldpunt sport: Wie vragen en/of opmerkingen heeft ivm sport, kan hiermee terecht op
de gemeentelijke sportdienst (Zeypestraat 26). Deze is bereikbaar tijdens de openingsuren op het
nummer 016/65 99 75 of via email Nelis van Cappellen, onze sportfunctionaris, helpt je graag verder!

nuttig

Op dinsdag 27 maart 2012 organiseert de sportdienst
van Kampenhout, samen met zeven andere sportdiensten van Sportregio Noord haar jaarlijkse sportdag voor
50- plussers. Deze sportdag gaat door in en rond het
sportcomplex Den Dijk te Haacht.
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REGIONALE SPORTDAG 50-PLUSSERS

STRAATLAMP
DEFECT? MELD HET
METEEN AAN INFRAX

www.uitinkampenhout.be

UiT in Kampenhout

Tweedehandsbeurs lente-editie
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Steakdag
Joeri De Cremer

Vormingsavond:

Het (nieuwe samengesteld)
gezin: vind je plaats!

Jaarlijks wordt er zowel in de lente
als in de herfst een tweedehandsbeurs georganiseerd voor baby- en
kinderkleding, baby uitzet en zwangerschapskleding. Zowel kandidaatverkopers als kandidaat-kopers zijn
hier van harte welkom.
WIE
Gezinsbond Kampenhout
WAAR
Park Van Relst
WANNEER
za 10/03/12 van 14:00 tot 18:00

Steakdag ten voordele van quadcrosser Joeri De Cremer
WIE
Joeri De Cremer
WAAR
Zaal Pax Brouwerijstraat 10
WANNEER
za 10/03/12 van 11:30 tot 21:00

Dansnamiddag
Senioren

door een enthousiast orkest.
WIE
KF De Vlaamse Leeuw
WAAR
Zaal Pax Brouwerijstraat 10
WANNEER
za 14/04/12 van 20:00 tot 22:00

WIE
Jaarlijkse eetdag
WAAR
Parochiecentrum PAX
Brouwerijstraat
WANNEER
zo 04/03/12 van 11:30 tot 15:00

Cursus reanimeren
en defibrilleren

Jongerennamiddag

Dansen onder begeleiding van
DJ Yves. Ambiance verzekerd!
WIE
Yves
WAAR
Salons Deli-dish (Den Ast)
Brouwerijstraat 23
WANNEER
ma 19/03/12 13:30 & ma 16/04/12 13:30

Bijbelavonden

Wij lezen het lijdensverhaal uit een
van de evangeliën met ook verwijzingen naar het lijdensverhaal in de
andere evangeliën. Netelige vragen
zoals “wat te denken van een boze
vader die zijn zoon offert om de
zonden van de mensen uit te boeten” worden daarbij niet uit de weg
gegaan.
WIE
Luc Devisscher
WAAR
Paxbar Brouwerijstraat 6
WANNEER
do 22/03/12 van 20:00 tot 22:00
do 29/03/12 van 20:00 tot 22:00

WIE
Gezinsbond Kampenhout
WAAR
Zaal Pax Kampenhout
Brouwerijstraat 10
WANNEER
do 01/03/12 van 20:00 tot 22:00

KF De Vlaamse
Leeuw - Lenteconcert 2012 Eetdag parochieEen gevarieerd programma, gebracht
centrum PAX

WIE
Rode Kruis & Gemeente Kampenhout
WAAR
Glazen Zaal OCMW Dorpsplein
WANNEER
di 17/04/12 van 19:00 tot 22:00
meer info zie p 6

WIE
Jeugddienst
WAAR
Kampenhoutse jeugddienst
Hutstraat 24
WANNEER
za 03/03/12 tussen 13:30 en 17:00

Duurzame bouwmaterialen

Hoe bouwmaterialen beoordelen op vlak van milieu en gezondheid?
Op basis van de levenscyclusanalyse worden zo veel mogelijk milieucriteria
berekend van een materiaal. De infosessie belicht daarnaast ook verscheidene labels uit de bouwsector en de keuzes die gemaakt worden vanuit de
bio-ecologische visie. Meer info, zie blz 8
WAAR
Gemeentehuis Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
WANNEER
ma 12/03/12 van 20:00 tot 22:30

Senioren veilig op de fiets

Op donderdag 29 maart 2012 organiseert de Kampenhoutse Seniorenraad
i.s.m. de politiezone KASTZE en het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid
een infodag voor Kampenhoutse senioren over veilig fietsen. De infodag wordt
opgedeeld in 2 identieke workshops, u kan dus kiezen of u deelneemt in de
voormiddag (9-12u) of in de namiddag (13-15u). Meer info, zie blz 22
WIE
Gemeente Kampenhout/Politie Kastze/Senioka
WAAR
Dorpsplein Kampenhout - Gemeentehuisstraat 16
WANNEER
do 29/03/12 van 09:00 tot 12:00
do 29/03/12 van 13:00 tot 15:00

Concert Willem
Vermandere

WIE
Georganiseerd door Vriendenkring
BukenE
WAAR
Buken Sint Antoniuskerk
WANNEER
vr 27/04/12 om 20:00

Wandeltocht naar aanleiding van Buken kermis door de velden
en bossen van Kampenhout en langs het kanaal Leuven-Dijle.
Wandelingen van 6,12,18 en 25 km. De wandeling van 6km is geschikt
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Vóór of na de wandeling kan
u genieten van warme of koude dranken, broodjes, verse soep, pannenkoeken en frietjes. Speciale randanimatie voor de jongsten onder ons.
WAAR
Buken feesttent Markt 1
WANNEER
za 28/04/12 van 07:00 tot 15:00

All you need is
Love

Jaarlijks concert van het gemengd
koor Cantabile uit Kampenhout.
Mogelijkheid tot nakoren.
WIE
Cantabile Kampenhout
WAAR-WANNEER
Za 17/03 in Sint-Servatiuskerk
Berg om 20 uur
Zo 18/03 in Sint-Stefanuskerk
Nederokkerzeel om 15 uur

Openklasdag

met pannenkoekenfestijn en
Vlaamse kermis
WIE
Basisschool Ter Bronnen
WAAR
Basisschool Ter Bronnen
Tiendeschuurstraat 17
WANNEER
zo 22/04/12 van 14:00 tot 17:00

Computerlessen
voor senioren
Vooraf inschrijven verplicht!
Meer info, zie blz 23/24WIE
Seniornet Vlaanderen
WAAR
Bibliotheek Kampenhout
Tritsstraat 5
WANNEER
Meer info, zie blz 23/24

14e grote
jaarlijkse
pensenkermis

WIE
Supportersclub ‘Geel & Blauw’
SK Kampenhout
WAAR
Voetbalkantine SK Kampenhout
Zeypestraat 0
WANNEER
za 24/03/12 van 11:30 tot 14:00
za 24/03/12 van 16:00 tot 21:00

Jef Pijp Tochten

Voorjaarswandeling met hopelijk de
eerste tekenen van een naderende
lente. Langs en door het Hellebos
naar Ons Tehuis Brabant. Ook naar
Perk met zijn nog vele landelijke
plekjes, baantjes en veldwegen.
WAAR
School Ter Bronnen
Tiendeschuurstraat 17
WANNEER
zo 04/03/12 van 07:30 tot 15:00

Pasta-avond

WIE
Vriendenkring Basisschool Ter Bronnen
WAAR
Basisschool Ter Bronnen
Tiendeschuurstraat 17
WANNEER
za 10/03/12 van 17:00 tot 22:00

Wandeling

‘Voorjaarsbloeiers
in het Torfbroek’

WIE
Natuurpunt Kampenhout
WAAR
Visserijlaan 1
WANNEER
zo 01/04/12 om 09:30

Wekelijkse
fietsuitstappen

Fietsuitstappen van 3/4/12 25/9/12 elke dinsdag vertrek om
13u30 aan sporthal Kampenhout
WIE
KWB Kampenhout & Gemeente
Kampenhout
WAAR
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
WANNEER
di 03/04/12 van 13:30 tot 17:00

Tuin & Biomarkt
WAAR
gemeenteplein
WANNEER
za 21/04/12 van 9:30 tot 16:00

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de
gemeentelijke website www.kampenhout.be
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda zien
verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be,
vraag een login en paswoord aan en voer je
gegevens voor 21 maart in!

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:
Volgende activiteiten worden wekelijks
/ maandelijks ingericht:

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
Turnen 55+: elke maandag van 14u. tot
15u. in de sporthal Kampenhout

AEROBIC:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, zaal Pax om 14u. en
19u.30
KVLV Nederokkerzeel: elke 3de donderdag van de maand, parochiezaal
om 19u.30
KVLV Relst: elke laatste woensdag van
de maand, in 2 beurten om 13u.30 en
19u.30

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
13u.30
Park van Relst: elke dinsdag van
13u.30 t/m 19u.
Bridge: elke maandag om 13u.30 in Ter
Elst. Ook beginners welkom.

PETANQUE:

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

Wekelijkse markt:

Dorpsplein, elke dinsdag van 15 tot 19
uur

UiT in Kampenhout
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gemeente
WONEN

Wat is SVK WEBRA?

wonen

Svk WEBRA staat voor Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw. Het stelt zich als doel om te streven dat iedereen in
een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs
en met woonzekerheid over een aangepaste woning van
goede kwaliteit beschikt. Een sociaal verhuurkantoor huurt
woningen op de private markt en verhuurt ze aan mensen
met een laag inkomen en/of woonnood.

14

Een woning verhuren zonder zorgen!
Het verhuren van een woning vergt soms heel wat tijd en
energie; het zoeken naar een huurder, met mogelijk tijdelijke leegstand, de opmaak en de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving, het toezien dat de huurwaarborg wordt gevestigd, het jaarlijks indexeren van de huur, het
in orde zijn met de Vlaamse Wooncode, de opvolging van een
mogelijke huurachterstal, … Gedaan met deze zorgen wanneer u er als eigenaar voor kiest om uw pand te verhuren via
een sociaal verhuurkantoor.
In de praktijk wordt er met de eigenaar-verhuurder een
9-jarige hoofdhuurovereenkomst aangegaan. Met een kandidaat-onderhuurder, die uit de wachtlijst volgens strikte
regels wordt geselecteerd, wordt een onderhuurcontract
ondertekend.
Uiteraard heeft een samenwerking met een sociaal verhuurkantoor voordelen :
- Gedaan met administratieve beslommeringen.
- Garantie van stipte huurbetaling van een redelijke maandelijkse huurprijs, zelfs bij leegstand of wanneer de bewoner-huurder betalingsmoeilijkheden heeft.
- Op het einde van de huurovereenkomst is er de garantie
dat u de woning in dezelfde toestand terugkrijgt.
- Het sociaal verhuurkantoor onderhoudt ook de minder
aangename contacten met huurders zoals het versturen
van aanmaningen bij huurachterstallen, de opvolging ervan en desnoods het opstarten van een procedure van uithuiszetting.
- Via het sociaal verhuurkantoor kan de eigenaar genieten
van een renteloze lening om zijn renovatiewerken te financieren.
- Begeleiding zorgt ervoor dat het pand met het nodige respect wordt bewoond ; op regelmatige tijdstippen brengen
huurbegeleiders een bezoek aan de onderhuurders.
- Het contact tussen eigenaar en bewoner wordt tot een minimum herleid. Het sociaal verhuurkantoor probeert zo
goed mogelijk kleine problemen die zich voordoen zelf op
te lossen.

- Een 9-jarig contract biedt de garantie op langere periode
van stabiliteit.
Een goede betaalbare woning huren!
Het is niet evident om in Vlaams-Brabant op de privé-markt
een betaalbare woning of appartement te huren. Voor wie
beschikt over een beperkt budget is dit vrijwel niet meer mogelijk. En toch…
Het sociaal verhuurkantoor WEBRA kan voor dit probleem
een oplossing bieden.
SVK WEBRA huurt op de privé-markt woningen in om ze op
haar beurt aan een redelijke verhuurprijs door te verhuren
aan personen of families in woningnood of met beperkte
financiële middelen. Aan de hand van een puntensysteem,
rekeninghoudend met het gezinsinkomen, de woonsituatie
en de gezinssamenstelling, wordt jaarlijks aan tientallen
kandidaat-huurders een huurwoning aangeboden.
Inschrijven op de wachtlijst bij het sociaal verhuurkantoor
kan op drie manieren :
- je neemt telefonisch contact op met verhuurkantoor
- je gaat zelf naar het verhuurkantoor
- je vraagt een inschrijvingsbundel bij het plaatselijk OCMW
(016/34 13 16) of bij het woonloket (016/65 99 18)
Zodra de inschrijvingsbundel volledig ingevuld is en samen
met de nodige documenten werd bezorgd aan het SVK, zal u
een kandidaat-nummer worden toegewezen.
SVK WEBRA vzw
Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse
Marc Demol (adminstratie en coördinatie)
Tel. 02 454 18 69 - Fax 02 452 35 25
adminstratie@webra.be
Meer info:
Woonloket:
Telnr: 016/65 99 18
E-mail: woonloket@kampenhout.be
Maandag:
8.45-11.45 uur
Dinsdag:
8.45-11.45 uur & 17-19.45 uur
Vrijdag:8.45-11.45 uur (2de en 4de van de maand)
Of maak een afspraak via 0492 58 00 31
op volgende tijdstippen:
Maandag en woensdag: 9 – 16 uur
Dinsdag en donderdag: 9 - 20 uur
Vrijdag: 9 - 12 uur

WONEN
Wijzigingen premies voor renovatie
Premie

2011

Dak -of
Netbeheerder
zoldervloeriso- Rd-waarde min 3m²K/W
latie
€2/m² indien zelf geplaatst of
€4/m² indien door aannemer geplaatst
Vlaamse Overheid
premie van €500 bij isolatie van minimum 40m².

2012
Netbeheerder
Rd-waarde min 3,5m²K/W
3€/m² indien zelf geplaatst met een max. van €360 of
€6/m² indien door aannemer geplaatst met een max. van €720.
Rd-waarde min 4m²K/W
€3,5/m² indien zelf geplaatst, met een max. van 420€ of
€7/m² indien geplaatst door een aannemer met een max. van
€840.
Rd-waarde min 4,5m²K/W
€4/m² indien zelf geplaatst met een max. van €480 of €8/m²
indien door een aannemer geplaatst met een max. van €960.
Vlaamse Overheid
Deze premie valt weg

Netbeheerder
Rd-waarde min 1,2m²K/W
€2/m² indien zelf geplaatst of
€4/m² indien door aannemer geplaatst.

Netbeheerder
Rd-waarde min 1,2m²K/W
€6/m² indien door aannemer geplaatst met een maximum van
€800.

Buitenmuurisolatie

Netbeheerder
Rd-waarde min 1,3m²K/W
€2/m² indien zelf geplaatst of
€4/m² indien door aannemer geplaatst.

Netbeheerder
Spouwmuurisolatie met een lambdawaarde kleiner dan 0,065
bij spouwbreedte van meer dan 50 mm: €6/m² indien door
aannemer geplaatst met een max. van €800.

H o o g r e n d e - Netbeheerder
Netbeheerder
mentsbeglazing
Dubbel glas ter vervanging van enkel glas: U- Hoogrendementsglas ter vervanging van enkel glas: €12/m² i
ndien u-waarde max. 1,1W/m²K bedraagt met een max. van
waarde max. 1,3W/m²K
€300.
€10/m² indien door aannemer geplaatst

WONEN

Vloer –of
kelderisolatie

De provincie geeft €10/m² met een max. van €150 Hoogrendementsglas ter vervanging van enkel of dubbel glas:
€15/m² indien de u-waarde max. 0,8W/m²K bedraagt (meestal
Gemeente Kampenhout
driedubbel glas) met een max. van €375.
€10/m² met een max. van €150.
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Provincie Vlaams Brabant
€10/m² met een max. van €100.
Gemeente Kampenhout
€10/m² met een max.van €150.

Zonneboiler

Netbeheerder
Netbeheerder
€75/m² collectoroppervlak met een min. van €525 €200/m² collectoroppervlak met een max. van €1500.
en een max. van €1500.
Gemeente Kampenhout
Gemeente Kampenhout
€250 per installatie
€250 per installatie

Condensatieketel

Netbeheerder
Condensatieketel op aardgas:
€125 van de netbeheerder.

Warmtepomp

Netbeheerder
Netbeheerder
€270 x(0,87 x COP -2,5) x kW compressorvermo- Max. €1700:
gen met een max. van €1680.
voor elektrische warmtepompen:
€270 x (0,87 x COP -2,5) x kW compressorvermogen.
Voor gaswarmtepompen:
€270 x (0,87 x COP -1) x kW compressorvermogen.

Netbeheerder
Condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie:
€800 maar enkel voor beschermde klanten.

Indien de warmtepomp ter vervanging van elektrische weerstandverwarming dient, worden de bedragen verdubbeld (indien voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet
met toepassing van uitsluitend nachttarief.
Energieaudit

Gemeente Kampenhout
premie van €150

Gemeente Kampenhout
premie van €150

Thermostaatkra- Netbeheerder
nen
€5/stuk

Netbeheerder
Deze premie valt weg.

Ventilatiesysteem Netbeheerder
met warmterecu- €150/systeem
peratie

Netbeheerder
Deze premie valt weg.

Netbeheerder
€1/m²

Netbeheerder
Deze premie valt weg.

Radiatorfolie

WONEN

Premies voor nieuwbouw 2012
Aanvr. bouwvergunning E-peil

Voor woningen

Voor appartementen

Voor 1/01/2010

61 tot en met 80

€400 + €30 per E-peil punt lager dan 80.

€200 + €10 per E-peilpunt lager dan 80.

41 tot en met 60

€1000 + €40 per E-peilpunt lager dan 60.

€400 + €20 per E-peilpunt lager dan 60.

40 of lager

€1800 + €50 per E-peilpunt lager dan 40

€800 + €20 per E-peilpunt lager dan 40.

41 tot en met 60

€1000 + €40 per E-peilpunt lager dan 60.

€400 + €20 per E-peilpunt lager dan 60.

40 of lager

€1800 + €40 per E-peilpunt lager dan 40.

€800 + €30 per E-peilpunt lager dan 40.

41 tot en met 50

€1400 + €40 per E-peilpunt lager dan 50.

€600 + €20 per E-peilpunt lager dan 50.

40 of lager

€1800 + €50 per E-peilpunt lager dan 40.

€800 + €30 per E-peilpunt lager dan 40.

40 of lager

€1800 + €50 per E-peilpunt lager dan 40.

€800 + €30 per E-peilpunt lager dan 40.

Van 1/01/2010 tot en
met 31/12/2011
Van 1/01/2012 tot en
met 31/12/2013
Vanaf 1/01/2014

Indien de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw, zonder wijziging van de aard en
de bestemming van het gebouw van de woning, worden de premies verdubbeld.

wonen

Voor woningen waarvoor voor 1 januari 2012 een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, wordt de premie verhoogd met €300
als er ook een zonneboiler geplaatst werd.

jeugd

jeugd
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JONGERENNAMIDDAG
Op 3 maart 2012 kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar
weer een geweldige namiddag beleven! Tijdens deze
namiddag kan je twee leuke workshops kiezen uit ons
aanbod. Heb je zin om ‘eens iets anders’ te doen met je
vrienden of vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Dan is dit zeker iets voor jou!
Een leuk weetje: het nieuwe logo van de jeugddienst
zal deze dag onthuld worden! De jongerennamiddag zal
doorgaan bij de Kampenhoutse jeugddienst van (Hutstraat 24) tussen 13.30 en 17 uur. Meer informatie kan
je hieronder terugvinden, of via onze website en op de
flyers die in Kampenhout verspreid worden.
WORKSHOP 1
DJ set met Zohra
Altijd al eens DJ willen zijn en
de show stelen op een fuif?

Bij deze workshop ga je aan de slag met Zohra (bekend
van 2 Fabiola en Spring). Zij leert je alle geheimen van
de draaitafel!
Cocktails maken
Ontdek de geschiedenis van de cocktail en de tools.
Maak prachtige creaties van je glas en proef je zelfgemaakte (alcoholvrije) cocktails!
Fun verzekerd!
WORKSHOP 2
Djembé/congas
Wil je je ritmische talent aanwakkeren? Dan is deze
workshop zeker iets voor jou! Een unieke ervaring die je
tot in je vingertoppen voelt!
Grimeren
Laat je creativiteit op volle toeren draaien
en tover je vriend of vriendin om in een
draak, Mega Mindy, vlinder of Dracula!
Onze begeleidster zal klaarstaan met allerlei handige tips en technieken.

jeugd

BE OKÉ KERSTVAKANTIE

jeugd

Tijdens de kerstvakantie hebben de kinderen zich weer
volledig kunnen uitleven op onze Be oké! Ze werden
door de monitoren in de watten gelegd en verwend
met allerlei leuke activiteiten. Elke dag is een feest op
Be oké en dat werd in de kerstvakantie wel heel letterlijk genomen. Tijdens deze weken hebben onze kids
Nieuwjaar, Valentijn, Pasen én Carnaval gevierd! Hierbij enkele sfeerfoto’s!
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OPENINGSRECEPTIE JIP
Bij ons is de jeugd Vip! Op 21 december ging het vernieuwde
JIP (Jongeren Informatie Punt) feestelijk van start. Tijdens
de grote opening heeft onze kinderburgemeester Maurine
plechtig het lint door geknipt. We zijn nu helemaal klaar om
van start te gaan!
Het Jongeren Informatie Punt is een plaats waar je antwoorden kan vinden op al je vragen. Je kan zelf op onderzoek gaan
op de computer, raad vragen aan de jeugdconsulente of de
alcohol-en drugspreventiemedewerker of gewoon eens rondneuzen in de interessante en nuttige brochures. Het JIP vind
je bij onze jeugddienst en is elke voormiddag, woensdagnamiddag (13 - 16 uur) en dinsdagavond (17 – 20 uur) open.

Meer info: afdeling Jeugd: Hutstraat 24 - jeugd@kampenhout.be - 016/65 99 15 - jeugd@kampenhout.be

Toerisme

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
WITLOOFMUSEUM INTERACTIEF VOOR KINDEREN!

TOERISME

Sinds begin februari pakt het Witloofmuseum uit met
een nieuwe opstelling voor kinderen (4 - 12 jaar). Door
deze doe-elementen leren kinderen op een speelse wijze
over het teeltproces van deze toch wel unieke groente
en wordt een museumbezoek een zinvolle vrijetijdsbesteding voor gezinnen met jonge kinderen.
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Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen in de 16 gemeenten van het Dijleland, deelregio van de Groene Gordel. Elke 2e en 4e woensdag van
maart t/m oktober trek je er voor een 3-tal uur op uit
met een gids.
Kalender:
Woensdag 14 maart: Schiplaken (Boortmeerbeek) 14u
Afspraak aan de parking voor de Heilige Familiekerk
(Bieststraat 227).

			
Meer info: afdeling Toerisme/Witloofmuseum
016 22 33 80 - www.witloofmuseum.be

Via de faciliteitenweg rond het kasteel gaan we bij de
buren op verkenning. “De Plage” van Hofstade die al
enkele malen in het nieuws kwam, verbergt ook mooie
plekjes.

1 MEI: OPENING TOERISTISCH VAARSEIZOEN

Woensdag 28 maart: Sterrebeek (Zaventem) 14u
Afspraak aan Kerkdries, parking aan de Sint-Pancratiuskerk.

Inmiddels is het een traditie
dat op 1 mei het ‘toeristisch
vaarseizoen’ van start gaat.
Tussen 10 en 18 uur kan je van
Kampenhout-Sas begeleide boottochten maken naar
Boortmeerbeek en terug. Het Witloofmuseum is die dag
doorlopend gratis te bezoeken. Het gedetailleerd programma zal in de volgende gemeenteberichten toegelicht worden. Noteer 1 mei alvast in je agenda!

OPENING BRABANTS CENTRUM VOOR MUZIEKTRADITIES
Op zondag 4 december 2011 was het dan eindelijk zover:
het Brabants Centrum voor Muziektradities (kortweg
BCM) opende haar deuren! Een charmante tentoonstelling met als thema ‘Hommel, volksinstrument voor
de huiskamer’ stond opgesteld in Villa Lucie, alsook
de uitgebreide collectie literatuur over volksmuziek,
-instrumenten en –dansen. Bezieler van dit project,
Hubert Boone, gidste met plezier de eerste bezoekers
rond. Eind 2012 mag u zich verwachten aan een tentoonstelling met dit keer de accordeon in de spotlight.

Meer info: www.kampenhout.be/bcm
Contact: bcm@kampenhout.be – 016/65 99 39

Verkenning van het kastelendorp Sterrebeek, vooral
bekend als vermelding tijdens de verkeersinfo op de
radio, maar toch ook een dorp met veel open en grote
ruimten en een eigen dorpskarakter.
Woensdag 11 april: Winksele-Delle (Herent) 14u
Afspraak aan de vernieuwde parking naast de H. Hartkerk
langs de Mechelsesteenweg te Winksele-Delle.
Delle, een gehucht van de deelgemeente Winksele (Herent), is volgens de inwoners nog een hemel op aarde.
We wandelen door het rustige en nog landelijke Delle
op zoek naar het ontstaan van de H. Hartparochie meer
dan een eeuw geleden.
Zondag 15 april, 14.30u: herhaling van de wandeling
Winksele-Delle
Woensdag 25 april: Overijse 14u
Afspraak aan Justus Lipsiusplein, aan de Sint-Martinuskerk (centrum).
Overijse dankt haar naam aan de rivier, de IJse die een
belangrijke rol speelt in het ontstaan van Overijse. We
verkennen de natuur in en rond het centrum. Maak kennis met de rijke geschiedenis, de schitterende gebouwen, de mooie vergezichten. We maken ook kennis met
het nieuwe bezoekerscentrum “Druif”. Opgelet, er geldt
een blauwe zone op de parking van Overijse-centrum.

toerisme
heemkring

ocmw
ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2012

… OPROEP JAARBOEK 2012!
Nu al wordt er gewerkt aan de opvolger die zal
verschijnen in december 2012. Ook dit boek wil
een bundeling zijn van (wetenschappelijk verantwoorde) artikels over diverse thema’s: folklore
& tradities, vliegtuigrampen, sport, volksdans,
verenigingen, kapellen, oude gebouwen … noem
maar op. As’t moar van Kampenaat is!
Geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met
ons op!
Voor meer info:
www.kampenhout.be/heemkring
E-mail: heemkring@kampenhout.be

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de
zitdagen van OCMW Kampenhout:
Dinsdag		
06-03-2012
16u00 – 19u00
Donderdag
12-04-2012
13u30 – 16u00
Dinsdag		
08-05-2012
16u00 – 19u00
Maandag
04-06-2012
13u30 – 16u00
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met
meerdere appartementen woont, vraagt u aan de
eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie
van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
• uw identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij
de gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon
die de schuldbemiddeling verricht.

ocmw

Het eerste Jaarboek Campenholt 2011 is een
succes! Op zaterdag 10 december werd dit boek
onder persbelangstelling en een schare enthousiaste hemers voorgesteld in de bib van Kampenhout. Ondervoorzitter Hugo Schoevaerts dankte
de auteurs die meegewerkt hebben aan dit
exemplaar en mocht burgemeester Meeus het
allereerste exemplaar overhandigen. De verkoop
ervan loopt als een trein (voor verkooppunten, zie
onder de contactmogelijkheden). En dat geeft zin
in meer!
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toerisme

JAARBOEK 2011 EEN SUCCES EN …

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.
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JURIDISCHE
DIENST : EVEN
VOORSTELLEN

MOLENSTEE WENKT JOU
OP DE DAG VAN DE ZORG!

De inwoners van
Kampenhout kunnen bij
een juriste van het OCMW
terecht voor vragen omtrent echtelijke moeilijkheden, echtscheiding, onderhoudsgeld, erfrecht,
huwelijks-vermogensrecht, huur, koop, ...

Op de ‘Dag van de Zorg’ zet
woonzorgcentrum
Molenstee
van OCMW Kampenhout haar
deuren wagenwijd open voor iedereen. Zoals elke andere dag, maar op zondag 18 maart 2012 mag het toch
net iets meer zijn.

Zij is gebonden aan het beroepsgeheim en zal u
gratis advies geven over wat u het best kan doen en
welke stappen u best onderneemt.

Via een uitgestippelde route doorkruis je alle gangen en
leefruimtes, begeleid door onze vriendelijke hostessen.
Je komt op een unieke manier in aanraking met het dagelijks reilen en zeilen van het woonzorgcentrum vanuit
elk mogelijk perspectief. Op alle vragen krijg je een helder antwoord aan onze versierde standen.

De juriste kan bemiddelen tussen u en de tegenpartij, kan helpen bij het opstellen van een brief,
een overeenkomst of een verzoekschrift en verwijst
door naar bevoegde instanties.
Zij is echter geen advocaat en kan u dan ook niet
vertegenwoordigen of bijstaan voor de rechtbank.
Een doorverwijzing naar advocaten kan wel alsook
het verkrijgen van informatie over Pro Deo bijstand.
U bent welkom tijdens de vrije consultatie of na een
telefonische afspraak.
Het is aangewezen om alle gegevens die betrekking
hebben op uw vraag, mee te brengen.
Contactgegevens:
OCMW Kampenhout (Dorpsstraat 9)
www.ocmw-kampenhout.be
Lien Smets, juriste
Tel.:016/314 310
(via onthaal OCMW)
E-mail: jurist@ocmw-kampenhout.be
Openingsuren:
Maandag
9 – 12 uur
14 – 16 uur
Dinsdag
9 – 12 uur
14 – 16 uur

alleen op afspraak
alleen op afspraak
vrije consultatie
alleen op afspraak

Molenstee stelt alles in het werk om tegemoet te komen
aan de noden & wensen van onze ouderen. Daar kan je
op de ‘Dag van de Zorg’ zelf getuige van zijn.
Achteraf kan je napraten bij een drankje en hapje. Misschien krijg je zelfs zin om in de toekomst zelf een
handje te komen helpen?

ontwikkelingssamenwerking

ocmw

OCMW

Afspraak dus op zondag 18 maart 2012 van 10 tot 17 uur
in WZC Molenstee, Gemeenteplein 1 in Kampenhout!
PS: Koop de CD-single “Molenstee wenkt” voor slechts
€ 5 en leg zo onze bewoners in de watten met een verwenarrangement! Je kan de videoclip alvast vanaf 20
februari bekijken op You Tube.

Meer info:
Onthaal OCM
W Kampenhou
t
Telnr: 016/31
43 10
E-mail: onthaa
l@ocmw-kam
penhout.b

e

SENIOREN
SenioKa
Meer en meer senioren ontdekken de deugd van
het fietsen, hetzij alleen of samen met enkele
vrienden of in een grotere groep. De buitenlucht
doet je deugd en hart, longen en ledematen varen er wel bij. Je persoonlijke veiligheid en die
van andere weggebruikers is echter ook belangrijk. Daarom nodigt SenioKa (de Kampenhoutse
seniorenadviesraad) in samenwerking met de
politiezone KASTZE, de Gemeentelijke Dienst
Welzijn en het BIVV (Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid) alle Kampenhoutse 55plussers uit op ‘Senioren veilig op de fiets’.
Deze infosessie wordt tweemaal georganiseerd
en gaat door donderdag 29 maart 2012 op het
dorpsplein van Kampenhout en in de glazen zaal
van het OCMW.
Je kan kiezen voor de infosessie in de voormiddag van 9 tot 12 uur of de infosessie in de namiddag van 13 tot 16 uur.
Het programma:
- een uiteenzetting over de regels uit de wegcode, gericht op fietsers
- enkele praktische rijvaardigheidstips, met o.a.
een kennismakingsritje met de elektrische
fiets
- de dodehoekproblematiek met leskoffer en
een vrachtwagen ter plaatse
- gezamenlijk afsluiten van de sessie met een
nuttige herinnering voor elke deelnemer.
Inschrijven kan tot 19 maart 2012 via de dienst
welzijn. Aangezien de plaatsen beperkt zijn, is
vooraf inschrijven verplicht !
Deelname aan deze infodag is volledig gratis!

DANSNAMIDDAGEN 2012
Op onderstaande data kunnen senioren weer
naar hartenlust dansen en swingen in ‘Den Ast’.
Het live muzikaal entertainment wordt verzorgd
door DJ Yves Ombelets. De dansnamiddagen
gaan telkens door op de 3de maandag van de
maand. Inkom is gratis en iedereen is welkom
vanaf 13.30 uur.

Noteer alvast volgende data in jouw agenda:
19 maart
16 april
21 mei
18 juni
17 september
1 oktober*
19 november
17 december
(*Opgelet! Deze datum is uitzonderlijk geen 3de
maandag van de maand.)

AAN ALLE 60-PLUSSERS EN HUN OUDERS …
Wist u dat... personen die ouder zijn dan 75 én
genieten van een sociaal telefoontarief én geïsoleerd leven, jaarlijks 40 euro kunnen krijgen
van de provincie?
Wist u dat... ouderen een aanpassingspremie
voor hun woning kunnen bekomen als zij aan de
voorwaarden voldoen?
Wist u dat... de provincie een computerprogramma ontwikkeld heeft waarmee u kan zien
of en waar een plaats vrij is voor kortverblijf van
een zorgbehoevende oudere in een rusthuis?
Wist u dat... de provincie het organiseren van
dagopvang en nachtzorg van ouderen extra
aanmoedigt door subsidies te geven aan rusthuizen en dagopvangcentra?
Wist u dat... personen die een hulpbehoevende
oudere verzorgen via de mantelzorg ook door de
gemeente worden aangemoedigd?
Wist u dat... senioren, mindervaliden of personen die zich in een sociale noodsituatie bevinden
zich tot de boodschappendienst kunnen richten
die dan een vrijwilliger stuurt om hen te helpen?
Wist u dat... diensten voor gezinszorg en palliatieve netwerken ook financieel gesteund worden door de provincie?
Wist u dat... de provincie de methoden en technieken om mensen met dementie te begeleiden
van heel nabij opvolgt?
Wist u dat... ouderenverenigingen i.v.m. welzijnssector iets speciaal in de kijker willen stellen
(een project, een evenement, een gebeurte-

senioren

SENIOREN VEILIG OP DE FIETS:
UITNODIGING OP EEN INFOSESSIE
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SENIOREN

nis,…) bij de provincie een subsidie kunnen bekomen onder de naam Pluimkrediet?
Wist u dat... de provincie initiatieven steunt
waardoor de integratie en de sociale contacten
tussen ouderen bevorderd worden? Voorbeelden
daarvan in onze gemeente zijn de maandelijke
dansnamiddagen, de dorpsrestaurantdagen en
het seniorenfeest.
Herinnert u zich... het Seniorenbehoefteonderzoek in 2008? De resultaten liggen nog steeds
ter inzage of zijn te bekijken via de gemeentelijke website.
Herinnert u zich... de Vrijwilligersbeurs in 2010
met de huldiging van de Vrijwilliger van het jaar?

Herinnert u zich... de voorstelling van het Ouderenbeleidsplan 2011-2014, opgesteld op basis
van de informatie uit het Seniorenbehoefteonderzoek? De teksten van het Ouderenbeleidsplan vindt u ook terug op de gemeentelijke website.
Meer info:
Dienst welzijn - Villa Lucie 1ste verdieping
tel. 016/65 99 34 of 016/65 99 59
e-mail: welzijn@kampenhout.be
provincie Vlaams-Brabant:
www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid

SENIOREN

COMPUTERLESSEN VOOR SENIOREN
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De gemeente Kampenhout organiseert computerlessen voor senioren in samenwerking met
Seniornet Vlaanderen. De lessen bestaan uit sessies van telkens 3 uur en worden georganiseerd
van maandag 16 april tot vrijdag 20 april 2012 in
het zaaltje van de bibliotheek (Tritsstraat 5).
ABC van de computer
Maa 16 april 9 -12 uur of 18.30 - 21.30 uur
Een eerste kennismaking met de computer aan
de hand van praktische voorbeelden. Wat is een
pc? Wat is software? Hoe werk ik met een muis
en toetsenbord?
Word voor beginners
Maa 16 april 14 – 17 uur
Eerst leer je vlot werken met het toetsenbord,
nadien leer je hoe je teksten opmaakt, selecteert, kopieert en plakt.
E-mail
Din 17 april 14 -17 uur
Stap voor stap leren e-mailen, berichten opstellen, verzenden, ontvangen en opnieuw beantwoorden.
Internet voor beginners
Din 17 april 9 - 12 uur of woe 18 april 9 - 12 uur
Hoe zoek je naar bepaalde zaken op het internet? Samen op zoek gaan naar websites die
aanleunen bij je eigen interesses.
Internet voor gevorderden
Don 19 april 14 - 17 uur

Tijdens deze les wordt Internet Explorer verder uitgediept en leer je de mogelijkheden van
Google kennen.
Werken met digitale foto’s
Don 19 april 9 - 12 uur
Je leert foto’s opslaan op de computer, de foto’s
worden geordend en in mappen gestoken.
Fotoboek maken
Vrij 20 april 9 - 12 uur
Nog geen tijd gehad om je foto’s in een album
te plakken? Een fotoalbum is een mooi alternatief voor de massa foto’s die je hebt genomen.
Je maakt een selectie van de mooiste foto’s en
brengt die samen in een digitaal fotoalbum.
Beeldbewerking in 2 sessies
Deel 1: din 17 april 18.30 - 21.30 uur
Deel 2: don 19 april 18.30 - 21.30 uur
Deze cursus bestaat uit twee delen. Je leert
hoe je digitale foto’s kan bewerken. Als je al een
beetje met een computer kan werken, is deze

SENIOREN

Publisher in 2 sessies
Deel 1: woe 18 april 18.30 - 21.30 uur
Deel 2: vrij 20 april 18.30 - 21.30 uur
Hier leer je een kalender maken met de foto’s
van je kinderen of kleinkinderen, een verjaardagskaart ontwerpen, visitekaartjes aanmaken,
en nog veel meer!

Gebruik sociale netwerken
Vrij 20 april 14 – 17 uur
De digitale wereld biedt heel wat mogelijkheden
voor sociaal contact, zowel voor bekenden van
vroeger als met nieuwe vrienden. Naast Twitter,
is ook Facebook de dag van vandaag een van de
meest bekende netwerksites. Tijdens deze cursus leer je meer over de voordelen maar ook
over de gevaren van sociale netwerken.

Gebruik elektronische identiteitskaart:
Online belastingen invullen
Woe 18 april 14 - 17uur
Na het volgen van deze sessie weet je wat je
allemaal kan doen met je elektronische identiteitskaart. Je leert hoe je zelf online je belastingen kan invullen (belastingadvies kunnen wij
echter niet verstrekken).

Prijs: 7 euro/cursus (14 euro voor cursussen
die bestaan uit 2 sessies)
Na de inschrijving ontvangt u van het gemeentebestuur een overschrijving voor de
betaling van de cursus.
Inschrijven voor 12 maart 2012
op de dienst Welzijn:
016/65 99 34 of welzijn@kampenhout.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER

(Te bezorgen aan dienst welzijn voor 12 maart 2012)
Voornaam: ............................................................... Telefoonnummer: ...............................................
Naam: ...................................................................... Aantal cursussen: ..............................................
Adres: ...................................................................... Handtekening + datum .......................................
1910 KAMPENHOUT			
Kruis de cursus aan die u wilt volgen!
Uren:
9 - 12 uur
14 - 17 uur
18.30 - 21.30 uur

Maa 16 april 2012: 	Di 17 april 2012
		
❑ ABC computer
❑ Internet voor beginners		
❑ Word
❑ E-mail		
❑ ABC computer
❑ Beeldbewerking (deel 1*)

	Woe 18 april 2012	Don 19 april 2012
9 – 12 uur
❑ Internet voor beginners
❑ Werken met digitale foto’s
14 - 17 uur
❑ Elektronische identiteitskaart ❑ Internet voor gevorderden
		 en online belastingen
18.30 - 21.30 uur
❑ Publisher (deel 1*)
❑ Beeldbewerking (deel 2*)
	Vrij 20 april 2012 		
9 - 12 uur
❑ Fotoboek maken		
14 - 17 uur
❑ Gebruik sociale netwerken		
18.30 - 21.30 uur
❑ Publisher (deel 2*)		
* Opgelet! Voor cursussen die uit meerdere delen bestaan wordt € 7 per sessie aangerekend.
Ontvangen op ...............................................................

SENIOREN

cursus zeker iets voor jou! Vergeet je digitaal
fototoestel (en bijhorende aansluitingskabel)
niet mee te brengen.
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