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Beste inwoners van Kampenhout
Onze groene voortuinen en vensterbanken met prachtige bloemen liegen niet : de lente
verglijdt in de zomer ! Het dorpsleven verplaatst zich naar buiten toe en onze gemeente zal
sprankelen van vitaliteit !
De kermis op 3 juni jl. heeft de toon gezet maar Kampenhout blijft swingen. Kom zeker
naar de “ dolle donderdagen “ in juli en augustus. Onze dorpspleinen zijn de ideale plaats voor prachtige optredens en animatie. Geen mega-evenementen,
maar warme en blije gemoedelijkheid onder dorpsgenoten.
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Willen 50-plussers het toch ruimer? Geen nood ! Schrijf u in voor
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Rimpelrock 2012. De bus brengt ons op 11 augustus naar Hasselt.
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En … al denken we nog zeker niet aan de herfst , toch is het voor
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onze senioren veilig om 4 oktober aan te stippen. Dan bent u
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ons zeker boeien. En ja , Kampenhout is vertegenwoordigd.

Sport

10
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sportweken. Wil je deelnemen? Of wil je het team enthousiaste monitoren vervoegen? Dat kan. U leest in deze editie hoe
u zich moet inschrijven.
Onze zorg voor het milieu in Kampenhout valt op. Er is het massale “ neen “ tegen de verbrandingsoven , maar we zien ook het “ ja “
voor biodiversiteit. Dat laatste danken we aan onze succesvolle samenwerking met onze landbouwers. Bloemrijke randen langs bomen en waterlopen lokken opnieuw groepen akkervogels aan, zelfs bedreigde soorten vinden

in Kampenhout hun stek.
Zomer betekent vakantie voor onze kinderen , klein en groot. Even de schoolpoort dicht.
In Afrika is schoollopen een echte luxe. Kampenhout doet niet aan navelstaren. Daarom
moet de 2de Afrikadag een succes worden. Op zondag 24 juni a.s. verwachten we u massaal in
de sporthal van Berg. Onderwijs verzekeren voor kwetsbare weeskinderen is omkijken naar
onze zwakste medemensen. Wie een kind redt, redt de wereld !
Onze kinderen bergen hun boekentassen op. De leerkrachten maken de kleuterklasjes weer
fris en rangschikken hun puntenlijsten. Studenten slaken een zucht van opluchting. Oef! Voor
ons is het vakantie.
Aan allen : jong en minder jong : een prachtige zomervakantie toegewenst.
Namens het College van burgemeester en schepen
Schepen van informatie
Greet Willems

onderwijs

Gemeentescholen
De Toverberg & Het Klimtouw

onderwijs

Voor inschrijvingen maakt u een afspraak via
e-mail directie@detoverberg.be of
via het nummer 016 65 99 77
(dagelijks bereikbaar, ook in juli en augustus)

Kleuterschool
De Toverberg

Lagere school
De Toverberg

Lagere school
Het Klimtouw

Bergstraat 15
1910 Berg
www.detoverberg.be

Gemeentewegel 2
1910 Berg
www.detoverberg.be

Biststraat 13
1910 Nederokkerzeel
www.hetklimtouw.be

Kleuters moet je niet leren om creatief te worden, ze zijn het al! Een
schatkaart is al voldoende om een
hele piratenwereld op te roepen.
En als er dan nog een echte piraat
in de kleuterschool op bezoek
komt...
Wil je een stukje meevaren als een
heuse piraat? Kom dan naar onze
WATERKERMIS! Dat is een opendeurdag vol waterpret waarbij je
door ons hele schoolgebouw kan
varen.
Zondag 24 juni 2012
van 14 u tot 17 u.

Regelmatig zijn er leuke schoolacties. Een voorbeeld hiervan is het
jaarlijkse boekenproject in maart,
dan duiken de leerlingen massaal
met hun neus in de boeken. Er zijn
een heleboel leesactiviteiten die
naar meer proeven, zoals bezoekjes van echte schrijvers die onze
leerlingen inspireren!

De leerlingen in Nederokkerzeel
zijn ook altijd te vinden voor leuke
projecten. Zij opperden zelf het
idee om groenten te kweken. Het
schoolteam speelde in op het spontane enthousiasme en de schooltuin
was geboren! In dit sympathieke
wijkschooltje is het nog mogelijk
om gezellig samen aan een droom
te bouwen. De verbeelding aan de
macht!
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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.

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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(april - mei)

GOUDEN
Willie De Greef & Juliana Heremans

GEBOORTEN

Mattheys Daniel en
Hertsens Farah
Vangindertaelen Kris en
Rugtier Peggy
Arnauts Peter en
Vanderbist Peggy
Waton Michaël en
Vanderhaegen Kelly
Van de Velde Maarten en
De Greef Ilke
Rassaerts Geert en
Van Opwijck Els
Van Cuyck Rudy en
Van den Branden Nele
Vlaminckx Wouter en
Geradin Natalie
Micciche Salvatore en
Tsakiridou Anastasia
Ichkuntana Mohamed en
Hammou Mariam
Croon Gerry en
Callewaert Annelies
Linsen Jurgen en
Verwimp Kristien
Verschuere Bregt en
Verjauw Annelies
Michiels Koen en
Herremans Nathalie
Somers Steve en
Kuypers Cindy
Vervloesem Sven en
Van Cauter An

HUWELIJKSJUBILARISSEN

10/03/2012 Bambou

Jozef Dieusaert & Maria Cornelis
Emiel Indigne & Jacqueline De Mees
Jozef Collijs & Francine De Cremer

12/03/2012 Iker

André Devos & Maria Canniere

17/03/2012 Charlotte

Jozef Coosemans & Denise Croon

20/03/2012 Lana
20/03/2012 Robbe & Senne
23/03/2012 Emma
26/03/2012 Amelie
26/03/2012 Liv
30/03/2012 Christina
31/03/2012 Rachid
3/04/2012

Kobe

3/04/2012

Vik

4/04/2012

Jenthe

4/04/2012

Matthias

Diamanten
Emiel Carre & Ivonne Feyens en Maurice Vercammen
& Maria Kemps vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Reeds 60 jaar delen zij lief en leed. Beide
echtparen namen de gelukwensen en geschenken van
het Koninklijk Paleis, het provinciaal bestuur en het
gemeentebestuur in ontvangst. Wij wensen hen langs
deze weg nogmaals van harte proficiat en hopen dat
zij nog talrijke jaren in goede gezondheid omringd
door familie en vrienden samen mogen zijn.

10/04/2012 Greg
10/04/2012 Suze

Emiel Carre &
Ivonne Feyens

HUWELIJKEN
Bart Vanhalle & Laurence Gacoin

21/04/2012

Wim De Haes & Gwen Goossens

05/05/2012

David Lalonde & An Hendrickx

05/05/2012

Stefan Van Quickenborne & Conny Peirlinck 05/05/2012
Ivicta Seré & Duangjai Homchan

26/05/2012

Maurice Vercammen &
Maria Kemps

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

101 jaar - proficiat
16 april - Gellaerts Elisa

Openingsdagen en -uren :

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 ?
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.*
Willem Van Evelghem

10/03/2012

Suzanne Peremans

11/03/2012

Maria D’hondt

11/03/2012

Maria De Clercq

18/03/2012

Raymond Smets

03/04/2012

Julien Van Der Mosen

09/04/2012

*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.

Meer info of aanvragen:
Departement burgerzaken (gelijkvloers)
Telnr: 016/65 99 31

Raadpleeg de webcatalogus op : www.
kampenhout.be/cultuur/bibliotheek.php
of rechtstreeks op: www.bidoc.be/kampenhout en reserveer het werk online. Onder de rubriek ‘nieuw’ vind je een link naar
de nieuwste boeken, films, strips …

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).

Biblitheek

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

5
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maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Milieu

Succesvolle samenwerking met
landbouwers wordt voortgezet

MILIEU

Ruim 10 jaar geleden sloten landbouwers in onze
gemeente de eerste beheerovereenkomsten af met de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ook in 2011 werd de
werking rond deze milieumaatregelen voortgezet. Jaar
na jaar worden aflopende overeenkomsten in een nieuw
contract gegoten en worden nieuwe maatregelen op het
terrein aangelegd.
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Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren
ten voordele van milieu, natuur en landschap. In ruil
voor de geleverde diensten ontvangen ze een jaarlijkse
vergoeding van de VLM. Die vergoeding is afhankelijk
van de toegepaste maatregel.
Het gamma aan toegepaste maatregelen is erg divers.
Zo bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het
onderhoud van poelen en houtkanten, het bestrijden
van erosie, het beschermen van bosranden en holle
wegen, het verbeteren van de waterkwaliteit, het
beschermen van akker- en weidevogels enz. Sommige
maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug, andere
– zoals bvb. maatregelen voor de bescherming van
Overzicht beheerovereenkomsten
Kampenhout

akkervogels - kunnen enkel in bepaalde zones worden
toegepast.
Ook onze landbouwers hebben niet stilgezeten. De
voorbije jaren kenden vooral de aanleg van beschermingsstroken langsheen kwetsbare bosranden en
waterlopen, en vooral ook maatregelen ter bescherming
van akkervogels succes. In totaal is er in Kampenhout
door lokale landbouwers ongeveer 13 km (!) aan grazige
en soms bloemrijke randen aangelegd. Soms vind je
die grazige stroken in het midden van de akkers om
afspoelende grond op te vangen, of zie je een bloemrijke rand langs een kwetsbare bosrand of holle weg.
Daarnaast kan je sinds kort op een winterse wandeling
door onze gemeente grote groepen akkervogels vinden
die dankbaar gebruik maken van kleine akkertjes die
speciaal voor deze bedreigde soorten (Veldleeuwerik,
Geelgors,…) werden aangelegd.
Dat mooie resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen de bedrijfsplanners van de Vlaamse
Landmaatschappij, de gemeente, Regionaal Landschap
Dijleland vzw,… en natuurlijk onze landbouwers!

Boortmeerbeek

Zemst
Haacht

Meer info: zie www.vlm.be
Vilvoorde
Kampenhout

Steenokkerzeel
Herent

Kortenberg

Legende:
akkervogelbeheer (AV)
beheer KLE's (KLE)
erosiebestrijding (ER)
perceelsrandenbeheer (PR)

bron:
Vectoriële versie van het Voorlopig referentiebestand
gemeentegrenzen, VLM, toestand 22/05/2003 (OC GIS-Vlaanderen)
Actieve beheerovereenkomsten, toestand 2012 (VLM, 2012)
Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster,
zwartwit, NGI, opname 1991-2008 (AGIV)

´
1:26.000

Contact:
Rauwerd Roosen
Bedrijfsplanner Dijleland
Diestsepoort 6 bus 74
3000 Leuven
Rauwerd.roosen@vlm.be
Tel: 016/66 52 92
GSM: 0499/ 59 43 09

milieu

Stook slim!
Vuurtje stoken in de tuin?
Ga voor het gezonde alternatief!
Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is
ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Ook het opstoken van snoeihout of plantenresten is meestal verboden. Geen nood: er bestaan gezonde, milieuvriendelijke
alternatieven.

Zag u maar elk gevaar.
Stook enkel droog en onbehandeld hout.

Sorteer en composteer
Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de
selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het
leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. We geven materiaal daarmee een nieuw leven.
Wat niet meer kan gebruikt worden, verwerkt men in
speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.
Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele
tips om afval te voorkomen:
• Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je
hebt meteen veel minder oud papier.
• Kies voor vaste planten en struiken die langzaam
groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren.
Het betekent ook minder onderhoud.
• Veel tuinafval kun je perfect zelf composteren.
• Snoeihout kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid.
• Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een
schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.

MILIEU

De wet is duidelijk: papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel verbranden, is verboden. Op
minder dan honderd meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, heiden en de meeste akkers mag je
ook geen tuinafval in openlucht verbranden. Vuurtjes
in openlucht zorgen immers vaak voor overlast, zoals
geurhinder en vonken die brand kunnen veroorzaken.
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www.stoo kslim .be
15/03/12 17:03
Adv-vuurtjestook.indd 4

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval
ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!
Meer info en tips? Surf naar www.stookslim.be

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

Ontwikkelingssamenwerking

is de nieuwe campagne van het

ontwikkelingssamenwerking

Mdzangwini Project, Swaziland

SPORT
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Zondag 24 juni 2012 organiseren een groep vrijwilligers de tweede Afrikadag (11 tot 21 uur, sport- en
cultuurcentrum te Berg) ten voordele van de buurtwerking (Neighbourhoods Care Points).
Neighbourhood Care Points (NCP’s ) vormen een innovatief project rond voedsel, psychosociale zorg en
andere ondersteuning aan weeskinderen en kwetsbare kinderen (OVC) in zowel landelijke als stedelijke
gebieden van Swaziland. NCP’s hebben bewezen een
belangrijk instrument te zijn voor basishulpverlening en de ondersteuning van het toenemend aantal
kwetsbare en weeskinderen. Het NCP-project dat in
2001 startte met ongeveer 18 NCP’s is aanzienlijk gegroeid tot 625 NCP’s eind 2006. Zij ontfermen zich over
zo’n 33.000 wees- en kwetsbare kinderen (landelijk
ongeveer 45% van de in aanmerking komende bevolking). Het is kostenbesparend, met een lage startkost
en een goed kostenbeheer bij een goed functionerende NCP. De voordelen van de NCP’s voor de kinderen
zijn aanzienlijk en omvatten een verbeterde voeding,
basisonderwijs en de toegang tot gezondheidszorg en
onderwijs. Uit evaluaties is gebleken dat de wees- en
kwetsbare kinderen die deel uitmaken van een NCP
sterker vooruitgaan op gebied van welzijn dan kinderen die daar geen deel van uitmaken. Neighbourhood
Care Points is erkend door Unicef en Microproject
Europe-Asia.
Sinds 2005 ondersteunen en volgen Greet Paeps (exinwoonster van Kampenhout) en haar broer Mark het
Mdzangwini Project ter plaatse. Dit jaar volgen reeds
61 kwetsbare weeskinderen van het NCP les in het
lager onderwijs van het Fonteyn schooltje op enkele
kilometers van het Mdzangwini Project. Het schooltje krijgt ondersteuning bij de bouw van extra klaslokalen. Enkele kinderen die les volgen en de nodige

motivatie en vaardigheden tonen, krijgen de mogelijkheid om verder onderwijs te volgen. Bovendien
wordt in de buurt van het Mdzangwini Project (met de
steun van Learn and Grow en mensen die het project
een warm hart toedragen) ook een lagere school gebouwd. Het gebouw bestaat uit drie blokken van twee
keer drie klassen samen met een blok voor algemene
voorzieningen (keuken/refter, sanitair, leslokaal, …).
Daarnaast wordt ook de kleuterschool (door enkele

vrijwillige plaatselijke moeders gestart) ondersteund
om een goede werking van het onderwijs te verzekeren. Er zijn twee kleuterklassen met opgeleide juffen.
Zij worden bijgestaan door andere vrijwilligers voor
de voedselbereiding voor tal van kinderen. Naast een
opleiding tracht men de kinderen basishygiëne en
andere nuttige zaken aan te leren. Jaarlijks wordt
geëvalueerd wie in aanmerking komt voor het lager
onderwijs en voor schoolsubsidiëring.

nuttig

Kan je zondag 24 juni 2012 niet aanwezig zijn tijdens de
tweede Afrikadag in het sport- en cultuurcentrum te Berg
en wens je het project toch op de een of ander manier te
steunen?
Dan vind je informatie op www.learnandgrow.org.
Voor bijkomende vragen kan je terecht bij de volgende
GROS-leden: annypaeps@yahoo.com of 016/65 19 69 en
helga.kunert@telenet.be of 0498/53 79 48

gemeentelijke diensten
Woensdag 11 juli
Woensdag 15 augustus

De gouden jubilarissen
van 2012 noteren alvast
in hun agenda:
5 oktober 2012
ontvangst op het gemeentehuis

Malafide
dakwerkers ‘asfaltleggers’
Politie Kastze ontvangt al enige tijd
klachten over personen die zich aanbieden voor het herstellen of reinigen
van daken, of het herstellen van opritten. Het gaat hierbij meestal om
mensen die Engels spreken en zich
verplaatsen met voertuigen met Engelse nummerplaten. De sociale inspectiediensten waarschuwen dat
het hier meestal gaat om nepfirma’s,
arbeiders die niet ingeschreven zijn
en dus zwartwerk verrichten, valse
facturen afgeven en bovendien ook
de werken slecht uitvoeren. Dikwijls
vragen zij een voorschot en laten ze
nadien niets meer van zich horen.
De politiezone Kastze raadt iedereen
ten stelligste af om op een dergelijk
voorstel in te gaan. Aarzel niet om bij
enige twijfel contact op te nemen met
de politie via het noodnummer 101.

nuttig

• Project in Woord en Beeld
• Veiling van werken van lokale mensen die zich met
kunst bezig houden. Deze kunstenaars hebben hun
medewerking toegezegd ten voordele van het project.
• Start van de orchideeënwandeling in Torfbroek (door
Natuurpunt)
• Fairtrade
• Andere activiteiten (dans & dansinitiatie, beweging, de
bij en natuur)
• Kinderanimatie
• Lekker smullen, de ganse tijd

SLUITINGSDAGEN
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ontwikkelingssamenwerking

Wil je het project beter leren kennen - voorgesteld door
Greet Paeps zelf, want zij komt voor de tweede Afrikadag
naar huis – mis dan zeker dit Kampenhoutse evenement
niet. Een groep vrijwilligers, die graag hun steentje willen
bijdragen om het project te doen slagen, zal voor een gepast
kader zorgen:

sport

AVONTURENSPORTDAG

SPORTMONITOREN
GEZOCHT

Donderdagochtend 12 april 2012 stonden er een 25tal sportievelingen klaar voor de avonturensportdag
te Rijmenam. Klimmen en klauteren hoog in de bomen, balanceren en evenwicht bewaren boven water,
ook dit jaar zat het er allemaal bij. Alle deelnemers
konden zich naar hartenlust uitleven op de verschillende hindernissenparcours.
Hopelijk zien wij jullie volgend jaar terug voor een
nieuwe editie van deze avonturensportdag!

De sportdienst kan reeds jaren rekenen op gemotiveerde begeleiders die de deelnemers aan de
sportweken een ongelooflijke sportweek bezorgen. Ben je minstens 18 jaar, sportief, gemotiveerd om met kleuters,kinderen en jongeren te
werken? 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.

AAN DE SPORTVERENIGINGEN
SPORT

ERKENNINGS- EN SUBSIDIEAANVRAGEN
Alle erkennings- en subsidieaanvragen moeten
voor 15 september 2012 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! Laattijdige dossiers worden niet behandeld.
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Meldpunt sport
Heb je vragen en/of opmerkingen i.v.m. sport
en bewegen? Meld dit dan via
sport@kampenhout, 016/65 99 75 of op de
sportdienst zelf. De sportdienst bevindt zich in
de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26).

est in de Vlaamse rand

Hét fiets- en wandelfe

rond Brussel.

KIJK IK FIETS ACTIE TE KAMPENHOUT
Zaterdag 5 mei 2012 hebben 18 kinderen deelgenomen
aan het project ‘Kijk, ik fiets’ in de sporthal te Kampenhout. Leren fietsen op twee wielen is een complexe aangelegenheid. Sommige kinderen fietsen al na een paar
minuten, anderen doen er dagen, weken of maanden
over.
Om kinderen en ouders een duwtje in de rug te geven,
organiseerde de sportdienst in samenwerking met de
sportregio Noord het project ‘Kijk, ik fiets’. Een project
waarbij 4 tot 6-jarigen, die al vlot kunnen fietsen met
steunwieltjes, op twee uur tijd leren fietsen op twee

wielen. Een ervaren lesgever begeleidde de activiteit en
gaf nuttige tips aan de kinderen en de ouders.
Wegens het grote succes wordt deze activiteit ook volgend jaar georganiseerd in dezelfde periode.

sport

Katrien De Pillecyn, onze dorps-

genote, olympische vlamdraagster

Symbool voor de Olympische spelen is de Olympische
vlam die traditiegetrouw vanuit Griekenland naar het
gastland wordt overgebracht. De maanden voor de spelen wordt deze vlam overgevlogen van Griekenland naar
verschillende Europese hoofdsteden om uiteindelijk
op 18 mei in Groot- Brittannië te landen. Eens in GrootBrittannië toegekomen zal deze vlam 8000 mijl (bijna
13.000 kilometer) afleggen alvorens op 27 juli aan te
komen op de officiële openingsceremonie van de Olympische spelen. Om deze afstand te overbruggen zijn er
8000 lopers van over heel de wereld geselecteerd.
Eén van hen is de 44- jarige Kampenhoutse Katrien
de Pillecyn. Zij zal op 15 juni de Olympische vlam door
Blyth (Newcastle) dragen. Door haar deelname wil
ze Multiple Sclerose positief in de kijker brengen. Bij
Katrien is 3 jaar geleden deze ziekte vastgesteld. Een
zware diagnose, maar voor Katrien ook een opportuniteit om de knop om te draaien. Zij besliste meteen om
vooral het positieve uit het leven te halen zolang dat nog

SPORTWEKEN ZOMERVAKANTIE

kan. Het is dan ook een hele eer
dat zij geselecteerd werd als één van de dragers
van de Olympische vlam.
Katrien wil de mensen tonen dat het leven niet gedaan
is na de diagnose. ‘Je moet niet bij de pakken blijven
zitten maar vooruitkijken in het leven. Het beeld dat de
mensen van MS-patiënten hebben, moet wijzigen, niet
alle patiënten zitten in een rolstoel. Er is nog heel veel
mogelijk en dit wil ik ook bewijzen.’
Zelf is Katrien altijd een sportliefhebster geweest. Zij
bleef als kind thuis om de Olympische spelen en andere
sporten te volgen op televisie. Al heeft ze zelf nooit aan
sport gedaan. Pas nadat de ziekte is vastgesteld, is ze
gestart met joggen en wandelen en dat heeft van haar
een ander mens gemaakt.
In september gaat Katrien met enkele MS-patiënten
op klimexpeditie naar Peru om de Machu Picchu Trail
te beklimmen. Meer informatie over deze expeditie zal
u terugvinden in de gemeenteberichten van december
2012.
Wij wensen haar alvast veel succes toe!

Let op:

Er is pl
aats vo
or
max. 8
0 kinde
r
e
n
per spo
rtweek
!

Volgende sportweken worden georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen.
Maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli 2012 (°2005 – 2000)
Maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2012 (°2005 – 2000)
Maandag 6 augustus tot en met vrijdag 10 augustus 2012 (°2005 – 2000)
Maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus 2012 (°2000 – 1996) (gesloten op woensdag 15 augustus)
Maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus 2011 (°2007 – 2006)
De inschrijvingen voor de sportweken in de zomervakantie zullen digitaal gebeuren. U kan hiervoor terecht
op de website http://kampenhout.ticketgang.eu.

Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds terecht op
de sportdienst (betaling met gepast contant geld).

Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be en via de folder die verdeeld
wordt in de Kampenhoutse scholen.

Mensen die genieten van OCMW-steun, dienen zich
te laten inschrijven via het OCMW bij mevr. Karen
Schoonaert (tel.: 016/314 319).

SPORT

Op vrijdag 27 juli 2012 gaan de Olympische zomerspelen Londen 2012 van
start. Het is het grootste en bekendste sportevenement
dat eens om de 4 jaar plaatsvindt.
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Dit initiatief wil de Bergse inwoners kennis
laten maken met de enige, echte, overblijvende
Bergse harmonie KF De Toonkunst. We wandelen
doorheen een groot aantal straten en brengen
gekende en minder gekende fanfarestukjes.

Thema: ‘Tussen Zenne en Demer’
Zaterdag: dorpsfeest optredens, hapje drankje -

Berg Leeft!

Geleide orchideeënwandeling in Torfbroek.

Wandelconcert
doorheen de
straten van Berg

Orchideeënwandeling

Learn and Grow presenteert de tweede Afrikadag
met informatie, animatie, eten en drinken. (zie p 8)

Jaarlijkse concert – en opendeurdag class & jazz,
alle muziekstijlen: piano, gitaar, viool, drums &
percussie, cello, zang, contrabas, houtblazers en
koperblazers

Concert – en
opendeurdag
Class & Jazz

Afrikadag

Spetterende show door de kinderen van de
basisschool. Alle ouders, broers, zussen, ooms
en tantes, grootouders en sympathisanten zijn
welkom!

Onder leiding van een Witloofstapper. Verschillende
startplaatsen, verschillende parcours.

Schoolfeest
Ter Bronnen +
Barbecue

Donderdagavondwandeltocht

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance
verzekerd!

Deze gebouwen zetten hun deuren speciaal open
voor het grote publiek tijdens de toeristische
erfgoeddagen. Voor een bezoek aan Villa Lucie dien
je je gidsbeurt vooraf te reserveren (gratis) via de
dienst cultuur. Voor de Sint-Stefanuskerk kan je
vrij aansluiten: om 14, 15, 16 en 17 uur start een
rondleiding (op 15/7 geen rondleiding om 17u).

Op een Kier –
Villa Lucie & Sint
Stefanuskerk
Nederokkerzeel

Dansnamiddag
senioren

Beschrijving

Titel

www.uitinkampenhout.be

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Villa Lucie
(Gemeenteplein
Kampenhout) /
Sint-Stefanuskerk
(Peperstraat,
Nederokkerzeel)

Locatie

Zat 30/6

Woe 27/6

Zon 24/6 (14u30 – 16u30)
Zon 1/7 (9u30 – 12u)

Zon 24/6

Zon 24/6

Za 23/6

Straten van Berg

Start aan einde
Visserijlaan, Berg

Sport-en
cultuurcentrum
Berg

Studio Birdland
Langestraat 78

School Ter Bronnen
Tiendeschuurstraat
17

Don 21/6 – witloofveiling
Don 28/6 – kerk Relst
Don 19/7 – kerk Kampenhout
Don 26/7 – kerk Buken
Don 9/8 – sporthal Berg
Don 16/8 –kerk Kampenhout
Don 23/8 – kerk Relst
Don 30/8 – café De Zes Linden Nederokkerzeel

Maa 18/6, maa 17/9 (niet in juli en
augustus)

Zon 17/6 en zon 15/7

Tijdsinfo samenvatting

in Kampenhout

KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal van

TURNEN

Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot 18
uur

WEKELIJKSE MARKT

Elke woensdag vanaf 18 uur en elke
maandag en vrijdag vanaf 14 uur. Aan de
bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0477/70 25 71
			

PETANQUE

Fietsen met KVLV aan een rustig tempo, natuurlijk is er ook tijd voor een
glas en een babbel!
		

ZOMERS FIETSEN

Voor elke 50+ die graag fietst!

FIETSUITSTAPPEN

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Kermisattracties en optreden

Zaterdag wedstrijden voor jeugd, Oldtimers,
Pitbikes en Vrijetijdrijders om 19 uur BBQ
(reserveren r is wenselijk). Zondag wedstrijden voor
vergunninghouders VLM & UMC.

Okkeziel Bruist

Kermis Berg

Motocross

Parnassiawandeling

Vleermuiswandeling i.s.m. Natuurpunt
Boortmeerbeek en Haacht.

17 Ogustus: Strauten Kwis in de prochezaul en Zwoelen Auvond in den hof van de pastoeir
18 Ogustus: Auvond Roemelmet, Mis me gospelkoeir , Oeptreides on de kerk en kermes
19 Ogustus: Kinderanimause , Demonstrause Pompeers en Rode Kruis, Oeptreides,
Veuwerek me mezeek oep Radio Tempo en kermes
Meer info op: www.nederokkerzeel.be

Pax Zomerfestijn

Nacht van de
Vleermuis

Parochiecentrum
Pax

Zat 4/8 en zon 5/8

Mosselen, brochetten, koude schotels en
springkasteel.

Zomertocht

Torfbroek (Berg)

Zon 2/9 9u30 – 12u

UiT in Kampenhout

Weisetterbos te
Kampenhout-sas

Grootveldstraat

Zat 25/8 en zon 26/8

Zat 25/8

Kerkplein Berg

Zat 25/8, zon 26/8 en maa 27/8

Nederokkerzeel

Sporthal
Kampenhout

Zat 21/7

Een wandeltocht langs de velden, bossen en
waterwegen van Kampenhout. De witloofstappers
garanderen steeds een warm en jeugdig onthaal,
een perfecte afpijling, een uitgebreide en verzorgde
catering en een prachtige wandeling gekenmerkt
door natuur, natuur en nog eens natuur.

Achter de pastorie in
Buken

Vrij 20/7, zat 21/7 en zon 22/7

Scouts Buken-Delle organiseert de 24 e MosselBrossel

Sporthal Berg

Zat 7/7 om 19 uur (gratis)

24e MosselBrossel

Park van Relst

Witloofmuseum
Leuvensesteenweg
22

Vrij 6/7, zat 7/7 en zon 8/7

Don 5/7 - Kampenhout
Don 19/7 - Nederokkerzeel
Don 2/8 – Berg
Don 16/8 – Ons Tehuis Brabant
Don 30/8 - Bukenstraat

Nog t/m zon 1/7 tijdens
de openingsuren van het
Witloofmuseum

Bergstraat plein

De Kulturele Kring Kampenhout organiseert een
nieuwe editie van ‘Kampenhout Durft Zingen’!

Feestelijk weekend in Relst met optredens, fuif,
wielerwedstrijd, doorlopend lekker eten en drinken,
Park4Kids (springkastelen, poneys en vele andere
kinderspelen) en verkiezing kinderburgemeester
van Kampenhout. Bij slecht weer: alternatief
programma!

Zie achterkant gemeenteberichten

Tentoonstelling over wielerlegende Raymond
Impanis. (zie p 20)

Zon 1/7

Kampenhout durft
zingen!

Parkfeesten

Kampenhout
Swingt

Tentoonstelling
Raymond Impanis

happy hour van 18 tot 19 uur.
Zondag: dorpsfeest optredens en lunch om 12 uur
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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 1 augustus in!

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

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.

KAARTEN:

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

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

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

welzijn

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2012!
Wie word(t)(en) dit jaar de opvolger(s) van ‘Vrijwilligers van het jaar 2011’
Edward Cockaerts & Maria Vandermeiren?

WELZIJN

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Mensen zetten zich vrijwillig in op diverse manieren: eenmalig
of dagelijks, als begeleider of manusje-van-alles, alleen of met de hele familie. Vrijwilligers zijn het levende bewijs
van solidariteit. Wie zich vrijwillig engageert, heeft daar voldoening van en krijgt daarvoor vaak veel genegenheid
terug. Ken jij ook een vrijwilliger die eens in de bloemetjes mag gezet worden? Wil jij iemand voordragen als
vrijwilliger van het jaar? Vul dan zeker het nominatieformulier in!
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Wanneer ben je een vrijwilliger?
Je bent vrijwilliger als…
• Jij je inzet voor een organisatie: bv: je helpt mee
op de jaarlijkse barbecue van de voetbalclub,
je begeleidt elke woensdag kinderen met hun
huiswerk
• Je er geen geld mee verdient
• Niemand je verplicht dat te doen

Je bent dus geen vrijwilliger als…
• Je enkel iets doet voor jezelf,
je familie of je vrienden
• Je voor het werk betaald wordt

Ben je ook een vrijwilliger als je in het
bestuur van een organisatie zit?
• Ja hoor! Je bent ook vrijwilliger als je, zonder
dat je ervoor betaald wordt, in het bestuur van
een organisatie zit. De vrijwilligerswet geldt dus
ook voor jou!

Nominatieformulier vrijwilliger van het jaar
Uw gegevens:
Naam: ________________________________________
Adres: ________________________________________
1910 Kampenhout
Tel/GSM: ______________________________________
E-mail: _______________________________________
Relatie (familie/kennis/collega/…) _________________

Gegevens genomineerde:
Naam: ________________________________________
Adres: ________________________________________
1910 Kampenhout
Tel/GSM: ______________________________________
E-mail: _______________________________________

Waarom komt deze persoon in aanmerking voor de With-Love Award?
(aard van het vrijwilligerswerk, hoelang doet deze persoon dit al, wat is er opmerkelijk aan deze persoon, …)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Gelieve dit formulier terug te bezorgen vóór 21 juli 2012 per post: Gemeentebestuur Kampenhout - Dienst welzijn
(Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout) of per mail: welzijn@kampenhout.be

welzijn
cultuur

Mag iedereen vrijwilliger zijn?
Natuurlijk! Iedereen vanaf 16 jaar (of het jaar
waarin je 16 wordt) mag zijn beste beentje voorzetten voor iets wat hij/zij de moeite vindt.

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

Enkele sfeerbeelden van
de tentoonstelling 7 KK 2012

cultuur

Kan je in meer dan één organisatie
vrijwilliger zijn?
Natuurlijk! Je mag vrijwilliger zijn in zoveel
organisaties als je zelf wil. Zolang het voor jou
maar lukt om alles goed voor mekaar te krijgen.

TENTOONSTELLING:
7 KAMPENHOUTSE
KUNSTENAARS
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welzijn

Ben je een vrijwilliger als je er bent
tijdens een activiteit?
Misschien, dat hangt ervan af wat je er precies doet.
Vanaf het moment dat jij je inzet ben je een vrijwilliger.
Bijvoorbeeld:
• Je begeleidt kinderen
• Je deelt folders uit
• Je vergadert om een activiteit te organiseren
• ...
Je hoeft natuurlijk niet altijd vrijwilliger te zijn. Als je er gewoon
bent, zonder iets speciaals te doen, ben je een deelnemer en
dat is ook ok!

jeugd

Park4kids 2012 & Kinderburgemeester 2012

Jeugd
BURGERZAKEN

Zondag 8 juli 2012 van 14 tot 17 uur wordt het Park van
Relst tijdens de Parkfeesten opnieuw omgetoverd tot het
“Park4Kids”: één grote speeloase voor de kinderen!
Alle kinderen (en uiteraard ook hun ouders, grootouders, sympathisanten, …) worden uitgenodigd om
deze dag zeker met stip te noteren in hun agenda. Wat
er dit keer allemaal te beleven valt, willen we nog niet
verklappen, maar we kunnen garanderen dat er voor
alle kinderen wat te beleven valt!
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Zelfs de regen (áls die er al zou zijn …) zal de pret
niet kunnen bederven, want bij slecht weer verhuizen
we gewoon gezellig met z’n allen naar de reuzetent!
Voor het organiseren van deze spelnamiddag wordt
een kleine bijdrage van 2 euro per kind gevraagd.
De speelnamiddag wordt traditiegetrouw afgesloten door het ‘ballekes rapen’ (voor alle leeftijden)
en de verkiezing van de Kinderburgemeester van Kampenhout.
Alle meisjes en jongens die willen
meedingen naar de titel van Kinderburgemeester van Kampenhout 2012
en die geboren zijn in 2000, 2001, of
2002 kunnen zich inschrijven als kandidaat-kinderburgemeester.
Opgepast: om praktische redenen wordt het aantal inschrijvingen
beperkt tot de eerste 20 inschrijvers.
Snel zijn is dus de boodschap !
Iedereen die zich inschrijft voor de
verkiezing van Kinderburgemeester
mag in het najaar meezetelen in de
Kindergemeenteraad.
Hier
krijgen
de kinderen de kans om hun stem te
laten horen en kunnen ze meningen uitwisselen over wat er leeft binnen onze
gemeente.
Hoe kan je inschrijven?
Je moet het inschrijvingsformulier invullen
en zorgen voor een leuke foto van jezelf.
Het formulier en de foto kan je – uiterlijk

op 22 juni 2012 – bezorgen via één van de volgende kanalen:
• via mail naar de jeugddienst (jeugd@kampenhout.be)
• via mail naar parkvanrelst@kampenhout.be
• ofwel kan je het ook zelf binnenbrengen bij de jeuddienst (Hutstraat 24, 1910 Kampenhout)
Na 22 juni worden de kandidaten bekendgemaakt via de
gemeentelijke website (www.kampenhout.be) en via de
website van het Park Van Relst (www.parkvanrelst.be).
Hopelijk tot dan?!
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KINDERBURGEMEESTER
2,00
eprijs: €
Kampenhout:
Deelnam
voor kinderen vanaf het 4de leerjaar
(geboortejaren: 2000, 2001 en 2002)
Inschrijven (met foto aub) vóór 22 juni 2012
• via Jeugddienst Kampenhout
(Imke Hermans)
Hutstraat 24 - 1910 Kampenhout
Tel. 016 65 99 15 | jeugd@kampenhout.be
• via parkvanrelst@kampenhout.be
tenzo.be
isatie: www.prin

Ontwerp en real

V.U. : Park van
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tsebaan 128, 191

jeugd

INSCHRIJVINGSFORMULIER

KINDERBURGEMEESTER
ZONDAG 8 JULI 2012
Voornaam + Naam:
_________________________________________________
Adres:
_________________________________________________
_________________________________________________
E-Mail:
_________________________________________________
E-Mail ouders:
_________________________________________________
Geboortedatum: ____ / ____ / ____
School + klas:
_________________________________________________
_________________________________________________

Ook tijdens de paasvakantie viel er weer
van alles te beleven bij Be Oké! De animatoren zorgden voor vele toffe activiteiten
en toneeltjes. De eerste week werkt gewerkt rond het thema ‘Pasen’ en kwamen
de kindjes dingen te weten die ze nog niet
wisten van de paashaas. De tweede week
werd iedereen ondergedompeld in de
smurfenwereld. Een greep uit het aanbod:
dierenbingo, een reuze stoelendans, lekkere en gezonde fruitbrochettes maken,
filmnamiddag, stratego in het bos, een opleiding tot piloot of stewardess, magische
drankjes maken en een tof feestje om een
geweldige vakantie mee af te sluiten. Het
waren weer twee weken vol spel, plezier,
gelach en geschater die ons al doen uitkijken naar de zomervakantie!
Meer leuke foto’s vind je op de jeugdsite
www.kampenhout.be/jeugdsite

jeugd

Be Oké Paasvakantie
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jeugd
Let op:

Inschrijving speelplein
’t Grobbeltje

Er is pl
aats vo
or
max. 1
60 kind
eren per
dag!

Deze zomer staat speelpleinwerking ’t Grobbeltje paraat vanaf 2 juli 2012 t/m 31 augustus
(sluiting ‘t Grobbeltje op 11 juli en 15 augustus)

Jeugd
BURGERZAKEN

De inschrijvingen voor speelplein ’t Grobbeltje
zullen vanaf de zomervakantie digitaal gebeuren.
Voor inschrijvingen kan u terecht op de website:
http://kampenhout.ticketgang.eu.
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Meer informatie vindt u op de gemeentelijke
website www.kampenhout.be en via de folder
die verdeeld werd in de Kampenhoutse scholen.
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken kunnen nog steeds terecht op de jeugddienst van Kampenhout. In dat
geval dient men ter plaatse met gepast contant
geld te betalen.
Mensen die genieten van OCMW-steun, dienen
zich te laten inschrijven via het OCMW bij mevr.
Karen Schoonaert (tel.: 016/314 319).

40 jaar Tonzent
Op 12 mei was het dan zover: de vrijwilligers van jeugdhuis TonzenTgaven een bescheiden feestje om te vieren dat ze, samen met hun voorgangers, er al 40
jaar in slagen om van het jeugdhuis een succes te
maken. De zon was aanwezig, de zomerse temperaturen iets minder. Maar jong en oud maakten samen heel wat plezier en de reacties waren
eensgezind positief. Op naar 45 jaar TonzenT!

Speelplein ’t Grobbeltje zoekt
animatoren!
Speelplein werking
’t Grobbeltje is
nog op zoek
naar enthousiaste jongeren die met
plezier activiteiten bedenken, spelletjes
spelen en eens
lekker gek willen
doen deze zomer!
Denk je dat dit iets voor jou
is? Of ben je al eens animator geweest, maar
kreeg je de kans nog niet om je in te schrijven?
Aarzel dan niet en stel je kandidaat!
Inschrijven doe je schriftelijk (per post of email:
jeugd@kampenhout.be) via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op de jeugdsite: www.kampenhout.be/jeugdsite.

BEVOLKING

Voor elk vertrek naar het buitenland informeer je je
best over de vereiste reisdocumenten. Begeef je je
buiten Europa, dan moet je meestal een reispaspoort hebben. Controleer steeds al je identiteitsbewijzen op geldigheid. Voor sommige landen moeten de
identiteitsbewijzen langer geldig zijn dan de datum van
je reis. Meer informatie over wat je precies nodig hebt,
vind je op www.diplomatie.be of bij de gemeentelijke
bevolkingsdienst.
Kids-ID
Wanneer kinderen jongeren dan 12 jaar binnen Europa
reizen, dienen zij in het bezit te zijn
van een kinderidentiteitsbewijs
(Kids-ID). Voor de aanvraag van
een kids-ID heb je één (zwart/wit
of kleuren) foto nodig. Het betreffende kindje dient aanwezig te zijn
tijdens de aanvraag. Een Kids-ID is
drie jaar geldig.

SCHADEVERGOEDING DEFECT
PASPOORT
Door een productiefout in je paspoort is je reis niet verlopen
zoals voorzien en je meent schade te hebben geleden:
• Je moest je vertrek uitstellen of annuleren
• Je moest in het buitenland blijven in afwachting van een
nieuw paspoort
• Je moest je reis onderbreken en naar huis terugkeren
In dat geval kun je aan FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.
Onder welke voorwaarden kan u aanspraak maken op
een schadevergoeding?

Duplicaat (leveringstermijn 14 dagen) 3 euro

1. Het paspoort vertoont een productiefout waardoor het
niet meer gebruikt kan worden om te reizen (de fout kan
zich bevinden in de voor-of achterkaft, de pagina’s, de
inkt, de chip of in een ander elementair bestanddeel van
het paspoort). Normale slijtage of slijtage door onzorgvuldig gebruik geeft geen recht op een schadevergoeding. De FOD Buitenlandse zaken beslist in overleg met
de producent of de aanvraag voor een schadevergoeding
gegrond is.
2. De schade moet bewezen te worden en het defecte paspoort is de enige oorzaak van de opgelopen schade. De
schade houdt in dat de burger door het defecte paspoort
bijkomende kosten heeft opgelopen omwille van annulatie of uitstel van zijn reis.

Spoedprocedure
(leveringstermijn 3 dagen)

106 euro

Hoe kan je een schadevergoeding aanvragen?

“Super” spoedprocedure
(leveringstermijn 2 dagen)

170 euro

Prijs
1ste exemplaar
(leveringstermijn 14 dagen)

3 euro

Vernieuwing
(leveringstermijn 14 dagen)

3 euro

Reispaspoort
Voor de aanvraag van een reispaspoort heb je twee
kleurenfoto’s nodig. Een reispaspoort is vijf jaar geldig.
Prijs
Minderjarigen gewone procedure
(leveringstermijn 14 dagen)

41 euro

Minderjarigen spoed procedure
(aflevering na 24u)

210 euro

Volwassenen gewone procedure
(leveringstermijn 14 dagen)

78 euro

Volwassenen spoedprocedure
(aflevering ja 24u)

247 euro

Je neemt rechtstreeks contact op met de “FOD Buitenlandse zaken - Dienst Reis-en identiteitsdocumenten (C2.2)
- Karmelietenstraat 15 - 1000 Brussel”:
• De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden na de geleden schade.
• Het aanvraagformulier vind je op: www.schadevergoedingpaspoort.be
• Volgende bewijsstukken moeten toegevoegd worden:
- Het defecte paspoort (als het nog niet is teruggegeven).
- De originele reistickets en/of hotelfacturen. Voor de
maaltijden wordt er geen bewijsstuk gevraagd.
- Alle documenten of correspondentie die bewijzen dat je
jouw reis op de voorziene datum niet hebt kunnen beginnen of voortzetten omwille van een defect paspoort.
Meer inlichtingen op www.schadevergoedingpaspoort.be

bevolking

BINNENKORT OP REIS?
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Toerisme

STREEKWANDELINGEN
IN HET DIJLELAND
Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen in de 16 gemeenten van het Dijleland, deelregio
van de Groene Gordel. Elke 2de en 4de woensdag van de
maand trek je voor een 3-tal uur er op uit met gids

TOERISME

Kalender:
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Woensdag 7 juli: Bertem, 14 uur:
Afspraak aan de pastorij, Vossenstraat. Parkeergelegenheid op het Dorpsplein.
Het wordt een feestjaar in Bertem! I.s.m. de Erfgoedkamer vieren we dat er 900 jaar geleden voor het eerst over
het dorp geschreven werd. Minstens even lang wordt er
over de inwoners gepraat. Wat de gewone man over zijn
dorp en buren te vertellen heeft, horen we tijdens deze
wandeling.
Woensdag 25 juli: Neerijse (Huldenberg), 14 uur:
Afspraak aan de Sint-Pieter en Pauluskerk.
We volgen de IJse tot aan de monding. De Langerodevijver in de Dijlevallei laten we links liggen, waarna we
naar het Korbeekveld stijgen. Via de Grote Puystraat keren we terug naar ons vertrekpunt.
Woensdag 8 augustus: Wezembeek-Oppem, 14 uur:
Afspraak aan de Sint-Pieterskerk.
Hoe een gemeente evolueerde van een Vlaamse tot een
Europese gemeente.
Woensdag 22 augustus: Tervuren, 14 uur:
Afspraak aan het Marktplein.
Eerst langs de kastelen, daarna langs de Wolvenweg de
Tervuurse schilders achterna en het Kapbos genieten
geblazen van een rustige en mooie zomerwandeling.

Meer info:
Toerisme Kampenhout
016 65 99 71 – toerisme@kampenhout.be

NIET TE MISSEN:
TENTOONSTELLING
RAYMOND IMPANIS
Nog tot en met 1 juli 2012 loopt in het Witloofmuseum (Leuvensesteenweg 22) in Kampenhout de tentoonstelling over wielerlegende
Raymond Impanis (1925-2010).
Je kan er unieke foto’s, trofeeën, artikels, attributen en
beeldmateriaal bekijken van een man
die Berg op de
wereldkaart zette.
Zijn bronzen borstbeeld prijkt inmiddels op het gemeenteplein in Berg.

Boek ‘BUKEN EN ZIJN VERLEDEN’
nu te koop
Vanaf heden kan u
aan de balie (dienst
bevolking) van het
gemeentehuis
(Gemeentehuisstraat 16)
het boek ‘BUKEN EN
ZIJN VERLEDEN’ kopen. Het gaat hier om
een heruitgave van
het uitverkochte werk
van Marcel Piot, voor het eerst verschenen in
1987. Naar aanleiding van de 325ste verjaardag
van Buken werd dit werk gereviseerd en aangevuld met een 90-tal pagina’s door Willy Vander
Velden (in totaal telt het werk 272 pagina’s!).
Deze aanvulling titelt ‘BUKEN EN ZIJN VIERING’ en behandelt de festiviteiten in 1987 naar
aanleiding van de 300ste verjaardag van Buken.
Kostprijs per exemplaar is 35 euro.

toerisme
ocmw
ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2012

Ook Kampenhout werkt mee!
Er komen twee fietslussen met 50 unieke stopplaatsen, waarvan 5 in Kampenhout. Er wordt gewerkt
aan een belevingscentrum in het voormalig SintAngelaklooster van Tildonk. De concrete uitwerking
is nog bezig, maar de inhoudelijke klemtoon zal op
het menselijk lijden in onze streken liggen, minder
op het militaire verhaal an sich.
Misschien kan u ons helpen!
Hebt u thuis nog iets dat herinnert aan de inval van
4 tot 18 augustus 1914, de bezetting tot 20 augustus
1914, de plunderingen en brutaliteiten?
Hebt u thuis nog iets dat herinnert aan de definitieve
bezetting van Oost-Brabant van eind september tot
begin oktober 1914?
Kent u verhalen over de avondklok, het opeisingen
van werkkrachten, postcensuur, smokkelarij?
Hebt u thuis nog iets dat herinnert aan de bevrijding
en de wederopbouw, de feestelijkheden, de terugkeer van vluchtelingen en dwangarbeiders?
Dagboeken, brieven,
foto’s, postkaarten,
voorwerpen, verhalen
zijn allemaal welkom!
Laat het ons weten!
Contactpersoon:
Campenholt,
016 65 99 39
heemkring@kampenhout.be

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ?
Let op: je moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van
OCMW Kampenhout:
Dinsdag
03-07-2012
16u00 – 19u00
Woensdag
08-08-2012
13u30 – 16u00
Dinsdag
11-09-2012
16u00 – 19u00
Maandag
08-10-2012
13u30 – 16u00
Dinsdag
13-11-2012
16u00 – 19u00
Donderdag
06-12-2012
13u30 – 16u00

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je 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 jou 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
TOERISME

In 2014 zal “100 jaar Groote Oorlog” herdacht worden. Om dit in de kijker te zetten, kende de Vlaamse
regering subsidies toe aan de toeristische vzw van
de provincie Vlaams-Brabant.
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‘100 JAAR GROOTE OORLOG’

Wat ?
Als je de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan je een
verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich
tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal
liter en de prijs die je daarvoor betaald hebt. Per jaar wordt
er max. 1500 liter gesubsidieerd.

SENIOREN

SENIORENFEEST 2012
Donderdag 4 oktober 2012
deuren open vanaf 11.15 uur
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

SENIOREN

Programma:
Warm middagmaal om 12 uur
Showprogramma om 14 uur met:

Christoff
Tina Rosita
Showballet Generation Next
Clown Rocky
Dirk van Vooren &
Partick Onzia
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Toegangskaarten:
12 euro: showprogramma en warm middagmaal
5 euro: showprogramma
Te verkrijgen vanaf 1 augustus 2012 via:
Dienst Bevolking
(Gemeentehuis, gelijkvloers,
Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst Welzijn
(Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 59)
Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus
Voortstraat 53
Kris Leaerts
Aarschotsebaan 83
Stefaan Peremans F. Schoevaertsstraat 12
Greet Willems
Grootveldstraat 68
Stefan Imbrechts
Grootveldstraat 89
Gwenny Devroe
Haachtsesteenweg 127
Vrijwilligers
Net De Becker
Lea Vandermeiren
Gustaaf Meeus
Maurits Overloop
Victor Peeters
Sylvain Verdeyen
Albert Willems

0474 92 03 31
0478 36 33 40
0497 89 61 84
0473 95 89 39
0498 92 27 75
0495 60 86 60

RIMPELROCK 2012

De dienst welzijn organiseert deze zomer
opnieuw een uitstap naar Rimpelrock. Dit
Belgische
muziekfestival,
voornamelijk
gericht op 50-plussers, brengt jaarlijks
nationale en internationale artiesten uit de
schlagerwereld en popmuziek. De editie van
2012 zal doorgaan op zaterdag 11 augustus
in Hasselt (Kiewit). De eerste namen op
de affiche klinken alvast veelbelovend:
Programma 2012 :
Marco Borsato - Tom Jones - Will Tura Christoff & Vrienden
…
Presentatie : Luc Appermont
Meer informatie over de programmatie en
het festival vind je op www.rimpelrock.be
Praktisch:
All-in ticket: 40 euro (toegang tot het festival
en vervoer inbegrepen) Vertrek in de voormiddag met bus vanuit Kampenhout.
Vooraf inschrijven is verplicht (plaatsen zijn
beperkt) en doe je met onderstaande inschrijvingsstrook.
Meer praktische info en een overschrijvingsformulier worden je na inschrijving toegezonden. Info: cultuur@kampenhout.be

INSCHRIJVINGSSTROOK
RIMPELROCK - 11 AUGUSTUS 2012
Voornaam : ______________________________________
Naam: __________________________________________
Straat + nr: ______________________________________
1910 KAMPENHOUT
Tel: _____________________________________________
Wenst in te schrijven voor Rimpelrock 2012 met

Bergstraat 45
F. Verstraetenlaan 41
Peperstraat 121 A
Kruisstraat 4
Wildersedreef 31 A
Laarstraat 38
Torfbroeklaan 18

____ Perso(o)n(en) .
Datum ontvangst inschrijving ____ / ____ / ____
(door gemeente in te vullen)

grondgebiedzaken
Gemeentelijke verkoop roerende goederen

Tijdens de maanden juli en augustus
worden er geen dansnamiddagen georganiseerd. Vanaf september kunnen
senioren weer dansen in “Den Ast” op
volgende data:
17 september 2012
1 oktober 2012
19 november 2012
17 december 2012
Inkom is gratis!
Deuren open vanaf 14 uur.

TERUGBLIK: SENIOREN
VEILIG OP DE FIETS

In april organiseerde de seniorenraad
voor het eerst een infodag ‘Veilig fietsen voor senioren’. Mensen van het
BIVV gaven theoretisch uitleg waarna
de senioren zelf aan de slag konden
op het rijparcours dat opgesteld werd
door de politie van KASTZE. De deelnemers maakten kennis met de dode
hoek en leerden behendig rijden. Ze
konden ook een testrit maken met een
elektrische fiets.

De te verkopen goederen zijn opgedeeld in 10 loten waar men
op kan bieden:
1) Laad- en graafcombinatie merk JCB
2) Landbouwtractor merk Deutz
3) Veegborstel met opvangbak merk Imants
4) Borstelveegmachine merk Bemab
5) Trilwals merk Bomag
6) Verstekzaag merk Felisatti
7) Werfkeet
8) Houten uitschuifbare ladder: totale lengte 9m
9) 18 dames- en herenfietsen in de staat waarin
ze zich bevinden
10) 5 fietsen in de staat waarin ze zich bevinden
Alle goederen worden verkocht in de huidige staat waarin ze
zich bevinden, met alle zichtbare en verborgen gebreken.
Alle goederen kunnen bekeken worden in de gemeentelijke
werkplaatsen, Neerstraat 20 te 1910 Kampenhout op werkdagen tussen 9 en 12 uur.
Bieden op één of meerdere loten kan door een ingevuld inschrijvingsformulier (verkrijgbaar bij de gemeentelijke werkplaatsen) in dubbele gesloten omslag te bezorgen aan Het
College van Burgemeester en Schepenen. Op de binnenste
omslag dient te worden vermeld “Offerte verkoop roerende
goederen 2012”. De buitenste omslag moet geadresseerd zijn
aan Het College van Burgemeester en Schepenen van Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout.
De bieding moet het bestuur bereiken ten laatste op vrijdag
13 juli 2012 om 12 uur, door een aangetekend schrijven of
door afgifte op bovenvermeld adres.
De opening van de biedingen gebeurt tijdens de eerstvolgende
zitting van het college van burgemeester en schepenen.
Ieder lot wordt apart toegewezen aan de hoogste bieder van
het betreffende lot. De bieder erkent de staat van de goederen
voldoende te kennen en er geen nadere beschrijving van te
verlangen. Na de toewijzing is er geen verhaal meer mogelijk
ten aanzien van het gemeentebestuur.
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich
het recht voor om een lot niet toe te wijzen omwille van een
te lage prijs. Deze loten kunnen in een volgende verkoop opnieuw te koop aangeboden worden.
Meer inlichtingen:
gemeentelijke werkplaatsen:
loods@kampenhout.be of 016/65 99 76.

grondgebiedzaken

DANSNAMIDDAG SENIOREN

De gemeente beschikt over materieel dat niet meer kan
gebruikt worden voor een efficiënte dienstverlening naar de
burgers toe. Daarom heeft het bestuur beslist om het materieel dat niet meer gebruikt wordt, te verkopen aan de hoogst
biedende.
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Kampenhout swingt

dolle donderdagen in juli en augustus 2012

05/07 Kampenhout
Trekking Tombola “Met Belgerinkel naar de Winkel”
The Rocketeers
Optreden: Ambi-line Dansers
Maarten Cox & Tri-Plex
Drankverzorging: Berg Leeft

19/07 Nederokkerzeel
Les Touristes
Morenko

Optreden: dansgroep Danzanya
Drankverzorging: Vriendenkring “ Witse Hermans”

02/08 Berg
Apple Juice
Revision

Optreden: Ambi-line Dansers
Drankverzorging: Jong Cantabile

16/08 Ons Tehuis Brabant
Marino Punk
Tracy Lane
Smiles

30/08 Buken
Take One
ELLO

Optreden: dansgroep Danzanya
Drankverzorging: Landelijke Gilde Buken

Presentatie op alle evenementen: Maxime Waladi

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Een organisatie van het Gemeentebestuur
Kampenhout i.s.m. de Cultuurraad

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I
Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I Teksten
volgende editie: Te bezorgen vóór woensdag 01/08/2012. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT : 016 65 99 59 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

