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Burgerzaken

Beste inwoner van Kampenhout
In de herfsteditie van onze “Gemeenteberichten“ leest u dat het gemeenschapsleven in
Kampenhout niet stilvalt als de dagen krimpen en de avonden langer worden. De verschillende rubrieken zijn vast de moeite waard om uw aandacht te krijgen.
Tuingerei wordt nu opgeborgen, maar uw aandacht voor de natuur, voor onze leefomgeving
blijft een noodzaak. Lees daarom wat ons hoofdstuk “Milieu“ u meedeelt over afvalbehandeling. Ook de gezelligheid van de houtkachel of inbouwhaard vraagt verantwoordelijkheidszin van de gebruikers. Een aantal basistips helpen om
“gezond te stoken“ zowel voor uzelf als voor ons milieu.
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Korte dagen zijn geen excuus om je binnenshuis op te sluiten. Blijf
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ook nu bewegen ! Ons gemeentelijk netwerk van “Trage wegen“
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nodigt u uit om ook nu warme kleding aan te trekken en te wan-
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delen. Verkiest u een sneller tempo? Ons Tehuis Brabant roept
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alle sportievelingen op om zich op 15 december warm te lo-
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pen of te joggen.
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Wie oog heeft voor wat groeit en leeft in de natuur, ontdekt
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soms “een dier in nood“. De voorstelling van Wildlife Taxi

UiT in Kampenhout
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Teamnetwerk zal u zeker interesseren. Aarzel niet om deze
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vrijwilligers te contacteren. Uw interesse geeft een ge-
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wond dier de kans om zijn leven in het wild verder te zetten.
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Onze herfstbrochure blijft ook aandacht besteden aan de ver-
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schillende generaties.
OCMW-Kampenhout draagt goed nieuws uit! De woonvorm
die zich in Zuurhage ontwikkelt, is een voorbeeld van het eigentijdse seniorenbeleid. Een bewoner van de seniorenflats
schetst wat “zich goed voelen op gevorderde leeftijd“ kan betekenen.
Onze gemeente doet ook nu een beroep op vrijwilligers. Ziet u manifeste
of verborgen signalen van ouderenmishandeling ? Aarzel niet en contacteer
het meldpunt.

Ook voor jongeren en adolescenten vragen we nieuwe vrijwilligers. Niet elk kind, niet
elke puber of adolescent vindt iemand die echt luistert of begrip toont voor vragen of zorgen.
Misschien bent u de geschikte persoon om gericht te luisteren naar verhalen of zorgen van
jonge mensen.
En … onze Kampenhoutse Jeugdraad kan ook nog inzet gebruiken. Een gemotiveerde sollicitant is altijd welkom. Het culturele leven heeft voor elk wat wils. De oorlogsmonumenten
worden weer “blikvangers“ in onze dorpskernen en elk monument draagt een eigen verhaal.
U wilt meesurfen op golven van plezier? Dan is er de muzikale kroegentocht op 27 oktober. Of
u verkiest de Comedyavond op 29 november? We hopen u talrijk te ontmoeten.
Namens het College van burgemeester en schepen
Schepen van informatie
Greet Willems

Burgerzaken

GEBOORTEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

HUWELIJKEN
Joeri Weygantt & Kristien Van der Elst

31/08/2012

Sven Vankeerberghen & Inge De Prins

31/08/2012

Werner Mertens & Katrien Ausloos

01/09/2012

Michael Sacré & Sarah Mombaerts

02/06/12

Nilan

Marc Waardenburg & Chantal de Prez

04/09/2012

Ruben Vanheste & Lieve Braeye

12/06/12

Lien

Stephan Dedoncker &
Els Van den Bossche

04/09/2012

Erwin Wouters & Sonja Geets

21/09/2012

Michael Deprez & Pamela Naets

22/09/2012

Willy Iwens & Martine Devuyst

22/09/2012

Bart Van Rompaey & Kata Grgic

28/09/2012

Kristof Snyders & Valerie Dekrem

29/09/2012

Kris Verborgh & Sandra Bowland

29/09/2012

Nik Vanlangendonck &
Brenda Cleynhens

29/09/2012

Steve Stroobants & Chantal Forneville 14/06/12

Tessa

Joachim Renier & Ellen Segers

24/06/12

Siebe

Stijn Van Reusel & Edith Bastiaens

27/06/12

Griet

Adam Nagorny & Magdalena Nagorna 27/06/12

Nathan

Mark De Vriendt & Martine Soli

28/06/12

Rune

Sven Naesen & Lesley Penné

06/07/12

Mauro

Jan Van Remoortel & Linda Eeckhout 20/07/12

Eveline

Simon Mattelé & Romy Peeters

21/07/12

Thijs

Ronny Dierick & Kim Cuypers

23/07/12

Kyana

Mark Evenepoel &
Marie-Odette Kibibi

26/07/12

Niels &
Noa

Naim Avdiji & Imrane Ismani

26/07/12

Ilan

Tom Sterckx & Nathalie Banckaert

30/07/12

Paris

David Vandermosten &
Magaly De Coster

31/07/12

Vince

Sandy De Leus & Eva Siebens

01/08/12

Ayla

Przemyslaw Czajka & Olga Bazydlo

09/08/12

Filip

Lieven Gevaert & Cathy Wautier

09/08/12

Simon

Frédéric Dekeyzer &
Stéphanie Inglese

16/08/12

John Philip & Liane Mc Grath

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.*
Roger Verhulst

20/07/2012

Jeanne Verheyt

22/07/2012

Petrus Van Casteren

26/07/2012

Albertus Holsters

03/08/2012

Lissa

Joanna Moyson

13/08/2012

18/08/12

Jack

Pascal Van den Berghen

20/08/2012

Kristof Vandervorst & Karen Wyns

20/08/12

Seppe

Eddy Buelens

03/09/2012

Andranik Baghdasaryan &
Arpine Hovhannisyan

21/08/12

Shahen

Yvan Van Laer & Laura Coppin

26/08/12

Pieter

Yannick Jordaens & Sofie Meuris

29/08/12

Mathis

Philippe Mathay &
Stefanie Verschueren

30/08/12

Arthur

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

BURGERZAKEN

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

3

Burgerzaken

BURGERZAKEN

Volgende koppels vierden hun gouden huwelijksjubileum.
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Volgende koppels vierden hun diamanten huwelijks
jubileum. Reeds 60 jaar delen zij lief en leed.

Volgende koppels stapten 65 jaar geleden in het
huwelijksbootje … dat nog steeds vaart.

Robertus
Buelens &
Marie Elskens

Petrus Boels &
Maria Herten
Felix Liekens & Ludovica Huegaerts

Raymondus
Verbiest &
Maria
Hermans

Raymondus Van Dam & Joanna Andries

nuttig
HUWELIJKSJUBILARISSEN

Sluitingsdagen 2012

(half augustus -september)

1 en 2 november 2012
24, 25 en 26 december 2012
1 en 2 januari 2013

GOUDEN
Frans De Vos & Angela Christiaens
Juliaan De Wandeler & Maria Herinckx

Sluiting woonloket

Petrus Peeters & Sylvia Engels

Het woonloket zal uitzonderlijk gesloten zijn van
27 november 2012 tot en met 6 januari 2013.

Diamanten
Robertus Buelens & Marie Elskens
Petrus Boels & Maria Herten
René Verhoeven & Margaretha Dewolf
Raymondus Verbiest & Maria Hermans

Briljanten
Raymondus Van Dam & Joanna Andries
Felix Liekens & Ludovica Huegaerts
Zowel de diamanten, als de briljanten 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 vele jaren in goede gezondheid
omringd door familie en vrienden samen mogen
zijn.

Voor dringende vragen kan u terecht bij volgende
contactpersonen: Anke Rectem- woonconsulent
Zemst : 015/62 71 59 – woonloket@zemst.be; Evy d’
Haeseleer – woonconsulent Grimbergen: 0497/52
07 41 – woonloket@grimbergen.be
Er zal permanentie voorzien zijn op het woonloket
op dinsdag 4 december, 11 december en 18 december en dit telkens van 17-20u.

Durf vergelijken!
Wil u weten of u te veel betaalt voor gas
en/of elektriciteit, maak de vergelijking.
Maak een afspraak bij het woonloket en breng uw
eindafrekening mee!

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

Woonconsulent:
Frederik Wouterslaan 8
(eerste verdiep boven PBE)
1910 Kampenhout
woonloket@kampenhout.be
Tel 016 65 99 18

NUTTIG

Frans Saelens & Louisa Verstreken
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Willy Poels & Agnes Vekeman

SENIOREN
Ouderenmis(be)handeling
in de thuissituatie
Zwijgen biedt geen uitkomst

TERUGBLIK
SENIORENFEEST 2012

SENIOREN

Op donderdag 4 oktober was het weer tijd
voor het seniorenfeest. De Kampenhoutse
senioren kregen een lekkere maaltijd voorgeschoteld en konden nagenieten met optredens van Christoff, Tina Rosita, Patrick
Onzia en Eddy Herman. De sfeer zat er goed
in en dus was het feest meer dan geslaagd!
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Een vrouw van 85 jaar heeft hulp nodig om zich te
verplaatsen, om te gaan winkelen en om het huis
te onderhouden. Iemand van de familie doet dit
voor haar, maar dit gaat gepaard met het onder
druk zetten van de vrouw voor geld, schelden, …
De vrouw heeft hulp nodig heeft en durft hier niet
tegenin te gaan…
Ouderenmis(be)handeling komt vaker voor dan
men denkt. In België worden 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)
handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich
vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel
slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Voor de oudere
zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch
hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee
geconfronteerd worden, zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties.
Vormen van ouderenmis(be)handeling
• Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,…
• Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, pesten, dreigen de kleinkinderen niet meer
te mogen zien, …
• Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te
weinig medische zorgen,…
• Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven
van volmachten, giften eisen, misbruik maken van
goedgelovigheid,…
• Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme,
zich onnodig vaak moeten uitkleden,…
• Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met
zijn bezoek,…
• Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt
verzorging maar die voldoet niet
Waar kan u terecht?
In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met uw verhaal en/of vragen te
blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)
handeling of vermoedens heeft over een mogelijke
situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht
bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het gratis nummer 1712.

BIB

Hoe vindt u dat de bib mag evolueren de komende jaren ? Wat verwacht u van de bib?
Wat moet er blijven, wat mag er veranderen,
waar droomt u van ?
Surf naar : www.bibstevanhetland.be en vul
je dromen in.
De bibliotheekweek loopt nog tot 27 oktober!

Bezoek de bib en ontdek de collecties : verhalende,
informatieve en GROTELETTER boeken, poëzie en
toneel, cd’s, taalcursussen, bladmuziek, strips,
tijdschriften en kranten, Franstalige, Engelstalige
en Duitstalige literatuur, educatieve en spel cdroms, films en muziek op dvd…

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).

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

Openingsdagen en -uren :
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

BIB

Op zoek naar een bepaald
werk ?
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Zelfbediening

in de bib !

Vanaf nu kan je op zelfstandige basis materialen
uit de bibliotheek ontlenen, verlengen en weer
inleveren. De twee gebruiksvriendelijke zelfbedieningsbalies registreren automatisch de titels
van de werken die je wil ontlenen. Wanneer je
ze terugbrengt, ontvangen en registreren de
inleverkasten automatisch de inname van het
ontleende materiaal. Ook wanneer de bib gesloten is, kan je ontleende werken inleveren in
de zogenaamde inleversluis. Wil je graag meer
weten over de zelfbediening in de bibliotheek?
Neem dan zeker een kijkje op de gemeentelijke
website onder de categorie ‘bibliotheek’.
Dit project is verwezenlijkt met de steun van

Milieu

AFVALTIP:

Maak je restafvalzak
lichter!

MILIEU

Maak je restafvalzak lichter door zachte folies te sorteren. Zachte folies mogen gratis naar het recyclagepark
afgeleverd worden.
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Maar wat zijn ‘zachte folies’?
• alle soorten plastic zakjes van warenhuizen en andere winkels
• plastic folies rond verpakkingen, groenten, gedroogde bonen, kikkererwten, diepvrieszakjes,
plastic verpakkingen rond diepgevroren groenten/
frietjes/... ook huishoudfolie, dit mag allemaal zolang ze niet in contact geweest zijn met vette voedingswaren (hygiëne)
bv: huishoudfolies rond appels mag wel, maar rond
vleeswaren of kazen niet.
• soms zitten IN de verpakkingen folies (bv. Koekjes
zitten vaak verpakt in karton, maar binnenin nog in
een plastic folie – het hardere schaaltje waarin ze
soms nog eens extra zitten gerangschikt mag dan
weer niet)
• krimpfolies (dit zijn de plastic folies die “gekrompen”= gesmolten worden bv rond PMD-flessen frisdrank of melk, rond melkkartons, om bv. een aantal
merkverpakkingen samen te verpakken (spaghetti,
koekjes, ...)

• Ook de iets hardere (maar toch nog zachte) plastic
folies mogen: zoals de verpakkingen rond bakstenen
en bouwmaterialen, plastic mapjes die tot kantoorbenodigdheden behoren en lege zakken van zand, turf,
bemesting of potgrond
• Je hoeft deze zakken niet af te wassen (gewoon goed
uitschudden volstaat).
NIET:
• Lege chipszakjes: deze horen in de restafvalzak
• Composteerbare zakjes: ze zijn niet recycleerbaar,
wel composteerbaar, dus doe je ze best bij het GFTafval of in de compostbak

ECOBOUWERS Opendeur 3 - 11 november 2012
Bond Beter Leefmilieu organiseert Ecobouwers Opendeur. In de weekends van 3 en 4 en van 10 en 11 november
kan je meer dan 140 inspirerende energievriendelijke
woningen bezoeken. Milieu- en energiebewuste huiseigenaren doen hun bouw- en woonervaringen uit de doeken
en tonen je hoe hun bouwproject verliep. Hoe begin je er
aan? Waar moet je op letten? Tijdens de rondleidingen
kan je de talrijke voordelen van duurzaam bouwen en
verbouwen beleven.

Bezoekers krijgen een uitgebreid infopakket en een gratis
toegangscode voor de beurs Hout & Groen Wonen, de
grootste beurs in Vlaanderen over hout, ecologisch bouwen, hernieuwbare energie en gezond interieur.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht. Inschrijven kan op www.ecobouwers.be.

milieu
STOOK SLIM

In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je
uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Meer niet.
Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of
ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt
de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze
afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven,
zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark.
Zo stook je gezond
• Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert
nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd.
• Vers hout laat je minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht.
• Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die
goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen
dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. Dat het
verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect
zou hebben, is een fabeltje.
• De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips
toe:
- Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes.
- Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes.
- Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af.
Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen.
- Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare
rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een
alarmsignaal.
- Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit
afval mee met het huisvuil.
- Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder
zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund.
- Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging.
Meer info en tips? Surf naar www.stookslim

WEDSTRIJD ‘STOOK SLIM’
Tijdens de jaarmarkt konden de bezoekers
van de markt deelnemen aan de wedstrijd
‘Stook slim’, georganiseerd door de gemeente Kampenhout i.s.m. Logo Oost-Brabant en
INTERZA.
De juiste antwoorden waren:
1. In een kachel mag je volgende zaken
verbranden:
• Vol hout
• Vol hout en samengesteld hout
• Vol hout, samengesteld hout en geïmpregneerd hout
• Vol hout, samengesteld hout, geïmpregneerd hout en geverfd afbraakhout
• Vol hout, samengesteld hout, geïmpregneerd hout, geverfd afbraakhout
en plastiek
2. Hoe ziet goede compost uit?
• Groen en vochtig
• Lichtbruin, plakkerig en het stinkt
• Donkerbruine, korrelige aard die naar
bosgrond ruikt
3. Wat is het minst vervuilend?
• Met mijn afval naar het recyclagepark
rijden
• Mijn afval verbranden in de tuin
De schiftingsvraag was:
Hoeveel afval werd er in 2010 verbrand in
België (kg/inwoner)?
Tip: alleen huishoudelijk afval
Antwoord: 161 kg/inwoner
De winnaar van de compostvat is Karin Van
Boxel. Het gezelschapsspel ging naar Jan
Van Dam. Proficiat!

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

MILIEU

Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim!
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Milieu

ZITDAGEN

VERWARMINGSTOELAGE
eind 2012, begin 2013

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 u daarvoor betaald heeft. Per jaar
wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

Voor wie ?

MILIEU

Staat u klaar
voor een wild dier
in nood?

OCMW
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Zieke en gewonde dieren worden in heel Vlaanderen opgevangen in Opvangcentra voor Vogels en
Wilde Dieren (VOC’s).
Vinders kunnen deze dieren naar het opvangcentrum brengen of medewerkers van een VOC komen hen ophalen.
Sinds kort bestaat er ook een nieuwe manier om
de dieren in het opvangcentrum te krijgen: de
Wildlife Taxi Teams.
Deze vrijwilligersteams geven raad en komen de
zieke of gewonde dieren ophalen bij de vinders.
Indien u een ziek of gewond dier vindt, neem dan
contact op met het Wildlife Taxi Teamnetwerk op
0472/32 65 32.
Wilt u zelf ook een steentje bijdragen om dieren
in nood te helpen? Meld u als vrijwilliger aan bij
Vogelbescherming Vlaanderen vzw en mail uw
gegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres) naar info@vogelbescherming.be en
plaats ‘WTT’ in het onderwerp van uw bericht.
Meer informatie over dit initiatief?
• telefoneer naar 03-296 26 80;
• e-mail naar info@vogelbescherming.be;
• surf naar www.vogelbescherming.be of www.
vlaamsbrabant.be

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

13-11-2012

16u00 – 19u00

Donderdag

06-12-2012

13u30 – 16u00

Dinsdag

08-01-2013

16u00 – 19u00

Maandag

04-02-2013

13u30 – 16u00

Dinsdag

05-03-2013

16u00 – 19u00

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (als je in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraagt 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)
• jouw 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

politie
OCMW
Meer info:
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout,
016 31 43 10,
socialedienst@ocmw-kampenhout.be

Beste senior,
Al gehoord van het project “Zuurhage”, waar het OCMW van Kampenhout onder andere voor 34 flats verantwoordelijk is. Nog niet langs geweest? Kom dan kennis maken met onze 29 senioren die zich hier erg thuis
voelen en zeer tevreden zijn. Wil jij er ook bij horen, aarzel dan niet want enkele flats zijn nog beschikbaar.
Inlichtingen kan je bekomen bij de verantwoordelijke
Christine Bulinckx die elke
werkdag bereikbaar is in het
woonzorgcentrum Molenstee
op het nummer 016/314 328.

OCMW

Wij kijken uit naar je komst !
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Een bewoner van ‘Zuurhage’ vertelt over het leven in de seniorenflats
Ja, we wonen graag in ‘Zuurhage’. Het is vanzelfsprekend dat je even tijd nodig hebt om je aan te passen
van een eigen woning naar een seniorenflat, maar we
zijn hier gelukkig! Er heerst een aangename sfeer onder de bewoners. We wonen elk in onze nieuwe thuis
en toch heb je het gevoel dat je niet alleen staat. Er
is een zekere solidariteit onder de bewoners, iedereen
helpt iedereen, heeft aandacht voor elkaar en geeft
een ruggensteuntje aan zij die het nodig hebben. Er
zijn ook voldoende ontspanningsmogelijkheden, zoals kaart- en gezelschapspelen, dat brengt plezier en
verstevigt de goede band onder de mensen. Speciale
verjaardagen worden gevierd en dan wordt er ook wel
eens getrakteerd. Iedereen kan dan meevieren! In de
ontspanningsruimte is ook plaats voor een gezellige
babbel, je kan er een boek lezen of vrienden en familie

ontvangen. Bij goed weer zitten we in het tuintje, daar
wordt veel gelachen en plezier gemaakt. Soms spelen
we er zelfs een partijtje petanque. Daarna genieten
we van een koffie met pannenkoeken of andere lekkernijen. Er zijn ook al ideeën voor volgend jaar, zoals
uitstappen organiseren, een barbecue in de zomer,…
Voor zij die naar het centrum willen of een uitstapje
naar Haacht zien zitten, is er een bushalte aan Zuurhage. Wanneer je zelfstandig bent en nog zelfredzaam,
kom dan gerust eens een kijkje nemen in Zuurhage,
want er zijn nog enkele flats vrij. Hartelijk welkom!
Voor meer informatie over de seniorenflats kan je terecht bij Christine Bulinckx die elke werkdag bereikbaar is in het woonzorgcentrum Molenstee op het
nummer 016/31 43 28.

Zon 28/10

Woe 7/11, woe 21/11, woe 5/12
(19u30-22u30)

Zat 10/11 (vanaf 18u) en zon 11/11
(vanaf 11u30)

Zat 10/11, zat 24/11, zat 8/12 om 14u

Jaarlijkse eetdag van ZVC Torre Boys. Op het menu
staan ribbekes, vol-au-vent, brochetten en salade
bar.

Onder deskundige leiding van Lut Vlassenbroeck
leren we het ‘Uitgerokken Schrift’, een speelse
variatie op het formele ‘Humanistisch cursief’.
Nooit eerder aan kalligrafie gedaan? Geen nood,
het is gewoon een kwestie van geduldig oefenen.

Jaarlijkse eetdagen van LRV De Laarstallen.
Alle leden heten je van harte welkom!

Spreek familieleden, vrienden en kennissen
aan en breng ze mee. Graag leggen wij aan de
nieuwkomers onze eenvoudige spelregels uit.

Kom als man-vrouw duo naar deze quiz, en
misschien zal jij samen met de burgemeester onze
gemeente vertegenwoordigen tijdens de tv-quiz
‘DE SLIMSTE GEMEENTE’ op VIER (Woestijnvis)!

Eetdag Torre
Boys

Kalligrafie

Eetdagen LRV De
Laarstallen

Kaartdagen van
K.W.B.

Quiz ‘De slimste
gemeente’ –
preselectie

Klucht over een doorsnee gezin. Vader is op
middelbare leeftijd zijn werk kwijtgeraakt en dat

Zat 27/10

Met in elke deelnemende kroeg sfeervolle
ambiancemuziek met orkest of dj. Bussen zorgen
voor vervoer naar de verschillende bestemmingen.
(zie pagina 20)

Woensdag 14 november 2012
20 uur

samenvatting

Muzikale
kroegentocht

Tijdsinfo

Beschrijving

Titel

www.uitinkampenhout.be

Glazen Zaal

Bar van zaal pax

Park Van Relst

KVLV - Zaal Pax

Park van Relst

Groot Kampenhout

Locatie

in Kampenhout

KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, zaal Pax om 14u. en
19u.30
KVLV Nederokkerzeel: elke 3de don-

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

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

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

		

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Sporthal
Kampenhout

GC De Krop (sporten cultuurcentrum
Berg)

Lokalen jeugddienst
(hutstraat 24)

Sint-Jozefkerk Relst

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Maa 19/11 en 17/12

Zat 24/11

Don 29/11 (20u -22u30)

elke dinsdagnamiddag
13- 16u30

zat 01/12 om 19u30

26/12/12
vertrek om 14u

Dansen onder begeleiding van DJ Yves.
Ambiance verzekerd!

Uniek samenwerkingsverband van Kampenhoutse
culturele verenigingen (koren, fanfare,
muziekschool) www.muzieka.be

Voor de tweede keer staat het dolkomische duo
‘Dufraing & Dewit’ op de Kampenhoutse planken.
De kaartenverkoop is alvast gestart (zie ook pagina
21).

Meer info: 0476/42 46 39

Concert van de Koninklijke Fanfare ‘De Vlaamse
Leeuw’
Kaarten voorverkoop: 5 euro – kassa 6 euro

Dialectenwandeling

Dansnamiddag
senioren

MuzieKa 2012

Comedy avond

Schilderlessen

SintNiklaasconcert

‘Antizjélwandelink’

UiT in Kampenhout

Raadzaal
gemeentehuis

Maa 19/11

Bodymap geeft advies, tips en training voor een
gezonde motorische ontwikkeling die de basis
vormt voor elke verdere ontwikkeling van je kind?
In deel 2 maken we ‘een reis door het kinderbrein’.

Bodymap deel II
‘Een reis door het
kinderbrein’

Kerk van Berg

Zon 18/11

Zaal pax

Wijding van de dieren om 11u30.

vrij 16/11 en zat 17/11 en zon 18/11

St.
Hubertusviering

Theater: Pa zit in
zijn penopauze

maakt hem zenuwachtig. Om het minste windt
hij zich op. Om de tijd te verdrijven houdt hij zich
bezig met zijn hobby: schilderen. Iedereen lacht
hem daarmee een beetje uit. Zoon en dochter
hebben ook geen werk, maar vinden dat niet erg.
Schoonbroer Maurice is een man van 12 stielen en
13 ongelukken.
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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 5 november 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:

derdag van de maand, parochiezaal om
19u.30
KVLV Relst: elke laatste woensdag van
de maand, in 2 beurten om 13u.30 en
19u.30

sport

SCHOLENVELDLOOP
18 SEPTEMBER 2012

Dinsdag 18 september waren alle Kampenhoutse lagere scholen
met hun leerlingen te gast in en rondom de sporthal voor de jaarlijkse scholenveldloop. Meer dan 700 leerlingen deden hun uiterste
best om een goede sportprestatie neer te zetten.
Alle leerlingen gaven het beste van zichzelf. Op alle niveaus, zowel
bij de jongens als bij de meisjes werden er ook dit jaar mooie prestaties geleverd. Aan alle deelnemers: een dikke proficiat!

SPORT

De foto’s en uitslagen zijn te bekijken op de gemeentelijke website onder de rubriek sport. De uitslagen worden ook doorgegeven naar de deelnemende scholen.
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Wij danken alle supporters voor hun aanwezigheid alsook de talrijke medewerkers, zonder hen zou deze organisatie niet mogelijk zijn! Bedankt allemaal en
hopelijk tot volgend jaar!

KAMPIOENENVIERING 2013
Ook in 2013 worden alle Kampenhoutse sportkampioenen van het jaar 2012 gehuldigd en in de bloemetjes gezet.
Daarom vragen we dat iedereen die in 2012 een bijzondere
prestatie heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau zich kandidaat stelt! Ken je zo iemand, neem dan
contact op met de sportdienst!
Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste
worden gehuldigd. Ken je iemand die een bijzondere bijdrage

aan de sport heeft geleverd of nog steeds levert, iemand
die onmisbaar was of nog steeds is in het Kampenhoutse
sportlandschap, laat het ons zeker weten. Het gemeentebestuur wil deze persoon huldigen. Hij/ zij krijgt de prijs van
Sportverdienste!
Alle kandidaturen mogen bezorgd worden aan Nelis Van
Cappellen sportfunctionaris, sportdienst.

Volgende gegevens hebben we nodig:
Naam vereniging: .................................................................................................................................................................................
Naam sporter: ......................................................................................................................................................................................
Adres sporter: ......................................................................................................................................................................................
Naam van de initiatiefnemer: ..............................................................................................................................................................
Een kort overzicht van de sportprestaties in 2012.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Met bijgevoegde foto(‘s), liefst digitaal doorgestuurd.

Voorwaarden:
Individuele sporters moeten woonachtig zijn in Kampenhout.
Kampenhoutse ploegen worden volledig gehuldigd, dus ook de leden die niet woonachtig zijn te Kampenhout. Clubkampioenen, keizers, koningen, … komen niet in aanmerking.

EINDEJAARSMARATHON
15 DECEMBER 2012

K

16 DECEMBER 2012

www.joka.org

A

15 december

www.joka.org

JO

JO

EINDEJAARSJOGGING

K

A

16 december
SPORT

Aflossingsmaraton

6x 7.05km door landelijk Kampenhout
langs rustige wegen en (bos) paden
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AFLOSSING IN DE SPORTHAL

Voorinschrijven verplicht (voor 6-12-2012 )
via webadres joka.org/marathon

joggingclub

Voorinschrijven kan/mag (voor 10-12-2012 )
via webadres joka.org

kampenhout

joggingclub

kampenhout

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.
Onze sportfunctionaris helpt je graag verder.

welzijn

Vrijwilliger
van het jaar 2012

WELZIJN

Na een zorgvuldige beoordeling van de genomineerden
koos de jury Staf Claes† als vrijwilliger van het jaar
2012. Meer dan 50 jaar heeft hij zich belangeloos ingezet ten dienste van de voetbalclub SK Kampenhout. De
terreinen in orde houden, leveranciers ontvangen, voetbalkledij wassen, het gras maaien, openen en sluiten
van de gebouwen, ‘Stafke’ deed het allemaal met veel
plezier en met volle overgave voor de club. Door zijn
onverwacht overlijden verloren de spelers en het bestuur dan ook hun “rots in de branding”. Net zoals vorig
jaar zal er ook nu een houten zitbank met naamplaatje
worden opgedragen aan de vrijwilliger van het jaar.

Vereniging in de kijker:

Vlaamse Diabetes
Vereniging vzw
De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw (VDV) is een
dynamische vereniging die als doel heeft het welzijn
te verbeteren van alle mensen die met diabetes geconfronteerd worden. Mensen met diabetes en hun
sociale omgeving maar ook zorgverleners die op
professionele wijze met diabetes begaan zijn, maken
samen deel uit van de meer dan 23000 leden.
Als Vlaamse Diabetes Vereniging vzw ijveren zij voor
het voorkomen en genezen van diabetes en het verbeteren van de levenskwaliteit van iedereen die met
diabetes geconfronteerd wordt, door :
• bevorderen van preventie en vroegtijdige diagnose van diabetes
• bevorderen van zelfzorg
• bevorderen van de kwaliteit van zorgen
• bestrijden van sociale hinderpalen
• het nastreven van een correcte beeldvorming
onder het motto ‘Geef diabetes een gezicht’.
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Kampenhoutenaars

nemen initiatief voor
‘Kom op tegen kanker’.

Op zondag 11 en maandag 12 november wordt
er een verkoop van zelfgemaakte juwelen en
sjaals georganiseerd ten voordele van Kom Op
Tegen Kanker. Het initiatief gaat door in Tea Room
Symphony (Mechelsesteenweg 52, 1910 Kampenhout). Iedereen is welkom om vrijblijvend
een kijkje te komen nemen. De Tea Room zelf is
gesloten, maar er zal voor een drankje worden
gezorgd. Meer info kan je vinden op de facebookpagina ‘Een kraal met een uniek verhaal’.

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

De Vlaamse Diabetes Vereniging is verankerd in 26
lokale afdelingen gesteund op vrijwilligerswerk.
Elke plaatselijke afdeling voorziet in een breed
gamma van activiteiten die zich concentreren op
informatieverstrekking en dienstverlening voor
mensen geconfronteerd met diabetes.
Meer informatie over diabetes en de vereniging kan
bekomen worden op de gratis infolijn 0800 / 96 333.
Voor Kampenhout zijn de lokale afdelingen Leuven
en Mechelen werkzaam met als contactpersonen :
Afdeling Leuven:
Jacqueline Vranckx
Lipselaan 63
3020 Winksele
016/48.81.31
Vdv-leuven@van-emelen.be
www.diabetes.be

Afdeling Mechelen :
Francinne Kerinckx
Wildersedreef 35
1910 Kampenhout
016/65.60.08

onderwijs

Start van het nieuwe
schooljaar Het Klimtouw

Picknick in Tivoli
Kleuterschool
De Toverberg
Met heel de kleuterschool op stap in Tivoli te
Mechelen om er van de dieren te genieten, te
picknicken en natuurlijk veel te spelen op één
van de laatste zomerse dagen.

onderwijs

Het was een fijne eerste schooldag op
3 september. Met een zoektocht in klasoverschrijdende groepen konden letters van
woorden worden gevonden en verzameld.
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Sportdag
De Toverberg
Op dinsdag 18 september hadden de leerlingen van de lagere school sportdag. Ropeskipping, airtrack, jiujitsu,... stonden op het programma en natuurlijk ook de scholenveldloop.

Kleuterschool
De Toverberg
Bergstraat 15 - 1910 Berg
www.detoverberg.be

Activiteiten
• Vrijdag 26 oktober 2012 en vrijdag 21 december
2012 - kleuterschool De Toverberg - Kijkuurtje in
de instapklas van 9 uur tot 10 uur
• Zaterdag 8 december 2012 - De Toverberg Kerstmarkt

Lagere school
De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg
www.detoverberg.be
Lagere school
Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
www.hetklimtouw.be

Toerisme

TOERISME

HERTOGELIJK
COMMANDERIE EN
EREGILDE VAN DE
GHESELLEN VAN HET
WITLOOF
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Op 5 en 6 oktober had de 21ste Internationale Witloofbiënnale plaats. Na voorgaande edities in Nederland (Zwolle) en Frankrijk (Arras) was dit jaar
België (Leuven) aan de beurt. Dit tweejaarlijks congres vormt het hoogtepunt van de samenwerking
tussen producenten en mensen die actief zijn in de
sector van het witloof in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De Hertogelijke Commanderie en Eregilde van de Ghesellen van het Witloof mocht op deze internationale bijeenkomst niet
ontbreken. Een aantal internationale gasten werden
opgenomen als ereghesel van de Commanderie.
De eer viel te beurt aan dhr. Geert Dejonckheer (B),
mevr. Els Corbeels (B), dhr. Philippe Appeltans (B),
dhr. Ad Klaassen (NL) en dhr. Fritz Boss (DU).’

Trage Wegen

TE DEUM

TRAGE WEGEN
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RESPECTEER DE

NATUUR

Ook op trage weg
en gooi je geen afva
l weg!

TRAGE

WEGE

KAMPENHOUTN
(deel 5)

politie
Oorlogs
monument
te Berg.

Hoe veilig zijn
uw grendels?
Bovenstaande foto is van een type valgrendel die in
veel deuren geplaatst wordt.
Dit specifieke type is uitgevoerd in een zeer broze
legering.
Gezien het geheel zeer robuust oogt denken velen
over een veiligheidsvergrendeling te beschikken.
De foto toont echter duidelijk aan dat dit type grendel kan afbreken, en dus weinig meerwaarde biedt
op vlak van veiligheid.

Hoe te herkennen?
Het volstaat een magneetje tegen een van de grendels te houden. Indien het magneetje blijft kleven
kan u er van uitgaan dat de grendels uit een degelijke legering bestaan.
Indien dit niet het geval is, raden wij aan contact op
te nemen met uw diefstal preventieadviseur.

Volledige woning beveiligen!
Een deur is slechts één van de gevelopeningen
waarlangs inbrekers kunnen binnendringen. Indien u dit wenst kan u steeds beroep doen op uw
diefstal preventieadviseur. Hiertoe kan u een aanvraagformulier indienen via uw wijkkantoor, of een
mail sturen met vermelding van uw contactgegevens aan technopreventie@kastze.be

politie

Zoals gemeld in vorige ‘Gemeenteberichten’ worden
de vier oorlogsmonumenten
van onze deelgemeenten
kortelings gerestaureerd,
mede dankzij subsidies van de provincie Vlaams
Brabant. In dit nummer schenken we aandacht aan
het monument te Berg.
Een klassieke gedenkzuil met bovenop het wapenschild van de familie van Steelant, heren van
Berg in de 18de eeuw, gedragen door twee windhonden, bekroond met een harnas en een omgewende hertenkop.
Het is een werk van beeldhouwer A. Smet uit Berchem die zijn inspiratie vond in een schandpaal
die was terug gevonden
in 1904 bij werken aan de
toenmalige Dorpsstraat,
hetzelfde
wapenschild
droeg en zich heden links
van de kerk bevindt.
Het
oorlogsmonument
werd in 1920 geplaatst
door aannemer Jules
Sermeus uit Schaarbeek
op de plaats waar men
veronderstelde dat vroeger de schandpaal had
gestaan. Bij de aanleg van
de parking in 1970 werd
deze echter verplaatst
rechts naast de kerk.
Het monument draagt
de woorden ‘Bergh aan
zijne roemrijke helden’
met de namen van zeven
gesneuvelde
soldaten
en één burger tijdens de
eerste wereldoorlog gevolgd door ‘Gevallen voor
het Vaderland’.
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XX
cultuur

Sing For The

CULTUUR

Climate
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De oproep van Nic Balthasar om in het weekend van 22-23
september samen te komen werd in Kampenhout massaal
beantwoord. Meer dan 580 mensen, jong en oud, stonden die
zondag op de parking voor de sporthal van Berg. Ze wilden
een signaal geven aan de wereldse politieke leiders om nu
maatregelen te nemen ter bescherming van onze planeet. Acteur Johan Heldenbergh zorgde voor de gepaste sfeer en wist
iedereen enthousiast te maken. Heel dit evenement draaide
rond vrijwilligers die samen de handen in elkaar sloegen en
elk hun steentje bijdroegen. Grote motor en initiatiefnemer
achter dit project, Rosa Mercx, werd dan ook gepast eventjes
in de bloemetjes gezet. Hopelijk zullen de wereldleiders in
Quatar (Doha) in november ook even
naar de mening van de Kampenhoutenaar luisteren.
Foto’s kan u bekijken op
http://www.sintservaas.be/Singfortheclimate (met dank aan Vik
Meeuws)

Muzikale

Kroegentocht
Zaterdag
27 oktober 2012
Met in elke deelnemende
herberg ambiance muziek

Start 20u30

D’Uitdaging
Kampenhout
The Blind Horny Toads

Onder den Toren
Berg
Strange Roots

Ambi Café De 6 Linden
Nederokkerzeel
Ricky Travers - Allround Coverartiest

Vallen en Binnen
Relst
De 3 tenoren

Cafetaria Sporthal
Kampenhout
Halloween Party met D.J. Lekkes
De gemeentebussen toeren
rond vanaf 21.00 u.

Start:
Parking Gemeenteplein Kampenhout.

Haltes:
Bij alle deelnemende etablissementen
Meer info:
Cultuurdienst - 016/65 99 72
cultuur@kampenhout.be

Organisatie cultuurraad Kampenhout i.s.m.
Gemeentebestuur
V.U. Gemeentebestuur Kampenhout

cultuur

Een gezamenlijk concert van:
De Toonkunst - Cantabile - De Vlaamse Leeuw
Jong Cantabile - De Eendracht
Muziekschool Kampenhout
Met medewerking van de Kunstkring Kampenhout

zaterdag 24 november 2012
Sporthal | Zeypestraat 26, Kampenhout
vvk
€ 7,00
Kassa € 10,00
Jeugd € 5,00

VOORVERKOOP kaarten bij:
• de deelnemende verenigingen
• de cultuurdienst,
• via overschrijving (details op de muzieka website)

>>> www.muzieka.be
Gemeentebestuur

Op 15 december 2012
zijn alle prille Kampenhoutse veertigers,
geboren in 1972, van harte uitgenodigd

voor een etentje met fuif.

CULTUUR

Deuren 19u30
Aanvang 20u00

Kampenhout

Comedyavond met
Dufraing & Dewit !
Voor de tweede
keer zal het
dolkomische duo
Dufraing en Dewit
jou over de grond
doen rollen van
het lachen. Met een splinternieuwe eindejaarsconferentie (deze keer met projecties) kan je
op donderdag 29 november 2012 terecht in de
ontmoetingszaal van Berg (aanvang 20 uur).
Kaarten kan je bestellen en betalen via het online ticketingsysteem: kampenhout.be/tickets
Tarieven zijn 5 euro (= volwassenen), 2 euro
(vanaf 12 jaar en studenten op vertoon van studentenkaart). Voor kinderen jonger dan 12 jaar
is de toegang gratis.

Kortom, de ideale gelegenheid om
oude vrienden, klasgenoten
of andere Kampenhoutse veertigers
te ontmoeten.
Opgelet: ook als je niet langer in
Kampenhout woont, ben je welkom!

Inschrijven kan tot 25 november
door 40 euro per persoon te storten op
rekeningnummer BE52 8601 1780 9209
met vermelding van naam + club 40
(partner is ook welkom)
Jullie worden dan verwacht
in zaal Pax
(Brouwerijstraat, Kampenhout)
om 19 uur.
Meer info bij
Lieve Verstraeten (0479/766025),
Christophe Joostens (0473/474719),
Katrien Vandael (0496/514690),
Filip Van de Maele (0478/461485),
Kathleen Vanhorenbeek (0475/382993) en
Fanny Cabie (0498/776250).
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jeugd

Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor jou?

Jeugd
BURGERZAKEN

Awel is er voor alle kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag, een probleem: ze
kunnen ‘Awel’ anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. Zij zijn er voor hen door
te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Elk contact via e-mail, chat, forum en telefoon is gratis en anoniem.
Dé drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers. Zij beantwoorden anoniem, verspreid
over afdelingen in heel Vlaanderen, oproepen van kinderen en jongeren.
En toch blijven er nog heel wat kinderen en jongeren met hun verhaal zitten.
Awel gaat dan ook vol enthousiasme op zoek naar nieuwe geëngageerde vrijwilligers om
nog meer kinderen en jongeren een luisterend oor te bieden.
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Ben jij geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor een infoavond in jouw buurt via www.
awel.be/word-vrijwilliger!
Wil je meer info over vrijwilligerswerk bij Awel of heb je nog vragen?
Contacteer ons dan vrijblijvend via info@awel.be of 02/534.37.43.
Graag tot binnenkort!

Vorming: Bodymap deel II: Een
reis door het kinderbrein
Bodymap geeft advies, tips en training voor een gezonde motorische
ontwikkeling die de basis vormt voor
alle verdere ontwikkeling van uw
kind. In deel 2 maken we “een reis
door het kinderbrein “. De infoavond
gaat door op 19 november in de gemeentelijke raadzaal en start om
19u30
Wil je graag meer weten over de gezonde motorische ontwikkeling van
jouw baby of peuter? Schrijf je dan
nu in voor deze gratis info-avond via
jeugd@kampenhout.be (inschrijven
kan tot en met 12 november).

Jeugdraad:

zin om een steentje bij te dragen?

Heb jij leuke ideeën, wil je je mening eens kwijt of wil jij je graag inzetten
voor de Kampenhoutse jeugd? Dat kan!
Je kan jezelf als geïnteresseerde onafhankelijke jongere kandidaat stellen om lid te worden van de gemeentelijke jeugdraad. Bij kandidaatsstelling moet je inwoner zijn van de gemeente en minimum 16 jaar en
maximum 30 jaar zijn. Daarnaast moet je een specifieke motivatie voor
je kandidaatsstelling opgeven.
Heb je nog vragen, neem dan zeker contact op met de gemeentelijke
jeugddienst: Jeugd@kampenhout.be of 016 65 99 15.

Fotograaf: Wouter Torbeyns
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Tijdens de pauze is er
voor alle kindjes een
lekker hapje en drankje!
De kinderhappening is er voor
kindjes van
2,5 jaar tot 12 jaar.
Uitsluitend online inschrijven via:
http://kampenhout.ticketgang.eu
Kinderen die niet online ingeschreven zijn kunnen niet deelnemen. Indien u
over geen pc beschikt, mag u zich voor 18 oktober wenden tot de jeugddienst.

Deuren: 13.00u
Start Halloweenshow: 13.30u
Einde: 17u
Telefoon: (016) 659915
E-mail: jeugd@kampenhout.be
V.U.: College van Burgemeester en Schepenen
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