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Beste inwoners van Kampenhout
Als deze laatste zomereditie van onze Gemeenteberichten in uw bus valt, naderen de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Als schepen van Welzijn, Informatie en Woonbeleid mocht ik 6 jaren lang ons
gemeentelijk informatieblad voor u inleiden.
Onze inwoners informeren ervaart het gemeentebestuur als een zin-
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volle opdracht, want correcte informatie beroert elk van ons. Goed
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ingelichte burgers integreren zich vlotter in het gemeentelijke
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samenleven. Ze nemen dan spontaner deel aan de opportuni-
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Als u onze Gemeenteberichten doorneemt, valt het u zeker
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op hoeveel inwoners willen bijdragen aan een goede samen-
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leving. Kampenhout kleurt gelukkig nog niet individualis-
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tisch, op zichzelf geplooid.
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Correcte informatie stimuleert ook ons ecologisch denken én
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handelen. Zo reageerden heel wat Kampenhoutenaren op het appèl

OCMW

teiten die de gemeente hun aanbiedt.

Jongeren én ouderen getuigen nog van persoonlijke veerkracht, nemen initiatieven of ondersteunen ze als vrijwilliger.
Goede informatie versterkt de gezondheidszorg en sociaal
ondersteunende maatregelen.
Campagnes om verslaving te stoppen, hebben resultaten
geboekt. Initiatieven om alle leeftijdsgroepen tot sport én
beweging aan te zetten, kennen een groot succes.

om als vrijwilliger deel te nemen aan zwerfvuilacties.
Informeren betekent ook verantwoordelijkheid afleggen tegenover de
inwoners. In elke editie van deze brochure kon u lezen wat uw gemeentebestuur
realiseerde of voorzag om de welvaart en het welzijn in Kampenhout te bevorderen.
In naam van ons gemeentebestuur dank ik alle lezers voor hun interesse. Het gemeentebestuur dankt ook de talrijke creatieve en toegewijde Kampenhoutenaren voor hun inzet in
de verschillende sectoren en organisaties die ons sociale netwerk samenhouden.
Ikzelf dank alle lezers voor hun bemoedigende reacties , hun zinvolle vragen of nuttige tips
die ik heb overwogen én gebruikt.
U vraagt me: “ Formuleer de rode draad doorheen 6 jaren Gemeenteberichten.”
Alle informatie leidt me naar één conclusie: het is goed leven in onze gemeente. Kampenhout
blijft samenwerken, realiseert én denkt vooruit!
Namens het College van burgemeester en schepen
Schepen van informatie
Greet Willems

Burgerzaken

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

(half mei - juli)

GOUDEN
Henri Bulens & Fabienne Vanhaleweyk

GEBOORTEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
10/04/2012 Suze

Pieter Vander Vorst & Rosalia Peeters
Franciscus Lambrechts & Paulina Leaerts
Jan Peeters & Paula De Coninck

10/04/2012 Greg
22/04/2012 Siebe
24/04/2012 Nette

Hendrik Charels & Yvonne Valvekens
Robert Molleman & Yvonne Goossens
Alphons Cockaerts & Godelieve Petit-Jean
Marcel Sunaert & Edith Vereecken

24/04/2012 Line

André Coosemans & Mariette Peeters

26/04/2012 Alexander

Louis Horckmans & Elvira Lens

27/04/2012 Kato
29/04/2012 Fenna
2/05/2012

Vic

4/05/2012

Dina

9/05/2012

Eden

16/05/2012 Tuur
24/05/2012 Warre
30/05/2012 Jelle

HUWELIJKEN
Marc Vanhemelryck & Nancy Bonge

02/06/2012

Roger Devooght & Brigitte Marchand

09/06/2012

Luc Stroobants & Katrien Heylen

15/06/2012

Patrick Croon & Carina Vandoorne

15/06/2012

Prakash Advani & An Vanden Eynde

22/06/2012

Sammy Ackermans & Sun Bohez

29/06/2012

Alain Staumont & Katrien Lammertyn

29/06/2012

Carl Gerrits & Aileen Billiau

07/07/2012

Gert Onsia & Stefi Geens

13/07/2012

Samuël Adelaere & Laila Tahiri

14/07/2012

Pascal Van Looy & Evi Corbeels

28/07/2012

Bertrand Van der Meiren & Godelieva Goos

Diamanten
Ferdinand Liekens & Maria Tobback vierden hun
diamanten huwelijksjubileum. Reeds 60 jaar delen zij
lief en leed. Zij 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.

BURGERZAKEN

Sven Vervloesem &
An Van Cauter
Steve Somers &
Cindy Kuypers
Michael Trompeneers &
Maaike Organe
Jeremy Vankerpel &
Daisy Bosmans
Raf Ponsaerts &
Nele Van Ranst
Dieter Vandensteen &
Barbara De Clercq
Eric Cappoen &
Nathalie De Schouwer
David Verbelen &
Maja Vandenhoeck
Steven Vaes &
Kathleen De Wachter
Xavier Winnepenninckx &
Melody Van Ophem
Steven Vandenberghen &
Stella Geelissen
Bart Cappuyns &
Liesbet Aerts
Stijn Vandeven &
Joke De Feyter
Benjamin Nolmans &
Linsy Versonnen

HUWELIJKSJUBILARISSEN
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bevolking
Identiteitskaart
verloren of gestolen?
Bij verlies of diefstal moet je onmiddellijk:

BURGERZAKEN

• aangifte doen bij de politie van de plaats
waar je het verlies of de diefstal vaststelde of bij de politie van je hoofdverblijfplaats

bevolking
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• ‘DOC STOP’ bellen op het nummer
00800 2123 2123. Je kunt overal ter
wereld van dit nummer gebruik maken.
In de landen waar dit 0800-nummer
niet bereikbaar is, kun je bellen naar het
nummer +32 2 518 21 23.
Bij de aangifte ontvang je een ‘bewijs van
aangifte van verlies of vernietiging’. Dit
document is een wettelijke en tijdelijke
vervanging voor uw identiteitskaart en is
één maand geldig. Vanaf de aangifte van
verlies of diefstal word je identiteitskaart 7
dagen geschorst.
Als je je identiteitskaart binnen de zeven
dagen terugvindt, moet je de bevolkingsdienst hiervan onmiddellijk op de hoogte
brengen om de identiteitskaart opnieuw te
activeren. Als je dit niet doet, blijft je kaart
in melding staan en kun je hierdoor problemen hebben bij o.a. een reis naar het
buitenland, bij het gebruik van de certificaten,… Bovendien kan er geen adreswijziging op de chip meer uitgevoerd worden.
Als de kaart spoorloos blijft, dien je jezelf
op eigen initiatief aan te melden op de bevolkingsdienst voor het aanvragen van een
nieuwe identiteitskaart. Hiervoor breng
je één foto en 15 euro mee. De aflevering
duurt een tweetal weken.

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.*
Rosalia Verstraeten

22/04/2012

Patricia Vanaerschot

26/04/2012

Bertha Goovaerts

10/05/2012

Lodewijk Van Asschodt

25/05/2012

Florent Lemmens

03/06/2012

Adriaan Op de Beeck

10/06/2012

Laetitia Debecker

22/06/2012

Jeroen Poffé

24/06/2012

Marcel Smetsers

26/06/2012

Gilberta De Coninck

27/06/2012

Magdalena Wauters

06/07/2012

Rosa Lanciers

11/07/2012

*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

Vereniging in de kijker

Davidsfonds Campenhout - eigenlijk was het Berg en Kampenhout - werd opgericht op 24 november 1912. De nieuwe afdeling telde vlug meer dan 50 leden
en minder dan een jaar na de oprichting was er al een groots opgezette 11-juliviering. Toch waren de eerste vijftig jaren van het bestaan niet enkel rozengeur
en maneschijn: er waren grote bloeiperiodes maar ook diepe crisissen. In deze
periode moest overigens ook worden afgerekend met twee wereldoorlogen en
hun gevolgen. De laatste vijftig jaren was er meer stabiliteit. De afdeling vond
aldoor voldoende vrijwilligers die de nodige creativiteit opbrachten om jaarlijks
een gevarieerd programma aan te bieden, niet alleen aan de leden maar ook
aan niet-leden. Er werd steevast gemikt op hoge kwaliteit en grote afwisseling:
diverse muziekgenres, bezoeken aan steden, musea, merkwaardige monumenten, natuurwandelingen, voordrachten over religie, cultuur, taal, politiek, economie, kunst …
100 jaar: zeker een gelegenheid om te vieren.
Het bestuur koos ervoor, het gewone jaarprogramma aan te houden en daarin
een paar hoogtepunten te voorzien.
Op vrijdag 19 oktober bespreekt Jean-Pierre Rondas, de terecht hooggeprezen
oud-radiomaker, de oorzaken van de Vlaamse bevoogding en de stand van de
ontvoogding, wat werd gerealiseerd en wat nog te doen blijft. De titel van zijn
(extra voor ons jubileum uitgewerkt) betoog: Mondige burgers onder dubbele
curatele? Vlaanderens nood aan dubbele ontvoogding.
Op zondagnamiddag 17 maart 2013 is er een jubileumconcert met werk van
Beethoven en Schubert in de O.-L.-Vrouwkerk van Kampenhout.
En de Sint-Lutgardisviering van zondag 16 juni 2013, de traditionele afsluiter
van het jaarprogramma, zal door de inzet van enkele musici van eigen bodem
extra luister worden bijgezet.
Maar het jubileumjaar wordt op donderdag 27 september om 20 uur in de ontmoetingszaal van het Bergse sport- en cultuurcentrum feestelijk geopend.
Naast burgemeester Jean Meeus zal ook de nationale Df-voorzitter Peter Peene
het woord voeren. Het onderwerp van zijn uiteenzetting: Cultuur, meer dan de
kers op de taart. Het jaarprogramma van de afdeling (altijd te raadplegen op
www.kampenhout.be/davidsfonds) wordt toegelicht en de aanwezigen kunnen
een kijkje nemen in het Df-uitgavenaanbod voor 2012-2013. Feest(blaas)muziek
omkadert het gebeuren en een kaasbuffetje met bijhorende wijn staat borg voor
een deugddoend samenzijn. Bovendien krijgen alle aanwezigen de brochure met
de beknopte geschiedenis van het honderdjarige Kampenhoutse Davidsfonds
als feestgeschenkje overhandigd.
Toon uw waardering voor wat in Kampenhout werd gepresteerd op het gebied
van cultuurspreiding ten bate van iedereen en kom op donderdag 27 september
de start van het jubileumjaar van het Davidsfonds meevieren.

vereniging in de kijker

Davidsfonds Kampenhout is eeuweling !
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Milieu

Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!
Een campagne? Wat moet ik doen?
Om de gewenste informatie te verkrijgen, moet je bij
de technische dienst langs gaan en je laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening)
van je huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier
meebrengen.

In het dagelijkse leven moet je steeds keuzes maken.
Daarvoor vergelijk je de verschillende alternatieven
die u worden aangeboden.
Voor energie en meer bepaald voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen.

Maandag 24 september van 9 tot 12 uur
Dinsdag 25 september van 9 tot 12 uur en
van 17 tot 20 uur
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Voor meer info of afspraken:
Milieudienst - 016/65 99 08
milieudienst@kampenhout.be
Woonloket – 016/65 99 18
woonloket@kampenhout.be
Technische dienst:
Frederic Wouterslaan 8

Een campagne? Waarvoor?
• Je weet niet hoe je moet vergelijken?
• Je weet niet hoe je naar een andere leverancier of
naar een andere tariefformule moet overstappen?
• Je bent bang voor verandering of voor mogelijke
problemen?
• Je wenst informatie over de vergelijkingsmogelijkheden?
• Je hebt geen toegang tot de vergelijkingstools
(via internet bijvoorbeeld)?

IN HET LEVEN MOET U STEEDS VERGELIJKEN.
DUS WAAROM NIET VOOR
GAS EN ELEKTRICITEIT?

Daarom, maar waarschijnlijk ook om andere
redenen, is deze campagne voor jou geschikt!
Ze richt zich tot iedereen.
Een campagne? Hoe?
Op maandag 24 en dinsdag 25 september
2012 houdt de gemeente spreekuren om je te
helpen de beschikbare vergelijkingstools op het
internet te gebruiken zodat je de aanbiedingen
van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers kan vergelijken en zelf een keuze
kan maken met kennis van zaken (prijs, vast
of variabel contract, dag-/nachttarief, groene
energie, …).

© Paylessimages-fotolia.com

MILIEU

Daarom heeft onze gemeente beslist om mee te
werken aan de nationale informatiecampagne van
de FOD Economie: “Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!”.

GAS - ELEKTRICITEIT: DURF VERGELIJKEN!
Meer info: http://economie.fgov.be

milieu

Van 1 tot 31 oktober 2012 organiseert Interza (in samenwerking met Interafval en Valorfrit) weer de Grote Inzamelmaand. Hét moment om je gebruikte frituurolie of
-vet naar je recyclagepark te brengen. Wie weet win je
wel een van de 1.000 cinematickets! En bovendien maak
je kans op een mooie fiets, een gloednieuwe friteuse of
een andere leuke prijs.

Ga naar je recyclagepark… en win!
Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je één tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct inlevert. Dus hoe meer je binnenbrengt, hoe meer
winstkansen! Op het tombolabiljet staat een unieke
code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en je weet
meteen of je een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen nood, je maakt later nog steeds kans op een
friteuse, een fiets of een andere prijs.

Het milieu deelt in de winst
Nog een andere goede reden om je gebruikte frituuroliën en -vetten naar je recyclagepark te brengen? Correct ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt
worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel.
Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en vetten
nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool
of tussen het restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling, ... Breng
je gebruikte frituuroliën en -vetten dus altijd naar je recyclagepark!
Het volledig wedstrijdreglement en meer info over de
inzamelmaand vind je op www.inzamelmaand.be.

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

Zondag 23 september
zingt Kampenhout
voor het klimaat
Nic Balthazar, 11.11.11 en de klimaatcoalitie nodigen iedereen uit voor een
nieuwe indrukwekkende klimaatactie.
Op elk plein in elke Belgische gemeente
willen we met duizenden onze bezorgdheid over het klimaat uit’zingen’. Iedereen zingt hetzelfde
lied, eventueel onder begeleiding van plaatselijke koren,
fanfares en artiesten. Elk zangmoment wordt gefilmd door
een lokale cameraman of filmmaker. Nic Balthazar verwerkt dit beeldmateriaal tot één ‘Sing for the Climate’-clip
waar we internationaal mee uitpakken in de aanloop naar
de klimaattop in Doha in december.
Zo willen we de klimaatslachtoffers een stem geven om
de ernst van het klimaatprobleem duidelijk maken aan de
burgers, media en politici.
Ook Kampenhout doet mee!
Op zondag 23 september om 17 uur leren we eerst samen
het ‘Sing for the Climate’-lied om het dan samen meermaals te zingen tot onze cameraploeg voldoende beelden heeft voor de clip van Nic. We hebben reeds de steun
van een aantal Kampenhoutse koren en muziekgroepjes,
maar we hebben ook zeker de steun van jullie vereniging
nodig, zodat Kampenhout - dankzij jullie - een betekenisvolle steen kan bijdragen aan deze actie.
We roepen iedereen op om binnen zijn of haar vereniging,
bv jeugdvereniging, zoveel mogelijk mensen warm te maken om deel te nemen aan deze klimaatactie. Je kan er
natuurlijk ook een gezamenlijke uitstap of activiteit van
maken. Je kan jouw vereniging nu inschrijven op de Kampenhoutse pagina op www.singfortheclimate.com en tegelijk ook laten weten of je wil helpen bij de organisatie.
Afspraak dus op zondag 23 september om 17 uur aan het
sport-en ontmoetingscentrum in Berg. Het hele gebeuren
zal ongeveer 1 uur duren. Om parkeerproblemen te vermijden en het klimaat te sparen, vragen we om de auto
thuis te laten en te voet of met de fiets naar Berg te komen.
Alvast bedankt voor je bereidwillige inzet!
Rosa Merckx, Greet Willems, Anje Snauwaert, Vera Janssens, Kristien Hubrechts, Helga Kunert, Gwenny Devroe,
Greet De Prins, Sophie Poidevin, Wim Heldenbergh, Gerry
Croon, Erik Torbeyns,
Coördinatie en contactpersoon:
Rosa Merckx 0473 450 531

MILIEU

BRENG IN OKTOBER JE
GEBRUIKT FRITUUROLIE OF
-VET NAAR HET RECYCLAGEPARK EN WIN MOOIE PRIJZEN
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MILIEU

HAAGPLANTACTIE 2012
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Waarom inheemse soorten?

Hoge bomen …

Inheemse planten zijn de soorten die hier van nature
voorkomen. Ze hebben zich in de tijd aangepast aan het
klimaat en de bodem. En dat maakt ze sterker: ze hebben minder ziektes en leven langer.
Inheemse en streekeigen soorten vormen een belangrijke schakel in het biologisch leven van onze streek. Ze
bieden voedsel en nestelplaatsen aan diersoorten die
hier van nature voorkomen. En dat maakt ze aantrekkelijker voor dieren- en plantenleven dan ordinaire coniferen. Kies je voor streekeigen soorten, dan zal jouw tuin
makkelijker bezocht worden door heel wat diersoorten.
Jij en je kinderen zullen nog veel meer van je tuin kunnen genieten.

Wie het echt groot ziet, kan dit letterlijk waarmaken in
de haagplantactie. Naast het haagplantsoen met planten van 80 tot 120 cm, kun je grote loofbomen kopen.
Met een eik, beuk, es, linde en/of tamme kastanje is
jouw tuin in één klap gevuld. Of wil je een eigen laan
aanleggen? Geen probleem, maar zorg wel voor het
juiste vervoer als je deze reuzen (3 tot 5 m) komt afhalen
op de verdeeldag.

Waarom een mengeling van soorten?
De gemeente wil via de haagplantactie extra aandacht
geven aan de gemengde haag. Nogal vaak kiezen we
voor een eentonige beukenhaag of haagbeukenhaag.
Hagen uit één soort zijn echter heel gevoelig aan ziekten en plagen. Bovendien bestrijden we deze vaak met
zware chemicaliën. Deze bestrijdingsmiddelen zijn
echter niet alleen schadelijk zijn voor de ongewenste
gasten, maar ook voor onszelf, voor spelende kinderen,
voor vogels en andere diersoorten die de schadelijke insecten eten …
Het assortiment werd enigszins aangepast, waardoor
we door de jaren heen kunnen variëren in soorten. Toch
beloven we een leuk en subtiel kleurenspel doorheen
het verloop van de seizoenen en garanderen we bloemen, bessen en vruchten in overvloed.

Waarom hoogstamfruitbomen?
In de commerciële fruitteelt zijn ze verdwenen, maar
qua natuurwaarde en uitzicht zijn hoogstamfruitbomen
nog altijd onovertroffen. Wat geeft er nu een groter lentegevoel dan een bloeiende hoogstam? Smaakt het fruit,
vers geplukt van de boom niet overheerlijk? En geeft de
steenuil die zich in jouw fruitboom komt nestelen, jou
niet een wonderlijke voldoening? Wie plaats heeft voor
appel-, peer-, pruim- of kersenbomen komt in de haagplantactie aan zijn trekken. Zelfs de okkernoot en de
mispel zijn te verkrijgen.

Hoe bestellen?
Je kan via www.kampenhout.be of milieudienst@
kampenhout.be je bestelling digitaal naar ons doorsturen of je gebruikt bijhorend bestelformulier. Je vult
je gegevens en het gewenste aantal planten in en je
stuurt het formulier naar de gemeente terug. Bestellen
kan tot 8/10/12. Na bestelling krijg je een bevestiging
met de nodige betalingsgegevens. Na betaling kan je je
plantgoed op zaterdag 24 november 2012 afhalen op de
gemeentelijke loods.
Algemene bestelvoorwaarden:
• het bestelde plantgoed moet binnen de grenzen van
Kampenhout geplant worden
• de aanplantingen moeten goed uitgevoerd worden;
planttips krijg je op de verdeeldag
• de aanplantingen kunnen door de gemeente
gecontroleerd worden
• mogelijke uitval van planten is ten laste van
de besteller
• dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden worden
gebruikt door boomkwekers, tuinarchitecten, tuinaanleggers, ...
• het bestelde plantgoed mag op geen enkele manier
door de besteller doorverkocht worden

milieu
BESTELFORMULIER
FRUITBOOM- EN HAAGPLANTACTIE
Persoonlijke gegevens:
Naam: .............................................................................................................. Voornaam: ............................................
Adres: ................................................................................................................................................................................
Telefoon/GSM:....................................................................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................................................................
Gegevens aanplanting:
Adres: ................................................................................................................................................................................
Afhaling: 24 november 2012
Gemeentelijke loods (naast het recyclagepark) - Neerstraat 20 - 1910 Kampenhout
Aantal

Stukprijs

Totaal

Benaming

Aantal

Stukprijs

Peer - Saint Remy

€ 17,65

Kers - Bigarreau Burlat

€ 17,65

Kers - Bigarreau Esperen

€ 17,65

Kers - Bigarreau Napoleon

€ 17,65

Kers - Brabanders

€ 17,65

Kers - Early Rivers

€ 17,65

Kers - Hedelfinger

€ 17,65

Kriek - Pater Stefaan

€ 17,65

Kriek - Schaarbeekse Kriek

€ 17,65

Pruim - Altesse Double

€ 17,65

Pruim - Belle de Louvain

€ 17,65

€ 17,65

Pruim - Bleue de Belgique

€ 17,65

Appel - Dubbele Bellefleur

€ 17,65

Pruim - Mirabelle de Nancy

€ 17,65

Appel - Eysender Klumpke

€ 17,65

Pruim - Pamelse Datjes

€ 17,65

Appel - Jacques Lebel

€ 17,65

Pruim - Reine Claude d’Althan

€ 17,65

Appel - Keuleman

€ 17,65

Pruim - Reine Claude d’Oullins

€ 17,65

Appel - Reine des Reinettes

€ 17,65

Pruim - Reine Claude Verte

€ 17,65

Appel - Reinette Etoilée

€ 17,65

Okkernoot - niet-veredeld

€ 17,65

Appel - Transparente Blanche

€ 17,65

Okkernoot - Buccaneer

€ 17,65

Peer - Beurré Hardy

€ 17,65

Kweepeer - Champion

€ 17,65

Peer - Calebasse Bosc

€ 17,65

Mispel - Reus van Breda

€ 17,65

Peer - Clapp’s Favourite

€ 17,65

Moerbei - Zwarte moerbei

€ 17,65

Peer - Comtesse de Paris

€ 17,65

Kleinbladige linde

€ 18,47

Peer - Doyenne de Comice

€ 17,65

Zomereik

€ 19,57

Peer - Dubbele Flip

€ 17,65

Boskers

€ 16,27

Peer - Durondeau

€ 17,65

Zwarte els

€ 14,07

Peer - Jefkespeer

€ 17,65

Wilgenpoten

€ 4,99

Geschoren doornloze haag
(30 plantjes)

€ 15,46

Doornige haag (30 plantjes)

€ 14,80

Bloesem- en bessenhaag
(30 plantjes)

€ 15,51

Houtkant (30 plantjes)

€ 16,33

Houtkant voor natte gronden
(30 plantjes)

€ 14,80

Houtkant voor drogere gronden
(30 plantjes)

€ 16,75

Nectar- en vogelbosje (30 plantjes)

€ 15,53

Appel - Brabantse Bellefleur

€ 17,65

Appel - Court Pendu Rosat

Totaal:

Totaal:
Algemeen totaal:

Totaal

MILIEU

Benaming
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cultuur

Muzikale kroegentocht
2012
Met in elke deelnemende kroeg sfeervolle ambiancemuziek met orkest of dj. Bussen zorgen
voor vervoer naar de verschillende bestemmingen. Het volledige programma leest u in de
volgende editie van de gemeenteberichten en op
www.uitinkampenhout.be.
Zaterdag 27 oktober - Start om 20.30 uur

Na het grote succes van de eerste comedyavond
in 2011, mag u in 2012 terug schuddebuiken. Op
donderdagavond 29 november (20 uur, ontmoetingszaal Berg) zal het duo Dufraing en Dewit
opnieuw garant staan voor 2 uur dolle pret. De
kaartenverkoop (opgelet: plaatsen zijn beperkt)
start in oktober, hou alvast de gemeentelijke
website in de gaten voor de precieze datum.

Aan alle leden van de Algemene
vergadering Cultuurraad:

CULTUUR
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Dolkomische avond!

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

Kampenhout Swingt
Enkele sfeerbeelden

De vertegenwoordiger van jouw vereniging wordt
verwacht op maandagavond 12 november (om
20.30 uur, raadzaal) op de Algemene Vergadering
van de Cultuurraad. Meer informatie wordt ten
gepaste tijde bezorgd.

lokale economie

€
€

Met Belgerinkel naar de Winkel zorgt voor

1764 fietsritjes naar de Kampenhoutse handelaars

Aan het einde van de rit werden er niet minder dan
252 volle spaarkaarten verzameld in Kampenhout.
Dat is goed voor 1764 fietsritjes naar de winkel.
Dankzij de talrijke fietsers was er ook 776 kg minder
CO2-uitstoot in het verkeer.
Met Belgerinkel naar de Winkel heeft de voorbije weken voor sfeer gezorgd in Kampenhout. Pure retrosfeer, want de campagne werd dit jaar geïnspireerd
door de huidige retro-trend met tweedehands kleren,
swingende muziek, zelfgebreide sjaals, statige
omafietsen. Terug naar de goede oude tijd dus toen
iedereen nog de fiets nam.
Onze gemeente nam voor de 7de keer deel aan deze
populaire fietscampagne. De handelaars apprecieerden het initiatief, er waren 45 inschrijvingen.

De beloning voor deze mooie inspanningen van de
inwoners zijn:
• 1 prachtige Achielle-fietsen, speciaal gemaakt voor
Met Belgerinkel naar de Winkel, en gemonteerd
door Fietsen Kinne in de Zeypestraat
• 5 fleurige fietsmandjes,
• 3 fietshelmen voor volwassenen en 2 kinderfietshelmen geschonken door KBC Bank uit Relst
• 5 waardenbonnen van Schoonheidssalon Catherine
• 1 boek geschonken door zakenkantoor Vanhoof in
Berg.
De hoofdprijs, een Achielle-fiets, werd gewonnen
door Myriam De Coninck. De gemeente wenst haar
van harte proficiat en veel fietsgenot!
Tot slot danken we ook nog de deelnemende handelaars voor hun bereidwillige medewerking aan deze
actie!

lokale economie

Tijdens de elfde editie van de fietspromotiecampagne
Met Belgerinkel naar de Winkel moedigden 45 handelaars hun klanten aan om met de fiets te komen.
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Startavond
Davidsfonds

Startvergadering van ons jubeleumjaar met het
klassieke programma, voorstelling van de boeken
en cd, voorstelling van het programma en een
hapje, een drankje en een gezellige babbel. (zie p 5)

Vorming over aanpak van moeilijk gedrag bij kinderen
door Heidi Deboosere.

Tweede pannenkoekendag van CM Ziekenzorg
Nederokkerzeel.

Pannenkoekendag

Vorming
opvoedingsproblemen

Kampenhout zingt mee voor het klimaat. Afspraak
om 17u in Berg. Laat via singfortheclimate.com
weten dat je meezingt! (zie p 7)

Dansen onder begeleiding van DJ Yves.
Ambiance verzekerd!

Sing for the
climate

Dansnamiddag
senioren

Vertrek aan sporthal Berg langs wegen die goed
bereikbaar zijn voor bv. kinderwagens. Deelnemers
gaan op zoek naar de juiste antwoorden en moeten
dan foto’s in de juiste volgorde plaatsen. Drank en
pannenkoeken worden voorzien en iedereen krijgt
een leuke prijs mee naar huis.

Demonstratie ploegen met trekpaarden

Demonstratie
ploegdag

5e voetzoektocht
van De Bergse
Vrienden

Zie achterkant gemeenteberichten.

Avondmarkt en
kermis

Kampenhoutse Kunstenaars is de kersverse
kunstkring van Kampenhout. Lokaal talent toont
in een mooi historisch kader hun kunnen met
deze groepstentoonstelling in samenwerking met
cultuurdienst Kampenhout.

Meer info: 0476/42 46 39

Schilderlessen

Tentoonstelling
Kampenhoutse
Kunstenaars

Beschrijving

Titel

www.uitinkampenhout.be

Don 27/9

Maa 24/9 (19u30 - 22u)

Zon 23/9 (14 – 18 uur)

Zon 23/9

Maa 17/9, maa 1/10

16/9 om 13u

Zon 9/9

Vrij 7/9, zat 8/9, zon 9/9 en maa 10/9

7/9 van 20u tot 22u
8/9 & 9/9 van 14u tot 19u

elke dinsdagnamiddag
13- 16u30 vanaf september

samenvatting

Tijdsinfo

Sport- en cultuurcentrum Berg

Raadzaal
Gemeentehuis

Parochiezaal
Nederokkerzeel

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Vertrek aan Sporten cultuurcentrum
Berg

Den Brabander, Oude
Brusselsebaan 6

Kampenhout
Centrum

Villa Lucie

Lokalen jeugddienst
(Hutstraat 24)

Locatie

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:

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

Bibliotheek
Kampenhout

Zaal Pax

20/10 om 14u

20/10 om 19u30

Zat 20/10 – vrij 26/10

Zon 21/10 (12 – 23u)

De bibliotheekweek gaat dit jaar van start
op zaterdag 20 oktober met de traditionele
verwendag. Bezoekers worden onthaald op een
hapje en een drankje. Om 11.30 uur zal ook een
gedicht van ereburger Marcel Pira onthuld worden
aan de bib!

Eetdag van K.F. De Eendracht met democratische
en lekkere menu's.

Jaarlijkse eetdag tvv de Parkschool in Relst.
Eten kan tussen 12u en 14u of tussen 17u en 19u.
Iedereen welkom!

Met in elke deelnemende kroeg sfeervolle
ambiancemuziek met orkest of dj. Bussen zorgen
voor vervoer naar de verschillende bestemmingen.
Het volledige programma leest u in de volgende
editie van de gemeenteberichten en op www.
uitinkampenhout.be

Familie Eetdag

Eetdag
Parkschool Relst

Muzikale
Kroegentocht

Concertband van K.F. De Toonkunst,
o.l.v. dirigent Kevin Absillis.

Bibliotheekweek
2012

Berg in concert
(herfstconcert)

Voor meer info zie p 21.

27/10

UiT in Kampenhout

parking
golfclubrestaurant
Wildersedreef

Dag van
de Trage Weg

Kampenhout

Parkschool Relst

Zaal Pax

13/10 (20u-23u)

Herfstconcert

21/10

Bar van zaal Pax

Zat 6/10 en zat 20/10 om 14u

Kaartdagen van
K.W.B.

Concert met optredens van de K.F. DE
EENDRACHT Kampenhout o.l.v. Bill Coffindaffer &
de JEUGDFANFARE DE EENDRACHT

Ons Tehuis Brabant

Za 6/10 en zon 7/10

zaterdag 6 oktober : vanaf 12 uur: mosselfestijn
zondag 7 oktober : 11 uur: Aperitiefconcert, vanaf
12 uur: eetstanden en desserten en showcooking
met Kurt Dekoninck (Wereldkampioen barbecue)
vanaf 13 uur kinderrommelmarkt en optredens

30e
Oktoberfeesten
OTB

Start aan Slipschool,
Berg

Zon 7/10 (10 uur)

Paddenstoelenwandeling in het Hellebos, Berg

Paddenstoelenwandeling

Sporthal
Kampenhout
Raadzaal
Gemeentehuis

Don 4/10
Vrij 5/10

Voor meer info zie p 22

Ontvangst gouden
jubilarissen

Seniorenfeest
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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 26 september 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

welzijn
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Triomf voor Gypsies op
eurosongfestival voor
mindervaliden

Gratis naaldcontainers
op de recyclageparken
van Interza.

De Gypsies bestaan uit negen inwoners van het
centrum De Ganspoel, dat zich inzet voor mensen
met een visuele en visueel-meervoudige beperking. In juni trokken ze naar Ierland om deel te
nemen aan het internationaal eurosongfestival
voor mindervaliden. De Gypsies werkten een heel
jaar toe naar dit evenement en willen zo aan de
buitenwereld laten zien waar zij toe in staat zijn.

Spuiten, pennaalden
en lancetten (chirurgische mesjes) kunnen
erg gevaarlijk zijn en
moeten daarom best
worden opgeborgen in
een daarvoor geschikte
naaldcontainer. Interza
heeft daarom beslist
Plaats de gebruikte spuiten,
pennaalden en lancetten onom gratis naaldcontaimiddellijk in de naaldcontainer
ners ter beschikking te
om het risico op prikongevallen
stellen van de inwoners. te vermijden.
Inwoners die om medische redenen naaldcontainers nodig hebben, kunnen een eerste exemplaar
gratis afhalen op het recyclagepark. Is de naaldcontainer vol, dan kan de volle container gratis
ingewisseld worden tegen een nieuwe.
(Deze service geldt uiteraard niet voor professionele zorgverstrekkers.)

Twee jaar geleden wonnen ze al het Nederlandse
songfestival en sinds deze zomer mogen ze
een nieuwe titel toevoegen aan hun palmares:
de talentvolle groep eindigde als eerste op het
festival in Ierland! Een van de
Gypsiesmuzikanten
is Bart
Schoevaerts,
Kampenhoutenaar, wij
wensen hem
en de rest
van de
Gypsies van
harte proficiat
met deze prachtige prestatie!

DATA DORPSRESTAURANTS

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

Nederokkerzeel: maandag 24 september
Buken: dinsdag 16 oktober
Berg: woensdag 14 november
Relst: woensdag 21 november
Kampenhout: donderdag 29 november
(Inschrijven verplicht!)

Met de dorpsrestaurants willen we per deelgemeente
telkens een plaats bieden waar mensen goedkoop en
lekker kunnen eten en waar mensen welkom zijn die
moeilijk aansluiting vinden op sociaal vlak.
Graag nodigen we hen uit voor een gezellige samenzijn
met maaltijd aan 9 euro in één van onze dorpsrestaurants om zo de sociale samenhang in onze gemeente te
ondersteunen.

Ook in Kampenhout worden sommige mensen, bijvoorbeeld door hun leeftijd, minder mobiel en zijn ze aan
huis gebonden waardoor er weinig sociaal contact is.

Wens je ook deel te nemen, maar kreeg je geen uitnodiging? Richt je dan snel tot de dienst welzijn, zij helpen
jou graag verder.

onderwijs
GRATIS MAMMOGRAFIE
Borstkanker is de meest voorkomende vorm
van kanker bij vrouwen. Opsporing van borstkanker in een vroeg stadium vergroot de kans
op genezing aanzienlijk. Het is belangrijk dat
vrouwen vanaf 50 jaar om de twee jaar een
mammografie laten nemen. De meeste gevallen van borstkanker kunnen dan tijdig ontdekt
worden.

Gemeentescholen
De Toverberg & Het Klimtouw

traden samen op met circus Picolini.
Het hoogtepunt van vorig schooljaar was zeker het circusproject. Allerlei circustechnieken werden aangeleerd met
veel vallen en opstaan, maar het spetterende optreden zullen onze kinderen niet snel vergeten!

Deze actie richt zich tot alle vrouwen van 50 tot
en met 69 jaar.

onderwijs

Hoe gaat dit in zijn werk?
De vrouwen uit de doelgroep worden persoonlijk uitgenodigd (op datum en uur) om een
mammografie te laten nemen in de mammobiel
die naar de gemeente komt of bij een erkende
radiologische dienst.
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Na dubbele of driedubbele lezing wordt een besluit geformuleerd. Ten laatste drie weken na
het onderzoek krijgt de vrouw en de huisarts
een brief met het resultaat van het onderzoek
toegestuurd. Vrouwen die in hun vorige ronde
een screeningsmammografie lieten nemen bij
een erkende radiologische dienst of radioloog
worden daar opnieuw uitgenodigd.
De mammobiel zal van 27 september tot en
met 15 oktober 2012 op het Gemeenteplein in
Kampenhout staan.

welzijn

Het borstonderzoek is gratis.

Activiteiten
Vrijdag 12 oktober 2012 - De Toverberg - Quiz
Zondag 21 oktober 2012 - Het Klimtouw - Herfstbrunch
Vrijdag 26 oktober 2012 - De Toverberg - Kijkuurtje in de
instapklas van 9 uur tot 10 uur
Kleuterschool
De Toverberg
Bergstraat 15 - 1910 Berg
www.detoverberg.be
Lagere school
De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg
www.detoverberg.be
Lagere school
Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
www.hetklimtouw.be

sport
SPORTWEKEN
ZOMERVAKANTIE 2012

SPORT

Afgelopen zomervakantie werden er naar jaarlijkse gewoonten weer verscheidene
sportweken georganiseerd door
de sportdienst. Drie sportweken
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar,
één jongerensportweek voor 12 tot
16 jarigen en als afsluiter de 4de
editie van de kleutersportweek.
In totaal hebben meer dan 300 kinderen kunnen
proeven van een divers sportaanbod. Zowel traditionele, nieuwe, individuele en groepssporten
werden beoefend.
Onze sportfunctionaris bedankt alle monitoren die
de kinderen, jongeren en kleuters ongelooflijke
weken hebben bezorgd. Zonder hun inzet en engagement zouden de sportweken niet mogelijk zijn.
Bedankt allemaal en hopelijk tot volgend jaar!
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SCHOLENVELDLOOP
18 SEPTEMBER 2012
Op dinsdag 18 september gaat de jaarlijkse scholenveldloop voor de Kampenhoutse lagere scholen door.
De organisatoren en kinderen hopen ook dit jaar weer te
kunnen rekenen op talrijke supporters. Ouders, grootouders, buren, … zijn van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. De starturen worden meegedeeld aan de deelnemende scholen alsook vermeld
onder de rubriek ‘sport’ op de gemeentelijke website.
Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

NIEUWE SPORTVLOER
TE SPORTHAL KAMPENHOUT

De sporthal Kampenhout heeft sinds
juli 2012 een nieuwe sportvloer.
Deze was na 30 jaar aan vervanging
toe. De sportievelingen gaan zich
weer voluit kunnen uitleven.

RUN FOR FUN
In opvolging van de Fit in 12 weken testdag die plaatsvindt
op zaterdag 8 september, organiseert de sportdienst
Kampenhout in samenwerking met de Joggingclub
Kampenhout een initiatiesessie joggen RUN FOR FUN.
Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan deelnemen aan dit
joggingprogramma waarin je in 10 weken 5 km leert
joggen. Ideaal om het conditiepeil te verbeteren en/of
om zich voor te bereiden op de eindejaarsjogging die
plaatsvindt op zondag 16 december 2012.
Meer informatie en data kan je bekomen bij de sportdienst of terugvinden op de gemeentelijke website onder de rubriek sport. Voor inschrijvingen kan je terecht
bij de sportdienst via onderstaande gegevens. Vooraf
inschrijven is verplicht!

AAN DE SPORTVERENIGINGEN
Erkenning, subsidiëring
(Herinnering)
Alle erkennings- en subsidieaanvragen moeten
vóór 15 september 2012 worden binnengebracht
op de sportdienst. De nodige documenten, alsook
een handige leidraad, vind je 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.

Cafetaria Kampenhout Cup
Naar jaarlijkse traditie werd in de sporthal een
groot zaalvoetbaltornooi gehouden. Van 18 mei
tot 24 juni streden 24 ploegen voor de “Cafetaria
Kampenhout cup”. Winnaar
van deze editie was de
Kampenhoutse ploeg
’Mavericks United’ (zie
foto). Ook waren er bekers
te winnen voor fair play,
keeper van het tornooi,
speler van het tornooi, … .
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.

wonen
FRGE lening

Hoewel de interestbonificatie afgeschaft is kan iedereen
nog steeds goedkoop lenen via de federale overheid. Het
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
geeft nog steeds leningen aan 2%. Het vervangen van
je ramen, plaatsen van dak- of muurisolatie, plaatsen
van een rendementsketel, … Voor al deze werken kan je
een lening van maximum 10.000 euro krijgen voor een
maximumlooptijd van 5 jaar. Er zijn geen andere kosten
aan verbonden. De overheid wil via deze weg inspelen
op de noodzaak van energiezuinige maatregelen. Hiervoor werkt het FRGE samen met verschillende gemeentebesturen.
Heb je plannen om een aantal werken uit te voeren,
aarzel niet het FRGE eens te contacteren. Meer informatie kan je steeds bekomen via het woonloket van je
gemeente of via Fleur Gorlee (0493/51.17.64)

Wat is woonkwaliteit?
Iedereen heeft recht op menswaardig wonen! Dat wordt
in ieder geval gezegd. Maar sommige woningen vertonen soms ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s
voor de bewoners. De woningkwaliteit kan drastisch
dalen door verschillende aspecten: gebrekkige verwarmingsinstallaties, vochtproblemen, onreglementaire
elektrische installaties,….
Een woonkwaliteitonderzoek kan een mogelijke oplossing zijn om de problemen te verhelpen. Bij een woonkwaliteitonderzoek zal een onderzoeker op basis van de
opgelegde normen, de toestand van de woning nagaan.
Hierbij wordt de woning gecontroleerd op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.
Wat als mijn huurwoning tekortkomingen vertoont?
Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring: als je meent dat jouw huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, moet je in eerste instantie per
aangetekende brief de verhuurder aanspreken. Daarin
verzoek je de verhuurder de nodige werken uit te voeren. Als de verhuurder weigert of niet reageert, kun je
deskundig advies vragen bij het woonloket.

Rookmelders in huurwoningen VERPLICHT vanaf 1 januari 2013
Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen
rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken.
Voor huurwoningen was er nog geen verplichting.

Vanaf 1 januari 2013 zullen rookmelders ook verplicht
worden in huurwoningen. De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop-en installatiekosten van de
rookmelder, de huurder voor het onderhoud (zoals
bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen).

Gratis energiescan van uw woning!
Wat is een energiescan?
Een energieadviseur maakt een doorlichting van
je woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten,
... Hij maakt een lijst van de plaatsen of toestellen waar er “energieverlies” is. Op basis van deze
doorlichting krijg je een verslag. Daarin vind je
alle informatie en adviezen over verbetering in
of aan de woning. De energieadviseur kan ook
wijzen op bepaalde “slechte gewoontes” die aanleiding geven tot energieverlies, zoals verlichting
nodeloos laten branden.

Gratis energiebesparende materialen
De energieadviseur kan tijdens de
rondgang of bij een later bezoek ook al
enkele energiebesparende materialen
aanbrengen of installeren, zoals spaarlampen,
tochtstrips, reflecterende folie of een spaardouchekop. Zowel de energiescan als de geplaatste materialen zijn helemaal gratis.
Inschrijven voor een gratis energiescan?
Kom langs op het woonloket van je gemeente.
Lien Beets - woonconsulent - T 0492/58 00 31

wonen

Tot eind vorig jaar kon je voor energiebesparende maatregelen ‘groene’ leningen’ afsluiten met interestbonificatie van 1.5%. Zo was het mogelijk om goedkoop te
lenen voor een aantal cruciale verbouwingswerken.
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nuttig

Verkiezingen 14 oktober:

Sluitingsdagen
2012

Op 14 oktober 2012 gaan we allemaal naar de stembus om
een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen.
In 151 gemeenten wordt voor het eerst gestemd met nieuwe
stemcomputers.
Om de burgers kennis te laten maken met het nieuwe systeem,
worden demosessies georganiseerd op de volgende momenten:
- vrijdag 7 september tijdens de jaarmarkt in de hal van het
gemeentehuis
- vanaf 10 september in het gemeentehuis op de bevolkingsdienst of in de bibliotheek tijdens de openingsuren (tot 10
oktober)
- donderdag 4 oktober tijdens het seniorenfeest in de sporthal
van Kampenhout

Donderdag 6 september 2012
1 en 2 november 2012
24, 25 en 26 december 2012
1 januari en 2 januari 2013

Nuttig

demosessies nieuw stemsysteem
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Voor alle informatie over de verkiezingen,
alsook de kandidatenlijsten en uitslagen
kun je terecht op www.vlaanderenkiest.be,
de officiële verkiezingswebstek van
de Vlaamse Overheid of op onze webstek
www.kampenhout.be.

Ontvangst
nieuwe inwoners
Nieuwe inwoners (sinds 1 november
2011 tot 31 oktober 2012) mogen
vrijdag 30 november alvast noteren
in hun agenda. Dan verwelkomen we
hen in het Witloofmuseum in Kampenhout. Zij zullen hiervoor nog een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Kandidaten en uitslagen

Vragen over Verkiezingen?

Vanaf 25 september 2012 publiceert www.vlaanderenkiest.
be alle definitieve kandidatenlijsten. Zo weet u zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of provincieraad, voor welke
partij en op welke plaats.

www.vlaanderenkiest.be,
de officiële website
van de Vlaamse overheid

Op 14 oktober 2012, de verkiezingsdag, is www.vlaanderenkiest.be dé website voor de officiële uitslagen.
De site geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door, ook
bij digitaal stemmen. Dat gaat snel. Waar men met potlood en
papier stemt is dat per telbureau, waar men digitaal stemt
per twee stembureaus. De website vernieuwt ook voortdurend. U ziet dus de uitslag letterlijk evolueren.
U vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen dat
een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de kandidaten
en projecties van de zetelverdeling, zowel in cijfers als aan de
hand van een landkaart.
Eenmaal alle resultaten definitief zijn weet u ook meteen wie
verkozen is.
Alle uitslagen zijn ook op uw smartphone te volgen via de mobiele website: m.vlaanderenkiest.be

Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen?
Hoe stel ik me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht
en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop
moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een
bureau?
Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u
terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële
verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. In
151 gemeenten wordt voor het eerst gestemd met
nieuwe stemcomputers. Ook daarover vindt u alles
op www.vlaanderenkiest.be.
Heeft u nog andere vragen, dan kunt u een email
sturen naar info@vlaanderenkiest.be of gratis bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.

jeugd
BKO

de nieuwe kinderburgemeester!
Het voorbije weekend werd Sara Van Remoortel (10) verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van Kampenhout. De verkiezing
gaat jaarlijks door tijdens de Parkfeesten
in Relst. Dit keer namen er 19 kandidaten
deel (5 jongens en 14 meisjes) die zowel actualiteitsvragen moesten beantwoorden als
praktische opdrachten moesten uitvoeren.
Sara wist de overige finalisten te verslaan en
won zo de eindwedstrijd. Samen met haar gemeenteraadsleden mag zij het komende jaar
allerlei voorstellen indienen bij het gemeentebestuur ten voordele van de Kampenhoutse
jeugd.
jeugd

De speelpleinzomer zit er op, maar de voorbereidingen voor de volgende BKO zijn al volop
aan de gang. De kinderen zullen terecht kunnen in sporthal Berg van 29 oktober t.e.m.
31 oktober.
Opgepast: ook nu verlopen de inschrijvingen
digitaal via http://kampenhout.ticketgang.eu.

Sara Van Remoortel,
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Hieronder zie je de volledige lijst van onze
nieuwe Kinderschepenen en Kindergemeenteraadsleden:
Kinderburgemeester Sara Van Remoortel

kinderhappening
Op 31 oktober sluiten we de herfstvakantie af
met een spetterende kinderhappening in de
sporthal van Kampenhout. Meer info hierover
volgt later, maar we kunnen al verklappen
dat ‘Halloween’ die dag centraal zal staan!

1ste kinderschepen

Aurélie Coosemans

Kinderschepenen

Wannes Vanhoof
Melvin Van Cauwelaert
Silke Van de Ven
Daan Vanderiet

Kindergemeenteraadsleden

Lien Leaerts
Anneline Verbeeck
Celine Van Leemput
Anouk Van Leemput
Annelot Wauters
Sander Van De Ven
Kaat Vertommen
Jolien De Becker
Tine Cockaerts
Jolien Ververs
Femke Ververs
Senne Suys
Jelte Vander Elst

Toerisme
OVERZICHT 1OO JAAR
TUINBOUWSCHOOL
“DE WIJNPERS”
In het Witloofmuseum Leuvensesteenweg 22 loopt van 1 tot 31 oktober 2012 een tijdelijke tentoonstelling over “100 jaar De Wijnpers”.

Oorlogsmonument:
Moeder met kind

TOERISME

Mede dankzij subsidies van de provincie
Vlaams Brabant worden vier oorlogsmonumenten, verspreid over de vier
deelgemeentes, eind 2012 degelijk
gerestaureerd. Dit lijkt een ideale
gelegenheid om in de komende
gemeenteberichten telkens een beeld
onder de aandacht te brengen. In dit nummer
is het monument in Kampenhout aan de beurt.
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De Wijnpers - een provinciale school
waar o.a. agro- en biotechnieken en
land- en tuinbouw aangeleerd wordt
- vierde het afgelopen schooljaar
haar 100-jarig bestaan.

In de tuin voor Villa Lucie staat een opvallend oorlogsmonument. Het
toont een moeder met geknielde zoon aan haar zijde, die een bloemenkrans in zijn handen houdt. De moeder kijkt naar beneden, terwijl de
jongen in de verte tuurt, tevergeefs wachtende op zijn vader van het
oorlogsfront. Het beeld werd gemaakt op initiatief van het toenmalig
gemeentebestuur. Hiervoor werden beeldhouwer F. Vandewoude en architect V. Lichtert aangesteld. Beide namen staan onderaan in de sokkel
gebeiteld. Het monument werd plechtig onthuld op 11 november 1951.
Het monument draagt de namen van de gesneuvelde soldaten en
burgers van beide wereldoorlogen. Tegen de muurwand van Villa Lucie
hangt een gedenkplaat met de namen van de slachtoffers van alleen
de Eerste Wereldoorlog.

Om dit te vieren werd in samenwerking met de provincie een uitgebreid feestprogramma uitgeschreven, waarin ook een tentoonstelling
was opgenomen. Hiervoor leverende het CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) het concept dat
door de Kunstafdeling van de school
werd uitgewerkt. De inhoud beperkt
zich niet tot de geschiedenis van de
school, maar omvat ook de evolutie
van het land- en tuinbouwonderwijs
in België en de geschiedenis van
de land- en tuinbouw in en rond
Leuven.

Winnaars Dialectwedstrijd Kampenhout

Winnaars Dialectwedstrijd Berg

Godelieve Goos, lid van Campenholt, bedacht een
leuke wedstrijd waarbij de bezoekers van de Heemtentoonstelling in de raadzaal (tijdens de kermiszondag op 3 juni) zeven Kampenhoutse woorden
moesten raden.

Ook tijdens de feesten van Berg Leeft (1 juli) was
de heemkring aanwezig met een tentoonstelling,
deze keer in de oude pastorij van Berg. Ook hier kon
deelgenomen worden aan een dialectwedstrijd.

Hieronder geven we de 7 met hun juiste betekenis
ernaast:
1) Wuffelkes
Pukkeltjes
2) Vernebbelen Goed vastpakken/knuffelen
3) Berrewet
(soort) Kruiwagen
4) Zwos		
Zijkant van spek/een zwoerd
5) Kazekein
Golfje (overjasje)
6) Peperkoos
Huidvlekje
Straks
7) Fluis		
Volgende 2 personen, getrokken door een onschuldige hand uit de vele inzendingen, hadden alles correct: Dhr. Stefan Imbrechts en mevr. Rosita Saenen!

Hieronder geven we de 7 met hun juiste betekenis
ernaast:
1) Kretsers		
Lucifers
2) Oechelen		
Struiken
(graan)dorsen
3) Duvelen		
4) Jaagzakken		
Hijgen
5) Astrie		
Straks
6) Palto			
Jas
7) Uksel			
Jeuk
Volgende 2 personen, getrokken door een onschuldige hand uit de vele inzendingen, hadden alles correct: Dhr. Raf Vandermeiren en mevr. Maria Collijs!
Alle vier winnen deze personen een prachtig boek
van Straffe Streek. Proficiat!

toerisme

Kampenhout nam al meermaals het initiatief voor een
actie “Dag van de Trage Weg” want we koesteren onze
trage wegen. Voor onze mobiliteit, voor recreatie, voor
de natuur.
Deze trage wegen (wegen voor niet-gemotoriseerd
verkeer) bieden heel wat kansen: ze maken deel uit
van ons cultuur-historisch patrimonium, ze vertellen
een verhaal, je ontdekt er rust en natuur en ze zijn ideaal voor een erfgoedwandeling. Verkeersveilig én aangenaam. Uiteraard blijven het trage wegjes met hun
eigen aardigheden en begroeiing, die we regelmatig
proberen te maaien.
Vaak kennen mensen het verhaal van de trage weg
niet of is de weg verdwenen. Ze werden niet onderhouden, men ploegde ze om of men heeft ze gewoon
ingenomen.
Op zaterdag 20 oktober 2012 stelt de toeristische
dienst een nieuw deelgebied met trage wegen open.
We komen samen om 14 uur op de parking van het
Golfclubrestaurant Wildersedreef 56 en vertrekken
voor een wandeling van ongeveer 6 km.
Na afloop ontvangt elke deelnemer een kaartje van
het nieuw deelgebied en wordt een drankje aangeboden in het golfclubhuis.
Vergeet je stapschoenen of laarzen niet!

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
Kalender:
Woensdag 12 september: Berg (Kampenhout), 14 uur
Afspraak aan de Sint-Servaaskerk, Bergstraat (tegenover huisnummer 59)
De heren Van Steelant en Hincaert. Naar het militair domein en vliegtuigcrash van 1961.
Woensdag 26 september: Kortenberg, 14 uur
Afspraak aan het terras van de Oude Abdij, Abdijstraat
GPS-coördinaten: 50.885902,4.549120
Hertog Jan II, de Vreedzame, gehuwd met Margaretha
van York, dochter van de Engelse koning Edward I, voelt
in 1312 zijn einde naderen. Zijn zoon is amper 12 jaar en
de schatkist staat er slecht voor. Hij zoekt de steun van
adel en burgerij. Op 27 september 1312 tekent hij op zijn
verjaardag in de abdij het “Charter van Kortenberg”, een
eerste grondwet. Geniet van een gidsing langs de resten
van de abdij van Kortenberg, hét politieke centrum van
Brabant in de 14de eeuw.
Zondag 30 september, 14u30: herhaling van deze wandeling.
Woensdag 10 oktober: Kraainem 14 uur
Afspraak aan de sporthal, Patronaatstraat 10
In 2004 begon de gemeente in samenwerking met buurgemeente Zaventem met de aanleg van een groene buffer tussen het dorp en de snelweg. Hoe ziet deze groene
zone er 8 jaar later uit? Kom het mee ontdekken…
Zondag 14 oktober 14u30: herhaling van de wandeling in
Kraainem.
Woensdag 24 oktober: Haasrode (Oud-Heverlee) 14 uur
Afspraak aan Hotel Bremberg, Bremberg 1 (via GPS:
Boetsenberg)

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

Omdat de natuur in dit jaargetijde mooi is, zullen we genieten van de fraaie beukendreven, kronkelende paadjes
en holle wegen. Dit Heverleebos is met zijn 108 meter,
het hoogste punt van Meerdaalwoud, en een overblijfsel
van het Kolenwoud dat eeuwen geleden Midden-België
bedekte.

TOERISME

DAG VAN DE TRAGE WEG
zaterdag 20 oktober 2012
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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

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

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

OPROEP:
SenioKa bereidt een informatiegids voor die
bestemd is voor de Kampenhoutse senioren.
Deze gids zal in het begin van 2013 verspreid
worden.
Voor de meeste informatie kunnen wij terecht
bij de officiële bronnen die daarover beschikbaar zijn. Maar er worden aan senioren ook
diensten aangeboden via private weg. Zelfstandigen of organisaties waarop de senioren
beroep kunnen doen en die ons niet of onvoldoende bekend zijn maar waard zijn om mee
opgenomen te worden in onze informatiegids.
Ben jij iemand die zo’n aanbod heeft voor de
senioren of ken je iemand of een organisatie
waarop senioren een beroep kunnen doen,
wil dan zo vriendelijk zijn ons dit te melden.
Wij denken hier ondermeer aan kappers/kapsters die bij de senior thuis kunnen komen;
aan hand- en voetverzorgers/verzorgsters;
aan mannen en/of vrouwen die een senior
voor een tijdje gezelschap willen houden thuis
of er een wandeling willen mee doen; aan
thuisverplegers/verpleegsters; en nog vele
anderen.
Het is niet onze bedoeling om een reclameafdeling in onze informatiebrochure te verwerken, het is wel onze bedoeling de senioren
contactgegevens te bezorgen zodat zij zelf het
initiatief kunnen nemen als ze dat wensen.
Je kunt de gegevens doorgeven via de Gemeentelijke Welzijnsdienst, Villa Lucie 1ste
verdieping, Gemeenteplein te Kampenhout of
telefonisch 016/ 65 99 34 of via e-mail: welzijn@kampenhout.be.
Wij verwachten jouw informatie ten laatste op
30 september 2012. Daarna maken we een
selectie en we behouden ons het recht voor
om zelf te beslissen welke informatie onder
welke vorm in de brochure zal opgenomen
worden.
Met oprechte dank voor jouw medewerking.

OCMW
DE VALBUS
OP DE AVONDMARKT

De valbus is een reizende tentoonstelling die
door heel Vlaanderen toert om 55-plussers
te informeren en sensibiliseren over de problematiek van vallen en valrisico’s.
Op deze bus maken de bezoekers kennis
met de personages Fientje, Maria, Frans,
Marcel en Louisa.
Aan de hand van hun verhalen kom je alles te
weten over vallen, valgevaar en valpreventie.
Bezoekers leren valrisico’s ontdekken en
krijgen daarbij enkele tips mee om valvrij
door het leven te gaan. Medicatie, zicht,
evenwicht en mobiliteit, voeten en schoeisel,
omgeving en gedrag, valangst, duizelen en
osteoporose komen aan bod.
De busbegeleider leidt de bezoekers rond in
de bus. Nadien kunnen de bezoekers rustig
rondkijken, enkele proefjes uitvoeren en hun
valprofiel in kaart brengen. Een bezoekje
kan een half uur tot een uur in beslag nemen.
Valpreventie is uitermate belangrijk. Dat bewijzen volgende cijfers:
• Eén op drie van alle 65-plussers valt minstens één keer per jaar.
• Het risico op vallen neemt toe met de leeftijd: de helft van alle 80-plussers valt minstens één keer per jaar.
• De helft van deze valincidenten heeft een
klein letsel (verstuiking) tot gevolg, maar
één op tien valincidenten lijdt tot ernstige
letsels zoals een heupbreuk.
Vallen kan erg vervelende gevolgen hebben.
Gelukkig kan dit voorkomen worden. Een
goede preventie doet wonderen.
De valbus is alvast een belangrijk hulpmiddel om aan valpreventie te doen.

Door een uitgebreid activiteitenprogramma aan te
bieden aan onze bejaarde bewoners willen we in
woonzorgcentrum Molenstee een actief en stimulerend groepsleven uitbouwen. Daar kunnen we alle
hulp van enthousiaste vrijwilligers bij gebruiken.
Knutselen, kaarten, met de Wii spelen, rolstoelen
duwen tijdens wandelingen, maaltijdondersteuning bieden of eenvoudigweg een gezellig babbeltje
maken: vrijwilligers bieden een enorme meerwaarde
aan het dagelijkse leven in Molenstee.
Heb jij nog wel wat vrije tijd en wil je die graag nuttig
invullen? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.
Je kan een voorproefje nemen van Molenstee door
de videoclip van ons lied “Molenstee wenkt” te bekijken op YouTube.
WZC Molenstee
Gemeenteplein 1
1910 Kampenhout
016/314 328
wzc-molenstee@ocmw-kampenhout.be

OCMW

Bezoek de valbus tijdens de avondmarkt op
7 september 2012 van 15u30 tot 21u 30 en
test uit hoe stevig jij op je benen staat!

Molenstee
wenkt vrijwilligers
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Laat je niet vallen
Droom je er ook van om zelfstandig thuis te
blijven wonen? Zelf je boodschappen te blijven doen? Met je (achter)kleinkinderen te
kunnen blijven spelen? Ja?! Dan is fit blijven
en je veilig bewegen de boodschap!

KAMPENHOUT KERMIS
7-10 september 2012

Vrijdag 7 september
18u00

Start avondmarkt & rommelmarkt
Demo “stemmen met computer” - Inkomhal Gemeentehuis
18u00	Officiële opening kermisweekend
door kindergemeenteraad
20u00
Tentoonstelling “Kunstkring Kampenhout”
	Villa Lucie (tot 22u)

Zaterdag 8 september
Vanaf 16u00
Kermisattracties voor jong & oud
Vanaf 16u00
Kinderrommelmarkt “Gezinsbond”
18u30
Kindershow met ballenworp
20u30
Kampenhoutse DJ’s - Deroekes & Jilmson
Vanaf 14u00
Tentoonstelling “Kunstkring Kampenhout”
	Villa Lucie (tot 19u)

Zondag 9 september
Vanaf 14u00
Kermisattracties voor jong & oud
Vanaf 14u00
Tentoonstelling “Kunstkring Kampenhout”
	Villa Lucie (tot 19u)

Maandag 10 september
Vanaf 15u30

Kermis – Familiedag:
Kermisattracties aan verminderde tarieven
Organisatie & V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout

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 26/09/2012. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT : 016 65 99 59 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

