KAMPENHOUT
GEMEENTEBERICHTEN

25ste jaargang nr. 3 • juni 2013

9

Winnaars poëziewedstrijd

19

Voorkom inbraak in appartementen

KAMPENHOUT
SWINGT

28
Kampenhout swingt

18

MOUNTAINBIKEPARCOURS
GEOPEND!

GEMEENTE

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Gemeente

2

Burgerzaken

3-5

Welzijn

6-8

Cultuur

8-10

Onderwijs

11-13

Dienst:

UiT in Kampenhout

14-15

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16

Jeugd

16

Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Toerisme

17

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Sport

18-19

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Politie

19

Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

OCMW

20-21

Senioren
Ontwikkelingssamenwerking
Milieu

22-24

Rijbewijzen
en reispassen

016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

25

☎

Burgerlijke stand /
016 65 99 31
Begraafplaatsen

@

burgerlijkestand@kampenhout.be

Op de eerste verdieping:
016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be
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016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be
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landbouw@kampenhout.be
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opdrachten
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Opgelet! Gewijzigde telefoonnummers
Door de overgang naar een nieuwe telefooncentrale bij zowel de gemeente
als het OCMW, kregen sommige diensten een nieuw telefoonnummer.

ADRES EN
OPENINGSUREN
VAN DE GEMEENTE
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen ☎ 016 65 99 11
algemeen  016 65 69 58
Openingsuren
administratieve diensten:

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS 016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

0492 58 00 31 woonloket@kampenhout.be

Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

Milieu

016 65 99 12

Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
onthaal@kastze.be

Drugpreventie

Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Hutstraat 24
016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

0474 85 92 17

drugpreventie@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20
016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

Beste Kampenhoutenaar,
Beste inwoner,

Elke dag brengt verrassingen met zich mee,
vaak leuke maar nu en dan ook minder leuke
gebeurtenissen. Als burgemeester moet je
soms ook minder leuke beslissingen nemen,
ook dat hoort erbij.
Wat mij het meest bijblijft, is het vertrouwen
dat de mensen je geven.
De nieuwe beleidsploeg heeft zijn startblokken
verlaten en merkt dat beleid voeren niet
alledaags is. We zijn samen mooi vertrokken
en je mag er zeker van zijn dat ieder van ons
het beste van zichzelf geeft, ieder op zijn eigen
domein. Samen werken, samen beleid voeren
voor onze gemeente is onze opdracht. De
rit zal niet altijd even vlot verlopen maar het
karakter en de inzet zijn er om deze rit volledig
uit te rijden. Als burgemeester ben ik fier en
tevreden voor Kampenhout te mogen zorgen.
Kris Leaerts
Burgemeester

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
•
•
•
•
•

Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli
Donderdag 15 augustus
Vrijdag 16 augustus
Donderdag 5 september

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

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Eddy Verstockt & Svetlana Pudova 05/02/2013 Jax
Benoit Framhout & Helga Van
Ruymbeke

11/02/2013

Bart Willems & Solange Legon

22/02/2013 Louise

Carine Crabbé

25/02/2013 Nino

Ahmed Zemouri & Meryame El
Youssoufi
Nicolas Georges & Laurence
Debart

Benthe

27/02/2013 Aya
28/02/2013 Achilles

Steven De Prins & Siska De Wolf

01/03/2013

Lenn

Sven Debreuckere & Vanhoren
beeck Nele

11/03/2013

Mats

Verbeeck Jelle & Laetitia Declercq 12/03/2013 Manu
Muham
med

Mesut Görgün & Songül Eker

13/03/2013

Bart Vanheste & Jana De Cock

15/03/2013 Lias

Erwin Bardyn & Silvia Lekeu

16/03/2013 Andres

Matty Prikken & Jessica Puig

21/03/2013 Yluna

Joost Toeloose & Candice Collette 22/03/2013 Nylla
Iqbal Zafar & Tehseen Akhtar
Nico Vanden Balck & Melissa Van
Belle
Tom Claes & Katrien Van Den
Bosch

23/03/2013 Janat
28/03/2013 Ilyo
29/03/2013 Ella

Jimmy Debout & Ornella Lamagno 31/03/2013

Léa

Bart Van Win & Eliane Van Dyck

1/04/2013

Nio

Geert Van Hoof & Sabrina Spruyt

4/04/2013

Maaike

Mohamed Ichkuntana & Mariam
Hammou

19/04/2013

Said

Ruben Claes & Jenny Broekx

23/04/2013 Simon

Koen Vlasselaer & Sarina Jespers 24/04/2013 Lien
Samnang Say & Ruth Gravidez

27/04/2013 Kira

BURGERZAKEN

Tijd voor een kleine terugblik. Mijn eerste half
jaar als burgemeester zit erop.
Ik kan je verzekeren dat vele mensen mij
warm hebben onthaald. Zoveel mensen
die zich inzetten voor onze gemeente, onze
verenigingen en ondernemingen. Graag wil
ik met deze verenigingen en geëngageerde
mensen samen op weg gaan om nog meer uit
Kampenhout te halen. Kampenhout en onze
inwoners verdienen dit.

3

BURGERZAKEN

HUWELIJKEN

Diamanten

Bart Croon & Hilde Pishoudt

20/04/2013

Franciscus Vestraets & Elisabeth Verhulst

Dirk Goovaerts & Natalie Op de Beeck

17/05/2013

Jean Vander cruys & Augusta Goovaerts

Jan Weyn & Hanne Cardoen

17/05/2013

Jellen Vanderhoeven & Iny Van den
Wijngaert

24/05/2013

Maurits Mommens & Leonia Vandermeiren

Marnix Dupré & Ellen Gijsbrechts

01/06/2013

Robertus Mathijs & Carolina Imbrechts

D’hooms Daniel & Patricia Dewell

04/06/2013

Franciscus Paeps & Maria Van Haesendonck

BURGERZAKEN

HUWELIJKSJUBILARISSEN
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(april- mei)
Gouden
Felix Cleynhens & Denise Vander Weyden
Willy Peeters & Raphaëlla Serneels
Eduard Van Steenweghen & Ida De Vroe

Briljanten

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 deelne
ming aan en wensen hen veel sterkte toe.*

Jozef Kempeneers & Marie Verstraeten

Robert Geerts

05/02/2013

Walter Van Remoortel & Jozefina Van Peel

Achille De Becker

03/03/2013

Etienne Tobback & Laura Christiaens

Juul Vansteenbrugge

07/03/2013

August Leaerts & Maria Verhoeven

Carolina Vander Schelde

26/03/2013

Richard Hermans & Gilberta Poedts

Patrick Vanderstappen

05/04/2013

Robert Van Beneden & Viviane Peeters

Lea Vandermeiren

09/04/2013

Viktor Peeters & Martha Straetman

Karel Raemaekers

09/04/2013

Jean Vandermaelen & Josiane Van Langendonckt

Margaretha Van Den Balck

12/04/2013

Carine Delrue

14/04/2013

Ludovicus Verboomen

28/04/2013

w

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze ge
gevens 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 toe
stemmingsformulier 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.

Jubilarissen Maurits Mommens &
Leonia Vandermeiren (Briljanten Huwelijk)

BURGERZAKEN

Wie een probleem wil melden of opmerkingen/sugges
ties heeft voor het gemeentebestuur, kan dit laten weten
via onderstaande meldingskaart. Bezorg ze ons tijdens de
openingsuren van het loket, per post (tav College van Bur
gemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910
Kampenhout) of stop ze in de brievenbus van het gemeen
tehuis. Je kan ze ons ook via het digitale formulier op www.
kampenhout.be bezorgen.
Gebruik van de meldingskaart:
• vul de kaart in over zaken die betrekking hebben op open
baar domein/openbare installaties;
• anonieme zendingen worden niet behandeld, vul dus
steeds je gegevens en de meldingsdatum in;
• probeer steeds zo exact mogelijk te zijn bij het maken van
de melding (bv. verwijs naar een straat, huisnummers,
herkenningspunt);
• één melding per kaart maken a.u.b.

MELDING/KLACHT OVER
TOESTAND GEWESTWEGEN
Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur via inwoners
klachten en/of meldingen over de toestand van de gewest
wegen zoals de Haachtsesteenweg (N21) en de Leuvenseen Mechelsesteenweg (N26).
Aangezien de gewestwegen onder de bevoegd
heid vallen van de afdeling Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant kan u steeds terecht op hun website
www.wegenenverkeer.be/vlaams-brabant voor meldingen
zoals putten, verzakkingen en scheuren in het wegdek of
fietspad. Maar ook met meldingen over hindernissen (zo
als glasresten of zwerfvuil), problemen met signalisatie
(bijvoorbeeld beschadigde verkeersborden, vervaagde weg
markeringen, slecht werkende of defecte verkeerslichten),
problemen met de openbare verlichting en de beplanting
(zoals overhangende takken), kan u deze diensten bereiken
via de website www.meldpuntwegen.be, per fax op het num
mer 016/66 57 55 of telefonisch op het nummer 016/66 57 50
of via de ombudsdienst 0800/240 50.

MELDINGSKAART
Uw gegevens:

				

Naam��������������������������������������������������������������������������������
Adres:�������������������������������������������������������������������������������
1910 Kampenhout
TeL.:����������������������������������������������������������������������������������
E-mail:�����������������������������������������������������������������������������

Aard van de melding:
❑ bermen
❑ bloembakken
❑ buurt- en wijkvragen
❑ bushalte
❑ fietspad
❑ geurhinder
❑ geluidshinder
❑ gevaarlijke stoffen
❑ grachten
❑ ongedierte

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

parkeerproblemen
riolering
sluikstorten
speelpleinen
vandalisme
verlichting
voetpad
watervervuiling
wegdek
wegmarkering
verkeersborden

Plaats en precieze omschrijving van uw melding:				
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Suggesties/opmerkingen: 			
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BURGERZAKEN

MELDINGSKAART
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WELZIJN

TERUGBLIK
De toegankelijke culinaire wandeling was er eentje om te onthouden!
De zon scheen, er waren 150 enthou
siaste wandelaars en de proevertjes
werden met veel smaak onthaald.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2013
Vrijwilligers zijn goud waard. Daarom is een bedankje zo nu en
dan op zijn plaats. Het gemeentebestuur maakt er dan ook een
jaarlijkse traditie van om de meest verdienstelijke vrijwilligers in
de bloemetjes te zetten. Jaarlijks wordt er één iemand aangeduid
die veel betekent voor de Kampenhoutse samenleving.
Ken jij ook een vrijwilliger die eens in de bloemetjes mag gezet
worden? Wil jij iemand voordragen als vrijwilliger van het jaar?
Vul dan onderstaand nominatieformulier in!

NOMINATIEFORMULIER VRIJWILLIGER
VAN HET JAAR 2013
WELZIJN

Uw gegevens:

				

Naam���������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres:����������������������������������������������������,1910 Kampenhout Tel/GSM:
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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E-mail:������������������������������������������������������������������������������������������������
Relatie (familie/kennis/collega/…)�����������������������������������������������������
Gegevens genomineerde:
Naam���������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres:����������������������������������������������������,1910 Kampenhout Tel/GSM:
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail:������������������������������������������������������������������������������������������������
Waarom komt deze persoon in aanmerking voor de vrijwilliger van
het jaar? (aard van het vrijwilligerswerk, hoelang doet deze persoon
dit al, wat is er opmerkelijk aan deze persoon, …)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wist je dat …
23 juni
‘Dag van de mantelzorg’
was?
Bij deze willen we
al onze mantelzorgers
nog eens extra

bedanken!

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Gelieve dit formulier terug te bezorgen vóór 30 september 2013
per post (Dienst welzijn, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampen
hout) of per mail (welzijn@kampenhout.be).

WELZIJN

pincet met dunne uiteinden. Trek zachtjes met een lichte
draaibeweging ter hoogte van de kop van de teek. Trek
nooit aan het achterlichaam, want dan kan ze in tweeën
scheuren. Ontsmet de wonde achteraf met ontsmet
tingsalcohol en noteer de datum van de tekenbeet in je
agenda. Dat laatste kan nuttig zijn als je een arts moet
raadplegen.

Wanneer ga je naar de huisarts?
• Als je de teek niet helemaal hebt kunnen verwijderen;

Voorkomen is beter dan genezen

TEKEN? LAAT JE NIET BEETNEMEN
Teken zijn kleine, bruinzwarte, spinachtige parasietdier
tjes. Ze vertoeven het liefst in vochtige, bosrijke gebie
den, parken en weilanden. Teken voeden zich met het
bloed van mensen en dieren.
Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos,
maar als de teek besmet is met een bacterie kan je er
wel ziek van worden. De ziekte van Lyme is de meest
gekende ziekte, gekenmerkt door een steeds groter
wordende rode, ringvormige uitslag die warm aanvoelt.
Als de ziekte niet op tijd wordt vastgesteld, bestaat de
kans op ernstige gezondheidsschade waarbij spieren,
gewrichten, het zenuwstelsel en het hart kunnen aange
tast worden.
Je kan pas ziek worden van een tekenbeet als de teek
12 tot 24 uur op je huid heeft gezeten. Het is dus heel
belangrijk om na elke wandeling de huid van jezelf en je
kinderen te controleren en om de teek zo snel moge
lijk te verwijderen. Dat doe je best met een speciale
tekenverwijderaar (te koop bij je apotheker) of met een

Ga je wandelen, spelen, sporten in de natuur dan kan je
tekenbeten voorkomen door volgende tips:
• Draag gesloten schoenen;
• Doe een lange broek aan en stop je broekspijpen in je
sokken;
• Draag kledij met lange mouwen;
• Teken kruipen vaak op het hoofd, draag een pet als
extra bescherming;
• Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf
zoveel mogelijk op de paden;
• Ga je naar een natuurgebied waar veel teken voorko
men, dan kan je de huid insmeren met insectenwe
rende middelen op basis van DEET. Pas wel op: deze
producten bieden slechts tijdelijk bescherming. Wees
extra voorzichtig bij kinderen. Lees altijd aandachtig
de bijsluiter.

ROOKSTOPSESSIES
De Kampenhoutse rokers kunnen binnenkort
weer de kans grijpen om vaarwel te zeggen tegen
tabak! In oktober gaan er nieuwe rookstopsessies
van start, meer info verschijnt in de volgende ge
meenteberichten.
Tabak, alcohol- en drugpreventie
0474/85 92 17
drugpreventie@kampenhout.be

WELZIJN

• Als er rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de armen
of benen optreden na de tekenbeet;
• In geval van hoge koorts en griepsymptomen tijdens/
na een tekenbeet.
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CULTUUR

SPONSORFIETSTOCHT KRUISTOCHT
TEGEN EETSTOORNISSEN

CULTUUR

Op 29 juni vertrekken Marc Denauw en Marie-Josée Verhoe
ven op de fiets naar Jeruzalem. Ze vertrekken om 9 uur aan de
kerk van Nederokkerzeel en hun tocht zal drie maanden du
ren. Op 29 september hopen ze terug in België aan te komen:
het wordt de eerste Vlaamse Dag tegen Eetstoornissen.

WELZIJN
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Met deze fietstocht willen Marc en Marie-Josée eetstoornis
sen onder de aandacht brengen en geld inzamelen om hun
vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen. “Familieleden en
partners weten vaak niet wat ze mogen zeggen of doen om de
patiënt te ondersteunen. Hierdoor zien we dat eetstoornissen
vrij spel krijgen en mensen veel te lang wachten om hulp te
zoeken. Pas als de problemen uit de hand gelopen zijn, nemen
zij contact met ons op,” vertelt Marie-Josée, voorzitster van de
patiënten- en familievereniging Anorexia Nervosa – Boulimia
Nervosa (AN-BN). “Aan de andere kant zijn er ook gezinnen die
een eetstoornis afdoen als aandacht¬trekkerij. Familieleden
trekken dan ten strijde tegen de patiënt, zodat het voor hem
of haar dubbel zo moeilijk wordt om de eetstoornis achter zich
te laten.” Onderzoek toont nochtans aan dat hoe sneller men
hulp zoekt, hoe groter de kans is op volledig herstel. Om die re
den is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over
eetstoornissen.
Een bezoekje aan de Inloopmobiel Eetstoornissen, die gans
Vlaanderen doorkruist, kan familieleden en andere betrokke
nen helpen bij het zoeken naar de gulden middenweg. Daarom
willen Marie-Josée en Marc een kruistocht fietsen tegen de
onzichtbare eetstoornis-vijand die hele gezinnen in zijn macht
houdt. Ze weten uit ervaring hoe belangrijk het is om tijdig ge
ïnformeerd te worden en steun te vinden bij lotgenoten.
Tijdens de eerste vier dagen zetten vierentwintig fietsers zich
mee op de trappers om Marc en Marie-Josée aan te moedigen.
Volg de belevenissen van Marc en Marie-Josée nu al op:
leuven-jeruzalem.blogspot.be.
Wie sponsort via de weblog kan per schijf van 5 euro een gok
doen (hoogtemeters aangeven die tijdens de fietstocht worden
gedaan).

OPEN MONUMENTENDAG –
GELEID BEZOEK
KASTEELPARK WILDER
Op zondag 8 september kan u het kasteelpark
van Wilder (Wildersedreef, Kampenhout) onder
leiding van een gids bezoeken in het kader van
de Open Monumentendag.
Het kasteelpark is meer dan een bezoek waard:
mooie parkbomen, onlangs prachtig gerestau
reerde cascades, een mysterieuze ijskelder,
een rustgevend kapelletje, imposante vijverpar
tijen en inspirerende gezichten op het kasteel
en de orangerie!
Iedereen moet zich vooraf inschrijven, bij
voorkeur per mail, via heemkring@kampen
hout.be of per telefoon 016/65 99 39 (tijdens de
kantooruren).
Je kan je inschrijven tot 30 augustus 2013.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!
Er vertrekt een groep om 13 uur, 13.30 uur,
14 uur, 14.30 uur, 15 uur, 15.30 uur, 16 uur,
16.30 uur, 17.00 en de laatste om 17.30 uur.
Je geeft hierbij aan welk vertrekuur jouw voor
keur geniet en met hoeveel personen je wenst
deel te nemen.
Dit is een samenwerking tussen de Heemkring Cam-

Er zijn ook steunkaarten verkrijgbaar (5 euro per stuk) waar je
meerdere prijzen mee kan winnen. Deze kaarten kun je kopen
bij Marc Denauw en Marie-Josée Verhoeven.

penholt, cultuurdienst Kampenhout en Regionaal
Landschap Dijland vzw en met de vriendelijke medewerking van de eigenaar Guy De Broqueville.

CULTUUR

Volgend jaar herdenken we de start van Wereldoorlog I,
die in 1914 heel Europa op haar grondvesten deed dave
ren. Ook Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel
kregen te lijden onder dit oorlogsgeweld. Een werkgroep
binnen de heemkring Campenholt is volop alle informatie
aan het verzamelen, zodat het verhaal van de Kampen
houtenaar tijdens deze oorlogsjaren (1914-1918) gere
construeerd kan worden.
Mogelijk kan jij ons hierbij nog helpen? Heb jij misschien
getuigenissen, foto’s (van soldaten, gebouwen, gebeur
tenissen te Kampenhout), voorwerpen, eretekens, do
cumenten (brieven van of naar soldaten, dagboeken, …
), bidprentjes of doodsbrieven, namen of getuigenissen
van Kampenhoutse vluchtelingen (o.a. naar Nederland),
namen of getuigenissen van Kampenhouten die tewerk
gesteld werden in krijgsgevangenkampen, namen of ge
tuigenissen invaliden (soldaten of burgers) als gevolg van
het krijgsgeweld, oorlogskranten of frontblaadjes, enz. … .
Als je ons kan helpen, mag je steeds contact opne
men met Gerry Croon (heemkring@kampenhout.be of
016/65 99 39). Alle documenten en voorwerpen worden
met de grootste zorg behandeld, en indien gewenst,
terug bezorgd aan de eigenaars.
Meer info
www.kampenhout.be/heemkring
Heemkring@kampenhout.be – 016/65 99 39

CULTUUR EN ZO,
WAT DENKT U ERVAN?
In het kader van de opmaak van het meerjarenplan
zijn we nieuwsgierig naar wat jij denkt over het cul
tuurbeleid van Kampenhout, maar ook naar jouw
bevindingen van onze openbare bibliotheek, mu
ziekschool en witloofmuseum.
Grijp je kans en deel ons jouw mening.
Ga naar de gemeentelijke website
www.kampenhout.be (onder cultuur) of via volgende
link: www.kampenhout.be/cultuur/enquete/
De enquête loopt tot 15 juli 2013, maar aarzel niet
en doe het meteen! In de mate van het mogelijke
worden de resultaten van dit onderzoek verwerkt
in het meerjarenplan.

6E MARCEL PIRA
POEZIEWEDSTRIJD

EERSTE PRIJS 5E LEERJAAR
Britt de spin
Britt de spin
heeft het heel hard naar haar zin.
Boven in het gordijn,
hangt ze fijn.
Ze weet zich wel raad,
met veel draad.
Zo bouwt ze haar huis,
bij ons thuis.
Britt heeft een bril,
en ik gil.
Met haar 8 poten,
zet ze het snel op een lopen.
Tot bij de buren,
om daar eens te gaan gluren.
Bond Wenke (Ter Bronnen)

TWEEDE PRIJS – 5E LEERJAAR
Ziek
Mijn keel doet pijn.
Waarom moet ik weer ziek zijn?
Au, mijn hoofd; au, mijn buik!
Ik denk dat ik maar terug in mijn bedje duik.
Hopelijk genees ik snel.
Want dat ziek zijn niet leuk is, weet je wel!
38 graden koorts, kan er nog wat bij ?
Pffff, dat ziek zijn is niets voor mij!!!!
Coppens Emma (De Boomhut)

CULTUUR

WOI HERDACHT
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CULTUUR

DERDE PRIJS – 5E LEERJAAR
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Ontplof
Elke ochtend als ik wakker wordt,
Klagen m’n ouders steen en been:
Heb je al ontbeten?
Heb je je boek over de kometen?
Huppekee!
Poets je tanden!
Was je handen!
En vlug een beetje!
Anders kom je nog te laat op school!
Als ik op school kom, wordt het nog erger!
De juf zegt met een heksenstem:
Welkom op de school!
Vandaag leren we over de Noordpool!
In de namiddag zegt de juf:
genoeg over de Noordpool,
nu leren we over de Zuidpool.
Als ik dan eindelijk thuis ben denk ik:
Yes, eindelijk weg bij die heks.
Maar ik heb het goed mis:
“heb je je huiswerk al gemaakt?” “ vlug een beetje!”
Oh, nee mama papa!
Ontplof.

Het gemeentebestuur is op zoek naar
geïnteresseerde burgers of deskundigen
om te zetelen in de verkeerscommissie.
Heeft u interesse? Stuur uw kandidatuur
uiterlijk tegen 1 augustus 2013 tav
Het college van burgemeester en
schepenen, Gemeentehuisstraat 16,
1910 Kampenhout.”

TWEEDE PRIJS – 6E LEERJAAR
Alleen
Ik voel me zo alleen,.
Zo met niemand om me heen.
Altijd gezeur, altijd dit, altijd dat.
Maar nooit eens: “ Jij ziet er stralend uit, lieve schat!”
En dan heb je dat stiekeme gelach,
Bijna altijd de hele dag.
En als ze dan bij mij zijn,
dan gaat het over die jongen die voetbalt,
daar, op het plein.
Ze komen en ze gaan .
En ik blijf weer alleen in mijn hoekje staan .
ik voel met zo alleen, met niemand om met heen.
Coppens Janne (De Toverberg)

DERDE PRIJS – 6E LEERJAAR

Van Campenhout Lotte (De Toverberg)

EERSTE PRIJS – 6E LEERJAAR
Snoepje
Geel, groen, roos, oranje, grijs en rood.
Dik, dun, klein of groot.
Maakt me niet uit.
Als je lekker bent en lekker ruikt!
Ik kan me niet meer tegenhouden!
Nee!! Ja!!
Te Laat!!!!
Ham!!!
Uka Esmeralda (De Toverberg)

Liefde aan mijn opa
Mijn opa was helemaal niet oud,
waarom is de wereld toch zo stout.
De slechten mogen blijven leven en de goeden
moeten dood,
wat vind ik dit idee al zo idioot.
Ik hield zoveel van hem,
in mijn hoofd hoor ik nog altijd zijn mooie stem.
Hij zit nog altijd in mijn hart,
voor mij was hij iets heel apart.
Jammer genoeg heeft het niet mogen zijn,
daarom doet mijn hartje zoveel pijn.
Ik zie hem nog in de hemel, dag en nacht,
dan droom ik dat hij naar mij lacht.
Nu kan hij bij mijn neefje zijn,
dat vindt hij vast wel fijn.
Ik denk dat ze met de kaarten spelen,
en dat ze ’s avonds een frietje delen.
De liefde tussen mij en mijn opa gaat nooit meer stuk,
want hij brengt mij voor altijd geluk.
Maar jammer genoeg is hij er niet meer,
en daarom doet mijn hartje zo zeer.
Smets Ella (Ter Bronnen)

ONDERWIJS

In de week van 13 mei probeerden alle kinderen
stickers te verzamelen voor Sam de Verkeersslang.
Ondanks het slechte weer kwamen er veel kinderen
met de fiets of te voet naar school. Sam was weerom
een geslaagd project. Daarnaast stonden er nog een
aantal verkeerslessen op het programma. De agent
leerde ons een kruispunt oversteken, de vierde klas
ging naar het verkeerspark en tot slot was er op don
derdag de opendeur in de lagere school van Berg.

TAALKLASSEN DE TOVERBERG
Samen met de Franstalige vrienden van Waterloo
trokken we naar Genk voor 3 supertoffe dagen. We
speelden een heleboel spelletjes om de Franse taal
te oefenen en bezochten ook Bokrijk, waar we leer
den pottenbakken, steltlopen, ...

ONDERWIJS

VERKEERSPROJECT
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ONDERWIJS

TUINPLEZIER - HET KLIMTOUW

ONDERWIJS

De lente komt traag op gang, maar toch beginnen
de kinderen van Het Klimtouw met veel ijver in
hun schooltuin. Het slechte weer kon de pret niet
bederven.

12

ZEEKLASSEN - HET KLIMTOUW
EN DE TOVERBERG
De tweede graad van Het Klimtouw en het vierde leer
jaar van De Toverberg gingen op zeeklas naar Nieuw
poort.

ONDERWIJS

De derde kleuterklas ging op bezoek in het eerste
leerjaar. Er stond ook een leuke picknick op het pro
gramma.

MOESTUIN LAGERE SCHOOL
Op het groene domein van basisschool Ter Bronnen
is er nu ook een echte schoolmoestuin te vinden.
Elk leerjaar koos groenten die zij graag wilden
zaaien in hun eigen tuin. Alle leerlingen hebben hun
eigen taken: de groenten water geven, het onkruid
wieden en uiteindelijk ook hun eigen groenten oogs
ten en proeven.
Het zesde leerjaar maakte een echte vogelverschrik
ker om de tuin te bewaken. Tussen al die groenten
werden er ook bloemetjes gezaaid om ook de bijtjes
een plezier te doen en om ervoor te zorgen dat de
fruitbomen gaan zorgen voor veel appelen en peren.
De leerlingen kijken met veel zin uit naar het mo
ment dat ze hun eigen oogst gaan kunnen proeven!

ONDERWIJS

HOP NAAR HET EERSTE
LEERJAAR - DE TOVERBERG
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INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan in de grote vakantie na het
maken van een afspraak
(directie@detoverberg.be of 016/659977).
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

MUZIEKSCHOOL: INSCHRIJVINGEN!
Het nieuwe muziekschooljaar staat voor de deur! De
lessen starten op 2 september. Nog niet ingeschre
ven? Aarzel niet langer. U kan nog inschrijven op
donderdag 29 augustus (15 tot 18 uur) of donderdag
5 september (16 tot 18 uur), in het sport- en cultuur
centrum Kampenhout!
Meer info: dko@kampenhout.be

Hutstraat 22
PAX – Brouwerijstraat 6

Don 18/7 en don
25/07 van 19u30 tot
21u30
Vrij 19/7 om 18u, zat
20/7 om 16u, zon 21/7
om 12u
Don 25/7 van 19u30
tot 00u30
Vrij 2/8
Zat 3/8 van 18-21u en
zon 4/8 van 11u3015u

Wandelen in beperkte groep o.l.v. een Witloofstapper. Verschillende startplaatsen, hetzelfde parcours met telkens hetzelfde
doel: twee uurtjes wandelen in de natuur en een gezellige babbel
achteraf. Niet-leden ook meer dan welkom.

Scouting Buken-Delle organiseert de 25e Mossel-Brossel

Openluchtfestival in het teken van Vlaanderen Feest

Fuif georganiseerd door Jeugdhuis Tonzent. Feestelijke start van
de jaarlijkse jeugdveertiendaagse in augustus.

Mosselen, brochetten, koude schotels en een springkasteel.

Openluchtfestival in het teken van Vlaanderen Feest

Kampenhout
durft zingen

Donderdagavondwandeling

Bukense MosselBrosseldagen

Kampenhout
Swingt

TropicalBal

Zomerfestijn

Kampenhout
Swingt

Barbecue
gevolgd door

Achter de pastorij,
Bukenstraat 26

Zat 13/7 van 19u tot
24u

Ter gelegenheid van 11 Juli organiseert de ‘Kulturele Kring’ Kampenhout zijn jaarlijkse zangavond. Jong en oud is welkom! Gratis
inkom.

Kampenhout
Swingt

Don 8/8 van 19u30 tot
00u30

Sint Antoniuskerk –
Bukenstraat 31B

Don 4/7 van 19u30 tot
00u30

Openluchtfestival in het teken van Vlaanderen Feest

Parkfeesten

Nederokker-

Bukenstraat

Aan kerk
Nederokkerzeel

Sporthal Berg

Gemeenteplein 1

Park van Relst – Aarschotsebaan 128

Vrij 28/06, zat 29/06
en zon 30/06

Een weekend lang feest met allerlei activiteiten! Optredens, een
fuif, een pretpark voor de kinderen, verkiezing van de kinderburgemeester, parkrestaurant, .. en nog veel meer. www.parkvanrelst.be

LOCATIE

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

TURNEN

Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot
18 uur.

WEKELIJKSE MARKT

Elke woensdag en zaterdag van 14 uur
tot 18 uur.
Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg
(achter de oude pastorij op ± 100m van
de kerk)
Inlichtingen: 0472/40 24 86
			

PETANQUE BERG

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

PETANQUE

		

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Georganiseerd door de Laarstallen Nederokkerzeel.

Georganiseerd door de Laarstallen Nederokkerzeel.

Openluchtfestival in het teken van Vlaanderen Feest

De eerste zomertocht vertrekt vanuit sporthal Kampenhout. Er
wordt gewandeld langs het kanaal Leuven-Dijle, Steentjesbos,
Elewijt ( langs de Zenne ) en Schiplaken. Tijdens deze wandeling
zullen er extra inspanningen gedaan worden om de deelnemers
culinair te verwennen.

KVLV & Landelijke Gilde van Buken organiseren hun jaarlijkse
Boerenkermis. Op het menu staan: witte en zwarte pensen, spek
met eieren, rijstpap, pannekoeken, taart, enz... Kinderanimatie en
springkasteel.

Jaarlijkse fuif georganiseerd door Scouts Nederokkerzeel.

Ruitertornooi

Ponytornooi

Kampenhout
Swingt

Wisselbekertocht
Witloofstappers

Boerenkermis
Buken

Openluchtfuif

In het kader van Open Monumentendag kan je het kasteelpark van
Wilder (Wildersedreef – Kampenhout) onder leiding van een gids
bezoeken.

Ludieke cartoontentoonstelling in het witloofmuseum met meer
dan 50 cartoons met als thema de kunstwereld door verschillende
kunstenaars. Inkom 2,5 euro.

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

Geleid bezoek
kasteelpark Wilder

(C)Artoontentoonstelling

Dansnamiddag
senioren

Kermis Kampenhout

Avondmarkt
Kampenhout

Optredens van diverse fanfares en harmonieën uit de omstreken.
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw.

Georganiseerd door de Laarstallen Nederokkerzeel.

Fanfarefestival

dansavond met
De 3 Tenoren
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Nederokkerzeelstraat Berg
Nederokkerzeelstraat Berg
Aan kerk Berg

Basisschool
Ter Bronnen

Boerderij ’t Waterbos, Schoonstraat 9,
3020 Veltem
Scoutsterreinen
Nederokkerzeel
Gemeenteplein
Kampenhout
Gemeenteplein
Kampenhout

Kasteel Wilder (Wildersedreef)

Witloofmuseum

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Zon 11/08
Don 15/08
Don 29/8 van 19u30
tot 00u30

Zon 1/9 van 7 tot 14u

Zon 1/9 van 14 tot 20u

Vrij 6/9
Vrij 6/9 om 18u
Vrij 6/9 om 18u, zat
7/9 om 16u , zon 8/9
om 14u en maa 9/9
om 16u
Zon 8/9 van 13u tot
18u

Van zon 15/9 tot 6/10
Maa 16/09, maa 30/9,
maa 18/11 en maa
16/12 van 14u tot 18u

UiT IN KAMPENHOUT

Park Van Relst

zeelstraat Berg

Zat 10/8 om 18u en
zon 11/8 om 16u

Vrij 9/08

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 31 juli in!

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

Elke dinsdagnamiddag vertrek om
13u30 aan sporthal Kampenhout

Fietsuitstappen KWB:

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 donder
dag van de maand, zaal Pax om 14u. en
19u.30
KVLV Nederokkerzeel: elke 3de don
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

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

KVLV Relst: BBB Turnen: elke donder
dag 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

JEUGD

TERUGBLIK JONGERENNAMIDDAG
Op 18 mei verzamelden de Kampenhoutse jongeren
op de jeugddienst voor een knallende jongerenna
middag! Formule A bestond uit een workshop gri
meren, gevolgd door een workshop circustechnie
ken, formule B was een workshop graffiti spuiten en
nadien een djembésessie.

JEUGD
BURGERZAKEN

Iedereen heeft zich volledig uitgeleefd, zoals je kan
zien op de foto’s. Enkele sfeerbeelden hieronder,
meer foto’s kan je vinden op www.kampenhout.be/
jeugdsite/
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15

’T GROBBELTJE ZOEKT (NOG)
ANIMATOREN!
Speelpleinwerking ’t Grobbeltje is nog op zoek
naar enthousiaste jongeren die met plezier acti
viteiten bedenken, spelletjes spelen en eens lek
ker gek willen doen deze zomer! Denk je dat dit
iets voor jou is of heb je al eens als animator ge
werkt, maar nog geen kans gehad om je bij ons in
te schrijven? Aarzel dan niet en stel je kandidaat!
Inschrijven doe je schriftelijk ( per post: Hutstraat
24 te Kampenhout of via e-mail: jeugd@kampen
hout.be) via het inschrijvingsformulier dat je kan
terugvinden op de gemeentelijke website.

TOERISME
EEN ZOMER LANG
BOOTTOCHTEN.

Verantwoordelijke uitgever: Dienst toerisme Kampenhout

Nu de zomer lonkt over
weeg je zeker om er eens
UITSTAPPEN IN
een dagje tussen uit te
KAMPENHOUT
2013
trekken. Groot gelijk! Zoek
het echter niet altijd te ver
van huis, jouw gemeente
heeft ook wat te bieden. De
toeristische dienst heeft in de brochure Daguitstappen
2013 dagarrangementen uitgewerkt waarbij je de witloof
streek kan (her)ontdekken, inclusief het Witloofmuseum.
Verder laten diverse bewegwijzerde wandel- en fietspa
den je toe haar landelijk karakter en rijk verleden te ont
dekken. Via het fietsknooppuntennetwerk Dijleland (to
taal 300 km) kan je probleemloos fietsen via en langs onze
witloofgemeente. Even de nummers van de knooppunten
op je kaart noteren en je bent klaar om te vertrekken. Of
heb je het liever ietsje trager? Dan is een huifkartocht met
een Brabants trekpaard zeker iets voor jou! Alle brochu
res kan je verkrijgen via de toeristische dienst.

(C)ARTOONTENTOONSTELLING
IN HET WITLOOFMUSEUM
Een ludieke cartoontentoonstelling in Kampenhout!
Meer dan 50 cartoons, met als thema de kunstwe
reld door verschillende kunstenaars wachten u op in
het Witloofmuseum.
Je kan de tentoonstelling bezoeken van zondag 15
september 2013 tot en met zondag 6 oktober 2013
tijdens de openingsuren van het Witloofmuseum:
maandag en dinsdag: gesloten
woensdag:
14u - 17u
donderdag en vrijdag: 10u - 12u30 en 13u - 17u
zaterdag en zondag: 13u - 17u
Voor toegangsprijzen en verdere info kan
je terecht op de website van het museum:
www.witloofmuseum.be
Mis deze unieke kans niet!

Varen

in Midden-België
Met gids!

Met de warme dagen in ’t
2013
verschiet lokt de natuur
en de waterkant ons naar
buiten. Tijd voor fietsen,
wandelen, terrasjes … en
varen! Deze zomer kan je
de eigen en andere streken
verkennen per boot. Vanuit
Kampenhout varen we op het kanaal Leuven-Dijle, dat
als een langgerekt lint in de Dijlevallei de gemeenten
Leuven, Kampenhout en Mechelen verbindt via het wa
ter. Bijna wekelijks organiseert Kanaaltochten Brabant
er met steun van de Vlaams-Brabantse kanaalgemeen
ten gegidste boottochten en vaar- en fietscombinaties.
Een ervaren schipper staat aan het roer en de tochten
worden begeleid door een nautische gids. De dagtrips
worden uitgewerkt als boot + buscombinaties en het
varen wordt gekoppeld aan bezoeken, waaronder het
Witloofmuseum.
Vaar- & fietstoerisme | Verhuur van passagiersschepen

Bij de daguitstappen kan je de picknick mee aan boord
nemen of op voorhand een koude schotel bestellen.
Reserveren van de boottocht gebeurt bij Rivertours (het
boekingskantoor van Kanaaltochten Brabant) tel. 02 218
54 10.
De gedetailleerde vaarbrochure kan je gratis ophalen in
het Witloofmuseum (Leuvensesteenweg 22), het gemeen
tehuis (Gemeentehuisstraat 16) en de bibliotheek (Trits
straat 5) of raadplegen via www.kampenhout.be/toeris
me/boottochten.php en www.kanaaltochtenbrabant.be.

LOGIES GEZOCHT
De toeristische dienst ontvangt regelmatig de vraag
naar verblijfsmogelijkheden in Kampenhout.
Momenteel is het aanbod in onze gemeente beperkt
tot een B&B en een camping.
Hebt u interesse om gastenkamers uit te baten of hoe
velogies aan te bieden? Laat het ons weten.

Info:
Toerisme Kampenhout 016 65 99 71 of
sonia.vandendries@kampenhout.vera.be

TOERISME

EEN DAGJE UIT …
IN KAMPENHOUT!
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SPORT

OPENING MOUNTAINBIKEPARCOURS KAMPENHOUT
Op zaterdag 8 juni 2013 is de permanente mountainbikeroute te Kampenhout officieel geopend.
Deze route bestaat uit 3 lussen van elk een 15 à 20 km die
de gemeente doorkruisen via verscheidene bekende en
minder bekende veldwegen en onverharde paden.

Mountainbikeroute

Realisatie: Bloso,
provincie Vlaams-Brabant
en gemeente Kampenhout

Kampenhout

SPORT

Heb je zelf interesse om het parcours de verkennen? Dat
kan! De startplaats bevindt zich aan het gemeenteplein te
Kampenhout. Routekaarten worden te koop aangeboden
(3 euro per stuk) bij de toeristische dienst (Villa Lucie, ge
meenteplein) en in sporthal Kampenhout. Meer informatie
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over de mountainbikeroute kan je vinden op de gemeente
lijke website of bij de sportdienst.
Meer informatie omtrent de mountainbikeroute kan je ver
krijgen op gemeentelijke website of bij de sportdienst via
onderstaande gegevens.

Aansluiting
mountainbikeroute
Zemst
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Sporthal
Kampenhout
Zeypestraat 26

STARTPLAATS
Gemeenteplein
Kampenhout

Moeilijkheidsgraad

km

beginnende mountainbikers
beleven hier plezier aan
wat meer ervaring is mooi
meegenomen
de sportieve mountainbiker
kan hier zijn hart ophalen

Signalisatiesymbolen
en afstanden

AVONTURENSPORTDAG
± 16,5 km

Donderdagochtend 11 april70%2013
off-road stonden er een 35- tal
sportievelingen klaar voor de
avonturensportdag
te Rijme
± 19,5
km
62% off-road
nam. Klimmen en klauteren hoog in de bomen, balanceren
± 15 km
en evenwicht bewaren boven
ook dit jaar zat het er
46% water,
off-road
allemaal bij. Alle deelnemers konden zich naar hartenlust
uitleven op de verschillendeverbindingstraject
hindernissenparcours.
Hopelijk zien wij jullie volgend jaar terug voor een nieuwe
editie van deze avonturensportdag!
Gedragsregels

1 Blijf op de bewegwijzerde wegen of paden.
2 Respecteer natuur en omgeving:
laat geen afval achter, breng geen beschadigingen aan en wees niet te luidruchtig.
3 Wees Noord
sportief en geef
aan an- ‘Kijk, ik fiets’.
Zaterdag 4 mei 2013 hebben 17 kinderen deelgeno
met de sportregio
hetvoorrang
project
dere recreanten.
4
Sport
veilig:
men aan de ‘Kijk, ik fiets’ actie in de sporthal te Kam
Een project waarbij 4 tot 6 jarigen, die al vlot kunnen
• oefen regelmatig en ga niet
onvoorbereid totop
het uiterste;
penhout. Leren fietsen op twee wielen is een com
fietsen met steunwieltjes,
twee uur tijd leren fiet
• sporten is slechts gezond als
Legende
het
regelmatig
gebeurt.
plexe aangelegenheid. Sommige kinderen fietsen al
sen op twee wielen. Een ervaren lesgever begeleidde
5 Rij veilig:
Drankge- Douche Reinigen
Sporthal Parking
legenheid
fiets
• volg
steeds de verkeersregels
na een paar minuten, anderen doen er dagen, weken
de activiteit
en gaf
nuttige
tips aan de kinderen en de
en -tekens;
Groene lus (± 16,5 km)
Verhard traject
•
draag
steeds
een
helm;
Half- en onverhardouders.
traject
of maanden over.
• let op bij gevaarlijke kruispunten;
Blauwe lus (± 19,5 km)
Verhard traject
• zorg dat je mountainbike in orde is.

KIJK IK FIETS ACTIE TE KAMPENHOUT

Half- en onverhard traject

Om kinderen en ouders een duwtje in de rug te ge
0,7 km
ven, organiseerde
de sportdienst in samenwerking

Verbindingstraject

Aansluiting
mountainbikeroute
Kortenberg

Kerk

Loofbos

Wegens het succes wordt
deze activiteit ook volgend
Laatst goedgekeurd
jaar georganiseerd in dezelfde periode.

Rode lus (± 15 km)
Verhard traject
Half- en onverhard traject

Kasteel

Naaldbos

Gemengd bos
Heide

Hoeve

Voor meer informatie, melden problemen (bv. verdwenen signalisatie)
en aankoop topografische MTB-kaart contacteer de sportdienst
van Kampenhout (016 65 99 75 • sport@kampenhout.be)
GPS-tracks: www.vlaamsemountainbikeroutes.be
subsidieaanvragen
moeten voor
De sportdienst
Deze route wordt jaarlijks gekeurd door de Vlaamse Stuurgroep Mountainbike.
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AAN DE SPORTVERENIGINGEN ERKENNINGS- EN SUBSIDIEAANVRAGEN
Alle erkennings- en
15 september 2013 worden binnengebracht op de
sportdienst. De nodige documenten, alsook een han
dige leidraad, vind je op de gemeentelijke website.

blijft echter bereid om alle vragen om
© Bloso 2013
trent de dossiers te beantwoorden.
Wees op tijd!
Laattijdige dossiers worden niet behandeld.

POLITIE

VOORKOM INBRAAK IN
APPARTEMENTEN

Aan de hand van fietsproeven en fitnesstoestellen
wordt jouw uithoudingsniveau gemeten. Een expert
evalueert dan jouw rapport en stelt je een individueel trainingsprogramma voor gedurende 12 we
ken met o.a. wandelen, lopen en fietsen.
Na 12 weken zou iedereen minstens één fitheidsni
veau moeten stijgen.
De infodag en testdagen gaan door in het sport- en
cultuurcentrum Berg op onderstaande data:
• Infoavond gezonde voeding:
donderdag 5 september 2013
• Testdag: zaterdag 14 september 2013
• Hertestdag: zaterdag 7 december 2013
Let op: het aantal plaatsen is beperkt tot 56 deelne
mers. Vooraf inschrijven is verplicht!
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht
op de gemeentelijke website, bij de gemeentelijke
sportdienst of op de website www.deelnemen.be.

MELDPUNT SPORT
Heb je vragen en/of opmerkingen i.v.m. sport en bewegen?
Meld dit dan via sport@kampen
hout, 016/65 99 75 of op de sport
dienst zelf. De sportdienst bevindt zich in de sporthal
van Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout.

Wens je de bewoners in jouw appartementsgebouw ook
te sensibiliseren tot het aannemen van goede gewoonten?
Hang dan zeker de affiche ‘Voorkom inbraak in apparte
menten’ op in de hal. Via leuke cartoons met tips gaan we
de strijd tegen inbraken aan. Het gaat om zeer eenvoudige
zaken die door iedereen toepasbaar zijn. Gratis affiches zijn
te bekomen via jouw gemeente of preventiedienst. Ook een
folder met extra tips kan je aanvragen.
Wens je meer informatie over inbraakpreventie? Neem
contact op met de diefstalpreventieadviseur in jouw ge
meente. Hij/zij geeft je gratis advies. Sommige gemeenten
geven een premie aan bewoners die de nodige beveiligings
maatregelen treffen. Belastingplichtigen kunnen genieten
van een belastingvermindering voor inbraakbeveiliging.

SPORT

Na het succes van vorig jaar, organiseert de ge
meente Kampenhout in samenwerking met de pro
vincie Vlaams-Brabant voor de 2de keer de sessie
‘Fit in 12 Weken’. Deze sessie bestaat uit een test
dag, opvolging gedurende 12 weken en een hertest
dag. Het doel van dit project is het fitheidsniveau van
de deelnemers te verbeteren.
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FIT IN 12 WEKEN 2013

Inbraakpreventie hoeft niet duur te zijn. Een aantal goede
gewoonten kunnen al veel leed voorkomen. Ben je bewoner
van een appartementsgebouw? Hou dan zeker rekening
met volgende tips. Belt er iemand aan met de boodschap
‘Ik ben de bovenbuur en ben mijn sleutel vergeten’, doe dan
alleen open als je deze persoon echt kent.
Wanneer je de appartementsdeur gewoon dicht trekt, zit
deze niet voldoende in het slot. Sluit daarom altijd af met de
sleutel. Sluit ook steeds de garagepoort goed af.
Zie je een onbekende of verdachte persoon? Spreek die ze
ker aan want als een inbreker merkt dat hij herkend kan
worden, verlaat hij meestal snel het gebouw.

OCMW

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE 2013
Wat?
Als je de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie,
verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan je
een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage si
tueert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk
van het aantal liter en de prijs die je daarvoor betaald
hebt. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

OCMW

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzeke
ringstegemoetkoming van de ziekte- en inva
liditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
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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		
02-07-2013
16u00 – 19u00
Maandag
05-08-2013
13u30 – 16u00
Dinsdag
10-09-2013
16u00 – 19u00
Woensdag
09-10-2013
13u30 – 16u00
Dinsdag		
05-11-2013
16u00 – 19u00
Maandag
05-12-2013
13u30 – 16u00
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (als je in een gebouw met meer
dere appartementen woont, vraag je aan de eige
naar of beheerder van het gebouw een kopie van
de leveringsfactuur en een attest met vermelding
van het aantal appartementen waarop de factuur
betrekking heeft)
• je 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 personenbe
lasting 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

WOONZORGCENTRUM MOLENSTEE:
INSCHRIJVINGS- EN OPNAMEPROCEDURE
Woonzorgcentrum Molenstee krijgt dagelijks vragen van
kandidaat-bewoners, familie, … : Wat moet ik doen om
mijn moeder in te schrijven? Wat is een KATZ-schaal?
Wat wilt een band met Kampenhout zeggen? Waar staat
mijn moeder op de wachtlijst? Wat gebeurt er als ik een
opname weiger? Waarom krijgt persoon X voorrang op
de wachtlijst? Wanneer is het mijn beurt? Bestaat er
een aparte wachtlijst voor dringende gevallen? …
Daarom vonden we het hoog tijd om onze inschrijvingsen opnameprocedure nog eens in de kijker te zetten.
1. INSCHRIJVING OP DE WACHTLIJST
De kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar be
reikt hebben op het moment dat hij/zij zich inschrijft op
de wachtlijst. Voor een koppel moet één van de echt
genoten of levenspartners aan de voorwaarden voldoen.
De kandidaat-bewoner ontvangt bij inschrijving het do
cument “bewijs van inschrijving op de wachtlijst”. De
inschrijvingen op de wachtlijst gebeuren volgens graad
van zorgbehoefte (= KATZ-schaal) en datum. Kandidaatbewoners zonder band met Kampenhout kunnen enkel
op de wachtlijst worden opgenomen indien zij beschik
ken over een zwaar zorgprofiel. Indien een koppel zich
inschrijft op de wachtlijst, wordt rekening gehouden met
de kandidaat-bewoner met de hoogste zorggraad. De
kandidaat-bewoner moet zelf zijn of haar goedkeuring
geven om op de wachtlijst opgenomen te worden, tenzij
in geval van dementie. De wettelijke vertegenwoordiger
treedt dan op in zijn of haar plaats.
2. OPNAMEPROCEDURE
Bepaling van het profiel
Indien er een woongelegenheid vrij komt, gaat het
woonzorgcentrum eerst na welk profiel gezocht wordt.
Dit wordt bepaald door de algemene graad van zorgbe
hoefte in het woonzorgcentrum op dat moment en door
het beoogde doelpubliek van de afdeling waar de kamer
vrijgekomen is.
Inschrijvingsdatum
Binnen de groep kandidaat-bewoners die beantwoor
den aan het gewenste profiel wordt de chronologie van
de inschrijving op de wachtlijst gerespecteerd. Hierbij
wordt er wel voorrang verleend aan de voorrangskan
didaten (zie verder). We werken niet met een dringende
wachtlijst.

OCMW

Als de kandidaat-bewoner besluit niet in te gaan op het aan
bod om opgenomen te worden, gelden de volgende regels:
- na een eerste maal weigeren, wordt men automatisch
opnieuw ingeschreven onderaan de wachtlijst.
- bij een tweede maal weigeren, wordt men geschrapt
van de wachtlijst. Het is de verantwoordelijkheid van de
kandidaat-bewoner zelf om een nieuwe inschrijving te
bezorgen. Hij/zij krijgt dan een nieuwe inschrijfdatum
toegewezen.
- uitzondering: wanneer men buiten zijn wil om (vb. bij
ziekenhuisopname) niet in de mogelijkheid is naar
het woonzorgcentrum te verhuizen, behoudt men zijn
plaats op de wachtlijst.
Controle van de voorrangsregels
Band met Kampenhout
Kandidaat-bewoners die een band met Kampenhout kun
nen aantonen, hebben voorrang voor wat de opname be
treft. Kandidaat-bewoners zonder band met Kampenhout
kunnen enkel worden opgenomen als zij beschikken over
een zwaar zorgprofiel.
Een band met Kampenhout wil zeggen:
-	 op het ogenblik van de aanvraag ten minste één jaar in
geschreven (geweest) zijn in het bevolkingsregister van
de gemeente Kampenhout
-	 ofwel een familielid hebben tot en met de vierde graad
die op het ogenblik van de aanvraag 1 jaar aaneenslui
tend ingeschreven is in het bevolkingsregister van de

gemeente Kampenhout
-	 (schoon)ouders van personeelsleden en vrijwilligers
van de gemeente of het OCMW Kampenhout.
Controle van de zorgbehoevendheid
Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht.
De beslissing over de opname gebeurt door de maat
schappelijk werker (of haar vervanger) na een onderzoek
van de zorgbehoefte van de kandidaat-bewoner.
Het is de hoofdverpleegkundige (of haar vervanger) die
de zorgcategorie die overeenkomt met de toestand van de
kandidaat-bewoner officieel vaststelt. Verandering in de
loop van de wachttijd moet door betrokkenen zelf mee
gedeeld worden en wordt vlak voor de opname door de
hoofdverpleegkundige (of haar vervanger) gecontroleerd.
Partners van bewoners woonzorgcentrum Molenstee
Indien de kandidaat de partner is van een bewoner, krijgt
hij/zij de ultieme voorrang wat opname betreft. Deze op
name staat los van het zorgprofiel.
Bewoners van serviceflats De Waaier en seniorenflats
Zuurhage
Indien de kandidaat een bewoner is van de serviceflats De
Waaier, en er zijn geen andere voorrangsregels die pri
meren, komt hij/zij op de 1e plaats van de wachtlijst in
dien hij/zij zwaar zorgbehoevend is. Voor de bewoners van
seniorenflats Zuurhage geldt de regel dat hij/zij op de 2e
plaats van de wachtlijst komt te staan indien hij/zij zwaar
zorgbehoevend is.
Zoals je leest, zijn er verschillende factoren die invloed
hebben op de wachtlijst. Het is dus haast onmogelijk om
een antwoord te formuleren op vragen zoals: wanneer is
mijn moeder aan de beurt?
We verzekeren jou dat er op een correcte en transparante
manier wordt gehandeld.
Voor bijkomende informatie of vragen kan je steeds te
recht bij maatschappelijk assistent Maaike Boselie op
het nummer 016/314 328 of je stuurt een mailtje naar
wzc-molenstee@ocmw-kampenhout.be.

OCMW

Opnameregels
Op het moment dat er een kamer beschikbaar is, wordt
er telefonisch contact opgenomen met de kandidaatbewoner of de contactpersoon. Voor de personen op de
wachtlijst aan wie de gelegenheid wordt geboden om in
het woonzorgcentrum opgenomen te worden, gelden vol
gende regels:
- de kandidaat-bewoner beschikt over max. 24 uur be
denktijd
- de kamer dient binnen de vijf werkdagen bewoond te
worden. Uitzonderingen worden besproken met de
maatschappelijk werker en directie.
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SENIOREN

SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT – “SENIOKA” 2013 - 2018

SENIOREN

Tijdens de eerste algemene vergadering van de seni
orenadviesraad mochten we twee nieuwe leden ver
welkomen. Vooral omwille van gezondheidsredenen
hebben enkele leden hun actieve medewerking voor
de komende periode van 2013 tot 2018 stopgezet. Zij
blijven wel bereid om ons, en via ons, de Kampen
houtse senioren te ondersteunen. Wij houden eraan
deze mensen oprecht te danken voor hun inzet tij
dens onze eerste werkperiode van 2006 tot 2012.
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De vorige bestuursploeg werd opnieuw aangesteld:
voorzitter: Oscar Dekeyser; ondervoorzitter: Jeanne
Koeck; secretaris: Lea Heers. Samen met de andere
leden willen zij de blijvende schakel zijn tussen de
senioren en onze beleidsmensen. Daarom werd aan
de nieuwe bestuursploeg onmiddellijk geadviseerd
om tijdens de komende beleidsperiode de aandacht
voor de ouderen niet uit het oog te verliezen met als
doel de Kampenhoutse senioren zo lang mogelijk de
kans geven om actief deel te nemen aan onze leefge
meenschap.
Om dat doel te realiseren, hebben wij 5 aandachts
punten voorgesteld:
• een aangepast woonbeleid
• zorg op maat
• een aanbod tot diverse vrijetijdsbestedingen
• aandacht voor een aangepaste mobiliteit
• kansen bieden tot maatschappelijke participatie
op maat
Het is en het blijft jouw en onze taak om op te volgen
in welke mate onze beleidsmensen aandacht blijven
besteden aan de Kampenhoutse ouderen.

Wij vormen één groep: de Kampenhoutse senioren.
Daarin onderscheiden zich verschillende leeftijds
groepen met eigen noden en behoeften, interesses,
vragen en wensen. Via ons logo willen we binnen
die eenheid ook de verscheidenheid uitdrukken: een
boog van kleuren en elke kleur staat voor een be
paalde leeftijdsgroep:
• Blauw voor de 60 tot 65 jarigen
• Groen voor de 66 tot 75 jarigen
• Geel voor de 76 tot 85 jarigen
• Oranje voor de 86 tot 95 jarigen
• Rood voor de 96 jarigen en ouder
Heb je vragen, voorstellen, bedenkingen? Aarzel dan
niet om contact op te nemen hetzij rechtstreeks via
de gemeentelijke dienst welzijn of via een van de le
den van de seniorenadviesraad.
Recent werd een nieuwe gids voor de Kampenhoutse
senioren uitgegeven. Daarin staat heel wat prakti
sche informatie en zoveel mogelijk ook de contact
adressen van de verschillende diensten waar se
nioren terecht kunnen. Ook vind je er de namen en
adressen van de leden van SenioKa, opgesomd vol
gens hun woonplaats in Kampenhout, om voor jou
het contact nog te vergemakkelijken.
De seniorenadviesraad is er voor jou
maar kan niet zonder jou!
Heb je belangstelling om samen met ons de belan
gen van de Kampenhoutse senioren ter harte te ne
men, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
gemeentelijke dienst welzijn (Villa Lucie 1ste verdie
ping of 016/65 99 30 of welzijn@kampenhout.be)

TERUGBLIK BUURTDRUK ZUURHAGE (BEGELEID WONEN OTB)
Het Zuurhage-team zocht naar een manier om
het driejarig bestaan van Zuurhage (jaja, reeds 3
jaar!) te vieren. Samen met de bewoners kozen
we ervoor om heel de Zuurhage-verkaveling uit
te nodigen voor een buurtdrink in onze woning.
We maakten een uitnodiging die onze bewoners
met veel plezier gingen bezorgen bij onze bu
ren. We schreven ook een brief naar het college

van burgemeester en schepenen van Kampen
hout met de vraag of dit initiatief in aanmerking
kwam voor subsidies. Tot onze vreugde steunde
de gemeente ons plan financieel zodat we kon
den investeren in een goed glas cava, fruitsap en
enkele koude en warme hapjes.
Op donderdagavond 18 april 2013 was het mo
ment aangebroken, en konden onze bewoners,
die voor de gelegenheid er op hun paasbest uit

SENIOREN

RIMPELROCK 2013
De dienst welzijn organiseert deze zomer op
nieuw een uitstap naar Rimpelrock. Dit Belgi
sche muziekfestival, voornamelijk gericht op
50-plussers, brengt jaarlijks nationale en in
ternationale artiesten uit de schlagerwereld en
popmuziek. De editie van 2013 zal doorgaan op
zondag 11 augustus in Hasselt (Kiewit).
INSCHRIJVINGSSTROOK
RIMPELROCK - 11 AUGUSTUS 2013

Programma 2013 :
Engelbert Humperdinck • Natalia • The Barry
White Experience • De Romeo’s & Jan Smit •
Gérard Lenorman • Café Flamand • Free Souffriau
• Frank Galan • Björn Again • The Abba Show •
Roxeanne & André Jr. Hazes • Maarten Cox
Meer informatie over de programmatie en het
festival vind je op www.rimpelrock.be.

Voornaam:

Praktisch:
All-in ticket: 45 euro (toegang tot het festival en
vervoer inbegrepen)
Vertrek in de voormiddag met bus vanuit Kam
penhout (gemeenteplein).

Naam:

Vooraf inschrijven is verplicht (plaatsen zijn
beperkt) en doe je met onderstaande inschrij
vingsstrook.

Tel.:
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Adres:
1910 Kampenhout			

Wenst in te schrijven voor Rimpelrock 2013
met
personen
		

Meer praktische info en een overschrijvingsfor
mulier worden je na inschrijving toegezonden.

zagen, 28 buren verwelkomen uit de senioren
flats en de nieuwe woningen. Samen met onze
groep dus, 44 buren die elkaar beter leerden
kennen bij een lekker glas. Het was erg plezierig
om te zien hoe onze bewoners genoten van dit
contact.

SENIOREN

Te bezorgen uiterlijk op 15 juli aan
de dienst welzijn of cultuur per post
(Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout)
of afgeven in Villa Lucie of per e-mail:
welzijn@kampenhout.be

Datum ontvangst inschrijving
(door gemeente in te vullen )

We kijken met veel voldoening terug op deze
avond en zijn, door de positieve reacties, vast be
sloten om er een blijver van te maken.


Wouter Vlassak

SENIOREN
SENIORENFEEST 2013
Donderdag 26 september 2013
Deuren open vanaf 11.15 uur
sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Programma:
Warm middagmaal om 12 uur:
• Mousse van roodbaars met gerookte zalm
• Soepje van vergeten groenten
• Filet van scharrelhoen met zacht sausje,
groentjes en aardappelgratin
• Torentje van chocolademousse met
speculoosbavarois en soesje met slagroom
Voor meer info:

SENIOREN

Showprogramma om 14 uur:
Yves Segers • Katrien Gallez • Showballet
Generation Next • Eddy Herman • De Melando’s

Dienst Welzijn - 016/65 99 30
welzijn@kampenhout.be

De voorverkoop van de toegangskaarten start op 26 augustus (tot 17 september). Je kan hiervoor
terecht bij de dienst welzijn en de gemeenteraadsleden. Meer info volgt op de gemeentelijke web
site en in de volgende gemeenteberichten.

OKKEZIEL BRUIST
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10DE OKKEZIEL BRUIST 16-17-18 OGUSTUS 2013
Vraidag 16 Ogustus:
18:00 Stratenkwis parochiezaal
20:00 Zwoelen Auvond in den hof van de Pastoeir
me oeptreide van PASTIL en Sons of Navarone
(de beste Europese Blue Grass groep)

Zauterdag 17 Ogustus:
Auvond Roemelmet oepstelle vanaf 12:00
(en ni vreuger); Kermis; Fietsen Graveren dui de
Politie Kastze, Menaemer Feintjens (oit Friesland)
14:00- 19:00 Tentoeinstelling ouver Okkeziel
dui de Heemkring Kampenholt
15:00 Kinderanimause Discobar Schollebolle
16:00 Fanfare verbroedering Erps-Kwerps
18:00 Gospelkoeir in de St Stefaankerk
19:00 Averechts ( Vlomse Covergroep)
21:30 DUK covergroep
23:00 DJ Anda Ackx

Zondag 18 Ogustus:
Dansgroepen: De Vlier, Ambi-Line Dansers;
Dansschool De Smet Camby;
Er es oek een Oldies Tractor tentoeinstelling
bai café Beire Fluit me verneet shuttle van en nau
Okkeziel Bruist
14:30 -17:00 -18:00 Kinderanimause
in den hof van de pastorij
16:00 Pony rijden en manen vlechten
16:00 The Jazzoline Orchestra
18:00 Tina Rosita
19:30 Smooth & The Bully Boys (Rockebilly)
21:30 Xzent
22:30 Jubilei veurwerk oek oep Radio Tempo 107FM
23:00 Xzent
Alle info oep

www.nederokkerzeel.be

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

MDZANGWINI NEIGHBOURHOOD CAREPOINT (NCP) SWAZILAND
LEARN AND GROW
deren krijgen intussen ook steun om naar het secundair
onderwijs te gaan. De school koestert zelf ook nog verdere
uitbreidingsplannen.
Dichter bij de kleuterschool is, na veel overleg met diverse
instanties, door de overheid goedkeuring gegeven voor de
bouw van een lagere school. De nivelleringswerken wer
den in 2012 afgerond en alles is klaar om de bouwwerken
te starten. Na deze bouw zal de overheid de uitbating van
de school voor zich nemen.
Een lokale voetbalploeg van jongeren die zelf een VZW heb
ben opgericht “Youth against Crime” (Jongeren tegen Mis
daad), kregen een voetbaluitrusting. Zij proberen jongeren
op te vangen die geen werk hebben en hen van de straat te
houden door hen de mogelijkheid te bieden om aan sport
te doen.
Het project ligt enkele kilometers van Mbabane, de hoofd
stad van Swaziland. Neighbourhood Carepoints (NCP’s)
zijn buurtwerkingen die zich ontfermen over een groeiend
aantal kwetsbare en weeskinderen. Een goed functione
rende NCP is kostenbesparend, met een lage startkost en
een goed kostenbeheer. Een studie in 2006 geeft aan dat
NCP’s bijdragen tot een verbeterd welzijn van deze doel
groep kinderen. In 2010 schonk Music for Life in Vlaande
ren de opbrengst van hun actie aan het Rode Kruis voor de
tal van Neighbourhood Care Points (625 in 2006).
Met de ondersteuning van de gemeente Kampenhout,
tientallen vrijwilligers, bedrijven en handelaars uit Kam
penhout en ver daar buiten hebben de buurtwerkers van
Mdzangwini de afgelopen jaren twee klassen gebouwd en
ingericht, kleuters onderwijs gegeven, lesmateriaal voor
zien, gezorgd voor structurele voedselvoorziening, basis
hygiëne en basisgezondheidsverzorging.
Dankzij sponsoring kunnen 72 kinderen van het Mdzang
wini-project lager onderwijs volgen in de Fonteynschool.
Deze school werd eveneens ondersteund bij haar uitbrei
ding met vijf klassen, de aanleg van een groententuin en
voorzieningen voor de bewatering. Dit werd gerealiseerd in
samenwerking met Microprojects Europa/Azië. Drie kin

Op de website www.learnandgrow.org vind je meer infor
matie en kun je het project blijvend volgen.

Mdzangwini maakt deel uit van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
van Kampenhout.
Voor informatie kan je terecht bij GROS-leden
Anny Paeps (annypaeps@yahoo.com
016 65 19 69 – 0474 41 72 44)
BIC: ARSPBE22

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Greet Paeps, oud-inwoonster van Kampenhout, en haar
broer Marc baten in Swaziland de lodge Mvubu Falls uit en
verlenen hiernaast hun steun aan het Mdzangwini-project,
opgericht door UNICEF en erkend door Microprojects Eu
rope/Azië.
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OPGEPAST VOOR VERGIFTIGD LOKAAS!
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Begin maart werd in buurgemeente Schi
plaken (Boortmeerbeek) een dode buizerd
gevonden. Gelet op de omstandigheden
waarin het dier werd gevonden, dacht men
direct aan vergiftiging. Ondertussen wer
den er nog 5 dode buizerds gevonden op het
grondgebied van de gemeenten Kampenhout en Boortmeerbeek.
Het Agentschap voor Natuur en Bos werd op de hoogte gebracht.
Enkele van de dode buizerds werden inmiddels door de Universiteit
Gent onderzocht.
Verboden pesticide Carbofuran
Het maagonderzoek wees uit dat er carbofuran aanwezig was, een
zeer toxisch gif. Carbofuran en andere carbamaatpesticiden zijn
sinds 2007 echter verboden in de Europese Unie. Het is een syste
misch pesticide, dat het zenuwstelsel aantast. Inname en eenvoudig
contact met het gif kan voor vogels dodelijk zijn. Carbofuran werd
voornamelijk gebruikt in de mais- en bietenteelt om bodeminsecten
te bestrijden. Het werd daartoe mechanisch in de bodem ingewerkt
bij het zaaien. Er zullen wellicht hier en daar voorraadjes achterge
bleven zijn.
Kwaad opzet?
Omdat de eerste vier dode buizerds in elkaars buurt gevonden wer
den, werd er snel aan kwaad opzet gedacht. Momenteel zijn er nog
geen bewijzen, maar vier dode buizerds op nog geen kilometer van
elkaar is op zijn minst zeer verdacht. Ook het aantreffen van Carbo
furan in de maag van de buizerds bewijst dat er moedwillig vergif
tigd lokaas werd uitgelegd. Anders dan jagen staat gif leggen gelijk
aan Russische roulette, niet alleen de buizerd maar ook andere die
ren als haviken, vossen, wezels, hermelijnen en steenmarters wor
den door het lokaas aangetrokken en zijn dus potentiële slachtof
fers. Zelfs een hond die in contact komt met vergiftigd lokaas, sterft
vrijwel meteen.
We raden daarom iedereen en in het bijzonder de eigenaars van
honden aan om uiterst voorzichtig te zijn wanneer er tijdens wan
delingen kadavers van kraaien, eksters en andere vogels aangetrof
fen worden. Deze kunnen immers behandeld zijn met de verboden
pesticiden. Raak deze kadavers niet aan en vermijd dat honden er
van zouden eten. Eén van de kenmerken van vergiftigd aas of met gif
behandelde eieren is de blauwe kleur.
Bij een vondst van een dode roofvogel dient contact opgenomen te
worden met de milieudienst op het nummer 016/65 99 12. De mi
lieudienst neemt dan contact op met de dienst natuurinspectie van
het Agentschap van Natuur en Bos.
Wie zieke of gekwetste vogels vindt, kan contact opnemen met het
vogelopvangcentrum Malderen op het nummer 052-33 64 10.

GEZOCHT! EIGENAARS
VAN ENERGIEZUINIGE
WONINGEN
Ben je eigenaar van een passiefhuis, lageenergiewoning* of heb je een deel van je
woning energievriendelijk en duurzaam ver
bouwd?
Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding ge
ven om je bouw- en woonervaringen met hen
te delen? Dan vragen we graag jouw mede
werking voor onze campagne ‘Ecobouwers
Opendeur’.
Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initia
tief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens twee
opendeurweekends op 1, 2 en 3 november en
op 9, 10 en 11 november brengen we kandi
daat (ver)bouwers in contact met ervaren en
energiebewuste bouwheren. Hiervoor zoeken
we eigenaars van energiezuinige en duur
zame huizen die hun woning tijdens één of
beide campagneweekends willen openstellen
voor bezoekers en hun verhaal willen doen.
Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer
ze langskomen bepaal je zelf.
Interesse?
Ken je vrienden, collega’s of familie die hun
energiezuinige woning willen openstellen?
Contacteer ons!
Inschrijven en meer info op www.ecobou
wers.be/opendeur of bij jurgen.naets@bblv.be
(02 282 19 42). Inschrijven kan tot 5 oktober.
* algemeen: warmtevraag van < 60kWh/m2
jaar of een K-peil lager dan 30 voor renovaties
en een Kpeil lager dan 25 voor nieuwbouw.
Voor meer details en selectiecriteria zie
www.ecobouwers.be/opendeur.

Voor meer info:
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be
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De sleedoornpage is een zeld
zame en kleine vlinder. De bo
venkant van de vleugels is don
kerbruin; bij het vrouwtje bevindt
zich op de voorvleugels een grote
opvallende, niervormige oranje
vlek. De onderkant van de vleu
gels is oranje tot lichtbruin met een oranje band en witte
strepen. Aan de achtervleugels zit een opvallend staartje.
De vlinder vliegt van eind juli tot midden september, maar
je krijgt hem maar zelden te zien. Dat komt niet alleen
doordat het een bedreigde soort is, maar vooral omdat hij
meestal hoog in struiken en bomen rondfladdert. De slee
doornpage is vooral te vinden aan bosranden met slee
doorn of op sleedoornhagen in de buurt van bossen, maar
ook in stadsparken, grote tuinen, holle wegen of in brede
(spoor)wegbermen met veel sleedoorn. Vandaar de naam
van deze vlinder.
Wat je wel kan zien, in de winter, zijn de eitjes. De vrouwtjes
leggen hun eitjes op jonge takken van de sleedoornstruik.
Op het moment dat de knoppen van de sleedoorn uitlopen
en blaadjes worden, komen de rupsen uit de eitjes. Een per
fecte timing: de jonge rupsen kunnen smullen van de fris
groene knoppen. In de late lente verpoppen ze tot vlinder.

BRENG JE TAXUSSNOEISEL
NAAR HET RECYCLAGEPARK
EN STEUN JONGE
KANKERPATIËNTEN!
Vorig jaar zamelde Interza 2569 euro in voor jonge
kankerpatiëntjes. Hoe kan jij helpen?
Eenvoudig: breng tussen 15 juni en 31 augustus uw
vers snoeisel van taxushagen gratis naar het recyclagepark.
Interza verkoopt dit snoeisel door
aan farmaceutische bedrijven
die er kankermedicijnen mee
aanmaken.
De opbrengst van deze verkoop
gaat VOLLEDIG naar het Kinderkan
kerfonds.
Dank voor jullie hulp!
Voor meer info:
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

Veel sleedoornhagen en –houtkanten verdwenen uit het
landschap. En met de plant verdwijnt ook de vlinder. Om
deze vlindersoort te behouden is het dus erg belangrijk
om sleedoornhagen en struwelen (dicht struikgewas) te
behouden, liefst met enkele opvallende bomen, die dienst
doen als ontmoetingsplaats voor de vlinders. Ook het aan
planten van nieuwe sleedoornhagen en –houtkanten is
noodzakelijk.
Snoeien van de sleedoorn gebeurt best eind juli (dan bevin
den de poppen zich op de bodem). Als er toch in de winter
wordt gesnoeid, mogen niet alle struiken tegelijk worden
gesnoeid, want dan zijn de eitjes in een klap verdwenen.
Het niet meer snoeien daarentegen maakt de oude(re)
struiken minder aantrekkelijk voor de vlinder.
Wil je meer te weten komen over deze of andere koesterbu
ren in je provincie? www.koesterburen.be

LEZING DIRK DRAULANS WAS EEN
SUCCES!
Op woensdag 15 mei gaf Dirk Draulans een lezing rond bio
diversiteit en de evolutietheorie van Darwin.
Aan de hand van verhalen en prachtige foto’s van zijn reis
op de Beagle, werden de aanwezigen meegenomen in het
spoor van Darwin’s ontdekkingsreis. Deze lezing kon reke
nen op massale belangstelling en werd een waar succes.

MILIEU

VLINDERS MET EEN STAARTJE
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VLAANDEREN FEEST TER GELEGENHEID VAN 11 JULI

KAMPENHOUT
SWINGT
dolle donderdagen in juli en augustus
telkens vanaf 20 uur
04/07 Kampenhout
Apple Juice • Rosbos

Presentatie: Maxime Waladi
Trekking tombola: “Met belgerinkel naar de winkel”
Drankverzorging: Sint-Sebastiaansgilde

25/07 Nederokkerzeel
Take One • Shift-Lock

Presentatie: Maxime Waladi
Drankverzorging: Jong Cantabile

08/08 Buken
Mystery Lane • Blind Horny Toads
Presentatie: Maxime Waladi
Optreden: Ambi-line Dancers
Drankverzorging: Landelijke Gilde Buken

29/08 Berg
The Rocketeers • De Nieuwe Martelaren
Presentatie: Maxime Waladi
Optreden: The Camp & Wood Dancers
Drankverzorging: Berg Leeft!
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