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ADRES EN
OPENINGSUREN
VAN DE GEMEENTE
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen ☎ 016 65 99 11
algemeen  016 65 69 58
Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
onthaal@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u
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016 65 99 25

informatica@kampenhout.be
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Drugpreventie
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016 65 99 76
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Loods, Neerstraat 20
Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be
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onthaal@ocmw-kampenhout.be
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Beste Inwoner,
Beste Kampenhoutenaar,

U moet niet naar ‘verre oorden’ op vakantie gaan om
te genieten.
Kampenhout biedt ook haar ontspanningsmogelijkheden. Onze jongeren kunnen op kamp
met de verschillende jeugdbewegingen, scouts en
chiro. De gemeente zorgt voor speelpleinwerking
’t Grobbeltje en de sportweken. Enthousiaste
monitoren en begeleiders zorgen ervoor dat onze
kinderen hun hartje kunnen ophalen.
Naast de verschillende ‘dorpsfeesten’, waar de
verenigingen hun beste beentje voorzetten, hebben
we ook vier edities van ‘Kampenhout Swingt’.
Diegenen die beweren dat er in Kampenhout
niet veel te doen is, daag ik uit om eens naar alle
activiteiten toe te gaan. U zal versteld staan … Reeds
dank aan alle vrijwilligers die bijdragen aan al deze
initiatieven en van deze vakantieperiode een zonnige
en aangename periode maken.
Aan alle voertuigbestuurders in onze gemeente
vraag ik om de nodige aandacht te besteden aan
onze zwakke weggebruikers: fietsers, wandelaars,
spelende kinderen, … . In een vakantieperiode gaat
het er al eens losjes aan toe dus extra aandacht in
het verkeer is nodig. Dank hiervoor.
We komen elkaar zeker tegen op een feestje of een
terrasje, ik wens u alvast een aangename en prettige
vakantie,

Uw burgemeester,
Kris Leaerts

OPNAMES VRT IN CENTRUM
VRT en Kanakna zijn volop bezig met de opnames van een nieuwe 10-delige dramareeks
‘Hier is Harry Buts’.
De reeks vertelt het verhaal van Jelle Van Eyck,
een gelukkige vrouw die het wijnbedrijf van
haar overleden man tot een succes heeft gemaakt. Haar enige zoon Tom staat op het punt
om de droom van zijn vader waar te maken:
met een zelf verbouwde wijn een prestigieuze
wedstrijd winnen. Maar dan slaat het noodlot
toe… Jelle ontdekt dat Tom kort na de geboorte
op de kraamafdeling verwisseld werd met een
andere baby. Haar wereld stort in en ze gaat in
alle stilte op zoek naar haar biologische zoon.
De schok is groot als ze hem vindt. Harry Buts
is totaal het tegenovergestelde van haar oogappel Tom. Ze houdt haar ontdekking geheim
tot ze op een bepaald moment niet anders kan
dan de waarheid opbiechten. Zowel Harry als
Tom ondergaan een identiteitscrisis.
De cast bestaat uit: Gilles De Schryver, Robrecht
Vanden Thoren, Evelien Bosmans, Tanja Van der
Sanden, Frank Focketyn, Karlijn Sileghem, Marc
Lauwrys en nog veel meer.
In mei ging er al een opnamedag door in de
kerk van Kampenhout. In juli, augustus en
september staan er nog meer opnamedagen
gepland in het centrum, namelijk in Mini Market Dekrem aan het gemeenteplein. Volgens
het verhaal is dit de woonplaats van Harry en
zijn familie.
Meer informatie over de verkeersmaatregelen
die voor de opnames worden getroffen, vindt u
binnenkort op de gemeentelijke website.

Bedankt aan alle inwoners die met de fiets zijn komen stemmen op 25 mei!

GEMEENTE

De vakantie staat voor de
deur. Zowel jong als oud
kijken er naar uit.
Een beetje ontspanning kan
geen kwaad. Terugblikken op
het voorjaar en vooruitkijken naar
het najaar.
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UIT DE GEMEENTERAAD

UIT DE GEMEENTERAAD

VERHUUR ZAAL PASTORIJ BUKEN
Behalve voor de pastorij van Berg, staat de gemeente nu ook
in voor het verhuren van de pastorij van Buken. De lokalen
op het gelijkvloers (beter gekend als het TREF.PUNT) kunnen blijvend gebruikt worden door de lokale verenigingen,
maar ook voor kleine privéaangelegenheden (bv. babyborrel). De reglementering vindt u op de gemeentelijke website.
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DRANKENPERIMETER TIJDENS STRANDFUIF EN OPENLUCHTFUIF DE KOMENDE JAREN
Tijdens de gemeenteraad van juni werd beslist om een
drankenperimeter in te stellen tijdens de jaarlijkse evenementen ‘Strandfuif’ en ‘Openluchtfuif’ en dit tot 2018.
Voor de Strandfuif is het dit jaar tussen zaterdag 13 september 20 uur en zondag 14 september 8 uur verboden om
alcoholhoudende dranken te gebruiken/bij zich te hebben
op het openbaar domein afgebakend door volgende straten: Haachtsesteenweg van Hutstraat tot aan de Hutteweg,
Hutstraat, Hutteweg, Aarschotsebaan vanaf kruispunt met
Hutstraat tot aan het kruispunt met de Kalkhovenstraat en
de Schildhovenstraat tot aan de Hutteweg.
Voor de Openluchtfuif Scouts Nederokkerzeel is het dit jaar
tussen vrijdag 5 september 20 uur en zaterdag 6 september
8 uur verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken/
bij zich te hebben op het openbaar domein afgebakend door
volgende straten : Kerkplein, Peperstraat tot kruispunt met
Binnenveldstraat, Bogaertstraat tot kruispunt met Bogaertweg en Sint-Stefaanstraat tot aan het kerkhof.
Inbreuken tegen deze maatregel, kunnen worden bestraft
met een administratieve geldboete van max. 350 euro. De
dranken worden ook in beslag genomen en onmiddellijk
vernietigd.
DORPSDICHTER VAN KAMPENHOUT
“Ik dicht om te doorgronden wat de wereld vergat", zei
Hugo Claus. Het gemeentebestuur neemt deze gedachte
ter harte en gaat volgend jaar voor het eerst op zoek naar
de 'Dorpsdichter van Kampenhout'. Een van de taken van
deze dorpsdichter is bijvoorbeeld culturele evenementen
opvrolijken met een toepasselijk stukje poëzie. Behalve
kinderen (tweejaarlijkse Poëziewedstrijd), kunnen nu dus
ook Kampenhoutse (jong)volwassenen hun talenten tonen.
In maart 2015 wordt de oproep gelanceerd. Het bijhorende
reglement kan u nu reeds terugvinden op de gemeentelijke
website.

INVOERING ZONE 50 LANGESTRAAT
De gemeente Boortmeerbeek heeft besloten om in de Langestraat op hun grondgebied zone 50km/u in te voeren in
plaats van zone 70km/u. In Kampenhout bestond de Langestraat tussen huisnummer 70 en de grens met Boortmeerbeek ook uit een zone 70km/u. Om een samenhangend
snelheidsbeleid te realiseren, besloot het bestuur om in het
laatste gedeelte van de Langestraat ook een zone 50km/u in
te stellen. Zo geldt vanaf nu in heel de Langestraat in Kampenhout een snelheidsbeperking van 50km/u.
VERLENGING SCHOLENGEMEENSCHAP KASTZE
De gemeenteschool van Kampenhout vormt samen met de
gemeentescholen van Steenokkerzeel en Zemst een scholengemeenschap. De werking van deze scholengemeenschap werd verlengd voor de komende zes schooljaren.
Deze samenwerking speelt zich vooral af op het vlak van
personeelsbeleid.
KAMPENHOUT ONDERTEKENT BURGEMEESTERSCONVENANT
Lokale overheden spelen een cruciale rol bij het afremmen
van de klimaatverandering. Liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot houdt verband met stedelijke activiteiten, en CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Daarom nam de Europese Commissie het besluit
om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken
bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. Dat
gebeurde nog nooit eerder in de geschiedenis van Europa.
Het instrument hiervoor is het 'Covenant of Mayors' of het
'Burgemeestersconvenant'. Gemeenten en steden die dit
convenant ondertekenen, engageren zich om concrete
maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Europa
werkte daarvoor een stappenplan uit als rode draad, maar
elke gemeente bepaalt zelf welke maatregelen haalbaar en
uitvoerbaar zijn.
De gemeenteraad onderschrijft deze visie en doelstelling en machtigt de burgemeester om op 25 juni 2014 het
Burgemeesterconvenant te ondertekenen. Dat gebeurt tijdens een gezamenlijk ondertekeningsmoment waarop alle
Vlaams-Brabantse burgemeesters worden uitgenodigd. De
gemeente heeft nu een jaar de tijd om een klimaatactieplan
op te stellen met concrete maatregelen om deze doelstelling te halen. De provincie Vlaams-Brabant zal de gemeente
in alle stappen van dit traject begeleiden en ondersteunen.

BURGERZAKEN

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

HUWELIJKEN

GEBOORTES

HUWELIJKSJUBILARISSEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

(maart - april)

Karim Ziach &
Christel Tummers

22/02/14 Nora

Gouden

Bela Khasanova

25/02/14 Adelia

Eugeen Goolaerts & Victorina Andries

Eric Timmerman &
Thérèse Assieme Behounde

26/02/14 Liam-Joris

Eduard Buelens & Paula Vandenbroeck

Joris Fortan &
Kitty Berckmans

04/03/14 Lotte

Dieter Vandensteen &
Barbara De Clercq

06/03/14

Raf Ponsaerts &
Nele Van Ranst

13/03/14 Finn

Filip De Maersschalck &
Veronique Moeys

15/03/14 Robin

Bart Degroote &
Majorie Vanhaverbeke

25/03/14 Amélie

Lucas Tillekaerts &
Jo Verdeyen

25/03/14 Linde

Manuel Correia Rosa &
Danielle Vandergeeten

26/03/14 Liza

Said Bellahcene &
Yasemin Canli

27/03/14 Nadya

Jeremy Van Moer &
Vanessa Janssens

03/04/14 Noah

Vincent Runtuwene &
Ade Dehandschutter

04/04/14 Kara

Dirk Gyurkovics &
Natasja Smetanko

11/04/14 Julie

Kristof Snyders &
Valerie Dekrem

12/04/14 Thibaut

Tim Dekrem & Margery
Dominique

28/05/14 Jules

Steven Vets & Sylvie Impedovo

05/04/2014

Philippe Thomas & Anne Parpai

23/04/2014

Renaat Janssens & Marie Peeters

Eduardus Thuys & Eliane Wauters

Diamanten
Constant Popleu & Monica Verhaegen
Roger Brasseler & Rachel Mosselmans

OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
ons ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij alle nabestaanden onze meest oprechte deelneming aan en wensen
hen veel sterkte toe.
Hilde Coolen

27/01/2014

Hubert Liekens

13/02/2014

André Gordts

20/02/2014

Jenny Coosemans

27/03/2014

Renatus Verstreken

01/04/2014

Rene Van der Weyden

01/05/2014

Henri Steurs

03/05/2014

Lucienne Poedts

08/05/2014

Georgette Billiau

10/05/2014

Francine Van Opwijck

26/05/2014

Jules Dekrem

28/05/2014

BELBUS VOORTAAN BETALEND
Een aantal gemeenten, waaronder Kampenhout, hebben beslist om hun derdebetalerovereenkomst met De
Lijn niet verder te zetten. Het is dan ook niet meer mogelijk om gratis gebruik te maken van de Belbus 700.
Vanaf nu gelden dezelfde tarieven als bij een gewone busrit. U kunt dus gebruik maken van een abonnement,
een Lijnkaart, een biljet, een Omnipas 65+ of een SMS-ticket om uw rit te betalen.
Meer informatie over de tarieven van de vervoersbewijzen vindt u op www.delijn.be of 016 31 37 11.

BURGERZAKEN

AnneCatherine
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JEUGD

ZOMERVAKANTIE? OP HET
SPEELPLEIN NATUURLIJK!
’t Grobbeltje is weer klaar om er een spetterende
speelpleinzomer van te maken! Alle kinderen vanaf
2,5 jaar, die zindelijk zijn, tot en met het 6e leerjaar
zijn welkom in de pastorij van Relst (Hutstraat 24,
Kampenhout). De monitoren en jeugddienst staan
ter beschikking van dinsdag 1 juli tot en met vrijdag
22 augustus 2014 (behalve op 11 juli, 21 juli en 15
augustus) telkens van 7u30 tot 18 uur.

JEUGD
BURGERZAKEN

Inschrijven kan uiterlijk drie dagen op voorhand via
http://kampenhout.ticketgang.eu
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Meer info:
Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15
www.kampenhout.be

IK ROEFEL, JIJ ROEFELT, WIJ
ROEFELEN, …
… op zaterdag 11 oktober 2014! Want tijdens de
Roefeldag krijgen kinderen van 6 tot 13 jaar uitgebreid de kans om een kijkje nemen in de `Grotemensen-werk-wereld'. Roefelen is een Vlaams
woord voor snuffelen, rondkijken of onderzoeken.
Kinderen kunnen dan bij Kampenhoutse winkels
en bedrijven een kijkje nemen en misschien zelfs
meehelpen!
Schrijf deze datum dus zeker in je agenda, na de
zomervakantie zorgen we voor meer informatie!

PARK4KIDS
Op zondag 6 juli 2014 van 14 tot 17 uur wordt tijdens
de Parkfeesten het Park van Relst opnieuw omgetoverd tot ‘Park4Kids’: één grote speeloase voor de
kinderen!
Alle kinderen en uiteraard ook hun ouders, grootouders, sympathisanten, … worden uitgenodigd om
deze dag zeker in hun agenda te noteren. Talrijke
attracties en spelen zullen voor alle kinderen aanwezig zijn. Bij slecht weer verhuizen we naar de reuzetent.
Voor het organiseren van deze speelnamiddag wordt
een kleine bijdrage van 2,5 euro per kind gevraagd.

Voor de Kampenhoutse handelaars:
Heeft u zin om uw winkel/bedrijf/organisatie enkele uren open te stellen voor kinderen tussen 6-13
jaar? Geef dan een seintje aan onze jeugddienst
(jeugd@kampenhout.be of 016/65 99 15) om het
deelnameformulier te verkrijgen. Deze Roefeldag
bestaat dankzij uw medewerking, waarvoor alvast
onze dank.

WIE WORDT DE VOLGENDE KINDERBURGEMEESTER?
De speelnamiddag wordt traditiegetrouw afgesloten door het ‘ballekesrapen’ voor alle leeftijden en
de verkiezing van de Kinderburgemeester van Kampenhout. Alle meisjes en jongens uit Kampenhout
die willen meedingen naar de titel van Kinderburgemeester en die geboren zijn in 2002, 2003, of 2004
kunnen zich inschrijven als kandidaat-kinderburgemeester. Iedereen die zich inschrijft voor deze verkiezing, mag in het najaar alvast mee zetelen in de Kindergemeenteraad. Hier krijgen de kinderen de
kans om hun stem te laten horen en kunnen ze meningen uitwisselen over wat er leeft binnen onze gemeente.
Inschrijven kan tot en met 30 juni 2014 bij de jeugddienst (jeugd@kampenhout.be) of bij Park Van Relst (parkvanrelst@kampenhout.be). Stuur een foto en vermeld je naam, adres, geboortedatum, school en een telefoonnummer
waarop we je ouders eventueel kunnen bereiken. Om praktische redenen wordt het aantal inschrijvingen beperkt
tot de eerste 20 inschrijvers. Snel zijn is dus de boodschap !

Vrijdag 04 juli

WILL TURA LIVE

21u

Zaterdag 05 juli

Triatlon just-4-fun
Duatlon (lopen/mountainbike/lopen)

15u

0

20u3

met optredens van The Sunsets, Danny Fabry, Sam Gooris,
De Romeo’s met orkest + aansluitend fuif
Zondag 06 juli

PARK4KIDS

14u

Radio Kampernoelie

19u

gezellige afsluiter met Pieper en Dixie

Ontwerp en realisatie: www.printenzo.be

V.U. : Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

PARKFEST

SPORT

11u
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MILIEU

DE SOLITAIRE BIJ

MILIEU

In Vlaanderen leven ongeveer 300 soorten solitaire bijen.
Solitaire bijen is de verzamelnaam voor ‘alleen-levende’
bijen.
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Wat hebben ze nodig?
De solitaire bijen hebben nood
aan nectar uit bloemen, stuifmeel
en een geschikte nestplaats. De
meeste soorten graven een nestgang in de bodem en nestelen
zich dus ondergronds. De anderen maken nesten in holle stengels, tussen stenen, in holtes van dood hout of andere
holle ruimtes. Ze verzamelen stuifmeel dat in de nestholte wordt opgestapeld. Daar legt het vrouwtje een eitje
op. Het stuifmeel is het voedsel voor de larve, eens dit
uit het ei komt. Rond elk eitje wordt een wand gebouwd.
Zo ontstaat er een cel. Dit wordt telkens herhaald tot de
holte is volgebouwd met cellen. Bepaalde soorten leven
parasitair, waarbij de eitjes in nesten van andere bijensoorten worden gelegd.
Bestuiving
Solitaire bijen zorgen vanaf maart voor bestuiving en zijn
daarmee vroeger dan honingbijen. Solitaire bijen zijn
iets kieskeuriger in hun plantenkeuze dan honingbijen.
Zij zijn nuttig voor heel wat planten die in lagere dichtheden groeien. Bovendien zijn er aanwijzingen dat solitaire
bijen efficiënter bestuiven dan honingbijen.
Help mee de bijen te redden
Bijen kunt u helpen door pesticiden te vermijden, nestgelegenheid aan te bieden (bv. bijenhotels of open grond
op zonbeschenen plaatsen) en een rijk aanbod aan verschillende bloemen doorheen gans het jaar te voorzien.
Wilde tuinen zijn paradijsjes voor bijen. Hoe meer bloeiende planten, hoe beter. Bovendien steken solitaire bijen
niet. U kunt ook helpen door onbespoten groenten en
fruit te kopen of door zelf groenten en fruit te verbouwen.
Meer info
www.natuurpunt.be/wildebijen
www.rlnh.be/bestuivers-een-handreiking
www.koesterburen.be

CAR FREE DAY
Car Free Day gaat dit jaar door op donderdag 18 september 2014. Dan moedigt
Taxistop iedereen aan om te kiezen voor
duurzame mobiliteit. Ga eens met de
fiets, bus of trein naar het werk. Kies voor
carpool of werk van thuis uit.
De gemeente Kampenhout neemt deel
aan de actie en zal proberen om haar
medewerkers te stimuleren om op 18
september duurzaam naar het werk te
komen. Samen kunnen we de filesleur
doorbreken!

MILIEU

In een landelijke gemeente zoals Kampenhout groeien er
(gelukkig) nog heel wat bomen en struiken. Het gebeurt
daarbij wel eens dat overhangende takken van bomen of
struiken enige hinder veroorzaken. Het gemeentebestuur
ontvangt hierover frequent vragen of klachten. Hieronder
enkele verduidelijkingen aangaande de wettelijke verplichtingen, die ook gelden voor takken en struiken die
overhangen op openbare wegen.
1. De afstand van de beplantingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoogstammige en
laagstammige bomen. De wet verwijst naar vaste en erkende (plaatselijke) gebruiken maar wanneer die er niet
zijn, dan wordt de afstand voor hoogstammige bomen bepaald op 2 meter van de scheidingsgrens en op 0,5 meter voor de laagstammige. Hoogstammig definieert men
als (min.) 3 meter. Wanneer die hoogstammige bomen
gebruikt worden als haag, zoals beuk of meidoorn, dan
mogen ze op 0,5 meter geplaatst worden.
2. Wat als er hinder ontstaat?
Ook al staan bomen op de wettelijk voorziene afstand, dan
nog kunnen ze hinder veroorzaken door bijvoorbeeld takken die overhangen, fruit en bladeren die in de eigen tuin
vallen, te veel schaduw door te grote bomen enz… Sommigen nemen het heft in eigen hand en knippen de overhangende takken af of snoeien de hinderende bomen in
de lengte. Dit is echter niet toegestaan en uw buurman
kan u hiervoor voor de Vrederechter dagen. Als bomen
of struiken en beplantingen hinderlijk worden en moeten
gesnoeid of verwijderd worden, dan spreekt u best uw
buurman hierover aan. Het principe is: het snoeien moet
gebeuren door de eigenaar van de boom.
Wanneer u zelf bomen heeft die overhangen over de tuin
van de buurman, dan mag u wanneer die tuin niet is afgesloten u op die tuin begeven om te kunnen snoeien. Dit
noemt men het ‘ladderrecht’. Is de tuin wel afgesloten,
dan moet u toestemming vragen. Het spreekt voor zich
dat u beter altijd eerst toestemming vraagt, om wrevel te
voorkomen. Krijgt u geen toestemming, dan kan u zich tot
de vrederechter wenden. In tegenstelling tot het snoeien
van takken mag u wel (zonder toestemming van de buurman) wortels die op uw eigendom komen, doorhakken op

voorwaarde dat ze geen schade aan
de boom aanrichten. Gaat het om een
grote boom, dan wint u best eerst advies in voor u zomaar lukraak begint
te zagen of kappen. Overleg eerst met
uw buurman. Die moet de gelegenheid
krijgen om de wortels zelf te verwijderen, of beroep te doen
op een vakman om dat te doen (wat hij uiteraard zal moeten
betalen).
3. Wat met fruit en afgevallen bladeren en takken?
Zolang het fruit aan de takken hangt, mag u het niet afplukken. Het blijft eigendom van de buur, zelfs al hangt die tak
bijvoorbeeld 2 meter over uw eigendom. Zodra het op de
grond ligt, is het van u. Wat u zeker niet mag doen, is het
fruit terugwerpen over de haag of de afgevallen bladeren
deponeren bij uw buurman.
4. Wat kan de huurder doen?
Gezien de huurder het genot krijgt van het huis en de tuin
die hij huurt, heeft hij het recht om zelf een initiatief te nemen wanneer zijn genot wordt gestoord. Dat wil zeggen dat
hij kan vragen aan de buurman om te snoeien en dat hij in
geval van weigering zelf naar de vrederechter kan stappen.
5. Laatste toevlucht: de vrederechter
Wanneer u onderling niet tot een oplossing kan komen, kan
u naar de vrederechter stappen. U doet er dan best aan om
eerst in verzoening te laten oproepen. Dit kost niets en de
partijen worden uitgenodigd bij de vrederechter die zal proberen te verzoenen. Van dergelijke procedures mogen evenwel
geen wonderen verwacht worden. Vrederechters zullen niet
zo vlug geneigd zijn om bomen te laten omhakken of drastische snoeibeurten te bevelen. Het moet werkelijk om echte
hinder gaan. Zo zal bijvoorbeeld een te dicht geplante boom
eerder een snoeibeurt krijgen dan dat hij verwijderd wordt.
6. Hou ook rekening met landbouwvoertuigen
Landbouwmachines zijn vaak tot 3.80m hoog waardoor ze
veel ruimte nodig hebben op de openbare weg, zowel in de
hoogte als in de breedte. Door overhangende takken moeten de landbouwers vaak uitwijken op het andere rijvak. Dit
kan leiden tot gevaarlijke verkeersituaties, beschadiging
van zijspiegels, ruiten, bekabeling enzovoort.
Meer info
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

MILIEU

OVERHANGENDE TAKKEN: WAT
MAG EN WAT NIET MAG?
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WELZIJN

DORPSRESTAURANTS

WELZIJN

INFOAVOND BEKKENBODEMSPIEREN
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Ongewenst urineverlies is een frequent voorkomend
probleem waar kinderen, mannen, vrouwen en vooral ouderen mee geconfronteerd kunnen worden. Nog
steeds durft een groot aantal onder hen er niet over
praten of hulp zoeken. Toch is het probleem in de
meeste gevallen te verhelpen. Om het taboe te doorbreken, zal Marijke Van Kampen (verbonden aan de
dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het
UZ Leuven en hoogleraar aan de KU Leuven) de volgende zaken op deze infoavond ter sprake brengen:
1. Wat is incontinentie?
2. Welke soorten van incontinentie bestaan er?
3. Hoe kun je zelf de controle herwinnen over je
blaas?
4. Welke mogelijke behandelingen en hulpmiddelen bestaan er?
5. Specifieke aandacht gaat naar bekkenbodemspieroefeningen
Wanneer: dinsdag 7 oktober 2014 om 19 uur
Waar: Glazen zaal (OCMW gebouw)
Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet vereist.
Meer info
bij de dienst Welzijn:
016/65 99 30 of welzijn@kampenhout.be

De mammobiel komt dit jaar van 22 september tot 7
oktober naar Kampenhout (data onder voorbehoud).
Vrouwen uit de doelgroep zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Voor 10 euro kan u genieten van een
volledig menu (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) en een gezellig
samenzijn. Iedereen is welkom,
maar we richten ons vooral tot gepensioneerden die op deze manier
in hun deelgemeente sociale contacten kunnen onderhouden of uitbreiden. Mocht u zelf interesse hebben of iemand
kennen die graag wil deelnemen, laat het ons zeker
weten.
Het dorpsrestaurant gaat telkens door van 12 tot
15 uur. We willen iedereen de kans bieden om naar
het dorpsrestaurant in eigen buurt te komen in het
voor- en najaar dus koop tijdig je deelnemerskaart.
Kaarten zijn tijdens de maand voordien beschikbaar
bij de dienst welzijn (Villa Lucie, Gemeenteplein).
Dinsdag 14 oktober – Buken (Trefpunt)
Dinsdag 21 oktober – Nederokkerzeel (Parochiezaal)
Woensdag 29 oktober - Berg (Sport- en Cultuurcentrum)
Woensdag 5 november - Relst (Park van Relst)
Donderdag 13 november - Kampenhout (Glazen
Zaal OCMW)

DIABETES
Diabetes aanpakken lukt veel beter met een duwtje
in de rug. De Diabetes Liga is de helpende hand die
u de weg kan wijzen naar de juiste ondersteuning.
Diabetes Liga vzw
Ottegemsesteenweg 456 – 9000 Gent
Infolijn: 0800/96 333
vdv@diabetes.be
Lokaal contactpunt:
Francinne Kerinckx,
Wildersedreef 35 - 1910 Kampenhout
016/65 60 08

WELZIJN

Even
kennis
maken:
HARNO is de overkoepelende organisatie van de
huisartsenkringen van de
noordrand van Brussel.
Ook Ka.St.El, de huisartsenkring van Kampenhout, maakt hier deel van
uit en heeft een zetel in het bestuur. Harno ondersteunt vooral de huisartsen, maar staat ook
ten dienste van de bevolking. Ze organiseren bijvoorbeeld zelf workshops.
In september wordt een vernieuwde en gebruiksvriendelijkere versie van de Harno-website verwacht. Op www.harno.be vindt u momenteel ook
al veel interessante info i.v.m. gezondheid, preventie, zorgverlening, …. Er is ook een handige
zoekfunctie om artsen, apothekers en andere
zorgverleners snel terug te vinden.

AANBOD SOCIALE HUUR- EN KOOPWONINGEN KAMPENHOUT
De gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting is bezig met de bouw van sociale huur en koopwoningen in de
Tritsstraat te Kampenhout.
Fase 1: 35 huurwoninggelegenheden + 18 koopwoningen (beëindiging +- voorjaar 2015*)
Fase 2: 18 huurwoninggelegenheden + 9 koopwoningen (beëindiging +- eind 2015*)
(*) dit is een schatting
De inschrijvingen voor deze sociale huur en koopwoningen zijn reeds geruime tijd lopende, indien u zich
alsnog wil inschrijven, kan u terecht bij het woonloket voor inschrijvingensociale huur: 0492/58 00 31
of woonloket@kampenhout.be.
Voor inwoners van de gemeente Kampenhout is het lokaal toewijzingsreglement sociale huur van toepassing.
Dit wil zeggen:
- Er zal eerst voorrang gegeven worden aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in de gemeente wonen.
- Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente
kampenhout wonen of gewoond hebben.
- Tot slot zal er voorrang gegeven worden aan kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor toewijzing
minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente Kampenhout.
Voor sociale koopwoningen kan u zich inschrijven bij de maatschappij zelf: Gewestelijke maatschappij voor
volkshuisvesting: 02/371 03 30.

WELZIJN

KENT U HARNO ?
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vrij 4/07, zat 5/07 en
zon 6/07

zat 12/07 om 19 uur

vrij 18/07 vanaf 18u,
zat 19/07 vanaf 16u, Scoutslokalen
zon 20/07 vanaf 12u achter de kerk in
en maa 21/07 van 12 Buken
tot 15 uur
zat 2/08 van 18 tot
21 uur, zo 03/08 van
11u30 tot 15 uur

Voor affiche met data en artiesten zie achterkant gemeenteberichten.

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

Kulturele Kring Kampenhout organiseert naar aanleiding van de
Vlaamse feestdag haar jaarlijkse gezellige samenzangavond.

Scouts Buken-Delle organiseert voor de 26° keer Mossel-Brossel. Er zijn
lekkere mosselen, brochetten, kip, croque monsieur en ijsjes. Iedereen
welkom!

Verkrijgbaar: mosselen, brochettes, koude schotels. Voor de
kinderen is er ook een springkasteel.

Optredens van verschillende fanfares en harmonieën uit de
zat 9/08 van 18 tot 21
omstreken. In het restaurant kun je terecht voor mosselen,
uur en zon 10/08 om Park van Relst
stoofvlees of curryworsten. Door de Koninklijke Fanfare De Vlaamse
11u30 tot 19 uur.
Leeuw Relst.

Kampenhout
Swingt

Parkfeesten

Kampenhout durft
zingen

26°
Mossel-Brossel

Zomerfestijn

Fanfarefestival &
Fanfarefeesten

Workshops Kunst-

Diverse locaties

Van 20 uur tot 23u30
don 3/07
(Kampenhout)
don 17/07
(Nederokkerzeel)
don 7/8 (Buken)
don 28/8 (Berg)

Zaal PAX

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

Park van Relst
(Aarschotsebaan
128)

Diverse
startlocaties

din 1/07 tot zon 31/8

Neem deel aan deze familiale zoektocht doorheen KampenhoutRelst, met een fiets als hoofdprijs voor de winnaar. Vanaf 1 juli is het
vragenformulier van de zoektocht ter beschikking, je hebt tijd tot 30
augustus om de zoektocht af te ronden.
Meer info: http://relst.landelijkegilden.be

Fietstocht 115 jaar
Landelijke Gilde
Kampenhout Relst

LOCATIE

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag van de
maand (juli en augustus niet), kaartavond in
de pastorij van Berg van 20u tot 22u30.

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout:
elke 3de maandag van de maand om 13u30 en
19u30 (uitgezonderd in juni, juli en augustus)
in zaal Pax
(Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst:
elke laatste dinsdag van de maand om 13.30
en elke laatste woensdag van de maand om
19.30. Info: 0486 95 38 78.

AEROBIC:
KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot 21u in de
turnzaal van de Parkschool (Aarschotsebaan
130).

TURNEN
KVLV Relst: BBB Turnen:
elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal
van de parkschool.
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u. tot
21u. herenturnen
Turnen 55+: elke maandag van 14u. tot 15u. in
de sporthal Kampenhout

PETANQUE BERG
Van 01/04/2014 tot 31/10/2014
Elke woensdag en zaterdag
van 14 uur tot 18 uur.
Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg
(achter de oude pastorij op ± 100m van de
kerk)
Inlichtingen: 0474/40 24 86
			
WEKELIJKSE MARKT
Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot 18 uur.

PETANQUE
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

		

Volgende
activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Centrum
Nederokkerzeel
Berg

vrij 15/08, zat 16/08
en zon 17/09
vrij 23/08, zon 24/08
en maa 25/09

don 28/08 van 20 tot
22 uur

Voor klein en groot in het centrum van Nederokkerzeel, meer info
over alle activiteiten: www.nederokkerzeel.be .

Kermisattracties voor klein en groot in het centrum van Berg.

Voordracht over de aantekeningen van onderpastoor Clickteur
en pastoor Deckers over de dramatische gebeurtenissen tijdens
de eerste dagen van WOI in Kampenhout en de terreur waar de
inwoners het slachtoffer van waren.

Georganiseerd door de Landelijke Gilde en KVLV Kampenhout-Relst.
zon 31/08 van 10u30
Gebedsviering om 10u30, rondrit met tractoren en bedrijfsbezoek
tot 20u
van 14u15 tot 17 uur en eetgelegenheid vanaf 15 uur tot 20 uur.

K.F. De Toonkunst nodigt u uit voor een hapje, een drankje, een
vleugje muziek en gewoon gezellig samen zijn.

Workshop voor senioren, zie p. 18

Kermisattracties voor klein en groot in het centrum van
Vrij 12/09, zat 13/09,
Kampenhout. Op zaterdag kinderballenworp en kinderrommelmarkt zon 14/09 en
met op vrijdag 12/9 avondmarkt van 18 tot 22 uur.
maa 15/09

Jaarlijkse strandfuif georganiseerd door Chiro Relst.

Okkeziel Bruist Kermis

Kermis Berg

Voordracht:
Inwoners van
Kampenhout op
hun lijdensweg
naar ballingschap
in Merelbeke

33ste dag van de
Landbouw

Aperitiefconcert
K.F. De Toonkunst

Oud is niet out!

Avondmarkt en
kermis
Kampenhout

Strandfuif

Dansnamiddag
voor senioren

Glazen zaal OCMW

Maa 8/09 om 14u30

Don 18/09 – deuren
open vanaf 11u15
zon 21/09 van 13u
tot 17u
zo 21/09/14 van
14u tot 18u

Jaarlijks seniorenfeest met optredens van Dirk Bauters, Vanessa
Chinitor en Bobby Prins. Kaarten zijn 15 euro voor de show en
middagmaal. Meer info zie p. 19

De Bergse Vrienden organiseren in samenwerking met de dienst
Cultuur, wegens het 10 jaar bestaan van het Witloofmuseum, een
voetzoektocht rond de wegen van het museum.

Georganiseerd door CM Ziekenzorg Nederokkerzeel, iedereen van
harte welkom!

Seniorenfeest

7de voetzoektocht

Pannenkoekendag

UiT IN KAMPENHOUT

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

maa 15/09 vanaf
14 uur

Dansnamiddag onder begeleiding van DJ Yves.

Parochiezaal
Nederokkerzeel

Witloofmuseum
Kampenhout

Sporthal
Kampenhout

Tenten chiro Relst,
Hutstraat

Zat 13/9

Gemeenteplein
Kampenhout

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

zon 7/09 van 11u30
tot 12u30

Park van Relst
(Aarschotsebaan
128)

Onze-LieveVrouwkerk van
Kampenhout

Bukenstraat 13,
Buken

don 14/08, vrij 15/08
en vrij 16/08 van
14u tot 17u

Verschillende workshops. Meer info bij Atelier Kunstkan
(www.kunstkan.be)

kan : gezichten
schilderen,
gezichten tekenen
& mixed media
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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
donderdag 28 augustus 2014 in!

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

WANDELEN
Witloofstappers: Van april t.e.m. augustus wekelijks
wandelen op donderdag.
Start: 19u30, wandeling van ongeveer 7 km, aan
een tempo van ongeveer 4km/u
Twee uurtjes wandelen in de natuur en een
gezellige klets achteraf. Deze wandelingen zijn
niet enkel voor leden. Ook niet-leden zijn van
harte welkom en kunnen zo kennismaken met "
De witloofstappers". Honden aan de leiband ook
welkom.
Voor data en info: www.witloofstappers.be.

FIETSEN
KWB: elke dinsdagnamiddag fietsuitstap voor
senioren, vertrek om 13u30 aan de sporthal
Kampenhout.
Witlooftrappers: Van mei t.e. m. augustus
tweewekelijks fietsen op dinsdag.
Start: 19u30, rit van ongeveer 1u30, al dan
niet onderbroken door een rustpauze tegen
een tempo van 15 tot 18 km per uur ( niet het
snelle tempo van wielertoeristen of van semiprofessionele mountainbikers, maar ook niet
het tragere tempo van seniorenverenigingen).
Voor data en info: www.witloofstappers.be.

SCHILDERSKLAS:
Elke dinsdagmiddagnamiddag voor
volwassenen in lokalen jeugddienst
(Relst). Gratis deelname voor inwoners van
Kampenhout, wel vooraf contact opnemen
met Benni Peeters. (ben_peeters@hotmail.
com - 0476/53 10 33)

Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u.30
“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag van 13u30
tot 18u in het Park van Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en
donderdag om 19u30 in Bistro 500
(Haachtsesteenweg 526), ook beginners
welkom.

CULTUUR

CULTUUR

ONDERWIJS
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SCHOOLFEEST ‘DE MESTKEVER’ –
DE TOVERBERG
In het kader van ‘Samen zijn we sterk’ hebben alle kinderen van De
Toverberg tijdens 4 maanden gewerkt rond het luisterverhaal ‘De
Mestkever’. Dankzij de verschillende groepen (decorgroep, muziekgroep, dansgroep, acteurs) werd het een schitterende voorstelling.

ONDERWIJS

TECHNOPOLIS

Alle klassen van de lagere school brachten een bezoek
aan de bibliotheek van Kampenhout. De leuke fietstocht
heen en terug was natuurlijk mooi meegenomen.

ONDERWIJS

De derde graad van Het Klimtouw bracht same
met de zesde klas van Berg een bezoek aan
Technopolis. Succes verzekerd!

JEUGDBOEKENWEEK –
BEZOEK BIBLIOTHEEK
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INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR
Maak een afspraak via mail
(directie@detoverberg.be) of telefonisch
(016/659977) met juf Fanny.
Gemeenteschool-Nederokkerzeel
"Het Klimtouw"
lagere school
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77 - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool-Berg "De Toverberg"
Gemeentewegel - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77 - www.detoverberg.be

Gemeenschapsonderwijs
"Ter Bronnen" & “Bukadie”
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.54.27
www.scholenterbronnen.be
Vrij onderwijs VGSK
De Boomhut
Brouwerijstraat 2
910 Kampenhout
Tel: 016/65.74.86
www.vgskdeboomhut.be

Vrije onderwijs
´t Okkerzeeltje"
Kleuterschool
Bogaertstraat 4
1910 Kampenhout
Tel: 016/ 65 54 85
tokkerzeeltje.kampenhout.be
Vrij onderwijs Parkschool
Aarschotsebaan 130
1910 Relst-Kampenhout
Tel: 016/65.53.53
www.parkschool-relst.be

SPORT

SPORTELDAG BLANKENBERGE

SPORT

De gemeente Kampenhout organiseert samen met
de buurgemeenten op vrijdag 19 september 2014
een sportdag voor 50-plussers te Blankenberge. De
deelnameprijs bedraagt 10 euro.
Inbegrepen: het busvervoer (vertrek sporthal Kampenhout), de deelname aan de sporten, de huur van
de fietsen en 's middags een broodje met soep.
U kan onder andere kiezen uit volgende sporten:
fietstocht - wandeltocht - petanque - minigolf golfbiljart enz.
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AAN DE
SPORTVERENIGINGEN:
ERKENNINGS- EN
SUBSIDIEAANVRAGEN
Alle erkennings- en subsidieaanvragen moeten vóór 15 september 2014 worden binnengebracht op de sportdienst. De nodige documenten, alsook een handige leidraad, vindt u op de
gemeentelijke website. De sportdienst blijft
natuurlijk bereid om alle vragen omtrent de
dossiers te beantwoorden. Wees op tijd want
laattijdige dossiers worden niet behandeld.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan u contact opnemen met de sportdienst Kampenhout via
onderstaande gegevens.

SCHRIJF JE IN VOOR EEN
TRIATLON (OF DUATLON)
Op zaterdag 5 juli wordt er tijdens de parkfeesten
(Park Van Relst) een kleine ‘Just 4 fun – triatlon’
georganiseerd voor een breed publiek. Alle leeftijden kunnen deelnemen en er is geen rangschikking
van de deelnemers aan het einde. De triatlon begint
om 11 uur met zwemmen (100 m) in het zwembad
van Mechelen, de rest gaat door bij het park van
Relst: 12 km fietsen (om 13 uur) en 3km lopen (sluit
aan op het fietsen). Inschrijven kan die dag in het
Park van Relst vanaf 10 uur, deelname kost 5 euro.
Voor de iets sportievere zielen is er dit keer ook
een stevigere brok voorzien: de duatlon (vanaf 15
uur). De duatlon bestaat uit lopen (4 km om 15 uur),
mountainbike (17 km) en vervolgens opnieuw lopen (4 km). ‘Om het eerst’ is hier formeel het devies, maar u kan het ook gewoon als een sportieve
uitdaging voor uzelf beschouwen. In tegenstelling
tot de triatlon, is er hier wel een tijdsregistratie en
rangschikking. Gelieve vooraf in te schrijven door
storting op rekeningnummer BE 42 7341 3606 6454
(voor 3 juli 2014) met vermelding : naam, voornaam,
geboortedatum. Deelnemen kost 5 euro of 12,5 euro
(al dan niet licentie bij VTDL).

GORDELFESTIVAL
Het Gordelfestival laat u een
zomer lang proeven van het
beste van de Groene Gordel.
Beweeg actief en ontdek alle
mooie plekjes heel sportief.
Duik in de boeiende cultuur en geniet van de lekkerste streekproducten.
En blijf gerust wat langer, want het Gordelfestival duurt dit jaar tot oktober.
Gordelfestival topdag:
zondag 7 september 2014
Meer info: www.gordelfestival.be

MELDPUNT SPORT
Heeft u vragen of opmerkingen
i.v.m. sport en bewegen? Meld
dit dan via sport@kampenhout, 016/65 99 75 of
op de sportdienst (sporthal van Kampenhout,
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout). Onze
sportfunctionaris helpt u graag verder

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

OPENINGSUREN

BIB

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

15u30 -19u30
15u30 -19u30
14u -18u
gesloten
15u30 -19u
10u -13u
gesloten

In mei startte de bib, in samenwerking met Bibnet en 213 andere bibliotheken, met ‘E-boeken in de Bib’.
Ongeveer 400 e-boeken zijn beschikbaar!
Voor het lezen van e-boeken heeft u een app op uw smartphone nodig. De app is gratis en kunt u downloaden via de AppStore en Google Play. U krijgt een comfortabele leesomgeving,
een etalage met sorteerfunctie en een persoonlijke boekenplank. Met een persoonlijke login kan u behalve lezen, ook de
leentermijn in het oog houden en controleren welke e-boeken
u heeft geleend.
Om e-boeken te downloaden, kan u een leentegoed ter waarde
van 5 euro aankopen in de bibliotheek . Met dit leentegoed kan
u drie e-boeken lenen. De leentermijn is vier weken per titel.
In de bibliotheek is het lezen van e-boeken gratis. Daarvoor
kan u gebruik maken van de computers of tablets van de bib of
lezen op een eigen toestel via de wifiverbinding van de bibliotheek.
Bezoek de bib en ontdek de collecties : verhalende, informatieve en groteletter boeken, poëzie en toneel, cd’s,
taalcursussen, bladmuziek, strips, tijdschriften en kranten, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige literatuur,
educatieve en spel cd-roms, films en muziek op dvd…
U kan in de bibliotheek ook zelfstandig materialen ontlenen, verlengen en weer inleveren. Twee gebruiksvriendelijke zelfbedieningbalies registreren automatisch de
ontlening van zodra u de titels aanbiedt. Een intelligente
inleverkast ontvangt uw ontleende werken en registreert
automatisch de inname. Buiten de openingstijden kan u
ontleende werken inleveren in een intelligente inleversluis. U kan de werking van de zelfbediening bekijken op
de bibliotheekpagina van de gemeentelijke website.

Wie moeilijk zelf naar de bib kan komen en minder mobiel is (langdurig
zieken, mindervaliden, bejaarden, …)
kan rekenen op de BIB-AAN-HUISdienst. Geïnteresseerden kunnen een
afspraak maken met de bibliotheek
voor een verkennend gesprek. Daarna
worden verdere praktische afspraken
gemaakt.
Wie al lid is, kan via de webcatalogus of
via gepersonaliseerde keuzelijsten zijn
of haar keuze laten weten.
Bib-aan-huis is gratis voor leden van
de bibliotheek (boeken, tijdschriften en
strips kun je gratis lenen, enkel voor
cd’s en dvd’s wordt een kleine som
leengeld gevraagd).

Op zoek naar een bepaald werk?
Raadpleeg de webcatalogus op:
www.bidoc.be/kampenhout en reserveer het werk online. Onder de
rubriek ‘nieuw’ vindt u een link naar de nieuwste boeken, films, strips …
Iets niet gevonden in onze bib?
De bibliotheek maakt deel uit van een netwerk. Raadpleeg de volledige catalogus op : www.bidoc.be/vlaamsbrabant of de Vlaamse centrale catalogus : http://zoeken.bibliotheek.be. U kan ook een mailtje sturen naar
kampenhout@bibliotheek.be en zo het gewenste werk
uit een andere bibliotheek laten overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

BIB

BIB-AAN-HUIS
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SENIOREN

OUD IS NIET OUT! -SESSIE

SENIOREN

Naarmate u ouder wordt, geeft het leven u nieuwe uitdagingen. Uw lichaam voelt niet meer hetzelfde als
vroeger, uw rol in de samenleving verandert door uw
pensionering, u wordt geconfronteerd met verlies van
vrienden of geliefden, u heeft meer vrije tijd dan vroeger, …
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Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie biedt u (i.s.m. de Vlaamse Logo’s en
met steun van de Vlaamse overheid) de kans om samen
met leeftijdsgenoten te onderzoeken hoe u deze uitdagingen aanpakt. U kan anderen inspireren door te delen
hoe u met bepaalde uitdagingen omgaat of u kan zelf al
luisterend nuttige tips oppikken.

om te gaan. Zeker is dat men als oudere ook met volle
teugen van het leven kan genieten, dipjes te boven kan
komen en nieuwe ervaringen kan opdoen!
Wanneer? maandag 8 september 2014 om 14u30
(geschatte duur: 1u30)
Waar? Glazen Zaal OCMW Kampenhout op het
Gemeenteplein
Inschrijven is niet noodzakelijk.

ZILVERWIJZER in
fosessie
bevordering

mentaal we
lbevinden bij
60-plus

sers

Op maandag 8 september 2014 wordt er een basissessie ‘Oud is niet Out’ georganiseerd door woonzorgcentrum Molenstee waarbij men vanuit verschillende
invalshoeken naar ‘ouder worden’ kijkt, met aandacht
voor een positieve beeldvorming. Als oudere krijgt men
te maken met pensionering, grootouderschap, verminderde lichaamskracht, … Tijdens deze sessie worden
verschillende tips besproken om met deze uitdagingen

met dank aan de leden van de stuurgroep

www.fitinjehoofd.be

v.u.: Linda De Boeck, Lakeman 106, 1840 Londerzeel

DANSNAMIDDAGEN
Opgelet in juli en augustus zijn er geen dansnamiddagen! Vanaf september kunnen onze senioren weer
naar hartenlust dansen en swingen in ‘de feestzaal “Salon Deli-dish. Het live muzikaal entertainment
wordt verzorgd door DJ Yves Ombelets. De dansnamiddagen gaan telkens door op de 3de maandag van
de maand.
Inkom is gratis. Iedereen is welkom vanaf 14 uur op volgende data:15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december 2014.

SENIOREN

SENIORENFEEST 2014

Donderdag 18 september 2014
SENIORENFEEST
2014
enkel voor
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

18 september ‐

inwoners van
Sporthal
Kampenhout
Deuren open vanaf 11.15
uur
Kampenhout
Programma:

SENIOREN

Warm middagmaal om 12 uur • Showprogramma om 14 uur met:
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Toegangskaarten kosten 15 euro per stuk (middagmaal en showprogramma) of
7 euro
per
stuk
(enkel +showprogramma)
zijn verkrijgbaarofvanaf
11 van
augustus
tot 10 september
2014 bij:
Showprogramma
middagmaal: 15en
euro
bij één
de vrijwilligers
:

Kaarten vanaf 11 augustus (tot 10 september)
Gustaaf Meeus
Peperstraat 121 A
Dienst
Bevolking
016 65 99
41)
verkrijgbaar
bij:(Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat
Maurits 16,
Overloop
Kruisstraat
4
Victor
Peeters
Wildersedreef
31 A
Dienst Welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 30)
Burgemeester en Schepenen,
Sylvain Verdeyen Laarstraat 38
Vrijwilligers
Burgemeester & Schepenen
Dienst bevolking (Gemeentehuisstraat 16)
Albert Willems
Tor�roeklaan 18
Gustaaf Meeus Peperstraat 121 A
Kris Leaerts
Aarschotsebaan 83
0478 36 33 40
Dienst welzijn (Villa Lucie, 1e verdiep)
Maurits Overloop Kruisstraat 4
Stefan Imbrechts
Grootveldstraat 89
0498 92 27 75
Victor Peeters
Wildersedreef 31 A
Rudi Van Ingelgom Nederokkerzeelstraat 15 0475 83 17 67
Sylvain
Verdeyen
Laarstraat
Stefaan Peremans
89 61 84
Deuren
open vanaf
11u1538‐ Warm middagmaal
om 12 uur F.‐ Schoevaertsstraat
Showprogramma12om 0497
14 uur
Albert Willems Torfbroeklaan 18
Marleen Van De wiele Assentstraat 2
0475 95 10 57
Stefan Vandevenne
Langestraat 15
0496 47 64 05
Greet Willems
Grootveldstraat 68
0473 95 89 39

OCMW

EUROPA IN MOLENSTEE

SOCIAAL RESTAURANT
“PURE GOESTING”
De menu’s voor de volgende weken
vindt u hieronder:

OCMW

Dinsdag 8 juli
(inschrijven vóór 30/6)
Heldere groentensoep
Hollandse salade met stokbrood
Kriekentaart
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Dinsdag 15 juli
(inschrijven vóór 7/7)
Pompoensoep
Salade met tonijn & ei met
stokbrood
Abrikozentaart
Dinsdag 22 juli
(inschrijven vóór 14/7)
Portugese soep
Salade geitenkaas & walnoten met stokbrood
Pruimentaart
Voor reservatie of meer info
kan u terecht bij het onthaal van
woonzorgcentrum Molenstee
op het nummer 016/31 43 28 of
per mail sociaalrestaurant@
ocmw-kampenhout.be .

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2014
Dinsdag		
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Dinsdag		
Donderdag

01-07-2014
04-08-2014
02-09-2014
08-10-2014
04-11-2014
11-12-2014

16u – 19u
14u – 16u
16u – 19u
14u – 16u
16u – 19u
14u – 16u

Met de Landelijke Gilden als initiatiefnemer bezocht
een Europese delegatie op 20 mei Woonzorgcentrum
Molenstee. Landelijke Gilden is immers partner in een
project dat gesubsidieerd wordt binnen het Europese
Gründtvigprogramma. Het doel van dit programma is
volwassen Europeanen laten leren door uitwisselingen
te organiseren.
‘Actief ouder worden op het platteland’ is het thema
van het project, met aandacht voor het samenwerken
van alle leeftijdsgroepen. De andere projectpartners
– volkshogescholen, plattelandsontwikkelaars en publieke stichtingen – komen uit Denemarken, Spanje,
Hongarije, Duitsland en Nederland.
Het divers Europees gezelschap werd door de burgemeester van Kampenhout in het Engels verwelkomd.
Nadien volgde een rondleiding doorheen het gangencomplex van Molenstee. Aandachtig werd er geluisterd
naar de Kampenhoutse en Vlaamse manier van werken
in een openbaar woonzorgcentrum. Pertinente vragen
kregen een verhelderend antwoord, er werd geluisterd
en geknikt, sommige bezoekers vonden het duidelijk
erg leerrijk. Als afsluiter werd de bezoekers getrakteerd
op een lekker stukje taart om alle nieuwe informatie te
helpen verwerken.

OCMW

BALLONWEDSTRIJD WZC
MOLENSTEE
Tijdens de Dag van de Zorg werd een ballonwedstrijd georganiseerd. Elke
bezoeker kon een kaartje met
zijn persoonlijke gegevens
aan een Molenstee-ballon
bevestigen en deze ballon
de wijde wereld insturen.
Op dat kaartje was er een
oproep aan de vinder van de
ballon om het kaartje (of
De winnaars van de
een foto ervan) via de post,
ballonwedstrijd met Molensteee-mail of Facebook terug
directeur Marc Dierick.
te sturen.

CULTUUR

TENTOONSTELLING
KAM ART: AQUAREL
De Kampenhoutse Kunstkring, onder de nieuwe
naam KAM ART, organiseert in samenwerking met
de cultuurdienst een aquareltentoonstelling in het
Witloofmuseum. Vanaf zaterdag 19 juli tot en met
zondag 17 augustus kan u deze aquarellen van leden
van KAM ART bewonderen.

In vogelvlucht is de afstand tussen Kampenhout
en Obersteckholz 480 km, met de wagen moet
je volgens Google Maps zes uur rijden en 617
km afleggen. Het kaartje aan de bewuste ballon behoorde aan Celestina Salu uit Perk toe.
Zij werd dan ook officieel uitgeroepen tot winnaar van de ballonwedstrijd. Mevrouw Salu mag
zich de trotse eigenaar noemen van het heerlijke degustatiepakket dat als hoofdprijs werd
uitgereikt.
De andere twee Zwitserse kaartjes werden binnen een geringe afstand van minder dan 30
km gevonden. Op de tweede plaats eindigde
Andreas Vleeracker (achterkleinkind van Molenstee-bewoonster Irma De Becker) en Stefan Imbrechts (eerste schepen in Kampenhout)
heeft de eer het podium te vervolledigen. Zij
krijgen beiden een troostprijs: voor de kleine
Andreas is dat een zakje snoep en voor de heer
Imbrechts een fles wijn.

OCMW

Toen de wedstrijd werd afgesloten, bleek dat
alle ballonnen duidelijk een zuidoostelijke
koers hadden gevlogen en degenen die de grens
overstaken, kwamen dus terecht in Luxemburg,
het oosten van Frankrijk, het westen van Duitsland of zelfs het noorden van Zwitserland. Maar
liefst drie ballonnen bereikten het land van de
neutraliteit en de verste werd door Hedi Herzig
in Obersteckholz gevonden.

CULTUUR
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Om de tentoonstelling “Voeding in Oorlogstijd” te stofferen doen we een dringende oproep.
Wij zoeken nog naar verhalen over wat de mensen tijdens de oorlog 1914 -1918 in Groot Kampenhout aten,
over de voedselbedeling, de smokkel, objecten uit de
keuken, foto’s, …
Wij garanderen een veilige en respectvolle behandeling van wat u aanlevert. Alles wordt geregistreerd en
veilig opgeborgen tot het een plaats krijgt in de tentoonstelling.
Na afloop van de tentoonstelling (6 november) worden
al uw souvenirs aan u terugbezorgd. Als dank nodigen
wij u uit voor de vernissage van de tentoonstelling.
U kan het materiaal binnen brengen in Villa Lucie (oud
gemeentehuis, Gemeenteplein).

TOERISME

TOERISME
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DIJLELANDDAG

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND

Het groots en gratis toeristische
feest Dijlelanddag is terug van
een jaartje weggeweest! Toerisme Dijleland neemt de draad
weer op in Haacht op zondag 14
september 2014 in en rond het
gloednieuwe Belevingscentrum
WO I in Tildonk, van 13 uur tot 18
uur.

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 trekt u voor een 3-tal uur er op uit met
gids

Geniet mee van supersmakelijke
streekcatering, de Straffe Streekproductenmarkt,
verfrissende
wandel-, fiets- en Vespatochten,
massa’s dolle kinderanimatie,
de swingende cabaretfanfare ’t
Schoon Vertier met hun gloednieuwe stomende show, en nog
enkele verrassingen. De Dijlelanddag wordt weer een hemelse
namiddag voor jong en oud. Te reserveren in uw agenda!

Woensdag 9 juli 2014 in Perk (Steenokkerzeel)
Vertrek om 14 uur aan Sint-Niklaaskerk, Tervuursesteenweg, 112
1914. Ook Steenokkerzeel ontsnapte niet aan de gruwel. De bouw van
een paar monumenten zijn het gevolg van WO I. Het kasteel werd omgevormd tot hospitaal waar 750 gekwetsten verbleven.
Woensdag 23 juli 2014 in Huldenberg
Vertrek om 14 uur aan Sint-Pieter en Pauluskerk (Sint Rochusstraat 6)
We wandelen te Neerijse in het samenvloeiingsgebied van IJse en Dijle, de Doode Bemde. Dit natuurreservaat bestaat uit een mozaïek van
kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, weiden en hooilanden, vijvers en grachten. Aan de rand van deze vallei bevindt zich het
mooie 18de eeuwse kasteel d' Overschie.
Woensdag 13 augustus 2014 in Herent
Vertrek om 14 uur aan Onze-Lieve-Vrouwkerk
(Onze-Lieve-Vrouwplein 1)
Pastoor Hippoliet Van Bladel en Herent. Hoe zijn zij met elkaar verbonden? De wandeling brengt ons nog naar de Roeselberg en haar kapel
en langs het gemeentelijk domein de Mollekensberg.
Zondag 17 augustus 2014 herhaling van deze wandeling om 14u30.
Woensdag 27 augustus 2014 in Moorsel (Tervuren)
Vertrek om 14 uur aan Sint-Jozefskerk (Moorselstraat 203)
Moorsel, een gehucht van Tervuren, grenst aan Sterrebeek, Vrebos
(Everberg), Coige (Leefdaal) en Vossem. We wandelen deze grenzen af
en zoeken de schaduw en de rust van het Everbergse ‘de Merodebos’
en het ‘Moorselbos’.
Woensdag 10 september 2014 in Zaventem
Vertrek om 14 uur aan Sint-Jozefkerk (Vilvoordelaan)
Opgelet, blauwe zone! De tijd is wel ruim gemeten, u mag er elf uur op
dezelfde plaats staan.
Zaventem-Hoek en Diegem-Loo, twee vergeten hoekjes op de landkaart? Met de komst van de luchthaven en de Brusselse ring voert men
een ‘tabula rasa’ uit en blijven er nog drie straatjes en een kerkje over
van ‘De Loo’. Alhoewel het een stukje Diegem is, was de bevolking toch
eerder op Zaventem-Hoek aangewezen.

TOERISME

Woensdag 8 oktober 2014 in Meerbeek
(Kortenberg)
Vertrek om 14 uur aan Sint-Antoniuskerk
(Sint-Antoniusstraat 24)
Minder dan 1.000 inwoners, verstopt achter de
bossen, proberen WO I te overleven. Toch zullen
de invallers Meerbeek plunderen. De overlevering brengt ons anekdotes over de boerenbevolking die de Duitsers weet te misleiden.
Woensdag 22 oktober 2014 in Keerbergen
Vertrek om 14 uur aan het gemeentehuis
(Gemeenteplein 10)
Keerbergen, parel der Brabantse Kempen? Wat
is er van dit verleden bewaard gebleven? Vinden
we nog de rust die de gemeente zo aantrekkelijk heeft gemaakt voor stedelingen? Vertrekkend vanuit het centrum gaan we op verkenning langs dreven en lanen. Hierbij ontdekken
we hoe Keerbergen de vorige eeuw ingrijpend
is veranderd.
Meer info:
Toerisme Kampenhout
016 65 99 71 – toerisme@kampenhout.be
www.toerismedijleland.be

Het Witloofmuseum
bestaat in 2014 tien
jaar! Dat kan niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom zijn er
enkele
festiviteiten
gepland in en rond
het museum.
Op vrijdag 19 september is er de vernissage van de
tentoonstelling ‘Voeding in Oorlogstijd’. Deze tijdelijke
tentoonstelling kan u vanaf 20 september t.e.m. 5 november 2014 komen bekijken op zaterdag en zondag
telkens van 13 tot 17 uur.
Op zondag 21 september wordt het museum een
‘levend museum’ dankzij de medewerking van de lokale toneelvereniging ‘De Anjelier’. Die dag organiseren De Bergse Vrienden ook een wandelzoektocht.
Deze start aan het museum om 13.30u en eindigt om
17 uur, prijsuitreiking is voorzien om 18 uur.
Het gemeentebestuur overweegt ook om een oude
traditie nieuw leven in te blazen. Zaterdag 20 september staan er de ‘Kampenhoutse witlooffeesten’ gepland, voorafgegaan door een Miss Witloofverkiezing.
Dit evenement zal doorgaan in de sporthal van Berg
(Torfbroeklaan 25).
Daarom volgende oproep:
Bent u inwoonster van Kampenhout en minstens
21 jaar? Heeft u enige voeling met Kampenhout en
haar witloofverleden? Twijfel dan niet langer en stel u
kandidaat! Er zijn waardevolle prijzen aan verbonden.
Inschrijven kan tot 15 juli 2014. Richt uw kandidatuur
met CV naar de Toeristische Dienst Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout of mail naar toerisme@
kampenhout.be.
Tevens zijn we op zoek naar de winnaars uit het
verleden. Bent u ooit Miss Witloof geweest of kent u
zo iemand, laat het ons weten!

TOERISME

Woensdag 24 september 2014 in Buken
(Kampenhout)
Vertrek om 14 uur aan Sint-Antoniuskerk
(Bukenstraat 26)
We wandelen door de parochie Buken en zoeken de plaatsen op waar tijdens WO I vele parochianen werden vermoord. Het waren de
oprukkende gevreesde 'Doodskop Ulanen' die
hier fel te keer gingen en steeds met dezelfde
uitvlucht 'Man had geschossen'. Bijna de ganse parochie werd platgebrand. Het monument
naast de kerk, opgericht 70 jaar na het beëindigen van WO I, vermeldt de namen van de vele
oorlogsslachtoffers.
Zondag 28 september 2014 herhaling van deze
wandeling om 14u30!

10 JAAR WITLOOFMUSEUM –
MISS WITLOOF
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I Teksten
volgende editie: Te bezorgen vóór donderdag 28 augustus 2014. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT : 016 65 99 30 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

