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Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein

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

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

Milieu

016 65 99 12

milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Drugpreventie

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

0474 85 92 17

drugpreventie@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20
Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW

GEMEENTE
Beste Kampenhoutenaar,

Tijdens de vele activiteiten van de
verschillende verenigingen kon je steeds
rekenen op zeer veel inzet van onze talrijke
organisaties, met een mooie opkomst
als resultaat. Dit maakt onze gemeente zo
bijzonder. Inwoners spreken mij hierover aan en
vinden het aangenaam om hier te wonen en te ‘leven’.
Dit willen we zo houden.
Intussen hebben we niet stil gezeten. De uitvoering van ons
meerjarenplan blijven we nauwgezet opvolgen en evalueren.
Besparingen en lastenverhogingen werden, naast de nodige
investeringen, vorig jaar aangekondigd. De afgelopen 25 jaar
bleven de belastingen ongewijzigd. Deze werden nu afgestemd op
de naburige gemeenten en het Vlaams gemiddelde. De volledige
beleidsploeg weet dat dit geen populaire maatregel is. Dergelijke
moeilijke beslissingen moeten echter genomen worden om
middelen te voorzien voor de volgende generaties, onze (klein-)
kinderen. Zij moeten ook de mogelijkheid krijgen om een degelijk
beleid uit te bouwen.
De kleuterschool van Berg, ‘De toverberg’ kreeg een nieuw gebouw
naast de lagere school. De werken langsheen de Zeypestraat, de
Langestraat, Kampenhoutsebaan, Freysel en Kampelaar vorderen
goed.
Het gebouw in de Frederik Wouterslaan nr. 8, waar onze diensten
van openbare werken, milieu en ruimtelijke ordening gevestigd
zijn, zal niet langer gehuurd worden door onze gemeente. Vanaf
1 januari 2015 zullen deze diensten in de huidige gemeenteraadzaal
en collegezaal worden gehuisvest.
De zittingen van de gemeenteraad zullen plaatsvinden in de ‘glazen
zaal’ van het OCMW gebouw.
Onze gebouwen zullen op een efficiëntere en polyvalente manier
gebruikt worden. Het niet aankopen van het gebouw in de Frederik
Wouterslaan is één van de besparingen. Meer hierover in een van
de volgende edities van de gemeenteberichten.
De herdenking van Wereldoorlog I is niet aan Kampenhout
voorbijgegaan. De ‘heemkring’ heeft hier samen met onze
gemeentelijke diensten een zeer grote verdienste in. Ze hebben tijd
noch moeite gespaard.
Hierbij alvast een warme oproep om op 9 november 2014 naar Buken
te komen. Tijdens de viering ter herdenking van de wapenstilstand
zal er bijzondere aandacht gaan naar de gebeurtenissen van 100
jaar geleden. Toen zijn Kampenhoutenaren noodgedwongen in
ballingschap gedreven en terechtgekomen in Merelbeke. Hier
werden deze mensen met amper kleren aan hun lijf op gastvrije
manier gevoed, gekleed en gehuisvest voor enkele weken. 100 jaar
na datum toont Kampenhout haar erkentelijkheid en ontvangt ter
gelegenheid hiervan een delegatie van het gemeentebestuur van
Merelbeke te Buken.
Kris Leaerts
Uw burgemeester

SLUITINGSDAGEN
Maandag 10 november
Dinsdag 11 november
Donderdag 25 december
Vrijdag 26 december

FIETSEN, MOTO’S,
SCHOOLBANKEN
EN ALLERLEI
MATERIEEL TE KOOP!
Af en toe houdt de gemeente een verkoop van allerlei goederen die niet opgevraagd werden of niet meer inzetbaar zijn voor een goede werking van
de gemeentediensten.
Momenteel loopt een procedure voor
de verkoop van fietsen, moto’s, schoolbanken met stoeltjes en allerhande
materieel. De formulieren met biedingen moeten onder gesloten omslag
aan de gemeente worden bezorgd.
Meer uitleg over de procedure en een
beschrijving van de goederen vindt u
op de gemeentelijke website. De biedingen moeten uiterlijk op 31 oktober
2014 ingediend worden, dus neem snel
een kijkje!

Gepassioneerd door sport? Wil
je werken in en voor jouw eigen
gemeente?
Het Gemeentebestuur
Kampenhout zoekt een (m/v)

SPORTFUNCTIONARIS
Om de gemeentelijke sportdienst te leiden.
Uiterste datum voor indiening
kandidaturen: 23 oktober 2014.
Info en voorwaarden: surf naar
www.kampenhout.be (doorklikken op ‘jobs’) of bel de personeelsdienst op het nummer
016/65.99.26.

GEMEENTE

De zomer van 2014 is ondertussen achter
de rug en de herfst laat zich reeds voelen.
De zon was niet altijd van de partij, maar
ambiance was er steeds.
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UIT DE GEMEENTERAAD

UIT DE GEMEENTERAAD
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ONDERHOUDS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN
VIER BESCHERMDE KAPELLEN

VERNIEUWING CONCESSIE VOOR DE SPORTHAL VAN
KAMPENHOUT.

In de gemeente zijn vijf kapellen erkend als beschermd
monument. De tand des tijd heeft zich laten voelen
waardoor er op korte termijn noodzakelijke onderhouds- en instandhoudingswerken aan vier kapellen
moeten uitgevoerd worden om zo onherstelbare schade
te vermijden. Het gaat over de St-Servatiuskapel in
de Kampenhoutsebaan, de Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel in de Laarstraat, de Onze-Lieve-Vrouw-vanZeven-Weeënkapel in de Liststraat en de Onze-LieveVrouw-van-Barmhartigheidskapel in de Wildersedreef.
Aan de vijfde beschermde kapel, het Onze-Lieve-Vrouwkapelletje in de Humelgemseweg, worden momenteel
geen restauratiewerken uitgevoerd, maar het kapelletje
zal preventief beschermd worden tegen verdere aantasting door weersinvloeden. De gemeenteraad heeft de
voorwaarden goedgekeurd waaraan de aannemers moeten voldoen en welke werken er dienen uitgevoerd te
worden aan de kapellen. Het college van burgemeester
en schepenen zal de verdere procedure voor toewijzing
voeren om een aannemer aan te stellen. Afhankelijk van
de weersomstandigheden zal de uitvoeringsperiode najaar 2014 of voorjaar 2015 zijn. Om de nodige subsidies te
kunnen verkrijgen, werd een hele procedure doorlopen.
Voor de subsidieerbare werken kan de gemeente rekenen
op een subsidie van 80% van de uitgaven.

De lopende concessie voor de sporthal van Kampenhout
is beëindigd. Om een nieuwe procedure te kunnen starten
voor het toekennen van een nieuwe concessie, heeft de
gemeenteraad de concessie- en toewijzingsvoorwaarden
goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen
zal de verdere procedure voor toewijzing van de concessie
uitvoeren. De concessie omvat de uitbating van de cafetaria
van de sporthal. De kandidaturen zullen vergeleken
worden op basis van een investerings- en uitbatingsplan
en de aangeboden concessievergoeding.
SAMENWERKING MET INTERCOMMUNALE HAVILAND
VOOR DE LEVERING VAN STROOIZOUT EN HET UITVOEREN VAN STRUCTURELE ONDERHOUDSWERKEN AAN
WEGEN.
De gemeenteraad heeft de overeenkomsten goedgekeurd
voor samenwerking in 2014 met de intercommunale
Haviland voor het structurele onderhoud van wegen en
voor het leveren van strooizout. Meerdere gemeenten
binnen het werkingsgebied van Haviland stappen mee in
dit project van samenaankoop. De schaalvergroting
betekent een besparing op de uitgaven van de gemeente.
STRAATNAAMGEVING MUSSENHOEK.
De gemeenteraad heeft vastgesteld om de nieuwe
straat, gelegen in het binnengebied tussen de Peperstraat en de Biststraat te Kampenhout-Nederokkerzeel,
de benaming “Mussenhoek” te geven.
GOEDKEURING VERLENGING PROJECT WOONBELEID
REGIO NOORD
De gemeente Kampenhout ging in 2009 een samenwerking
aan rond lokaal woonbeleid.
Dit project wordt verlengd voor de volgende drie jaren.
De inwoners kunnen dus nog steeds terecht bij het
woonloket voor deskundig advies en administratieve
ondersteuning m.b.t. energiebewust en levenslang wonen,
premies en fiscale voordelen, aanvragen van een zorgwoning, informatie over sociale huur en koopwoningen,…

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

Jurgen Tobback
& Mieke Magdaleens

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Steven Kaichouh
& Sanne Laenen

Llora

28/04/2014

Arne Declerck
& Sara Deleebeeck

Aiko

29/04/2014

Nathan

6/05/2014

Bo

8/05/2014

Jeroom

9/05/2014

Michael Bollen
& Vanessa Swiggers

Lukas

10/05/2014

Michael Gheeraert
& Daisy De Deyn

Femke

12/05/2014

Jorn Steinbach
& Jana Hermans

Feya

21/05/2014

Jimmy Van Staen
& Nele Maes

Anne

3/06/2014

Lieven Van Deun
& Ilse De Smedt

Ella

Hong Tao & Kirstin Tang

Nick

9/06/2014

Christophe Godts
& Amandine Van Loo

Kiara

10/06/2014

Bram Soete
& Annelies Peeters

Tristan

15/06/2014

Geert Cleuren
& Katleen Debacker

Jonas

15/06/2014

Bart Van Laerhoven
& Stephanie Vander Meulen

Basiel

20/06/2014

Lukasz Boisschot
& Jessica Huysmans
Jellen Vanderhoeven
& Iny Van den Wijngaert
Roald Larsen
& Hanne Sterk

Laurent Peeters
& Husniye Kürüm

6/06/2014

Gabriella 20/06/2014

Sara Kerkhofs

Stan

23/06/2014

Christof Cleynhens
& Thuy Achten

Tars

24/06/2014

Fin

28/06/2014

Kamiel

30/06/2014

Tom De Waele
& Frieda Geeurickx

Miel

30/06/2014

Wim De Pauw
& Elina Verhellen

Lona

2/07/2014

Gregory Dekeyzer
& Gaëlle Wüstefeld

Yannick

3/07/2014

Peter Busschaert
& Elfie Uyttebrouk

Maximiliaan

4/07/2014

Koen D'Haeseleer
& Annelies Cools

Nore

16/07/2014

Frank Van de Voorde
& Wendy De Henau

Lynn

18/07/2014

Ayrton Beys
& Els Quisthoudt

Louis

25/07/2014

Luc Notredame
& Cindy Geudens

Aeden

27/07/2014

Stijn Vandeven
& Joke De Feyter

HUWELIJKEN
Benoit Degraer & Kelly Vandael

02/05/2014

Stijn Verstockt & Ilse Kemps

24/05/2014

Mark Vandael & Johanna Van Hoylandt

30/05/2014

Danny Sacré & Veerle Van Espen

31/05/2014

Yves De Hertog & Sabine Kirkels

13/06/2014

Michel Van Vlaslaer & Anja Beyens

14/06/2014

Christophe Tack & Katrien Verhaegen

14/06/2014

Jimmy Liekens & Julie Vandermotten

14/06/2014

Guy Van Steenwinckel & Brigitte Debacker 27/06/2014
Sebastiaan De Backer & Katrien Vander Vorst 28/06/2014
Marc Broothaers & Rita Schender

22/07/2014

Olivier Lamon & Daisy Biesemans

26/07/2014

Johan Debacker & Takako Kobayashi

26/07/2014

Steven Paeps & Melissa Schils

02/08/2014

Bart Schrovens & Sara Maes

16/08/2014

Lucas Tillekaerts & Jo Verdeyen

23/08/2014

Johan Rubbens & Lesley Cauwenberghs

23/08/2014

Wim Verrept & Katty Dorleman

26/08/2014

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN
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BURGERZAKEN

HUWELIJKSJUBILARISSEN

OVERLIJDENS

(mei - augustus)

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.

Gouden
Henri Vanderwilt & Joanna Van Dessel
Willy Leenen & Alice Reygel
Rogier Servranckx & Celestine Verjauw
François Smolders & Denise Van Audenrode
Julien Jans & Arlette Roothooft
Guy Mercier & Yvette Jaugnau
Victor Peeters & Mariette Boeckstijns
Georges De Smedt & Adeline De Lathouwer

BURGERZAKEN

Jan Heindrijckx & Josiane Deroover
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Hugo Joostens & Paula Timmermans
François Hermans & Eliza Liekens

Diamanten
Maurits Mommens & Hendrika De Coster

Jean De Coster

24/02/2014

Sophia De Bie

07/06/2014

René Geets

10/06/2014

Emmanuel Prouzos

16/06/2014

Joanna Landeloos

02/07/2014

Jean Schiettecatte

04/07/2014

Robert Schrevens

27/07/2014

Albertina Van humbeeck

29/07/2014

Robert Dusausoy

03/08/2014

Monique Derycke

03/08/2014

Ida Vanden Wyngaert

07/08/2014

Fons Van Boxel

29/08/2014

Robert Dekrem & Maria Van Ingelgom

Briljanten
Petrus Dewinter & Maria Libotton
Willem Vander Maelen & Eliza Jacmans

UITSCHRIJVEN BEDELING GOUDEN GIDS
Als milieubewuste gemeente kiezen we samen met
Truvo Belgium, uitgever van de papieren telefoongidsen, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken.
Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gidsen
thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de
telefoonboeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, is er nu de mogelijkheid om zich uit te schrijven via
een link onderaan de startpagina van www.goudengids.be.

Wie zich uitschrijft voor 28 oktober 2014 (met vermelding van adres en telefoonnummer), zal bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen.
Sinds deze zomer is er ook een elektronische gids
beschikbaar voor tablet. De integrale telefoonboeken
werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiksgemak
en om de milieu-impact te verkleinen. Het e-book van
Gouden Gids kan u downloaden via Google of de
Appstore:
www.goudengids.be/ebook.

NUTTIG

ELEKTRICITEITSTEKORT
– AFSCHAKELPLAN
Iedereen hoorde al over het risico op elektriciteitstekort
deze winter en dit vooral bij extreme klimaatomstandigheden, zoals een koudegolf van verschillende dagen in
Europa.

Bij gemiddelde weersomstandigheden, is er een piekstroomverbruik in januari en februari tussen 17 en 20 uur.
Op deze momenten is het risico dan ook het grootst. Hoewel het niet zeker is dat de afschakeling echt zal gebeuren,
wil het gemeentebestuur zich zo goed mogelijk voorbereiden. Samen met de provincie en de hulpdiensten werd het
rampenplan verfijnd.
Momenteel bestudeert de FOD economie maatregelen zoals de vervroegde sluiting van openbare gebouwen of het
uitschakelen van de verlichting op de autosnelwegen. De
impact van een mogelijke elektriciteitspanne werd nagegaan voor verschillende sectoren: energiebevoorrading,
gezondheidszorg, industrie, landbouw, mobiliteit, telecommunicatie, drinkbaar en gebruikt water, financiën, gevangenissen.
In eerste instantie doet men er alles aan om met algemene maatregelen de energieschaarste op te lossen (bv.
doven van de straatverlichting). Als blijkt dat dit niet voldoende is, zal de bevoegde minister beslissen om het afschakelplan in werking te stellen.
De provincie Vlaams-Brabant bezorgde intussen de lijst
van ‘eventueel af te schakelen gemeenten binnen Vlaams
Brabant’ aan het gemeentebestuur. Deze lijst is ook
terug te vinden op de website van FOD Economie: http://
economie.fgov.be/
Vlaams-Brabant werd opgedeeld in 6 schijven. GrootKampenhout met 126 distributiecabines, bevindt zich
deels in schijf 2 met 85 cabines en deels buiten het afschakelplan met 41 cabines.
Bij afschakeling begint men met schijf 6, vervolgens schijf
5, enzovoort.

Men overweegt nu al acties op lokaal niveau om, in geval
van afschakeling, te waken over de veiligheid van de burgers: eventuele opening van een opvangcentra in de betrokken gemeenten, inzetten van politiepatrouilles in de
betrokken wijken, opvolging van de impact op de lokale
infrastructuren (instanties, leidingen,…).
De informatie die reeds beschikbaar is, kan u terugvinden
op: http://crisiscentrum.be/
U vindt er ook een aantal praktische tips terug die u kunnen helpen om de stroomonderbreking door te komen.
De stratenlijst omvat alle straten van onze gemeente die
opgenomen zijn in schijf 2 van het afschakelplan. Zowel
Eandis als Infrax benadrukken dat de energiestromen via
het distributienet constant evolueren. Dit betekent dat de
stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde
cabine of vertreklijn komt. Dit belet Eandis en Infrax om
vooraf voor elk adres of straat met 100% zekerheid te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal
zijn. De stratenlijst is bijgevolg indicatief.
Via onze gemeentelijke website (www.kampenhout.be)
wordt u verder op de hoogte gehouden.

Meer info bij de lokale noodplanambtenaar:
016 65 99 28 - nip@kampenhout.be

NUTTIG

Distributienetbeheerder Elia en de FOD Economie ontwikkelden een actieplan om de vraag naar elektriciteit tijdens
de drukste momenten zo goed mogelijk te beheren en te
waken over een evenwicht tussen vraag en aanbod.
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ONDERWIJS
VOETBALTORNOOI HET KLIMTOUW
De Rode Duivels konden tijdens het WK op veel supporters rekenen. Natuurlijk speelden de kinderen
van Het Klimtouw hun eigen WK! De groepen werden verdeeld, er werd naar hartenlust gevoetbald
en de winnaars verdienden een beker.

OPENING - DE TOVERBERG

ONDERWIJS

Eindelijk was het zover. Het nieuwe schoolgebouw was helemaal klaar en kon dus ook op veel
nieuwsgierigen rekenen. Net voor het nieuwe
schooljaar van start ging, kon iedereen een kijkje
nemen in de verschillende klassen en dronken
we een glas op deze toffe, nieuwe school.
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ACTIVITEITEN
- Vrijdag 17 oktober 2014 - De Toverberg - Halloweenwandeling
- Zondag 19 oktober 2014 - Het Klimtouw Brunch
- Vrijdag 24 oktober 2014 en vrijdag 19 december 2014 - De Toverberg - Kijkuurtje in de instapklas van 9 uur tot 10 uur

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"
Torfbroeklaan 25 - 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
TERUGBLIK SPORTWEKEN

SPORT

Afgelopen zomervakantie organiseerde de sportdienst
naar jaarlijkse gewoonte enkele sportweken. Meer dan
300 kinderen konden proeven van een divers sportaanbod. Zowel traditionele, nieuwe, individuele en groepssporten kwamen aan bod.
Onze sportfunctionaris bedankt alle monitoren die de
deelnemers ongelooflijke weken hebben bezorgd. Zonder
hun inzet en engagement zouden de sportweken niet
mogelijk zijn. Bedankt allemaal en hopelijk tot volgend
jaar!
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SCHOLENVELDLOOP
16 SEPTEMBER
Dinsdag 16 september waren alle Kampenhoutse lagere scholen met hun
leerlingen te gast in en rondom de sporthal voor de jaarlijkse scholenveldloop. 800 leerlingen deden hun uiterste best om een goede sportprestatie
neer te zetten.
Alle leerlingen gaven het beste van zichzelf, waardoor er zowel bij de jongens als bij de meisjes mooie prestaties werden geleverd. Aan alle deelnemers: een dikke proficiat!
De foto’s en uitslagen zijn te bekijken op de gemeentelijke website onder de
rubriek sport.
De uitslagen worden ook doorgegeven naar de deelnemende scholen.
Wij danken alle supporters voor hun aanwezigheid alsook de talrijke medewerkers, zonder hen zou deze organisatie niet mogelijk zijn!

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

DAGUITSTAP SNOWWORLD LANDGRAAF
Ski- en snowboarddag voor jongeren tussen 10 en 18 jaar onder begeleiding
van ervaren monitoren.
Praktisch: Dinsdag 28 oktober (vertrekuur nog te bepalen)
De bus naar Snowworld Landgraaf vertrekt aan Sporthal Kampenhout.
Inschrijven kost 30 euro per persoon, hier is inbegrepen: busvervoer, huur
materiaal, 2 uur snowboard- of skiles + 1 uur vrij skiën.

WELZIJN
SPORT
KAMPIOENENVIERING 2015

SPORT

Ook in 2015 worden alle Kampenhoutse sportkampioenen van het jaar 2014 gehuldigd en in de bloemetjes gezet.
Daarom vragen we dat iedereen die in 2014 een bijzondere prestatie heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of
nationaal niveau zich kandidaat stelt! Kent u zo iemand,
neem dan contact op met de sportdienst!

WELZIJN
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Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste
worden gehuldigd. Kent u iemand die een bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of nog steeds levert,
iemand die onmisbaar was of nog steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap, laat het ons zeker weten. Het
gemeentebestuur wil deze persoon huldigen. Hij/ zij krijgt
de prijs van Sportverdienste!
Alle kandidaturen mogen bezorgd worden aan onze
sportfunctionaris (zie vorige pagina voor contactgegevens).
Behalve een kort overzicht van de sportprestaties in 2014,
bezorgt u ons ook volgende info: naam vereniging en
sporter, adres sporter, naam van de initiatiefnemer en indien mogelijk enkele foto’s.
Alle voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen, staan omschreven in het reglement dat u kan
terugvinden op de gemeentelijke website onder de
rubriek ‘sport’.

KANKERTELEFOON
WORDT KANKERLIJN EN
KRIJGT EEN GRATIS 0800
NUMMER!
Wie kanker krijgt, wordt geconfronteerd
met veel vragen en zorgen.
“Ik kreeg uitgebreide uitleg van mijn
arts over de behandeling, maar begrijp
niet alles. Ik moet binnenkort op controle, heb schrik en wil daarover met iemand praten."
"Waar kan ik terecht voor financiële
steun?"
"Mijn partner is ziek, dit is ook voor mij
niet altijd gemakkelijk, ik wil graag mijn
zorgen met iemand delen. Waar vind ik
lotgenoten om mee te praten?“
Patiënten, hun familie en vrienden kunnen anoniem bij de Vlaamse Liga tegen
Kanker (VLK) terecht met vragen, twijfels of problemen. De VLK doopte de bekende Kankertelefoon om tot de Kankerlijn. Bellen is vanaf nu gratis op het
nummer 0800 35 445.
Een professioneel team staat elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
klaar met eerlijke en correcte informatie én een luisterend oor. Voor complexe
vragen verbinden zij u door met een oncoloog, een prostaatverpleegkundige of
een oncopsycholoog. Indien u behoefte
heeft aan af en toe een ondersteunende
babbel, dan bellen zij u op regelmatige
basis op.
De nieuwe Kankerlijn is ook te bereiken
via www.kankerlijn.be. Daar kunt u een
vraag eenvoudig stellen via een invulformulier. Ook via e-mail kankerlijn@tegenkanker.be kunt u uw verhaal kwijt.
De medewerkers van de Kankerlijn zorgen dan voor een antwoord of nodigen u
uit om verder in gesprek te gaan.

WELZIJN

VRIJWILLIGER
VAN HET JAAR 2014

Meer info
dienst welzijn
016/65 99 30
welzijn@kampenhout.be

OPGELET!
De volgende bijeenkomst
van de seniorenadviesraad
op 9 december zal doorgaan
in het vergaderzaaltje van
de gemeentelijke bibliotheek (niet in de raadzaal).
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INFOAVOND BEKKENBODEMSPIEREN EN
INCONTINENTIE
Wat is incontinentie? Hoe kun je er het best
mee omgaan? Welke soorten incontinentie
bestaan er? Hoe kun je zelf opnieuw controle krijgen over je blaas? Welke behandelingen en hulpmiddelen zijn mogelijk? Welke
oefeningen kan je zelf thuis doen?
Toelichting door Marijke Van Kampen (dienst
Fysische Geneeskunde en Revalidatie UZ
Leuven en hoogleraar KU Leuven).
Dinsdag 7 oktober 2014 - 19u tot 20u30
Glazen zaal OCMW-gebouw
Deelname is gratis en vooraf inschrijven is
niet vereist.

WORKSHOP ‘PROPER THUIS’
Tijdens deze workshop ligt de nadruk
op het gezond en
veilig omgaan met
schoonmaakproducten en pesticiden. Aan de hand
van een productenbox wordt ingezoomd op het lezen
van etiketten. Deelnemers krijgen handige tips om zelf gezondere keuzes te maken in hun woning of professionele
omgeving.
Dinsdag 25 november 2014
19u tot 21u
Glazen zaal OCMW-gebouw
Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet vereist.

WELZIJN
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ACTIVITEITENKALENDER

BS GO!
Ter Bronnen,
Tiendeschuurstraat
17
Voetbalkantine De
Zeype (bij sporthal
Kampenhout)

din 07/10 om 19u

zat 11/10 om 17u

zat 11/10 van 11u30
tot 20 uur en zon
12/10 van 11u30 tot
14 uur
zat 11/10 om 20 uur
zon 12/10
van 12 tot 20 uur

don 16/10
van 20 tot 22 uur

Toelichting door Marijke Van Kampen (dienst Fysische Geneeskunde en
Revalidatie UZ Leuven en hoog-leraar KU Leuven). Zie p. 11

Mosselfeest met heerlijke frietjes georganiseerd door de Vriendenkring
GO! Ter Bronnen. Voor wie geen mosselen wil, zijn er balletjes in
tomatensaus. Springkasteel en kleur- en TV-hoekje voor de kinderen
aanwezig. Uitgeverij PARDOES verzorgt een heuse boekenbeurs, die
doorlopend kan bezocht worden.

SK Kampenhout organiseert haar jaarlijkse stoofvleeskermis ten
voordele van de jeugdwerking.

Georganiseerd door de Koninklijke fanfare De Eendracht
Kampenhout. Thema: Superhelden!

Iedereen welkom op het mosselfeest van de wielerclub vzw WTC
Relst! De lekkerste mosselen, vol au vent en curryworsten aan
democratische prijzen.

Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u inzicht in
slapeloosheid en tips voor een concrete aanpak van in- en
doorslaapproblemen en een slechte slaapkwaliteit. Georganiseerd
door de dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond 1,
10 euro per persoon (5 euro voor CM-leden)

Mosselfeest mét
Boekenbeurs

Stoofvleeskermis

Herfstconcert

Mosselfeest vzw
WTC Relst

Infoavond
Slaapproblemen

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

Park van Relst

Zaal PAX

Glazen zaal (OCMWgebouw)

Raadzaal (achter
gemeentehuis)

Infoavond Bekkenbodemspieren en
incontinentie

din 07/10 om 19u30

Georganiseerd door de gemeente Kampenhout i.s.m. Provinciaal
Steunpunt DuboVlaamsBrabant. Mogelijke warmtebronnen en
warmteafgiftesystemen, energieverbruik en de randvoorwaarden
worden toegelicht. Zie p. 22

Infoavond Warmtepompen
voor woningverwarming

Ons Tehuis Brabant,
Perksesteenweg
126

zat 4/10
van 12 tot 23 uur en
zon 5/10
van 11 tot 23 uur

Een weekend vol animatie en bourgondisch genieten. Allemaal ten
voordele van de begeleiding en opvang van volwassenen met een
mentale beperking!

32e oktoberfeesten Ons Tehuis
Brabant

LOCATIE

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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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

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

WEKELIJKSE MARKT
Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot 18 uur.

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

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

BREI- EN HAAKCAFÉ:
KVLV: elke 2de vrijdag van de maand van
19u30 tot 22u in Het Labo, Brouwerijstraat
23F
Vind je het ook prettiger om met anderen
samen te breien en/of te haken? Kom dan
naar het haak- en breicafé!

		

Volgende
activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks
ingericht:

ACTIVITEITENKALENDER

Gemeente
Kampenhout

Sint-Servaeskerk,
Bergstraat 58
Kerk van Buken
(Bukenstraat)
Witloofmuseum

Park van Relst

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)
Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

zon 19/10
van 12u tot 14u en
van 17u tot 19u
zat 25/10
om 21 uur vertrekt
de eerste bus op het
gemeenteplein

zon 26/10
van 08u30 tot 11u

zat 08/11
van 20u tot 22u
zon 09/11
vanaf 9u30
zon 09/11, zon 16/11
en zon 23/11
din 11/11

don 04/12
van 20u tot 22u

Rondrit langs de ‘kroegen’ in Kampenhout waar verschillende
groepjes het beste van zichzelf geven. Zie p. 20

Tijdens het jaarlijkse ‘Gezond Ontbijt’ is er aandacht voor het
voeding- en sociale gezinsaspect van een ontbijt als gezonde
start van een school- of werkdag en komt ook het luikje beweging
aan bod. Inschrijven verplicht. Meer info en prijzen zie
www.gezinsbondkampenhout.be

Pianoduo Mephisto met pianisten Katrijn Simoens en John Gevaert
aan het werk te horen!

Viering ter herdenking van WOI. Aansluitend ceremonie aan het
monument, gevolgd door kleine receptie.

Tentoonstelling door Campenholt i.s.m. cultuurdienst over WOI te
Kampenhout. Zie p. 21

Leuke spelnamiddag georganiseerd door de Gezinsbond.
Iedereen krijgt de kans om kennis te maken met verschillende
gezelschapspellen.

Dit boek biedt een schat aan verhalen en foto’s van vluchtelingen,
gesloten grenzen, eten aan het front, massale voedselhulp … Tot in
din 18/11
de kleinste dorpen van dit land vertellen zij nu – 100 jaar later – over van 20u tot 22u
de oorlog van gewone mensen.
zat 29/11/14 om 20u

Met de opbrengst van deze eetdag en de andere activiteiten van
de ouderraad worden een aantal schoolprojecten bekostigd in de
Parkschool van Relst.

Opnieuw zal het dolkomische duo Dufraing & Dewit u lachspieren
tergen! Zie p. 20

Ook al zijn er vele wegen naar Compostella, de bekendste is
ongetwijfeld de Camino francés. Over haar ervaringen op deze
Camino wil Liesbeth Merckx vertellen, over legendes, herbergen,
eten en drinken, blaren en andere ongemakken en culturele
bezienswaardigheden. Prijs: 7 euro.

Eetdag Parkschool

Muzikale
Kroegentocht

Gezond ontbijt
2014

Pianoduo
Mephisto

Herdenking Buken

‘Groote Oorlog’ in
Kampenhout

Gezelschapspellennamiddag

Boekvoorstelling
‘Nieuwe meesters,
magere tijden’

Comedyavond

Davidsfonds:
Te voet naar
Compostella

UiT IN KAMPENHOUT

Parkschool,
Aarschotsebaan
128

zat 18/10
van 20u tot 22u30

KF De Toonkunst organiseert een avondvullend muzikaal
programma om vingers en duimen van af te likken o.l.v. dirigent
Kevin Absillis.

Berg in concert

Zaal de Pax

Gemeenteschool
Ter Bronnen,
Tiendeschuurstraat
17

Sport- en
Cultuurcentrum
Berg

Park van Relst

zat 18/10
van 14u tot 16u

De Gezinsbond Kampenhout organiseert een tweedehandsbeurs
met kleuterschoentjes, allerhande babymateriaal, babykleding,
sportartikelen, meubeltjes, … .

Tweedehandsbeurs kinderkleding
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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
woensdag 29 oktober 2014 in!

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

WANDELEN
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.
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 dinsdagnamiddag 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)

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

19.30. Info: 0486 95 38 78.

WELZIJN

KOUD BUITEN, GEZOND BINNEN

WELZIJN

Het najaar is aangebroken. De mooie, warme zomer lijkt
snel verleden tijd. We verkiezen er weer voor om meer
binnen te vertoeven. De frisse, winderige en regenachtige
herfstdagen zorgen er bovendien voor dat ramen en deuren niet meer zo snel open gaan. Toch is het belangrijk
voor je gezondheid om ervoor te zorgen dat er steeds frisse lucht binnenkomt en dat minder frisse lucht de kans
krijgt om buiten te vliegen.
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Ventileren en verluchten
Door de aanwezigheid van mensen in de woning en door
de activiteiten die ze doen (koken, poetsen, douchen,
klussen, ...), maar ook door de meubels, gordijnen,
planten en materialen in de woning komen er stoffen
vrij die zich opstapelen in de lucht. Enkele voorbeelden
hiervan zijn CO, schimmels, huisstofmijt, stof, CO2,
vluchtige stoffen, vocht, ... Hierdoor neemt de kwaliteit
van de binnenlucht af en ga je meer hoesten, moeilijker
ademen of sneller ziek worden. Onderzoek toont aan
dat de lucht in een woning vaak meer verontreinigd is
dan de buitenlucht. Om je gezondheid te beschermen is
het daarom belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan ventileren en verluchten, ook op koude en regenachtige dagen.
Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht, 24 uur per dag. Dit kan je doen door een raam op
een kier te zetten of ventilatieroosters open te laten
staan.
Verluchten betekent dat je op korte tijd veel frisse lucht
naar binnen laat komen door bijvoorbeeld een raam of
buitendeur meerdere keren per dag 15 minuten wijd
open te zetten.
Belangrijk om te weten is dat ventilatie én verluchting
nodig zijn. Eén van beide is niet genoeg. Ventileer dus
continu en verlucht meermaals per dag. Verlucht ook
extra na vochtproducerende activiteiten als douchen en
koken of bij het gebruik van nieuwe materialen in de woning (verf, vezelplaten, ...).

Verluchten = energieverspilling?
Soms hoor je weleens dat verluchten tijdens koude perioden gelijk staat aan energieverspilling. Opgewarmde
lucht gaat immers naar buiten en wordt vervangen door
verse, koudere buitenlucht. Er zal inderdaad sprake zijn
van energieverlies, maar veel beperkter dan gedacht.
Door te verluchten, zorg je ervoor dat de vochtige lucht
naar buiten gaat en dat drogere lucht binnenkomt. Aangezien droge lucht gemakkelijker opwarmt dan vochtige, kost dat minder energie. Bovendien is droge lucht
gezonder en aangenamer. Om energieverspilling te
voorkomen, verlucht je beter enkele keren kort (10 à 15
minuten) dan één keer heel lang. Op die manier krijgen
je muren en het plafond niet te veel tijd om af te koelen
en kost het je minder energie om de kamer weer op te
warmen.
Algemene tips voor een gezonde woning
• Rook niet, en zeker niet binnen.
• Ventileer 24 uur per dag.
• Gebruik de ventilatieopeningen in huis, sluit ze niet
af. Reinig ventilatieroosters regelmatig.
• Verlucht extra tijdens en na douchen, koken, poetsen, klussen, ...
• Verlucht extra wanneer je nieuwe materialen hebt
geplaatst.
• Bestrijd stof door regelmatig schoon te maken met
nat of met microvezeldoekjes. Stof is immers de ideale woonplaats voor bacteriën, schimmels en huisstofmijten.
• Geef CO geen kans: zorg voor goed onderhoude verwarmingstoestellen, een goed trekkende schouw én
breng voldoende frisse lucht binnen.
• Heb je een ventilatiesysteem in de woning, zorg er
dan voor dat dit goed onderhouden is.
• Raadpleeg bij twijfel de handleiding of je installateur.
Een publicatie van Logo Oost-Brabant

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SORRY IS NIET GENOEG
1/3e van de wereldwijde voedselproductie gaat verloren. Goed voor 1,3 miljard ton per jaar. En dat terwijl
1 op 8 mensen honger lijdt. In dit tweede campagnejaar over recht op voedsel zetten we daarom voedselverspilling op de kaart. Met zijn allen zeggen we tegen onze politici ‘Sorry Is Niet Genoeg’. Wij willen een
efficiënte aanpak van de voedselverspilling.
Hoezo verspild?
In elke schakel van de voedselketen gaat eten verloren. Op het veld, bij de opslag en het transport, tijdens de verwerking, in de distributie en de horeca, tot
in de koelkast van de consument.
Ook in het Zuiden gaat eten verloren. Evenveel zelfs
als in het Noorden, maar er zijn wel grote verschillen.
In het Zuiden is er veel verlies aan het begin van de
keten, dat wil zeggen in de landbouw, bij de opslag en
het transport. Tot 60% van het voedsel gaat verloren
door weersomstandigheden, ziektes, gebrekkige
middelen om voedsel te oogsten, te bewaren en op de
markt te brengen. Dat heeft veel te maken met armoede, maar ook met de jarenlange verwaarlozing
van de landbouwsector. De familiale landbouw in het
Zuiden moet daarom meer steun krijgen en er moet
geïnvesteerd worden in betere wegen en infrastructuur.
Minder verlies betekent meer inkomen en grotere
voedselzekerheid voor boeren in het Zuiden.
Meer dan voedsel
Wij in het Noorden verspillen meer voedsel aan het
einde van de voedselketen, bij de consumptie. 1/3e
van alle voedsel hier gaat verloren in de horeca, de
catering en bij de mensen thuis. Op dat moment verspillen we meer dan voedsel alleen. Want hoe dichter
bij het einde van de keten, hoe meer grondstoffen,
water en energie al zijn verbruikt om het voedsel te
telen, te bewerken, te vervoeren en te verdelen. Een
efficiënte aanpak van het voedselverlies zou dus ook
de CO2-uitstoot verminderen.
Voor elke portie sla die gegeten wordt, belanden er
twee in de vuilbak.
Te krom, te dik, te lang
Tot een derde van de oogst raakt niet tot op ons bord

omdat de appels te klein, de bananen te recht, de komkommers te
krom zijn. Die kwaliteitseisen van de
Westerse consument en van de grote
distributeurs leiden hier en in het
Zuiden tot verspilling. Westerse supermarkten en andere grote spelers
in de voedselketen nemen bovendien op
het laatste moment soms minder af
dan ze eerst bestelden. Het verlies is
in beide gevallen voor de boer.
Voor 11.11.11 heeft het Noorden
daarom een grote verantwoordelijkheid in het verhaal van verspilling. We moeten niet alleen onze
eigen verspilling kordaat aanpakken maar er ook voor zorgen dat
we geen verspilling veroorzaken.

De boontjes moeten exact in de
verpakkingen passen. De resten
van de ingekorte boontjes worden
weggesmeten.

Keer op keer werd
de oogst van deze
Keniaanse boer
geweigerd. Door de
grote verliezen is werken
voor de exportmarkt
onmogelijk geworden.

Sorry Is Niet Genoeg
Sorry zeggen voor al die verspilling vol15
staat niet. We vragen aan onze politici
een kordate aanpak van de voedselverspilling, als onderdeel van een
samenhangend beleid tegen de honger.
Vorig jaar zoomden we in op oorzaken van honger, zoals voedselspeculatie, landroof, biobrandstoffen en
klimaatverandering. Ook die eisen
leggen we opnieuw op tafel.
De hal van dit exportbedrijf in
Kenia staat vol met bakken
Om onze boodschap aan de politici
afgekeurd voedsel dat eigenlijk
duidelijk te maken, verzamelen we zo- nog goed is voor menselijke
veel mogelijk filmpjes waarin mensen consumptie.
‘Sorry Is Niet Genoeg’ zeggen. Dit kan
thuis met de webcam of via je smartphone of tablet. Al die
filmpjes komen op de website terecht waar de teller loopt.
Met het totaal aantal ‘Sorry Is Niet Genoeg’-uitspraken stappen we eind december naar de verantwoordelijke politici.
Ook in Kampenhout zeggen we Sorry Is Niet Genoeg op het
11.11.11 Wereldfeest op zaterdag 1 november met een Quiz
en zondag 2 november met een mountainbiketocht, kinderfietstocht en wandeling.
Meer info
www.nietgenoeg.be en over het wereldfeest op
www.11kampenhout.be

MILIEU
Voor meer info:
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

HAAGPLANTACTIE!
Een nieuwe haag, heg of hoogstamboomgaard in je tuin? Een
bosrand aan je bos? Dat kan! Neem deel aan de jaarlijkse fruitboom- en haagplantactie van de gemeente Kampenhout en koop
streekeigen plantgoed voor hagen, heggen en houtkanten. Ook
inheemse loofbomen en oude variëteiten van hoogstamfruitbomen staan op het lijstje. Geef je tuin met deze streekeigen soorten een natuur-facelift voor vogels en insecten… en geniet uiteraard ook zelf van bloesems en fruit.

MILIEU

AANBOD?
Plantsoen voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden
Er is keuze uit 9 gemengde pakketten van telkens 30 plantjes:
doornloze haag, doornige haag, bloesem- en bessenheg, bijenheg, verschillende houtkanten en een vogelbosje.
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NIEUW dit jaar is het bosrandpakket dat jouw bos van een gevarieerde, bloeiende rand voorziet.
Loofbomen
Geef een hoogstammige loofboom zoals Zomereik, Winterlinde,
Boskers of Zwarte els een ereplaats in je tuin.
Knotwilgen
Een iets nattere bodem? Plant dan wilgenpoten voor een krachtige knotwilg in je tuin of langs je weide.
Hoogstamfruit
Heimwee naar de smaak van een Jefkespeer of Brabanderskersen? Maak je keuze uit tientallen oude variëteiten appel, peer,
kers, kriek, pruim, okkernoot, kweepeer, mispel en moerbei.
BESTELLEN?
Uitgebreide informatie over de pakketten en boomsoorten vind
je op de website van de gemeente, www.kampenhout.be, en bij
de milieudienst.
Bestellen kan tot en met 15 oktober op www.kampenhout.be.
Beschik je niet over een e-mailadres en kun je ook niet bij familie
of vrienden terecht? Op de milieudienst van je gemeente vind je
bestelformulieren.
Afhaling van je bestelling op het gemeentelijk verdeelpunt is
voorzien op zaterdag 29 november 2014.

WAAROM KAPT DE
GEMEENTE BOMEN?
Binnenkort kapt de gemeente, in samenwerking met het Agentschap voor
Natuur en Bos, een bos aan de Torfbroeklaan en de Visserijlaan. In dit bos
staan kaprijpe populieren die door hun
nabijheid van woonhuizen voor gevaar
kunnen zorgen. Verschillende grote
takken van deze populieren kwamen tijdens voorjaarsstormen en zomeronweders op de openbare weg terecht. Het
bos zelf zal echter niet verdwijnen. Een
bos bestaat immers uit veel meer soorten dan alleen maar populieren. Na het
kappen van de populieren zal er geen
nieuwe aanplant gebeuren. De gemeente kiest hier voor spontane verbossing. Zo krijgen veel andere soorten
meer kansen.
Het kappen van de populieren zal ten
goede komen aan de vele voorjaarsbloeiers in het bos zoals bijvoorbeeld de
slanke sleutelbloem, de bosanemoon
en de pinksterbloem. De bladeren van
de populieren zorgen voor een hoog
stikstof- en fosforgehalte in de bodem
waardoor er nu veel brandnetels en
bramen in het bos staan
Kampenhout blijft verder de bossen op
haar grondgebied koesteren. Beboste
plaatsen zijn vaak schatkamers van de
natuur. De bodem is er vaak nog relatief
ongerept, waardoor er nog een zaadbank aanwezig is. Ook aan de bosranden en in wegbermen staan er nog veel
planten die elders verdwenen zijn. Om
deze planten alle kansen te geven, worden open plekken gecreëerd, waar ze
kunnen uitbreiden. Zo ontstaat er een
meer gevarieerd bos, waar veel zeldzame soorten een thuis vinden.

MILIEU

BURGEMEESTERCONVENANT – OPROEP NAAR DE INWONERS

Daarnaast willen ze sterk inzetten op energiebesparing
en gebruik van hernieuwbare energie. Het is een belangrijke mijlpaal in de richting van een klimaatneutrale
provincie. Bovendien is het de eerste keer in Europa dat
zoveel gemeenten in één keer aansluiten bij het Burgemeestersconvenant.
De ondertekenaars beloven om binnen het jaar een
klimaatactieplan op te stellen met concrete maatrege-

len om de doelstellingen te behalen. Om dit plan op
te stellen, baseren de gemeenten zich op een CO2-nulmeting.
Deze nulmetingen zijn uitgevoerd door het Vlaams
Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO), in
opdracht van de Vlaamse overheid.
Kampenhout wil het maatschappelijke middenveld
actief betrekken bij het opstellen van het klimaatactieplan. Iedereen, inwoner, vereniging, school, handelaar,
middenstand, bedrijf, … mag zijn suggestie en opmerkingen voor 15 december 2014 bezorgen via milieudienst@kampenhout.be (vermeld als onderwerp:
‘Burgemeesterconvenant – ik heb een tof idee!’)
Voor meer info: www.burgemeestersconvenant.eu

KAMPENHOUT DOET MEE AAN DE NACHT VAN DE DUISTERNIS
Op zaterdag 11 oktober 2014 organiseert de Bond
Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de
Vereniging voor Sterrenkunde de 19e Nacht van de
Duisternis. De initiatiefnemers willen op die manier
duidelijk maken dat Vlaanderen niet rationeel omspringt met verlichting. Onze openbare ruimte wordt te
veel en te fel verlicht.
Vlaanderen is een van de meest verlichte regio’s. In
vele gemeenten wordt het nooit meer donker. Dit komt
omdat er zeer ondoordacht wordt verlicht: te fel en
verkeerd gericht. Soms schijnt het licht gewoon naar
boven, de sterrenhemel in. Of rechtstreeks in slaapkamers van woningen. Of worden er rustige veldwegen
verlicht alsof het drukke steenwegen zijn. De oplossingen liggen nochtans voor de hand. Verlichting moet zo
weinig mogelijk opwaarts worden gericht, mag niet te
fel zijn en er mag enkel worden verlicht waar zinvol en
op tijdstippen dat het zinvol is. Ze moet afgesteld
kunnen worden in functie van verkeersdichtheid en

weersomstandigheden. Wanneer de maximale capaciteit van de lampen niet nodig is, moet er gedimd kunnen worden, zonder dat de verkeersveiligheid of de
veiligheid in het algemeen in het gedrang wordt gebracht.
Te veel verlichting is niet zonder gevolgen. Het zorgt
ten eerste voor energieverspilling. Vele gemeenten
kunnen geld besparen door minder te verlichten en
dragen op die manier ook bij aan de strijd tegen de klimaatverandering. Ten tweede heeft lichthinder gevolgen voor fauna en flora. De natuurlijke dag en nacht
cyclus van planten en dieren wordt verstoord door het
overmatige licht en dit heeft een invloed op de groei en
dagelijkse leven van planten, dieren en mensen.
De gemeente Kampenhout heeft aandacht voor dit
probleem en zal vanaf 10 tot en met 12 oktober 2014 de
klemtoonverlichting in het centrum van Kampenhout
doven.

MILIEU

De burgemeesters van 57
Vlaams-Brabantse gemeenten, waaronder Kampenhout,
ondertekenden op 25 juni 2014 het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om de
CO2-uitstoot van hun gemeenten met minstens 20% te
verminderen tegen 2020.

17

OCMW

OCMW-RAADSLEDEN GAAN DIGITAAL
De tijd staat niet stil en zeker niet bij OCMW Kampenhout! De
OCMW-medewerkers hebben allerlei digitale hulpmiddelen
ter beschikking en gebruiken specifieke OCMW-software voor
registratie, zorg- en cliëntdossiers, facturatie, enzovoort.

SOCIAAL RESTAURANT
“PURE GOESTING”

OCMW

De menu’s voor de volgende weken
vindt u hieronder:
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Nu was het ook de beurt aan de OCMW-raadsleden om een
digitale weg in te slaan. Sinds de OCMW-raad van september
gebruiken de raadsleden een tablet om de dossierstukken in
te kijken en voor te bereiden. Erg handig, want zo kunnen de
raadsleden van thuis uit de dossiers bestuderen en dit wanneer het hen past. Ze zijn dus niet meer afhankelijk van de
openingsuren van het OCMW. Bovendien zal er in de toekomst ook minder papierverbruik zijn door deze werkwijze.

OCMW-BOETIEK MET KLEDIJ,
MEUBELS EN HUISHOUDGERIEF
De boetiek is er voor alle mensen die beroep doen op onze
sociale dienst. Denk maar aan mensen met een leefloon,
met een schuldbemiddelingsdossier, mensen uit de noodopvang, enzovoort. Onze medemens die slechts over een
beperkt budget beschikt, helpen wij graag verder om van
een huis een thuis te maken, met wat meubels, huishoudgerief, … Ook op vlak van kledij, willen we een steentje bijdragen. Kinderen groeien als kool en dat maakt het extra
moeilijk voor de gezinnen met een laag inkomen.
U wil wat schenken?
Heeft u nog kinderkleding, baby-uitzet, speelgoed, meubilair
en huishoudgerief in goede staat en wilt u deze aan onze
tweedehandsboetiek schenken? Dat kan!
Geef een seintje aan het OCMW (016/314 310) of boetiek@
ocmw-kampenhout.be. Wij kijken dan na of we op dat ogenblik nood hebben aan de goederen die u wilt schenken.

Dinsdag 14 oktober
(inschrijven vóór 6/10)
Minestrone
Bakharing met uiensaus en puree
Flan caramel gezouten boter
Dinsdag 21 oktober
(inschrijven vóór 13/10)
Erwtensoep
Kip met witloofsaus en kroketten
Passievruchtenbavarois
Dinsdag 28 oktober
(inschrijven vóór 20/10)
Witloofsoep
Spek met rode kool en aardappelen
Panna cotta met mandarijntjes
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 .

De OCMW-boetiek is uiteraard geen vuilnisbelt. Daarom hanteren wij toch enkele spelregels over de ‘goede staat’ van de aangeboden goederen:
· meubilair, speelgoed en huishoudgerief:
geen ontbrekende of kapotte onderdelen
· kinderkleding: geen scheuren, kapotte
ritsen of vuile vlekken

BIB

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2014-2015

Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de
zitdagen van OCMW Kampenhout:
Woensdag
08-10-2014
14 – 16 uur
Dinsdag
04-11-2014
16 – 19 uur
Donderdag
11-12-2014
14 – 16 uur
Dinsdag
06-01-2015
16 – 19 uur
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere

appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van
het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met
vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur
betrekking heeft)

• uw identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij
de gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de
persoon die de schuldbemiddeling verricht

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast

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

OPENINGSUREN

Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas,
kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De
toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro,
afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u
daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500
liter gesubsidieerd.
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BIBLIOTHEEKWEEK 2014
11 tot 18 oktober
Laat je op zaterdag 11 oktober verwennen met een
hapje en een drankje en geniet van de mini-concertjes van ‘Stoomboot’ !

CULTUUR
COMEDYAVOND OP 29 NOVEMBER
Voor meer info:
www.kampenhout.be/cultuur
cultuur@kampenhout.be
016/65 99 72

De spetterende voorstelling gaat door op zaterdag
29 november om 20 uur in de glazen zaal (OCMW gebouw,
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout).
Bestel uw tickets online via www.kampenhout.be/tickets of
koop ze bij de cultuurdienst (Villa Lucie, Gemeenteplein).

CULTUUR

Algemene vergadering Cultuurraad:
maandag 24 november om 20 uur
in de Glazen Zaal!

Tijd voor een grote portie humor! Het dolkomische duo
Dufraing & Dewit werkt momenteel druk aan een nieuwe show
en is vastberaden om uw lachspieren te tergen.
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STRAFFE STREEK
Op zoek naar een geschenk dat verbonden is
met onze mooie streek?
Neem een kijkje op www.straffestreek.be
en laat u verrassen door de verscheidenheid
aan lekkere producten. Op deze website vindt
u alle streekeigen producten samen met de
gegevens van de verdelers. U zal versteld
staan van de grote veelzijdigheid en variatie!

MUZIKALE KROEGENTOCHT 2014 ZATERDAG 25 OKTOBER
Met in elke deelnemende ‘kroeg’ sfeervolle ambiancemuziek met orkest of dj. Bussen zorgen voor vervoer
naar de verschillende bestemmingen.
1- Taverne D’Uitdaging - Kampenhout
2- Den Biechtstoel – Kampenhout
3- Onder den Toren – Berg
4- Ambi Café De 6 Linden - Nederokkerzeel
5- Skate Cafe De Toekomst – Nederokkerzeel
6-’t Laerehof – Kampenhout
7- Het Labo - Kampenhout
De gemeentebussen toeren rond vanaf 21 uur.
Start: Parking Gemeenteplein Kampenhout.
Haltes: Bij alle deelnemende etablissementen
Organisatie cultuurraad Kampenhout i.s.m.
Gemeentebestuur

Een moord op 28 juni 1914 lokte een kettingreactie
uit die zorgde voor vier jaren bitterheid. Ook Kampenhout moest de Duitse oorlogsmachine trotseren. Deze tentoonstelling werd gerealiseerd door
Campenholt i.s.m. de cultuurdienst en belicht volgende onderwerpen: Gevechten aan Kampenhout
sas - burgers op de vlucht (o.a. Merelbeke) - tijdelijk kerkhof te Frijsel - Soldaten uit Kampenhout leven onder Duitse bezetting - baldadigheden tegenover de geestelijken - en nog veel meer.
Openingsuren:
maandag en dinsdag: gesloten
woensdag: 14 - 17 uur
donderdag: 10u - 12u30 en 13 - 17 uur
vrijdag: 10u - 12u30 en 13 - 17 uur
zaterdag: 13 - 17 uur
zondag: 13 - 17 uur
Locatie: Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22,
1910 Kampenhout
In het jaarboek van 2014 verschijnen artikels die
dieper ingaan op thema’s uit deze tentoonstelling.
Het jaarboek zal vanaf december 2014 beschikbaar zijn.

Voor meer info:
www.kampenhout.be/heemkring.
Heemkring@kampenhout.be – 016/65 99 39

DAG VAN DE TRAGE WEG
De Dag van de Trage Weg staat dit jaar in het teken
van ‘De Grootte Oorlog’. De Eerste Wereldoorlog
zorgde niet alleen voor mateloos menselijk leed,
maar drukte ook een stempel op het landschap.
Op zaterdag 18 oktober wordt een deel van het oorlogserfgoed in de kijker gezet en wandelen we richting Buken. Deze deelgemeente werd in WOI zwaar
geteisterd door de oprukkende gevreesde ‘Doodskop Ulanen’.
Ook trage wegen dragen sporen van dit verleden. Tijdens de wandeling worden een aantal historische
gebeurtenissen verteld.
Afspraak om 14 uur op de parking van het Witloofmuseum (Leuvensesteenweg 22, Kampenhout Sas).
Na een korte inleiding vertrekken begint de wandeling van ongeveer 7 km. Aangepast schoeisel is aangeraden.
Na de wandeling is een gratis bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling ‘De Schrale Keuken’ in het Witloofmuseum mogelijk en krijgt u een drankje aangeboden.
Iedereen welkom!
Voor meer info:
Dienst Toerisme - 016 65 99 71
toerisme@kampenhout.be

TOERISME

‘GROOTE OORLOG’ IN
KAMPENHOUT

Foto Christine Morren

TOERISME
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WONEN

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*).

WONEN

(*) dit is een schatting
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De inschrijvingen voor deze sociale huur- en koopwoningen zijn reeds geruime tijd lopende, als u zich toch
nog wil inschrijven dan kan u terecht bij het woonloket:
0492/58 00 31 of woonloket@kampenhout.be.
Voor inwoners van de gemeente Kampenhout is het lokaal toewijzingsreglement sociale huur van toepassing.
Dit betekent:
Er wordt eerst voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in de gemeente wonen.
Daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaathuurders die minimaal 10 jaar in de gemeente kampenhout wonen of gewoond hebben.
Tot slot wordt er voorrang gegeven aan kandidaathuurders 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
Bezemstraat 83B131
1600 Sint Pieters Leeuw.
02/371 03 30

INFOSESSIE: WARMTEPOMPEN.
Steeds meer gezinnen zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen. Een warmtepomp is zo›n alternatief,
maar wat zijn de consequenties van de keuze voor een
warmtepomp? Hoe werkt een warmtepomp en kan een
warmtepomp élk gebouw verwarmen?
De mogelijke warmtebronnen en warmteafgiftesystemen,
het energieverbruik en de randvoorwaarden komen allemaal aan bod. Ook vragen zoals “Wat met sanitair warm
water?”, “Kan een warmtepomp koelen en verbruikt ze
hiervoor energie?” en “Is een warmtepomp duurder dan
een klassieke cv-installatie?” worden behandeld.

Dinsdag 7 oktober 2014 - 19.30 uur
Raadzaal gemeentehuis (gemeentehuisstraat 16,
1910 Kampenhout)
Meer info bij het woonloket :
0492/58 00 31 of woonloket@kampenhout.be
of de gemeentelijke milieudienst (016 65 99 12 of
milieu@kampenhout.be).

jeugddienst
Opgepast! De
ar een andere
is verhuisd na
t.
al Kampenhou
locatie: spor th

WONEN
JEUGD

Meer info:
Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15
www.kampenhout.be

DE JEUGDRAAD GEEFT EEN STEM
AAN JONGEREN, OOK AAN JOU!

Wil jij ook deel uitmaken van de jeugdraad?
Dat kan! Als geïnteresseerde, onafhankelijke jongere kun je jezelf kandidaat stellen als:
• je min. 16 jaar en max.30 jaar bent
• je in de gemeente Kampenhout woont
• je een specifieke motivatie voor je kandidaatsstelling opgeeft
Ben je niet helemaal zeker of dit iets voor jou is of
heb je nog vragen, neem dan contact op met de
jeugddienst: Jeugd@kampenhout.be of 016 65 99 15.

ENKELE SFEERBEELDEN
VAN ‘T GROBBELTJE 2014..…

EEDAFLEGGING
KINDERGEMEENTERAAD
In september was het zo ver! De kindergemeenteraadsleden legden hun eed af in de Kampenhoutse
raadzaal in het bijzijn van het schepencollege, de
burgemeester, ouders en sympathisanten. Nadien
volgde de eerste officiële taak als kindergemeenteraad: de opening van de kermis!
De verkiezing van de kinderburgemeester en de
overige kindergemeenteraadsleden vond deze zomer
plaats tijdens de Parkfeesten. Het parkcomité
organiseerde een aantal spannende proeven waarbij de kandidaten het tegen elkaar moesten opnemen. Maarten Cailloux bleek het koelbloedigst en
mag zich nu voor een jaar de nieuwe kinderburgemeester van Kampenhout noemen. Samen met de
andere negen kandidaten vormt hij de kindergemeenteraad.

KINDERHAPPENING 2014
Op woensdag 29 oktober 2014 worden alle Kampenhoutse kinderen van 2.5 tot en met 12 jaar uitgenodigd op de jaarlijkse kinderhappening.
Meer info zal binnenkort volgen dus als je zin hebt
in een onvergetelijke namiddag, hou dan zeker de
gemeentelijke website in de gaten!

JEUGD

Wat?
De jeugdraad organiseert maandelijkse bijeenkomsten waarbij iedere jeugdvereniging is vertegenwoordigd, alsook de jeugdconsulent en de schepen
van jeugd. De vergaderingen zijn helemaal niet saai,
maar vaak grappig en interessant! Er worden zaken
besproken zoals fuifaanvragen, problemen met
vandalisme, logistiek, enzovoort. Ook worden de
jaarlijkse subsidies besproken die jeugdverenigingen krijgen om bijvoorbeeld hun infrastructuur te
verbeteren.
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Alle info op www.11kampenhout.be
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• Vertrek tussen 8u en 10u30
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• Begin 20u
• Ploegen van max. 5 personen
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www.11kampenhout.be

SPORTHAL KAMPENHOUT

Sporthal De Zeype,
Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout
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