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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Dienst:
@
☎

016 65 99 31

Op de eerste verdieping:
Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

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, Gemeentehuisstraat 16 (Vanaf 15/12/2014), zie p20
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,

Het koningspaar bracht een bezoek aan
Kampenhout op donderdag 26 februari 2015.
Als burgemeester ben ik een ambassadeur en
plaats ik onze gemeente graag extra in de kijker
tijdens zo’n koninklijk bezoek. Het koningspaar werd hartelijk ontvangen bij drukkerij Artoos. We
zijn blij met hun bijzondere
aandacht voor de innoverende en CO2 vriendelijke aanpak. We mogen terecht fier
zijn op Kampenhout.
De dagen lengen en het kriebelt om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Uitdagingen sterken ons om dingen aan te pakken. Het jeugdig enthousiasme is er voor elke generatie. Ieder van ons heeft zo zijn eigen
doel, bijvoorbeeld fietsen, wandelen, genieten van evenementen of
zelf de handen uit de mouwen steken en mee organiseren. Of sport
en cultuur combineren door de Kampenhoutse Kunstenaars te bezoeken met de fiets (zie pagina 11).
We blijven iedereen oproepen om te stemmen voor onze fietsvriendelijke gemeente op www.fietsgemeente2015.be. Als enige genomineerde gemeente van Vlaams-Brabant maken we kans. Spreek je
omgeving hierover aan en overtuig ze!
Niet alleen de gemeente, maar ook onze bedrijven en onze schoolgaande kinderen zijn bezig met het klimaat. Zo nam Jade Van Tricht
deel aan de ‘kids climate conference’. Lees verder in deze gemeenteberichten hoe we aan haar een voorbeeld kunnen nemen.
Tevreden en met de nodige werklust pakken we de dingen aan om het
beste voor Kampenhout te blijven betekenen.
Uw burgemeester
Kris Leaerts

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Vrijdag 1 mei 2015:
Dag van de arbeid
Donderdag 14 mei 2015:
O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 15 mei 2015
Maandag 25 mei 2015:
Pinkstermaandag

NIEUWE
WOONCONSULENT

GEMEENTE

De winter was niet te doortastend. We
kijken terug op de eerste mooie maanden
van 2015.

De gemeente Kampenhout is al
6 jaar lid van de ‘Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Regio Noord’. Hierdoor
wordt er in de gemeente al jaren een woonloket uitgebouwd.
Voortaan wordt u geholpen
door woonconsulent Elke De
Leu. Bij haar kan u terecht met
al uw woonvragen over sociale
huisvesting, premies, de kwaliteit van uw huurwoning, levenslang wonen, …
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De woonconsulent helpt u
graag verder aan het woonloket, via woonloket@kampenhout.be of op 0492/58.00.31.

Openingsuren woonloket:

GENOMINEERDE

Maandagvoormiddag
8.45u – 11.45u
Dinsdagvoormiddag
8.45u – 11.45u
Dinsdagavond
17.00u – 19.45u

GEMEENTE

KONINKLIJK BEZOEK IN KAMPENHOUT
Donderdag 26 februari 2015. De wagen met Koning Filip
en Koningin Mathilde stopt aan de ingang van communicatie-productiehuis Artoos. Iedereen is toch wel wat zenuwachtig, we ontvangen niet elke dag het koningspaar.

GEMEENTE

Jos Artoos (zaakvoerder), Lodewijk De Witte (gouverneur provincie Vlaams Brabant) en Kris Leaerts (burgemeester Kampenhout) ontvangen het koningspaar. De
voorbereidingen van het protocol worden strikt nageleefd. Korpschef Jack Vissers en zijn KASTZE-team zijn
tot in detail voorbereid en laten niets aan het toeval over.
Veiligheidsniveau 3 geldt en er zijn dus strenge maatregelen, iedereen moet op een veilige afstand blijven.
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Tijdens de rondgang bij Artoos wordt duidelijk welke
inspanningen het bedrijf deed om te komen waar het nu
staat. Het koningspaar toont bijzondere interesse voor de
milieu-inspanningen en het innovatief karakter van
Artoos. Ze grijpen ook de kans om met enkele werknemers te praten.

De koninklijke kolonne zet zich verder naar school Don
Bosco in Haacht en houdt daarna halt bij het gemeentehuis van Haacht. De gouverneur en de burgemeesters
van Haacht en Kampenhout richten enkele woorden aan
het koningspaar. Zowel de gemeenten als de 20e verjaardag van Vlaams-Brabant staan in de kijker.
De Kampenhoutse kinderburgemeester Maarten Cailloux overhandigt de koning en de koningin een foto van
hun blijde intrede in 1999 als prins en prinses in Kampenhout. Het guldenboek van Haacht en Kampenhout
wordt ondertekend.
‘Het bezoek van het koningspaar en de trots dat ik als
burgemeester deze mooie gemeente mag vertegenwoordigen, zijn een blijvende motivatie om alles te behartigen voor onze gemeente. Ik ben fier op Kampenhout!’, aldus Kris Leaerts, burgemeester van
Kampenhout.

GEMEENTE

Een greep uit de geplande investeringen:
» Duurzame en energie-efficiënte renovatie
sporthal Kampenhout

» Renovatie pastorie Kampenhout voor
administratieve diensten en cultuur

» Beperkte renovatie en herinrichting
‘t Grobbeltje

» Onderhoud en restauratie van kapelletjes

» Verderzetten van de uitbreiding van de basisschool in Berg
» Fietspaden Neerstraat en fietsstroken
Kampenhout-centrum
» Acties/ingrepen met het oog op veiligheid en
mobiliteit
» Investering in lagere school Nederokkerzeel
(brandpreventie, isolatie, ramen)
» Vernieuwing dak gemeentelijke loods

» Wegenwerken, riolering en fietspaden deel
Zeypestraat, deel Langestraat
Kampelaarstraat, Frijselstraat,
Kampenhoutsebaan, Oudestraat
» Herziening gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan
» Ontgravingen begraafplaatsen
» Onderhoud van straten in 2 aanbestedingen
» Inrichting speelbos Hutteweg
» Na mountainbikeroute ook looproute uitbouwen
» Aankoop podiumelementen, tafels en stoelen

GEMEENTE

» Grondige renovatie van de bestaande rusthuiskamers in woonzorgcentrum ‘Molenstee’

» Aankoop nadars en aanhangwagen,
materieel gemeentelijke loods
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Deze ploeg staat garant voor een doordacht en evenwichtig bestuur tot 2018:
Contactgegevens
en bevoegdheden van de leden van het college

Kris LEAERTS | Burgemeester

Stefan IMBRECHTS | Eerste Schepen

Rudi VAN INGELGOM|Tweede Schepen

Stefaan PEREMANS | Derde Schepen

burgemeester@kampenhout.be
GSM: 0478/36.33.40

stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be
GSM: 0498/92.27.75

rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be
TEL: 016/65.51.24 GSM: 0475/83.17.67

stefaan.peremans@kampenhout.vera.be
GSM: 0497/89.61.84

Bevoegdheden
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Brandweer, Politie, Bevolking,
Burgerlijke stand, Veiligheid,
Informatica, Personeel

Bevoegdheden
Grondbeleid, Patrimonium,
Werken in eigen beheer, Sport

Bevoegdheden
Landbouw, Lokale economie, Toerisme
Cultuur/bibliotheek/muziekschool,
Sociale huisvesting, Woonbeleid

Bevoegdheden
Begraafplaatsen, Kermissen en markten
Onderwijs, Jeugd/BKO, Informatie

Marleen VAN DE WIELE | Vierde Schepen

Stefan VANDEVENNE | Vijfde Schepen

Greet WILLEMS | schepen/OCMW-voorzitter

Dominique COUCKE | Gemeentesecretaris

marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be
TEL: 016/60.55.47 GSM: 0475/95.10.57

stefan.vandevenne@kampenhout.vera.be
GSM: 0496/47.64.05

greet.willems@kampenhout.vera.be
GSM: 0473/95.89.39

gemeentesecretaris@kampenhout.be
TEL: 016/65.99.21

Bevoegdheden
Trage wegen/mobiliteit, Integratie en
gelijke kansen, Financiën/kerkfabrieken,
Ontwikkelingssamenwerking, Vlaams
karakter

Bevoegdheden
Energie en milieu, Intercommunales,
Dierenwelzijn, Rechtszaken

Bevoegdheden
OCMW-voorzitterschap
Senioren, Welzijn
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BURGERZAKEN

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

BURGERZAKEN

GEBOORTES
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HUWELIJKSJUBILARISSEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

(januari - februari)

Emmanuel Moens &
Vanessa Vanhorenbeek

Diamant

Louise

18/11/2014

Gregory De Greef &
Melissa Stevens

Lexx

2/01/2015

Stein Elsen & Audrey Meyers
Bart Schrovens & Sara Maes
Joris Mettepenningen &
Lien Van Renterghem

Viktor
Elize
Elise

2/01/2015
2/01/2015
5/01/2015

Willem Benoye en Hilda Hendrix vierde hun diamanten huwelijksjubileum. Wij wensen alle jubilarissen van harte proficiat en hopen dat zij nog vele jaren in goede gezondheid en
omringd door familie en vrienden samen mogen zijn.

Stéphane Simon & Hilde Brion Victor 14/01/2015
Tom Desmet & Isabel Duez
Thorgan 21/01/2015
Laurens Van Dessel &
Louise 27/01/2015
Hanne Mallaerts

HUWELIJKEN
Sven Hanssens & An Hermans

06/02/2015

Jimmy Janssen & Anja Goutvrind

14/02/2015

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.
Campine Maria

12/12/2014

De Coninck Angèle

19/01/2015

Van Appé Joanna

02/02/2015

De Greef Simonne

04/02/2015

Cauwels André

05/02/2015

Verbesselt Jean

12/02/2015

Bollyn Joannes

13/02/2015

Van Wassenhove Hinette

14/02/2015

Wellens Marcellus

15/02/2015

Vander Elst Dery

28/02/2015

Vanden Mosselaer Maria

07/03/2015

Dienst Burgerzaken
burgerlijkestand@kampenhout.be
016/65 99 31

EEUWELINGE IDA UMANS
Op 11 februari vierde woonzorgcentrum Molenstee de 100ste verjaardag van bewoonster Ida
Umans. Ida is afkomstig uit Relst
en is enorm trots op haar roots.
Een kwinkslag is nooit ver weg
wanneer je in haar buurt bent. Op
de vraag hoe het voelt om 100 jaar
Ida Umans
oud te worden, antwoordt ze gevat: “Zoals twintig!”. Zij nam ook de gelukwensen en geschenken van het koninklijk paleis, het provinciaal bestuur
en het gemeentebestuur in ontvangst tijdens een bezoek
van het college van burgemeester en schepenen. Wij wensen Ida nog vele jaren in goede gezondheid toe, blijvend
omringd door familie en vrienden.
Wij wensen ook Maria Paeps
(foto) en Alice Verhoeven een
dikke proficiat voor hun 103e
verjaardag.

Maria Paeps

NUTTIG

Voorlopige vaststelling PRUP
De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch
knooppunt Kampenhout-Sas’ voorlopig vast. Hiermee reageert de provincie op de vernietiging van het
plan voor de bedrijvenzone in Kampenhout en
Boortmeerbeek door de Raad van State vier maanden geleden.
Procedure meteen hervat
De Raad van State vernietigde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ omdat het milieurapport werd opgemaakt volgens het integratiespoorbesluit. Het
provinciebestuur heeft in navolging van deze uitspraak de procedure meteen hervat, zodat in december 2014 al een nieuw plan-MER kon goedgekeurd worden. Met deze beslissing brengen we nu
ook het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw in procedure. Het plan voorziet in een uitbreiding van het
bedrijventerrein met twintig hectare en een specificatie van de toegelaten activiteiten op de bestaande
bedrijvenzone.
Nieuwe bestemmingsregels
Het gewestplan laat een veelvoud aan industriële
bedrijven toe. Maar door het gemengde karakter
van het bedrijventerrein en de woningen in de directe nabijheid is het niet wenselijk dat in KampenhoutSas wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of dat er
afvalverbranding plaatsvindt. Daarom zorgt het
provinciebestuur ervoor dat de nieuwe bestemmingsregels zo snel mogelijk weer van kracht zijn.
Openbaar onderzoek
Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ wordt onderworpen aan een openbaar
onderzoek van 3 april tot en met 1 juni 2015. Dit ontwerp ligt ter inzage in het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven en in de gemeentehuizen van
Kampenhout en Boortmeerbeek. Het ontwerp kan
ook geconsulteerd worden op de website van de
provincie Vlaams-Brabant.

Wegenis- en rioleringswerken in de
Zeypestraat, Langestraat, Kampelaarstraat, Frijselstraat en Kampenhoutsebaan.
De werken in de Zeypestraat zijn beëindigd. Momenteel is de aannemer bezig met de afwerking van de
fase in de Langestraat en de aanleg van de riolering
en wegenis in de Kampenhoutsebaan. Tijdens deze
fase is een omleiding voorzien via de Sint-Servaesstraat naar de Perksesteenweg. De Frijselstraat
en Kampelaarstraat komen later aan bod. Een update
van de laatste stand van zaken kan u steeds terug vinden op de website van Aquafin: www.aquafin.be (infrastructuur & omgeving > werken in uitvoering).

AANVULLENDE REGLEMENTEN
OP HET WEGVERKEER
De gemeente Kampenhout heeft in overleg met de
verkeerscommissie besloten om volgende maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid van de
zwakke weggebruikers te verhogen :
-in de Rusthuisstraat bestaat er éénrichtingsverkeer
voor het gemotoriseerd verkeer tussen de Dorpsstraat en de Molenveldweg, vanaf nu is het voor de
fietsers wel toegelaten om in beide richtingen te rijden in dat gedeelte van de Rusthuisstraat;
-de Egellaan zal worden ingesteld als doorlopende
straat, er zullen amsterdammers (paaltjes) worden
geplaatst ter hoogte van perceel 146a, 3e afdeling,
sectie A om sluipverkeer te weren;
-in de Hutteweg zullen amsterdammers (paaltjes)
geplaatst worden ter hoogte van het T-kruispunt
met de betonnen verbindingsweg Hutstraat-Schildhovenstraat, de Hutteweg wordt ingesteld als doorlopende straat omwille van de speelpleinwerking en
de chirolokalen in de Hutstraat en de Parkschool in
de Aarschotsebaan.
Om zwaar vervoer te weren in de Schoonstraat
wordt een tonnagebeperking (7,5 ton) ingevoerd. De
doorgang van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton is verboden, met
uitzondering van plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.

NUTTIG

OPENBAAR ONDERZOEK PRUP
‘BIJZONDER ECONOMISCH
KNOOPPUNT KAMPENHOUT-SAS’
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SPORT

’T GROBBELTJE EN SPORTWEKEN
ZOMERVAKANTIE 2015
Tijdens de zomervakantie organiseert de jeugd- en
sportdienst activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 16 jaar.

SPORT

Speelplein ’t Grobbeltje
Vanaf 1 juli t.e.m. 21 augustus 2015.
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar (en zindelijk) t.e.m. 15 jaar.
Locatie: Terreinen Jeugddienst & Chiro (Hutstraat 24,
Relst)
Deadline inschrijvingen: 3 dagen voor de activiteit
Opgelet: ’t Grobbeltje sluit zijn deuren op maandag 20
juli en dinsdag 21 juli 2015
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Sportweken
Sportweek 1: woe 1/07/2015 - vrij 3/07/2015
Kleutersportweek voor 4- en 5-jarigen met vereenvoudigde spelvormen van de sporten, een leuke uitstap en
enkele leuke verrassingen.
Sportweek 2: maa 6/07/2015 - vrij 10/07/2015
Omnisportweek voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar.
Sportweek 3: maa 3/08/2015 - vrij 7/08/2015
Omnisportweek voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar.
Sportweek 4: maa 10/08/2015 - vrij 14/08/2015
Een hele week sport en avontuur voor jongeren van 12
t.e.m. 16 jaar.
Sportweek 5: maa 24/08/2015 - vrij 28/08/2015
Omnisportweek voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar.
Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910
Kampenhout.
Deadline inschrijvingen: 10 dagen voor de start van de
sportweek worden de inschrijvingen afgesloten.
Inschrijven kan via http://kampenhout.ticketgang.eu.
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds terecht op de
sport- of jeugddienst.
Meer informatie: www.kampenhout.be/sport/sportweken of bij de jeugdconsulente of sportfunctionaris via
onderstaande gegevens.
Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15

Sportdienst
sport@kampenhout.be
016/65 99 75

Sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26)

SPORTMONITOREN GEZOCHT
De sportdienst rekent al jaren op gemotiveerde begeleiders om kinderen ongelooflijke sportweken te
bezorgen. Ben je 18 jaar of ouder, sportief en gemotiveerd om met kinderen tussen 6 en 12 jaar te
werken? Ben je beschikbaar in de zomervakantie?
Stel je dan kandidaat als sportmonitor!
Je doet dit per e-mail naar sport@kampenhout.be
of via het inschrijvingsformulier op de gemeentelijke website (rubriek ‘sport’).

KIJK! IK FIETS! ACTIE
Leren fietsen op twee wielen is een complexe aangelegenheid. Sommige kinderen fietsen al na een
paar minuten, anderen doen er dagen, weken of
maanden over.
Om kinderen en ouders een duwtje in de rug te geven, is er op zaterdag 9 mei 2015 de ‘Kijk, ik fiets’
actie in de sporthal van Kampenhout. Een project
waarbij 4 tot 6-jarigen, die al vlot kunnen fietsen
met steunwieltjes, op twee uur tijd leren fietsen op
twee wielen. Ervaren lesgevers begeleiden de activiteit en geven nuttige tips aan de kinderen en de
ouders.
Inschrijven bij de sportdienst via onderstaande gegevens (max. 20 deelnemers).

SPORT

TERUGBLIK KAMPIOENENVIERING

Uit alle genomineerden werd er ook dit jaar een sportfiguur of club van het jaar gekozen.
De winnares van deze trofee was Charlotte Van Bellinghen, dankzij volgende prestaties in de paardensport:
• 1 ste plaats op het Nationaal Kampioenschap pony’s
in de reeks CL
• 1ste plaats op jumping Mechelen “De Gouden Teugel”
• 1ste plaats op de provinciale indoor pony’s
in de reeks DL
• 1ste plaats op de provinciale indoor pony’s
in de reeks CL

Alle namen en foto’s van de gehuldigden kunt u vinden
op de gemeentelijke website.

Ook Paul De Brauwer van ‘De Witloofstappers’ werd in
de bloemen gezet als sportverdienste van het jaar. Hij
overschreed de kaap van 40.000 wandelkilometers en
deed er als kers op de taart een voettocht naar Santiago de Compostella bij in 2014.
Door de talrijke opkomst van sportkampioenen, supporters en genodigden werd het een mooie en zeer geslaagde avond. Wij willen alle aanwezigen bedanken en wensen alle kampioenen ook dit jaar nog vele mooie
sportieve prestaties toe.

SPORT

In februari zette de gemeente haar sportkampioenen in
de bloemetjes voor hun mooie sportieve prestaties van
2014. In het bijzijn van familie, vrienden, supporters en
sympathisanten werden 7 jongeren, 3 jongerenteams, 4
volwassenen en 5 Kampenhoutse ploegen gehuldigd.
Presentatrice Lut Daenen gidste de goed gevulde ontmoetingszaal op een vlotte manier door de viering.
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CULTUUR

CULTUUR
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KAMPENHOUT ZOEKT
DORPSDICHTER!
Door de voorbije jeugdpoëziewedstrijden heeft de gemeente
een mooie traditie opgebouwd
waarbij de jeugd telkens haar
beste dichtwerken en rijmen kon
voorstellen.
Het gemeentebestuur en de cultuurraad zijn er echter van overtuigd dat niet enkel de jeugd,
maar ook de volwassen Kampenhoutse bevolking barst van het
talent. Daarom organiseren zij
‘Dorpsdichter van Kampenhout’,
een wedstrijd waarbij een eigen
dorpsdichter wordt gekozen!
Elke Kampenhoutenaar vanaf 16
jaar kan meedingen naar deze
eervolle titel.
Bezorg uw gedicht voor 30 juni
2015 bij de dienst cultuur. In de
zomermaanden komt de jury samen en wordt de winnaar of winnares bekendgemaakt! Hij/zij
mag zich dan voor de volgende
twee jaren ‘Dorpsdichter van
Kampenhout’ noemen.
Meer info vindt u op de gemeentelijke website of bij de cultuurdienst (zie ook affiche achterkant).

Op 6 en 7 juni 2015 zetten heel wat gebedshuizen hun
deuren wagenwijd open voor de Open Kerkendagen.
Met de organisatie van dit tweedaagse evenement wil
de Stichting Open Kerken aantonen dat de gebedshuizen in België een gastvrije plaats zijn en de moeite
waard om beleefd te worden.

In de Sint-Servatiuskerk van Berg gebeurt dit met ‘Muziek en zang binnen en buiten de kerk’ met ‘de Clochards’, ‘Het Sjaloomorkest’, e.a. op zaterdag 6 juni van
14 tot 22 uur en op zondag 7 juni van 10 tot 18 uur.
Iedereen van harte welkom!

CULTUUR
ZATERDAG 2 MEI &
ZONDAG 3 MEI 2015
VAN 14 TOT 19 UUR

Deelnemers:
Aerts Greet, Arys Carine, Bonckaert Eric, Caron
Dominique, De Backer Rita, De Coninck Frieda,
De Keyser Magda, De Winter Maria, Depuydt Jaak,
Desmet Lou, Dragon Françoise, Eeckhout Leon,
Laermans Clemmy, Morren Christine, Olemans
Bea, Ons Tehuis Brabant, Pittevils Nadine, Van
Opdenbosch Mieke, Vandenbroecke Paul, Van
Steenweghen André, Verstraeten Maurice,
Weemaels Marc.
Meer info :
www.kampenhout.be/kunstroute .
Routekaart en adressen verkrijgbaar bij de dienst
cultuur vanaf 15 april 2015. (De routekaart is ook
beschikbaar bij de deelnemers op 2 mei 2015.)

JAARLIJKSE PROCESSIE
PINKSTERMAANDAG 25 MEI
Vertrek om 8 uur aan de kerk van Kampenhout.
Iedereen is welkom om mee te stappen!

KERMISSEN 2015
Relst
Buken
Nederokkerzeel
Berg
Kampenhout

18/04 -20/04
25/04 - 26/04
02/05 - 04/05
16/05 - 18/05
30/05 - 01/06

JAARMARKT KAMPENHOUT
OP ZONDAG 31 MEI 2015!

CULTUUR

Een organisatie van de cultuurraad i.s.m. het gemeentebestuur van Kampenhout

11

MUZIEKSCHOOL ZOEKT
NIEUWE NAAM!
De muziekschool van Kampenhout (vestiging van de
Kunstacademie van Zaventem) verhuist vanaf 1 september 2015 van het oud-gemeentehuis in Berg naar de
oude kleuterschool (Bergstraat 15).
De lokalen worden de komende maanden omgebouwd
tot een nieuwe muziekschool. Ook socio-culturele
verenigingen kunnen hier terecht, zoals Cantabile, Jong
Cantabile en De Bergse Vrienden
Om de verhuis een feestelijk tintje te geven en duidelijkheid te creëren, zijn de cultuurraad en het schepencollege op zoek naar een toepasselijke nieuwe naam voor
het gebouw.
Bedenk een creatieve naam en bezorg ons je voorstel
vóór 20 april 2015 en win een boekenpakket! Uit alle
suggesties zal de cultuurraad op 27 april een winnaar
selecteren en voordragen aan het schepencollege.
Dienst cultuur
Villa Lucie (Gemeenteplein Kampenhout)
016/65 99 72
cultuur@kampenhout.be
www.kampenhout.be/cultuur

ACTIVITEITENKALENDER

zo 26/04 van
9u tot 13u30

Finale Petanque
Doubletten K.A.V.V.V
Vlaams Brabant

Pastorij Berg
(Pastorijstraat 3)

centrum Buken

za 25/04 en
zo 26/04

Kermis Buken

Georganiseerd door petanqueclub P.C. BERG. 30 ploegen
strijden in 4 reeksen om de eerste plaats van dit wintertornooi.
Gratis inkom.

Het Labo
(Brouwerijstraat
23, 1910
Kampenhout)

Inhuldiging
‘Brouwersroute’

zat 25/4
vrij vertrek
tussen 10u en 11u

Kerk Buken
(Bukenstraat 31b)

Hondenschool
bij sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat 26B)

za 25/04
van 7 tot 15 uur

za 25/04
van 10 tot 18 uur

Kampenhoutse hondenschool - Wedstrijd
Sociale Test, Brevet en
Debutanten

Buken feest

Vertrek vanaf 7 uur tot 15 uur vanuit de feesttent aan de kerk
van Buken. Wandel door de prachtige natuur richting Veltem
en voor de langere afstanden richting Bertem Bos. Afstanden
7/13/15/19/26km. Broodjes, soep, taart, koffiekoeken, pannenkoeken en frieten verkrijgbaar. Prijs: 1,5 euro (De witloofstappers).
2 jaarlijks wedstrijd met om 16 uur demonstratie van de
Explosives Detection Dogs van Securitas. Voor de prijsuitreiking
rond 17u hebben wij de eer en het genoegen Pol Goossens te
mogen verwelkomen in onze club. Frietjes met curryworst en
dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.
Fietsroute die de brouwerijen van vroeger en vandaag tot
leven brengt!Je fietst door Rotselaar, Haacht, Boortmeerbeek,
Kampenhout, Buken, Tildonk en Wakkerzeel, waar het
verleden wat te vertellen heeft.Vandaag verbind je 'Het Labo'
in Kampenhout, 'Hof ten Dormaal' in Tildonk en 'De Toren' in
Rotselaar waar je telkens een streekbier proeft. Meer info:
www.pasar.be/kampenhout

Gemeenteplein
Kampenhout

Infosessie over verantwoord omgaan met medicatiegebruik in
het kader van ‘Week van de valpreventie’. Zie p.19

Infosessie – gezond
medicatie gebruik
za 25 april
9u30 tot 16 uur

ma 20/4, ma 18/05
en 15/06
van 14u tot 18u

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

Dansnamiddag
senioren

Tuin- en biomarkt

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

za 18/04 van 15u tot
19u30 en
zo 19/04 van 12u30
tot 19.30 uur

Maak kennis met het Kinderkunstenatelier en ook
het Kleurenateljee (Benni’s schilderklas stelt tentoon)

Opendeurdag &
tentoonstelling
Kinderkunstenatelier/
Kleurenateljee

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

Oude pastorij
(Hutstraat, Relst)

za 18/04, zo 19/04
en ma 20/04

Kermis Relst

ma 20/04
om 19u30

centrum Relst

za 18/04
van 20u tot 22u30

Lenteconcert

LOCATIE
Sport- en Cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

Muzikale avond gebracht door de concertband van de
Koninklijke Fanfare De Toonkunst uit Berg - Kampenhout o.l.v.
Kevin Absillis. VVK: 5 euro, kassa: 7 euro

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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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:

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout:
elke 3de maandag van de maand om 13u30 en
19u30 (uitgezonderd in juni, juli en augustus)

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 april tot oktober
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

ACTIVITEITENKALENDER

centrum
Nederokkerzeel
zaal Pax –
(Brouwerijstraat 6)

za 02/05, zo 03/05
en ma 04/05
zo 03/05 van 11 tot
15 uur en zo 03/05
van 17 tot 21 uur

Kaart en adressen van de kunstroute zijn verkrijgbaar op de
dienst cultuur. Zie p.11

Kunstroute

Meer info: Jean-Luc Vandermosten (0475/81 17 22)

Garageverkoop

Gildegewestfeest

Sport- en Cultuurcentrum Berg
(Torfbroekstraat 25)

GC De Corren
(Van Frachenlaan
24A, 1820
Steenokkerzeel)
zon 31/5
van 15u-18u

zo 07/06 om 14 uur

Glazen zaal
(OCMW gebouw)

zo 31/05
van 10 tot 16 uur

centrum
Kampenhout
centrum
Kampenhout

centrum Berg

Berg: 31 straten
doen mee

Sport- en Cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

do 14/05
Zondag 17 mei
(Kermis van Berg)
van 8 uur tot 17 uur
za 16/05, zo 17/05
en ma 18/05
za 30/05, zo 31/05
en ma 01/06
zo 31/05
van 9 tot 13 uur

’t Laerehof
(Kampelaarstraat 48)

zo 10/05,
vertrek om 14u

di 28/04
om 19u30

UiT IN KAMPENHOUT

Om 14 uur start de stoet aan de sporthal van Berg, voorafgegaan
door de fanfare. Aansluitend dansoptredens in de grote zaal door
achttal verschillende gildeverenigingen uit het gewest Brabant.
Gratis toegang.

Tentoonstelling waarbij enkele thema’s uit het Kampenhouts
verleden worden toegelicht, o.a. de geschiedenis van
K.F. De Toonkunst Berg.

Tentoonstelling
Campenholt

Lenteconcert
Jong Cantabile

Jaarmarkt in het centrum van Kampenhout!

Jaarmarkt

Kermis Kampenhout

Kermis Berg

Viervoeterswandeling

Georganiseerd door de welzijnsraad met tussenstops bij
Ons Tehuis Brabant, de Kampenhoeve en Kaapwijn Import
De Leeuw. Zie p.19
Wandeling richting Humelgem. Vertrek vanaf 7u tot 15u.
Afstanden 7/13/18/25/30km. Wandelaars met hond zeer
welkom! Broodjes, soep taart, koffiekoeken, pensen en
hamburgers beschikbaar. Prijs :€ 1.5 euro (De witloofstappers)

Gezonde toegankelijke
wandeling

Steakdag Scouts Berg

Jaarlijkse steakdag met ook vol-au-vent en kindermenu
(curryworst met frietjes).Inschrijven op www.scoutsberg.be

Kampenhout

za 02/05 van 14 tot
19 uur, zo 03/05 van
14 tot 19 uur

Zie p.22

Opening toeristisch
vaarseizoen

Kermis
Nederokkerzeel

Kampenhout-Sas

vrij 01/05

Maak kennis met de elektrische fiets! U krijgt antwoord
op al uw vragen en kunt een testrit maken. Inschrijven via
www.pasar.be of 0487-48 06 81.

Sint-Isidorushoeve
(Aarschotsebaan,
Boortmeerbeek)
Sport- en Cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Pasar - Workshop
elektrisch fietsen

zon 26/4
om 14u30

Onder leiding van een natuurgids verkennen we het
Steentjesbos. Bijdrage 5 euro.

Natuurwandeling
Davidsfonds

BSGO Ter Bronnen,

Kinderrommelmarkt
met Pannenkoeken
zo 26/04 van
14 tot 17 uur

Vriendenkring GO! Ter bronnen organiseert rommelmarkt
voor en door kinderen (onder ouderlijk toezicht. Overheerlijke
pannenkoeken en/of ijsjes beschikbaar!
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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 13 mei 2015 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
van Kampenhout (niet van oktober tot maart)

KLEURENATELJEE:
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.

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.

ONDERWIJS

ONDERWIJS
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FEEST IN DE SCHOOL
Naar aanleiding van de opendeurdag werd er in elke klas rond ‘Feest’ gewerkt.
Kasteelfeest, slaapfeest, verjaardagsfeest, feesten in Europa, vernissage, ...
kwamen allemaal aan bod. Alle ouders en kinderen werden dan ook feestelijk
verwacht op de opendeurdag en konden dan ook nog op de foto.

ACTIVITEITEN
- Zaterdag 25 april 2015
Het Klimtouw - Schoolfeest
-Z
 aterdag 27 juni 2015
De Toverberg - Schoolfeest

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

ONDERWIJS

TROUWFEEST

ONDERWIJS

In de paarse klas traden 4 koppeltjes
in het huwelijk. Zelfs de échte burgemeester van Kampenhout was aanwezig en tekende het trouwboekje.
Huwelijksfotograaf Bardt en onze eigen klasfotograaf Beau zorgden voor
fantastische beelden.
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MILIEU

HELP DE BIJEN…
… met bloemen

… met een houtstapel

Variatie is het sleutelwoord. Kies, waar mogelijk, voor inheemse plantensoorten in de bloemborder. Vermijd cultivars en ‘dubbele bloemen’. Zorg voor bloemen vanaf begin
februari (bijv. bol- en knolgewassen, wilg) tot eind oktober
(bijv. herfstaster, klimop).

Ook in tuinen kunnen we een houtstapel voorzien als
nestgelegenheid. Zowel balken als dikkere stammen
zijn hiervoor geschikt.

… met een moestuin
Laat één ui of prei doorschieten en tot bloei komen. Zorg
daarnaast voor wat bosaardbeitjes als bodembedekker
onder de aalbessenstruiken of voor een hoekje waarin
komkommerkruid en gewoon barbarakruid hun gang
kunnen gaan.

… met een nestkast
Zo’n 60 soorten bijen kunnen nestelen in insectenhotelletjes. Vooral metselbijen vallen op door hun koortsachtige bouwactiviteiten. Daarnaast vindt u ook tal van (ongevaarlijke!) goudwespen en graafwespen rond het
insectenhotel.

MILIEU

… met bloembollen of een gazon
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U kunt een deel van het gazon inrichten als bijenweide.
Maai dit slechts tweemaal per jaar en er zullen wilde
bloemen verschijnen tussen het gras. In het voorjaar
kunt u het gazon opfleuren met een bloembollenweide.

… met een groendak
Met de juiste plantenkeuze tovert u een groendak om tot
een echte bijenhemel.

… met een kruidentuin
Kruidentuintjes met bloeiende lavendel, salie of marjolein zijn echte bijenlokkers.

… met een houtkant, haag en klimplanten
Veldesdoorn, meidoorn en hondsroos zijn nectar- en
stuifmeelbommen. Bovendien zijn het bijvriendelijke alternatieven voor coniferen, beuk en haagbeuk.
Een kale muur of een storende afsluiting kan in een
mum van tijd omgevormd worden tot een bloemrijk bijenparadijs met heggenrank, klimop of reukerwt.

… met balkonplanten
Op een balkon- of terrastuintje kunt u met een mix van
grasklokje, wilde reseda en slangenkruid bijen helpen.
Plant uw balkonplanten in een mix van compost en lemig zand.

… met een zandbak
Bijna driekwart van alle bijensoorten nestelt in de
grond. Voorzie een zandhoop op een zonnige, maar
wat beschutte plek in de tuin.

De gemeente heeft in elke deelgemeente een bijenhotel
geplaatst. Heeft u ze al gespot?
Met speciale dank aan de bewoners van Ons Tehuis
Brabant voor het maken van de bijenhotels.
Meer info: www.koesterburen.be
HELPT U MEE?
Vlaams-Brabanders kunnen een gratis zakje
met bloemenmengsel online aanvragen via
www.vlaamsbrabant.be/bloemenakker.
De verpakking bevat 50 gram zaden voor bloemen
zoals klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of
koriander. Dat is voldoende voor het inzaaien van 0,5 are.
Bij het zakje ontvangt men een brochure met uitleg
over het zaaien en onderhoud.
www.vlaamsbrabant.be/bloemenakker
Milieudienst
016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

MILIEU
GENOM

Sinds 1 januari 2015 is de
dakisolatienorm van toepassing op alle zelfstandige woningen in het
Vlaamse Gewest. Die
norm geldt ook voor huurwoningen. Huurwoningen
waarvan het dak onvoldoende of niet geïsoleerd is, krijgen voorlopig een beperkt aantal strafpunten en een
waarschuwing bij een onderzoek van de woningkwaliteit, maar vanaf 2020 krijgt zo’n woning meteen 15 strafpunten en zal ze dus niet meer verhuurd kunnen worden. Tegelijkertijd stimuleert de Vlaamse Overheid het
isoleren van daken in bepaalde huurwoningen met een
extra hoge premie. Nu is dus het moment om actie te
nemen!

STEM KAMPENHOUT
TOT PUBLIEKSLIEVELING
VAN 'FIETSGEMEENTE 2015'
Van 21 maart tot 21 juni 2015 kan iedereen in Vlaanderen stemmen op Kampenhout als zijn favoriete
fietsgemeente: www.fietsgemeente2015.be
Deze publieksprijs kadert in de verkiezing van fietsgemeente 2015, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het departement Mobiliteit en
Openbare Werken om het fietsbeleid van de Vlaamse
Gemeenten en steden in de bloemetjes te zetten.
De titel Fietsgemeente 2015 wordt toegekend wordt
een professionele jury, maar VSV en het departement MOW willen de fietsers zelf de kans geven
om hun favoriete fietsgemeente in Vlaanderen te belonen, dus stemmen maar!

Het sociaal dakisolatieproject
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Eigenaars die een woning verhuren aan personen uit
bepaalde doelgroepen of aan een bepaalde maximale
geregistreerde huurprijs, krijgen van de Vlaamse overheid een extra hoge premie tot 23 euro per m² als ze het
dak van die woning laten isoleren. De verhuurder
betaalt enkel een restbedrag waarvoor bovendien een
belastingvermindering kan worden verkregen.
Om van die premie te genieten, begeleidt een projectpromotor het hele proces. Die promotor zorgt voor
alles: afspraken met de huurder en de eigenaar, aanstellen van een vakbekwame aannemer, kwaliteitscontrole van offerte en uitvoering, vordering van de
premie van de netbeheerder, enzovoort.
In ruil voor de begeleiding en de extra hoge premie
engageert de eigenaar zich om de huurprijs niet te
verhogen als gevolg van de isolatiewerken en het huurcontract niet voortijdig op te zeggen.

Meer weten?
www.energiesparen.be
vanessa.vanhumbeeck@3wplus.be – 02/463 39 12
of bel gratis 0800 14 440.
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

E

MILIEU

DAKISOLATIE IN EEN HUURPAND

INEERD

TUIN- EN BIOMARKT
ZATERDAG 25 APRIL 2015 van 9u30 tot 16 uur
GEMEENTEPLEIN KAMPENHOUT

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

KAMPENHOUT HELPT KRAAMKAMERS BOUWEN IN GAMBIA
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Dankzij de subsidies van o.a. de gemeente Kampenhout
(1.598,40 € in 2014) kon Gamrupa samen met de plaatselijke bevolking kraamkamers bouwen in Gambia.
Kinderen zijn belangrijk in de Afrikaanse cultuur. Ze geven het erfgoed door, maar zijn vooral ook de ‘oudedagsvoorziening’ voor hun ouders. Vanuit de gedachte
dat er altijd wel een paar kinderen sterven, krijgen mensen in Gambia veel kinderen. De laatste jaren is kindersterfte echter teruggedrongen. Door veilige kraamklinieken, zoals nu ook in Sifoe, zet die trend zich verder.
Vrouwen in heel Afrika worden aangemoedigd om aan
familieplanning te doen. De meeste vrouwen plannen
ongeveer twee jaar tussen de geboorten van hun kinderen, maar in Sifoe stelden vrouwen hun zwangerschap
langer uit, omdat bevallen een stressvolle ervaring was.
Daar is nu een einde aan gekomen en er staat het dorp
een kleine geboortegolf te wachten. Stiekem, bekennen
de vrouwen van Sifoe wat lacherig, is een wedstrijd aan
de gang: wie brengt bij de opening van de kraamkliniek
haar kind als eerste ter wereld in een van de kamers?
‘Hier weet niemand of je de bevalling gaat doorstaan’,
vertelt Isatou Jatta, onderwijzeres in de basisschool.
“Als je thuis zonder enige moeite bevalt, is er niks aan
de hand, maar als het niet zo gemakkelijk gaat, moet je
tot nu toe naar Brikama, zo’n 20 kilometer verder, of
naar Gunjur, 15 kilometer verder. Vooral ’s nachts is
het heel moeilijk om iemand met een auto te vinden. En
als je hem al vindt, betaal je in het beste geval alleen
de benzine. Maar zelfs daarvoor hebben veel mensen
geen geld. Ik heb zelf geluk gehad.” Ze wijst naar haar

dochtertje, vijf maanden nu. “Ik stond doodsangsten
uit, want het lukte me niet haar zelfstandig te wereld
te brengen. We hadden vrienden met een auto en we
haalden net op tijd de kliniek in Brikama, maar dat had
ook anders kunnen aflopen.”
Dankzij Gamrupa is de medische post uitgebreid met
een nieuwe vleugel waar drie kraamkamers en twee
uitslaapkamers zijn ondergebracht. Elke week komt
een dokter en er is altijd een vroedvrouw en een gediplomeerde verpleegkundige aanwezig. Naast de bevallingen, gaat alle aandacht natuurlijk ook naar pré- en
postnatale zorg.
Gamrupa zorgde voor de financiële ondersteuning voor
de bouw en ook voor de inrichting. Zo werd er eind 2014
een container met medisch materiaal en hulpgoederen
gestuurd. De kraamkliniek werd met veel enthousiasme
geopend op 7/2/2015. En of het nodig was? Op 9/2 werd
het eerste kindje geboren, dezelfde week volgden nog 3
bevallingen.
Dit is één van onze projecten.
Lees meer op www.gamrupa.org
Gamrupa Europe – Belgium
Marcel Simons - Loverdal 28 - 1910 Kampenhout
marcel.simons@gamrupa.org

Wil je meer weten over de projecten die via de
GROS en de gemeente Kampenhout gesteund
worden? Ga eens kijken op
www.kampenhout.be/gros.

WELZIJN

GEZONDE TOEGANKELIJKE
WANDELING
Zondag 10 mei 2015 om 14 uur
Vertrek aan Café ’t Laerehof
(Kampelaarstraat 48, Kampenhout)

INFOSESSIE GEZOND
MEDICATIEGEBRUIK
Op 20 april 2015 zijn we toe aan de vierde ‘week
van de valpreventie’. Dit jaar staat die week in het
teken van medicatie. Ouderen nemen steeds meer
medicijnen en sommige geneesmiddelen verhogen de kans op een val. Daarom organiseert de
welzijnsraad een infoavond “Gezond medicatiegebruik: van slaappillen kan je vallen”.
Dr. Gijs Van Pottelbergh, huisarts en onderzoeker
aan de KULeuven bij het Academisch Centrum
voor Huisartsgeneeskunde, overloopt enkele belangrijke aandachtspunten voor patiënten, zoals
het gebruik van slaapmedicatie, juist innemen van
geneesmiddelen, gebruik van vitaminen, … .
Wanneer: 20 april 2015 om 19u30
Waar: Glazen zaal (OCMW-gebouw)
Deelname is gratis en inschrijven hoeft niet.

Deelname is 5 euro per persoon.
Inschrijven is verplicht en kan tot 4 mei via welzijn@
kampenhout.be of 016/65 99 20. Uw inschrijving is pas
geldig na overschrijving van het deelnamebedrag op rekeningnummer BE17 0910 1028 1221 (vermeld ‘Wandeling + naam + aantal personen’).

Jong en oud, groot en klein, in rolstoel, kinderwagen, met of zonder viervoeter, iedereen is van
harte welkom!
Met dank aan ‘t Laerehof, Ons Thuis Brabant, De Kampenhoeve, Kaapwijn Import De Leeuw en Rode Kruis.

WELZIJN

Wandelroute van 6 km door Kampenhout met onderweg:
· Ons Thuis Brabant
· De Kampenhoeve
· Kleine degustatie van
Kaapse wijnen

19

JEUGD

JEUGD
BURGERZAKEN

JADE VAN TRICHT AMBASSADEUR VOOR KIDS CLIMATE CONFERENCE
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‘Kids Climate Conference’
staat voor een inspirerend en productief weekend vol workshops, optredens en presentaties rond
het thema ‘water, zeeën
en oceanen’. Deze driedaagse junior klimaattop
wil kinderen bewust laten
worden van het milieu nu
én in de toekomst. Het initiatief ontstond door een samenwerking van onder andere Center Parcs en het Wereld
Natuur Fonds. 150 kinderen namen deel, waaronder ook
de 10-jarige Jade Van Tricht uit Kampenhout. Zij schopte
het meteen tot ambassadrice van de Kids Climate conference door haar zelfgeschreven gedicht. Het gemeentebestuur wenst Jade een dikke proficiat!
Jade neemt haar taak als ambassadeur zeer ernstig en
bezorgde het gemeentebestuur alvast de twaalf beste
aanbevelingen van de junior klimaattop voor een beter
leefklimaat. Deze inspirerende tips zijn meer dan welkom
aangezien er in de gemeente momenteel hard gewerkt
wordt rond het burgemeestersconvenant! Met zijn allen
moeten we proberen om 20% van de CO2-uitstoot op het
grondgebied van Kampenhout te reduceren tegen 2020.

Beste koning en konin
gin
Hier een noodkreet va
n een hulpeloze dolfijn,
want het leven in zee is
al een tijdje niet meer zo
fijn.
Jullie boten met grote ne
tten,
komen hier al mijn vrien
djes pletten.
Jullie megatankers kom
en zonder blikken en blo
zen,
hun gevaarlijk afval bij
ons lozen.
Al die plastiek in het ro
nd,
is voor ons niet zo gezo
nd.
Kan u aan uw ministe
rs vragen,
om wat minder over de
centen te klagen.
Want het opruimen va
n al jullie rommel in ze
e,
brengt veel nieuwe bane
n met zich mee.
Zou u ook aan uw bevo
lking kunnen vertellen,
dat jullie het binnenkor
t zonder vissen zullen
moeten stellen.
Misschien helpt iedere
en dan mee,
voor EEN PROPERE ZE
E
is dat geen keigoed idee!

De 12 beste stellingen uit de Kids Climate Conference 2014
• Een jeugdbeweging oprichten: ‘Jongeren voor Natuur’
(JvN), waar alle activiteiten draaien rondom de natuur.
Hier bij KCC zitten al 150 geïnteresseerde kinderen.
• Beste leiders van de wereld; in elk land moet er een
kinderklimaatconferentie komen.
• Alle rivieren komen uit in de zee en dienen een soort
‘zeef’ te krijgen, waardoor het plastic afval tegengehouden wordt en niet in de zee terecht komt. Dit plastic kan
dan herbruikt worden.
• Plastic opnieuw waardevol maken door er meer spullen
van te maken. Zo zullen mensen vrijwillig plastic uit de
zee vissen voor hun bedrijfje, want de mens van tegenwoordig denkt alleen maar aan geld.
• Zeven aan een veerboot bouwen.
• Verpakkingen maken, die oplossen in zout water.
• Kinderen moeten hun ouders motiveren om meer
streekgebonden producten te kopen en moeten zelf mee
boodschappen doen.
• Het water van de douche ook gebruiken voor het toilet.
• Per straat een eigen moestuin, een koe, een aantal
kippen en een boomgaard.
• Een mechanisme maken om onder water afval op te rapen.
• Milieu moet een vak worden op de middelbare school.
• Elektrische boten maken, zodat er minder boten met olie
varen, want olie in de zee is slecht voor de vissen.

OPENDEURDAG & TENTOONSTELLING KINDERKUNSTENATELIER
Tijdens het kermisweekend in Relst kan je weer
komen proeven van het jonge Kampenhoutse talent!
Spring eens binnen in voormalige pastorij van Relst
(Hutstraat) en maak kennis met
het kinderkunstenatelier. Misschien is dit ook iets voor jou?
Zaterdag 18 april van 15 tot
19.30 uur
Zondag19 april 2015 van 12.30
tot 19.30 uur
Oude pastorij Relst (Hutstraat)

Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 39

JEUGD

KINDERGEMEENTERAAD
OP BEZOEK BIJ KASTZE
De kindergemeenteraad bracht een bezoekje aan het
politiebureau van de zone Kastze. De kinderen verzamelden eerst in de grote vergaderzaal waar ze op een
ludieke en interactieve manier meer te weten kwamen
over de politie. Nadien volgde een rondleiding in het
gebouw en werden ze ook even ‘opgesloten’ in de cel,
spannend! Daarna werden allerlei verdedigingstechnieken voorgesteld in de fitnessruimte. De kindergemeenteraadsleden konden daar zien hoe de politie oefent en traint op gevaarlijke situaties. Er volgde nog
een indrukwekkende demonstratie met Ringo, de politiehond, en iedereen mocht ook even plaats nemen in
de politiecombi en de sirene laten loeien. Aan het einde
werd iedereen nog verwend met taart en drank en kregen alle kinderen een leuke verrassing van de politie.
Als kers op de taart mocht iedereen een stoere foto
laten maken op het motorvoertuig. Een meer dan geslaagde dag voor de kindergemeenteraad!

Om de plaatselijke jeugdverenigingen te bedanken voor
hun vrijwillige inzet, werd een
‘Dag van de jeugd’ georganiseerd door de gemeente. In
samenspraak met de jeugdraad werd er gekozen voor een
karaokeavond in jeugdhuis
Tonzent waarbij elke jeugdvereniging drie acts moest
brengen. Na deze acts zou de jury beslissen wie naar
huis mocht met de geldprijs van 250 euro. De jury
kon echter geen winnaar kiezen en besloot dat elke
vereniging nog een extra lied mocht zingen, de vereniging die het meeste ambiance kon brengen, won
de prijs. Scouts Nederokkerzeel mag zich voor 2015
uitroepen als winnaar van de karaoke-battle. Aan
hen, en ook alle andere deelnemende verenigingen,
een dikke proficiat en dankuwel!

ANIMATOREN
De zomer komt steeds dichterbij! Speelpleinwerking ’t
Grobbeltje is altijd op zoek naar enthousiaste jongeren
die met een grote portie enthousiasme activiteiten bedenken, spelletjes spelen en eens lekker gek willen
doen tijdens de zomer! Denk je dat dit iets voor jou is of
heb je al eens als animator gewerkt en wil je dit graag

nog eens doen? Stel je dan zeker kandidaat!
Inschrijven doe je per mail naar jeugd@kampenhout.
be of via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website.
Hopelijk tot snel!

JEUGD

DAG VAN DE JEUGD
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TOERISME

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
Woensdag 13 mei 2015 in Huldenberg

Woensdag 10 juni 2015 in Zaventem

Vertrek om 14 uur aan de parking Leuvensebaan tegenover de Tommestraat (centrum Ottenburg). We bewandelen aan de taalgrens in het verre Ottenburg ‘De Tomme’: het langs drie kanten door steile hellingen
ingesloten gehucht. Het vormt een bijzonder aantrekkelijk landschap van droge dalen tussen weiden en bossen. We gaan op zoek naar het waarom van de naam De
Tomme.

Vertrek om 14 uur aan de Sint Pancratiuskerk (Dorp,
Sterrebeek).
Hoe kwam het torengebouw van het Beaulieukasteel
van Machelen in Sterrebeek? En is het mysterie van
het doek “De dood van Maria” van de Franse barokschilder Nicolas Poussin eindelijk opgelost? En lopen
er nog altijd vossen en konijnen in de Konijnenstraat?
Samen gaan we een minder bekend gedeelte van
Sterrebeek verkennen.

TOERISME

Woensdag 27 mei 2015 in Hoeilaart
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Vertrek om 14 uur aan de parking van het Bosmuseum (Duboislaan 6, Groenendaal).
Groenendaal, waar ooit paarden draafden over een
stoffige zandpiste, grazen nu koeien om de natuur een
handje te helpen. Inderdaad, midden in het Zoniënwoud
werd de voormalige oefenbaan van Groenendaal omgetoverd tot een bijzonder natuurgebied. Langs een
wandeltraject gaan we op zoek naar deze Schotse
Hooglanders.
Herhaling van deze streekwandeling op zondag 31
mei 2015 om 14.30 uur

Woensdag 24 juni 2015 in Kampenhout
Vertrek om 14 uur aan het standbeeld Witloofboerke
(Gemeenteplein, Kampenhout).
Langs historische gebouwen wandelen we in het
centrum naar natuurgebied Ter Bronnen om vervolgens via kouters en beemden, gelegen op het gehucht Ruisbeek, terug te keren in het centrum.

OPENING TOERISTISCH VAARSEIZOEN TE KAMPENHOUT SAS OP VRIJDAG 1 MEI
Op vrijdag 1 mei 2015 kunt
u deelnemen aan de Brabantse Vaarhappening en
zo ‘voorproeven’ van het
nieuwe vaarseizoen. Ervaar de charme van het
varen, kom fietsen of wandelen op en om het kanaal
Leuven-Dijle te Kampenhout Sas.
Vanaf 10u30 tot 17u30 kunt
u om het uur, dankzij de
medewerking van de lokale Yachtclub Het Sas (YCHS), een boottochtje maken naar
Boortmeerbeek en terug. Gratis tickets zijn te bekomen
op de infostand van de toeristische dienst aan het kanaal.
Terwijl u wacht op de kade – nabij de steiger van de YCHSkunt u genieten van een hapje en een drankje of kuieren
langs de infostandjes van een aantal verenigingen.

Maar ook een gratis bezoek aan het Witloofmuseum,
waar u ingewijd wordt in de geheimen van ‘het witte
goud’, is altijd een bezoek waard. Kinderen kunnen er
op speurtocht of zich laten schminken.
Verder op het programma staan:
-een geleide wandeling (3km) in het Weisetterbos.
vertrek om 15u aan infostand toeristische dienst (kanaal)
-vrij wandelen langs het Aert van Beethovenpad
-huifkartochten
-geleide fietstocht
-vrij fietsen: familiefietstocht of via knooppunten.

Noteer 1 mei alvast in uw agenda!
Gratis parking: Witloofmuseum Leuvensesteenweg 22
– 1910 Kampenhout of P&R via rotonde witlooflagen.
Meer info:
Toerisme Kampenhout
016 65 99 71 - toerisme@kampenhout.be
www.kampenhout.be/toerisme

SENIOREN

OCMW

DE LIJN: NIEUW TARIEF
VOOR 65-PLUSSERS VANAF
1 SEPTEMBER 2015

Meer info op www.delijn.be of via 070/220 200.

REGIONALE SPORTELDAG
Jaarlijks organiseert ‘Sportregio Noord’ een
regionale seniorensportdag die volledig in het
teken staat van de actieve 50-plussers. In het
gezelschap van andere senioren kan er op
recreatieve wijze gesport worden.
Een greep uit het sportaanbod in de voormiddag:
petanque, kubbe, badminton, curling, bowling,
enz. In de namiddag kan er gekozen worden uit
verschillende wandel - en/of fietsactiviteiten!
Wanneer
Wie

Donderdag 23 april 2015
De actieve 50-plusser die
graag sport en beweegt.
Waar
Sporthal Den Dijk (Dijkstraat 1,
Wespelaar-Haacht)
Prijs
10 euro (busvervoer, verzekering,
broodje en activiteiten inbegrepen)
Inschrijvingen Bij sportdienst Kampenhout:
016 65 99 75 of sport@kampenhout.be

Het is weer tijd voor de dorpsrestaurants met dit jaar
dezelfde uitvalsbasis voor alle deelgemeenten, namelijk de mooie ruime glazen zaal van het OCMW in
Kampenhout. Vanaf nu neemt het OCMW dit prachtig
initiatief ter harte. Het is belangrijk dat buurten bij
elkaar blijven, dat mensen elkaar blijven ontmoeten,
dat ze samen blijven eten en drinken.
Het keukenteam van woonzorgcentrum Molenstee staat
garant voor een heerlijk driegangenmenu uit eigen
keuken. Voor 12 euro (1 drankje inbegrepen) kan u, zoals
voorheen, een kaart kopen bij een vrijwilliger. Een
drankje kost 1,50 euro en betaalt u ter plaatse.
Heeft u vervoer nodig? Aarzel niet om beroep te doen
op onze vrijwilligers. Geef hen een seintje bij uw
inschrijving, dan zorgen zij voor de rest. Ook de belbus
kan een oplossing bieden.

Dorpsrestaurant Datum

Vrijwilligers

Berg

Rosa Merckx

Nederokkerzeel

Donderdag
23 april 2015
Donderdag
7 mei 2015

Willy Van
Calsteren

Meer info? www.ocmw-kampenhout.be of 016/314 310.

SENIOREN

U kan vanaf dan een jaarabonnement van 50 euro
kopen, of een Lijnkaart, sms-ticket of biljet. Als u
per jaar minstens 17 keer bus of tram, neemt, zal
een jaarabonnement het voordeligst zijn. Kinderen
tot en met 5 jaar mogen gratis met u mee reizen.
Personen met een handicap die in Vlaanderen
wonen, kunnen ook na 1 september 2015 nog in
aanmerking komen voor een gratis jaarabonnement.

KAMPENHOUTSE
DORPSRESTAURANTS
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Bent u 65 jaar of ouder en in het Vlaams Gewest
gedomicilieerd, dan reist u momenteel gratis en
onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn.
Nog tot 31 augustus 2015 kan u met uw MOBIBkaart gratis blijven reizen. Vanaf 1 september
2015 moet u als 65-plusser echter ook betalen
om te reizen met de Lijn.
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