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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Dienst:
@
☎
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

burgerlijkestand@kampenhout.be

016 65 99 31

Op de eerste verdieping:
Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be
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Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Milieu

18-19

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Welzijn

20-21

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Jeugd

22-23

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Senioren

23-24

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

OCMW

25-27

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
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, tijdelijk adres: Hutstraat 24
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, tijdelijk adres: Hutstraat 24
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,

Voldoende activiteiten fleurden de zomer
op. We willen de verenigingen uitdrukkelijk
bedanken voor hun inzet bij de talrijke evenementen die plaatsvonden. Er werden deze zomer ook
opvallend veel huwelijken voltrokken. Fijn om zoveel blije
gezichten te zien!
Het najaar brengt een goedgevulde agenda met zich mee. Van 6 tot
27 september kan je cartoons bekijken in het Witloofmuseum. Dit
keer is het thema ‘Kastrologie, lachen met eten & drinken’.
Voor onze senioren staat het seniorenfeest op 24 september weer op
de agenda. Op 9 oktober ontvangen we onze ‘gouden jubilarissen’. Zij
worden dan letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Niemand
wordt in onze gemeente vergeten.
4 oktober is ook een belangrijke dag: dan wordt musicoloog en inwoner van onze gemeente Hubert Boone tot ereburger van de gemeente gekroond. Vanaf 4 oktober tot 25 oktober kan je in het Witloofmuseum een tentoonstelling over Huberts onderzoek ontdekken. De
beloftes om het BCM (Brabants Centrum voor Muziektradities) levendig te houden en het plaatsgeven aan zijn naslagwerk, zullen
worden nagekomen. Eenmaal de pastorie in Kampenhout is gerestaureerd, zal er een mooie ruimte voorzien worden.
Sinds kort hebben we ook onze eerste dorpsdichter van Kampenhout! Een onpartijdige jury heeft uit alle inzendingen en na rijp
beraad, gekozen voor Helene De Man. Proficiat, zij zal vanaf heden
tijdens feestelijke gebeurtenissen de gemeente verblijden met een
stukje poëzie.
Voor onze kinderen die in september naar de muziekschool gaan, is
er een goede verandering. De muziekschool bevindt zich voortaan in
de ‘voormalige kleuterschool’ in Berg, intussen omgedoopt tot
‘De Cultuurberg’. De Cultuurberg zal onderdak bieden aan onze muzikantjes en verschillende verenigingen.
Het belooft een mooie herfst te worden.

Uw burgemeester,
Kris Leaerts

VACATURE
Kijkt u uit naar een afwisselende
en sociale functie? Bent u sterk in
personeel- en loonadministratie?
Heeft u een bachelordiploma?
Bent u beschikbaar van 1 november 2015 tot en met 31 augustus
2016 om de gemeentelijke personeelsdienst te versterken als
personeelsdeskundige?

Meer info op
www.kampenhout.be (‘jobs’)
Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten
Maandag 7 september 2015
Maandag 2 november 2015
(Allerzielen)
Woensdag 11 november 2015
(Wapenstilstand)

Oproep voor verenigingen:
kerstmarkt 2015
Dinsdag 22 december 2015 vindt
de tweede editie van de kerstmarkt plaats in het dorpscentrum
van Kampenhout. Wilt u graag
met uw vereniging deelnemen en
uw activiteiten in de kijker zetten?
Neem contact op
met het secretariaat:
secretariaat@kampenhout.be of
016/65 99 22.
Plantjesweekend Kom op tegen
Kanker 18, 19, 20 september 2015
U vindt onze vrijwilligers op verschillende plaatsen in Kampenhout (bakkers, winkels, aan de
kerken, ...). U kunt bij hen mooie
azalea’s voor 7 euro per stuk kopen. De opbrengst gaat naar Kom
op tegen Kanker.

GEMEENTE

Het was een aangename vakantieperiode
in onze mooie en gezellige gemeente.
Een warme periode bij aanvang van de
zomer wisselde zich af met wat frissere
dagen.
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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.

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

BURGERZAKEN

Nicolas Bauer &
Ellen Jacobs
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Thibaut

1/04/2015

Louise Ewango Kandolo

Joshua

29/05/2015

Adam Nagorny &
Magdalena Nagorna

Dorian

3/06/2015

Maarten Steppe &
Ellen Van Aken

Marit

4/06/2015

Frédéric Dedobbelaere &
Beverly Vandendriessche

Liam

9/06/2015

Frank De Wals &
Sarah Peeters

Elena

15/06/2015

Joannes Dereymaeker &
Geertrui Mertens

Marie

Bart Croon &
Hilde Pishoudt

Siebe

Wim Christiaens &
Linda Venneman

Fenne

10/04/2015

Mathias Ceusters &
Laura Sabot

Sienna

11/04/2015

Nicolai Freiherr &
Christina Freifrau von
Dellingshausen

Lou

16/04/2015

Said L'Moudden &
Soukaina Addane

Amber

21/04/2015

Jeno

Johan Aerts &
VanessaDurant

Pieter Weetjens &
Julie Coosemans

8/04/2015
9/04/2015

Maximilian 16/06/2015
Moad

19/06/2015

Jan Vanderhaegen &
Natascha Georgiovski

Aurelien

28/06/2015

21/04/2015

Quinten De Kooning &
Sylvie Van Dyck

Louise

29/06/2015

Alessia

24/04/2015

Michaël Huyghe &
Evelien Put

Jasmien

29/06/2015

Bart Vanheste &
Jana De Cock

Lucie

25/04/2015

Tim Dekrem &
Dominique Margery

Louise

30/06/2015

Luc Verhaege &
Julie Colpaert

Jack

26/04/2015

Marnix Dupré &
Ellen Gijsbrechts

Lenke

30/06/2015

Christophe Tack &
Katrien Verhaegen

Lou

10/05/2015

Kemal Dahmane &
Latifa Taheri

Aylan

11/05/2015

Lieven Vandamme &
Mieke Tratsaert

Lotte

Yannick Colbrandt &
Maiti Oldyck

Jeroen Blockmans &
Dorien Hofmans
Michaël Sacré &
Sarah Mombaerts

Pieter Mertens &
Marlies Van Loven
Amisi-Antoine Tifu &
Iranga Babunga
Antoine Prouzos &
Ioanna Ligas

HUWELIJKEN
Fernand Peeters & Gita Stroobants

05/06/2015

19/05/2015

Hans Janssens &
Daphne Vander Slaghmolen

06/06/2015

Lio

19/05/2015

Corey Lapaige & Kim Mathijs

06/06/2015

Linne

20/05/2015

Frans Cleuren & Nicole Joos

06/06/2015

Peter Arnauts & Peggy Vanderbist

12/06/2015

DanielBabunga

22/05/2015

Patrick Vandenschrieck &
Kristel Van de Vondel

13/06/2015

Kevin Bertens & Kelly Borremans

27/06/2015

Emmanuella 23/05/2015

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

BURGERZAKEN

03/07/2015

Wim Arens & Joke Mortier

04/07/2015

Grégory Hoolants & Cindy Voets

04/07/2015

Serge Vanden Berghen &
Veerle Van Craenenbroeck

25/07/2015

Guy Gilson & Janique de la Meilleure

25/07/2015

Michel Marcelis & Marijke Thomas

31/07/2015

Bert Vanmol & Corry Verschueren

07/08/2015

Sammy Peremans &
Eleonor Requejo Cabrera

08/08/2015

Bart Vanheste & Jana De Cock

14/08/2015

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(mei – juni - juli)

Gouden
Abdelhamid Maimouni & Viviane Mourlon Beernaert
Jean Dejonghe & Florina Beys

LIZA GELLAERTS 1911-2015
Op 16 juli 2015 overleed
Gellaerts. Zij was 104 jaar
maanden. Wie lang leeft,
op verschillende vlakken
wijsheid op, zo ook Liza.

Liza
en 3
doet
veel

Liza baatte sinds midden jaren
’60 tot midden jaren ’90 zelf een
Liza Gellaerts
café uit en woonde tot nu ‘Onder
de Toren’ in Berg. Als ‘stamenee-houdster’ had ze veel
mensenkennis en levenservaring. ‘Horen, zien en
zwijgen’ was haar motto.
Liza was een stille, maar sterke en gedreven kracht
die mensen inspireerde door haar eenvoud. Misschien
is het net daarom dat zij, naast de warmte van haar
naaste omgeving, ook nog regelmatig bezoek ontving
van vrienden en klanten. Haar verjaardag werd vanaf
haar 95ste elk jaar in familiekring gevierd, haar honderdste verjaardag was een prachtig dorpsfeest .

André Verstreken & Sidonie Schoolmeesters
Jean-Claude Declerck & Michèle Cottenier
Frederik De Coster & Lisette Leemans

Diamanten

Liza gaat de geschiedenis in als, tot op heden, de oudste inwoner ooit in onze gemeente.

GROOT VO
LKSBAL

Jozef Van Lierde & Maria Vanstiphout
Lucien Leonard & Yvette Buquet
Gustaaf Van Gerwen & Aline Ceulers

OVERLIJDENS
Joanna Goovaerts
Maria Van huylenbroeck

met muzieke
nsemble
19/05/2015
22/05/2015

Hendricus Verstraeten

04/06/2015

Jean Deboeck

05/07/2015

Johan Van Loo

07/07/2015

Mathilda Goeseels

09/07/2015

Roger Van der Biest

10/07/2015

Roger Vandevenne

11/07/2015

Sylvain Verstraeten

25/07/2015

Jozef Peeters

04/08/2015
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re weg te gooien

BURGERZAKEN

Robin Oldyck & Isabelle Nolf
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UIT IN DE GEMEENTERAAD

AANKOOP MINI-TRACTOR

GEMEENTE

De gemeenteraad van juni heeft de voorwaarden en de
procedure vastgesteld voor de aankoop van een tweede
mini-tractor voor de gemeentelijke werkplaatsen.
Momenteel beschikt de gemeente over één minitractor. Door zijn multifunctioneel gebruik wordt deze
tractor dagelijks ingezet voor het onderhoud van de
trage wegen, sneeuw- en ijzelbestrijding van fietspaden en voetpaden, vegen van fietspaden, onkruidbestrijding met de stoommachine.
Door het meervoudig gebruik en de multifunctionele
inzetbaarheid is de aankoop van een tweede minitractor een must voor een goede werking van de gemeentelijke werkplaatsen. Door zijn multifunctioneel
gebruik wordt deze tractor dagelijks ingezet voor het
onderhoud van de trage wegen, sneeuw- en ijzelbestrijding van fietspaden en voetpaden, vegen van fietspaden
en onkruidbestrijding met de stoommachine.
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KAMPENHOUT KRIJGT NIEUWE
EREBURGER!
Musicoloog en inwoner
van Nederokkerzeel Hubert Boone mag zich weldra ereburger van Kampenhout noemen. Hubert
wordt in 2015 75 jaar, en
zal dan 50 jaar van zijn leven intensief bezig zijn
met het registreren, conserveren en promoten
van (Vlaamse) volksmuziektradities. Hubert heeft
er dan ook een rijke carrière opzitten met ongelooflijke muzikale reizen, cd-opnames en vele publicaties. Dat Hubert Boone een vaak geciteerd
man is, is ook de gemeenteraad niet ontgaan. Hij is
iemand waar we trots op mogen zijn, een ambassadeur van de gemeente als het ware. Het bestuur
zal hem binnenkort dan ook tot ‘Ereburger van de
gemeente Kampenhout’ kronen.

PASTORIEPLAN
Op de gemeenteraad van 18 juni werd het pastorieplan
goedgekeurd. Dit pastorieplan kwam er na intens overleg tussen het gemeentebestuur, het Centraal Kerkbestuur, de Kerkfabrieken en de vertegenwoordiger van
het Bisdom. Het pastorieplan omvat de lijst van welke
pastorieën pastorie blijven en de lijst van pastorieën die
voor desaffectatie in aanmerking komen. Door het pastorieplan zullen de pastorieën van Kampenhout, Berg
en Relst gedesaffecteerd worden en dus in aanmerking
komen voor andere doeleinden of verkoop.

JAARREKENING 2014
De gemeenteraad stelde op 18 juni 2015 de jaarrekening van 2014 vast. Deze werd voor het eerst opgesteld
volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus.
Het resultaat van 2014 is beter dan verwacht dankzij onder andere de lagere personeelsbezetting en de
zachte winter. Dit geeft de gemeente financiële ademruimte. Het is niet de bedoeling om het overschot uit te
geven. We bewaren het als buffer voor de toekomst en voeren het meerjarenplan verder uit zoals voorzien.
U kan de jaarrekening raadplegen op de gemeentelijke website.

SPORT
IN UW AGENDA:
NOTEER ALVA ST
r 2015
athon 12 decembe
> eindejaarsmar
2015
ing 13 december
> eindejaarsjogg

OPENDEURDAG BIJ DE SPORTCLUBS!
Verschillende Kampenhoutse sportverenigingen zetten hun deuren voor u open tijdens de week van de sportclub (12 - 20 september). Alle info en het volledige aanbod via www.kampenhout.be/sport/sportactiviteiten/.

EEN BRUISENDE ZOMER IN DE GROENE GORDEL
Het Gordelfestival geeft een toffe draai aan uw zomer, en

de Dag van het Brabants trekpaard. Noteer alvast ook

dit de hele zomer lang! Ook in 2015 zet het Gordelfestival

zondag 6 september in uw agenda. Dan kunt u tijdens

haar schouders onder een brede waaier van zomerevene-

onze Topdag op een sportieve manier het veelzijdige,

menten in de Groene Gordel. Voor ieder is er wat wils.

gastvrije en Vlaamse karakter van De Groene Gordel

vertegenwoordigd met onder meer het Vijverfestival,
Volkin’Ro, de Druivenfeesten en het Jaarmarktfestival
in Wemmel. Ook de sportievelingen komen met De
Lus, de Stranddag in Hofstade, de Pajotse 400 en de

komen ontdekken. De Groene Gordel, da's immers
Vlaanderen op z'n mooist!
Gaat u het liefst zelf op verkenning? Onze gratis Gordelfestival-app zet u meteen op weg en toont u de

mountainbikeroutes tijdens de Hoebelfeesten zeker

mooiste fiets- en wandelroutes in de streek, met alle

aan hun trekken. Straattheaterfestival Strapatzen is

bezienswaardigheden. Voor deze app, ons volledige zo-

met haar internationaal programma uitgegroeid tot

merprogramma en het aanbod op 6 september is er

een vaste waarde en hetzelfde kan gezegd worden over

slechts één adres: www.gordelfestival.bea.

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

SPORT

Het muzikale luik van het Gordelfestival is dit jaar sterk
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CULTUUR

CULTUUR

De muziek- en woordlessen zullen plaatsvinden op
een nieuwe locatie: de voormalige kleuterschool van
Berg (Bergstraat 15). Deze plek heet voortaan 'De
cultuurberg', naar analogie met de gemeentelijke
school 'De toverberg'.
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HET NIEUWE MUZIKALE JAAR
GAAT IN!
De muziekschool van Kampenhout is een vestiging
van de Kunstacademie van Zaventem.

Erkende Kampenhoutse verenigingen kunnen in
'De cultuurberg' ook terecht voor een vergadering
of repetitie. (Huurreglement: www.kampenhout.be/
cultuur onder ‘gemeenschapscentrum DE KROP’).
De Cultuurberg bestaat uit zeven klaslokalen,
waarvan drie zeer ruime lokalen voor notenleer,
concertklas en verenigingen. Alle klaslokalen
dragen de naam van een componist. In lokaal ‘Chopin’
staat de vleugelpiano die onlangs tweedehands werd
aangekocht. Lokaal ‘Beethoven’ zal worden gebruikt
voor de cursussen muziekinitiatie en woord alsook
door erkende culturele verenigingen voor hun eigen
werking.
Meer info:
dko@kampenhout.be – 016/65 99 39

Voor lessenroosters, aanbod en tarieven, zie
www.academiezaventem.be of stuur uw vraag naar
info@academiezaventem.be

BRABANTS CENTRUM VOOR
MUZIEKTRADITIES
Na een rijke carrière van 50 jaar intensief onderzoek
naar volksmuziek, kan Hubert Boone trots terugblikken op veel realisaties: cd’s, publicaties, bijzondere
ontmoetingen, unieke reizen naar ontoegankelijke landen, … . Kom vanaf 4 oktober naar het Witloofmuseum
en ontdek zijn werk en ervaringen tijdens de unieke
tentoonstelling ‘Hubert Boone, vijftig jaar actief in de
traditionele muziek'! .

TENTOONSTELLIN

G

Hubert Boone,

vijftig jaar actief in

van 4 oktober t.e.m
Witloofmuseum

Meer info :
www.kampenhout.be/bcm
bcm@kampenhout.be – 016/65 99 39

maandag en dins
dag
woensdag
donderdag & vrijd
ag
zaterdag & zondag

de traditionele muzie

k

. 25 oktober 2015

gesloten
14 - 17 uur
10 - 12.30 uur &
13 - 17 uur
13 - 17 uur

Design: marc

uz@telenet.be

Toegang: 2,5 eur

o/persoon

V.U.: College van
burgemeester en
schepenen,
Gemeentehuisstraa
t 16 - 1910 Kampe
nhout. Gelieve mij
niet op

de openbare weg

te gooien

www.witloofmuse

um.be

CULTUUR

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA :
> Muzikale kroegentocht 2015
zaterdag 24 oktober

Kunstenatelier 2015-2016

Heksenprocessen en de heks van
Kampenhout
Heksen en tovenarij zijn universeel. Europa en
Vlaanderen werden er vooral in de 16de en 17de
eeuw mee geconfronteerd. Waarom? Wat werd
heksen verweten? Vanwaar kwam de obsessie
voor de duivel? Waarom werden vooral vrouwen
vervolgd en naar de brandstapel gestuurd? Wat
is er geweten over Josyne van Vlasselaer, de
heks van Kampenhout, voorouder van Ludwig
van Beethoven? Waarom verdween hekserij uit
het strafrecht in de 18de eeuw? Toelichting door
Fernand Van Hemelryck.

CULTUUR

Donderdag 29 oktober 20 uur Glazen Zaal
(OCMW-gebouw) - Gratis toegang
Organisatie door de cultuurdienst in samenwerking met het Davidsfond en Campenholt .

Het ‘Kinderkunstenatelier' werd ondergebracht in het
ruimere 'Kunstenatelier'. Volwassenen kunnen nu ook
teken- en schilderles volgen bij kunstenjuf Els!
• Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur:
vanaf 6 t.e.m. 12 jaar (VOLZET)
Tekenen en schilderen op niveau, van perspectief tot
portret, van houtskool tot acryl, met een jeugdige
toets.

Kastrologie:

lachen met eten & drinken
zondag 6 september t.e.m.
zondag 27 september 2015
in het witloofmuseum
Voor toegangsprijzen en openingsuren:

www.witloofmuseum.be

Leu
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Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien

Voor meer info & tarieven :
zie www.kampenhout.be/cultuur!

CAR

V.U.: College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16—1910 Kampenhout

• KLAS 3: Donderdagavond van 18.30 tot 21.30 uur:
vanaf 16 jaar t.e.m. 99 jaar
Tekenen en schilderen voor beginners vanaf 16 jaar
en volwassenen naar waarneming met verschillende
technieken.
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Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016 / 65 99 79
kampenhout@bibliotheek.be

OPENINGSUREN

BIB

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

BIBLIOTHEEKWEEK 2015
10 TOT 17 OKTOBER

BIB

De bibliotheekweek start op zaterdag 10 oktober, breng
ons een bezoek tussen 10 en 13 uur en laat u verwennen!
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Geniet met een drankje en een versnapering van de
livemuziek, gebracht door saxensemble ‘Saksuality’,
en maak kennis met ons uitgebreid aanbod. Bent u nog
geen lid van de bib, dan is dit een goede gelegenheid om
daar verandering in te brengen!
Om 11 uur:
bekendmaking eerste dorpsdichter van Kampenhout!

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

VERDER IN DE BIB …
Ontdek onze uitgebreide collectie van verhalende, informatieve en grootletterboeken, poëzie en toneel,
cd’s, taalcursussen, bladmuziek, strips, tijdschriften
en kranten, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige
literatuur, educatieve en spel cd-roms, films en muziek
op dvd, … .

Zelf uitlenen bij de zelfbedieningsbalie
Via de zelfbedieningsbalie kunt u zelf uw boeken inleveren, uitlenen of verlengen. De balie registreert automatisch uw ontleende werken. Als de bib gesloten is,
levert u de ontleende werken weer in bij de intelligente
inleverkast. Bekijk de werking van de zelfbediening op
de bibliotheekpagina van de gemeentelijke website.

Op zoek naar een bepaald werk ?
Raadpleeg de online catalogus www.bidoc.be/kampenhout en reserveer het werk online. Onder de rubriek
‘nieuw’ vindt u de nieuwste boeken, films, strips, … .

Iets niet gevonden in onze bib?
De bibliotheek maakt deel uit van een netwerk. Raadpleeg de volledige catalogus op : www.bidoc.be/
vlaams-brabant of de Vlaamse centrale catalogus :
http://zoeken.bibliotheek.be. Op aanvraag kunt u ook
werken uit een andere bibliotheek laten overkomen via
het Interbibliothecair Leenverkeer.

Kunt u zelf moeilijk naar de bib komen en bent u minder mobiel (langdurig zieken, mindervaliden, bejaarden, …)?
Contacteer onze BIB-AAN-HUIS-dienst en maak een afspraak voor een verkennend gesprek.
Bib-aan-huis is GRATIS voor leden van de bibliotheek (alleen het uitlenen van cd’s/ dvd’s is betalend).

NUTTIG

JAARLIJKSE DRANKENPERIMETER TIJDENS STRANDFUIF EN
OPENLUCHTFUIF

Voor de Strandfuif is het verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken/bij zich te hebben tussen
zaterdag 12 september 2015 20 uur en zondag 13 september 2015 8 uur op het openbaar domein afgebakend
door volgende straten: Haachtsesteenweg van Hutstraat tot aan de Hutteweg, Hutstraat, Hutteweg,
Aarschotsebaan vanaf kruispunt met Hutstraat tot aan
het kruispunt met de Kalkhovenstraat en de Schildhovenstraat tot aan de Hutteweg.

14-DAAGSE VAN DE VEILIGHEID
Van 12 tot 27 september 2015 vindt de “14-daagse van de
veiligheid” plaats. Jaarlijks zet de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode in op het
belang van brandveiligheid in de woning. Dit jaar focust
de 14-daagse op het thema: Elke minuut telt! Dit omdat
het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan niet genoeg benadrukt kan worden.
Uit onderzoek blijkt dat 1 op 3 Belgen nooit denkt aan
brandveiligheid. 1 op 10 Belgen vindt een rookmelder
niet belangrijk. 4 op 10 onderhoudt de rookmelder niet.
Verder beschikt slechts 15% van de ondervraagden over
een vluchtplan.
Daarnaast vielen in 2014 minstens 69 dodelijke slachtoffers tijdens of als gevolg van branden in woningen.
Ook dit jaar weer draagt onze hulpverleningszone
Vlaams-Brabant Oost zijn steentje bij om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van rookmelders en een vluchtplan in geval van brand.

Rookmelders redden levens
Als het brandt in een woning, is het belangrijkste dat
heel de familie zo snel mogelijk wakker gemaakt
wordt. U wordt immers niet vanzelf wakker van een
brand want tijdens de slaap ruikt u niets. Rookmel-

Voor de Openluchtfuif Scouts Nederokkerzeel is het
verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken/
bij zich te hebben tussen vrijdag 4 september 2015
20 uur en zaterdag 5 september 8 uur op het openbaar
domein afgebakend door volgende straten : Kerkplein,
Peperstraat tot kruispunt met Binnenveldstraat,
Bogaertstraat tot kruispunt met Bogaertweg en
Sint-Stefaanstraat tot aan het kerkhof.
Inbreuken tegen deze maatregel, kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete van max.
350 euro. De dranken worden ook in beslag genomen
en onmiddellijk vernietigd.

ders vervangen ‘s nachts
dus uw ogen en oren en
waarschuwen u op tijd.
Elke minuut telt!
Plaats voldoende rookmelders. Denk aan de
plaatsen met de voornaamste brandrisico’s in
huis, bijvoorbeeld aan de
wasplaats met de wasmachine en vooral de
droogkast. Maar ook in de leefruimte staan verschillende toestellen die ’s nachts blijven aanstaan, bijvoorbeeld het toestel voor de digitale televisie of de
modem/router …
Laat u zeker niet ontmoedigen door het design van
een rookmelder. Er bestaan verschillende modellen
op de markt waarvan er zeker wel een is die bij de
inrichting van uw huis past. De levensduur van de
batterij van een rookmelder is ook zeer belangrijk.
Er zijn verschillende modellen beschikbaar waarvan
de batterij tot 10 jaar meegaat. Heeft u al rookmelders thuis? Fantastisch! Test ze regelmatig en denk
eraan ze af te stoffen. Een rookmelder gaat zowat
10 jaar mee, omdat hij u na die tijd minder goed zal
beschermen.

NUTTIG

Tijdens de gemeenteraad van juni 2014 werd beslist
om een drankenperimeter in te stellen tijdens de jaarlijkse evenementen ‘Strandfuif’ en ‘Openluchtfuif’ en
dit tot 2018.
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ONDERWIJS

TERUGBLIK
Planckendael

ONDERWIJS

Klas 2 en 3 genoten van een dagje Planckendael.
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Blotevoetenpad
Het vijfde leerjaar ging samen met de derde kleuterklas
naar het blotevoetenpad.

SPORT
FIETSERSBOND
Enige tijd geleden werd in Kampenhout een lokale
afdeling van de Fietsersbond opgericht. Enkele enthousiaste leden hebben de ambitie om ook in onze
gemeente op te komen voor de belangen van fietsers. Het is de bedoeling om op een constructieve
manier in gesprek te gaan met de overheid.
De vereniging wil zowel de sportieve als de eerder
functionele fietsers met mekaar in contact brengen. Wie daar graag wil aan meewerken, kan contact opnemen met één van de bestuursleden.
Wieneke Van den Berg
Rusthuisstraat 28
wberg@telenet.be
Tom Willemen
Langestraat 16B
willemen_tom@hotmail.com
Mark Van Ingelgom
Zeypestraat 5A
mark.vaningelgom@telenet.be

ONDERWIJS

Schoolfeest De Toverberg

VOORUITBLIK
• Dinsdag 29 september 2015 - Scholenveldloop
• Zondag 25 oktober 2015
- Het Klimtouw
- Brunch in de parochiezaal van
Nederokkerzeel
• Vrijdag 30 oktober 2015 en vrijdag 18 december
2015 - De Toverberg - Kijkuurtje om 9 u in de
instapklas

Pennenvrienddag
Het derde en vierde leerjaar van Het Klimtouw bezochten hun pennenvrienden in Mechelen.

ONDERWIJS

In De Toverberg genoten de ouders van een free podium
met maar liefst 29 acts.
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ACTIVITEITENKALENDER

Centrum
Kampenhout

Witloofmuseum
Kampenhout
(Leuvensesteenweg 2)

boerderij ’t Waterbos,
Schoonstraat 9,
Veltem

Sport-en
cultuurcentrum
Berg

LOCATIE

Vertrekpunt: beeld
van Beethoven
(Gemeentehuisstraat)
Parochiezaal
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat 4)

zo 13/09 van 13u tot
18u

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

Bezoek het kasteelpark van Wilder onder leiding van een gids in
het kader van de Open Monumentendag. Inschrijven is verplicht.
Meer info bij Heemkring Kampenhout. Gratis deelname.

Zo 13/09 – vrij
Breng een bezoek aan de grote pastorie (1755) van Kampenhout aansluiten om 13.30
onder leiding van gids Willy Vranckx. Gratis deelname.
– 14.30 – 15.30 –
16.30 -17.30 uur

Groot volksbal met muziekensemble Limbrant! Ter gelegenheid
van De Naulaut (het einde van de ‘patattenoogst’) Gratis inkom! za 19/09 om 20u30
Ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Aperitiefconcert

Bezoek Kasteel van
Wilder

Gesloten
Monumentendag

Groot Volksbal

Inschrijvingsavond voor
eerste communie en
vormsel
Dansnamiddag
senioren

Kasteel van Wilder
(Wildersedreef 65)

zo 13/09 van 11u30
tot 13u

Strandfuif en kindernamiddag, georganiseerd door Chiro
Kampenhout. www.strandfuif.com

Strandfuif

do 24/09

Sporthal

ma 21/09, ma 19/10 en Salons Deli-Dish
16/11 van 14u tot 18u
(Den Ast)

Dansen onder begeleiding van DJ Yves.

Meer info p. 24

do 17/09 om 19u30 of Zaal Pax,
20u30
Brouwerijstraat 6

Inschrijvingsavond voor eerste communie en voor het vormsel.
Ouders worden verwacht in zaal Pax om de inschrijving in orde
te maken.

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

Chiro Relst
(Hutstraat)

za 12/09

Kermisattracties voor klein en groot.

Kermis Kampenhout

vrij 11/09, za 12/09, zo Centrum
13/09 en
Kampenhout
ma 14/09
(Gemeenteplein)

vrij 11/09 van 18 tot
22 uur

Jaarlijkse avond- en rommelmarkt in het centrum van
Kampenhout. Zie pagina 28

Boerenkermis
6/09 tot 27/09

zo 06/09 om 14 uur

Door KVLV & Landelijke Gilde. Boerenkermis op boerderij 't
Waterbos bij de familie Stessel (Schoonstraat 9 in Veltem,
parochie Buken).

Zomertocht
(wandeling)

Fantastische cartoontentoonstelling rond het thema 'eten en
drinken'. Kom zeker eens kijken en pik terwijl de vaste collectie
van het Witloofmuseum mee!

zo 06/09 van 7 tot 15
uur

De Witloofstappers garanderen u een wandeling ‘puur natuur’.
Afstanden: 7, 12, 18, 25 en 35km. Er is een aparte lus voorzien
voor wie een GPS meebrengt. Croque monsieur, pensen en
hamburgers verkrijgbaar.

Cartoontentoonstelling
‘Kastrologie: lachen
met eten en drinken’
Avondmarkt
Kampenhout

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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PETANQUE KAMPENHOUT:
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:

KAARTEN:

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

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

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

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

ACTIVITEITENKALENDER

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 14 oktober 2015 in!

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

Sport- en
cultuurcentrum
Berg
Zaal PAX,
(Brouwerijstraat 6)
Vertrek aan kerk
van Berg
Glazen zaal
(OCMW-gebouw)
Groot Kampenhout
Glazen Zaal
(OCMW-gebouw)
Glazen zaal
(OCMW-gebouw)
Sport-en
cultuurcentrum
Berg (onder
voorbehoud)

do 15/10 om 19u30

za 17/10 van 20u tot
22u30
zo 18/10 van 11u30
tot 19u
zat 18/10 om 14
di 20/10 van 19u tot
20u

ma 16/11 om 19u

do 19/11 van 20u tot
21u30

KF De Toonkunst organiseert een avondvullend muzikaal
programma om vingers en duimen van af te likken o.l.v.
dirigent Kevin Absillis. Ter gelegenheid van ons 145-jarig
bestaan hebben we een speciale gast: Barbara Dex.

Eetdag georganiseerd door Eendracht Kampenhout.

Wandeling van +/- 2 uur.

Inschrijven verplicht. Meer info p. 21

Met de bus langs verschillende ‘kroegen’ in Kampenhout , waar
za 24/10
verschillende groepjes voor een muzikaal intermezzo zorgen.
do 29/10 om 20u

Met schepen van Mobiliteit praten over mobiliteit in Kampenhout
(fietsgemeente) en verkeersveiligheid (de schoolomgeving en
de op til zijnde ingrijpende herinrichting van de dorpskern).
Toelichting van het jaarprogramma, snuffelen in het aanbod
2015-2016, indienen van de keuzeformulieren, verloting van
waardevolle boekenprijzen onder de vlugge betalers.

Heksen en tovenarij zijn universeel. Europa en Vlaanderen
werden er vooral in de 16de en 17de eeuw mee geconfronteerd.
Waarom en hoe? Door Fernand Van Hemelryck.
Door Davidsfonds, Campenholt en de cultuurdienst.

Toelichting door Cindy Dunon. Meer info p. 20

De cultuurdienst organiseert i.s.m. het Davidsfonds de
geschiedenis van de hobo, schalmei en blokfluit. Concertlezing
door Aline Hopchet. Een aangename ontdekking, afgewisseld
met middeleeuwse troubadoursmuziek, renaissance
melodieën, meeslepend Bretoense dansen en mooie stukken
van o.a. Jacob Van Eyck, Johann Sebastian Bach en Georg
Friedrich Händel. Meer info bij de cultuurdienst.

Congoconcert

Startavond van Davidsfonds Kampenhout

Berg in concert

Eetdag

Dag van de trage weg

AED-opleiding

Muzikale kroegentocht

Heksenprocessen & de
heks van Kampenhout

Infoavond menopauze

Concertlezing:
De geschiedenis van
de hobo, schalmei en
blokfluit

UiT IN KAMPENHOUT

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

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

za 10/10 van 20u tot
22u30

Fanfare De Eendracht zocht inspiratie in Afrika voor het
volgende herfstconcert. Congo is een land met een bewogen
geschiedenis. Deze geschiedenis zal de fanfare in muziek,
woord en beeld opnieuw tot leven wekken.

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)

Bibliotheek,
(Tritsstraat 5)

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg
126)

za 10/10 van 10u tot
Ontdek wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft. Meer info p. 10
13u

zo 27/09 van 7u tot
15u

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.

Witloofmuseum
Kampenhout
(Leuvensesteenweg 2)

De Houtheimstappers Steenokkerzeel organiseren een
prachtige herfstwandeling langs en door het Hellebos naar
gehuchten als Bulsom, Kampelaar, Bergse Heide, … . Een deel
van de opbrengst gaat ook dit jaar weer naar de bewoners van
OTB.

Kampenhout

50 jaar van zijn leven heeft musicoloog Hubert Boone besteed
aan een uitgebreid onderzoek naar de volksmuziek in binnen en van 04/10 tot 25/10
buitenland. Meer info p. 8

Tentoonstelling:
'Hubert Boone, vijftig
jaar actief in de
traditionele muziek'
Bibliotheekweek:
verwendag

32e Houtheimtochten

Seniorenfeest
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ONDERWIJS

Laatste schooldag

ONDERWIJS

Tijdens de laatste schooldag werd er een voetbaltornooi georganiseerd en trakteerden we alle leerlingen
op een overheerlijk ijsje.

16

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

ONTWIKKELINGSWONEN
SAMENWERKING

Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken
maar toch arm blijven. Werk verliezen of oogst verloren
zien gaan en geen enkel inkomen meer hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen… Voor 75%
van de mensheid is dat geen fictie.
20 organisaties, ngo’s uit diverse ideologische families,
vakbonden en mutualiteiten, maken zich ernstig zorgen
en slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijke campagne in 2015 en 2016: ‘sociale bescherming voor iedereen’. De coördinatie gebeurt door 11.11.11 als koepel van
de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en CNCD-11.11.11 als
koepel van de Franstalige organisaties.
Iedereen heeft recht op sociale bescherming. Dat is zo
vastgelegd in verschillende internationale verdragen,
conventies en aanbevelingen (artikel 25 van de universele
verklaring van de rechten van de mens (1948) en concreet
uitgewerkt door de Internationale Arbeidsorganisatie in
1952). Alle landen zijn al meer dan zestig jaar verplicht
om de realisatie van dit recht te verzekeren.
Alle mensen hebben recht op een inkomensgarantie in
situaties waarin ze niet (meer) kunnen werken en recht
op toegang tot gezondheidszorg. Die twee elementen vormen de basis van sociale bescherming. Enkel door deze
rechten waar te maken, kunnen we bekomen dat iedereen, wereldwijd, een menswaardig leven kan leiden.
Jammer genoeg worden die internationale overeenkomsten niet altijd nagevolgd.
Nochtans vormt sociale bescherming samen met de creatie van waardige jobs een belangrijke hefboom voor ontwikkeling. Door de ongelijkheid te verminderen, de koopkracht te versterken en de toegang tot gezondheidszorg
te verzekeren, wordt het voor iedereen mogelijk gemaakt
deel te nemen aan het economische en sociale leven,
waardoor de hele samenleving er op vooruit gaat.

Tot slot nog even de politieke eisen en aanbevelingen die
we met deze campagne naar voren schuiven voor onze
Belgische en Europese politici:
1. Sociale bescherming is een mensenrecht: elk land
moet dit vastleggen in zijn wetten
2. Alle landen moeten sociale bescherming kunnen betalen
3. Sociale organisaties (Vakbonden, ziekenfondsen, organisaties van boeren en kleine zelfstandigen...)
moeten inspraak hebben in het beleid van sociale bescherming
4. België en Europa moeten hun eigen beleid voor sociale bescherming versterken
Wilt u nog meer weten over de universele sociale bescherming, over wat landen concreet zoal ondernemen en over
de eisen en aanbevelingen voor beleidsmakers, neem dan
eens een kijkje op www.socialebescherming.be
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SOCIALE BESCHERMING VOOR IEDEREEN
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MILIEU

DUURZAME HOUTKAP
IN ONZE GEMEENTE

MILIEU

De Bosgroep Groene Corridor vzw is een samenwerkingsverband van boseigenaars dat ondersteuning
biedt bij de organisatie van duurzaam bosbeheer. Duurzaam beheer focust op zowel de ecologische en sociale
als de economische functie van onze bossen. Het beheer moet resulteren in gezonde multifunctionele bossen voor de toekomst.

18

Elk jaar levert de beheerplanning enkele houtloten op.
Deze zijn afkomstig van de kap van kaprijpe bestanden,
exotenbeheer of dunningen. Op deze manier vindt dit
jaar ongeveer 3.500m³ hout uit onze regio zijn weg naar
de houtmarkt. Het komt terecht in vele toepassingen,
gaande van energiehout voor de opwekking van elektriciteit, tot het mooiste parket en meubels. Door het
gebruik van hout als duurzame grondstof kleurt onze
omgeving een stukje groener. Bijkomend zorgen de
kappingen voor de noodzakelijke bosverjonging.
De bosgroep verkocht op 25 juni enkele loten hout uit
bossen in onze regio. Ook in onze gemeente zal er worden gekapt. De komende maanden kan u de werkzaamheden opmerken. Tegen 31/01/2016 zullen de
meeste loten geëxploiteerd zijn.
Indien u meer informatie wenst, kunt u hiervoor terecht
bij Bosgroep Groene Corridor VZW via bosgroep@rlgc.
be of 02/253.43.04. Om meer te weten te komen over de
bosgroep zelf, surft u naar www.bosgroepgc.be.
De bosgroep geniet voor zijn werking ondersteuning
van de Provincie Vlaams-Brabant.

EIGENAARS VAN HUISDIEREN EN WANDELAARS OPGELET !
Langs enkele trage wegen in de omgeving van het Steentjesbos te Kampenhout werd lokaas gevonden dat behandeld was met de uiterst giftige en voor mens en dier dodelijke stof ‘strychnine’, een product dat in Vlaanderen niet meer verkrijgbaar is.
We willen de eigenaars van huisdieren en wandelaars evenwel speciaal waarschuwen want het is mogelijk dat
er toch nog vergiftigd lokaas ligt langs verschillende trage wegen in de omgeving van het Steentjesbos en het
Weisetterbos te Kampenhout. We raden dan ook aan om honden zeker aan de leiband te houden.
We roepen de mensen ook op om verdachte producten of kadavers van eksters en kraaien niet aan te raken en
verdachte handelingen te melden aan de milieudienst van de gemeente Kampenhout op het nummer 016/65.99.12
of via milieudienst@kampenhout.be

MILIEU

EERVOLLE NOMINATIE VAN FIETSGEMEENTE 2015 VOOR KAMPENHOUT

Met deze wedstrijd wilden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde (VSV) en het Departement
Mobiliteit en Openbare Werken steden en gemeenten
die een goed lokaal fietsbeleid voeren, in de schijnwerpers plaatsen.
Nadat 34 steden en gemeenten zich kandidaat hadden
gesteld als Fietsgemeente/Fietsstad, selecteerde een
vakjury onder leiding van de VSV negen genomineerden, onderverdeeld in drie categorieën volgens aantal
inwoners. Bij de gemeenten met minder dan 20.000
inwoners werd Kampenhout genomineerd om mee te
dingen naar de titel ‘fietsgemeente 2015’. Een hele
prestatie als u weet dat in deze categorie 17 kandidaturen werden ingediend.

Naast VSV zetelden onder meer vertegenwoordigers
van Fietsberaad Vlaanderen, de Fietsersbond, het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de
Vereniging van Vlaamse provincies en de Hogeschool
Verkeerskunde in de jury.
Na een terreinonderzoek door een onafhankelijk studiebureau, duidde de jury per categorie de ‘Fietsgemeente 2015’ aan. In de categorie van Kampenhout
kreeg Boechout de titel toegewezen.
Hoewel we de titel ‘fietsgemeente 2015’ niet in de
wacht sleepten, mogen we trots zijn op onze eervolle
nominatie. Uit het dossier en onze nominatie voor
‘fietsgemeente 2015’ door een jury van deskundigen
blijkt immers dat we met ons fietsbeleid op het goede
spoor zitten. Het is een aanmoediging om verder in te
zetten op een fietsbeleid dat gericht is op een veilig en
comfortabel fietsgebruik!

MILIEU

Op 23 juni vond in het Vlaams parlement de
bekendmaking plaats van de titel ‘fietsgemeente
2015’.

19

GENOMINEERDE

WELZIJN

VRIJWILLIGER
VRIJWILLIGER
VAN
HET
JAAR 2015
VAN HET
JAAR
2015

WELZIJN

In samenwerking met Senioka en de andere adviesraden,
In samenwerking met Senioka en de andere adviesraden,
gaat het gemeentebestuur ook in 2015 op zoek naar
gaat het gemeentebestuur ook in 2015 op zoek naar
personen die veel betekenen voor de Kampenhoutse
personen die veel betekenen voor de Kampenhoutse
samenleving. Bij deze zoektocht naar multifunctionele
samenleving. Bij deze zoektocht naar multifunctionele
kandidaten rekenen we op u!
kandidaten rekenen we op u!
Kent u een persoon of een groep die zich belangeloos inzet voor
Kent u een persoon of een groep die zich belangeloos inzet voor
een vereniging, een project of een activiteit? Vindt u dat hij of zij
een vereniging, een project of een activiteit? Vindt u dat hij of zij
hier eens een bedankje voor verdient?
hier eens een bedankje voor verdient?
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Vul het nominatieformulier in op www.kampenhout.be
Vul het nominatieformulier in op www.kampenhout.be
voor 30 oktober 2015 of bezorg het aan de dienst welzijn.
voor 30 oktober 2015 of bezorg het aan de dienst welzijn.
Wie weet wordt uw kandidaat wel uitgebreid in de
Wie weet wordt uw kandidaat wel uitgebreid in de
bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar!
bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar!

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

INFOAVOND MENOPAUZE
De menopauze is de overgang naar een nieuwe, boeiende fase in het leven van elke vrouw. Het is een natuurlijk proces dat heel wat veranderingen met zich meebrengt, zowel op fysisch als op psychisch vlak. Elke
vrouw reageert anders op deze veranderingen, maar er bestaan heel wat natuurlijke middelen om u zo goed
mogelijk doorheen deze nieuwe levensfase te helpen.
Verpleegkundig- menopauzeconsulent Cindy Dunon geeft op een heldere en duidelijke manier uitleg over wat
de menopauze nu precies inhoudt, wat er allemaal bij komt kijken en wat u zelf kan doen om deze overgang
zo aangenaam mogelijk te maken. Tevens krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen.
Wanneer: 16 november 2015 om 19 uur
Waar: Glazen zaal (OCMW-gebouw)
Deze infosessie is GRATIS maar om iedereen van een plaatsje te kunnen voorzien, is het noodzakelijk dat
u zich vooraf inschrijft. Ook partners zijn welkom. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar
welzijn@kampenhout.be (ten laatste op 9 november 2015).

WELZIJN

CURSUS REANIMEREN EN
DEFIBRILLEREN!

Wanneer:
20 oktober 2015 van 19 tot 22 uur
Waar:
glazen zaal van het OCMW
Kostprijs:
gratisa

LET OP!
Het aantal plaatsen is beperkt, Inschrijven
kan tot 13 oktober 2015 bij de dienst welzijn,
welzijn@kampenhout.be of 016/65 99 30. In
samenwerking met het Rode Kruis.

EHBO-initiatie voor volwassenen

op zaterdag van 9u tot 12u

Eerste hulp bij
huis-, tuin- en keukenongevallen

10 oktober 2015 - 1ste en 2de leerjaar
24 oktober 2015 - 3de en 4de leerjaar
14 november 2015 - 5de en 6de leerjaar
Ons Tehuis Brabant
Perksesteenweg 126, 1910 Berg

zaterdag 14 november 2015
9u tot 12u
Ons Tehuis Brabant
Perksesteenweg 126, 1910 Berg

inschrijvingen en meer info via

jeugd@kampenhout-herent.rodekruis.be

inschrijvingen en meer info via

WELZIJN

Wist u dat verenigingen die een opleiding
gevolgd hebben, het AED-uitleentoestel
kunnen lenen bij het gemeentebestuur. Het
aanvraagformulier kan u vinden op het digitaal loket van de gemeentelijke website of
bij de dienst welzijn.

EHBO-initiatie voor kinderen

vorming@kampenhout-herent.rodekruis.be
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Mensen helpen
bij rampen?
Kom naar de
infoavond
‘Vrijwilligers
slachtofferregistratie’

Opleiding
Slachtofferregistratie
Taak
+ je ondersteunt de registratie
van de getroffenen
+ je verwerkt hun gegevens
in een digitale toepassing
+ je stelt lijsten op van
getroffenen en vermisten
+ je biedt algemene
administratieve
ondersteuning
Profiel
+ je wil je engageren voor
Rode Kruis-Vlaanderen
+ je hebt ervaring met
administratieve taken
+ je bent stressbestendig
+ je werkt zeer nauwgezet,
ook in moeilijke
omstandigheden

INFOAVONDEN
Antwerpen: Di 22/09, 20u
Hasselt: Wo 09/09, 19u30
Leuven: Vr 25/09, 20u
Brugge: Di 15/09, 20u

Op een infoavond kom je meer te weten over je taken binnen je engagement.
Nadien nodigen we je uit voor een individueel intakegesprek. Hier peilen we naar
jouw motivatie om vrijwillig hulpverlener te worden bij DSI en gaan we dieper in
op jouw ervaring. Daarna kan je deelnemen aan de gespecialiseerde opleiding. Die
bestaat uit een theoretisch deel via e-learning en twee weekends met voldoende
aandacht voor oefeningen. De weekends gaan door in Malle op 12-13 december
2015 en 9-10 januari 2016.

Interesse?
Surf naar www.rodekruis.be voor meer informatie of schrijf je in voor een infoavond. Kijk zeker eens naar de videogetuigenis van twee ervaren hulpverleners.
“Veel mensen waren op zoek naar vrienden en
familie. Je leeft automatisch met hen mee. In het
Centraal Informatie Punt maken we slachtofferlijsten en gaan we na wie in welk ziekenhuis
opgenomen werd. Deze informatie bezorgen we
aan de familie en vrienden. Het voelt goed om
hen te helpen.“
Bart (35), vrijwilliger DSI na de treinramp
in Buizingen

Schrijf in voor een infoavond
op www.rodekruis.be.
Kijk zeker eens naar de videogetuigenis van twee ervaren
vrijwilligers.

V.u.: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40; 2800 Mechelen | © Marc Gysens | 2015_130

Volg onze cursus en leer reanimeren en het
AED-toestel gebruiken. Op een reanimatiepop oefent u de hartmassages en mond-opmondbeademingen in, leert u elektroden
aanbrengen en de instructies van het AEDtoestel volgen. U leert ook wat u moet doen
als het slachtoffer bewusteloos is. Elke
deelnemer krijgt na afloop van de cursus
een boekje met dvd mee naar huis om nog
verder te oefenen. Werk mee aan een hartveilige gemeente en schrijf u in!

Eerste hulp voor klein en groot
Word expert in eerste hulp!

JEUGD

MAARTEN CAILLOUX VERLENGT ZIJN MANDAAT ALS
KINDERBURGEMEESTER VAN KAMPENHOUT

JEUGD

Het massaal aanwezige publiek genoot van een bloedstollend schouwstuk. Zelfs een fikse regenbui tijdens
de eerste finaleproef kon daar niets aan veranderen.
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Voor de tweede keer op een rij heeft Maarten Cailloux
(°2003) de titel van Kinderburgemeester van Kampenhout in de wacht gesleept. Na een bloedstollende finale bleek Maarten uiteindelijk het koelbloedigst
(of was het zijn ervaring?) en moest zijn tegenstander
Ruben Lanciers vrede nemen met de titel van eerste
schepen.
18 kandidaten verschenen 's middags op 5 juli in het
Park van Relst aan de start van de voorrondes. Zeven
proeven werden in 4 groepjes afgewerkt. De uitsmijter
was een stevige quiz, waarop iedereen zijn tanden stuk
beet. De zes beste kandidaten mochten deelnemen
aan het finalespel, dat dit keer volledig in het teken
stond van 'Kampenhout fietsgemeente'. Alle proeven
hadden te maken met fietsen: een verkeerslicht schilderen, een gaatje in een fietsband vinden, geblinddoekt een draaiend wiel op exact 1 minuut doen stoppen, geblinddoekt aan de fiets gerelateerde objecten
herkennen, enzovoort.

OPROEP JEUGDRAAD
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 hun
infrastructuur te verbeteren.

Wil jij ook deel uitmaken van de jeugdraad?
Dat kan! Als geïnteresseerde, onafhankelijke jongere
kun je jezelf kandidaat stellen als:

In het laatste spel, waarbij een nieuw fietsverkeersbord moest ineen gepuzzeld worden, moest Ruben
Lanciers (°2005) zijn meerdere erkennen in de huidige
kinderburgemeester Maarten Cailloux. Nadat Ruben
aanvankelijk als eerste de puzzel correct samengesteld had, liep het fout toen hij de puzzel op het bord
moest bevestigen. Aan hem alvast ook proficiat: wellicht wordt hij in de toekomst de te kloppen man.
Van harte proficiat dus opnieuw aan Maarten Cailloux;
hij heeft vorig jaar reeds bewezen dat deze functie hem
op het lijf geschreven is!
Kinderburgemeester: Maarten Cailloux
Eerste kinderschepen: Ruben Lanciers
Kinderschepenen: Eline Vanhemelrijck, Nick Feyens,
Ines Vanhemelrijck, Tristan Stroeykens
Kindergemeenteraadsleden: Tristan Janssens, Caro
Ceulers, Laura Feyens, Janne Ramon, Lore Vertommen, Sam De Becker, Caro De Cauter , Kwinten
Cockaerts, Hanne Vanhoof, Maria-Laura Cailloux,
Laura Eneman-L'heureux, Roman Van Eycken
Voor foto's, zie www.parkvanrelst.be/fotogalerij.html

. 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.N

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
Kinderhappening 2015 op 4 november 2015
voor kinderen uit Kampenhout van 2,5 tot en
met 12 jaar.

De zomervakantie zit er weer op! Op 1 juli werden de
monitoren en kinderen meteen opgewarmd voor
een zomer vol plezier. Letterlijk en figuurlijk, want
de hittegolf tijdens de eerste speelpleindagen heeft
iedereen doen zweten! Een groot contrast met de
regenachtige dagen die er ook waren. Weer of geen
weer, iedereen stond steeds paraat om er het beste
van te maken en de zotste activiteiten te bedenken!
Via deze weg willen wij dan ook graag alle (hoofd)
monitoren bedanken om de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen op ’t Grobbeltje!

65-PLUSSERS BETALEN 50 EURO
BIJ DE LIJN
Bent u 65+? Dan kunt u genieten van een voordelig Omnipas 65+ abonnement. Voor slechts 50 euro reist u een
jaar lang onbeperkt met alle reguliere bussen en trams
van De Lijn. En u hoeft er zelfs uw deur niet voor uit te
komen als u al een MOBIB-kaart heeft. Dan krijgt u van
De Lijn automatisch een brief, vergezeld van een
overschrijvingsformulier. Geld overschrijven en klaar!
Vergeet de gestructureerde mededeling niet als u aan
homebanking doet.
Na de ontvangst van uw betaling, plaatst De Lijn automatisch uw Omnipas 65+ op uw huidige MOBIB-kaart.
Uw MOBIB-kaart is immers geen vervoerbewijs op zich.
U kunt ze het best vergelijken met een bankkaart.
Die kunt u ook alleen gebruiken als er geld op uw rekening staat.Uw Omnipas 65+ wordt geactiveerd zodra u
uw MOBIB-kaart gebruikt na 1 september 2015. Zo simpel is het om makkelijk en voordelig te blijven reizen.
Bent u 65-plusser en heeft u nog geen MOBIB-kaart? Of
heeft u nog andere vragen? Surf naar delijn.be/tarieven
of bel naar De LijnInfo op het nummer 070 220 200
(€ 0,30/min.).

SPORTELDAG BLANKENBERGE
De gemeente Kampenhout organiseert samen met
de buurgemeenten op vrijdag 19 september 2014
een sportdag voor 50-plussers te Blankenberge.
De deelnameprijs bedraagt 10 euro.
Inbegrepen: het busvervoer (vertrek sporthal
Kampenhout), de deelname aan de sporten, de
huur van de fietsen en 's middags een broodje met
soep. U kan onder andere kiezen uit volgende sporten: fietstocht - wandeltocht - petanque - minigolf
- golfbiljart enz.
Voor meer informatie en inschrijvingen neemt u
contact op met onze sportdienst (zie pagina 7).

SENIOREN

SPEELPLEIN ‘T GROBBELTJE

SENIOREN
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SENIOREN

SENIORENFEEST 2015

SENIOREN

voor
inwoners
van Kampenhout

Donderdag 24 september 2015
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Programma:

Deuren open vanaf 11.15 uur
Warm middagmaal om 12 uur • Showprogramma om 14 uur met:

FRANK GALAN

&
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JACKY LAFON

Toegangskaarten kosten 15 euro per stuk (middagmaal en showprogramma) of
7 euro per stuk (enkel showprogramma) en zijn verkrijgbaar vanaf 3 augustus tot 15 september 2015 bij:
Dienst Bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst Welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 30)
Vrijwilligers
Gustaaf Meeus Peperstraat 121 A
Maurits Overloop Kruisstraat 4
Victor Peeters Wildersedreef 31 A
Albert Willems Torfbroeklaan 18

Burgemeester & Schepenen
Kris Leaerts
Aarschotsebaan 83
Stefan Imbrechts
Grootveldstraat 89
Rudi Van Ingelgom
Nederokkerzeelstraat 15
Stefaan Peremans
F. Schoevaertsstraat 12
Marleen Van De wiele Assentstraat 2
Stefan Vandevenne Langestraat 15
Greet Willems
Grootveldstraat 68

0478 36 33 40
0498 92 27 75
0475 83 17 67
0497 89 61 84
0475 95 10 57
0496 47 64 05
0473 95 89 39

OCMW

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2015

“Pure goesting” is er voor Kampenhoutse 65-plussers, alleenwonenden, bewoners van seniorenflats
Zuurhage en serviceflats De Waaier, partners en
naaste familieleden van bewoners van woonzorgcentrum Molenstee / seniorenflats Zuurhage / serviceflats De Waaier, klanten van de dienst huishoudhulp
en de dienst gezinszorg van OCMW Kampenhout, cliënten van de sociale dienst van OCMW Kampenhout,
personeelsleden van OCMW en gemeente Kampenhout en vrijwilligers van OCMW Kampenhout.
Pure Goesting in het kort:
• elke dinsdag van 11u45 tot 13u30 in de Glazen Zaal
van OCMW Kampenhout
• een maaltijd kost 7 euro (soep, hoofdgerecht en
dessert)
• reservatie via verplichte inschrijving:
- persoonlijk aan het onthaal van het OCMW
(kantooruren)
- telefonisch via het onthaal van het OCMW:
016/314 310 (kantooruren)
- per mail via
sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be
MENU SEPTEMBER:
Dinsdag 15 september (inschrijven vóór 7/9)
Spruitjessoep met spekjes
Pasta gevuld met spinazie en ricotta in roomsausje
Aardbeienbavarois
Dinsdag 22 september (inschrijven vóór 14/9)
Bloemkool-broccolisoep
Blinde vinken met prinsessenbonen en kroketten
Bananenpudding
Dinsdag 29 september (inschrijven vóór 21/9)
Pompoensoep
Kippenbrochette met Provençaalse saus en rijst
Speculaasbavarois

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
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
Dinsdag		
Maandag

07-10-2015
10-11-2015
10-12-2015

14u – 16u
16u – 19u
14u – 16u

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
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de
persoon die de schuldbemiddeling verricht
Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde
inkomensgrenzen, zal het OCMW uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden
via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD
Financiën opvragen.

OCMW

SOCIAAL RESTAURANT
“PURE GOESTING”

Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum 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 heeft betaald. Per jaar wordt er max.
1500 liter gesubsidieerd.
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OCMW

KAMPENHOUTSE
DORPSRESTAURANTS
In het najaar nodigen wij weer graag alle Kampenhoutse
deelgemeenten uit voor de dorpsrestaurants in de Glazen
zaal van OCMW Kampenhout. De buurten ontmoeten
elkaar en praten bij tijdens een heerlijke maaltijd.

voor Kampenhout

Marleen Habils

voor Berg

Rosa Merckx

voor Buken

Robert Tonné

voor Nederokkerzeel

Willy Van Calsteren

Voor 12 euro (1 drankje inbegrepen) koopt u een kaart bij
een vrijwilliger. Een drankje kost 1,50 euro en wordt ter
plaatse verrekend.

voor Relst

Danielle Van Meldert

OCMW

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.
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Donderdag 17 september 2015

Kampenhout

Donderdag 8 oktober 2015

Relst/Buken

Donderdag 5 november 2015

Nederokkerzeel

Donderdag 19 november 2015

Berg

SOCIALE DIENST BRENGT PSYCHISCHE
HULPVERLENING NAAR U TOE

Oost-Brabant komt dan ter plaatse in het betreffende
OCMW.

OCMW Kampenhout is lid van vzw RCMW. Onlangs vernieuwde het Regionaal Centrum Maatschappelijk
Welzijn (RCMW) zijn samenwerking met Centrum
Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant en
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) PassAnt.

Op deze manier kunnen we de hulpverlening dichter bij
de inwoner brengen. CGG PassAnt heeft een locatie in
Haacht waar cliënten terecht kunnen. Wanneer er grote verplaatsingsmoeilijkheden zijn, kan deze hulpverlening ook ter plaatse in het OCMW doorgaan.

Heel wat mensen vinden moeilijk toegang tot de traditionele hulpverlening. Daarom werd er gezocht naar
een samenwerkingsmodel waarin de partners op een
snelle en eenvoudige manier kunnen doorverwijzen.

Om de samenwerking vast te leggen, werd een samenwerkingsconvenant ondertekend op 11 juni 2015.

De maatschappelijk assistenten van de sociale diensten van de OCMW’s van Kampenhout, Haacht, Keerbergen en Tremelo, kunnen op een snelle en eenvoudige manier doorverwijzen naar het CAW of CGG
wanneer hun cliënt nood heeft aan psychische of psychiatrische ondersteuning. Een hulpverlener van CAW

PRAATCAFÉ DEMENTIE
KAMPENHOUT

Meer info:
Sociale dienst OCMW Kampenhout:
alle werkdagen van 9u tot 12u
dinsdagavond van 16u tot 19u
(in de namiddag op afspraak)
socialedienst@ocmw-kampenhout
016/314 310

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 OM 15U30
De mogelijke beslissingen aan het levenseinde en wat ik nu
kan plannen voor later.
Welke zijn de mogelijkheden bij dementie?
door dhr. Paul De Strooper, moderator LEIF
DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OM 19U00
Filmvoorstelling “Vergeet mij niet” - een Duitse documentaire van David Sieveking
Het praatcafé dementie vindt plaats in de cafetaria van
Woonzorgcentrum Molenstee.

OCMW

TEAM PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING CAW OOST-BRABANT ZOEKT EEN
VRIJWILLIGER – PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING IN HAACHT, KEERBERGEN,
TREMELO OF KAMPENHOUT
VACATURE
VRIJWILLIGER (m/v)
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in de regio
Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle
inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, advies,
steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan samen op
zoek naar een gepaste oplossing.

Bij persoonlijke problemen, bij relationele problemen tussen partners of tussen ouder en kind, bij maatschappelijke vragen, …
De begeleidingen gebeuren op maat van de cliënt en de hulpverleningsdoelen worden samen bepaald.
Wat verwachten we van u:
• U beschikt over de nodige opleiding en/of ervaring en biedt psychosociale begeleiding aan binnen een eerstelijnscontext. U heeft hierbij specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren uit de maatschappij
• U werkt vanuit de missie, visie en doelstellingen van CAW Oost-Brabant en volgt daarbij de interne werkafspraken en werkingsprincipes
• U engageert u minimum 2 jaar en neemt minimaal 2 begeleidingen op u en tekent hiervoor een overeenkomst
• U werkt met een elektronisch dossier
• U werkt in het OCMW van de betrokken gemeente waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben of
aan huis bij de cliënt
• U werkt binnen het deontologisch kader van de CAW’s en respecteert het beroepsgeheim
Wij bieden:
• nieuwsbrief van CAW Oost-Brabant
• opvolging en ondersteuning door de vrijwilligersverantwoordelijke en het team vrijwilligers
• intervisie begeleid door een medewerker van het CAW
• een onkostenvergoeding bij verplaatsing
• een verzekering in overeenstemming met de geldende wetgeving op het vrijwilligerswerk
Interesse? Nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op:
CAW Oost-Brabant, team psychosociale begeleiding
t.a.v. Iris Claeys, tel. 0498 36 32 20
iris.claeys@cawoostbrabant.be
www.cawoostbrabant.be

OCMW

Binnen de psychosociale begeleiding kan u terecht voor hulp bij zeer uiteenlopende welzijnsvragen.
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KAMPENHOUT
KERMIS
11 - 14 september ‘15

Vrijdag 11 september
18 u:
19 u:

Start avondmarkt en rommelmarkt
Officiële opening van kermisweekend door kindergemeenteraad
Opening tentoonstelling ‘KamArt’
Glazen zaal (tot 22 u)

Zaterdag 12 september
Vanaf 15 u:

Kermisattracties voor jong & oud
Kinderrommelmarkt ‘Gezinsbond’
Vanaf 18 u: Ballenworp (tuin Villa Lucie)
(om 18 u voor kinderen jonger dan 6 jaar en 18u30
voor kinderen ouder dan 6 jaar)
14 – 18 u: Tentoonstelling ‘KamArt’ Glazen zaal

Zondag 13 september

Vanaf 13.30 u.: Bezoek met gids de pastorie van Kampenhout.
Vertrekpunt: beeld Beethoven (Gemeentehuisstraat).
Vanaf 14 u:
14 – 18 u:

Gratis deelname. Er vertrekt een groep om 13.30, 14.30, 15.30,
16.30 en 17.30 uur. Vrij aan te sluiten.

Kermisattracties voor jong & oud
Tentoonstelling ‘KamArt’ Glazen zaal

Maandag 14 september

Vanaf 15.30 u.: Kermis – Familiedag:
attracties aan verminderde tarieven

Organisatie & V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout
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