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Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Donderdag 5 mei 2016 - O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016
Maandag 16 mei 2016 - Pinkstermaandag

Gemeente

2-3

Burgerzaken

4-5

Lokale economie

6

Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Uit de gemeenteraad

8

Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Cultuur

9

Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Sport & Jeugd

10-11

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

UiT in Kampenhout

12-13

Op de eerste verdieping

Openbare werken

14-15

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Onderwijs

16

Vrijwilligers

17

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Welzijn

18-19

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

OCMW

20-21

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Senioren

21-22

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Toerisme

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie:
016 31 48 40
politie@kampenhout.be

KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16

6-7

Milieu

2

Gemeentelijke diensten

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

23

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@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, Zeypestraat 26 (sporthal)
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26 (sporthal)
016 65 99 15

jeugd@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
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Op 15 maart schreef ik het voorwoord voor de
gemeenteberichten.
Dinsdag 22 maart 2016 heb ik het bewust herschreven. Die ochtend, tijdens het college kwamen de eerste onrustwekkende berichten toe.
De terroristische aanslagen op de luchthaven
en te Brussel hebben ons doen stilstaan. Onze
eerste gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en vrienden.
Ook vele mensen van Kampenhout hebben hun verhaal en kwamen in aanraking met deze drieste daad. Vele mensen hebben ongeduldig gewacht op
het eerste berichtje om te weten of familie en vrienden ongedeerd en in veiligheid waren. Kalmte en paniek vermijden zijn belangrijker dan ooit.
Ik hoop dat we niet in een ander tijdperk stappen en dat we naar ons “zogenaamd normale gewone leven” kunnen teruggaan. Hier ijveren we voor.
Het inhoudelijke van onze gemeenteberichten staat misschien in schril contrast met dit gebeuren.
Op maandag 14 maart 2016 vernam de gemeente Kampenhout dat de Vlaamse
Regering, afdeling Onroerend Erfgoed, de eerste subsidies goedkeurde voor
de restauratie van de kleine en de grote pastorie. Een historisch moment! Na
meer dan 25 jaar wachten en aandringen kunnen we eindelijk van start gaan.
De aanhouder wint. Niet alleen ikzelf maar gans onze ploeg is zeer tevreden.
Kampenhout centrum, onze historische dorpskern, zal er eind 2017 veel mooier
uitzien. En hier stopt het verhaal niet.
De aanleg van de fietsstroken op de kasseiverharding in het centrum zullen
ook dit jaar van start gaan. Onze dorpskern toegankelijker maken voor de
zwakke weggebruiker en het fietscomfort bevorderen, is de opdracht. Lees
hier meer over op pagina 14 en 15. Ook de schoolomgevingen worden veiliger
gemaakt.
Het klimaatactieplan werd vorig jaar goedgekeurd op onze gemeenteraad.
Dit jaar zullen de eerste uitwerkingen hiervan het licht zien. De vervanging
van onze gemeentelijke wagens door o.a. energiezuinige elektrische en CNG
wagens (pagina 8) maar ook de “Kyotomobiel” zijn concrete invullingen.
Onze Kampenhoutenaren aansporen om het energieverbruik te verminderen
is één van de belangrijkste doelstellingen. De volgende drie jaren zal de Kyotomobiel in verschillende wijken in Kampenhout neerstrijken. Lees meer hierover
op pagina 7. Bezoek ook onze tuin- en biomarkt op 23 april 2016 en maak kennis de “Kyotomobiel”.
In maart hebben we onze talrijke vrijwilligers de nodige aandacht geschonken.
Minister Koen Geens bezocht op 4 maart 2016 Malpertuus te Buken. Ook ons
OCMW en de talrijke verenigingen kunnen tellen op onze enthousiaste vrijwilligers. Nogmaals dank aan ieder u.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts
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Vacatures

Wilt u werken in en voor uw
eigen gemeente?
ZAALWACHTER
Onder leiding van de sportfunctionaris, staat u in voor het toezicht op
en het onderhoud van de gemeentelijke sporthal. Tevens geeft u ondersteuning bij evenementen die
doorgaan in de sporthal (D-niveau,
voltijds vervangingscontract van
onbepaalde duur met oog op een
vast contract).
Voor meer info en voorwaarden:
surf naar www.kampenhout.be
(doorklikken op ‘jobs’) of bel de
personeelsdienst op het nummer
016/65 99 26
Solliciteren kan tot 14 april 2016.

Restauratie pastorieën
Kampenhout
De Vlaamse Overheid kent een premie
van 576.000 euro toe aan de gemeente
Kampenhout voor de restauratie van
twee pastorieën in Kampenhout.
De grootste pastorie dateert uit de achttiende eeuw en is, samen met een tweede, oudere pastorie uit het einde van de
zeventiende eeuw, op 9 oktober 1973
beschermd als monument. Beide gebouwen staan op hetzelfde perceel in een
beschermd dorpsgezicht.
Het restauratiedossier bevat de buitenrestauratie van de pastorie en de integrale restauratie van de oude pastorie.

KAMPENHOUT I Gemeente

Beste Kampenhoutenaar,
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

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

Geboortes

Huwelijken

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Jérémy Grooten &
Sofie Cloetens

Luna

6/01/2016

Bas Van Driel &
Isabelle Roelandts

Chloé

8/01/2016

Bert Vandermeiren &
Nino Gvaberidze

Luka

9/01/2016

Jo Vanlaer &
Ilse Vissenaeken

Ella

10/01/2016

Hugo Van Wanghe &
Justine Van de Gucht

Nestor

17/01/2016

Christophe Tourré &
Katja Willems

Vinz

25/01/2016

Maarten Van de Velde &
Ilke De Greef

Lieze

26/01/2016

Franciscus De Wever &
Geanina-Elena Micu

Francisca

29/01/2016

Tom Vanbeneden & Marleen Crombez

09/01/2016

Kristof Briers & Iris Van Steenwinkel

06/02/2016

Huwelijksjubilarissen
(januari - februari)
Gouden
Theo Heirman & Norma Absillis
Wiron De Beleyr & Christiane Van Osselaer
Jan Van de Werf & Magdalena Van Win

Overlijdens
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
gestorven zijn. Wij bieden alle nabestaanden onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte.
Callens Claudine

08/01/2016

101 jarige Ida Umans

De Bock Aimé

27/01/2016

Op 11 februari 2016 vierde woonzorgcentrum Molenstee de verjaardag van de oudste bewoner: Ida Umans
mocht ondertussen al 101 kaarsjes uitblazen. Zij vierde
dit met veel plezier samen met haar familie en genoot
van elke felicitatie. Een kwinkslag was Ida kennende
uiteraard nooit veraf. Zo stelde ze duidelijk, maar luchtig dat ze liever twintig jaar was, maar dat ze het allemaal neemt zoals het komt.

Bulté Claude

06/02/2016

Kemps Eduard

10/02/2016

Vander Elst Alfons

20/02/2016

Keppens Denis

25/02/2016

Lemberechts Anna

25/02/2016

KAMPENHOUT I Burgerzaken

104 jarige Maria Paeps

4

Op 29 februari vierde Maria in
familiekring haar 104ste verjaardag.

Zij namen ook de gelukwensen en de bloemen van het gemeentebestuur in ontvangst tijdens een bezoek van het
college van burgemeester en schepenen. Wij wensen Ida en Maria nog vele jaren in goede gezondheid toe, blijvend
omringd door familie en vrienden.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
bevolking@kampenhout.be
016 65 99 41

Vakantie, alles vergeten behalve je documenten!

Kids-ID: Identiteitsdocument voor kinderen met de
Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar:
De kids-ID is verplicht voor reizen naar het buitenland en
vervangt het identiteitsbewijs voor reizen naar een land
waar geen reispas vereist is. De kaart is geldig in de
meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een
ouder met een geldige identiteitskaart.
Opgelet: wanneer de foto van het kind niet meer gelijkend
is, moet u een nieuwe kids-ID aanvragen.
Prijzen en leveringstermijn:
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar:
Gewone procedure:
€7
Spoed (aflevering na 3 dagen):
€ 117
Superspoed (aflevering na 2 dagen):
€ 183
U betaalt bij de aanvraag van de Kids-ID (niet bij de afhaling).
Leveringstermijn: 3 weken
Geldigheidsduur: 3 jaar
Benodigdheden:
Bij de aanvraag van een kids-ID moet u het volgende
meenemen:
• de elektronische identiteitskaart van de ouder die de
kids-ID aanvraagt
• een recente, scherpe pasfoto van het kind
Als u een kids-ID wil aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:
• u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
• u moet samen met het kind de kids-ID aanvragen

DE WITLOOFGEMEENTE

Reispas
U hebt een reispas of internationaal paspoort nodig om
naar een groot aantal landen buiten de Europese Unie te
kunnen reizen.
Prijzen en leveringstermijn:
Reispaspoort volwassenen:
Gewone procedure:
€ 84
Spoed (aflevering na 24u):
€ 260
U betaalt bij de aanvraag van de reispas (niet bij de afhaling).
Reispaspoort kinderen jonger dan 18 jaar:
Gewone procedure:
Spoed (aflevering na 24u):

€ 54
€ 230

Leveringstermijn: 3 weken
Geldigheidsduur: 7 jaar voor volwassen en 5 jaar voor kinderen jonger dan 18 jaar
Benodigdheden:
• 1 recente (minder dan 6 maanden oud) gekleurde pasfoto die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- een witte achtergrond
- in vooraanzicht genomen met onbedekt hoofd, een
bril in het haar of een brede haarband zijn verboden
- u moet recht in de camera kijken met een neutrale
uitdrukking en met een gesloten mond
• uw identiteitskaart
• indien van toepassing: uw vorige reispas of het verliesattest van de politie
• bent u jonger dan 18 jaar dan komt een ouder of voogd,
die de toelating geeft, mee voor de ondertekening van
het aanvraagformulier
Schriftelijke toestemming
Buitenlandse Zaken raadt een schriftelijke toestemming
aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Dit formulier wordt
kosteloos afgeleverd door het gemeentebestuur.

Voor bijkomende inlichtingen in verband met reisdocumenten kunt u onderstaande website raadplegen:
http://diplomatie.belgium.be

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Opdat iedereen met een gerust gemoed op reis zou kunnen vertrekken, wensen we enkele belangrijke basisprincipes te herhalen:
- Elke Belg die het land verlaat, moet in het bezit zijn van
een identiteitskaart of een paspoort (afhankelijk van de
bestemming).
- Controleer voor uw vertrek de geldigheidsdatum van alle
documenten. Sommige landen eisen bovendien dat het
paspoort geldig is tot een bepaalde tijd na de terugkomst.
- Kinderen, zelfs pasgeborenen, die naar het buitenland
reizen, moeten ook over hun eigen identiteits- of reisdocumenten beschikken: Kids-ID of paspoort, afhankelijk
van de bestemming.
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016 65 99 22

Met belgerinkel naar de winkel
Neem in 2016 opnieuw deel!
Van zaterdag 30 april tot en met 4 juni 2016 organiseert
Kampenhout i.s.m. Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en
Unizo opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de
Winkel”.
Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Kampenhout aanmoedigen om vaker met de fiets of
te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert
inwoners bovendien om meer bij verschillende detailhandels te winkelen. Zo draagt “Met Belgerinkel naar de Winkel” op verschillende vlakken bij aan de leefbaarheid van
uw gemeente.
Deelnemers kunnen de loten zowel online registreren als
deponeren in Belgerinkel-boxen. Op die manier maken inwoners dubbel kans om te winnen.
Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door
de deelnemende handelaars beloond met een Belgerinkellot met unieke code. Die code registreren de klanten via
www.belgerinkel.be, waarna ze binnen de 24 uur kans
maken op een Belgerinkel-prijs uit de nationale prijzenpot.
Daarnaast kunnen ze de loten ook deponeren in de Belgerinkel-boxen op publieke plaatsen (gemeentehuis, bibliotheek, enzovoort) om mee te dingen naar de lokale prijzenpot.

KAMPENHOUT I Lokale economie

Deelnemers die het moeilijk hebben om hun lot via het internet te registreren, kunnen het deponeren in een Belgerinkel-box in het gemeentehuis, Villa Lucie, de sporthal. Zij
maken dan kans op de lokale prijzenpot van Kampenhout.
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Voor meer info kunnen handelaars terecht bij op de dienst
lokale economie.

Infosessies
duurzaam bouwen:
Warmtepompen voor
woningverwarming
Steeds meer gezinnen zoeken alternatieven voor
fossiele brandstoffen. Een warmtepomp kan zo’n alternatief zijn. Maar wat zijn de consequenties van een
dergelijke keuze? Hoe werkt een warmtepomp, en
kan een warmtepomp élk gebouw verwarmen?
De gemeente Kampenhout organiseert een infosessie over warmtepompen voor woningverwarming.
Deze infosessie wordt gebracht in samenwerking
met Dialoog en met de steun van het Provinciaal
Steunpunt Duurzaam Bouwen en netbeheerder
Infrax.
Wat met sanitair warm water?”, “Kan een warmtepomp koelen en verbruikt ze hiervoor energie?”, “Is
een warmtepomp duurder dan een klassieke cv-installatie?”, “Welke warmtebronnen en warmteafgiftesystemen bestaan er?” Allemaal vragen die aan bod
zullen komen in deze infosessie.
De infosessie vindt plaats op woensdag 18 mei 2016
in de Glazen zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9,
Kampenhout om 20u.

Iedereen is welkom. Inschrijven kan via
milieudienst@kampenhout.be of 016/65 99 12
Ook in enkele van onze naburige gemeenten worden infosessies georganiseerd rond duurzaam bouwen. Zij zullen ook u graag ontvangen.
• Gevelrenovatie (muurisolatie en vervangen van ramen): op 14/04/2016 om 19.30u in het Administratief Centrum van Kortenberg
• Isoleren van hellende en platte daken: 27/10/2016
om 20u in het Gemeentehuis van Boortmeerbeek

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

TUIN - EN BIOMARKT
Gemeenteplein Kampenhout
Zaterdag 23 april 2016
van 9u30 tot 16 u

kunnen krijgen om hun renovatie
makkelijker te maken.

DE WITLOOFGEMEENTE

Het spoort mensen aan om hun
energieverbruik te reduceren en
kadert zo binnen de bredere
klimaatuitdaging. Ecologisch wonen
is immers een belangrijke manier
om onze uitstoot van broeikasgassen te beperken. Door te kiezen
voor de juiste materialen en technieken kunnen we ons verbruik van
energie aanzienlijk inperken.

Tussen 11 april en 20 mei zal de
Kyotomobiel in Kampenhout neerstrijken in de eerste drie wijken:
• 11 april t.e.m. 22 april: Nederokkerzeel-Centrum
• 25 april t.e.m. 6 mei: Duistbos
• 9 mei t.e.m. 20 mei: Wijk De Hutte

Concreet zal een Kyotomobiel gedurende drie jaar neerstrijken in
verschillende wijken van de gemeente Kampenhout, om advies
op maat aan te bieden aan de
klant. Die krijgt hiervoor de mogelijkheid om te kiezen uit 3 analyseniveau’s: een eenvoudige gratis
energiescan, een standaard energetische analyse of een verregaand professioneel advies over
isolatie, renovaties en installaties.
Daarnaast kan samen met de
woonconsulent en/of de kredietbehandelaar gekeken worden welke financiële voordelen de inwoners

Waar: De Glazen Zaal, Dorpsstraat
9 te Kampenhout
Wanneer: 11 april van 20u tot 22u

Het startschot wordt feestelijk ingeleid met een presentatie, een
persmoment en een drankje.

Met vragen of voor een afspraak
kan u terecht bij:
kyotoindewijk@3wplus.be of 		
0488 55 98 55
In samenwerking met: Provincie
Vlaams-Brabant, Gemeente Asse,
Gemeente Grimbergen, Gemeente
Kampenhout, Gemeente Londerzeel, Gemeente Opwijk, Gemeente
Zemst, Beweging.net, De Paddenbroek vzw

KAMPENHOUT I Milieu

Op 11 april geeft de Gemeente
Kampenhout – samen met 3Wplus
– het startschot van het project
‘Kyoto in de wijk’. Dit project is een
actie die invulling geeft aan het
klimaatactieplan.

Het doel van de Kyotomobiel is al
deze diensten te combineren om
een omvattende energiebegeleiding aan te bieden aan de inwoners van de deelnemende gemeentes. Op deze manier streven
we samen naar een gezonde, efficiënte en betaalbare toekomst.
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NIEUWE POLITIEVERORDENING
De gemeenteraad van Kampenhout stelde op 18 februari
2016 een nieuwe algemene politieverordening vast.
Werden van kracht op 1 maart 2016:
Nieuwe algemene politieverordening
De nieuwe wet over de gemeentelijke administratieve
sancties (GAS-wet) had tot gevolg dat de algemene politieverordening aangepast moest worden. Binnen het politiecollege van de politiezone Kastze werd overeengekomen
hiervan gebruik te maken om de bestaande algemene politieverordening grondig te evalueren. De drie gemeenten
van de zone hebben in samenwerking met de politie een
ontwerp van nieuwe algemene politieverordening uitgewerkt. Dat werd voorgelegd aan de politieraad, die een
gunstig advies uitbracht.
Voortaan worden alle inbreuken op de verordening bestraft met een administratieve boete. Die bedraagt maximaal € 175 voor een minderjarige en € 350 voor een meerderjarige. Bij een minderjarige moet wel eerst een
bemiddelingsprocedure gevolgd worden. Ook jongeren
die ten minste veertien jaar oud zijn, kunnen nu bestraft
worden met een administratieve geldboete voor bepaalde
misgedragingen, m.n. voor vernielingen, beschadigingen
en het aanbrengen van graffiti.

De gemeenten Zemst en Steenokkerzeel hebben dezelfde
tekst aangenomen als algemene politieverordening. Die
wordt hiermee dus identiek in de drie gemeenten van de
zone Kastze.
GAS-protocol
De gemeenteraad bekrachtigde het protocolakkoord dat
het college van burgemeester en schepenen sloot met de
procureur des Konings van Halle-Vilvoorde over de gemengde inbreuken. De GAS-wet bepaalt dat de gemeenten ook een administratieve boete kunnen opleggen voor
bepaalde inbreuken die ook in de Strafwet staan en dus in
principe door de strafrechtbank bestraft moeten worden. In
het strafrecht geldt echter het beginsel dat niemand tweemaal voor dezelfde feiten kan worden vervolgd. Bijgevolg is
het nodig om duidelijke afspraken te maken wie welke gedragingen behandelt en bestraft. Daarom sloot het college
hierover een protocolakkoord met de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. Hierin staan o.a. praktische afspraken over informatie-uitwisseling, houding tegenover
feiten gepleegd door minderjarigen, termijnen die in acht
moeten worden genomen, e.d.
Zowel de nieuwe algemene politieverordening als het protocolakkoord zijn te raadplegen op de gemeentelijke website.

KAMPENHOUT I Uit de gemeenteraad

GROENER WAGENPARK
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De gemeenteraad van Kampenhout gaf op 18 februari 2016 groen licht voor het afsluiten van een huurovereenkomst op lange termijn voor diverse gemeentevoertuigen, aangezien diverse voertuigen uit
het wagenpark aan vervanging toe waren.
Eén van de vele acties binnen het klimaatactieplan
Kampenhout 2020 situeert zich binnen het overschakelen naar een efficiënter en duurzamer wagenpark.
Om deze reden werd gekozen voor het vervangen
van de bestaande voertuigen op diesel door elektrische voertuigen en voertuigen op aardgas.
Door deze investering zet het gemeentebestuur een belangrijke stap naar een nog groener wagenpark. In de zoektocht
naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot werd enerzijds gekozen voor
3 CNG-voertuigen en anderzijds voor twee elektrische voertuigen.
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cultuur@kampenhout.be
016 65 99 39

OP OORLOGSPAD PER FIETS
Op zondag 17 april organiseert de Heemkring Campenholt een
fietstocht. Onderweg krijgt iedereen een deskundige uitleg tijdens de bezoeken aan de getroffen plaatsen of plaatsen die een
belangrijke rol gespeeld hebben in de Eerste Wereldoorlog.
Vertrek om 14u aan Villa Lucie met bezoeken aan Wilder, Buken,
Kampenhout-Sas en Schiplaken. Via het Steentjesbos en Frijsel komen we terug in Kampenhout-Centrum.
De deelname is gratis. De totale lengte van de fietstocht is ongeveer 25 km.

Opendeurdag:
Kunstenatelier
Vragen of inschrijven voor het
Kunstenatelier? Kom dan zeker eens
langs!

Tentoonstelling:
Kleurenateljee
In de lokalen van ‘t Grobbeltje
(Hutstraat-Relst)

Meer info: heemkring@kampenhout.be

Zaterdag 9 april van 15 tot 19.30 uur
Zondag 10 april van 12.30 tot 19.30 uur

Tentoonstelling:

475 jaar Sint-Sebastiaansgilde
van Kampenhout
Glazen zaal (Ocmw-zaal)
Gemeenteplein Kampenhout

Zaterdag 21 mei van 13 tot 19 uur
Zondag 22 mei van 10 tot 19 uur
Een organisatie van de Sint-Sebastiaansgilde,
Campenholt en cultuurdienst Kampenhout.

V.U. : College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 19, 1910 Kampenhout
Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Cultuur

Gratis toegang
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Dag van de jeugd 2016
Van 27 februari tot en met 6 maart 2016 was het voor de
30e keer de Week van de Vrijwilliger. De jeugdraad en de
Kampenhoutse jeugdverenigingen hebben deze week alvast goed ingezet met onze traditionele ‘Dag van het
Jeugdwerk’ op 27 februari 2016. Na een succesvolle editie
vorig jaar werd ook dit jaar een karaokeavond georganiseerd waarvoor elke jeugdvereniging drie acts heeft voorbereid. Dit jaar stonden ‘sfeer en gezelligheid’ troef en JH
Tonzent slaagde er met glans in de nodige ambiance te
brengen en werd de winnaar van de karaokewedstrijd! Zij
kregen een cheque ter waarde van 250 euro.

Deze dag was ook het ideale moment om Sofie Fruyt, onze
kersverse drugs- en alcoholpreventiemedewerker voor te
stellen aan de jeugdverenigingen. Iedereen werd door
haar verwelkomd met een lekker alcoholvrije Mojito, Tropicalcocktail of Pisang Orange van het huis! Er werd zelfs
spontaan een ‘fabel of feit’- show opgevoerd door de
jeugdverenigingen aan de hand van een infobrochure.
Kort samengevat: een geslaagde avond die ons doet uitkijken naar volgend jaar! En ook via deze weg nog een dikke
dankuwel aan de wekelijkse vrijwillige inzet van onze Kampenhoutse jeugdverenigingen!

KAMPENHOUT I Sport & Jeugd

Animatoren gezocht
speelplein ‘t Grobbeltje
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Het lijkt nog ver weg maar de zomervakantie is er
sneller dan je denkt. Speelpleinwerking ’t Grobbeltje is altijd op zoek naar enthousiaste jongeren die
met een grote portie plezier activiteiten bedenken,
spelletjes spelen en eens lekker gek willen doen
deze zomer! Denk je dat dit iets voor jou is of heb je
al eens als animator gestaan en heb je zin om dit nog
eens te doen? Aarzel dan niet langer en stel je kandidaat!
Inschrijven doe je schriftelijk ( per post: Zeypestraat
26, 1910 Kampenhout of via email: jeugd@kampenhout.be ) of via het inschrijvingsformulier dat je vanaf 11 april 2016 kan terugvinden op de gemeentelijke
website (onder: Jeugd- Speelplein ’t GrobbeltjeAnimatoren). Je kan het ook bezorgen op de jeugddienst zelf in de sporthal van Kampenhout.

Jongerennamiddag 2016
Op woensdag 11 mei 2016 organiseren we in de namiddag onze jaarlijkse Jongerennamiddag. Vorig jaar trokken we richting Edegem om te gaan lasershooten met
een enthousiaste bende. Benieuwd wat we dit jaar gaan
doen? Hou dan zeker onze website in de gaten, binnenkort volgt meer info!
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Meer info
sport@kampenhout.be - 016 65 99 75
jeugd@kampenhout.be - 016 65 99 15

Terugblik Kinderhappening 2016
Op 10 februari
2016 werden alle
kinderen tussen
2,5 en 12 jaar
uitgenodigd op
de Kinderhappening.
Er waren een
heleboel activiteiten voor jong en
oud en Ballonnenclown Nono
kwam ons
vergezellen en
toverde in enkele
kunstige knepen
verschillende
voorwerpen
tevoorschijn, tot
groot plezier van
alle kinderen!

Terugblik kampioenenviering

De sportverdienste 2015 ging
naar Geert Vanhoof en Oscar
Dekeyzer die afgelopen zomer
in familieverband de tocht naar
Lourdes per fiets glansrijk afgelegd hebben.
Uit alle kandidaten wordt door
de sportraad ook jaarlijks een
sportfiguur van het jaar gekozen. Deze trofee ging dit jaar

DE WITLOOFGEMEENTE

naar Sam Fournier. Hij behaalde de 1ste plaats op het
‘Open Taekwondo Wereld’ Kampioenschap, dat plaatsvond
in Rimini (Italië), in de categorie B-Reeks Senioren (zowel
‘heren -70 kg sparring’ als ‘tull’).
Proficiat aan al onze Kampenhoutse kampioenen.

KAMPENHOUT I Sport & jeugd

Kampenhout is verwend wat betreft haar sportkampioenen!
Op vrijdag 4 maart 2016 werd in de sporthal van Berg de
jaarlijkse kampioenenviering door de sportdienst georganiseerd. Meer dan 200 kampioenen werden in de bloemetjes
gezet! Het uitzonderlijke hoge aantal is het gevolg van de
vele (voetbal)ploegen die een
of andere kampioenstitel behaald hebben in 2015.
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Sport- en Cultuurcentrum Berg

Pax Bar,
Brouwerijstraat 6
Sint-Antoniuskerk te
Buken

za 9/04 van 15 tot 19u30
Opendeurdag Kunstenatelier en tentoonstelling kleurenateljee en zo 10 april van 12u30
tot 19u30

Kampenhout fietst tegen kanker organiseert spaghettiweekend.
za 9/04 van 17u tot 19u en
Heerlijke spaghetti met verse groentjes (ook vegetarisch) of
zo 10/04 van 11u tot 14u en
croque uit het vuistje. Voor de kleinsten onder ons staat er
van 17u tot 19u
ook een reuzespringkasteel!
do 14/04 om 20 uur
vrij 15/04/16
van 20u tot 22u
za 16/04 van 19u30 tot 23u

ma 18/04, 16/05 en
20/06 van 14u tot 18u
vrij 22/04 om 19 uur

Voordracht door Edwin De Boeck, hoofdeconomist van de
KBC, over “actuele economische problemen”.
Meer info: www.davidsfonds.be

De Eendracht zoekt het voor haar Congoconcert in Afrika

Muzikale avond gebracht door de concertband van de Koninklijke Fanfare De Toonkunst uit Berg - Kampenhout o.l.v. Kevin
Absillis. Spetterende klanken verzekerd! Aanvang: 20 uur.

Lentekermis op 16 & 17 april 2016 met animatie en feestelijkheden.
Rommelmarkt op 17 april 2016 van 09u tot 17u

Optreden door de leerlingen.

Dansen onder muzikale begeleiding van DJ Yves.

Kulturele Kring Kampenhout organiseert de eerste Witlov
Classic-wedstrijd fietsen op rollen. De opbrengst gaat naar
het goede doel: de naschoolse kinderopvang.

Kermisattracties voor klein en groot!

Opendeurdag en
Tentoonstelling

Spaghettiweekend
Kom Op Tegen Kanker

De financieeleconomische actualiteit

Congoconcert

Lenteconcert

Lentekermis met
rommelmarkt Buken

Schoolfeest
Het Klimtouw

Dansnamiddag
senioren

Eerste Witlov Classic
indoor fietsen op rollen

Kermis
Nederokkerzeel

za 23/04, zo 24/04 en
ma 25/04

za 16/04 om 15 uur

za 16/04 en zo 17/04

Lokalen van
’t Grobbeltje,
Hutstraat 24

za 9/04 om 20 uur

Enjoy music. Georganiseerd door de Fanfare De Vlaamse
Leeuw Relst

Lenteconcert

Centrum
Nederokkerzeel

Sport- en Cultuurcentrum Berg

Salons Deli-Dish

GBS Het Klimtouw,
Biststraat 13

Centrum Buken

Sport- en Cultuurcentrum Berg

Zaal PaX

Centrum Relst

za 09/04, zo 10/04 en
ma 11/04

Kermisattracties voor klein en groot!

Kermis Relst

Locatie

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:
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
BERG: Elke woensdag en zaterdag
van 14 tot 18 uur. Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg (achter de oude
pastorij op 100 m van de kerk).
Inlichtingen: 0474 40 24 86

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:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
Datum

Omschrijving

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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centrum Berg,

Salons Deli Dish,
Brouwerijstraat 23

O.- L.- Vrouwkerk,
Kerkstraat 1

za 7/05, zo 08/05 en
ma 09/05

za 21/05, zo 22/05 en
ma 23/05
zo 29/05 van 9u tot 17u

Kermisattracties voor klein en groot!

Warmtepompen voor woningverwarming.
Meer info zie op pagina 6

Meer info op pagina 21

Kermisattracties voor klein en groot!
Jaarmarkt op zondag 22 mei van 9 tot 13 uur

Pasar Kampenhout i.s.m. vzw Donjon Ter Heyden en
de gemeenten Kampenhout en Rotselaar.
Meer info: www.pasar.be/KampenhoutPasar

Meer info op pagina 22

kleutervoorstelling en animatie op onze kleuterschool

Meer info op pagina 22

Frizant brengt tijdens een gezellig aperitiefconcert een variatie
aan composities en arrangementen, volksliederen, hedenzo 12/06 om 11u
daagse composities, pareltjes uit het klassieke repertoire,
close harmony en up tempo liederen als afsluiter.

Eucharistie met gedachtenis van de overledenen, Vlaamse kleuren
en klanken, weer samen met KVLV Kampenhout, muzikale
zo 19/06 om 9u30
opluistering, miniconcert, aansluitend ontvangst in de kerk

Kermis Berg

Infosessies
duurzaam bouwen

Praatcafé DEMENTIE

Kermis en Jaarmarkt
Kampenhout

Fietsevenement
‘Brouwersroute’

Leer werken
met je tablet

Schoolfeest
‘t Okkerzeeltje

Handige apps
voor je tablet

Aperitiefconcert
Mädchenlieder

St-.Lutgardisviering

Bibliotheek
Kampenhout, Tritstraat 5

‘t Okkerzeeltje Vrije
Kleuterschool,
Bogaertstraat 4

Bibliotheek
Kampenhout, Tritstraat 5

Het Labo,
Brouwerijstraat 23

Centrum Kampenhout

Woonzorgcentrum
Molenstee,
Gemeenteplein

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
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 11 mei 2016 in!

di 07/06 van 19u tot 22u

za 04/06 om 15u30

di 24/05 van 19u tot 22u
di 31/05 van 19u tot 22u

do 19/05 om 19u

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw)

Sport- en Cultuurcentrum Berg

do 5/05 van 7u tot 15u

Op deze wandeling zijn eigenaars met een hond speciaal
welkom. Iedereen wandelt richting Perk en kan genieten
van de mooie natuur. Meer info: www.witloofstappers.be

6e Hemelvaartwandeling

woe 18/05 om 20 uur

GC De Corren
Steenokkerzeel

za 30/04 om 20u en
zo 01/05 om 15u

Georganiseerd door Jong Cantabile Kampenhout

Musical Peter Pan

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw)
Cultuurberg,
Bergstraat

Meer info op pagina 24

Tentoonstelling 7
Kampenhoutse
Kunstenaars

di 26/04 van 19u tot 22u

za 30/04 en zo 01/05

Meer info op pagina 22

Maak kennis
met tablets

WANDELEN / Witloofstappers
Van april t.e.m. aug. wekelijks wandelen op donderdag - start om 19u30,
wandeling van ongeveer 7 km.
Twee uurtjes wandelen in de natuur
en een gezellige klets achteraf.
Iedereen (ook niet-leden) welkom!
Breng gerust je hond (aan de leiband)
mee. Voor data en startplaatsen:
www.witloofstappers.be/Inlichtingen:
0474 40 24 86

Fietsen KWB:
Van april tot en met september: elke
dinsdagnamiddag fietsuitstap voor
senioren, vertrek om 13u30 aan de
sporthal van Kampenhout

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 Cultuurberg
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.

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.
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Votvinkenstraat wordt een
doorlopende straat
In het onderzoek naar het sluipverkeer werd in de aanpassing van het mobiliteitsplan voorgesteld om de Votvinkenstraat te ‘knippen’ voor het autoverkeer. Nu de werken
in de Langestraat en Kampelaarstraat bijna beëindigd zijn,
werd beslist om die actie effectief door te voeren. De gemeenteraad heeft het aanvullend reglement goedgekeurd
om ter hoogte van de voetbalterreinen van SK Kampelaar
de Votvinkenstraat af te sluiten met paaltjes zodat enkel
nog de zwakke weggebruiker doorgang krijgt.

Verkeerskundige ingrepen
aan de schoolomgevingen en
de aanleg van fietsstroken in
Kampenhout-centrum met
invoering van eenrichtingsverkeer
De verkeerssituatie in de Brouwerijstraat aan de lagere
school is niet altijd overzichtelijk en veilig voor de schoolgaande kinderen. Het schoolbestuur is al lange tijd vragende partij voor structurele ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Schoolomgeving Brouwerijstraat
Vóór het schoolgebouw wordt een kiss-and-ride voorzien
waardoor de schoolkinderen op een veilige manier met de
wagen naar school kunnen gebracht worden. Omdat de
ruimte beperkt is in de Brouwerijstraat en tweerichtingsverkeer in deze zone niet aangewezen is, wordt tussen de
Geilroedeweg en de Dorpsstraat een eenrichtingsverkeer
ingevoerd naar Dorpsstraat toe. In de rest van de Brouwerijstraat blijft een tweerichtingsverkeer gelden. Om het verkeer naar de school te spreiden en ook een toegang te
creëren via de bibliotheek en de Tritsstraat zal de trage
verbinding met de achterzijde van de school verbeterd
worden.

Schoolomgeving Torfbroeklaan
De centrale toegang van de school wijzigt naar de Torfbroeklaan. Om het verkeer dat uit het Fazantendal komt en
de Torfbroeklaan inrijdt af te remmen ter hoogte van de
schoolomgeving wordt het middenplein op het kruispunt
verwijderd en krijgt het Fazantendal een haakse aansluiting
op de Torfbroeklaan. Daarnaast wordt een aparte parking
voor de schoolbus voorzien om tijdens de wachttijd voor
een na school op een veilige plaats te kunnen stationeren.

KAMPENHOUT I Openbare werken

Ook aan de parkschool in Relst is de verkeersituatie niet
altijd even duidelijk en staan er veel obstakels in het voetpad zodat het door de kinderen niet als fietspad kan ge-

bruikt worden. Het kruispunt van de Aarschotsebaan en de
Hutstraat vormt geen veilig kruispunt voor de schoolkinderen. In de ochtendspits rijden veel wagens vanuit de
Hutstraat zonder te vertragen de Aarschotsebaan op.
Na de renovatie en uitbreiding van de lagere school in Berg
is de toegang tot school gewijzigd van de Gemeentewegel
naar de Torfbroeklaan. Door deze wijziging en de vraag
naar een veilige busparking wordt ook deze schoolomgeving aangepakt.
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Meer info
openbarewerken@kampenhout.be
016 65 99 01

Ook de fietsende schoolkinderen krijgen bijzondere aandacht in de vernieuwde schoolomgeving.

Schoolomgeving
Aarschotsebaan en
kruispunt Aarschotsebaan-Hutstraat
Aan de school is al een
kiss-and-ride voorzien en
ook via het park hebben
de kinderen een veilige
toegang tot de school. De
weg naar school is niet altijd veilig. Alle obstakels
op het voetpad worden
verwijderd zodat dit ook
voor de kinderen als fietspad kan gebruikt worden.
Het kruispunt met de Terloonststraat wordt aangepast met een veilige
oversteek. De voorrangsregeling zal ook wijzigen.
Het verkeer uit de Terloonststraat zal moeten
stoppen aan de Aarschotsebaan. Om het verkeer
aan het kruispunt Aarschotsebaan-Hutstraat af te
remmen wordt de aansluiting van de Hutstraat
haaks op de Aarschotsebaan heraangelegd. De
proefopstelling van de wegversmallingen in de
Hutstraat worden definitief aangelegd.

De kasseien in Kampenhout-centrum zijn niet ideaal voor fietsers. Al heel dikwijls werd hierop gewezen en ook uit de evaluatie van de verkiezing
‘fietsgemeente 2015’ kwam dit naar boven. Om
het fietsen in de kern te bevorderen worden langs
beide zijden betonnen fietsstroken aangelegd in
de zones die uit kasseien bestaan. Om de fietsers
nog meer ruimte te geven zal na de aanleg van de
fietsstroken eenrichtingsverkeer ingesteld worden in de lus Kerkstraat-GemeentehuisstraatFrederik Wouterslaan- Dorpsstraat en dit in tegenuurwijzerszin. De zijstraten op deze lus behouden
tweerichtingsverkeer.
Alle plannen zijn te raadplegen op de gemeentelijke website.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Openbare werken

Fietsstroken in Kampenhout-centrum
met eenrichtingsverkeer
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Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel: Het Klimtouw - lagere school - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg: De Toverberg - kleuterschool/lagere school - www.detoverberg.be

Carnaval
Carnaval is voor de meeste
kinderen het leukste feest van het
jaar en dat kunnen we zeker niet
zomaar voorbij laten gaan. Een
stoet met de ‘zotste’ kinderen uit
Het Klimtouw trok in de voormiddag door de straten van Nederokkerzeel. In de namiddag was het
de beurt aan de ‘gekke’ kinderen
uit De Toverberg, die de straten
van Berg onveilig maakten.

Vooruitblik
SCHOOLFEEST
Het Klimtouw
zaterdag 16 april 2016 om 15u
‘Schatten op zolder’

Stoepkrijtactie

KAMPENHOUT I Onderwijs

Onze scholen doen ook dit jaar
mee met de stoepkrijtactie van de
Mobile School. Zo zorgen we dat
ook de straatkinderen naar school
kunnen gaan. De stoepkrijter kwam
het ons allemaal in geuren en kleuren uitleggen en nu ... op zoek naar
sponsors.
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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

SCHOOLFEEST
De Toverberg
zaterdag 25 juni 2016
om 14u30 en 16u00
‘Modeshow - Glitter en glamour
in de Toverberg’

Vrij 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
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Stuur ook je verhaal naar de dienst welzijn, welzijn@kampenhout.be! En maak kans om vrijwilliger van het jaar 2016 in
Kampenhout te worden. In het najaar zal ook jullie verhaal mee opgenomen worden bij de nominatie.

De dienst maatschappelijke veiligheid
van de provinciegouverneur VlaamsBrabant organiseert in april/mei 2016 een
opleiding in de methodiek van (buren)
bemiddeling in de bestuursschool PIVO
te Asse (Relegem). Deze opleiding van
6 dagen (5 opleidingsdagen en 1 oefen- en informatiedag) is gratis
voor vrijwilligers en doorverwijzers wonend of werkend in VlaamsBrabant. De opleiding vindt plaats op 14, 15, 21, 28 en 29 april (telkens
van 9u tot 17u) en een oefendag op 26 mei (9u - 16u).
Bent u geïnteresseerd in deze vorming, schrijf u dan snel in via mail
op burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling en www.vlaamsbrabant.be/pivo

DE WITLOOFGEMEENTE

GEZOCHT: Vrijwilligers
voor Vervoer Minder
Mobielen!
In vervanging van de belbus gaat de gemeente, op vaste dagen in de week, vervoer
organiseren voor minder mobiele mensen.
Hiervoor zoeken wij nog een aantal vrijwilligers (chauffeurs) die zich één of meerdere
dagen beschikbaar kunnen houden om mensen te vervoeren.
Wilt u zich tijdens uw vrije tijd ten dienste stellen van een minder mobiel persoon ?
Neem dan contact op met Carla Rutgeerts,
openbarewerken@kampenhout.be of
016/65 99 03

KAMPENHOUT I Vrijwilligers

GEZOCHT: Vrijwillige
burenbemiddelaar
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Doe mee aan de 10.000-stappenclash
en stap Kampenhout naar
de overwinning
Van 30 april tot en met 28 mei
doet Kampenhout mee aan de
10.000-stappenclash. Dat is dé
stappencompetitie tussen Vlaamse gemeenten. We dagen alle inwoners uit om mee te doen. Registreer een maand lang je stappen
en help Kampenhout naar de overwinning. De gemeente die op 28
mei de meeste stappen heeft gezet, wint. Niet alleen onze gemeente, maar ook jij kan in de prijzen
vallen.
Hoe deelnemen aan de stappenclash?
• Registreer je gratis vanaf begin
april op
w w w.10000stappen.be/stap penregistratietool
• Selecteer de gemeente Kampenhout en word zo lid van onze
gemeentelijke groep.
• Geef elke dag jouw aantal stappen in
• De tool rekent je stappen automatisch mee in de stappenclash.
• Heb je zelden toegang tot internet?

Geestelijke
gezonde
wandeling
Op zondag 17 april 2016 om 14 uur
organiseert de welzijnsraad een wandelroute van 5km door Kampenhout.
Vertrek en aankomst aan de kerk van
Relst met onderweg:
· Gezondheidsrally
· Bierdegustatie bij Prik & Tik Kampenhout
· Rondleiding en proevertje in de ambachtelijke bakkerij Allemeersch

Vraag iemand om jouw stappen in
te geven via de knop ‘word peter of
meter’.
Hoe tel je je stappen?
Check ze op www.10000stappen.
be. Er bestaan ook heel wat applicaties voor smartphones en andere tools om stappen te tellen.

Inschrijven is verplicht en kan tot 11
april via welzijn@kampenhout.be of
016/65 99 20.
Jong en oud, groot en klein, in rolstoel, kinderwagen, met of zonder
viervoeter, iedereen is van harte
welkom!
Met dank aan Logo Oost-Brabant,
Prik & Tik Kampenhout en Bakkerij Allemeersch en Rode Kruis.

Verenigingen die een activiteit
organiseren kunnen stappentellers aanvragen bij de dienst welzijn
via welzijn@kampenhout.be of
016/65 99 20.

KAMPENHOUT I Welzijn

Eerste hartveilig sportclub in Kampenhout
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Op de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis van Kampenhout-Herent
ontving de golfclub van Kampenhout als eerste sportclub het bord
‘Hartveilig’. De golfclub liet haar personeel een Rode Kruis-cursus volgen, toegespitst op reanimatie met behulp van een AED-toestel. Dit toestel kan levens redden bij een hartfalen. De golfclub kocht zelf ook een
toestel aan dat makkelijk toegankelijk is voor de spelers en bezoekers.
Voor meer info i.v.m. het project “Hartveilig” van het Rode Kruis zie
www.hartveilig.rodekruis.be/hartveilig
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

GEZOCHT : jongeren om mee te
gaan op kamp in Kampenhout
Tijdens de paasvakantie en de zomermaanden organiseert Joka-kampen voor jongeren in woonzorgcentra, voorzieningen voor personen
met een beperking, psychiatrie en asielcentra. De jongeren (16+) leven
een week in de voorziening, geven de bewoners extra aandacht en
organiseren animatieactiviteiten voor hen. Een ervaring om nooit te
vergeten!
Ons Tehuis Brabant in Kampenhout hecht veel belang aan een warme
en persoonlijke omgeving voor haar bewoners.
Daarom besloot Ons Tehuis Brabant een Joka-kamp te laten doorgaan van 24 juli tot 29 juli. Er zijn nog steeds plaatsen om mee te
gaan op dit unieke kamp!
Ben jij tijdens de zomer op zoek naar vrijwilligerswerk in de zorgsector?
Doe je dit graag in groep samen met andere jongeren? Dan is een
Joka-kamp zeker iets voor jou!

Joka: Liefdadigheidstraat 39,
1200 Brussel
02/248 10 42 of info@jokaweb.be
www.jokaweb.be

MEI:
Maand van het
bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker
In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden alle 25 t.e.m. 64-jarige
vrouwen in Vlaanderen aangemoedigd om
elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.
In 2014 heeft maar liefst 55,7% van de
Vlaamse vrouwen een driejaarlijks uitstrijkje laten nemen (dekkingsgraad door
screening). Het Centrum voor Kankeropsporing en de Vlaamse Overheid
streven naar een deelname van 65% van
de vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar in 2020.
In onze gemeente Kampenhout nam
59,8% deel aan dit bevolkingsonderzoek
en zo scoren we hoger dan het Vlaamse
gemiddelde.
We zijn als gemeente trots op dit cijfer en
streven ernaar om dit gunstige participatiecijfer te behouden en zelfs verder te verhogen in de toekomst.

KAMPENHOUT I Welzijn

Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be,
stuur een e-mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het
Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en
16 uur.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Kampenhoutse dorpsrestaurants,
bent u er ook bij in 2016?

Sociaal restaurant Pure Goesting,
waar samen eten gezellig is

Komt u ook?
Wij nodigen graag alle Kampenhoutse deelgemeente-inwoners uit voor de dorpsrestaurants in de Glazen zaal van
OCMW Kampenhout. De buurten ontmoeten elkaar en praten bij tijdens een heerlijke maaltijd.
Voor 12 euro (1 drankje inbegrepen) koopt u een kaart bij
een vrijwilliger (indien annulatie: ook met de vrijwilliger te
regelen). Een drankje en koffie kost 1,50 euro en wordt ter
plaatse verrekend.

“Pure goesting” is er voor Kampenhoutse 65-plussers(*)
(ook hun -65jarige partners), alleenwonenden (*),bewoners
van seniorenflats Zuurhage en assistentiewoningen De
Waaier, partners en naaste familieleden van deze bewoners, thuiszorgklanten van OCMW Kampenhout, cliënten
van de sociale dienst van OCMW Kampenhout, personeelsleden van OCMW en gemeente Kampenhout en vrijwilligers van OCMW Kampenhout.

KAMPENHOUT I 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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voor Kampenhout:

Marleen Habils

voor Berg:

Rosa Merckx

voor Buken:

Robert Tonné

voor Nederokkerzeel:

Willy Van Calsteren

voor Relst:

Danielle Van Meldert

Donderdag 21 april 2016

BERG

Donderdag 19 mei 2016

NEDEROKKERZEEL

Donderdag 15 september 2016

KAMPENHOUT

Donderdag 6 oktober 2016

RELST/BUKEN

Donderdag 20 oktober 2016

NEDEROKKERZEEL

Donderdag 17 november 2016

BERG

Het
keukenteam
van
woonzorgcentrum Molenstee zorgt samen met
chefkok Pascal voor de
lekkere maaltijden van sociaal restaurant Pure
Goesting en de Kampenhoutse dorpsrestaurants.

(*) ook 1 begeleider die instaat voor het vervoer van een
minder mobiele deelnemer is welkom
Pure goesting in het kort:
• Elke dinsdag van 11u30 tot 13u30 in de Glazen Zaal van
OCMW Kampenhout
• Soep, hoofdgerecht en dessert voor 8 euro
• Reservatie via aankoop maaltijd bon bij het onthaal van
het OCMW (kantooruren)
Menu voor de komende weken:
dinsdag 19 april (bon kopen vóór 11 april)
Minestrone, spek met rode kool en aardappelen, speculaasbavarois
dinsdag 26 april (bon kopen vóór 18 april)
Witloofroomsoep, stoofpotje van kip met Geuze en
kroketten, koffieflan
dinsdag 3 mei (bon kopen vóór 25 april)
Consommé Golden Bridge, pladijs met dillesaus en
wortelpuree, frambozenbavarois
dinsdag 10 mei (bon kopen vóór 2 mei)
Knolseldersoep, kalfsblanquet met frieten, chocoladepudding
dinsdag 17 mei (bon kopen vóór 9 mei)
Paprikasoep, kalkoenroulade met broccoli en aardappelen, bosvruchtenbavarois
dinsdag 24 mei (bon kopen vóór 13 mei)
Heldere kippensoep, orloffgebraad met champignonsaus en kroketten, advocaatpudding
dinsdag 31 mei (bon kopen vóór 23 mei)
Waterkerssoep, vleesbrood met schorseneren in
mousselinesaus en aardappelen, mango-abrikoosflan

Meer info?
sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be
016 314 310 (onthaal OCMW)
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Praatcafé dementie

Regionale sporteldag 50 +

Het Praatcafé Dementie wil het thema dementie bespreekbaar maken. Daarom worden verschillende
deskundigen uitgenodigd om een bepaald aspect
van dementie toe te lichten.

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.

Nadien is er de mogelijkheid om vragen te stellen
en een drankje te nuttigen. U heeft ook de mogelijkheid om uw eigen ervaringen uit te wisselen met anderen.
Waar:

Woonzorgcentrum Molenstee,
Gemeenteplein 1
Kampenhout
Meer info en data:
016 314 328
wzc.molenstee@ocmw-kampenhout.be
Programma:
• Donderdag 19 mei om 19u00:
‘Omgaan met personen met dementie, binnen hun
belevingswereld’.
Door mevr. Liliane Esselens, medewerkster MEMO.
• Dinsdag 6 september om 19u00:
Theatervoorstelling ‘Va is koning’.
Door dhr. Willy De Jaeghere.
(Inschrijven + 5 euro inkom)

Een greep uit het sportaanbod in de voormiddag:
Kayak, Mountainbike, wandelen, begeleid bezoek
kasteel Radhadesh, enz.
In de namiddag kan er gekozen worden uit verschillende wandelactiviteiten, bezoek Kasteel
Radhadesh of park Topiaires, death ride, hoogtouwenparcours, enz.
Wanneer
Wie

Donderdag 26 mei 2016
De actieve 50-plusser die 		
graag sport en beweegt.
Waar
Durbuy
Prijs
10 euro (busvervoer, verzekering,
broodje en activiteiten inbegrepen)
Inschrijvingen Bij sportdienst Kampenhout:
016 65 99 75 of 			
sport@kampenhout.be

Dinsdag

10-05-2016

16u00 – 19u00

Donderdag

09-06-2016

14u00 – 16u00

Dinsdag

05-07-2016

16u00 – 19u00

Maandag

08-08-2016

14u00 – 16u00

Dinsdag

06-09-2016

16u00 – 19u00

Woensdag

05-10-2016

14u00 – 16u00

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van
OCMW Kampenhout.

Meer info:
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9, Kampenhout
016 31 43 10 - socialedienst@ocmw-kampenhout.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Zitdagen verwarmingstoelage 2016 OCMW
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Maak kennis met tablets
Na de eerste sessie ‘Maak kennis met Tablets’, dinsdag 26 april 2016 van 19u tot
22u, organiseert de gemeente Kampenhout i.s.m Archeduc nog extra sessies.
Verder op het programma:
Je bent verkocht! Je hebt je een
tablet aangekocht. Het scherm straalt
je tegemoet. Nu komt de kat op de
koord. Wat moet ik doen, wat betekenen al die iconen? Hoe raak ik op het
internet? Honderden vragen waar je
niet onmiddellijk een antwoord op
vindt. Neem je eigen tablet met toebehoren mee.
Leer werken met je Android tablet:
Wanneer: Dinsdagavond 24 mei 2016,
van 19u tot 22u
Leer werken met je iPad:
Wanneer: Dinsdagavond 31 mei 2016,
van 19u tot 22u

Handige apps voor je tablet:
De zomer staat voor de deur! Is je tablet of smartphone ook tijdens de vakantiemaanden een vaste bondgenoot? Dan is deze leuke infosessie
een absolute must. Je maakt kennis
met enkele handige leuke apps voor
het hele gezin om je zomervakantie
goed door te komen. De apps werken
zowel op Android als op iOS (Apple).
Neem je eigen tablet met toebehoren mee.
Wanneer: Dinsdagavond 7 juni 2016,
van 19u tot 22u
Waar:

Bib Kampenhout, Tritstraat 5,
1910 Kampenhout

Prijs:

€ 12

Info en inschrijving:
Archeduc, Kattestraat 25, 		
1745 Opwijk
T 02 454 54 01 info@archeduc.be
www.archeduc.be

Docent: Karel Vanrietvelde

Valinitiatie - Vallen zonder zorgen

Van slaappillen
kan je vallen

KAMPENHOUT I Senioren

Kom op maandag 25 april van 15u15 tot 16u15 naar de sporthal van
Kampenhout (Zeypestraat 26). Samen met de leden van de turnkring
55+, is elke 55-plusser welkom. Gewone sportkledij is aangewezen.
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Onder leiding van een judo-leraar leer je begrijpen wat vallen is en hoe
je die beweging kan sturen met de juiste reflexen. Je leert eenvoudige
basisoefeningen die je thuis kan herhalen en waar je bovendien lenigheid mee stimuleert!

welzijn@kampenhout.be of 016/65 99 20

vormgeving©kaat flamey - V.U. Koen Milisen, voorzitter Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) KU Leuven, Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, Kapucijnenvoer 35 blok d, 3000 Leuven.

Van 18 tot en met 24 april 2016 organiseert Vlaanderen opnieuw de
Week van de Valpreventie. Ook onze gemeente Kampenhout, de Welzijnsraad en de sportdienst, i.s.m. de Vlaamse Judofederatie wil dit thema onder de aandacht brengen met een valinitiatie waarbij je veilig
leert vallen als je struikelt of uitglijdt.

Praat
erover met
je arts of
apotheker

Week v an de Val prev enti e

.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Toe
r

ism

e

Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

Miss Witloofverkiezing 2016
Ben jij Miss Witloof 2016?
Voor de tweede keer organiseert de gemeente een Miss
Witloofverkiezing. Ben jij de nieuwe miss witloof, de ambassadrice van het Kampenhouts witloof? Schrijf je dan snel in
voor 1 mei 2016.
Mail naar toerisme@kampenhout.be, bezorg je persoonlijke
gegevens, vertel wat over jezelf, motiveer waarom je aan deze
wedstrijd deelneemt en voeg een leuke foto van jezelf toe.
De wedstrijd staat open voor alle dames die in Kampenhout
wonen en minstens 18 jaar zijn. De winnares krijgt een leuk
prijzenpakket, waaronder een citytrip binnen Europa.
016/ 65 99 39 of toerisme@kampenhout.be

Stefan Imbrechts, 1e schepen
stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be
GSM: 0498/92 27 75
Bevoegdheden: Openbare werken,
patrimonium, werken in eigen beheer
en sport

Stefan VANDEVENNE, 4e schepen
stefan.vandevenne@kampenhout.vera.be
GSM: 0496/47 64 05
Bevoegdheden: energie en milieu,
intercommunales, dierenwelzijn,
rechtszaken

Rudi Van Ingelgom, 2e schepen
rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be
GSM: 0475/83 17 67
Bevoegdheden: Landbouw, lokale
economie, toerisme, Cultuur/bibliotheek/muziekschool en sociale huisvesting

Edith GRAUWELS, 5e schepen
edith.grauwels@kampenhout.vera.be
GSM: 0472/36 52 63
Bevoegdheden: Begraafplaatsen,
kermissen en markten, onderwijs,
jeugd/BKO en communicatie

Marleen Van de Wiele, 3e schepen
marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be
GSM: 0475/95 10 57
Bevoegdheden: trage wegen/mobiliteit,
integratie en gelijke kansen, financiën/
kerkfabrieken, ontwikkelingssamenwerking en Vlaams karakter

Greet WILLEMS, OCMW-voorzitter/
schepen van rechtswege
greet.willems@kampenhout.vera.be
GSM: 0473/95 89 39
Bevoegdheden: OCMW-voorzitterschap, senioren en welzijn
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Contactgegevens en bevoegdheden van de schepenen
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Zaterdag 30 april: van 10.30 tot 18.00 u.
Zondag 1 mei: van 13.00 tot 18.00 u.
In “De Cultuurberg” – Bergstraat 15 te Berg
De Backer Josianne
Acryl/Aquarel/Pastel
Donner Pascale
Keramiek
Poels Melissa
Airbrush/Powertex
Van Cauter Patricia
Zilveren Juwelen
Van de Steen Myriam
Acryl/Aquarel
Verhoeven Patricia
Gemengde Technieken
Watteeuw Heidi
Juwelen
V.U.: College van Burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout.
Gelieve mij niet op de openbare weg te werpen aub .

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I Verantwoordelijke uitgever: College van
Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I
Teksten volgende editie: te bezorgen vóór woensdag 11 mei 2016.
Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT,
Tel. 016 65 99 30, Fax 016 65 69 58, info@kampenhout.be

