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Torfbroek wordt
de allermooiste parel
Schepenwissel in Kampenhout

Planning sportweken en BKO 2016

Digitale bouwaanvraag
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Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

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

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Op de eerste verdieping

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
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

drugpreventie@kampenhout.be

Openingsuren
administratieve diensten:

Technische dienst, Gemeentehuisstraat 16

Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

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

Openingsuren politie:
016 31 48 40
politie@kampenhout.be
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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

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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2016 heeft een vliegende
start genomen. Er was niet
veel tijd om het jaar rustig aan
te vangen.
Op 4 januari 2016 hadden we
onze eerste gemeenteraad.
Stefaan Peremans gaf zijn
schepenmandaat, zoals voordien afgesproken, door aan
Edith Grauwels. Wij verwelkomen Edith en danken Stefaan
voor zijn 17 jaren als schepen. Stefaan blijft gemeenteraadslid en zal
daarnaast ook lid zijn van de politieraad. Bedankt, Stefaan.

Belangrijke telefoonnummers Infrax
Storing aan de installatie?
Een defecte straatlamp melden ?
Meer info nodig over bv. slimme meters
of het prosumententarief?
Infolijn
• 078 35 30 20
Gasreuk
• 0800 60 888
Defecte straatlampen
• 0800 60 777

We blikken terug op 2015 als een jaar boordevol met activiteiten en
verengingen die hun beste beentje voorgezet hebben. Een van de laatste activiteiten van 2015 was de kerstmarkt. De opkomst was groot en
de sfeer zat er goed in! Ook onze kindergemeenteraad was aanwezig.
Ook bij de aflossingsmarathon en de eindejaarsjogging was er een
massale opkomst. Dank aan al de medewerkers.

Storingslijn
• 078 35 34 33

We trachten met z’n allen te streven naar een gezond lichaam. Dat zorgt
voor een gezonde geest. Kampenhout biedt voldoende mogelijkheden om te sporten. Misschien één van de goede voornemens voor
2016?

Vacatures

Kampenhout is vanaf dit jaar weer aangesloten bij een nieuwe intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst, meer hierover op
pagina 19 .
We gaan er weer volop voor. Onze enthousiaste medewerkers zullen u
helpen waar ze kunnen. Het beleid zal beslissingen nemen, rekening
houdend met u, onze inwoner.
Een gemeente besturen, blijft een uitdaging. Al de gemeente- en
OCMW-raadsleden hebben het beste voor met onze mooie gemeente
Kampenhout.
In deze winterperiode denken we ook even aan onze ouderen en eenzame mensen. Bezoek hen, maak een praatje of luister gewoon even
naar hen. Een klein gebaar kan wonderen verrichten.

www.infrax.be

Wilt u werken in en voor uw eigen
gemeente?
SPORTFUNCTIONARIS
U coördineert de algemene werking van
de sportdienst en bent het aanspreekpunt rond sportaangelegenheden (Bniveau, voltijds contract van onbepaalde duur).
Voor meer info en voorwaarden:
surf voor 24 februari 2016 naar
www.kampenhout.be (doorklikken
op ‘jobs’) of bel de personeelsdienst
op het nummer 016/65.99.26

Uw burgemeester,
Kris Leaerts
Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Maandag 28 maart 2016
Donderdag 5 mei 2016
Vrijdag 6 mei 2016
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Beste inwoner,
Beste Kampenhoutenaar,
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Felicitaties namens het gemeentebestuur, ook aan diegenen die wegens privacyredenen hun
identiteit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

Geboortes

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Björn Serrien &
Griet Hanssens

Elise

1/09/2015

Thierry Dubois &
Valentine Kraft de la Saulx

Noah

24/10/2015

Günther Vansteenweghen &
Marine de Séjournet de
Rameignies

Alexine

4/09/2015

Erik Van Hamme &
Katleen De Roo

Els

30/10/2015

Kevin Bertens &
Kelly Borremans

Burim Mustafa &
Rafaela Demiri

Armand

Adison

3/11/2015

Roald Larsen &
Hanne Sterk

Wout De Backer &
Sara Hermans

Stan

Mies

5/11/2015

Wouter Christiaens &
Liese Vangeneugden

Bert Roelands &
Margreet Van Gucht

Minne

Alyssia

9/11/2015

David Tordoir &
Inge Van Impe

Toon De Proft &
Jana Van Assche

Milas

Morris

23/11/2015

Helmuth Jellasics &
Vanessa dos Santos

Werenfried Ronsmans &
Jessica Duwyn

Lylou

Lisa

24/11/2015

Steve Somers &
Cindy Kuypers

Julie Maertens &
Kim Octave

Nora

Liv

27/11/2015

Frederik Van den Berghe &
Tineke Verplaetsen

Rosana Rocha

Ana

28/11/2015

Lisa

19/09/2015

Toon Vandebroek &
Caroline Godts

Elena

30/11/2015

Sander Teunen &
Shana Verhuyght

Vince

22/09/2015

Lou

30/11/2015

Mark Vandael &
Johanna Van Hoylandt

Jaimy Debuysscher &
Liese Van den Balck

Axelle

27/09/2015

Mille

13/12/2015

Wouter Vandervennet &
Marthe De Muynck

Dieter Van Muylder &
Caroline De Backer

Estelle

29/09/2015

Rik

15/12/2015

Steven Paeps &
Melissa Schils

Frederik Noak &
Lisanne De Cock

Estelle

6/10/2015

Jules

16/12/2015

Wout Geldhof &
Yentl Vandenbroucke

Dries Verlinden &
Sofie Vleminx

Alec

7/10/2015

Bent

17/12/2015

Bram Stuyckens &
Birgit Spelier

Bart Dewit &
Liesbeth Leenknecht

Yana

8/10/2015

Liam

22/12/2015

Marc Weemaels &
Priscilla Maurit

Yoeri Goossens &
Niki Peeters

Félix

11/10/2015

Kelly Zwings &
Marilène Huybrechts

Seppe

12/10/2015

Bert Brouwers &
Véronique Pauwels

Arne

14/10/2015

Mike Tillen &
Krystel Noel

Eden

18/10/2015

4/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
18/09/2015

DE WITLOOFGEMEENTE

Bu

rge

rza

ken

Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016/65 99 31

Huwelijken

Overlijdens

Elie Franckaert & Manli Hong

07/11/2015

Jurgen Tobback & Mieke Magdaleens

27/11/2015

Bruno Kruijer & Kim Fannoy

05/12/2015

Huwelijksjubilarissen
(augustus – september - oktober)
Gouden
Renaat De Coster & Elza Drabs
Albert Peeters & Cécile Maresceau
Felix Vandael & Anna De Cock
Diamanten
Pierre Christiaens & Marie Louise Gilen

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

24/10/2015

Marie Rose Dermul

13/11/2015

Johny Van den dries

17/11/2015

Melanie Vander Elst

19/11/2015

Léa Meysmans

26/11/2015

René Van Ingelgom

29/11/2015

Paulina Casteels

07/12/2015

Julius Heyligen

10/12/2015

Michel Branson

20/12/2015

Marc Vanausloos

21/12/2015

Amy Watrinckx

28/12/2015

Simona Geenen

03/01/2016

André Meurs 60 jaar getrouwd met Marie-Louise Eyckmans
familie genoten zij van een heerlijke en gezellige feestmaaltijd. Nadien kregen zij van het woonzorgcentrum en
een afvaardiging van het gemeentebestuur verschillende
attenties. Begeleid door een portie accordeonmuziek werd
er vrolijk op het jubileum geklonken en wenste iedereen
het diamanten koppel nog vele voorspoedige jaren samen!

KAMPENHOUT I Burgerzaken

In woonzorgcentrum Molenstee (OCMW Kampenhout)
hadden ze op 20 januari 2016 opnieuw een uitstekende
reden voor een leuk feestje. Bewoner André Meurs en zijn
echtgenote Marie-Louise Eyckmans traden namelijk op
21 januari 1956 in het burgerlijk huwelijksbootje en konden dus 60 echtelijke kaarsjes uitblazen. Samen met hun
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Schepen Stefaan Peremans geeft
fakkel door aan partijgenote
Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 januari legde Edith
Grauwels (CD&V) de eed af als schepen. Ze volgt sindsdien partijgenoot Stefaan Peremans op.
Stefaan Peremans was 17 jaar schepen. Begin deze legislatuur
kreeg hij als bevoegdheden communicatie, kermissen en
markten, onderwijs, jeugd en begraafplaatsen. In het bestuursakkoord werd afgesproken dat hij in de helft van de legislatuur
vervangen zou worden door Edith Grauwels.
Sinds de vorige legislatuur zetelt Edith als gemeenteraadslid. Als
kersverse schepen neemt zij de bevoegdheden van Stefaan
Peremans over. Stefaan blijft actief als gemeenteraadslid. Edith
combineert haar schepenambt met het witloofbedrijf dat zij en
haar man Patrick samen runnen.
Edith Grauwels, die uit de landbouwwereld komt, nam voor het
eerst deel aan de verkiezingen in 2006. Ze is 51 jaar en keihard
klaar om er in te vliegen!

KAMPENHOUT I Uit de gemeenteraad

Stefaan blikt ondertussen terug op zijn carrière als schepen. Zo
vond hij de nieuwe huisstijl een mooi project: ‘Het beeldmerk
vormt een driehoek, in 4 kleurvakken verdeeld door de letter “K”.
Het weerspiegelt de geografische driehoek Brussel-MechelenLeuven met Kampenhout er middenin. De 4 vakken symboliseren
ook de 4 fusiegemeenten, Kampenhout, Buken, Berg en Nederokkerzeel‘, vertelt hij trots.

6

Tijdelijke vervanger voor gemeenteraadslid
De gemeenteraad van januari nam kennis van de tijdelijke vervanging van gemeenteraadslid Jessy Honée (Open Vld). Zij vroeg zelf haar vervanging aan omwille van
medische redenen. Na de verkiezingen van 2012 kwam Jessy voor de eerste keer in
de OCMW-raad terecht en in 2014 volgde ze Wim Pulinx op in de Kampenhoutse
gemeenteraad. Jessy Honée wordt nu tijdelijk vervangen door Alexandre de Buck
van Overstraete.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Kampenhout heeft een klimaatactieplan!
Tijdens de gemeenteraad van 12 november 2015 werd
het Klimaatactieplan voor Kampenhout goedgekeurd.
Dit actieplan is het logisch gevolg van het Europese Burgemeestersconvenant dat de gemeente vorig jaar ondertekende.
Nagenoeg alle gemeenten in Vlaams-Brabant gingen dit
engagement aan, maar Kampenhout diende als één van
de eerste zijn plan in bij Europa! Met dit plan engageren
we ons om tegen 2020 20% minder CO2-uitstoot te produceren op ons grondgebied t.o.v. de uitstoot in 2011.

Het klimaatactieplan is een ‘open’ document. Dat wil
zeggen dat er in de loop van de tijd nog acties kunnen
bijkomen, wegvallen of worden gewijzigd. Mocht u dus
nog een prima idee hebben, mag u dat uiteraard altijd
komen voorstellen op de milieudienst.
De Europese instanties buigen zich in de komende
maanden over ons klimaatactieplan en zullen het al dan
niet goedkeuren. Maar daar gaan we niet op wachten om
van start te gaan met onze acties!

KAMPENHOUT I Uit de gemeenteraad

In het klimaatactieplan staan heel wat acties opgesomd.
Deze acties situeren zich o.a. op vlak van gebouwen, installaties en voorzieningen. Hierbij komen zowel residentiele (gezinnen), tertiaire (handel en diensten), als
gemeentelijke gebouwen, installaties en voorzieningen
aan bod.

Ook mobiliteit staat op het programma. Hier gaat het opnieuw over zowel gemeentelijk transport als particulier,
commercieel transport, als openbaar vervoer. Er werd
tevens een onderdeel ‘hernieuwbare energie’ opgenomen in dit plan.
Als laatste onderdeel komt natuur en biodiversiteit aan
bod als actiesector.

DE WITLOOFGEMEENTE

7

de raad
t
i
U nte
e
me

ge

Gemeente geeft groen licht om van
Torfbroek de allermooiste parel te maken
De gemeente Kampenhout, Natuurpunt en een privépersoon zijn eigenaar van 46 hectare unieke natuur in het
Torfbroek, vlakbij het centrum van Berg, deelgemeente van
Kampenhout. Torfbroek is nu al één van de meest waardevolle natuurgebieden van Vlaanderen, zelfs van Europa.
Het is een overblijfsel van een uitgestrekt en uniek moeras,
in het verleden grotendeels verdwenen door verkavelingen. In het gebied komt er heel kalkrijk en zuiver bronwater
naar boven. Het is bronwater dat in sommige gevallen honderden jaren onderweg is geweest in de ondergrond en
daardoor uiterst kalkrijk is geworden. Hierdoor vinden we
in Torfbroek een aantal systemen die zelfs op Europees niveau heel bijzonder zijn: trilvenen, kalkmoerassen, kranswiervijvers, galigaanvegetatie.

Zo zullen we een dikke sliblaag uit de vijvers halen om de
natuurwaarden te herstellen en komt er voor de bezoeker
een aantrekkelijk ontvangstgebouw. We leggen ook een
nieuwe wandellus aan rond heel het gebied en er komt een
vogelkijkwand. Parkeergelegenheid voorzien we in de
berm van de Visserijlaan. De voormalige parking op gronden van Natuurpunt en de huidige visvijvers aan de andere
kant van het gebied worden opgebroken en omgezet in
waardevolle natuur, een voormalige stortplaats zal men afgraven en wegvoeren.

KAMPENHOUT I Uit de gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van december gaf de gemeente
groen licht aan het Vlaamse Gewest (Agentschap Natuur
en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij) om op haar gronden inrichtingswerken te doen. ANB en de VLM bereiden
nu een dossier voor dat wordt voorgelegd aan de

bevoegde minister. Als het dossier wordt goedgekeurd, staat er
de komende jaren heel wat te
gebeuren om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor
de bezoeker en om de bijzondere natuurwaarden te versterken en veilig te stellen voor de volgende generaties.
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Meer info
sport@kampenhout.be - 016 65 99 75
jeugd@kampenhout.be - 016 65 99 15

Kalender vakanties 2016
Activiteit

BKO

‘t GROBBELTJE

Sportweken

29/03 - 1/4/2016

sporthal Berg

/

i.s.m. GCV Sportpret - Sporthal Kampenhout - 6-12 jaar

4/04 - 8/04/2016

sporthal Berg

/

/

4/07 – 8/07/2016

/

site Relst

i.s.m. GCV Sportpret - Sporthal Kampenhout - 6-12 jaar

12/07 - 15/07/2016

/

site Relst

i.s.m. GCV Sportpret - Sporthal Kampenhout - 6-12 jaar
EN G-sportkamp Sporthal Berg i.s.m Provincie en Regio

12/07 - 15/07/2016

/

site Relst

/

25/07 - 29/07/2016

/

site Relst

/

1/08 - 5/08/2016

/

site Relst

/

8/08 - 12/08/2016

/

site Relst

/

16/08 - 19/08/2016

/

site Relst

i.s.m. GCV Sportpret - Sporthal Kampenhout +12 jaar

22/08 - 26/08/2016

/

site Relst

i.s.m. GCV Sportpret - Sporthal Kampenhout - 6-12 jaar

29/08 - 31/08/2016

/

/

i.s.m. GCV Sportpret - Sporthal Kampenhout - kleuters

3/11 - 4/11/2016

sporthal Berg

/

/

31/10 - 4/11/2016

/

/

i.s.m. GCV Sportpret - Sporthal Kampenhout - 6-12 jaar
(opgelet: niet op 1/11)

27/12 - 30/12/2016

sporthal Berg

/

/

3/01 - 06/01/2017

sporthal Berg

/

Sportweek georganiseerd door gemeente
Sporthal Kampenhout 6-12 jaar

Paasvakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

DE WITLOOFGEMEENTE
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Zomervakantie
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016/65 99 39

Nacht van de geschiedenis:
Kampenhout proeft!
Presentatie en wijndegustatie, vakkundig begeleid door
‘Wine Lady of the Year’ Vicky Corbeels.
De wijdverspreide wijnstok vindt zijn weg terug naar de
oorsprong. Of hoe het Zuiden zijn eigen stijl ontwikkelt en
de oude wijnwereld verovert met topkwaliteit die de Bourgondische smaakpapillen streelt.
Wanneer:
Locatie:

dinsdag 22 maart 2016 om 20 uur
Glazen Zaal (OCMW-zaal),
Gemeenteplein Kampenhout
Prijs:
5 euro
Vooraf inschrijven: via davidsfonds@kampenhout.be of
0475/91 52 60
Beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!
Georganiseerd door Davidsfonds Kampenhout, heemkring
Campenholt, de gemeentelijke cultuurdienst en Kaapwijn
Import De Leeuw (zie ook pagina 24).

Vergezicht
Als er een nieuw deur zich opent
Als er dan frisse lucht een nieuwe hoop binnenvalt
Als er nieuwe ideeën komen opdagen
Dan wil ik opstaan
De armen strekken
De hand uitsteken
Dan doe ik mijn ogen wijd open
Ik luister naar de vogels
En nieuwe melodieën worden uitgeprobeerd
De wolken trekken nieuwe kleurige kleren aan
Langs de wegen bloeien onbekende planten
Want ver ligt de bestemming van onze reis
Dan weet ik zeker
Dat alles weer mogelijk is
Dat de wereld nog even kan veranderen
En de mensen beter worden
Ik voel dat vrede en verdraagzaamheid nog kan
Heel even ja heel eventjes
Want wereld en mens
Zullen niet zo gemakkelijk gaan veranderen
Heel eventjes heel zachtjes
Nieuwe gedachten betere gebaren
Dat zou een eerste stap uitmaken
Daarna zal de rest volgen
Na veel fouten en vergissingen
Na veel pijn en nijd
Verandert alles vast en zeker
Stap voor stap
Nog even doorzetten …
© Helene De Man, dorpsdichter Kampenhout
7 januari 2016

KAMPENHOUT I Cultuur

Kermissen 2016
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Zaterdag

Zondag

Maandag

Relst

9/04

10/04

11/04

Buken

16/04

17/04

Nederokkerzeel

23/04

24/04

25/04

Berg

07/05

08/05

09/05

Kampenhout

21/05

22/05

23/06
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Meer info over CWRM
www.cwrm.be
https://www.facebook.com/comingworldrememberme

Herdenken, helpen, reflecteren en
verbinden: dat zijn de vier hoofddoelstellingen van CWRM.
Tijdens de periode 2014-2018 kunnen mensen wereldwijd workshops
volgen om samen 600.000 beeldjes
te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem. Alle beeldjes samen zullen uiteindelijk de land art installatie CWRM
vormen op het niemandsland van de
frontzone rond Ieper.
Wilt u deel uitmaken van dit project?
Kom dan zelf een beeldje maken tijdens een half uur durende workshop
in het Belevingscentrum ’14-’18 in
Tildonk. Het mobiele atelier staat er
opgesteld van zaterdag 20 tot en
met zondag 28 februari 2016, telkens van 9 tot 19 uur.

DE WITLOOFGEMEENTE

die het In Flanders Fields Museum
samenstelt. De kunstinstallatie CWRM
helpt ons herinneren aan de zinloosheid van oorlog, vroeger en nu.
Praktisch
Er kunnen maximum 24 personen tegelijk de workshop volgen. Groepen
vragen we om vooraf een plaats te
reserveren.
Locatie: Engelenburcht - Belevingscentrum ’14-’18 - Kruineikestraat 5a 3150 Tildonk (Haacht)
Voor reservaties en inlichtingen:
016 26 76 28 grooteoorlog@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant14-18.be

Toneelkring ‘De Anjelier’ bestaat
60 jaar en dat moest gevierd worden.
Een dikke proficiat aan de Anjelieren vanwege het gemeentebestuur!

KAMPENHOUT I Cultuur

Kunstenaar Koen Vanmechelen en
vzw Kunst bereiden samen, in
opdracht van de provincie
West-Vlaanderen, de land art installatie ‘ComingWorldRememberMe’
(CWRM) voor. Dit project kadert in
het grootschalig herinneringsproject
Gone West/Reflections on the Great
War.

Deelname aan de workshop kost 5
euro; inclusief een bezoek aan het
Belevingscentrum ’14-’18. De helft van
dit bedrag wordt rechtstreeks doorgestort naar een goed doel dat kinderen helpt die zich door huidige oorlogssituaties
in
fysieke
en/of
psychische nood bevinden. De andere helft wordt gebruikt om de land art
installatie te realiseren. Door deel te
nemen aan de workshop wordt u meteen ook peter of meter. Elke peter en
meter ontvangt een gepersonaliseerd certificaat met hierin een
dog tag met CWRM-stempel. Aan elk
beeldje komt ook een dog tag met
daarop de naam van de peter of meter en de naam van één van de slachtoffers opgenomen in de ‘Namenlijst’
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ma 15/02, 21/03 en 18/04
van 14u tot 18u

za 20/02
van 8u tot 15u

do 25/02 om 20u

za 27/02
van 20u tot 23u

Dansen onder muzikale begeleiding van DJ Yves.

Start vanaf 8 uur tot 15 uur. Afstanden zijn 7-13-18km.
Pannenkoeken, broodjes, soep, koffiekoeken, …
Georganiseerd door de Witloofstappers.
Meer info: voorzitter@witloofstappers.be

Kijkmoment voor alle ouders met baby of peuter.
Zie ook pagina 17.

Opendeurdag in onze school! Zie ook pagina 17.

Geloof getoetst aan ervaring. Getuigenis van Martijn Stegen,
hoofd van de pastorale dienst van het UZ Gasthuisberg.

Algemene kennisquiz. Graag voorinschrijven door storting
van 20 euro op rekening BE23 0011 2680 9691 van secr.
NP Kampenhout met vermelding “Quiz 2016 + naam van de
ploeg”. Info: eric.verstraeten5@telenet.be of 016 65 77 07.
Prijs: 20 euro per ploeg van maximum 5 personen.

Februariconcert

Dansnamiddag
senioren

Zaterdagtocht
‘Okkerziel in
de winter’

Opendeur
‘t Okkerzeeltje

Opendeurdag
De Toverberg

Davidsfonds: Hoe
omgaan met ziekte,
lijden en dood

Torfbroekquiz
Natuurpunt
Kampenhout

woe 24/02
van 17u tot 19u

ma 22/02
van 8u35 tot 10u30

Zaal PAX,
Brouwerijstraat 6

za 13/02
van 20u tot 22u

Koninklijke fanfare De eendracht.

Parkrestaurant

Sporthal Berg,
Torfbroeklaan 19

Zaal PAX,
Brouwerijstraat 6

GBS De Toverberg,
Torfbroeklaan 25

't Okkerzeeltje Vrije
Kleuterschool,
Bogaertstraat 4

Parochiezaal
Nederokkerzeel,
Bogaertstraat 2

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Park van Relst
Aarschotsebaan 128

za 13/02 van 18 u tot 21 u
zo 14/02 van 11u30 tot 14 u

Eetdagen t.v.v. de werking van het Park van Relst.
Op het menu: tomatensoep met balletjes, kaas-en garnaalkroketten, gebraiseerd hammetje met mosterdsaus, zalm
met bearnaisesaus, balletjes in tomatensaus, desserts.

Locatie

Datum

Omschrijving

AEROBIC:
KVLV Relst: elke dinsdag van 20u

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

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

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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Park Van Relst,
Aarschotsebaan 128

za 12/03
van 20u tot 22u en
zo 13/03
van 15u tot 17u

Een selectie van vierstemmige koorwerken uit opera, operette, musical en film. Een programma met veel afwisseling, van
weinig bekende tot heel populaire nummers, van ernstig tot
vrolijk. Na de concerten is er gelegenheid tot nagenieten
met een versnapering. Het koor Cantabile wordt aan de
piano begeleid door Pieter Smout.

Het pastabuffet is een echt eetfestijn ‘à volontè’ georganiseerd door de Vriendenkring GO! Ter Bronnen. Keuze uit
za 12/03
verschillende soorten overheerlijke pasta : spaghetti bolognaivan 17u tot 20u
se, macaroni met ham en kaas, penne met scampi, vegetarische pasta, vislasagne, ... en natuurlijk lekkere desserts.

Voor de 6e keer organiseert zaalvoetbalploeg Spartak uit
Relst zijn Breughels Smulfestijn. Iedereen is welkom voor ons
uitgebreid Breughelmenu met o.a. zelfgemaakte pensen aan
zeer democratische prijzen.

Zie pagina 10 en affiche pagina 24.

Cantabile: Habanera

Pastabuffet

Breughels Smulfestijn
- Spartak Relst

Nacht van de
geschiedenis

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw)
Centrum Relst

di 22/03 om 20u
za 09/04, zo 10/04 en
ma 11/04

zo 20/03
van 11u30 tot 20u

Zaal Pax,
Brouwerijstraat 6

GBS De Toverberg,
Torfbroeklaan 25

Parochiezaal
Nederokkerzeel,
Bogaertstraat 2

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 2 maart 2016 in!

Kermis Relst

BSGO Ter Bronnen,
Tiendeschuurstraat 17

vrij 11/03
van 16u tot 21u

Boekenbeurs en spaghettiavond in school De Toverberg.

Boekenbeurs met
spaghetti-avond

zo 06/03
van 11u30 tot 19u

Eetdag van school ’t Okkerzeeltje: kip & frietjes.

Kipfestijn
‘t Okkerzeeltje

Zaal PAX,
Brouwerijstraat 6

zo 06/03
van 11u30 tot 15u

Jaarlijkse eetdag t.v.v. het parochiecentrum om wat geld
in het laatje voor de onderhoudskosten te brengen.

Jaarlijkse Eetdag Pax

GBS Het Klimtouw,
Biststraat 13

vrij 04/03
om 17u30

Opendeurdag met demonstratieles om 17u30.
Daarna Spaanse avond voor de ouders en kinderfuif.
Iedereen welkom!

Opendeurdag en
Spaanse avond
met kinderfuif

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.

tot 21u in de turnzaal van de Parkschool (Aarschotsebaan 130).
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Meer info
stedenbouw@kampenhout.be
016 65 99 05

Dien vanaf nu uw bouwaanvraag digitaal in
Sinds januari kunnen aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning in onze gemeente volledig digitaal worden
ingediend en afgehandeld.
Hierdoor kan de aanvrager (bouwheer) eenvoudiger, sneller en transparanter de nodige vergunningen krijgen. Het
gemeentebestuur kan nu een betere service leveren tegen
een lagere kostprijs voor de gemeente én de aanvrager.
Wie bouwde, moest zijn aanvraagdossier op papier indienen, in meerdere exemplaren: plannen, formulieren, foto’s,
attesten… Tijdens de aanvraagprocedure kwamen daar
nog vele documenten en brieven bij. Het dossier legde
fysiek een lange weg af. Daar komt nu verandering in.
De digitale afhandeling via het Vlaamse ‘Omgevingsloket’
versnelt en vereenvoudigt de procedure. Alles verloopt via
een digitaal uitwisselingsplatform dat zowel de behandelende als de adviserende instanties toegang geeft tot het
dossier.

De aanvrager is niet meer gebonden aan de openingsuren
van het gemeentehuis. Hij kan op elk moment de stand van
zaken van zijn dossier opvolgen, vanaf zijn aanvraag tot de
eventuele goedkeuring.
Tot slot leidt deze digitale dienstverlening ook tot een grote
kostenbesparing, zowel bij de gemeente als bij de aanvrager en zijn architect. De medewerkers van de dienst ‘ruimtelijke ordening’ moeten minder tijd besteden aan administratieve taken en krijgen meer tijd voor dienstverlening aan
en advisering van de burgers en architecten.
De instap van de gemeente Kampenhout in het project van
de Digitale Bouwaanvraag kadert in de beleidskeuze om
tijdens deze legislatuur fors te investeren in digitalisering
van de dienstverlening.

Digitale bouwaanvraag: https://www.omgevingsloket.be/

KAMPENHOUT I Wonen

De betrokken administraties, nutsmaatschappijen en veiligheidsdiensten kunnen het aanvraagdossier inkijken en online hun advies geven. Dat maakt de procedure niet alleen

transparanter, maar het is ook beter voor de kwaliteit van
de vergunningverlening.
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Informatieavond samenaankoop dak-en zoldervloerisolatie
3Wplus vzw organiseert een samenaankoop voor zoldervloer- en dakisolatie. Samen proberen we de prijs zoveel
mogelijk te drukken. Uit de prijsaanvragen bij lokale aannemers selecteren we, met ondersteuning van Steunpunt
Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant, deze

Wanneer:

25 februari 2016

Waar:

19u30 ‘Glazen Zaal’ OCMW (Dorpsstraat 9).

Wat:

Hier worden de geselecteerde aannemers,
hun producten en prijzen aan u voorgesteld.
Achteraf kan u vrijblijvend bij hen een offerte
opvragen. Verder krijgt u informatie van de
woonconsulent over het aanvragen van de
premies, voordelige leningen, enz ... . Een
deskundige van het steunpunt Duurzaam
Bouwen geeft meer uitleg over de technische
aspecten en mogelijkheden voor uw dak
(hellend dak met onderdak/zoldervloerisola
tie/plat dak).

die werken aan de beste prijs-kwaliteit. Zowel voor hellende daken als platte daken willen we oplossingen aanbieden. De samenaankoop is bedoeld voor inwoners die de
isolatie willen laten plaatsen door een aannemer.

Inschrijven: Om deel te nemen aan deze informatieavond
of om op de hoogte gehouden te worden over
deze actie, kan u zich best inschrijven/registreren via www.3Wplus.be, (02 467 11 52 of
veerle.vanhoedenaghe@3wplus.be) of tijdens
een zitmoment van de woonconsulente.

KAMPENHOUT I Wonen

Woonloket Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
T: 016 65 99 18 - woonloket@kampenhout.be
maandag: 8u45-11u45
dinsdag: 8u45-11u45 & 17u00- 19u45

DE WITLOOFGEMEENTE
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Terugblik
De Sint en zijn Pieten
6 december is het feest
voor alle kinderen. De
kinderen van klas 1 en 2
schreven de Sint vooraf een
mooie brief en keken
hoopvol uit naar zijn komst.
Nadat vakantiepiet een week lang op onze speelplaats had gekampeerd, arriveerden de Sint en zijn Pieten eindelijk in
onze school met tractor en kar. De caravan kregen we cadeau om er een leuke leeshoek van te maken.
Spelnamiddag

Kersthappening

Met al het leuke speelgoed van de
Sint moet natuurlijk ook gespeeld
worden en dan liefst zonder
ruziemaken. In een kort toneelstuk
toonden de oudsten hoe het fout
kan gaan en hoe het wel moet.

Veel blije gezichten op de kersthappening. Na een leuk zangmoment waren er
een heleboel workshops voor de kinderen en achteraf een kinderdisco. Natuurlijk
waren er ook lekkere hapjes en drankjes!

Vooruitblik
- Woensdag 24 februari 2016 - Opendeur in De Toverberg van 17u tot 19u
- Dinsdag 1 maart 2016 - Start inschrijvingen voor volgend schooljaar
- Vrijdag 4 maart 2016 - Opendeur en Spaanse avond in Het Klimtouw
vanaf 17u30 met demo-les in onze graadsklassen
- Vrijdag 11 maart 2016 - Boekenbeurs in De Toverberg

KAMPENHOUT I Onderwijs

Voor meer info over de inschrijvingsmodaliteiten en instapmomenten
voor het schooljaar 2016-2017, zie www.kampenhout.be/onderwijs .

16

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

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

DE WITLOOFGEMEENTE
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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

Uitnodiging openklasdag
Dag lieve peuter,
Kom jij ook, samen met je mama en/of papa, naar ‘t Okkerzeeltje op maandag 22 februari 2016 tussen 8.35 uur en 10.30 uur?
Samen kunnen we het klasje verkennen, spelen met de andere kleuters,
terwijl je mama en/of papa in de eetzaal verwend worden met een drankje,
kunnen rondkijken in onze kleuterschool en tijd krijgen om vragen te stellen.
Graag tot dan !
De juffen

Op woensdag 23 maart tussen 9
en 11 uur zetten we de deuren
van ons instapklasje open voor
nieuwe peuters en hun ouders.
Even rustig kennismaken met de
klas en de juf is dan mogelijk.
Van harte welkom!
(Ps: op 4/5/2016 is er ook een
openklasdag!)

Vrije gesubsidieerde kleuterschool
‘t Okkerzeeltje
Bogaertstraat 4 te 1910 Nederokkerzeel
http://tokkerzeeltje.kampenhout.be
tokkerzeeltje@kampenhout.be
Tel./fax. 016/65 54 85

Poezenklas
Juf Cindy

Uitnodiging
openklasdag
VGSK

VGSK de boomhut
Brouwerijstraat 2
1910 Kampenhout
016/65.74.86

zaterdag

Muizenklas
Juf Ellen

20 februari 2016
vanaf 9.45u tot 11.00u
- van harte welkom -

Voor nieuwe gezinnen met een
peuter van het geboortejaar 2014

9.45u: Verwelkoming
10.00u: Infomoment door de directeur

(nieuwe oudere kleuters én leerlingen zijn ook
zéér welkom om kennis te komen maken)

Kevin Aelbrecht

10.30u: Rondleiding i/d school +

Inschrijvingen broers/zussen

geb. jaar 2014
Voorrangsperiode t.e.m. maandag 29 februari 2016

Start inschrijvingen nieuwe gezinnen
vanaf dindag 1 maart 2016 om 8.15u

Adres van de school:
Aarschotsebaan 130
1910 Kampenhout

DE WITLOOFGEMEENTE

Muis

kennismaking met de juffen

OPENDEURDAG

Einde voorzien rond 11.00u.

Voor verdere informatie:
0495 /36 00 85 of 016 /65 53 53
directie.parkschool@gmail.com of
www.parkschool-relst.be

KAMPENHOUT I Onderwijs
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Nieuwe waterfactuur vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit. De
Vlaamse regering heeft beslist dat alle Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier
berekenen.
Via uw waterfactuur betaalt u voor de productie en levering
van uw drinkwater, de afvoer van uw afvalwater en de zuivering van uw afvalwater. De nieuwe berekening geldt voor
deze drie delen van de waterfactuur en bestaat uit:
• een vastrecht met een korting per gedomicilieerde
• een basistarief voor het basisverbruik
• een comforttarief voor het comfortverbruik.
Vóór 1 januari 2016 kreeg elke gedomicilieerde 15 m³ water
gratis. Dit stopt vanaf 1 januari 2016.

de factuur eerst op de gewone manier berekend. Daarna
krijgt u voor elk onderdeel een korting van 80%. Normaal
gezien gebeurt deze verrekening automatisch. Mocht dit
niet het geval zijn, neem dan contact op met onze klantendienst.
Meer info?
Neem zeker een kijkje op www.dewatergroep.be/
mijnfactuur. Voor vragen over uw concrete situatie kan u
contact opnemen met de klantendienst via mail aan info@
dewatergroep.be of telefonisch naar 02 238 96 99.
Op de website van VMM kan u zelf berekenen wat de
nieuwe tariefstructuur betekent voor uw waterfactuur:
www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur.

Er komt wel een korting op het vastrecht.

KAMPENHOUT I Milieu

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,48 euro/
m³ aangerekend. Dit geldt voor 30 m³ per wooneenheid
plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.
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Voor al het water dat méér verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt twee keer het basistarief, in dit geval dus
2,96 euro/m³.

Energie besparen?
Op 11 april geeft de gemeente Kampenhout samen
met 3Wplus het startschot van ‘Kyoto in de wijk’. U
kunt in de Kyotomobiel terecht voor advies op maat
over uw energieverbruik, renoveren, isolatie,... .

Heeft u recht op een sociale korting?
De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting blijven ongewijzigd, de berekening is wel veranderd.
Indien u in aanmerking komt voor een sociale korting, wordt

Meer info leest u in de gemeenteberichten van
april en op www.kampenhout.be/milieu-natuur.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Terugblik: kerstmarkt Kampenhout en
bezoek woonzorgcentrum Molenstee

KLEUTERHAPPENING
2 maart 2016
Sporthal Boortmeerbeek

De kindergemeenteraad heeft
2015 in stijl afgesloten en begint
2016 met een goede daad!
Op 22 december 2015 hebben zij,
in het bijzijn van Miss Witloof, het
schepencollege en de kerstman,
de kerstmarkt van Kampenhout officieel geopend! Nadien kregen ze
een lekkere pannenkoek en warme chocomelk en mochten ze de
kerstmarkt gaan verkennen. Ook
een ritje met paard en kar mocht
niet ontbreken.
Op 13 januari kwam de kindergemeenteraad samen in woonzorgcentrum Molenstee.

Opnieuw intergemeentelijke drugs- en
alcoholpreventiedienst in Kampenhout!

De preventiedienst fungeert als eerste aanspreekpunt in
de gemeente voor vragen over drugs, alcohol, medicatie, gamen, gokken en tabak.
Je kan er terecht voor:
• Informatie: bv. je wilt meer weten over cocaïne?
• Adviesgesprekken: bv. wat als je kind een probleem
heeft met cannabis?
• Doorverwijzing: bv. waar kan je terecht als je partner
drinkt?
• Ondersteuning: van organisaties, scholen, jeugdbewegingen, … door bv. vorming
• Sensibilisering: via o.a. gerichte acties in gemeenten
bv. op fuiven via preventief materiaal
• …

DE WITLOOFGEMEENTE

Daarnaast biedt de preventiedienst ook vroeginterventie aan. Jongeren die experimenteren met middelengebruik kunnen worden begeleid in eigen gemeente en
indien nodig, worden doorverwezen. Jouw bezorgdheden, informatie over een middel, voor- en nadelen van
gebruik e.a. komen aan bod. De gesprekken zijn gratis,
vertrouwelijk en gebeuren op een moment dat voor jou
past, overdag of ’s avonds.
De preventiemedewerker is beurtelings aanwezig in de
4 gemeenten.

Drugs- en alcoholpreventie
016 26 94 37
drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

KAMPENHOUT I Jeugd

Kampenhout is toegetreden tot de intergemeentelijke
drugs- en alcoholpreventiedienst Haacht - Keerbergen Kortenberg. De nieuwe samenwerking heet ‘Drugs- en
alcoholpreventie H3K’.
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Meer info
info@welzijn.be
016 65 99 20

Bent u slechtziend?
Er bestaan veel hulpmiddelen voor
blinden en slechtzienden, maar het is
moeilijk om het bos door de bomen te
zien.
De ondertiteling van uw televisie kunnen volgen? Gemakkelijk uw favoriete krant of tijdschrift lezen? Gezellig
kunnen winkelen zonder hulp te moeten vragen? Eenvoudig mobiel telefoneren en bereikbaar zijn? Creatief bezig blijven, knutselen of puzzelen? Uw
correspondentie kunnen lezen of laten voorlezen? Uw computer aanpassen met spraak en vergroting volgens
uw persoonlijke wensen? Uw smartphone of computer met braille bedienen?
Op vrijdag 26 februari 2016 organiseert Optelec een infodag in Hotel
Ibis in Brussel.

KAMPENHOUT I Welzijn

En vanaf nu kunt u ook terecht in
Steenokkerzeel bij Michel & Leen
Verwaerde. Michel zijn genetische
oogaandoening ‘Retinitis Pimentosa’
zal binnenkort leiden tot totale blindheid. Hun zoektocht naar oplossingen om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven werken en te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, heeft geleid tot het opstarten
van een distributiepunt voor hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden in Steenokkerzeel voor de
regio Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel.
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U kunt er terecht voor advies, ervaringsuitwisselingen en demonstratie
en aanschaf van hulpmiddelen. Samen met u zoeken zij voor elke situatie de beste oplossing. Ook de administratieve aanvraag en afhandeling
bij het VAPH (Vlaams Agentschap
voor Personen met een handicap)
wordt ondersteund.

Optelec Steenokkerzeel
Michel & Leen Verwaerde
Esdoornlaan 21
1820 Steenokkerzeel
0497 29 95 42
optelec.steenokkerzeel@telenet.be
www.optelec.be

In onze gemeentelijke bibliotheek
zijn er grootletterboeken beschikbaar, maar slechtzienden, blinden,
personen met dyslexie, … kunnen
ook terecht bij de Luisterpuntbibliotheek. Luisterpunt is de Vlaamse
openbare bibliotheek voor personen
met een leesbeperking. Het is een bibliotheek die een specifieke werking
uitbouwt. Aan iedereen die geen of
moeilijk gewone, gedrukte boeken
kan lezen, bezorgen zij lectuur in een
aangepaste vorm.
www.luisterpuntbibliotheek.be
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Praatcafé Dementie Kampenhout
Na een succesvolle start, heten we u ook dit jaar weer van
harte welkom op het 2e jaar van het Praatcafé Dementie
Kampenhout.
Het Praatcafé Dementie wil het thema dementie bespreekbaar maken. Daarom worden verschillende deskundigen
uitgenodigd om een bepaald aspect van dementie toe te
lichten.
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.
NIEUW dit jaar is de samenwerking tussen het Praatcafé
Dementie Kampenhout en het Praatcafé Dementie Haacht
‘Het Kompas’. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om de
programma’s van beide Praatcafés te raadplegen en naar
het voor u geschikte Praatcafé te gaan luisteren.
Het Praatcafé wordt dit jaar vijf keer georganiseerd afwisselend op dinsdag of donderdag.
Het eerste Praatcafé Dementie van dit jaar vindt plaats
op donderdag 17 maart om 19u00.
Dit is een gratis initiatief. U bent van harte welkom!

We heten u van harte welkom het woonzorgcentrum Molenstee, Gemeenteplein 1, Kampenhout.
Meer info? 016/314.328

Programma 2016
• Donderdag 17 maart om 19u00:
‘Wat is dementie? Altijd een beetje afscheid
nemen’.
Door dhr. Erik Stroobants, schijver en redacteur.
• 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 inkom).
• Donderdag 20 oktober om 19u00:
‘Stilstaan bij een zinvolle dag-invulling voor
ouderen met dementie’.
Door mevr. Annemie Van Neck.
• Dinsdag 29 november om 19u30:
‘Dementie, wat zegt de wetenschap’.
Door dhr. Bart De Strooper, KU Leuven.
Het Praatcafé van dinsdag 29 november vindt
plaats in GC Den Breugel in Haacht.

Ook in 2016 kunt u een aanvraag doen voor gratis
huisvuilzakken. De sociale dienst geeft u graag wat
uitleg en bezorgt u het aanvraagformulier.
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Dinsdag

08-03-2016

16 - 19 uur

Woensdag

06-04-2016

14 - 16 uur

Dinsdag

10-05-2016

16 - 19 uur

Donderdag

09-06-2016

14 - 16 uur

Dinsdag

05-07-2016

16 - 19 uur

Maandag

08-08-2016

14 - 16 uur

KAMPENHOUT I OCMW

Gratis huisvuilzakken
restafval voor incontinentie-,
stoma- of peritoneaal
dialyse-patiënten

Zitdagen verwarmingstoelage 2016 OCMW
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Dag van de Zorg in woonzorgcentrum Molenstee
zondag 20/03/2016 van 10 tot 17 uur
Een sukkel denkt dat het enkel
voor sukkels is
OCMW? Woonzorgcentrum? Dat is toch voor sukkelaars,
nietwaar?
Niet waar! Ok, we geven toe dat men niet zomaar voor de
gezelligheid besluit om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Het is inderdaad een moeilijke stap voor mensen
die om één of andere reden bij ons komen wonen en leven.
Eens het zover is, stellen wij in woonzorgcentrum Molenstee echter alles in het werk om op een respectvolle manier
onze ouderen, met al hun mogelijkheden en beperkingen,
tegemoet te komen in hun noden en wensen.
Langsheen een uitgestippelde route
kan je op de Dag
van de Zorg zelf zien
dat in een woonzorgcentrum leven
niet het einde betekent, maar een
nieuw begin. Dagelijks geven alle medewerkers het beste van zichzelf om de ouderen een nieuwe thuis en een goed gevoel te geven. Een sukkelaar zal u
hier niet tegenkomen …

Met Siska Zora de toekomst tegemoet

KAMPENHOUT I OCMW

Robots komen eraan. Daar kunnen we niet onderuit. In elke
sector is technologie in volle beweging, ook in de zorgsector.
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Sinds enkele maanden woont zorgrobot Siska Zora in Molenstee. Zij vervangt geen personeelsleden, maar helpt
hen waar ze kan door het bestaande activiteitenaanbod

aan te vullen. Zo helpt ze bijvoorbeeld de kinesisten bij het bewegen in groep, speelt ze verschillende spelletjes met de mensen en
danst ze allerlei stijlen voor een
geamuseerd publiek. Ja, Siska
doet veel meer dan enkel schattig
zijn.
Zorgrobots staan eigenlijk nog in
hun kinderschoenen, maar met de
aanwezigheid van Siska Zora kiest Molenstee resoluut voor
de toekomst. Met als enig doel een nog intensievere en
kwaliteitsvollere omkadering van onze bewoners.

Gooi het geld maar over de balk!
Overheidsinstellingen worden vaak
ten onrechte als
geldverkwistende
machines beschreven. Op de Dag
van de Zorg zal er
echter voor één
keer wel geld over de balk mogen gegooid worden. En wel
door u, de bezoeker.
Jong en oud krijgt de kans om muntstukken van 50 eurocent over een balk te gooien en zoveel mogelijk punten te
scoren. Speel ons leuk volksspel en maak kans op één van
onze mooie prijzen. De hoofdprijs is een gloednieuw televisietoestel!
Contactkoor ‘Onvergetelijk’ nodigt u daarnaast ook uit
om enkele Vlaamse sfeervolle klassiekers mee te zingen
en samen voor ambiance te zorgen!

Woonzorgcentrum Molenstee
Gemeenteplein 1 - 1910 Kampenhout - 016/314 328
wzc.molenstee@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be/molenstee
www.facebook.com/woonzorgcentrum.molenstee
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Kampenhoutse dorpsrestaurants,
bent u er ook bij in 2016?
In 2016 nodigen wij 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 (annulaties regelt u ook met de vrijwilliger).
Een drankje kost 1,50 euro en wordt ter plaatse verrekend.
Hebt 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.
voor Kampenhout:
voor Berg:
voor Buken:
voor Nederokkerzeel:
voor Relst:

Marleen Habils
Rosa Merckx
Robert Tonné
Willy Van Calsteren
Danielle Van Meldert

Donderdag 25 februari 2016
Donderdag 17 maart 2016
Donderdag 21 april 2016
Donderdag 19 mei 2016

RELST/BUKEN
KAMPENHOUT
BERG
NEDEROKKERZEEL

ren

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 30

Maak kennis met tablets
Tablets, iPads, … overal waar we kijken, worden deze
toestellen gepromoot. Maar wat kunt u ermee doen en
hoe werken ze? Tijdens deze infosessie maakt u kennis
met tablets en komt u te weten welke types er zijn. U
leert waarvoor u ze kan gebruiken en wat de voor- en
nadelen zijn. Zo komt u op een kritische manier te weten
of een tablet iets voor u is. Deze sessie wordt georganiseerd i.s.m. de gemeente Kampenhout en is bedoeld
voor mensen die nog geen tablet hebben aangekocht.
Wanneer: Dinsdag 26 april 2016 van 19u tot 22u
Waar:
OCMW Kampenhout (Glazen Zaal)
Dorpstraat 9 , 1910 Kampenhout
Prijs:
12 euro
Info en inschrijving:
Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk - 02 454 54 01
info@archeduc.be - www.archeduc.be

Pure Goesting,
waar samen eten gezellig is
dinsdag 23 februari (inschr. vóór 15 feb.)
Heldere kippensoep, gegratineerd witloof met puree,
pudding met advocaat
dinsdag 1 maart (inschr. vóór 22 feb.)
Erwtensoep met spekjes, gebakken forel met witte
wijnsaus en spinaziepuree, chocomousse
dinsdag 8 maart (inschr. vóór 29 febr.)
Heldere groentesoep, stoofvlees met frieten, bananenpudding
dinsdag 15 maart (inschr. vóór 7 maart)
Tomatensoep met balletjes, spirelli met dille en gerookte zalm, passievruchtenbavarois

Meer info?
sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be
016 314 310 (onthaal OCMW)
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Verder nog op het programma:
Leer werken met uw Android tablet
Dinsdag 24 mei 2016 van 19 tot 22 uur
Leer werken met uw iPad
Dinsdag 31 mei 2016 van 19 tot 22 uur
Handige apps voor je tablet
Dinsdag 7 juni 2016 van 19 tot 22 uur
Locatie: bibliotheek Kampenhout
Prijs:
12 euro
Info en inschrijvingen:
Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk
T 02 454 54 01
info@archeduc.be - www.archeduc.be
Het gemeentebestuur overweegt om in het najaar sessies ‘maak kennis met de smartphone’ te organiseren.
Geef gerust een seintje bij interesse (welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 30), dan houden wij u op de hoogte.

KAMPENHOUT I OCMW I Senioren

Menu voor de komende weken:
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Kampenhout proeft!

Dinsdagavond 22 maart 2016 om 20 uur
Glazen Zaal (Gemeenteplein Kampenhout)

Bijdrage 5 euro en vooraf intekenen vereist,
via davidsfonds@kampenhout.be of 0475/91 52 60
Beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!
Samenwerking tussen Davidsfonds Kampenhout, Heemkring Campenholt,
Kaapwijn Import De Leeuw & Cultuurdienst
V.U. College van Burgemeester & Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien.

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 2 maart 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

