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Burgerzaken
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Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Bib

7

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Algemeen

8

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

Politie

10

Toerisme

10

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

11

Op de eerste verdieping

UIT in Kampenhout

12-13

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Jeugd

14-15

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Openbare werken

15

OCMW

16-17

Sport

18-19

Welzijn

20-22

Onderwijs
Kerstmarkt
Kampenhout
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
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16

Wonen

Milieu

2

Gemeentelijke diensten

Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
onthaal@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

23
24

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

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

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@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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Joggen en lopen ten voordele van
“Ons Tehuis Brabant” (zie pagina 19),
samen 1000 km fietsen voor Kom op
tegen kanker, MTB ‘en voor de actie
11.11.11, zijn maar een greep uit de activiteiten waar Kampenhout zich voor inzet.
Proficiat aan alle vrijwilligers.
Sportief en tegelijkertijd mensen steunen, een nobel doel.
Rode Neuzen Dag ging ook aan Kampenhout niet voorbij (zie pagina 21).
Hulp bieden aan jongeren met psychische problemen is noodzakelijk.
Vergeet ook niet de “stoempdag” van de OCMW raadsleden op
10 december. Kinderen die niet voldoende middelen hebben om hun
schoolbenodigdheden aan te kopen worden hiermee gesteund.
Tijdens een bezoekje aan onze begraafplaatsen zal je opgemerkt hebben
dat er bij sommige rustplaatsen een vervaldagbericht is opgehangen die
het einde van een concessie aangeeft. Onze mensen van burgerzaken
helpen je hierover graag verder. Een infomoment wordt georganiseerd
op 30 november 2016 (zie pagina 6). Onze overledenen en hun nabestaanden krijgen het respect waar eenieder van ons recht op heeft.
De kortere dagen in de winterperiode maken ons alerter voor onze veiligheid. Onze politiezone Kastze vraagt om direct melding te maken bij elke
verdachte beweging. Zij staan voor ons klaar en laten niets aan het toeval
over. De ogen en oren van onze bevolking zijn het verlengde van onze
politie in functie van de preventiecampagne tegen inbraak.
Dank voor uw alertheid. (zie pagina 10).
De Kampenhoutse kerstmarkt zet de eindejaarsfeesten in. Kom langs
op 20 december 2016 vanaf 14u. Vele verenigingen helpen hieraan mee
en zorgen voor een gezellige sfeer. Het belooft opnieuw een succes te
worden.
Naargelang het jaareinde zich wisselt met het nieuwe jaar, denken we na
over de afgelopen gebeurtenissen. Maar, we kijken vooral uit naar wat
ons te wachten staat. Ieder van ons heeft ergens wel een droom of een
verlangen. Positief denken helpt ons hierbij een grote stap vooruit.
Aan ieder van u wens ik, van ganser harte, dat deze droom of verlangen
werkelijkheid mag worden.
Uw burgemeester
Kris Leaerts

Noodnummers
Dringende politiehulp			
101
Medische spoedgevallen en brandweer
112
Brandweer Haacht / Leuven		
016 31 72 11
Algemene inlichtingen			
1207
Antigifcentrum				
070 245 245
Card Stop				
070 344 344
Child focus				
116 000
INFRAX (gas & elektriciteit)
078 35 34 33
VMW Watergroep			
02 238 96 99

EHBO
Cursus
4 en 5 februari 2017
18 en 19 februari 2017
van 10u tot 17u
Oefenmoment op zaterdag 4 maart
Examen op zaterdag 11 maart
Ons Tehuis Brabant
Perksesteenweg 126, 1910 Berg
Inschrijvingen en meer info via
info@kampenhout-herent.rodekruis.be
of 0486/27 72 79

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Maandag 26 december 2016
Maandag 2 januari 2017
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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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Christof Cleynhens & Thuy Achten

Mon

3/06/2016

Glenn Bohets & Lien Dekens

Marie

9/06/2016

Gunther Janssens & Joke Keustermans

Celeste

12/06/2016

Gunther Janssens & Joke Keustermans

Louise

12/06/2016

Jonathan Tijskens & Elke Boulanger

Jenta

28/06/2016

Niels Avonts & Elke Ceuppens

Emil

1/07/2016

Robin Van Eyken & Sabrina Van Roost

Mil

7/07/2016

Gregory De Moor & Katja Vilvörder

Elise

10/07/2016

Emiel Demeester & Mariette Brassine

Hans Janssens & Daphne Vander Slaghmolen Lowis

11/07/2016

Jonas Vanderlinden & Sofie Coremans

Stan

11/07/2016

Jérémy Mathay & Louise Ewango Kandolo

Adriana

11/07/2016

Alexis Plum & Charlotte Lemaire

Des

12/07/2016

Bram Develter & Nele Rombauts

Gust

14/07/2016

John Verhaeghe & Johanne Moonens

Kato

20/07/2016

Bert Vandueren & Mieke Heymans

Tibe

25/07/2016

Heikim Akoudad & Stefanie Flion

Nena

25/07/2016

Tim Claes & Elke Bauwens

Seppe

26/07/2016

David Maris & Kelly Van den Eynde

Oskar

27/07/2016

Cedric Vanpamel & Katia Calderon

Rubí

1/08/2016

Koen Gijsbrechts & Sandy Vanden Berge

Vince

3/08/2016

Mathias Van Assche & Eline Pannecoucke

Marie

3/08/2016

Pierre-Yves Liefsoons & An Cleuren

Jules

5/08/2016

Kris Van Damme & Hajiba Hallouchi

Sara

10/08/2016

Jaswinder Singh & Gurpreet Kaur

Harliv

11/08/2016

Giuseppe Vezzu & Takoua Mezlini

Julia

12/08/2016

André Mopidi Simão & Fatima Kissoca Ntemo

Julie

16/08/2016

Luciaan Van Steenwinckel & Paula De Coninck

Aldo Berenato & Marjolein Freys

Lucas

23/08/2016

Hubert Boone & Maria Sevenants

Kenny Wynants & Lesley Thomas

Lore

24/08/2016

Urbain Canipel & Florentine Imberechts

Joeri Weygantt & Kristien Van der Elst

Jack

26/08/2016

Dierik Kemps & Nelly Vestraets

Gerrit Imbrechts & Sharon Frans

Esmée

31/08/2016

Jan De Coster & Jeanine Teugels

Kevin Dardenne & Sophie Nolens

Anaïs

31/08/2016

Jacques Storms & Helena Jacobs

Marcel Heremans &
Augusta Van Horenbeeck

Huwelijksjubilarissen
(augustus-oktober)
Gouden
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

Ontvangst gouden huwelijksjubilarissen
Wij wensen alle
huwelijksjubilarissen
langs deze weg
van harte
proficiat en
hopen dat zij
nog talrijke jaren
in goede
gezondheid
omringd door
familie en
vrienden samen
mogen zijn.

Jozef De Bruyn & Marie Jaspers
Jan Coppens & Maria De Caerlé

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

Augustinus Vandenwijngaert & Isidora Verdeyen

Dorothea Vangoetsenhoven

22/07/2016

Marcel Heremans & Augusta Van Horenbeeck

Augustinus Imbrechts

25/07/2016

Franciscus Liekens & Bertha De Keyser

Jan Van Ingelgom

25/07/2016

Marie-Thérèse Bovijn

27/07/2016

Jean Boulanger

28/07/2016

Hilda Luyten

30/07/2016

Klaus Solheid

01/08/2016

Isabella Van den Balck

01/08/2016

Ferdinand Verstreken & Joanna Van den Wijngaert

Huwelijken
Steve Vankerckhoven & Krista Kerckhoven 05/08/2016
Stein Elsen & Audrey Meyers

06/08/2016

Philippe van Hasselt & Ingrid Coppens

13/08/2016

Reda Jaaouani & Cécile Colinet

19/08/2016

Jérémy Grooten & Sofie Cloetens

20/08/2016

Joanna Poels

23/08/2016

Jelle Lauwers & Gwen Verhaegen

20/08/2016

Nikolaas Verschroeven

26/08/2016

Sven Sterckx & Wendy Heymbeeck

27/08/2016

Ida Umans

03/09/2016

Kevin Andries & Laure Janssens

27/08/2016

Pierre Verboogen

06/09/2016

Erik De Moor & Alexandra Boris

03/09/2016

Peter Bonne & Liesbeth Sterkens

03/09/2016

August Leaerts

07/09/2016

Mirco Converso & Nanci La Placa

03/09/2016

Roger Van Langendonck

27/09/2016

Maria Cleynhens

28/09/2016

Steven Deblaere & Sarah-Louise Munsters 09/09/2016
Jeffrey Vander Stricht & Ellen Watson

17/09/2016

Etienne Tobback

28/09/2016

Lukasz Boisschot & Jessica Huysmans

23/09/2016

Elvire Quisthoudt

07/10/2016

Tim Paridaens & Sofie Tersago

01/10/2016

Jean Dony

11/10/2016
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Overlijdens

Diamanten

5

en
k
a
rz

e

rg
u
B

Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

Gemeentelijke begraafplaatsen
De gemeente Kampenhout investeerde in de periode 20062008 enorm in de herinrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen. Het fundament voor de uitbouw van een toekomstgericht funerair beleid werd gelegd.
Teneinde alles verder in goede banen te leiden, moet het gemeentebestuur consequent handelen. Zo niet wordt het gelijkheidsprincipe geschonden. Daarom werden in de loop van de
maand oktober 2016 vervaldagberichten geplaatst aan graven
en nissen einde termijn vanaf 1 januari 2006. Nu wordt nog
éénmaal een periode van 10 jaar overbrugd. Het is de bedoeling in de toekomst jaarlijks actie te ondernemen.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

De huidige vervaldagberichten blijven staan tot 30 november
2017. Iedereen die vragen heeft omtrent een bepaald graf of
bepaalde nis heeft één jaar de tijd om te reageren en zich
kenbaar te maken bij het gemeentebestuur. Onder bepaalde
voorwaarden, afhankelijk van het begravingstype, krijgen de
nabestaanden de kans om het graf of nis van hun dierbare
overledene te behouden. Graven die als verwaarloosd worden beschouwd, vallen uit de boot.
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De laatste rustplaatsen waarvoor binnen de gestelde termijn
geen schikkingen worden getroffen, worden ontruimd. Dit
impliceert naast de ontgraving van de stoffelijke resten eveneens de verwijdering van de zerken en grafkelders. Nabestaanden kunnen tot 30 november 2017 het grafteken of
eventuele versieringen weg nemen. Vooraf moet je wel
contact opnemen met de dienst begraafplaatsen. Vanaf
1 december 2017 worden de zerken en wat erbij hoort eigendom van het gemeentebestuur dat er vrij kan over beschikken.
Bij asbewaring wordt overgegaan tot asverstrooing.

Wij begrijpen dat deze materie heel gevoelig ligt en hebben
dan ook begrip voor eventuele reacties. U mag er van overtuigd zijn dat wij u in de mate van het mogelijke tegemoet zullen komen. Alle werkzaamheden worden met het nodige respect en eerbied voor de overledenen en nabestaanden
uitgevoerd.
In samenhang werd ook een nieuw “Algemeen reglement op
de gemeentelijke begraafplaatsen” opgemaakt. De wetgeving wijzigde op verschillende vlakken. Bovendien was er
noodzaak, uiteraard binnen het wettelijk kader, een eigen
invulling te geven aan bepaalde elementen ervan zoals de
termijn en het tijdstip van teraardebestelling of asbezorging,
retroactieve thuisbewaring van as, … .

Omtrent de thematiek van de begraafplaatsen organiseert het gemeentebestuur een informatievergadering, die doorgaat op woensdag 30 november 2016
om 19u30 in de Glazen Zaal van het OCMW
(Dorpstraat9 – 1910 Kampenhout).
U bent van harte welkom.

Meer info?
Bij het departement burgerzaken/afdeling burgerlijke
stand – begraafplaatsen (gelijkvloers gemeentehuis):
begraafplaatsen@kampenhout.be of 016/65 99 31
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
0492 58 00 31

Vermindering van de
onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op
het kadastraal inkomen van onroerende goederen. Onroerende goederen zijn gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting (materieel en outillage).
U kan in bepaalde gevallen een vermindering van de onroerende voorheffing genieten.
• Vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen
• Vermindering voor gehandicapt persoon
De vermindering wordt eveneens automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.

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

Kom jij ook luistervinken?
Kom binnen in de bib, neem plaats en spits je oren. Onze
voorlezers nemen je mee in verrukkelijke avonturen, ver weg
of gewoon dichtbij. Want voorlezen is heerlijk (ont)spannend!
Zaterdagen:
26 november
10 & 17 december
Telkens om 11 uur en 11.30 uur
Woensdagen:
23 november
14 & 21 december
Telkens om 16 uur en 16.30 uur

Verminderingen als huurder
Als huurder heeft ook u recht op de twee hierboven vermelde verminderingen. U dient samen met de verhuurder een aanvraag in te dienen. Omdat de onroerende
voorheffing echter niet ten laste van de huurder valt,
wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder
(eigenaar) en mag de huurder het bedrag aftrekken van
de huurprijs of zal de verhuurder het bedrag uitbetalen.

• Proportionele vermindering
Als een onroerend goed volledig of gedeeltelijke vernield werd door een buitengewone gebeurtenis of als
een niet gemeubileerd gebouw minimum 90 dagen
onvrijwillig heeft leeggestaan, kan de onroerende
voorheffing proportioneel verminderd worden.
Voor meer info kan u terecht bij de woonconsulent.
Openingsuren:
Maandag: 8u45 – 11u45
Dinsdag: 8u45 – 11u45 en 17u00 – 19u45
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Deelname gratis - inschrijven hoeft niet
En de ouders? Die kunnen ondertussen rustig iets lezen &
genieten van een kopje koffie
NOG VOORLEZERS GEZOCHT !
Niets zo leuk om een fantasierijk boek voorgelezen te krijgen.
Maar ook voorlezen is een aangenaam tijdverdrijf! De bib is
nog op zoek naar mensen die sporadisch in de bib een boek
aan de kinderen of kleuters wil voorlezen. Heb je een inspirerende voorleesstem en wil je je hiervoor engageren? Laat het
ons weten!
WIST JE DATJES?
• De cd-collectie is verhuisd naar het magazijn om plaats
te maken voor andere activiteiten, zoals gezellige tentoonstellingen. Hou de website hiervoor in de gaten. De
cd’s kunnen nog steeds ontleend worden, vraag ernaar
aan de balie.
• Je kan sinds enkele weken je bib-bezoek verrijken met
een kopje (gratis) koffie. Bedien jezelf, proost!

KAMPENHOUT I Wonen I Bib

• Vermindering voor energiezuinige gebouwen
De vermindering hangt af van wanneer de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en hoeveel het E-peil bedraagt op 1 januari van het aanslagjaar. Deze vermindering wordt automatisch toegekend
op uw aanslagbiljet.
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Defecte straatlamp melden
Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in de buurt. U, als buurtbewoner, ziet meestal als eerste wanneer een lamp stuk is. We
rekenen dus vooral op u om een defect snel te melden. Dit
kan via www.infrax.be.
Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan sommigen
verplicht in te vullen zijn om de klacht correct en volledig te
registreren. Hierdoor kunnen herstellingen sneller worden
uitgevoerd.
Geen internet ? Dan kan een defect gemeld worden via het
gratis telefoonnummer 0800 60 777.
Een defecte straatlamp, waarvan de gegevens op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen
de 21 dagen hersteld.
Niet alle lampen zijn gelijk
Infrax staat in voor de lokale openbare verlichting in steden
en gemeenten.
Het onderhoud van de wegverlichting langs gewestwegen
(Haachtse-, Leuvense- en Mechelsesteenweg) gebeurt
door het Agentschap Wegen en Verkeer, zij doen hiervoor
beroep op een aannemer. Elke vier maanden gaat de aannemer op pad om alle wegverlichting te controleren. Waar
nodig, worden de defecte lichtpunten hersteld.

Vervanging gemeenteraadslid
Jessy Honée
Mevr. Jessy Honée (Open VLD)
heeft haar ontslag aangeboden
als gemeenteraadslid. De gemeenteraad nam kennis van dit
ontslag op 15 september 2016.
Hierdoor kwam er een mandaat
van gemeenteraadslid vrij. Overeenkomstig de uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2012 en de bepalingen
van het Lokaal en Provinciaal
Kiersdecreet werd dhr. Alexandre de Buck van Overstraeten als opvolger van mevr. Jessy Honée geïnstalleerd. Hij
verving reeds sinds 4 januari 2016 mevr. Jessy Honée als
gemeenteraadslid.

Gemeentelijke
begraafplaatsen

KAMPENHOUT I Algemeen I Uit de gemeenteraad

Als tussen twee herstelrondes een lamp defect is, dan
wordt in de meeste gevallen geen afzonderlijke interventie
gedaan. Indien de veiligheid van de weggebruiker in het
gedrang komt, wordt de herstelling uiteraard wel meteen
uitgevoerd.
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Op de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2016
werd het nieuw “Algemeen reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen” ter goedkeuring voorgelegd.

Defecte
straatverlichting
langs de gewestwegen kunt
u steeds melden via
www.meldpuntwegen.be of
via het gratis nummer
0800 122 66.

Het vorige dateert van 2006 en de wetgeving is inmiddels op verschillende vlakken gewijzigd. Het gemeentebestuur zal binnen de grenzen van het wettelijk kader
eigen klemtonen leggen op de invulling ervan, zo onder meer tijdstip en termijn van teraardebestelling of
asbezorging, de retroactieve thuisbewaring van as,
aandacht voor bijzondere begravingen, ….”
Meer info op pagina 6 bij burgerzaken.
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Meer info
www.kampenhout.be/cultuur
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 39

Marcel Pira Poëziewedstrijd
Zit je in het 5de of 6de leerjaar?
Woon je in Kampenhout of ga je hier naar school?
Hou je van poëzie ?
Aarzel dan niet en doe mee aan de Marcel Pira Poëziewedstrijd: Een organisatie van de Cultuurraad i.s.m.
het Gemeentebestuur van Kampenhout

Opgelet: Afsluitingsdatum is op 30 maart 2017

C a m p e n h o l t
|
jaarboek
2016

Voorstelling jaarboek 2016 &
tentoonstelling ‘rituelen van
het sterfbed tot het graf’

Praktische info:
Zaterdag 17 december 2016
Voorstelling Jaarboek 2016 om 11 uur
Tentoonstelling ‘Rituelen van het sterfbed tot het graf’ doorlopend van 10 tot 18 uur
Waar: Park van Relst

Op zaterdag 17 december 2016 kan iedereen
met een hart voor Kampenhoutse heemkunde
terecht in het Park van
Relst (Aarschotsebaan).
De
Kampenhoutse
heemkring Campenholt
presenteert dan haar
Campenholt
nieuwe en zesde jaarboek. Ook deze keer
worden diverse onderwerpen aangesneden,
JAARBOEK
2016
zoals de Sint-Sebastiaansgilde, schilder Luc
Mathijs en school Ter Bronnen. Je vindt er ook een lijvig
artikel in over ‘Rituelen van het sterfbed tot het graf’, waarvan je een tentoonstelling kan komen bezichtigen.

Iedereen welkom – gratis toegang!

Tentoonstelling: ‘Rituelen van het sterfbed tot het graf’
Wie heeft het nog gezien en gehoord? Hoe een zwijgende
pastoor en een misdienaar met een bel door het dorp stapten op weg voor een berechting.

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info?
www.campenholt.be
Heemkring@kampenhout.be
016/65 99 39

KAMPENHOUT I Cultuur

NIEUWSGIERIG ???
Vraag meer inlichtingen aan je leerkracht of bij de
Cultuurdienst

Een begrafenis, enkele dagen later, met een lijkwagen getrokken door een paard. Het sterfhuis behangen met
zwarte rouwdoeken. Houten of ijzeren kruisen die de kerkhoven sierden. De dood in de kunst van de 16e eeuw. De
volksdevotie. Je kan het allemaal bekijken of herbeleven
in een decor uit de jaren vijftig op de tentoonstelling ‘Rituelen van het sterfbed tot het graf’ van Campenholt die
doorgaat in het Park van Relst.
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Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

Meer info
politie@kampenhout.be
016 31 48 40

Samen waken
voor minder inbraken!
De leuze ‘samen staan we sterk’, klonk nog nooit zo
luid als tijdens de DARK campagne van vorig jaar. We
vroegen jullie om bij verdachte situaties onmiddellijk
te bellen naar het nummer 101 en daar gingen jullie op
in. In totaal kwamen 319 meldingen binnen waarvan
142 (44.5%) in real-time gemeld. Hierdoor nam, dankzij
jullie, onze heterdaadkracht toe en werden ongetwijfeld inbraken voorkomen!
Vanaf 1 november gaan we opnieuw de donkere
maanden in met een extra strijdlust tegen inbraak in
woning met onze nieuwe DARK-campagne. We zullen
minstens 2 acties per week houden, verspreid over
de zone en vanuit diverse invalshoeken. We houden
jullie op de hoogte via onze sociale media en vragen
opnieuw uw hulp, want een onmiddellijke melding
vergoot de pakkans van potentiële daders aanzienlijk.
Ook om te voorkomen dat een inbreker binnen raakt,
staan we u graag bij.
Hebt u reeds een beroep gedaan op onze diefstalpreventie adviseur? Deze bekijkt samen met u hoe een
inbreker bij u thuis zou kunnen binnen geraken. En
reikt meteen ook oplossingen aan om die zwakke
punten weg te werken. Voert u zijn advies ook uit?
Dan steunt uw gemeente u daarbij met een premie.
Interesse?

KAMPENHOUT I Politie I Toerisme

Stuur een mailtje naar technopreventie@kastze.be of
bel 02 759 78 72 .
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Subsidies voor beleef- en
cultuurcentrum Kampenhout
Enkele maanden terug keurde de gemeenteraad de omvorming van de oude vervallen boerderij aan het OCMW tot
springlevend beleef- en cultuurcentrum goed. In deze
boerderij zullen drie functies met elkaar verweven worden.
In de eerste plaats een Witloofmuseum, aangezien het huidige Witloofmuseum in de veilingsite plaats moet ruimen
voor een nieuwe bestemming. Ten tweede het Brabants
Centrum voor Muziektradities, dat nu geen vaste plek heeft
om haar waardevolle collectie volksinstrumenten te presenteren. En als laatste ook een cultuurzaaltje voor diverse
(podium)voorstellingen en tentoonstellingen, iets waar
onze verenigingen nood aan hebben.

De kostprijs van de renovatie van de boerderij is hoog. Om
de lasten te spreiden heeft het gemeentebestuur een subsidiedossier ingediend bij de provincie Vlaams Brabant
(plattelandsproject). Op vrijdag 14 oktober 2016 werd bekend gemaakt dat het dossier aanvaard is: de gemeente zal
via deze weg de som van 201.501,30 euro subsidies mogen
ontvangen.

Straffe streek
Streekproducten zijn de culinaire ambassadeurs van onze
mooie streek. Iedereen kan ambassadeur zijn van onze Straffe
Streek. Hoe? Schenk streekproducten voor een speciale gelegenheid of .. zomaar!
Neem een kijkje op: www.straffestreek.be, u zal aangenaam verrast zijn over de lekkere diversiteit.

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

Met de kippen op stok
Kippen houden voor de eitjes en de verwerking van je
keukenafval wordt de laatste jaren steeds minder evident. Sinds vossen en marters meer en meer deel uitmaken van onze omgeving zijn er immers al heel wat
dieren gesneuveld.

Sinds eind september fietsen verschillende vrijwilligers met
speciale meetapparatuur langs verschillende trajecten op
het grondgebied van de gemeente Kampenhout. De gemeente ging voor deze studie een samenwerkingsovereenkomst aan met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) die het mobiel meetplatform (airQmap)
ter beschikking stelt.
Met de meting wordt de blootstelling van fietsers aan Black
Carbon (BC), een maat voor roet, in kaart gebracht. De
fietstrajecten lopen langs landelijke wegen, drukke gewestwegen, bospaden en schoolomgevingen.
AirQmap van VITO is een mobiel meetplatform dat steden
en gemeenten de kans biedt om luchtkwaliteitsmetingen
uit te voeren en een gedetailleerde weergave te bekomen
van de verschillen in luchtkwaliteit op straatniveau. Dit gebeurt via herhaalde metingen op vaste tijdstippen langs
een vooraf uitgestippeld traject. De geaggregeerde resultaten worden visueel weergegeven in gedetailleerde blootstellingskaarten met kleurencode. Deze aanpak laat toe om
gedetailleerde luchtkwaliteitskaarten te produceren tegen
een haalbare kostprijs. AirQmap werd reeds succesvol ingezet in de steden Amsterdam, Oslo, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Beringen en Zutendaal.
Kampenhout is na Leuven de tweede gemeente in
Vlaams-Brabant die de luchtkwaliteit op haar grondgebied
in kaart zal brengen.

Meer info?
www.airqmap.com

DE WITLOOFGEMEENTE

Om jullie zo goed mogelijk te informeren zal bovendien een infosessie worden georganiseerd over deze
problematiek en over de mogelijke oplossingen om je
kippen tegen vossen en marters te beschermen. U
krijgt een toelichting over de groepsaankoop van de
automatische hokopeners, hoe deze hokopeners
werken en moeten geïnstalleerd worden.
De automatische hokopeners werken op een lichtsensor of met een timer. Zo hoeft u zich geen zorgen
meer te maken of het hok wel afgesloten is. U kan dus
met een gerust hart het huis verlaten en bespaart ’s
ochtends en ’s avonds tijd.
De hokopeners en hun toebehoren kan u vanaf nu
aan een goedkoper tarief aankopen op de gemeente
aan het loket of via https://extranet.interleuven.be/
hokopeners. U kan deze vervolgens op heel simpele
wijze zelf plaatsen. Hierover wordt immers uitvoerig
ingegaan tijdens de infosessie.
Wanneer: maandag 28 november om 19u30
Waar: Glazen zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9 te
1910 Kampenhout.
KAMPENHOUT I Milieu

Fietsvrijwilligers meten
luchtkwaliteit

Om deze reden organiseert de gemeente Kampenhout samen met enkele andere gemeenten in regio
Leuven en de intergemeentelijke verenigingen Interleuven en IGO het project ‘Met de kippen op stok’. In
het kader van dit project wordt nu een groepsaankoop van automatische hokopeners georganiseerd,
hetgeen de prijs van de aankoop sterk drukt.
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Publiciteitskaravaan van de Kampenhoutse handelaars
doorheen de gemeente. Vertrek aan de Langestraat
Kampelaar. Aankomst is voorzien om 17 uur het sport- en
cultuurcentrum.

Meer info op pagina 11 bij Milieu

Meer info op pagina 6 bij burgerzaken

Requiem voor Fauré intimistisch verteltheater rond muzikale
grootheden met Jos Meersmans.

Een gevarieerd stemmig concert. Met als speciale gast,
Sint Niklaas.

Sinterklaasstoet

Infoavond: Met de
kippen op stok

Infoavond
begraafplaatsen

Requiem voor Fauré

Sint-Niklaasconcert

za 03/12 om 20 uur

do 01/12 van 20 tot 22 uur

Woe 30/11 om

Ma 28/11 om 19.30 uur

zo 27/11 van 13 tot 17 uur

Za 26/11 om 20 uur

Volksbal De Vlier met Volkstanzmusik Frommern uit
Schwaben. Zij brengen een zeer gevarieerd programma
traditionele muziek uit Zwaben. Dansinitiatie van 20 uur tot
21 uur, daarna bal.

Het live muzikaal entertainment wordt verzorgd door
DJ Yves Ombelets.

Sport- en
cultuurcentrum Berg

Locatie

Sint Jozefkerk, Relst

Paxbar,
Brouwerijstraat 6

Glazen zaal
(OCMW-gebouw),
Dorpsstraat 9

Glazen zaal
(OCMW-gebouw),
Dorpsstraat 9

Kampenhout

Parochiezaal
Nederokkerzeel

Salons Deli-Dish,
Brouwerijstraat 24

za 19/11 van 10.30 tot 12 uur Ter Bronnenschool,
Tiendeschuurstraat 17

Volksbal

Bedeling bestelde Davidsfonds-uitgaven (afhaling boeken en
cd’s) Ontmoetingsmoment met koffie, thee en knabbels.

bedeling bestelde
Df-uitgaven

Za 18/11 van 13 tot 18 uur

ma 21/11 en ma 19/12
om 14 uur

Doorlopende infostanden, lezing, en workshops.
Meer info op pagina 22.

Gezondheidsbeurs

Datum

AEROBIC:

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. Vindt u 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

Senioren dansnamiddag Senioren kunnen naar hartenlust dansen en swingen.

Omschrijving

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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Het Parochiezaalcomité van Nederokkerzeel organiseert
eetdagen ten voordele van de werking en de renovatie van
de Parochiezaal Nederokkerzeel. Heerlijke ossentong in
Madeirasaus of kippenborst met champignonsaus.

Meer info op pagina 15 bij jeugd

Meer info op pagina 9 bij cultuur

Het gemeentebestuur, de marktkramers en de deelnemende
verenigingen heten u tijdens de wekelijkse markt van harte
welkom!

Jaarlijks bal van de burgemeester met optreden van band
Xqueeze en dj Willeke

Meer info op pagina 20 bij welzijn

Mosselfeest ter ondersteuning van KF De Toonkunst uit Berg.
Heerlijke Zeeuwse mosselen, Vol-au-vent, curryworst met
frietjes, gebak en ijs

Vlaanderenbrede Davidsfonds-manifestatie in Kampenhout:
auteur Jef Aerts, voordracht en vertelling met eigen muzikale
omlijsting, i.s.m. de gemeentelijke bib

Concert door Jong Cantabile Kampenhout

Eetdag

Kinderhappening

Voorstelling jaarboek
2016 & tentoonstelling
‘Rituelen van het
sterfbed tot het graf’

Kerstmarkt

Bal van de
burgemeester 2017

Infosessie
‘stoppen met roken’

Mosselfeest

Toast Literair

Concert

Cultuurberg,
Bergstraat 15

Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26

Gemeenteplein

Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

Sporthal Kampenhout,
Zeyperstraat 26

Parochiezaal
Nederokkerzeel,
Bogaertstraat 2

Glazen zaal
(OCMW-gebouw),
Dorpsstraat 9

zo 29/01 om 16 uur

zo 22/01 van 14 tot 16 uur

De Corren te
Steenokkerzeel

Glazen zaal
(OCMW-gebouw),
Dorpsstraat 9

za 21/01 van 17.30 tot 21 uur Sport- en
en zo 22/01 van 11.30 tot
cultuurcentrum Berg
15 uur

woe 18/01 om 19.30 uur

van 14/01 om 20.30 uur

di 20/12 van 14 tot 20 uur

Za 17/12 vanaf 10 uur

Woe 14/12 om 14 uur

za 10/12 van 17 tot
20.30 uur en zo 11/12 van
11.30 tot 15uur

10/12 vanaf 17u.30

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
Wilt u uw activiteit ook in deze agenda zien verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer
uw gegevens voor woensdag 11 januari 2017 in!

Meer info op pagina 16 bij het OCMW

Stoempdag

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.
OKRA Delle-Buken: wekelijkse kaartavond (wiezen) in de parochiezaal van
Buken elke dinsdag van 19.30 tot 23 uur.

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.

KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot
21u in de turnzaal van de Parkschool
(Aarschotsebaan 130).
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Jeugdraad 2016-2017
Het nieuwe werkjaar lijkt nog maar net begonnen en toch komen we binnenkort al voor
de derde keer samen met de jeugdraad.
Hoog tijd om jullie kennis te laten maken met
deze straffe mannen en madammen: Jeugdconuslente en onze voorzitster Lisa Trogh.
Zij zullen dit jaar de taak op zich nemen om
hun jeugdvereniging zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, om alle info zorgvuldig te
communiceren naar hun leidingsploeg, om
de hoofden bij elkaar te steken en een oplossing te zoeken bij eventuele verbeterpunten en natuurlijk ook om elke
maand een gezellig babbeltje te kunnen maken met de mede-jeugdraadsleden!
We zijn alvast goed van start gegaan en hebben een werkgroep opgericht voor de Kindernamiddag van 11.11.11. Samen
met twee vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging, de voorzitster van de jeugdraad, de jeugdconsulente en
twee vertegenwoordigers vanuit 11.11.11 zullen we op 20 november 2016 een gigantisch spel in elkaar organiseren voor
alle takken van de Chiro en Scouts in Kampenhout. Een heuse opdracht, maar wij hebben er alvast zin in!!

Eedaflegging
Kindergemeenteraad
Tristan Janssens mag zich sinds de Parkfeesten 2016 de nieuwe
kinderburgemeester van Kampenhout noemen. Komend jaar zal
hij, samen met de 5 kinderschepenen en 12 kindergemeenteraadsleden de kindergemeenteraad vormen.

KAMPENHOUT I Jeugd

Op vrijdag 9 september 2016 legden de kindergemeenteraadsleden hun eed af te Kampenhout in bijzijn van het schepencollege,
de burgemeester, ouders en sympathisanten. Nadien volgde hun
eerste officiële taak als kindergemeenteraad: het openen van de
kermis!
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Meer info
openbarewerken@kampenhout.be
016 65 99 01

Kleuterhappening

Wegenwerken in
Kampenhout-centrum
Weldra start de aannemer met de aanleg van de fietsstroken in Kampenhout-centrum en gaat het eenrichtingsverkeer in het centrum in voege. Tijdens de werken zelf zal
de verkeerssituatie al wijzigen en dit zal na de werken zo
blijven. In de lus Kerkstraat-Gemeentehuisstraat-Frederik
Wouterslaan-Dorpsstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, in tegenuurwijzerzin.
Wanneer de fietsstroken in het deel tussen de Kerkstraat
en het begin van de Perksesteenweg worden aangelegd,
zal deze zone omwille van praktische redenen afgesloten
worden voor het verkeer. Na de werken aan de fietsstroken
in het centrum wordt de Kiss-and-Ride-zone aangelegd ter
hoogte van de school in de Brouwerijstraat. Ook tijdens
deze werken zal de Brouwerijstraat afgesloten worden
voor het autoverkeer en dit ter hoogte van de school. De
parking van de Pax blijft wel bereikbaar. Na de werken
geldt in de Brouwerijstraat tussen de Geilroedeweg en de
Dorpsstraat eenrichtingsverkeer, in de richting van het
centrum.

Op 14 december 2016 leggen wij alle kleutertjes in de watten met een spetterende show van Clown Michael. Clown
Michael komt speciaal voor de allerkleinsten naar Kampenhout en zorgt voor entertainment, interactie, goocheltrucs,
spel, muziek en een heleboel fun!!

In 2017 starten de werken aan de schoolomgeving in Berg.
De werken in de ruimere schoolomgeving van Relst zijn
ondertussen beëindigd.

Alle kinderen tussen 2,5 jaar tot en met 6 jaar zijn welkom!
We zien elkaar in de Sporthal van Kampenhout waar de
show zal beginnen om 14 uur. Er zal een pauze voorzien
worden met een lekker hapje en drankje en omstreeks 16
uur sluiten we deze leuke namiddag af. De inkom is gratis!
Inschrijven via jeugd@kampenhout.be of 016/65 99 15
Wij raden aan om op voorhand in te schrijven maar de dag
zelf inschrijven kan ook nog.
Er wordt geen extra begeleiding voorzien dus wij vragen
aan de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, grote zussen, grote
broers,.. om je kleine schat te vergezellen.
Graag tot dan!

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info?
www.kampenhout.be/mobiliteit en wegenwerken

KAMPENHOUT I Jeugd I Openbare werken

Leuk weetje:
Clown Michael is de winnaar Clown Idol of America 2009!

15

W
M
C

O

OCMW Kampenhout biedt huishoudhulp op maat van senioren
Poetsen, opruimen, strijken, maaltijden voorbereiden... kortom het dagelijkse huishouden, dat is waar onze dienst huishoudhulp de Kampenhoutse senioren graag wil mee helpen. Senioren die graag zo lang mogelijk in de eigen woning
willen blijven, ondersteunen we graag bij de huishoudelijke
taken.
Doet u graag nog kleine afstofwerkjes maar heeft u hulp
nodig bij het zwaardere poetswerk?
Doet u de strijk nog zelf maar zijn de wekelijkse boodschappen te zwaar?
Het is de klant die, op basis van zijn behoefte, de keuze
maakt wat door de huishoudhulp gedaan wordt. Er zijn wel
wat grenzen: plafonds afwassen of gevaarlijk hoge ramen of
de auto kuisen, dat kan niet.
De dienst huishoudhulp werkt met dienstencheques. U betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur. Eén dienstencheque kost 9,00 euro. De dienstencheques zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.

Senioren die meer zorg nodig hebben dan alleen hulp
bij het huishouden, kunnen terecht bij de dienst gezinszorg voor persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, ...), hulp in het huishouden (koken,
wassen en strijken, ...), psychosociale ondersteuning
(gezelschap, aanspreekpunt, …). OCMW Kampenhout
biedt gezinszorg aan via een samenwerking met Welzijnskoepel West-Brabant.
Meer info:
Welzijnskoepel West-Brabant
Emma Winters,
verantwoordelijke gezinszorg Kampenhout
0485/06 00 17, ewinters@welzijnskoepelwb.be

Meer info?
OCMW Kampenhout, ouderenzorg,
016 31 43 28

Stoempdag

KAMPENHOUT I OCMW

De OCMW-Raadsleden van Kampenhout organiseren
op zaterdag 10 december 2016 een stoempdag. U kan
genieten van echte Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp met een heerlijke worst of een stuk spek.
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De opbrengst gaat naar de sociale dienst van OCMW
Kampenhout voor de aankoop van een eindejaarsattentie, schoolbenodigdheden, … voor mensen die het nodig
hebben.
Wanneer: zaterdag 10 december 2016, vanaf 17u.30
Waar: OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

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

Zitdagen verwarmingstoelage 2016-2017

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

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

Sociaal restaurant Pure Goesting,
waar samen eten gezellig is

Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van
OCMW Kampenhout:
		
Donderdag:
08-12-2016
14u00 – 16u00
Dinsdag:
10-01-2017
16u00 – 19u00
Maandag:
06-02-2017
14u00 – 16u00
Dinsdag:
07-03-2017
16u00 – 19u00
Woensdag
05-04-2017
14u00 – 16u00

Pure goesting in het kort:
Elke dinsdag van 11.30 uur tot 13.30 uur
in de Glazen Zaal van OCMW Kampenhout
Soep, hoofdgerecht en dessert voor 8 euro
Reservatie via aankoop maaltijdbon bij het onthaal
van het OCMW (kantooruren)

Indien u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na levering, kan u contact opnemen met de sociale dienst.

• din. 13 december (bestelbon kopen vóór 1 dec.)
Pompoensoep, duo van koolvis en zalm met mosterdsaus en savooikoolpuree, kriekentaart

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
• uw identiteitskaart

Menu voor de komende weken:
• din. 6 december (bestelbon kopen vóór 24 nov. )
Courgettesoep met Maredsous en dragon, hamburger met Béarnaise en frieten, flan met speculaas

• din. 20 december (bestelbon kopen vóór 8 dec.)
Kerstmenu aan 12 euro
Bloemkoolsoep met gerookte zalm en broccoli
Parelhoenfilet met gebakken witloof, boontjes met
spek, champignonsaus en aardappelgratin
Kerstgebak met koffie
• din. 27 december (bestelbon kopen vóór 15 dec.)
Erwtensoep, everzwijnragout met worteltjes en kroketten, flan mango-abrikoos

Meer info?
socialedienst@ocmw-kampenhout.be of
016 31 43 10

DE WITLOOFGEMEENTE

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

KAMPENHOUT I OCMW

Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen
de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de
prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max.
1500 liter gesubsidieerd.
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Sportweek Kerstvakantie
Ook tijdens de kerstvakantie organiseert de sportdienst i.s.m. Sportpret GCV een sportweek. We herhalen de succesformule van in de zomer met allerhande
sporten. Zowel de traditionele sporten zoals voetbal,
basketbal en volleybal als nieuwe spelen zoals bumperbal en laser-shooting staan op het programma.
Wanneer :
dinsdag 27 december t.e.m. vrijdag 30 december
Locatie :
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout
Inschrijven: ten laatste 10 dagen voor de start van de
sportweek via www.kampenhout.be/tickets.
Klik op het logo van ‘E-tickets’ voor meer info over het
aanmaken van een gezinslogin op TicketGang. Ouders
die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds terecht op de sportdienst.

Terugblik scholenveldloop
Dinsdag 4 oktober 2016 waren alle Kampenhoutse lagere
scholen met hun leerlingen te gast in en rondom de sporthal
voor de jaarlijkse scholenveldloop. Meer dan 750 leerlingen deden hun uiterste best om een goede sportprestatie
neer te zetten.
Iedereen gaf het beste van zichzelf, waardoor er zowel bij
de jongens als bij de meisjes mooie prestaties werden geleverd.
Aan alle deelnemers: een dikke proficiat! De uitslagen zijn
te bekijken op www.kampenhout.be/sport

Kampioenenviering 2017

KAMPENHOUT I Sport

Op 17 februari 2017 worden alle Kampenhoutse sportkampioenen van het jaar 2016 gehuldigd en in de bloemetjes
gezet. Daarom doen we een warme oproep aan iedereen
die in 2016 een bijzondere prestatie leverde op provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau om zich kandidaat te
stellen. Ken je zo iemand, neem dan zeker contact op met
de sportdienst.
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We reiken ook elk jaar een prijs uit voor de sportverdienste, waarmee we kandidaten met een bijzondere staat van
verdienste huldigen. Ken je iemand die een bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of nog steeds levert,
iemand die onmisbaar was of nog steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap? Laat het ons zeker weten.

Alle kandidaturen mogen bezorgd worden aan de sportdienst.
Volgende gegevens hebben we nodig:
Naam vereniging, naam sporter, adres sporter en naam
van de initiatiefnemer. Een kort overzicht van de sportprestaties in 2016. Met bijgevoegde foto(‘s), liefst digitaal
doorgestuurd.
Alle voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen staan omschreven in het reglement dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website sport - kampioenenviering.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

(aflossings)marathon en eindejaarsjogging:
kom lopen voor het goede doel

Programma:
Zaterdag 17/12 staat een (aflossings)marathon op het programma. U kunt er voor kiezen om de volledige marathon
te lopen ofwel kan u met een ploeg van max. 6 deelnemers
elk een rondje lopen van 7km (door landelijk Kampenhout
langs rustige wegen en (bos)paden). Voorinschrijven verplicht.
Individueel:

10u00

€ 15

Ploegen van 2 tot 6 pers.:

10u00

€ 40

DE WITLOOFGEMEENTE

Zondag 18/12 staan op het programma 3 verschillende afstanden: een kidsrun, 5,5 km en 11km. Er is een herinnering
met tombolaprijs voor iedereen.
600 m kinderloop

14u30

Gratis

5,3 km

15u00

€6
bij voorinschrijving,
voor 11 december

10,6 km

15u00

€8
Ter plaatse

Waar: Sporthal Kampenhout, zeypestraat 26
Info en inschrijvingen: www.kampenhout.be/sport
joggingenmarathon@kampenhout.be
Zoals elk jaar is de volledige opbrengst van deze jogging
en marathon ten voordele van OTB – Ons Tehuis Brabant
(dagcentrum voor gehandicapten) – Perksesteenweg 126
– 1910 Kampenhout (www.onstehuisbrabant.be)

KAMPENHOUT I Sport

De Sportdienst van de gemeente Kampenhout en het Solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant organiseren in samenwerking met de sportraad en Joggingclub Kampenhout op zaterdag 17 en zondag 18 december 2016 voor de
7e maal een eindejaarsmarathon, aflossingsmarathon en
voor de 27e maal een eindejaarsjogging. Kom ook geniet
van de randanimatie, een droogje en een natje.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Tournée Minérale:
Februari zonder
alcohol

Samen stoppen met roken?
Rook je? En denk je er wel eens aan om te stoppen?
Gewoon doen! Voor je gezondheid én voor je portemonnee. Op 1 februari 2017 start in Kampenhout een rookstopcursus. Deze bestaat uit acht bijeenkomsten in groep.
Maak een nieuwe start en schrijf je in. Zo doe je meteen je
beste stoppoging ooit.
Dirk Quina, een erkend tabakoloog, begeleidt de groep en
geeft je handige tips en trucjes. Hij bereidt je voor op de
gezamenlijke rookstop en traint je vaardigheden zodat je
niet hervalt. Na de rookstop begeleidt Dirk de groep nog
verder. Zo maak je van die nieuwe start een succes en
beleef je je beste stoppoging ooit.
*Gezondheid is onbetaalbaar. Daarom vergoedt de Vlaamse
overheid grotendeels jouw deelname aan deze cursus. Meer
informatie over de kostprijs hoor je tijdens de (gratis) infosessie.

NEEM DEEL AAN DE ROOKSTOPCURSUS

KAMPENHOUT I Welzijn

Kom naar de gratis en vrijblijvende
infosessie op woensdag 18 januari 2017
om 19u30.
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Leer stoppen én volhouden in acht sessies op 1/2, 8/2,
15/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4 en 19/4, telkens om 19u30
Plaats:
De Cultuurberg, Bergstraat 15 in 1910 Kampenhout.
Inschrijven of meer info: drugsenalcoholpreventie@
kampenhout.be of bel 016/26 94 37

De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. Wij roepen iedereen op om in februari 2017 een maand
lang alcohol af te zweren. Na de eindejaarsfeesten
en de recepties is februari een ideaal moment om
even te bekomen en het jaar fris in te zetten. Ga de
uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.

www.tourneeminerale.be

DANSNAMIDDAGEN
SENIOREN
Ook in 2017 kunnen onze senioren weer naar hartenlust dansen en swingen in ‘de feestzaal “salon
Deli-Dish” . Het live muzikaal entertainment wordt
verzorgd door DJ Yves Ombelets. De dansnamiddagen gaan telkens door op de 3de maandag van
de maand. Inkom is gratis. Iedereen is telkens
welkom vanaf 14 uur op volgende data:
16 januari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
19 juni

DE WITLOOFGEMEENTE
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GEZONDHEIDSBEURS
19 november 2016
van 13 u tot 18u

KAMPENHOUT I Welzijn

Gratis beurs voor jong en oud!
Nog niet ingeschreven voor één van onderstaande workshop? Schrijf je dan ter plaatsen in.
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Locatie: Sport- en Cultuurcentrum Berg - Torfbroeklaan 25 - Kampenhout
Meer info: welzijn@kampenhout.be of 016/65 99 20

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

Het schooljaar is alweer spetterend gestart met een heleboel
activiteiten.
‘t Ollemanshoekje
De instapklas en eerste kleuterklas ging op verkenning
in kinderboerderij ‘t Ollemanshoekje. Een heleboel enthousiaste kleuters genoten met volle teugen.

Een dagje ‘Fit en gezond’ met de
scholenveldloop

Klepperen met Hubert Boone

Genieten van het bos

Hubert bracht voor alle kinderen van het derde en vierde leerjaar van Het Klimtouw een paar kleppers mee.
En nu oefenen … zodat we er binnenkort toffe liedjes
mee kunnen spelen.

Met alle kinderen van Het Klimtouw trokken we naar
het bos van Heverlee.

En dan een vooruitblik naar de activiteiten die op het
programma staan:
• Zondag 27 november 2016 - De stoet van de Sint
komt aan in De Toverberg
• Woensdag 21 december 2016 - Kijkuurtje in de instapklas van 9 tot 10 uur in De Toverberg
• Vrijdag 23 december 2016 - Kersthappening in De
Toverberg

DE WITLOOFGEMEENTE

Kriebelbeestjes
De herfst is natuurlijk de tijd voor allerlei kriebelbeestjes. De derde klas van De Toverberg trok naar Kessel-lo om de kriebelbeestjes te zoeken, te onderzoeken en er een huisje voor te maken.

KAMPENHOUT I Onderwijs

Samen met alle scholen van Kampenhout namen we
deel aan de scholenveldloop. Daarnaast werd er in De
Toverberg ook veel lekkers klaargemaakt.
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Kerstmarkt Kampenhout
Dinsdag 20 december 2016
van 14 tot 20 uur
Gemeenteplein en Glazen Zaal
Het gemeentebestuur, de marktkramers en de
deelnemende verenigingen heten u van harte welkom!

Eindejaarsactie van onze marktkramers op 6, 13 en 20 december 2016.
Win een kruiwagen vol producten geschonken
door onze marktkramers.

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 januari 2017.
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