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Burgerzaken
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Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Toerisme

8

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

UIT in Kampenhout

9-11
12-13

Jeugd & Sport

14

Cultuur

15

OCMW

16-17

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

burgerlijkestand@kampenhout.be

016 65 99 31

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Preventie

18

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Openbare werken

18

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Welzijn

19

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Senioren

20

Woonloket

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be
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Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

OCMW
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Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein

Onderwijs

22

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be
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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

Milieu
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, gelijkvloers

Bib

Nieuws uit de gemeente
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Gemeentelijke diensten

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

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
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
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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Beste Kampenhoutenaar,
“Een zachte overgang van oudjaar naar
nieuwjaar en een mooi en gezond
2017”, wenste een inwoner mij op 31 december toe. Mooi gezegd.
Het is traditie dat we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen, maar het betekent zoveel meer dan je op het eerste
zicht zou denken. Persoonlijk wens ik
ieder van u deze wens en nog veel
meer.
Een gezond 2017. Neem samen met het college een gezonde start. In februari 2017 zal het voltallig college alcoholvrij leven. De zogenaamde
‘tournée minérale’. U kunt meedoen met ons (zie pagina 19). Een mooie
uitdaging voor uw lichaam en een voorbeeld voor de omgeving.
Bij de start van het nieuwe jaar kijken we even terug naar het einde van
vorig jaar. De derde kerstmarkt was een succes. Onze lokale verenigingen deden er alles aan om de sfeer erin te brengen. Ondanks de extra
veiligheidsmaatregelen was het weer een mooie editie. Ook de aflossingsmarathon en de eindejaarsjogging waren, mede door het groot aantal deelnemers, een succes. Proficiat aan alle verenigingen en medewerkers voor de activiteiten en evenementen.
Niet alleen in het kader van het klimaatactieplan, maar ook door het milieubewustzijn van onze gemeente zouden onze huidige gemeentevoertuigen worden vervangen door elektrische- of CNG Wagens. Ze zijn intussen geleverd. Lees er meer over op pagina 9. Europa keurde intussen ook
ons gemeentelijk klimaatactieplan goed.

Winnaars
eindejaarsactie
Op de kerstmarkt maakten we de drie
winnaars van de eindejaarsactie, een
initiatief van de gemeente Kampenhout
en de lokale marktkramers, bekend:
• De Ceuster Reinhilda
(lotje van De Rijdende Kip)
• Verstreken Jan
(lotje van Vishandel Dany)
• Van den Brandt Rita
(lotje van Gaufre’tje)
Reinhilda, Jan en Rita wonnen elk een
kruiwagen vol met cava, waardebons,
kaas, aardappelen, eieren, nootjes, en
nog veel lekkers.

We vestigen in deze gemeenteberichten de aandacht op preventie rond
brandveiligheid en inbraak. De brandweer een gratis rondgang bij u thuis
laten maken is misschien een grote stap, maar u kan veel voorkomen door
een aantal kleine ingrepen uit te voeren. Een brandmelder kan van levensbelang zijn.
Ook de politie kan u nuttige tips geven bij een gratis rondgang in uw woning. Er bestaan zelfs premies van de politiezone Kastze om uw woning
inbraakwerend te maken. Te weinig mensen maken hier gebruik van. Lees
maar op pagina 18.
In deze winterperiode geven we best wat meer aandacht aan onze ouderen en eenzame mensen. Bezoek hen, maak een praatje of luister gewoon even naar hen. Maak hun stoep sneeuw- of ijzelvrij.

Uw burgemeester
Kris Leaerts

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Maandag 17 april 2017
Maandag 1 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017
Vrijdag 26 mei 2017
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Dank hiervoor.
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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:

4

Nicolas Van Lankveld &
Lucia Lozovan

Viktor

30/08/2016

Mike Vercoutere &
Debbie Goovaerts

Milla

4/10/2016

Nico Vanden Balck &
Melissa Van Belle

Mauro

4/09/2016

Wesley Maeremans &
Kelsey Stichelmans

Ilyano

4/10/2016

Bruno Kruijer & Kim Fannoy

Vince

7/09/2016

Yves Briers & Nele Hamels

Lize

7/10/2016

Cédric Dieudonné &
Sarah Houblinne

Keo

7/09/2016

Jeroen Deroover &
Nathalie Bober

Nio

7/10/2016

Bart Croon & Hilde Pishoudt

Lisa

9/09/2016

Lieven Baes & Jessica Minten

Corneel 11/10/2016

Abdelahad Jallal & Malika Wiglan Jaed

10/09/2016

Pieter Hens & Céline Engels

Thibault 12/10/2016

Michael Meyers & Sara Liekens

Yenna

10/09/2016

Stien

18/10/2016

Grégory Hoolants & Cindy Voets Moyra

15/09/2016

Matthias Cooreman &
Heidi Dockx

Sammy Peremans &
Eleonor Requejo Cabrera

Alessia

16/09/2016

Francis Costenoble &
Anneleen Acke

Amélie

21/10/2016

Danny Moors &
Sabrina Stroykens

Milan

17/09/2016

Jan-Willem Borremans &
Kirsten Vanden Bosch

Bent

26/10/2016

David Vandermosten &
Magaly De Coster

Lenno

22/09/2016

Michael Trompeneers &
Maaike Organe

Elina

27/10/2016

Sebastiaan De Backer &
Katrien Vander Vorst

Elvire

28/10/2016

Joren De Heyn & Anouk Philippe Zoë

22/09/2016

Tom De Prins & Eline Schellens

27/09/2016

Arthur

Yves Roelandt & Aurélie Dumont Samuel

28/09/2016

Stijn Wellekens &
Liesbeth De Potter

Kas

3/11/2016

Steven Van Eycken &
Jessica Hendrickx

Jens

28/09/2016

Jürgen Raeymaeckers &
Lesley Penné

Elissa

5/11/2016

Steven Van Eycken &
Jessica Hendrickx

Wout

28/09/2016

Steven Vets & Sylvie Impedovo

Alexander 7/11/2016

Glenn Goovaerts &
Vanessa Verhoeven

Ferre

29/09/2016

Glenn De Vroe &
Amber Valgaerts

Nand

13/11/2016

Evans Opoku &
Mavis Okyere Darko

Robby Boone & Elke De Ridder

Finn

21/11/2016

Boateng 30/09/2016

Ture

22/11/2016

Rafael Lozano Santiso &
Nathalie Vanderzeypen

Koen D'Haeseleer &
Annelies Cools

Xavi

1/10/2016

Elise

30/11/2016

Kevin Vandroogenbroeck &
Caroline Van Acker

Fernand Peeters &
Gita Stroobants

Febe

2/10/2016

Thomas Scheppers &
Liesbet Goolaerts

Felix

3/10/2016
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

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

Joris Tobback & Lien Van Diest

26/11/2016

Christopher Dhondt & Astrid Sneppe

23/12/2016

Youri Vroonen & Jessica Otte

23/12/2016

Huwelijksjubilarissen
(november - december)
Gouden
Gerardus van Neer & Marion Brunser
Francis Givron & Edeltrude Tavernier
Victor Aerts & Lea Van Dessel
Albert Heremans & Julia Kempeneers
Robrecht Castermans & Marie Van Belle
Briljanten
Raymond Van den dries & Amelia Herremans

Identiteitsbewijs nodig?
Zorg voor een goede pasfoto
Strengere voorschriften voor pasfoto’s

Paul Debacker

16/10/2016

Frans Pepermans

16/10/2016

Maria Maes

27/10/2016

Emiel Carre

31/10/2016

Jan Peeters

01/11/2016

Irma De Becker

04/11/2016

Jeannine Trompet

04/11/2016

Augustinus Vandenwijngaert

05/11/2016

Maria Quisthoudt

20/11/2016

Marie José Claus

20/11/2016

Melania Verstreken

23/11/2016

Maria Torfs

25/11/2016

Petrus Dewinter

25/11/2016

Jacqueline Van den Steen

05/12/2016

Beata Filaszkiewicz

23/12/2016

Lisette Macharis

26/12/2016

Jan Crols

29/12/2016

Josephus Vissenaekens

01/01/2017

Voor identiteitskaarten, reispassen en verblijfsdocumenten gelden sinds januari strengere voorschriften. Tijdens
grenscontroles vergelijkt men de foto met de houder, vaak
doet men dit met behulp van speciale software. Deze
geautomatiseerde vergelijking tussen foto en persoon is
mogelijk als de foto aan bepaalde vereisten voldoet. Elke
foto moet aan onderstaande voorschriften voldoen:
-

35mm x 45mm, lengte van kin tot kruin tussen 31 en 36mm
Scherpe kleurenfoto van maximaal 6 maanden oud
Niet beschadigd of bewerkt
Afgedrukt op hoogwaardig fotopapier
Zonder schaduw of reflecties
Egaal witte achtergrond
Hoofd volledig afgebeeld en gecentreerd, hoofd onbedekt
Houd hoofd en schouders recht naar voren gericht
Voor jonge kinderen mag er geen zichtbare ondersteuning te zien
zijn (hand onder kledij)
- Uw gezicht en ogen moeten volledig zichtbaar zijn. Brilmonturen
mogen de ogen op geen enkele manier afdekken. Geen weerkaatsing op brilglazen.
- Zorg voor een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen
glimlach of zichtbare tanden.
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Huwelijken
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Tegemoetkoming voor Hulp
aan Bejaarden
Aanvragen voor de ‘Tegemoetkoming voor Hulp Aan
Bejaarden’ (THAB) moeten vanaf dit jaar ingediend worden
bij de zorgkas van uw ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas.
Wie een THAB wil aanvragen, moet dus aangesloten zijn bij
een zorgkas. Er zijn zes erkende zorgkassen, zij zijn het eerste contactpunt voor vragen over de tegemoetkoming:

Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
zorgkas@cm.be
www.cm.be/zorgkas
02 246 42 10 		
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
zorgkas@socmut.be
www.socmut.be/zorgkas
078 15 02 60 		
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
info@neutralezorgkas.be
www.neutrale-ziekenfondsen.be
03 491 86 60 			

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
zorgkas@mloz.be
www.mloz.be
02 778 92 11 		
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Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
zorgverzekering.ov@lm.be
www.lm.be
09 235 72 98
Vlaamse Zorgkas
vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be
www.vlaamsezorgkas.be
02 553 45 90 		

Wie al een tegemoetkoming krijgt of heeft aangevraagd, moet
niets doen:
• U krijgt de tegemoetkoming nog steeds elke maand op
uw rekening gestort, een nieuwe aanvraag is niet nodig.
In de loop van 2017 neemt de zorgkas de uitbetalingen
automatisch over van de FOD Sociale Zekerheid.
• Lopende aanvragen worden afgewerkt en u krijgt de beslissing thuis opgestuurd.
De FOD Sociale Zekerheid staat nog altijd in voor de evaluatie
van de handicap. Dit wil zeggen: het opvragen van de medische informatie bij de behandelend arts, het eventueel uitnodigen van de burger voor een onderzoek in het medisch centrum en uiteindelijk beslissen over de erkenning van de
handicap.
Voor de aanvraag van een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming contacteert u de dienst maatschappelijk werk
van uw mutualiteit.

Meer info?

www.vlaamsesocialebescherming.be
www.handicap.belgium.be
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Bib
Openbare Bibliotheek Kampenhout
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016 65 99 79
kampenhout@bibliotheek.be

Kom jij ook luistervinken?

Tentoonstelling: legendes

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar

Kunstenares Christine
Morren uit Buken creëerde een plastisch
universum dat de grenzen tussen werkelijkheid, verbeelding en
mystiek verlegt.

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!
Woensdagen:
22 februari
8 maart
22 maart
Telkens om 16.00u en 16.30u

Zaterdagen:
25 februari
11 maart
25 maart
Telkens om 11.00u en 11.30u

Gratis.
En de ouders? Die kunnen onder-tussen rustig iets lezen &
genieten van een kopje koffie

Bezichtig haar werk
van 20 februari tot en
met 14 april 2017 in
onze bibliotheek (gratis
tentoonstelling).

Wist u dat?

• Studenten van harte welkom zijn om tijdens de
openingsuren in de bib te studeren? Reserveer uw
plaats en bezorg ons minstens 24 uur op voorhand
uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum en blokdag) via bibliotheek@
kampenhout.be .
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• U dvd’s of cd’s gratis ontleent? Dvd’s vindt u in de
rekken. Cd’s staan in het magazijn, maar mogen
ontleend worden. Snuister gerust in onze database
of vraag hulp aan onze medewerkers.
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Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

Streekwandelingen
in het Dijleland
Verken het mooie
Dijleland onder leiding van een Dijlelandse
topstreekgids! Tijdens het jaar
nemen onze ambassadeurs u op sleeptouw naar pakkende plekjes.
Alle wandelingen vertrekken om 14 uur en duren
ongeveer drie uren. We starten dit jaar in april met
twee wandelingen. Draag best stevig schoeisel
want veld- en boswegeltjes kunnen soms modderig zijn. U betaalt niets voor enkele uurtjes magisch Dijleland. Iedereen steeds welkom!

KAMPENHOUT I Toerisme I Nieuws uit de gemeente

Woensdag 12 april: gemeente Overijse
Vertrek om 14 uur aan CC De Bosuil Witherendreef 1 Jezus-Eik - Overijse
We maken een sportieve wandeling in Jezus-Eik
langs één van de vele trage wegen die de Druivenstreek rijk is en natuurlijk bekijken we even de
historische kerk en het bruisende cultureel centrum. De pachthoven langs de Welriekendedreef
zijn omgebouwd tot grote woonhuizen of maneges. Midden in de velden ontstaat de wijk Barbizon en het gelijknamig restaurant. U geniet van
het prachtig golvend landschap met het Zoniënwoud of Hoeilaart op de achtergrond.

8

Start restauratiewerken aan
pastorij van Kampenhoutcentrum
Al jaren staat de pastorij in het centrum van Kampenhout te
verkommeren. De gemeente nam vroeger al initiatieven om
de restauratie op te starten, maar pas na jaren aandringen,
raakte het dossier in een stroomversnelling.
Op 7 maart 2016 keurde de bevoegde minister de restauratiepremie goed. Daarna kon de gemeente starten met
de procedure voor de aanduiding van een aannemer.
Begin februari startte deze aannemer met de restauratiewerken aan de grote en kleine pastorij.
Ook het dossier voor de ‘binnen’ restauratie van de grote
pastorij is lopende. Hopelijk wordt dit dossier ook snel
goedgekeurd en krijgt de gemeente de restauratiepremie.
Als de volledige restauratie is afgerond, kunnen we weer
trots zijn op de pastorij in het centrum. De pastorij zal dan
ten dienste staan van het centraal kerkbestuur en in de
grote pastorij neemt een deel van de gemeentelijke
administratie zijn intrek.

Woensdag 26 april: gemeente Kortenberg
Vertrek om 14 uur aan de Sint-Amanduskerk
Dorpsplein 1 Erps-Kwerps
150 jaar geleden besloot de Staatspoorweg dat
het tijd was om een rechtstreekse lijn van Brussel
naar Leuven aan te leggen. De nieuwe stationnetjes lokken de bourgeoisie naar ons platteland.
Vooral in Kortenberg werden tegen het einde van
de 19de eeuw markante villa’s opgetrokken. Deze
wandeling loopt langs een erkend dorpsgezicht
van 13 eclectische villa’s, omringd door parkachtige tuinen, de mooiste straat van het dorp!
Het volledige programma:
www.kampenhout.be/toerisme
www.gidsenbond-dijlelenad.be
www.toerismevlaamsbrabant.be
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Kampenhout investeert
in een groener wagenpark
Door het burgemeestersconvenant te ondertekenen, engageerde Kampenhout zich om maatregelen te nemen om de
CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Eén van de actiepunten was dat het wagenpark van de
gemeente een pak groener moest worden.
Verschillende voertuigen uit het wagenpark waren aan vervanging toe. Bij nieuwe huurovereenkomsten werden dus
een aantal voertuigen op benzine en diesel vervangen
door twee elektrische voertuigen en drie voertuigen op samengeperst aardgas (beter bekend als CNG).

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Voertuigen die rijden op elektriciteit of aardgas zorgen op
korte termijn voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast. Zo draagt de gemeente
haar steentje bij om de doelstelling in 2020 te halen.
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Mimobus
Het gemeentebestuur organiseert
vervoer van en
naar de activiteiten die plaatsvinden in Kampenhout en gericht
zijn op senioren
(bijvoorbeeld hobbyclub, Ziekenzorg, dansnamiddag,
dorpsrestaurant, buurtrestaurant, markt, …).
Vervoer is beschikbaar:
•

•

•

•

Elke dinsdag (markt en buurtrestaurant) tot en met
31 december 2017: tussen 11 uur en 15.30 uur en
‘s avonds tussen 17.15 uur en 19 uur.
Elke derde maandag van de maand tussen 13 uur
en 18.30 uur (dansnamiddagen voor senioren) :
20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni ,
18 september, 16 oktober, 20 november en
18 december 2017
Elke derde woensdag van de maand tussen 13 uur
en 17.30 uur (hobbyclub in Park van Relst) :
15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni,
20 september, 18 oktober, 15 november en
20 december 2017
Seniorenfeest : donderdag 28 september 2017
van 11 uur tot 18 uur.

Wie kan gebruik maken van de Mimobus?
•

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

•

10

Senioren en minder mobiele personen, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
Kampenhout.
Ook de bewoners van zorginstellingen in Kampenhout die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister kunnen een beroep doen op het geregeld
vervoer.

Een rit aanvragen ?
•
•

U vraagt een rit aan op het nummer 0474/84.12.63.
(bereikbaar elke werkdag tussen 9.30 uur en 13 uur).
U reserveert ritten minimaal twee werkdagen
vooraf.

Heeft u nog geen kalender voor huisvuilophalingen?
Download hem gratis op www.interza.be of vraag er
eentje bij de dienst bevolking (gemeentehuis, gelijkvloers).

Geleidelijke overgang
naar een groene restafvalzak
Op dit ogenblik heeft elke Interza-gemeente aparte zakken
met het opschrift van de eigen gemeente. Wie per ongeluk
zakken van de verkeerde gemeente koopt, kan deze niet
gebruiken. Wie naar een andere gemeente binnen Interza
verhuist, moet andere zakken aankopen. Winkels met klanten uit verschillende gemeenten, moeten verschillende
types zakken aanbieden. Dit kan eenvoudiger en klantvriendelijker!
Daarom schakelt Interza sinds dit jaar geleidelijk aan over
naar een uniforme restafvalzak. Deze nieuwe afvalzak mag
u gebruiken in alle Interza-gemeenten, ongeacht de winkel
waar u de zak kocht. Om het verschil met de oude zakken
duidelijk te maken, verandert ook de kleur. De witte afvalzak wordt groen.
De overgang naar de nieuwe afvalzak verloopt geleidelijk.
Bestaande stocks in gemeenten en winkels worden afgebouwd en pas dan wordt de nieuwe groene zak in de
verkoop gebracht. De oude witte zakken blijven geldig tot
einde 2018. Ook daarna kunt u de witte zakken nog inruilen
tegen nieuwe, groene zakken.
Pas op: bij de bestaande witte zak blijft het de bedoeling
dat u deze enkel aanbiedt in de gemeente waarvoor hij
bestemd is.
Ook bij de pmd-zakken verdwijnt het gemeente-opschrift
en kunt u voortaan dezelfde zakken in het hele Interzagebied gebruiken (let wel: pmd-zakken van het Brussels
gewest of van andere intercommunales zijn niet geldig).
Zowel pmd- als restafvalzakken zitten voortaan in rollen
van tien in plaats van twintig.
Aan de inhoud, dikte en vorm van de zak wijzigt niets. Sinds
het gebruik van de knoopsluiting is het aantal klachten rond
de kwaliteit van de zakken bijna helemaal weggevallen.
Geen reden dus om hier iets aan te veranderen.

Betaling
•

•

U betaalt met een 10-rittenkaart, per rit wordt
1,5 euro aangerekend. Een heen- en terugrit kost
dus 3 euro.
Een 10-rittenkaart kost 15 euro en is beschikbaar
bij de dienst bevolking op het gemeentehuis en
aan het onthaal van het OCMW.

Heeft u vragen over de nieuwe restafvalzak?
Mail Interza op info@interza.be of bel 02 721 07 31.

DE WITLOOFGEMEENTE
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De gemeenteraad van november keurde verschillende aanvullende verkeersreglementen goed.
Door de werken aan de schoolomgeving in Relst
geldt aan het kruispunt AarschotsebaanTerloonststraat geen voorrang van rechts meer.
Het verkeer komende uit de Terloonststraat moet
nu verplicht stoppen ter hoogte van het nieuw aangelegde zebrapad.
Aan de nieuwe wegversmallingen in de Hutstraat
heeft het verkeer dat van de Aarschotsebaan naar
de Haachtsesteenweg rijdt voorrang op het andere verkeer.
Na de werken aan de schoolomgeving in de
Brouwerijstraat zal eenrichtingsverkeer gelden
tussen de Geilroedeweg en de Dorpsstraat in de
richting van het centrum. In de rest van de
Brouwerijstraat blijft tweerichtingsverkeer gelden.
Na de aanleg van de kiss-and-ride in de Brouwerijstraat starten de werken in Kampenhout-centrum.
Om de veiligheid van de fietsers te verhogen zal
ook daar eenrichtingsverkeer gelden in de lus
Kerkstraat-Gemeentehuisstraat-Frederik Wouterslaan-Dorpsstraat-Kerkstraat en dit in tegenuurwijzerszin.
Na een positieve evaluatie van de voorrangsregeling aan de wegversmalling in de Zeypestraat ter
hoogte van de sporthal van Kampenhout werd
beslist om deze regeling definitief te maken. Het
verkeer komende van de Haachtsesteenweg heeft
voorrang op het verkeer uit de richting van de
Langestraat.
Na testopstellingen in de Nieuwe Kassei en overleg met de buurtbewoners worden ook daar de
proefopstellingen definitief gemaakt: twee rijbaanversmallingen tussen de Peperstraat en de Liststraat en een asverschuiving in het deel tussen de
Liststraat en de Gursomstraat met telkens een
voorrangregeling voor het verkeer komende van
de Peperstraat richting Voortstraat. Daarnaast
geldt een parkeerverbod voor voertuigen zwaarder dan 3,5ton tussen de Gursomstraat en de
Peperstraat.
Al deze verkeersreglementen treden in werking na
bekendmaking op de website van Kampenhout en
plaatsing van de verkeerssignalisatie.

DE WITLOOFGEMEENTE

Besparingen en financiële
inspanningen leveren hun
vruchten af
De gemeenteraad van december keurde het voorstel van het
college om de belastingen te verlagen goed.
De belastingverhoging in 2014 was nodig omdat zowel de
jaarrekening van 2012 en 2013 een negatief resultaat van het
eigen dienstjaar hadden. Als de gemeente de oude belastingtarieven zou houden, kon het meerjarenplan nooit in evenwicht zijn. Het bestuur verhoogde de belastingen dus tot een
niveau dat noodzakelijk was om met een spaarzaam beleid
efficiënt te blijven werken, de nodige investeringen te kunnen
doen en het financiële evenwicht te houden.
De verlaging van de personenbelasting van 7,5% naar 7% past
in de geraamde ontvangsten van het meerjarenplan.
De algemene gemeentebelasting voor alleenstaanden daalt
van 70 euro naar 60 euro en voor gezinnen van 100 euro naar
85 euro. Zo komen we terug op het niveau van de vroegere
milieubelasting die afgeschaft werd bij de invoering van de
algemene gemeentebelasting.
Wij houden ook rekening met de stijgende energieprijzen van
elektriciteit, water, gas, … . De gemeentelijke belastingverlaging zal een deel van deze verhoging goed maken.

In stand houden nestgelegenheid huiszwaluwen
Sinds januari geeft de gemeente een premie aan inwoners die nestgelegenheden
voor zwaluwen in stand houden.
Bewoners of gebruikers van het gebouw waarop het nest
zich bevindt, kunnen de premie jaarlijks aanvragen (maximum één aanvraag per persoon, per adres, per jaar). De
premie varieert van 25 euro voor 1 bewoond nest tot 100
euro voor 4 of meer bewoonde nesten.
Als aanvrager verbindt u zich er toe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen en zorg te dragen voor het behoud van de nestgelegenheid.
Premie aanvragen? Bezorg een ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier aan de dienst milieu (milieu@kampenhout.be of Gemeentehuisstraat 16,1910 Kampenhout) en
dit ten laatste op 30 juni van het betreffende jaar.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Goedkeuring
verkeersreglementen
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Langs de prachtige velden, bossen en wateren, met grote kans zo 19/02 van 7 tot 15 uur
om laagvliegende vliegtuigen te bewonderen. Afstanden :
5-9-13-18 of 25km. Eindafstempeling om 18 uur. Verzorgde
catering. Organisatie door de Witloofstappers.

Wandeling:
Kampenhout
in de winter

De Landelijke Gilde bakt bakharing op de barbecue
t.v.v. kinderziekenhuis UZ LEUVEN. Ook haring in ‘t zuur te
verkrijgen en om mee te nemen.

Bakharing
op Vastenavond

zo 05/03
van 7.30 tot 15 uur

Wandelen door het Weisetterbos, langs de vaart en door de
Wildersedreef. Meer info bij de Houtheimstappers Steenokkerzeel.

Eetdag ten voordele van het parochiecentrum Pax.

Ivo Cornelis, een der Vlaamse groten in Kerk en samenleving di 07/03 van 20 tot 22 uur
geïllustreerd en inspirerend levensverhaal, door Mark
Cornelis, oud-pastoor van Berg. Meer info bij het Davidsfonds
Kampenhout.

Jef Pijp Tochten

Eetdag
parochiecentrum Pax

Ivo Cornelis

zo 05/03
van 11.30 tot 15 uur

di 28/02 van 19 tot 22 uur

Meer info op pagina 19.
Workshop:
telefoneren via internet

di 28/02
van 17.30 tot 21 uur

Davidsfonds Kampenhout organiseert een voordracht van
di 21/02 van 20 tot 22 uur
2 x 55 minuten waarin Geert Vandenbon door de geschiedenis
van de Ronde van Vlaanderen graaft. Met de hulp van archieffoto’s, spitse beeldmontages en unieke documenten spit hij
diep in het verre en recente verleden en kijkt hij naar de
toekomst van de Ronde.

ma 20/02 en
ma 20/03 om 14 uur

zo 19/02, zo 05/03
en zo 19/03, telkens van
10 tot 12.30 uur
en van 14 tot 17 uur

De Ronde Leeft

Yves Ombelets.

Seniorendansnamiddag Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door

Heeft u eens zin in een andere vorm van natuurbeleving
samen met Natuurpunt Kampenhout? Het Torfbroek is een
klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. U vindt er
plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Vele van deze biotopen kunnen enkel met beheer blijven
voortbestaan. Vooral in de natte biotopen is hierbij elke
helpende hand welkom !

Beheerwerken
in Torfbroek

za 18/02 van 19 tot 23 uur

Organisatie door de ouderraad. Zin in een leuke, verrassende,
uitdagende avond? Spreek dan familie of vrienden aan, vorm
een team en schrijf u in voor onze quiz!
www.parkschool-relst.be/quiz2017

Quiz ‘t Parkschool
Crackje

Datum

Omschrijving

Paxbar,
Brouwerijstraat 6

Zaal PAX,
Brouwerijstraat 6

School Ter Bronnen,
Tiendeschuurstraat 17

Glazen zaal
(OCMW-gebouw),
Dorpsstraat 9

Trefpunt,
Bukenstraat 22

Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

Salons Deli-Dish,
Brouwerijstraat 24

Sport- en
cultuurcentrum Berg,
Torfbroeklaan 25

Parking Torfbroek,
Visserijlaan

Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

Locatie

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

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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Een concert over koningen? Wie passeert de revue? Wie
za 11/03 van 20 tot 22 uur
zwaait de scepter? Koning Arthur? The Queen? Of dan toch die
vleesverslindende dino uit het Krijttijdperk? Kom het ontdekken! Meer info bij de K.F. De Eendracht Kampenhout

Algemene kennisquiz ten voordele van de Kampenhoutse
natuurgebieden. Inschrijven: eric.verstraeten5@telenet.be 016 / 65 77 07 of www.natuurpuntkampenhout.be .

Meer info op pagina 20.

Meer info op pagina 15.

Voor de 7e keer organiseert zaalvoetbalploeg Spartak Relst
zijn Breughels Smulfestijn. Iedereen is welkom voor het
uitgebreid Breughelmenu met o.a. zelfgemaakte pensen.

Meer info op pagina 16.

Meer info op pagina 20.

Gezellig eetfestijn à volonté met keuze uit een 6-tal soorten
overheerlijke pasta. Inschrijven via mail op vriendenkring@
scholenterbronnen.be of op school zelf.

Productie 2017 van toneelkring De Anjelier vzw.

Kampenhout fietst tegen kanker organiseert spaghettiweekend. Kom heerlijke spaghetti met verse groentjes (ook vegetarisch) of croque uit het vuistje eten voor het goede doel.

Tijdens deze wandeling maakt u kennis met de prachtige
voorjaarsflora en het lenteleven. Laarzen zijn aanbevolen.
Meer info bij Natuurpunt Kampenhout.

Rexconcert

Quiz Natuurpunt
Kampenhout

Leer werken met uw
Android tablet

Praatcafé Dementie

7de Breughels
Smulfestijn Spartak Relst

Nacht van de
Geschiedenis:
'De Volgende Stroof'

Leer werken
met de IPad

Pastabuffet à volonté

“OSCAR” komedie
van Claude Magnier

Spaghettiweekend
Kom Op Tegen Kanker

Torfbroek op zijn
Paasbest

Parochiecentrum Pax,
Brouwerijstraat 6

BGSO! Ter Bronnen
- Tiendeschuurstraat 17

Glazen zaal
(OCMW-gebouw),
dorpsstraat 9

Zaal PAX,
Brouwerijstraat 6

Park Van Relst,
Aarschotsebaan 128

Cafetaria van WZC
Molenstee,
Gemeenteplein 1

Glazen zaal
(OCMW-gebouw),
dorpsstraat 9

Sport- en
cultuurcentrum Berg,
Torfbroeklaan 25

Zaal PAX,
Brouwerijstraat 6

Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26

Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

Parking Torfbroek,
Visserijlaan

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 1 maart 2017 in!

zo 09/04 van 14 tot 17 uur

za 1/04 van 17 tot 19 uur en Sport-en cultuurzo 2/04 van 11 tot 14 uur en centrum,
van 17 tot 19 uur
Torfbroeklaan 25

vrij 31/03, za 01/04
om 20.30 uur en
zo 02/04 om 15 uur

za 25/03 van 18 tot 20u

ma 20/3 en vrij 24/3,
telkens van 13 tot 16 uur

di 21/03 van 20 tot 22 uur

zo 19/03
van 11.30 tot 20 uur

di 14/03 om 19 uur

ma 13/03 en vrij 17/03,
telkens van 13 tot 16 uur

za 11/03 om 20 uur

za 11/03 van 19 tot 21.30
uur en zo 12/03 van 15 tot
17.30 uur

Viering van 40 jarig bestaan. Grimmige sprookjes Anders, een
boeiend spektakel voor iedereen: originele choreografieën,
semi-professionele dansers, prachtige kostuums, professionele belichting, mooie muziek. Dansers vanaf 4 jaar zullen u
verrassen op het podium. Reservatie tickets: 0472 45 07 12.

Balletschool
Attitude - Fabels
van Fonteyne

za 11/03 doorlopend
van 11.30 tot 21 uur

Spaghetti (ook vegetarisch) & lasagne (ook vegetarisch),
macaroni en heerlijke nagerechten. Door Chiro Kampenhout

Italiaanse Avond

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).

rt
o
dp
S
g
&
deu
J
g
eu

J

PRAKTISCHE INFO

10DE REGIONALE

AVONTURENSPORTDAG

INSCHRIJVEN:
Schrijf zo snel mogelijk in. Het aantal
inschrijvingen is beperkt tot 150 deelnemers! Vul de inschrijvingsstrook in
en geef ze voor 23 maart 2016 aan
de sportverantwoordelijke van je gemeente.

Deze 10 regionale
avonturensportdag
biedt opnieuw veel
uitdagende activiteiten voor jongeren
van 10 tot 15 jaar.
Inschrijven is verplicht!
de

WANNEER:

PRIJS: 15 euro
- Inbegrepen: alle activiteiten,
busvervoer, verzekering
- Niet inbegrepen: lunch, drank
- De inschrijving is pas definitief na
betaling aan de sportverantwoordelijke van je gemeente.

De Schorre
Schommelei 1 - 2850 Boom





VOOR WIE:



jongeren van 10 tot 15 jaar




PROGRAMMA:

12.30 - 15.30 uur:
16.00 - 17.00 uur:

- reserveschoenen
- grote plastiek zak
- handdoek
- lunch (Er kan ter plaatse drank
gekocht worden.)
Er wordt busvervoer voorzien vanuit de regiogemeenten. De opstapplaats en de uurregeling wordt u
later meegedeeld.

REGIOCOÖRDINATOR:
Provinciale sportdienst
Carine Moens
tel. 016-26 76 66
carine.moens@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be

Iedereen neemt deel aan 5
van de volgende activiteiten:

WAAR:

10.00 - 12.00 uur:
12.00 - 12.30 uur:

- reservekledij (dubbel stel)

ACTIVITEITEN

Donderdag 7 april 2016
8.30 -16.30 uur

08.30 - 09.30 uur:

MEEBRENGEN:

Meer info
jeugd@kampenhout.be en
sport@kampenhout.be
016 65 99 15 en 016 65 99 75



busvervoer deelnemers
activiteiten
middagpauze
activiteiten
busvervoer deelnemers





Klautermuur
Via ferrata
Hoogteparcours
Klimmuur
Laag hindernissenparcours
Vlottentocht
Pedalozoektocht
Slackline - vertikale band jokari run
Touwtrekken - horizontaal
web - evenwichtsboot
Bosspel

Sportweken

Terugblik: Be Oké

• Sportweek krokus
vakantie: 27 februari
t.e.m. 3 maart 2017
• Sportweek 1 paas
vakantie: 3 t.e.m. 7 april
2017
• Sportweek 2 paasvakantie: 10 t.e.m. 14 april 2017

De animatoren van Be
Oké zetten steeds hun
beste beentje voor om
alle kinderen een leuke
vakantie te bezorgen.
De activiteiten tijdens
de kerstvakantie waren
heel uiteenlopend: toneeltjes, kerstkoekjes
maken uit klei, mooie
liefdesbriefjes knutselen, het raadsel van de
tijdschriften oplossen,
taart
maken,
fruitbrochettes en pizza
maken, politieopleiding
volgen, verkleedpartijtjes,
rooms, ... Niets is te gek!

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Locatie:

sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout)

Inschrijven doet u ten laatste 14 dagen voor de start
van de sportweek via www.kampenhout.be/tickets.
Klik op ‘E-tickets’ voor info over het aanmaken van een
gezinslogin op TicketGang.
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, schrijven zich in op de sportdienst.
Organisatie: sportdienst i.s.m. GCV Sportpret

voetballen,

escapes

KAMPENHOUT I Jeugd & Sport

Terugblik: gemeentelijke kleuterhappening
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In december verwelkomden we ongeveer 100 kleutertjes in gezelschap van mama of papa voor de show van Clown Michael!

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

Gezocht: muziekgroepjes
De cultuurdienst zoekt leuke bands voor de vier openluchtfestivals die elke zomer in Kampenhoutse dorpskernen
plaatsvinden.
Maakt u deel uit van een toffe band (Kampenhoutse roots
zijn een pluspunt!)en heeft u goesting om een voorprogramma van Kampenhout Swingt 2017 te verzorgen?
Laat het voor 15 maart weten aan cultuur@kampenhout.be !

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar en hou je van poëzie? Schrijf je graag gedichten?
Doe mee met onze poëziewedstrijd en wie weet pronkt
jouw gedicht binnenkort in de gemeenteberichten en
op onze website.
Een jury beoordeelt de inzendingen. De mooiste gedichten worden bekroond met een boekenbon!
Deelnemen doe je door …
Inzendingen zijn welkom tot
30 maart 2017. Om deel te
nemen aan deze wedstrijd
moet je in Kampenhout
wonen of leerling zijn van
een Kampenhoutse school.
Organisatie door de
cultuurraad i.s.m.
gemeente Kampenhout

Heb je nog vragen?

cultuur@kampenhout.be of 016 65 99 72

DE WITLOOFGEMEENTE

Nacht van de geschiedenis:
De Volgende Stroof
Een muzikale voorstelling van Dree Peremans (oud- inwoner van Nederokkerzeel en auteur van het boek over
Wannes Vande Velde ‘Wannes, hier is hem terug) samen
met Marc Houman (leerling van Wannes) en Bernard Van
Lent (eerste accordeonist van Wannes).
Het trio brengt een avondvullend programma met veel informatie en liederen over Wannes in een zeer persoonlijke
benadering.
Wanneer:
Locatie:
Toegang:

dinsdag 21 maart van 20 tot 22 uur
zaal PAX (Brouwerijstraat 6, 1910 Kampenhout)
5 euro

Samenwerking tussen Davidsfonds Kampenhout, Heemkring Campenholt en cultuurdienst van Kampenhout.

KAMPENHOUT I Cultuur

Poëziewedstrijd Marcel Pira
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3e jaar ‘Praatcafé Dementie
Kampenhout ‘
Na een succesvolle twee jaar, heten we u ook nu weer van
harte welkom op het Praatcafé Dementie Kampenhout.
Het Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken.
Daarom nodigen we verschillende deskundigen uit om een
bepaald aspect van dementie toe te lichten.
Nadien kunt u vragen stellen en een drankje nuttigen. U
heeft ook de mogelijkheid om uw eigen ervaringen uit te
wisselen met anderen. Ook dit jaar werken we samen met
Praatcafé Dementie ‘Het Kompas’ te Haacht.
Locatie: cafetaria van WZC Molenstee
(Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout)

Zitdagen verwarmingstoelage 2017
Dinsdag		
Woensdag
Dinsdag
Donderdag

7 maart 2017
5 april 2017
9 mei 2017
8 juni 2017

16 - 19 uur
14 - 16 uur
16 - 19 uur
14 - 16 uur

Opgelet: u vraagt de verwarmingstoelage aan binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen
van OCMW Kampenhout. Meer info: socialedienst@
ocmw-kampenhout.be

Buurtrestaurant
‘Pure Goesting’
Sociaal restaurant en dorpsrestaurant smelten samen.
OCMW Kampenhout is reeds enkele jaren actief in het organiseren en ondersteunen van het wekelijkse sociaal restaurant en de vele dorpsrestaurants. Precies omdat het mensen samenbrengt en de onderlinge samenhang in een dorp
versterkt, willen we een fijne ontmoetingsplaats uitbouwen
voor onze inwoners door beide restaurant samen te smelten tot één gloednieuw buurtrestaurant ‘Pure Goesting’.

Programma:

KAMPENHOUT I OCMW

• Dinsdag 14 maart om 19 uur:
‘Werking van het geheugen bij personen met
dementie’.
Door dr. An Haekens, hoofdgeneesheer & ouderen
psychiater.
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• Donderdag 11 mei om 19 uur:
‘Heeft het nog zin dat ik langs ga, op bezoek bij
ouderen met dementie’.
Door mevr. Marieke Verbiest, klinisch neuropsychologe.

Meer info?
wzc.ergo@ocmw-kampenhout.be of 016 31 43 28

We willen de gezellige momenten gebruiken om informatie
te geven en animatie aan te bieden:
• Activiteiten: infomomenten en ontspanningsactiviteiten
(bv. kaartnamiddag, bingo, valpreventie ...).
• Themadagen: aangepaste maaltijden en aankleding van
de Glazen Zaal volgens de seizoenen.
• Buurttafels: we nodigen de inwoners van Berg, Buken,
Kampenhout, Nederokkerzeel en Relst twee maal per jaar
uit om plaats te nemen aan de zogenaamde ‘buurttafels’.
Zo ontmoeten mede-inwoners hun buurtgenoten tijdens
één van de wekelijkse buurtrestaurants.
Het buurtrestaurant is er voor Kampenhoutse:
• 65-plussers en hun partner (ongeacht de leeftijd van de
partner)
• alleenwonenden, ongeacht de leeftijd
• bewoners van seniorenflats Zuurhage en assistentiewoningen de Waaier
• klanten van de dienst huishoudhulp van OCMW Kampenhout
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onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

• cliënten van de dienst gezinszorg via de Welzijnskoepel
West-Brabant
• cliënten van de sociale dienst van OCMW Kampenhout
• partners en naaste familieleden van bewoners van woonzorgcentrum Molenstee, seniorenflats Zuurhage en assistentiewoningen de Waaier
• max. 1 begeleider per mindermobiele persoon
Hoeveel kost dat?
Voor 10 euro krijgt u soep, hoofdgerecht en dessert met
koffie.
Voor de cliënten van de sociale dienst is er een aangepast
tarief: 2 euro voor volwassenen en kinderen van +12 jaar, 1
euro voor kinderen jonger dan 12 jaar en gratis voor kinderen jonger dan 5 jaar.

Waar en wanneer is het buurtrestaurant?
Glazen Zaal, gelegen in het OCMW-gebouw (Dorpsstraat 9,
1910 Kampenhout).
Elke dinsdag en donderdag openen de deuren om 11.30
uur.
Om 12 uur serveren we de maaltijd en om 14.30 uur sluiten
we af.

BUURTTAFELS
28 februari 2017: buurttafel Relst
30 maart 2017: buurttafel Buken

Menu - Maart 2017

Dinsdag 07-03 (bon kopen vóór 21-02-17)
Erwtensoep met korstjes
Kipfilet met currysaus, ananas, groenteblokjes en rijst
Crème renversée

Donderdag 09-03 (bon kopen vóór 23-02-17)
Heldere kippensoep met vermicelli
Varkenshaasje met jagersaus en kroketten
Flan met mango-abrikoos

Dinsdag 14-03 (bon kopen vóór 28-02-17)
Witloofroomsoep met witloofsnippers
Zalmfilet met hollandaisesaus en waterkerspuree
Flan chocolade met hazelnootjes

Donderdag 16-03 (bon kopen vóór 02-02-17)
Groene groentesoep met spekjes
Saltimbocca van kalkoen met Provençaalse saus en pasta
Tompoes

Dinsdag 21-03 (bon kopen vóór 07-03-17)
Minestrone verde
Koninginnehapje met asperges, worteltjes en rösti’s
Bavarois met bosaardbei-citroen

Donderdag 23-03 (bon kopen vóór 09-03-17)
Consommé golden bridge
Blinde vinken met witloof, dragonsaus en peterselieaardappelen
Panna cotta met rode vruchten

Dinsdag 28-03 (bon kopen vóór 14-03-17)
Aspergemosterdsoep met pijpajuin
Varkensgoulash met rijst
Bavarois met nougat-abrikoos

Donderdag 30-03 (bon kopen vóór 16-03-17)
Tomatensoep met balletjes
Kalkoenfiletgebraad met lentegroenten en frieten
Misérable

Op www.ocmw-kampenhout.be kunt u het menu terug-vinden. Als u graag per mail het menu ontvangt, kunt u dit vragen
via buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be.
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Donderdag 02-03 (bon kopen vóór 16-02-17)
Broccolisoep met bloemkoolroosjes
Gegratineerd witloof met ham en puree
Bavarois met bosvruchten
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Is uw woning nog
niet brandveilig?
Doe beroep op een brandpreventieadviseur!
Een brandpreventieadviseur is een
speciaal opgeleide brandweerman of –vrouw die een gratis
controle doet in en rond uw woning en zo de verbeterpunten
rond de brandveiligheid toelicht.
Door een huisbezoek speelt de brandpreventieadviseur gericht in op de situatie. Samen lijsten we zwakke punten op en
geven we advies en tips over hoe u uw woning brandveiliger
maakt. Een belangrijke taak van een brandpreventieadviseur
is om bewoners te informeren over het belang van voldoende
rookmelders en een vluchtplan.
Voor verenigingen of appartementsblokken geven we gratis
infosessies. Samen bekijken we er meer brandveiligheid en
bewustzijn kan zijn.
Gratis advies?
Contacteer de brandpreventieadviseur van uw plaatselijke
brandweerpost, u vindt de gegevens op www.speelnietmetvuur.be .

KAMPENHOUT I Preventie I Openbare werken

Afwezigheidstoezicht
Bent u minstens een week weg van huis door een vakantie,
uw werk of een ziekenhuisverblijf en laat u uw woning niet
graag onbewaakt achter? Maak dan gebruik van afwezigheidstoezicht. De patrouilleploeg, wijkinspecteur of gemeenschapswacht komt regelmatig langs tijdens uw afwezigheid.
Bij problemen verwittigen zij onmiddellijk de opgegeven contactpersoon.
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Hoe aanvragen?
• Vul een aanvraag voor afwezigheidstoezicht in (via
www.kastze.be of aan onze onthaalpunten) en bezorg ons
dit 6 weken voor uw vertrek.
• De wijkinspecteur maakt een afspraak om bij u thuis enkele
preventietips te geven die uw woning extra beveiligen.
• Hou rekening met ons advies en onze patrouilles
komen met veel plezier een oogje in het zeil houden tijdens
uw afwezigheid.

Meer info
openbarewerken@kampenhout.be
016 65 99 01

Onderhoudswerken
aan gemeentelijke wegen
Om schade aan het wegdek te voorkomen, hebben
een aantal wegen dringend onderhoud nodig.
De intercommunale Haviland stelde een aannemer aan
voor zulke onderhoudswerken. Doordat veel gemeenten binnen het werkingsgebied van Haviland hier gebruik van willen maken, zijn de werken in Kampenhout
uitgesteld van eind 2016 naar het voorjaar van 2017.
Er zullen herstellingswerken aan de asfaltverharding
zijn:
• Aarschotsebaan (deel tussen Wildersedreef en
Maalderstraat)
• Wildersedreef (tussen Dorpelstraat en het begin van
de kasseien)
• Dorpelstraat
• Stationsstraat (tussen Dorpelstraat en Ter Bronnenlaan en tussen Dorpsstraat en Haachtsesteenweg)
• Guido Gezellelaan (vanaf de Rood Kloosterlaan tot
aan de Leibeek)
• Molenveldweg (tussen Dorpsstraat en Perksesteenweg)
• De lus Bukenstraat-Assentstraat-Aarschotsebaan
In de loop van 2017 komen ook andere straten aan bod
voor een grondige opknapbeurt. Stap voor stap blijft de
gemeente inspanningen leveren om het comfort en de
veiligheid van de Kampenhoutse wegen te verhogen.

Elektriciteit of aardgasaansluiting aanvragen kan
voortaan in 20 minuten
Infrax, één van de twee Vlaamse netbeheerders,
lanceerde de nieuwe digitale toepassing ‘Mijn Infrax’. Die maakt het voor gezinnen en bedrijven
mogelijk om snel en handig aansluitingen voor
elektriciteit, aardgas, kabeldistributie en riolering
aan te vragen. Klanten krijgen via het systeem binnen de 20 minuten een op maat gemaakte prijsofferte en kunnen zelf bepalen wanneer de Infrax-technici moeten langskomen om de
aansluitingen te verrichten.
www.infrax.be
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Vrijwilliger(s) van het jaar 2016
De titel was dit keer voor de vrijwilligers van het woonzorgcentrum Molenstee.
Door hun inzet krijgen de bewoners van Molenstee extra
aandacht en verzorging waar het verplegend personeel
doorgaans geen tijd (meer) voor heeft. De vrijwilligers geven met plezier hun vrije tijd, energie, hart en ziel aan de
bewoners. Ze baten de cafetaria uit, doen bewegingsoefeningen en knutselsessies met de bewoners. Ze maken met
de mindervaliden een tochtje met de rolstoel of een wandeling in de gang. Ze helpen in de keuken, verzorgen de
opendeurdag en doen nog honderd andere kleine dingen.
Voor hen is dit geen job, maar een roeping. U ziet ze meestal niet, maar ze zijn er wel.
We wensen hen een dikke proficiat, een zitbank met naamplaatje zal aan hen worden opgedragen.

Tournée Minérale,
een maand zonder
alcohol
Kampenhout steunt Tournée Minérale
en moedigt de inwoners aan om mee
te doen. Het schepencollege neemt
zelfs actief deel aan de campagne en besliste om
gemeentelijke activiteiten en recepties in februari
alcoholvrij te laten plaatsvinden.
Doet u mee? Super!
Dan kiest u deze maand voor lekkere alcoholvrije alternatieven? Smoothies, fruitwater of misschien een originele mocktail? Dit toppertje is alvast een aanrader:
Ingrediënten mocktail
- 20 ml limoensap
- 100 ml water
- 40 ml vlierbloesem
- 8 basilicumblaadjes
- 3 el crushed ice
- snuifje kaneelpoeder
Doe de basilicum en de vlierbloesem in een shaker of
confituurpot. Kneus de basilicum met een stamper zodat het sap van de basilicum vrij komt. Voeg het water,
het limoensap en een snuifje kaneel toe. Wees er zuinig mee want kaneel overheerst snel. Sluit de shaker of
confituurpot en schudt krachtig. Giet het geheel door
een zeef in een leuk glas en voeg ijs toe. Cheers!

Workshop: telefoneren via
internet met tablet

Meer recepten vindt u op www.tourneeminerale.be

Wanneer:
Locatie:

dinsdag 28 februari 2017 van 19 tot 22 uur
OCMW
Kampenhout
Glazen
Zaal
(Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout)
Prijs:
13 euro
Info en inschrijvingen: Archeduc (Kattestraat 25,
1745Opwijk) - 02 454 54 01 of
info@archeduc.be - www.archeduc.be
Deelnemers brengen hun eigen tablet mee.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Wilt u contact houden met familie of vrienden in binnen- én buitenland? In deze workshop leert u de basismogelijkheden van Skype kennen en demonstreren
we dit op uw tablet.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 30

Workshops
‘Aan de slag met tablets’
Regionale zwemlessen
voor 50-plussers
Onder het motto “nooit te oud om te leren” bieden
wij senioren de mogelijkheid om op een rustige manier kennis te maken met het plezier om zich als een
vis in het water te voelen.
Wanneer Van 21 april tot en met 23 juni 2017
Elke vrijdag van 12.15 - 13 uur (10 lessen)
Waar

Zwembad Tremelo
(Veldonkstraat 3, 3120 Tremelo)

Voor wie Zowel lessen voor beginners als voor
gevorderden
Prijs

30 euro voor 10 lessen (inkom zwembad
en begeleiding inbegrepen)

Inschrijven + meer info:
sport@kampenhout.be of 016 65 99 75

U heeft een tablet met Android-besturingssysteem of iPad gekocht. Het scherm straalt u tegemoet, maar nu … . Wat moet ik doen? Wat
betekenen al die iconen? Hoe raak ik op internet? Honderden vragen waar u niet onmiddellijk een antwoord op vindt.
Leer werken met uw Android tablet:
maandag 13 maart en vrijdag 17 maart, telkens
van 13 tot 16 uur
Leer werken met uw iPad:
maandag 20 maart en vrijdag 24 maart, telkens
van 13 tot 16 uur

KAMPENHOUT I Senioren

Neem uw eigen tablet of iPad met toebehoren
mee.
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Waar: OCMW Kampenhout (Glazen Zaal), 		
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Prijs: 26 euro
Senioren, zet alvast 4 mei 2017 in uw agenda.
Dan gaat de jaarlijkse sporteldag
in Durbuy door. Meer info in de volgende
gemeenteberichten!

Info en inschrijvingen:
Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk
T 02 454 54 01 of info@archeduc.be
www.archeduc.be
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Meer info
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
016 65 99 18 - woonloket@kampenhout.be
Maandag: 8.45 - 11.45 uur
Dinsdag: 8.45 - 11.45 uur en 17 - 20 uur

Wijzigingen premies 2017
De belangrijkste nieuwigheden in een notendop:

Burenpremie
Nieuwe energiepremie voor projectbegeleiders die collectief
een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om deze energiezuinig te maken (400 euro per woning).

Totaalrenovatiebonus / voucher
Deze bonus beloont eigenaars die het energievriendelijker maken van hun woning systematisch en alomvattend aanpakken.
Wie binnen 5 jaar 3 energiebesparende renovaties doet, kan een
bonus van 1.250 euro krijgen. Per bijkomende investering stijgt
de bonus, tot maximaal 4.750 euro.
Infrax keert de premie uit en dit bovenop de andere premies. Het
gaat om het plaatsen van nieuwe beglazing, zonneboiler, warmtepomp, dak- of zoldervloerisolatie, kelderisolatie, buitenmuur-isolatie, ventilatiesysteem.

Wijziging premie:
- dak- of zoldervloerisolatie
Van 1/01/2017 tot 31/12/2018: 6 euro per m² geplaatst door aannemer en 3 euro per m² voor doe-het-zelvers. R-waarde moet
minimum 4,5 zijn.
- hoogrendementsglas
Van 1/01/2017 tot 31/12/2019: 10 euro per m². U-waarde maximum 1,1.
- zonneboiler
Vanaf 1/07/2017: werken moeten uitgevoerd worden door aannemer met certificaat van bekwaamheid
- warmtepomp
Van 1/01/2017 tot 30/06/2017: 4000 euro voor geothermische,
1500 euro voor luchtwarmtepomp, 800 euro voor hybride luchtwaterwarmtepomp, 300 euro voor luchtluchtwarmtepomp
(max.40% van factuur). Vanaf 1/07/17: werken moeten uitgevoerd
worden door aannemer met certificaat van bekwaamheid.

Nieuwe premie: muurisolatie langs binnenzijde
Van 1/01/2017: premie van 15 euro per m². R-waarde moet minstens 2 zijn.

Nieuwbouw:
Géén premie E-peil voor woningen met een bouwaanvraag vanaf
1/1/2017.
Neem een kijkje op www.infrax.be en vind uw premie. Of neem
contact op met het woonloket.

DE WITLOOFGEMEENTE

OC

MW
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onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Woonzorgcentrum
Molenstee: vrijwilligers
gezocht voor hulp bij
maaltijd ‘s avonds (17 - 18 uur)
Woonzorgcentrum Molenstee steunt voor haar
dagelijkse werking op een uitstekend team van
medewerkers, aangevuld met een groep van
geëngageerde vrijwilligers. Een helpende hand
is altijd welkom en daarom zoeken wij nu nog
vrijwilligers voor de maaltijdbegeleiding.
U begint om 17 uur de maaltijden uit te delen en
de drank uit te schenken. U helpt de bewoners
die niet meer zelfstandig kunnen eten en nadien ruimt u de tafels af. Tegen 18 uur zit uw
taak erop en heeft u veel mensen gelukkig gemaakt.
Iets voor u? Mail wzc.vrijwilligers@ocmw-kampenhout.be of bel 016/314 328 voor een vrijblijvende afspraak.
Als u graag andere taken zou uitvoeren binnen
het woonzorgcentrum, dan horen we dat natuurlijk ook graag. We vinden vast iets dat bij
uw interesses en mogelijkheden past.

KAMPENHOUT I Woonloket I OCMW
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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

TERUGBLIK
Witloof kweken - Het Klimtouw
De
tweede
graad kweekte zelf wateren grondwitloof met de
wiltoofbox en
met succes.
Met het heerlijke witloof werden allerlei gerechtjes gemaakt en dan was
het natuurlijk tijd om te proeven!

Gezelschapsspelletjes
in ‘t Okkerzeeltje Het Klimtouw
Regelmatig is er een schooloverschrijdende activiteit met kleuterschool ‘t Okkerzeeltje. Deze keer speelden de kinderen van de derde graad gezelschapsspelletjes met de kleuters.

Opendeurdag en inschrijvingen
• De inschrijvingen voor volgend schooljaar starten op maandag
6 maart 2017. Tijdens de opendeurdagen kunt u kennismaken
met onze scholen:
• DE TOVERBERG - woensdag 15 februari 2017 – 17 tot 19 uur
• HET KLIMTOUW - donderdag 16 maart 2017 – 15.30 uur tot 17 uur

Ketnetkoekenbak en kersthappening - De Toverberg

KAMPENHOUT I Onderwijs

In alle klassen werden heerlijke koekjes gebakken ten voordele van de Ketnetkoekenbak.
De kleuters verkochten op het grootouderfeest en de lagere school opende een kraampje op de kersthappening.
Als beloning mochten we van Ketnet met de hele school naar een optreden van de Ketnetband in Boom.
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De inwoners van Interza blinken uit in sorteren en recycleren. Jaarlijks zamelen ze maar liefst bijna tienduizend ton keuken- en tuinafval in. In de compostering
van Ecowerf in Wilsele-Leuven wordt het gft-afval verwerkt tot waardevolle compost. Elk voorjaar biedt Interza inwoners de kans om te genieten van de voordelen
van de compost.
Tussen januari en maart kunnen inwoners op het recyclagepark zakjes compost van 40 liter kopen voor 3,5 euro.
Compost zorgt voor een verhoogd humusgehalte in de
bodem. Daardoor wordt de grond vruchtbaarder en
blijven water en voedingsstoffen beter beschikbaar
voor de plant.
De productie en eigenschappen van compost worden
streng gecontroleerd door onder andere het voedselagentschap, de OVAM en Vlaco. Wie Vlaco-gecertificeerde compost koopt, is zeker van een gestandaardiseerd kwaliteitsproduct.

Europa keurt klimaatactieplan
van Kampenhout goed
34 Vlaams-Brabantse gemeenten kregen een officiële
goedkeuring van Europa voor hun klimaatactieplan. Het klimaatplan van Kampenhout werd gekozen om als één van
de drie ‘voorbeeld’ klimaatactieplannen te worden voorgelegd aan de Europese Commissie.
De Commissie nam het document grondig door en Kampenhout slaagde met glans voor de test!
In de plannen beschrijven gemeenten de acties die ze zullen ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot op hun
grondgebied met minstens 20% te verlagen. Ook Kampenhout ging deze uitdaging aan.
In het plan voorziet de gemeente steun voor energie-efficiënte maatregelen bij particuliere woningen (o.a. isolatiepremies en Kyoto in de wijk), wil men de impact meten van wagens op de lokale luchtkwaliteit (bv. AirQmap), korte ketens
gebruiken en stimuleren (bv. het korte keten project van Interleuven met een focus op voedselvoorziening en de landbouwsector), een burgercoöperatie inzake fotovoltaïsche
zonnepanelen opstarten en een thermografische luchtfoto
realiseren. Maar dit is nog niet alles, het is slechts een greep
uit de ambitieuze plannen van Kampenhout.
Heeft u hier vragen over of wilt u graag deelnemen aan
de volgende klimaatraad, zelf
projecten uitwerken en lanceren samen met andere inwoners
en de gemeente?
Contacteer onze milieudienst.
DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Stookolietankslag 2017
- groepsaankoop
Oude stookolietanks die niet meer
werken, kunnen vroeg of laat beginnen lekken. Er kan ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater ontstaan omdat de lege
stookolietanks mogelijk nog stookolieresten bevatten. De kosten
voor de sanering van zo’n vervuiling kunnen dan hoog oplopen.
De milieuwetgeving zegt dat u elke tank die buiten
gebruik is gesteld, eerst moet ledigen, reinigen en daarna verwijderen. Voor tanks met een inhoud van meer
dan 5.000 liter moet dit zelfs binnen de 36 maanden na
de buitengebruikstelling gebeuren. Als de verwijdering
door technische redenen niet mogelijk is, moet de tank
gereinigd en opgevuld worden. Een erkend tanktechnicus beslist om de tank al dan niet op te vullen.
Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke
stookolietanks te drukken, organiseert een werkgroep,
samengesteld uit inwoners van Kampenhout en 6 andere gemeenten, een nieuwe stookolietankslag. Door een
gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs verkregen worden,
rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde
werk.
Bent u geïnteresseerd in dit project, dan kunt u dit
geheel vrijblijvend aangeven op het invulformulier via
https://extranet.interleuven.be/tankslag
De werkgroep beslist welke aannemer deze tankslag
mag uitvoeren. Kunt u zich enkele keren vrij maken in de
periode februari tot mei en wenst u actief deel te nemen
aan de werkgroep? Geef dit dan zeker aan op het invulformulier.
In juni is er meer duidelijkheid over welke firma aangesteld wordt voor de tankslag. We organiseren dan ook
een informatieavond over de tankslag en de bekomen
voorwaarden.
Nadien kunt u met de gekozen firma een individueel
contract afsluiten en de tank laten verwijderen of opvullen. Na de uitvoering van de werken maakt de firma de
vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank
over aan de opdrachtgever.
Nog vragen? milieu@kampenhout.be of 016 65 99 12

KAMPENHOUT I Milieu

Compost te koop voor 3,5 euro
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