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Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
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Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers
Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

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

Villa Lucie, Gemeenteplein

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16
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

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

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

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

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

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

Loods, Neerstraat 20

Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW
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De zomervakantie ligt achter ons. We blikken terug op een
mooie rijk gevulde zomer met activiteiten. Scouts- en chirokampen, sportkampen, muziekkampen, knutselkampen, ‘t
Grobbeltje, … maakten onze jeugd enthousiast. De vele animatoren, leiders en leidsters genoten samen met de kinderen.
In Kampenhout-centrum werd er verder gewerkt aan de
fietsstroken. Dank voor het geduld en begrip van onze inwoners, alsook van onze handelaars. De bereikbaarheid
was niet altijd evident, maar veiligheid is een prioriteit, op
alle vlakken.
Onze gemeente heeft zich ook aangesloten bij het alarmeringssysteem Be-Alert. Kijk even op www.be-alert.be en
registreer uzelf zodat wij u kunnen verwittigen mocht dat
nodig zijn. Lees meer op pagina 7.
Een aangename leefomgeving zorgt voor een evenwicht
tussen wonen, werken en ontspanning. Onze open ruimten
bewaren, maar ook voorzien in een landbouwareaal, is belangrijk en typeert Kampenhout. Ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2006 moet dit evenwicht bewaren,
maar is aan een herziening toe. Het moet voldoen aan de
huidige behoeften en onze open ruimten bewaren en versterken.

Het bestuur gaat van start met
de opmaak van een beleidsplan voor Kampenhout. De nadruk wordt gelegd op betrokkenheid en inspraak van alle
Kampenhoutenaren
door
maximaal in te zetten op participatie. Samen met de inwoners gaan we op zoek naar de
troeven van Kampenhout en
willen we de toekomst van Kampenhout ‘inkleuren’.
Op dinsdag 10 oktober om 19 uur in de Glazen zaal
(OCMW-gebouw) organiseren we een eerste werksessie.
Laat uw stem horen, als toekomstmaker van Kampenhout
kunt u de troeven en dromen van onze gemeente actief
‘kleur geven’.
Hieronder vindt u een postkaart die u kunt uitscheuren.
Laat ons weten of u op de hoogte wil blijven of actief wil
deelnemen aan het project. Via www.kleurmeedetoekomst.be kunt u het project volgen, uw ideeën of Kampenhoutse troeven posten, delen en liken. Alvast bedankt aan
iedereen om hier actief aan deel te nemen.
Uw burgemeester
Kris Leaerts
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Beste Kampenhoutenaar,
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Neemt uw vereniging graag deel aan de kerstmarkt in Kampenhout-centrum op dinsdag 19
december?

Felicitaties van het gemeentebestuur, ook aan diegenen
die om persoonlijke redenen hun identiteit liever niet
opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad,
waarvoor alle respect.

Geef ons secretariaat een seintje via secretariaat@
kampenhout.be of 016/65 99 22 (voor 20 september).

Geboortes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Matthias Van Overschelde &
Deborah Engels

Robin

30/04/2017

Nico Lammens &
Lana Vanhamme

Fedde

20/05/2017

Mehmet Kiliç &
Tuba Ozkul

Emir

22/05/2017

Marnix Dupré &
Ellen Gijsbrechts

Lien

22/05/2017

Huwelijken
Gemeentelijke diensten gesloten
op 1, 2 en 3 november.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente I Burgerzaken

Nieuw gemeenteraadslid
Els Segers
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Mevr. Claire Gallo (NVA) heeft haar ontslag aangeboden als gemeenteraadslid. De gemeenteraad
nam kennis van dit ontslag op 15 juni 2017. 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 mevr. Els Segers als opvolger van
mevr. Claire Gallo geïnstalleerd.

Simon Ghijselings & Karolien Pyckhout
Jeroen Michiels & Céline Zintz
Nick Vanmeerbeeck &
Sanne De Vogelaëre
Michael Willems & Vera Van Damme
Chris Renders & Nadia Zagui
Sam Van Loo & Kylie Meesschaert
Niels Vanweddingen &
Christina Adamidou
Miceli Alessandro & Rosa Volpe
Jaime Melon & Laurien Leus
Geert Van Langendonck &
Carmen Bollijn
Jair Antonissen & Mirella Stroobants
Roger De Vogelaëre & Nicole Swinnen
Etienne Maas & Véronique Coppin
Ivan Moreno Barrios & Yasmina Vilhena
Gregory De Greef & Melissa Stevens
Jean-Luc Peeters & Shana Van Looy
Kevin Carion & Sara Mewis
Pieter Decruynaere & Charissa Vets
Kenneth Lantinis & Ingrid Vogeleer
Gerrit Imbrechts & Sharon Frans
Geert Martens & Goedele Bocken
Jos Crabbé & Elodie Carels
Pieter Torbeyns &
Deborah Raymaekers
Olivier Joos & Sarah Vrijens

06/05/2017
06/05/2017
06/05/2017
13/05/2017
20/05/2017
26/05/2017
27/05/2017
02/06/2017
03/06/2017
10/06/2017
24/06/2017
01/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
15/07/2017
18/07/2017
22/07/2017
05/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
12/08/2017
12/08/2017
12/08/2017
19/08/2017
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Huwelijksjubilarissen
(mei – juni - juli)

Diamanten

Isidoor Vangrunderbeeck & Magdalena Spruyt

Marcel Schoevaerts & Maria Vanvlasselaer

Claude Lemaire & Marie Verhoeven

Petrus Boels & Maria Tobback

Florimondus Van den Bosch & Hugette Van den Broeck

Petrus Van Noten & Paula Guinis

Romain Ral & Clementina De Coninck

Marcel Schepers & Agnes Verdeyen

Felix Huens & Jeanine Vanhalle

Frans Van Eycken & Yvonne Goovaerts

Gustaaf Lapin & Liliane Canipel

Lucien Dhaens & Mathilde Worms

Eric Zwaenepoel & Godelieve Voet

Briljanten

Edouard Janssens & Nicole Dehaes

Roger Vandersarren & Lauretta Verspaille

Theophiel Gielens & Angèle Van de Venne

Maurice Vercammen & Maria Kemps

Henri De Pauw & Elisabeth De Heyn

Ferdinand Liekens & Maria Tobback

Maurice Vercammen en Maria Kemps

Roger Vandersarren en Laurette Verspaille

Marcel Schepers en Agnes Verdeyen

Petrus Van Noten en Paula Guinis
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Overlijdens
Andreas Meurs

25/04/2017

Valérie Mertens

26/06/2017

René Vanderdood

08/05/2017

Paul Goovaerts

29/06/2017

Théo Hendrickx

14/05/2017

Viviane Bousard

05/07/2017

Frans Rijdams

16/05/2017

Albert Peeters

08/07/2017

Mathilda Verjauw

27/05/2017

Georges De Boelpaep

13/07/2017

Luc Prinsier

28/05/2017

Clara Koekelkoren

18/07/2017

Hubert Kennes

28/05/2017

Gonda Peeters

20/07/2017

Emmanuel Jaspers

29/05/2017

Suzanna Elseviers

20/07/2017

Maria Colebrants

29/05/2017

Wiske Casteels

28/07/2017

Paul Driessens

16/06/2017

Gemeentelijke begraafplaatsen - Bekendmakingsberichten
Bij een aantal graven hangen sinds oktober vorig jaar vervaldagberichten. De berichten wijzen de nabestaanden op
het einde van de termijn van het graf of de nis. Wie de laatste rustplaats van de overledene graag wilt behouden, moet
actie ondernemen. Een aanvraag indienen, kan tot 30 november 2017. Latere aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen. Wenst u eerst meer informatie, contacteer onze dienst burgerlijke stand. We gaan na wat de verschillende
opties zijn, rekening houdend met de wensen van de familie.
Aanvragen voor instandhouding van graven die verwaarloosd zijn, worden niet ingewilligd. Dit is het geval als een graf
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. Vanaf december gaat de
gemeente de staat van het graf na. De onderhoudsplicht blijft steeds gelden.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Voor graven die zouden verdwijnen, kunt
u de voor- en familienaam van de overledene(n) laten graveren op de afscheidstafel ter hoogte van de strooiweide. Een
naamgravure kost 110 euro. De gravure
is klaar voor Allerheiligen van het jaar
waarin de zerken worden weggenomen.

6

De familie van de overledenen kan
herdenkingstekens wegnemen vanaf
half november 2017. Graag een seintje
vooraf op het nummer 016/65 99 34 of
0495 60 55 50.
Aanvraagformulieren voor een concessieverlen(g)ing, een grafbehoud of een
naamgravure bekomt u bij de dienst
burgerlijke stand (gelijkvloers gemeentehuis) of vraagt u aan via
begraafplaatsen@kampenhout.be.
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App 112
112 BE hulp nodig?
BEApp
Dringend
Buurtinformatienetwerk(BIN) in
Berg op komst
Nog dit najaar zullen alle bewoners van de zone Duistbos – Lemmeken persoonlijk uitgenodigd worden om
een informatievergadering over BIN-werking bij te wonen.
Het BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband
tussen buurtbewoners, lokale politie en gemeente en
heeft als doel de veiligheid in een bepaalde buurt te
ondersteunen.

BelDringend
de hulp
noodcentrales
nodig? Bel de noodcentrales nu
nu ook ook
via app. via app.
1 app, 3 hulpdiensten

Lokalisatie

Je kan in de app makkelijk
de hulpdienst kiezen
die je nodig hebt.

De noodcentrales kunnen
zien waar je bent.

Extra info

Contactgegevens

+

De noodcentrales weten
waar je woont.

De noodcentrales weten
meteen of je bijvoorbeeld
doof bent, je een hartpatiënt
bent of je allergisch bent
aan bepaalde medicatie.

Chat

....

Als je niet kan spreken of horen,
activeren de noodcentrales
de mogelijkheid om berichtjes te sturen.

Geïnteresseerden vinden alvast meer uitleg over
Buurtinformatienetwerken op www.besafe.be of
www.binbos.be.

1

Alarm
Ben je bewusteloos gevallen
en vinden de hulpdiensten
je niet, dan kunnen de
noodcentrales je GSM laten
rinkelen.

Gratis
De app is gratis, net zoals
de noodnummers.

Download
Ga naar de App
of Play
Store,
en zoek naar “112 BE”,
download en installeer de app
op je onthaalscherm.

Laat je waarschuwen
Be Alert

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool waarmee het
Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken iedereen die betrokken is bij een
noodsituatie snel en duidelijk wil informeren. Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor
het crisisbeheer besluiten om een BE-Alert alarmeringsboodschap te sturen.
Om de BE-Alert boodschappen te ontvangen, schrijft
u zich in via www.be-alert.be/nl. Klik op de knop
‘Schrijf u in’ en vul uw gegevens in. Inschrijving en ontvangst van alarmberichten is gratis voor burgers.
Als er zich een noodsituatie voordoet in de buurt van
uw adres of in de omgeving van waar u zich op dat
moment bevindt, dan wordt u automatisch op de
hoogte gebracht via sms, e-mail en vaste telefoon en
krijgt u de nodige instructies.

 Achternaam

2

 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 Adres
 Met wie kunnen wij contact

opnemen bij een noodgeval?

 Ik ben doof, slechthorend

of heb een spraakstoornis.

3

Registreer
Vul je naam,
je contactgegevens en
extra info in.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Bij een noodsituatie in Kampenhout willen we u graag
snel verwittigen en informeren. Daarom tekende onze
gemeente in op het BE-Alert-project.

 Voornaam

Bel
Gebruik de app als je
dringend hulp nodig hebt van
brandweer, ambulance of
politie in België.

www.112.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Wederzijds begrip en respect onmisbaar
Dat Kampenhout een landelijke gemeente is, hoeft niet meer
gezegd. Tientallen kilometers landbouwwegen, al dan niet
verhard, zorgen voor toegang tot de akkers en weiden. Daarnaast doorkruisen meer dan 80 kilometer trage wegen onze
gemeente, die door velen gewaardeerd worden.
Meer en meer hebben deze wegen een multifunctioneel karakter gekregen: een veilige doorsteek voor onze kinderen
naar school, een handige weg naar de verschillende voorzieningen in onze gemeente, wandelaars die de natuur in willen
trekken, ruiterpaden, sportief gebruik door joggers en mountainbikers, toegang tot de akkers en weiden voor de land-

KAMPENHOUT I Grondgebied

bouwers, … Daardoor zijn steeds meer gebruikers gelijktijdig
op deze wegen en paden aanwezig en zijn wederzijds begrip
en respect een absolute noodzaak.

8

De gemeente deed de laatste jaren verschillende inspanningen om deze wegen voor iedereen aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. De betonnen landbouwwegen zijn
bijna allemaal, al dan niet met tractorsluis, omgevormd tot
wegen die enkel toegankelijk zijn voor landbouwers, ruiters,
voetgangers en fietsers. Maar iedereen die naar een aanpalende akker of weide moet, mag deze weg ook gebruiken en
dat hoeft zeker niet enkel met een tractor. Toch krijgt de gemeente via de landbouwraad vaak te horen dat landbouwers,
die met een gewone of terreinwagen naar hun akkers of weiden rijden, met een onrespectvol misbaar van anderen geconfronteerd worden. De tractorsluizen zijn bedoeld om
sluipverkeer op deze wegen te weren, maar bestemmingsverkeer naar de aanpalende gronden is steeds toegelaten,
met elk voertuig.

autobestuurders steeds meer parkeren in de straten. Voor
het gewone autoverkeer vormt dit meestal geen probleem,
maar voor het landbouwverkeer kunnen dit wel hindernissen
vormen die de doorgang bemoeilijken of zelfs helemaal belemmeren. We vragen om hier aandacht aan te schenken en
een voldoende doorgang te laten voor het landbouwverkeer,
zeker in de oogstperiodes. Hierbij roept de gemeente zowel
de landbouwers als de andere weggebruikers op om voorzichtig te zijn en met wederzijds begrip onze wegen te gebruiken. De verkeersveiligheid staat in onze gemeente voorop, maar een respectvolle houding is hierbij onmisbaar.

Ook wandelaars en fietsers worden vaker geconfronteerd
met discussies en onbegrip. De gemeente heeft een netwerk van trage wegen uitgebouwd en dit wordt steeds frequenter gebruikt. Uiteraard zijn we daar blij om, het is de bedoeling dat iedereen van de open ruimte en natuur in onze
gemeente kan genieten op zijn eigen tempo. De snelheden
op onze trage wegen kunnen verschillen naargelang het gebruik. Mountainbikers rijden sneller door het landschap dan
de wandelaars, ruiters nemen meer plaats in, kinderen merken niet alles om zich heen onmiddellijk op, … Ook hier roepen we op tot wederzijds begrip.
Als iedereen rekening houdt met de andere gebruikers, rest
er alleen maar genieten van onze landelijke gemeente.

Tijdens het oogstseizoen is er intensiever landbouwverkeer
in onze gemeente. De bijhorende machines worden steeds
maar breder en langer. De tijd van paard en kar ligt nu eenmaal al een hele tijd achter ons. Daarnaast merken we dat

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

Gezocht:
kandidaat-voorzitter GROS
De GROS is de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
De raad bestaat uit personen die op de een of andere manier bezig zijn met hulp aan mensen en organisaties in het Zuiden. Er zijn 3 à 4 vergaderingen per
jaar. Hierin behandelen de leden vooral derdewereldproblematiek. De raad is vaak aanwezig op gemeentelijke evenementen zoals de bio-en tuinmarkt,
avondmarkt, kerstmarkt, … .
De huidige voorzitter nam haar taak 9 jaar ter harte en
geeft nu de fakkel door. Daarom is het gemeentebestuur op zoek naar een opvolger.
Geïnteresseerd? Bezorg ons uw kandidatuur via
e-mail: info@kampenhout.be.

Kom jij ook luistervinken?
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar - gratis - inschrijven hoeft niet
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!
Woensdag
om 16 uur en 16.30 uur
• 13 september
• 27 september
• 11 oktober
• 25 oktober
• 8 november
• 22 november
• 6 december
• 20 december

Zaterdag
om 11 uur en 11.30 uur
• 9 september
• 23 september
• 14 oktober
• 28 oktober
• 25 november
• 9 december

En de ouders? Zij mogen rustig genieten van een goed
boek en een (gratis) kopje koffie.

Oproep vierde pijlers

Een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen?
Richt uw vraag aan het secretariaat van de GROS: Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout - tel: 016 65 99 20 - welzijn@kampenhout.be. Motiveer uw vraag met een korte omschrijving van het project, hoe u het kent en wat uw plannen
zijn. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Tweemaal per jaar zullen de aanvragen door een selectiecommissie behandeld worden. U zal uitgenodigd worden om
uw aanvraag voor te stellen.

DE WITLOOFGEMEENTE

Verwendag BIB
Zaterdag 14 oktober is iedereen nog meer welkom
dan anders in onze bibliotheek.
Tussen 10.30 en 12 uur speelt niemand minder dan
STOOMBOOT live twee akoestische sessies, ook
nummers van het nieuwste album ‘Zwarte Doos’ komen zeker aan bod.
Om 11 uur maken we de nieuwe dorpsdichter bekend.
Hij of zij zal vanaf 2018 de huidige dorpsdichter Helene De Man opvolgen. Spannend!
Om 11 uur en 11.30 uur nestelen onze voorlezers zich
in de zetel om de kinderen weer de leukste verhaaltjes te brengen (Luistervinken).

KAMPENHOUT I Ontwikkelingssamenwerking I Bib

Stel, nadat u 6 maand als vrijwilliger heeft meegewerkt in
een weeshuis in India, besluit u om dit project verder te
steunen en kunt u best een financieel duwtje in de rug gebruiken. Of u was op rondreis in Afrika en terug thuis wilt u
graag geld inzamelen voor een waterproject in Mali waar u
uw schouders onder heeft gezet? De gemeente Kampenhout wil dit soort initiatieven (4de pijler-initiatieven) financieel ondersteunen!

© Stoomboot

De 4de pijler is een verzamelnaam voor alle acties, op vlak
van ontwikkelingssamenwerking, die ondernomen worden
naast die van de overheid (1ste pijler), de internationale organisaties (2de pijler) en de niet-gouvernementele organisaties (3de pijler).
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

Cultuurprijs
De cultuurraad reikt de tiende Kampenhoutse Cultuurprijs uit.
Ongetwijfeld kent u iemand die zich de laatste jaren bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied en dit in al zijn
facetten.
Als inwoner van Kampenhout, als lid van de cultuurraad of
als lid van een Kampenhoutse vereniging mag u één of
meerdere kandidaten voordragen. Geef een goede motivatie waarom deze persoon of vereniging volgens u in aanmerking komt voor de cultuurprijs 2017. De jury bestaat uit
de leden van de algemene vergadering van de cultuurraad.
Elke voorgedragen kandidaat krijgt een leuk aandenken.
Wie de cultuurprijs 2017 wint, krijgt een cheque ter waarde
van 200 EURO.
Kandidaturen bezorgt u voor 15 september 2017 aan de
cultuurraad via cultuur@kampenhout.be of per post:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout.

Kinderkunstendag
Wanneer: zondag 19 november 2017
van 13 tot 17 uur.
Waar: de Cultuurberg (Bergstraat 15,
1910 Berg)
Op het programma:
• Kennismaking met elkaar en met druktechnieken
• Experimenteren druktechnieken
• Drukontwerp maken ‘tote bag’
• Drukontwerp vereeuwigen op ‘tote bag’
De kinderen mogen het eindresultaat (op de ‘tote bag’)
aan het einde van de dag mee naar huis nemen.

Mandolinman
“Unfolding The Roots”
MANdolinMAN, het mandolinekwartet bezield door
Andries Boone (zoon van ereburger Hubert Boone)
brengt een uniek concert in Kampenhout.
Op het succesvolle debuutalbum ‘Old Tunes, Dusted
Down’ ging MANdolinMAN (Belgiës enige mandoline-kwartet) aan de slag met melodieën die folklorist
Hubert Boone als een Vlaamse Alan Lomax had opgetekend. Door de eigentijdse en eclectische bewerking kreeg de oude fanfaremuziek een tijdloos en universeel karakter.
Bij het tweede album ‘MANdolinMAN plays Bossa
Nova’ verkende het viertal de bossa nova-stijl.
Met ‘Unfolding The Roots’ keert MANdolinMAN terug
naar het traditionele repertoire van hun debuut, maar
gaan ze nog een stap verder in het bewerken ervan.
Daardoor zijn de melodieën en de arrangementen
nog hedendaagser. Vlaamse instrumentale traditionele muziek heeft misschien nog nooit zo exotisch en
modern geklonken.
De voorbije jaren heeft de band tal van binnenlandse
concerten gespeeld, maar ook op heel wat internationale podia gestaan in Canada, Brazilië, Schotland,
Spanje, Engeland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Finland.
Wanneer: zaterdag 11 november 2017 om 20 uur
Waar: Onze-Lieve-Vrouwkerk van Kampenhout
(Gemeenteplein)
Tickets online via www.kampenhout.be/tickets

KAMPENHOUT I Cultuur

Wat meebrengen:
• Inspiratievoorbeelden van mogelijke ideeën
• Materiaal meenemen om te drukken → bladeren,
touw, veren, kant,…
• Eigen schort/slechte kleren
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Prijs: 5 euro per kind (inwoners Kampenhout, niet-inwoners: 10 euro).
Inschrijven
vanaf 1 september via www.kampenhout.be/tickets/
Beperkt aantal plaatsen.
Nog vragen? cultuur@kampenhout.be
of 016/65 99 39 I.s.m. Atelier KastArt
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Muzikale kroegentocht
zaterdag 21 oktober
Chalet Lillebroek - Berg

Trek uw stapschoenen aan en ga samen met een gids op
ontdekking in het centrum van Buken. Leer meer over de
gebouwen en plaatselijke geschiedenis!

Skate Café De Toekomst - Nederokkerzeel

Wanneer? zondag 10 september om 13, 14, 15, 16 en 17 uur

Sweet Caroline - Kampenhout

Waar? Vertrek en aankomst aan TREF.PUNT (Pastorie,
Bukenstraat 22, Buken)
Hier kunt u ook terecht voor een drankje, sanitaire stop of
de infostand van Campenholt

Sportbreak - Kampenhout
Bussen zorgen voor vervoer naar de verschillende
bestemmingen vanaf 21 uur tot 2 uur.

Gratis deelname, inschrijven niet verplicht, iedereen mag
vrij aansluiten

Start: Parking Gemeenteplein Kampenhout
Haltes: Bij alle deelnemende etablissementen

Meer info? heemkring@kampenhout.be - 016/ 65 99 39
- www.kampenhout.be/heemkring
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My enterprise:
kruispuntenbank
van ondernemingen
Ondernemers kunnen nu zelf vlotter hun KBO-gegevens wijzigen. Momenteel staan er veel foutieve
gegevens in de KBO. Nieuw is dat ondernemingen
vanaf nu zelf deze foutieve gegevens kunnen wijzigen. Hierbij doen wij een warme oproep om eens na
te gaan of alle gegevens van uw onderneming in de
KBO correct zijn. U kan uw gegevens raadplegen via
de website van “KBO My Enterprise” of via de link op
www.kampenhout.be.

DE WITLOOFGEMEENTE

O’Berg’Inn - Berg

Het Labo - Kampenhout

Cafe Combinne
Spreekt u al een beetje Nederlands en wilt u oefenen?
Of bent u Nederlandstalig, maar wilt u graag kennismaken met andere culturen? Kom dan zeker eens langs
bij ‘Café Combinne’. Dit is een interculturele praatgroep waar Nederlands wordt gesproken. U leert er
andere Kampenhoutenaren kennen en u kunt gezellig
praten over interessante thema’s.
Iedereen is welkom! Deelnemen is gratis.
Inschrijven is niet nodig, u komt en gaat wanneer u wilt.
Wanneer: dinsdag en donderdag vanaf 12 september
2017 (niet tijdens schoolvakanties):
• Dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur:
- 12, 19 en 26 september
- 3, 10, 17 en 24 oktober
- 7, 14, 21 en 28 november
- 5, 12 en 19 december
• Donderdag van 19 tot 21 uur:
- 14, 21 en 28 september
- 5, 12, 19 en 26 oktober
- 9, 16, 23 en 30 november
- 7, 14 en 21 december
Waar: De Cultuurberg
(Bergstraat 15,
1910 Kampenhout)

KAMPENHOUT I Cultuur I Lokale economie

Open monumentendag Buken

Met in elke deelnemende ‘kroeg’
sfeervolle ambiancemuziek.
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

Winnaars Marcel Pira poëziewedstrijd
1ste plaats 5e leerjaar

1ste plaats 6de leerjaar
Einde lagere school.

Lezen is plezant
Het kan heerlijk wezen
om een boek te lezen
Boom – moord - baby- avontuur
een boek is helemaal niet duur
Hier op pagina tachtig
is dit boek zo prachtig
Het gaat over een konijn
die naar zijn oma gaat met de trein
En op bladzijde honderd
pispot omgedonderd
Wat moet ik ervan lachen, man
ik krijg er buikpijn van
Maar op bladzijde zeven
huil ik toch altijd even
Want daar gaat een kikker dood
ergens in een boerensloot

KAMPENHOUT I Cultuur

Mauriq Moyson, Spectrum
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Het einde is bijna daar.
lk vind het al een beetje raar.
En afscheid nemen valt me zwaar.
ln het eerste leerjaar leerden we plus en min
Daar had ik het wel naar mijn zin.
Toen ging ik naar het tweede.
Daar was er wel niet altijd vrede.
En ín het derde oefenden we delen en maal.
Dat was heel normaal.
Dan gingen we naar het vierde.
We gingen een weekje naar zee.
We namen lekker veel snoep mee.
ln het vijfde kregen we voor het eerst Frans.
lk doorstond het met glans!
Toen ging ík naar de laatste klas.
En wat we allemaal deden daar
Was met momenten redelijk zwaar.
Maar ¡k kijk toch uit naar het volgend jaar!
Nick Joosten, De Toverberg

Van links naar rechts: Michiel De Jaegher (Het Klimtouw), Nick Joosten (De Toverberg), Andreas Crommelinck (Parkschool Relst),
Ilian Peters (De Toverberg), Mauriq Moyson (Ter Bronnen), Charlotte Dupont (De Toverberg)
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Eenrichtingsverkeer in centrum Kampenhout na de werken
De aannemer werkt aan de laatste fase van de fietsstroken in
het centrum. Na de werken is er
in het centrum eenrichtingsverkeer in de Gemeentehuisstraat
en delen van de Frederik Wouterslaan, Dorpsstraat en Kerkstraat.
Er zal hierover een nieuwsbericht op de website verschijnen,
maar hou zeker ook de verkeersborden goed in de gaten.
Het autoverkeer verloopt vanaf
dan in tegenuurwijzerszin. Fietsers mogen wel in beide richtingen rijden. Om de fietsstroken
optimaal te kunnen gebruiken,
mag u er niet meer op parkeren.
De parkeerplaatsen op de fietsstroken ter hoogte van het gemeenteplein in de Kerkstraat en de Dorpsstraat (aan Villa Lucie) zullen verdwijnen.

Kampenhout ondertekent engagement voor toegankelijke
gemeente

Kampenhout kan nu starten met het tienpuntenprogramma. Om dit te realiseren, voorziet de provincie de nodige
ondersteuning in samenwerking met Inter en On Wheels.
Het plan bestaat bijvoorbeeld uit een doorlichting van
handelszaken, openbare gebouwen en parkeerplaatsen
op toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.
De gemeentes die op einddatum van 1 juni 2018 het tienpuntenprogramma hebben doorlopen, krijgen van de

DE WITLOOFGEMEENTE

provincie officieel het ‘handvest van toegankelijke gemeente’.
Om te slagen in dit engagement wensen wij een werkgroep op te richten. Bij deze doen we een warme oproep voor geïnteresseerden en vrijwilligers.
Wilt u graag meewerken aan een toegankelijke gemeente? Bezorg uw gegevens aan mobiliteit@kampenhout.be.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde de campagne
“Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen
werken we eraan!” Aan de hand van een tienpuntenprogramma nodigt de provincie lokale overheden uit om
gedurende een jaar actief te werken rond toegankelijkheid. Het startmoment van de campagne vond plaats op
30 mei in de Brabanthal in Leuven.
Daar ondertekende het bestuur de gezamenlijke engagementsverklaring.
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Tentoonstelling: Ik
weet dat ik vergeet
Kamp en hout

Dansnamiddag voor
senioren
EHBO bij baby's/
kinderen

‘Vrijdag na de
noen’-wandeling

Aperitiefconcert

Kermis Kampenhout
en avondmarkt
Open monumentendag
- Rondleiding door
Bukens erfgoed
Mee het Torfbroek
beheren

Ruitertornooi Barbecue - Provinciaal
ponytornooi
Najaar in het Torfbroek

zo 10/09 en zo 24/09
van 10 tot 12.30 uur en
van 14 tot 17 uur

Heeft u zin in een andere vorm van natuurbeleving samen
met Natuurpunt? Vele van de biotopen kunnen enkel met
beheer blijven voortbestaan. Vooral in de natte biotopen is
elke helpende hand welkom!
K.F. De Toonkunst nodigt u uit voor een hapje, een drankje,
een vleugje muziek en gezellig samen zijn.

Van 21/09 tot 8/10
zo 24/09

Bezoek het sjor- en modelkamp in natuurgebied van Natuur-

di 19/09 om 19.30 uur

Meer info op pagina 17.

Tentoonstelling over alzheimer. Lees meer op pagina 27.

ma 18/09, 16/10 en 20/11
om 14 uur

Wandelen in groep onder leiding van een witloofstapper.
Anderhalf uur wandelen aan een rustig tempo.
Iedereen welkom, ook niet-witloofstappers.
Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

vrij 15/09
van 13 tot 14.30 uur

zo 10/09
van 11.30 tot 13 uur

zo 10/10
van 13 tot 18 uur

vrij 8/09, za 9/09,
zo 10/09 en ma 11/09

zo 3/09
van 9.30 tot 12.30 uur

zo 3/09, vrij 8/09 en zo
10/09

zo 3/09
14 tot 20 uur

tot 6/09

Datum

Natuurgebied

Glazen zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)
Molenstee
(Gemeenteplein)

Salons Deli-dish
(Brouwerijstraat 24)

Sport- en Cultuur
centrum Berg
(Torfbroeklaan 25)
Sint-Servaaskerk Berg
(Bergstraat 58)

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

TREF.PUNT
(Bukenstraat 22)

Gemeenteplein
Kampenhout

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

Nederokkezeel

’t Waterbos,
(Schoonstraat 9
Veltem-Beisem)

Museum
(Leuvensesteenweg 22)

Locatie

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout: elke 3de maandag van de maand om 13u30 en
19u30 (uitgezonderd in juni, juli en au-

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

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

WEKELIJKSE MARKT:
Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot
18 uur.

PETANQUE:
KAMPENHOUT: Elke maandag,
woensdag en vrijdag vanaf 14 uur.
Vanaf 1 juni tot eind augustus ook op
woensdag vanaf 18.30 uur. Aan de
bibliotheek (Tritsstraat 5). Inlichtingen: 0477 70 25 71.
BERG: Elke maandag, 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

Volgende activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks ingericht:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

Meer info op pagina 11.

De najaarskleuren zijn een lust voor het oog.
Laarzen aanbevolen.
Meer info: natuurpunt Kampenhout
Meer info op pagina 28.

Tentoonstelling van erotische cartoons, door dienst toerisme
i.s.m. KamArt.
Meer info: witloofmuseum@kampenhout.be
Landelijke Gilde Buken en KVLV Buken organiseren samen
de Boerenkermis op boerderij 't Waterbos. Witte en zwarte
pens met appelmoes, spek met eieren, balletjes met krieken,
pannenkoeken, taart, enz. met aangepaste dranken.
Voor de kleinsten is er een springkasteel en kinderanimatie.
3/09: Ruitertornooi – 8/09: Barbecue - 10/09:
Provinciaal Ponytornooi.

Eroticacartoons

Boerenkermis

Omschrijving

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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Wandelen in groep, onder leiding van een witloofstapper.
Anderhalf uur wandelen aan een rustig tempo van +/- 4km
per uur. Iedereen welkom, ook niet-witloofstappers.
Meer info op pagina 10.

‘Vrijdag na de noen’
wandeling

za 11/11
van 20 tot 21.30 uur

zo 22/10
van 11.30 tot 19 uur
vrij 3/11
van 13 tot 14.30 uur

Onze-Lieve Vrouw
kerk Kampenhout
(Kerkstraat 34)

Pax
(Brouwerijstraat 6)
Sint-Jozef Kerk
(Hutstraat 28)

Sport- en Cultuur
centrum Berg
(Torfbroeklaan 25)
Diverse locaties

zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)
Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

Pax
(Brouwerijstraat 6)

Bib
(Triststraat 5)

Kruisstraat 1

O.-L.-Vrouwkerk
(Kerkstraat)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Terreinen
SK Kampenhout
(Zeypestraat 26A)
Ons Thuis Brabant
(Perksesteenweg 126)

(Vijverstraat)

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 oktober 2017 in!

Mandolinman
- Unfolding the Roots

Familie Eetdag

za 21/10
van 20.30 tot 1.30 uur

za 21/10
van 20 tot 23 uur

Een avondvullend muzikaal programma o.l.v. dirigent Kevin
Absillis. Meer info: www.de-toonkunst.be

Muzikale tocht langs diverse cafés, onder andere:
- Chalet Lillebroeck, O'Berg'Inn, Skate Café, Sweet Caroline,
Sportbreak, Het Labo
Familie eetdag door K.F. De Eendracht Kampenhout

zat 14/10
om 20 uur
di 17/10
van 20 tot 22 uur

za 14/10
van 20 tot 22 uur

Za 14/10

zo 8/10

vrij 6/10
van 13 tot 14.30 uur

zo 24/09
van 7 tot 15 uur
(Laatste aankomst: 18 uur.
do 28/09
om 12 uur

za 23/09

van 10 tot 12 uur

Fanfare bestaat 170 jaar. Special guest Lieven Tavernier.
Meer info: www.eendrachtkampenhout.be
Meer info op pagina 22.

Brabants trekpaard trekt het grondwitloofseizoen opgang.
Grondwitloof demonstreren met paardenkracht.
Gidsbeurten grondwitloof van wortel tot bord.
Gratis huifkartochten - vliegend tapijt - rondritten.
Live Brabantse volksmuziek.
Met optredens, voorleessessies en bekendmaking
van de nieuwe dorpsdichter.
Lees meer op pagina 9.

punt in Kampenhout.
Meer info op pagina 19.
Sporting Kampenhout organiseert in de maand september
een allereerste G-voetbaltornooi. Het belooft een leuke dag
te worden waarop je met je G-team niet mag ontbreken!
Prachtige herfstwandeling doorheen de bossen en vele
veldwegen in Kampenhout en Steenokkerzeel. Een deel van
de opbrengst gaat naar OTB.
Met optredens van Eddy Hermans, Showballet Showcase,
Loïc Molla,Guy Neve en Celien.
Meer info op pagina 23.
Wandelen in groep, onder leiding van een witloofstapper.
Anderhalf uur wandelen aan een rustig tempo van +/- 4km
per uur. Iedereen welkom, ook niet-witloofstappers.

Muzikale Kroegentocht

Groepsaankoop
energieke daken
Berg in concert

Herfstconcert
KF De Eendracht
CLassiXXconcert

Verwendag bibliotheek

20-jaar Den Brabander
- opening grondwitloofseizoen

‘Vrijdag na de noen’
wandeling

Seniorenfeest

34e Houtheimtochten

G-voetbaltornooi

sjorwedstrijd

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

WANDELEN: Witloofstappers
Van april t.e.m. augustus wekelijks wandelen op donderdag – start om 19.30
uur, wandeling van ongeveer 7 km.
Twee uurtjes wandelen in de natuur en
een in de natuur en een gezellige klets
achteraf. Iedereen (ook niet-leden) welkom! Breng gerust je hond (aan de leiband) mee. Voor data en startplaatsen:
www.witloofstappers.be / inlichtingen:
0474 40 24 86

Schildersatelier:
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.

gustus) in zaal Pax (Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst: elke laatste dinsdag van
de maand om 13.30 en elke laatste
woensdag van de maand om 19.30.
Info: 0486 95 38 78.
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Dag van de trage weg
15 oktober
In samenwerking met Natuurpunt organiseert de
gemeente een wandeling in het Groot Veld.
De wandeling pleit voor het behoud van het Groot
Veld en is een soort protest tegen de uitbreiding
van de luchthaven. Ook de gemeenten Kortenberg en Steenokkerzeel nemen deel aan deze
protestactie.
Vertrek om 14 uur aan de parking van Torfbroek.
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KAMPENHOUT I Trage wegen I Milieu I Vereniging in de kijker
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Meer info
LRV De Laarstallen
Heertbaan 305 - 1910 Kampenhout
michaelakraft0@gmail.com
Facebook: LRV De Laarstallen
Facebook: Ponyclub De Laarstallen

LRV De Laarstallen
Nederokkerzeel
LRV De Laarstallen werd 40 jaar geleden opgericht en bestaat nu uit een paardenclub en een ponyclub. De vereniging telt 53 leden en is gevestigd in Nederokkerzeel, waar
liefhebbers van paarden en pony’s (tot 15 jaar) hun hobby
uitoefenen. Er zijn wedstrijdrijden in verschillende disciplines (dressuur, springen, groepsdressuur) binnen het kader
van de Landelijke Rijverenigingen (LRV), waarvoor trainingen georganiseerd worden op een wekelijkse basis, maar
ook ontspannen wandelingen te paard en pony door de
natuur.
Het 40-jarige bestaan van de vereniging wordt gevierd met
een groot ruitertornooi op 3 september, een barbecue op
8 september en een groot ponytornooi op 10 september.
Iedereen welkom!

In stand houden
nestgelegenheid
huiszwaluwen
De gemeente geeft 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.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

EHBO bij baby’s/kinderen

Wij doneren! U toch ook?

De vaakst voorkomende
incidenten bij jonge kinderen zijn valongevallen,
snijwonden, stoot of verbrand
en
ongevallen
waarbij ledematen gekneld raken. Een beangstigende vaststelling, want
als ouder weet u dat het
gevaar in een klein hoekje
schuilt.

Dankzij orgaandonatie kunnen jaarlijks een 1000-tal
mensen worden gered die zich in een onomkeerbaar
eindstadium bevinden van een hart-, long-, lever-,
nier-, pancreas– en/of darmziekte.

Wanneer: dinsdag 19 september 2017 van 19 tot 22
uur
Waar: Glazen zaal (OCMW-gebouw)
Inschrijven voor 15 september via welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 20
Een absolute must voor alle (toekomstige) mama’s,
papa’s, oma’s, opa’s!

Vrijwilliger van het jaar
Kent u iemand die veel betekent voor de Kampenhoutse samenleving?

Op 14 oktober is het wereld donordag. De Kampenhoutse welzijnsraad roept iedereen op om zich in de
week van 9 tot 15 oktober te laten registreren bij de
dienst bevolking.
Registratie is gratis en kan op elk moment worden
herzien.

Kom op tegen Kanker Plantjesweekend
Op 15, 16 en 17 september zullen heel wat mensen van
het comité Kom op tegen Kanker Kampenhout duidelijk aanwezig zijn in het straatbeeld van onze gemeente. Zij hopen tijdens dat weekend op een massale
verkoop van azalea’s. Kijk op www.kampenhout.be
voor een lijst met verkooppunten waar de vrijwilligers
de prachtige plantjes aanbieden: Namens de Vlaamse Liga tegen Kanker wenst het comité Kom op tegen Kanker - Kampenhout de bevolking alvast te
bedanken voor haar massale steun aan deze actie.

Een multifunctionele persoon of groep die zich belangeloos inzet voor een vereniging, een project of een
activiteit? Vindt u dat zij hier eens een bedankje voor
verdienen?
Vul het nominatieformulier in op www.kampenhout.be
vóór 30 oktober of bezorg het aan de dienst welzijn.
Wie weet wordt uw kandidaat wel uitgebreid in de
bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar!

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info: www.tegenkanker.net
www.komoptegenkanker.be

KAMPENHOUT I Welzijn

Ouders van kleine kinderen hebben soms ogen op
hun rug nodig. Wat als het toch eens mis gaat? Weet
u hoe u kan helpen bij huis-, tuin- en keukenongevallen?

In ons land is iedereen vanaf zijn geboorte mogelijke
donor, maar ook mogelijke ontvanger. Wist u dat één
donor tot acht mensenlevens kan redden?

17

nd

O

s

ij
w
er

Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel:
Het Klimtouw - lagere school www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg: De Toverberg kleuterschool/lagere school www.detoverberg.be

Schoolfeest met zeepkistenrace - De Toverberg
Aan de start van de zeepkistenrace stonden er
21 kandidaten vol ongeduld te wachten tot de race zou
beginnen. De ouders hadden voor prachtige zeepkisten gezorgd, nu konden de kinderen de race aanvatten. Een heus spektakel en spannende race waarbij
Ruben en Nick wonnen. Er was ook een prijs voor de
origineelste zeepkist en de pechvogel van de dag.
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Geen plastic boxen voor
de aanbieding van papier
Papierophaling en winderig weer, dat leidt vaak tot
een straat vol zwerfvuil. Papier in plastic boxen en
open kartonnen dozen zijn dan de boosdoeners.
Daarom zal Interza vanaf 1 oktober 2017 de plastic
boxen met papier niet langer leegmaken.
Goede alternatieven voor de plastic boxen zijn een
gesloten kartonnen doos, papier stevig samengebonden met natuurtouw of een gele papiercontainer
van Interza.
Een Interza-container kost eenmalig 50 euro en kan
via www.interza.be worden besteld.
Nog vragen? info@interza.be of 02 721 07 31

Ligt uw woning of tuin
in jachtgebied ?
In Vlaanderen zijn heel wat privéterreinen als jachtgebied
ingekleurd. Vaak zonder toestemming of medeweten van
de eigenaar.
Wilt u weten of uw tuin, bos of weiland in het jachtseizoen
onder vuur ligt? Sinds kort zijn alle jachtplannen online beschikbaar op www.geopunt.be (Natuur en Milieu => Jacht).

KAMPENHOUT I Onderwijs I Milieu

Zo kunt u zien of jagers uw woning en/of tuin onrechtmatig
hebben ingekleurd als jachtgebied.
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Als u niet akkoord bent met de inkleuring van uw woning
en/of tuin als jachtgebied kunt u bij de provinciale arrondissementscommissaris vragen om uw eigendom uit de jachtplannen te laten uitkleuren. Vogelbescherming Vlaanderen
helpt u hierbij via www.schietinactie.be

Agenda
Ontbijtbuffet in Parochiezaal Nederokkerzeel
zondag 22 oktober 2017 - Het Klimtouw
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Kamp en Hout: sjor en modelkamp
Weekend sjorren in natuurgebied
Wat?
Enkele groepen zullen het tegen elkaar opnemen. Het doel
is om het meest innovatieve kamp te bouwen. Wie dat kan,
wint een vracht sjorhout voor de jeugdbeweging die ze vertegenwoordigen
We willen mensen, jong of oud, Chiro, Scouts, KLJ enz. samenbrengen en elkaar laten inspireren zodat we samen de
sjorconstructies naar een hoger niveau kunnen tillen. Plezier is één van onze basisbehoeftes.
Ons doel is om grenzeloos te groeien in onze sjorvaardigheden en te leren uit de best practices van de verschillende
patrouilles. De techniekenploeg van Scouts en Gidsen
Vlaanderen zal de groepen bijstaan.
Waar?
Natuurgebied van Natuurpunt in Kampenhout, nabij Brasserie Lillebroeck, Vijverstraat Kampenhout.

Bezoek het unieke modelkamp ‘KAMP EN HOUT’
op zondag 24 september tussen 10 en 12 uur.
Het kamp is gelegen in het natuurgebied van Natuurpunt nabij Brasserie Willebroek (Vijverstraat, Kampenhout).

Wanneer?
22-24 september 2017

Deelnemen?
Groepen kunnen inschrijven van 6 tot 8 personen of individueel, in dat geval komt deze persoon in een samengestelde groep. Inschrijvingsleeftijd van 14 tot 99 en staat open
voor groepen met een gemengde leeftijd. Voor deelnemers
tussen 14 en 18 jaar verwachten we dat er iemand van de
leidingsploeg bij is.
Kamp en Hout voorziet eten, verzekering, sjorhout, sjortouw en tenten.
Interesse?
Laat het ons weten via kampenhout@kampenhout.be, voor
deze editie voorzien we plaats voor acht patrouilles.
Kijk zeker op YouTube, Facebook en Pinterest naar “Kamp
en Hout”.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Algemeen

Ecologisch:
Omdat de natuur onze grootste troef is, zal het kamp uitzonderlijk plaatsvinden in een natuurgebied van de gemeente
Kampenhout. Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur
en Bos hebben ons een prachtig stuk land toegewezen
waar we ons mogen uitleven. Hier gaan we de uitdaging
aan om op een ecologisch doordachte manier ons kamp op
te bouwen en nadien het terrein zonder sporen achter te
laten.
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Kampenhout heeft nu ook een eigen kunstgrasveld
De werken voor de aanleg van het kunstgrasveld aan de
sporthal in de Zeypestraat zijn beëindigd. Kampenhout had
nood aan een kunstgrasveld dat zowel in de winter als de zomer groen blijft en onderhoudsvriendelijk is. Het zorgt ervoor
dat voetbalploegen ook tijdens de wintermaanden de sportinfrastructuur aan de sporthal optimaal kunnen gebruiken.

Skihappening voor jongeren
De sportregio Noord biedt deelnemers de mogelijkheid om 2 uur skiles of snowboardles te volgen op de
overdekste skipiste ‘Snowworld’ in Landgraaf, met
daarna 1 uur vrij skiën of snowboarden.
Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar • zowel beginners
als gevorderden • prijs: 30 euro • vertrek tussen 8 en
9 uur, terugkomst tussen 17.30 en 18.30 • inschrijven
voor 13 oktober 2017 via sport@kampenhout.be • Voor
programma en meer info: www.kampenhout.be/sport

Aan het kunstgrasveld hangt een prijskaartje van ongeveer
460.000 euro, maar de kosten voor het jaarlijks onderhoud
van het grasveld vallen weg. Bovendien moet men het gras
niet meer maaien, geen lijnen meer aanbrengen en in het
tussenseizoen moet men het terrein ook niet opnieuw inzaaien en bemesten.

KAMPENHOUT I Sport

Het kunstgrasveld voldoet aan de strenge ‘FIFA Quality
norm’ en kan het hele jaar door bespeeld worden. Naast de
jeugdvoetballers van Kampenhout zal het terrein ook gebruikt kunnen worden door de deelnemers aan sportkampen en ten dienste staan van de scholen en andere sportteams. Het kunstgrasveld werd in augustus in gebruik
genomen en goed bevonden.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
wonen@kampenhout.be
016 65 99 18

Maak uw woning
energiezuiniger met de
Vlaamse energielening
Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door
een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken
mogelijk financieren met een energielening van de Vlaamse
overheid.
Op 19 mei werd een hervorming van de energielening goedgekeurd door de Vlaamse Regering. We zetten de wijzigingen voor u even op een rij:

Infoavond groepsaankoop
‘Energieke daken’
De provincie Vlaams-Brabant lanceerde in mei in
samenwerking met IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten de provinciale
campagne ‘Energieke daken’.
De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. 3Wplus en het
Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor uw gemeente een aantal lokale aannemers
en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.
Interesse? Kom vrijblijvend naar de infosessie in uw
gemeente. U krijgt er info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en u kunt alvast
kennismaken met de aannemers en installateurs.
Wanneer: Dinsdag 17 oktober 2017 om 20 uur

• De afbetalingstermijn wordt verlengd van 5 jaar naar 8 jaar
en naar 10 jaar voor de sociale doelgroep

Waar: Glazen Zaal OCMW (Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout)

• Het leenbedrag stijgt van 10 000 euro naar 15 000 euro

Inschrijven: Inschrijven is wenselijk en kan via
Katrien Vervloet van 3Wplus (02 451 53 84 of energie
@3wplus.be)

• De sociale doelgroep breidt uit naar iedereen die geniet
van het sociaal tarief van gas en elektriciteit én naar alle
huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met
€30.060
• Ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve
vennootschappen kunnen tot eind 2019 energieleningen
afsluiten aan 1%

Meer info:
Woonloket gemeente Kampenhout: 016/65 99 18 of
woonloket@kampenhout.be
Provincie: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop of
groepsaankopen@vlaamsbrabant.be

Vanaf 1 januari 2019 zullen alleen de sociale doelgroep en
verenigingen nog energieleningen krijgen bij de Energiehuizen. Alle andere geïnteresseerden worden doorverwezen
naar de banken. Voor wie vanaf 2019 geen banklening krijgt,
voorziet de Vlaamse regering wel een vangnet. Zij kunnen na
2019 nog bij de Energiehuizen terecht.

KAMPENHOUT I Wonen

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie: ‘Met de hervorming zorgen we dat de overheid geen taken overneemt van
de privé, maar willen we ook iedereen aanzetten tot actie. De
boodschap is duidelijk: Maak uw woning nú energiezuiniger,
investeer nú in hernieuwbare energie.’
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3Wplus Energie
Welzijnscampus Nieuwenbos I
Bosstraat 84 I 1702 Groot-Bijgaarden
energie@3wplus.be
02 451 53 85 (gsm: 0493 511 765)
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SENIORENFEEST
Donderdag 28 september 2017
deuren open vanaf 11.15 uur
sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
warm middagmaal om 12 uur
(op stoelen met stoffen zitting voor uw comfort)

ren

Voor
inwoners
van Kampenhout

soepje van Kampenhouts witloof
gegrilde scharrelhoenfilet met mosterdsaus,
fijne groenten en aardappelgratin
halve maan met quenelles avocado,
vers fruit en frambozencoulis
showprogramma om 14 uur met:

&

Showballet Showcase

Guy Neve & Celien

Eddy Hermans

KAARTEN:
15 euro: showprogramma en warm middagmaal
7 euro: showprogramma

Loïc Molla

Kaarten verkrijgbaar tot 19 september 2017

Burgemeester & Schepenen
Kris Leaerts
Aarschotsebaan 83
Stefan Imbrechts
Grootveldstraat 89
Rudi Van Ingelgom
Nederokkerzeelstraat 15
Stefan Vandevenne
Langestraat 15
Marleen Van de Wiele
Assentstraat 2
Edith Grauwels
Heideweg 6
Greet Willems
Grootveldstraat 68
Vrijwilligers
Maurits Overloop
Victor Peeters
Albert Willems

DE WITLOOFGEMEENTE

Kruisstraat 4
Wildersedreef 31 A
Torfbroeklaan 18

0478 36 33 40
0498 92 27 75
0475 83 17 67
0496 47 64 05
0475 95 10 57
0472 36 52 63
0473 95 89 39

KAMPENHOUT I Senioren

Dienst Bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst Welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 20)

23

n

re
o
i
n

Se

sg
in ng
l
e
k rki
k
i
tw nwe
n
O me
sa

Senior Spelen Blankenberge
vrijdag 22 september
sportdag voor alle 55+ers
wandelen
petanque
minigolf
golfbiljart
kubb
fietsen
(fietsen zijn beschikbaar)
Inschrijven voor 11 september
Prijs: 10 euro per persoon
(inbegrepen: busvervoer, deelname sporten,
huur fietsen, soep en broodje)
Sportdienst
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout, 016/65 99 75
sport@kampenhout.be, www.kampenhout.be

Regionale zwemlessen
voor 50-plussers
Onder het motto “nooit te oud om te leren” maakt u
op een rustige manier kennis met het plezier om zich
als een vis in het water te voelen.

KAMPENHOUT I Senioren I Ontwikkelingssamenwerking

Wanneer: Van 6 oktober tot en met 15 december 2017.
Elke vrijdag van 12.15 - 13 uur (10 lessen, niet op 3/11)
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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

11.11.11.- campagne 2017: voor
een humaan migratiebeleid
In 2017 stelt 11.11.11 migratie en
vluchtelingen centraal in zijn
campagne.
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. 86%, de overgrote meerderheid, wordt opgevangen in ontwikkelingslanden.
Niet in Europa dus. De zes rijkste landen ter wereld (VS, China,
Japan, Duitsland, Frankrijk, UK)
vangen 9% van het totale aantal
vluchtelingen op.
Conflict, ongelijkheid, armoede, klimaatverandering zijn
de oorzaken van deze gedwongen migratie. Een paar
cijfers: 1% van de wereldbevolking bezit meer dan de
helft van de globale rijkdom, 22,5 miljoen mensen moeten jaarlijks hun woonplaats verlaten door natuurrampen. Het is dan ook belangrijk om deze structurele oorzaken van migratie aan te pakken.
11.11.11 vraagt een humaan en rechtvaardig migratiebeleid
dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook
veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid
dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal, maar gebaseerd is
op correcte feiten en cijfers. Een beleid dat verbindt.
Meer informatie? Neem een kijkje op www.11.be of draag
uw steentje bij door onze Kampenhoutse acties te steunen: onze quiz op 4/11/17 of de mountainbike-tocht op
5/11/17
Wij kijken er al naar uit u te ontmoeten!
Het 11.11.11.-team van Kampenhout
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Terugblik: roefeldag
Aan de reacties van de kinderen en ouders te zien was de
roefeldag een schot in de roos!

Tijdens de parkfeesten hebben de kinderen weer
hun beste beentje voor gezet om de titel van
‘Kinderburgemeester’ in de wacht te slepen.
Verschillende disciplines kwamen tijdens de verkiezing aan bod: er was een quiz waarbij gepolst werd
naar algemene kennis, een behendigheidsproef,
een creatieve proef en nog een proef waar je heel
snel moest zijn. Dit alles in het thema ‘Expeditie
Relstson’. Overleven op een onbewoond eiland,
tussen de wilde dieren.

Op vrijdag 8 september
leggen de kindergemeenteraadsleden hun
eed af in bijzijn van het schepencollege, de burgemeester, ouders en sympathisanten. Nadien volgt
hun eerste officiële taak als kindergemeenteraad:
het openen van de kermis!

Wij bedanken graag nog eens de deelnemende handelaars, zonder hen was deze dag niet mogelijk.
Beenhouwerij Renmans
Spar Berg
Woonzorgcentrum Molenstee
Rudi Van Ingelgom
Bakkerij Allemeersch
Volg ons op www.facebook.com/
jeugddienstkampenhout en blijf
zo op de hoogte van alle
activiteiten en nieuwtjes.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Jeugd

Tristan StroeykensVerhulst bleek de
ultieme overlever te zijn
en mag zich het
komende jaar Kinderburgemeester van
Kampenhout noemen.
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Praatcafé Dementie

Van harte welkom in het woonzorgcentrum Molenstee
(Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout)
Het programma :
• Dinsdag 12 september om 19 uur:
Theatervoorstelling ‘Mist, mijn moeder en ik’.
Door mevr. Leen Persijn. (Inschrijven + €5 inkom).
• Donderdag 12 oktober om 19 uur:
‘Hoe omgaan met moeilijk gedrag bij personen met
dementie’. Door mevr. Caroline Terranova, referentiepersoon dementie, MEMO.
• Dinsdag 28 november om 19u30:
Het boek ‘Wat Alz’, communicatie en verbeelding bij
dementie. Door dhr. Kasper Bormans, doctoraatstudent KU Leuven, Schrijver.
Het Praatcafé van dinsdag 28 november vindt plaats
in GC Den Breugel in Haacht.
Meer weten? 016/31 43 28

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE
DIN
WOE
DIN
DON

5 september 2017
4 oktober 2017
7 november 2017
7 december 2017

16 – 19 uur
14 – 16 uur
16 – 19 uur
14 – 16 uur

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

KAMPENHOUT I OCMW

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder
van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een
attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
• uw identiteitskaart
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
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Buurtrestaurant
Pure Goesting
Dinsdag 12 september (bon kopen voor 6/9)
Kippenroomsoep met kippenreepjes, romige lasagne
met gehakt en spinazie, charlotte met rode vruchten
Donderdag 14 september (bon kopen voor 8/9)
Venkelsoep met saffraan, varkensgebraad Stroganoff
met frieten, bavarois met speculaas
Dinsdag 19 september (bon kopen voor 13/9)
Vichyssoise, vleesbrood met prinsessenbonen,
panna cotta met rode vruchten
Donderdag 21 september (bon kopen voor 15/9)
Pastinaaksoep met groenteblokjes, kalkoennootje
met gegratineerde selder en gebakken kruidenaardappelen, tiramisu
(volledig menu op www.ocmw-kampenhout.be)
Buurttafels
De inwoners van Berg, Buken, Kampenhout, Nederokkerzeel en Relst kunnen tweemaal per jaar plaatsnemen
aan de zogenaamde ‘buurttafels’. Geniet van een lekkere maaltijd en ontmoet uw buurtgenoten tijdens één van
de wekelijkse buurtrestaurants.
Don. 07-09-2017:
Don. 05-10-2017:
Don. 12-10-2017:
Don. 09-11-2017:
Don. 30-11-2017:

Kampenhout
Relst
Buken
Nederokkerzeel
Berg

Zowel het buurtrestaurant als de buurttafels vinden
plaats in de Glazen Zaal, gelegen in het OCMW-gebouw
(Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout).

Meer info:
Onthaal OCMW 016/31 43 10
buurtrestaurant@
ocmw-kampenhout.be

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.
Meer info:
OCMW Kampenhout - 016/31 43 10
socialedienst@ocmw-kampenhout.be
DE WITLOOFGEMEENTE
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Hulp nodig? Gezinszorg is er ook voor u!
Indien u omwille van ziekte, leeftijd of handicap, definitief of tijdelijk
hulp nodig hebt in de zorg voor uzelf of uw huishouden kan u bij ons
terecht! Wij bieden gezinszorg aan in uw vertrouwde omgeving.

OCMW Kampenhout maakt deel uit van de welzijnskoepel West-Brabant.

Hulp is mogelijk op volgende vlakken:
- Verzorgende taken zoals hulp bij het toilet, aankleden, bij haar-,
hand- en voetverzorging,…
- Huishoudelijke taken: koken, afwas, was en strijk of boodschappen doen bijvoorbeeld.
- Lichte poetstaken als er geen alternatief voor handen is.
- Psychosociale ondersteuning: een luisterend oor…
- Hulp bij de administratie.
Indien u cliënt bent en ook op onregelmatige tijdstippen hulp nodig
heeft dan zoeken wij samen naar een oplossing op maat. Uiteraard
staan we garant voor gepaste en professionele hulp. De kostprijs
wordt bepaald op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling.
Hulp aanvragen?
Emma Winters, regio-verantwoordelijke voor Kampenhout.
0485 06 00 17 - ewinters@welzijnskoepelwb.be
of gewoon wekelijks in wzc Molenstee (best na afspraak):
016/31 43 28. Indien nodig, komt zij ook bij u langs!

Vervanging lid OCMW-raad
Tijdens de OCMW-raad van 20 juni 2017 kwam
Eva De Nutte in de plaats van Els Segers, die gemeenteraadslid werd.

Alzheimer Code – Ik weet dat ik vergeet

1. Kunsttentoonstelling en veiling:
Van 21 september (Werelddag dementie) tot en met 8
oktober 2017 is er een tentoonstelling in WZC Molenstee. De kunstwerken worden gemaakt door de bewoners van het woonzorgcentrum in samenwerking met
enkele lokale kunstenaars. Die kunstenaars bieden zelf
ook kunstwerken aan. Gedurende de tentoonstelling
kan men online bieden op de verschillende kunstwerken. Op 8 oktober vanaf 14.30 uur veilen we alles voor
het goede doel (Glazen zaal OCMW Kampenhout, Gemeenteplein). Meer info op www.ocmw-kampenhout.be
.
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2. Themalied:
Molenstee-animator Olivier schreef een nieuw lied over
dementie: “Ik weet dat ik vergeet”.
Gerry Croon (cultuurdienst Kampenhout) arrangeerde dit
lied voor zijn muziekensemble Crooniek. Olivier en
Crooniek doken vervolgens samen de studio in en zorgden zo voor een muzieknummer dat de hoopvolle strijd
tegen dementie belichaamt. Op 8 oktober wordt het lied
live opgevoerd. Iedereen is welkom om mee te zingen!
In afwachting is de tekstvideo al te bekijken op YouTube.

Meer info over dit sociaal-artistiek project:
www.alzheimercode.be

KAMPENHOUT I OCMW

Woonzorgcentrum Molenstee
en de cultuurdienst van Kampenhout nemen van 21 september tot en met 8 oktober 2017
deel aan de Alzheimer Code:
een sociaal-artistiek project rond dementie. Via kunst zal
men op een positieve manier aandacht vragen voor dit
ziektebeeld. Het programma van Kampenhout heet “Ik
weet dat ik vergeet” en bestaat uit:
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