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Vakantieaanbod
voor kinderen
Meteen verwittigd
bij een noodsituatie

Doe mee met de zwerfvuilactie

Nederlands oefenen
bij Café Combinne
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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout
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Burgerzaken
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Veiligheid
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Veiligheid
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Mobiliteit

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers
016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be
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Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Milieu
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Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Lokale economie
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Onderwijs
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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

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
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Vakantiegids 2018
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Villa Lucie, Gemeenteplein
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UIT in Kampenhout
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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
wijk.kampenhout@kastze.be
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11
Bevolking

Jeugd & Sport
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Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
info@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

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

Mobiliteit

016 65 99 03

mobiliteit@kampenhout.be

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

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

bibliotheek@kampenhout.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW

DE WITLOOFGEMEENTE
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Beste Kampenhoutenaar,
Onze beste nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld
voor 2018.
Mijn persoonlijke nieuwjaarswens of goed voornemen is: ‘samen aan onze
gezondheid werken’. Iets
wat je samen doet, is beter
haalbaar
én
plezanter.
Onze gezondheid is ons grootste bezit, maar ook de
gezondheid van onze leefomgeving is belangrijk. Meer
bewegen, sporten en zorg dragen voor ons milieu helpt
om deze wens waar te maken.
‘Kleur mee de toekomst’ draagt ook bij tot dit goed voornemen. De mooie opkomst van eind vorig jaar bracht ons
interessante ideeën. Mijn persoonlijke dank aan alle “toekomstmakers”. We luisteren nog steeds graag naar uw
ideeën. Deel ze met ons op www.kleurmeedetoekomst.be,
maar ook tijdens de dialoogavond op 27 maart 2018 om
19 uur (zie ook pagina 24).

elkaar leren kennen en in de toekomst misschien kunnen
samenwerken. Het was een succes, de volgende editie
staat gepland voor juni (lees meer op pagina 8).
Een dikke proficiat aan Jef Kempeneers, onze vrijwilliger
van het jaar 2017 (pagina 19) en gloednieuwe dorpsdichter
Michiel Van Den Bulck (pagina 17).
Hou 18 maart vrij voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. Samen
zorgen we voor een gezonde en aangename leefomgeving.
In deze gemeenteberichten leest u ook over de vele leuke
vakantieinitiatieven voor kinderen, wees er tijdig bij als u
een plaatsje wil reserveren.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Eind 2017 konden we het lang aanslepende en juridisch
moeilijke dossier van de Tussengemeentelijke Elektriciteitsmaatschappij van Kampenhout en Steenokkerzeel
- beter gekend als TGEK - in vereffening sluiten en zo tot
een goed einde brengen. Grote inspanningen leverden
beide gemeenten een aanzienlijk bedrag op. Een extraatje
voor ons gemeentelijk budget.
We volgen de mogelijke uitbreidingsplannen van de luchthaven zeer nauw op. Kampenhout en de buurgemeenten
hebben niets tegen stijgende economische activiteit, maar
wij kunnen niet leven met een verlenging van de landingsbaan 25L.

Er is veel aandacht voor uw veiligheid. Naast investeringen
in de politiewerking, is het ook belangrijk om inwoners alert
maken voor verdachte bewegingen. Daarom werd het
eerste “Buurt Informatie Netwerk” boven de doopvont
gehouden op 1 februari 2018. Bedankt aan alle coördinatoren
en leden van BIN Duistbos-Lemmeke (meer info op pagina 7).
In december vond het eerste netwerkevenement “Ondernemend Kampenhout” plaats. Het doel? Alle zelfstandige
ondernemers met elkaar in contact brengen zodat ze

Nieuwe collega’s gezocht!
Bekijk onze vacatures van ploegbaas, technisch
assistent, stedenbouwkundige en bibliothecaris op
www.kampenhout.be
De gemeente Kampenhout zoekt ook enthousiaste
jobstudenten om een handje toe te steken in de
gemeentelijke loods tijdens de maanden juli en
augustus. De jobstudenten zullen worden ingezet als
hulp bij groenonderhoud en de logistiek.
www.kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be

Op maandag 2 april (Paasmaandag)
zijn de gemeentelijke diensten gesloten.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Gemeente

De effecten tasten de leefbaarheid van onze gemeente
aan. Wij zullen de bevoegde ministers op hun verantwoordelijkheid wijzen. De Vlaamse gemeenten van de rand,
waaronder Kampenhout, zijn samen met de provincie een
juridische procedure opgestart tegen de minister van
mobiliteit om een eerlijk spreidingsplan te krijgen, met een
garantie op evenwicht tussen de vluchten over Brussel en
de Vlaamse randgemeenten.

3

en
k
a
rz

e
urg

B

Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

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

Geboortes

Huwelijksjubilarissen

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

(oktober – november - december)

Hervé Bertrand &
Jennifer Martin

Amy

9/06/2017

John Knight &
Ann Houtman

Alice

8/09/2017

Willy Sevenants & Rosa Verstraeten

21/09/2017

Joke Van Meensel &
Jim Mac’Cdawell

Kyla

6/10/2017

Laurens Van Dessel &
Hanne Mallaerts

Felix

16/10/2017

Pantelis Gioscou &
Shana Gutierrez Arroyo

Gabriel &
Esteban

Overlijdens

19/10/2017

Tom Degroef &
Joanna Wayenbergh

Wij bieden alle nabestaanden onze oprechte deelneming
aan en wensen hen veel sterkte.

Hailey

22/10/2017

Bert Vandueren &
Mieke Heymans

Rune

30/10/2017

Davy Claes &
Joke Van der Meeren

Mathis

31/10/2017

Kim Octave &
Julie Maertens

Sem

2/11/2017

Gilles Sabath &
Mélissa Miceli

Levia

Jeroen Luts &
Ellen Lefevre
Tone Pieck &
Famke Vanderhauwaert

Johan Holsters & Ellen Smout

Diamanten
Joseph De Smedt & Seraphina Lauwers

Pol Willems

15/10/2017

Eliane Wauters

21/10/2017

Hortensia Bliki

02/11/2017

Hugo Peeters

15/11/2017

Marie-Louise Luypaerts

03/12/2017

7/11/2017

Cecile Craeye

10/12/2017

Pauline

9/11/2017

Wiske Budts

13/12/2017

Robbe

11/12/2017

Joris Pasteels

15/12/2017

Witte vuilzakken
nog geldig tot eind 2018

(november – december)
KAMPENHOUT I Burgerzaken

Hendrikus Goris & Yvonne De Leener

Wanessa De Ornelas Carvalho &
Wendy
Priscilia Lepage

Huwelijken
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Gouden

17/11/2017

Steven Keuppens & Sylvia Terweduwe 09/12/2017
Kevin Stevens & Céline Lefèvre

23/12/2017

Cyriel Notteboom &
Annelies Vanthienen

30/12/2017

Sinds vorig jaar schakelde Interza geleidelijk over op
een eenvormige restafvalzak. Deze vernieuwde afvalzak mag u gebruiken in alle Interza-gemeenten,
ongeacht de winkel waar u de afvalzak kocht. De
witte afvalzak werd groen. De oude witte zakken
blijven in elk geval geldig tot einde 2018! Ook daarna zal u de witte zakken nog kunnen inruilen tegen
nieuwe, groene zakken bij Interza. Pas op: de oude
witte zak kunt u alleen gebruiken in de gemeente
waarvoor ze bestemd is.
www.interza.be
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Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie
in onze gemeente willen we je graag snel kunnen verwittigen. Daarom maken we
gebruik van BE-Alert, het systeem dat je via sms, e-mail of telefoon meteen op de
hoogte brengt in geval van nood.

naar iedereen op wie de noodsituatie impact
heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners
BE-Alert
snel de nodige aanbevelingen, bijvoorbeeld
dat ze ramen en deuren gesloten moeten
Dankzij BE-Alert kan de burgemeester, maar ook de gouhouden bij een brand. Ofﬁciële, correcte
verneur of de minister van Binnenlandse Zaken, een beinformatie, direct van de bron. BE-Alert
richt sturen naar iedereen op wie de noodsituatie impact
gebruikt verschillende kanalen om je te
heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige
waarschuwen: sms, een gesproken bericht
aanbevelingen, bijvoorbeeld dat ze ramen en deuren gevia een vaste telefoonlijn of e-mail.
sloten moeten houden bij een brand. Officiële, correcte
informatie, direct van de bron. BE-Alert gebruikt verschilLaatkanalen
je waarschuwen,
waar
jeeen
ook
bent
lende
om u te waarschuwen:
sms,
gesproJe kan
een
bericht
van BE-Alert
ontvangen
ken
bericht
via een
vaste telefoonlijn
of e-mail.

als je je inschrijft op BE-Alert. Dat is erg
belangrijk.
De burgemeester,
Laat
u waarschuwen,
waar u ook bent gouverneur
of de minister van Binnenlandse Zaken
kan
noodsituatie
dan beslissen
U
kuntbij
eeneen
bericht
van BE-Alert ontvangen
als u zicheen
innoodbericht
te
sturen
op
basis
van
een
schrijft op BE-Alert. Dat is erg belangrijk. De burgemeesadressenlijst,
naar Zaken
alle
ter,
gouverneur of de bijvoorbeeld
minister van Binnenlandse
mensen
die
in
een
bepaalde
wijk
wonen.
kan bij een noodsituatie dan beslissen een noodbericht
Je sturen
kan verschillende
adressen
en verschillende
te
op basis van een
adressenlijst,
bijvoorbeeld
telefoonnummers
registeren.
Je
woont in
naar alle mensen die in een bepaalde wijk wonen.
Zemst, maar werkt in Zaventem? Registreer
beide adressen en je bent altijd op de
hoogte.
DE WITLOOFGEMEENTE

U kunt verschillende adressen en verschillende telefoon-

Daarnaast is het bij heel ernstige
nummers registeren. U woont in Kampenhout, maar
noodsituaties ook mogelijk om iedereen in
werkt in Zaventem? Registreer beide adressen en u bent
een bepaalde zone te alarmeren.
altijd op de hoogte.
Al wie fysiek in het gebied aanwezig is,
krijgt dan een sms. Dat systeem is uniek in
Daarnaast is het bij heel ernstige noodsituaties ook moBelgië. Zo kan je ook verwittigd worden als
gelijk om iedereen in een bepaalde zone te alarmeren.
je in Merelbeke woont, maar een uitstapje
Al wie fysiek in het gebied aanwezig is, krijgt dan een
maakt naar de zoo of de zee.
sms. Dat systeem is uniek in België. Zo kunt u ook verwittigd worden als u in Kampenhout woont, maar een uitHoe
registreren?
stapje maakt naar de zoo of de zee.

Wil je bij een noodsituatie verwittigd
worden?
Hoe registreren?
Schrijf je dan vandaag nog in! Registeren
is
helemaal gratis en kan heel makkelijk op
Wilt u bij een noodsituatie verwittigd worden?
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier
in.
Schrijf u zo
danvolledig
vandaag mogelijk
nog in! Registeren
is helemaal
Heb
je
geen
computer
ter
beschikking?
Bij
gratis en kan heel makkelijk op www.be-alert.be. Vul het
de
dienst
Bevolking
in
het
gemeentehuis
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
kan je een papieren versie van het inschrijvingsformulier
vinden.
Heeft u geen computer
ter
beschikking? Bij de dienst
Bevolking in het gemeentehuis kunt u een
papieren versie van het
inschrijvingsformulier
vinden.

KAMPENHOUT I Veiligheid

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderBE-Alert
breking? Bij een noodsituatie in onze gemeente willen
Dankzij BE-Alert kan de burgemeester,
we u graag snel kunnen verwittigen. Daarom maken we
maar ook de gouverneur of de minister van
gebruik van BE-Alert, het systeem dat u via sms, e-mail of
Binnenlandse Zaken, een bericht sturen
telefoon meteen op de hoogte brengt in geval van nood.
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Bib
Openbare Bibliotheek Kampenhout
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016 65 99 79
bibliotheek@kampenhout.be

Kijkkast archeologie
in de bib
Tijdens opgravingen in de Tritsstraat in Kampenhout
vonden archeologen voorwerpen en sporen uit het
mesolithicum, het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd
en de 15de en 16de eeuw. In het mesolithicum en
neolithicum waren er hier al mensen aanwezig, het
bewijs zijn de vuurstenen werktuigen die werden
gevonden.
De eerste sporen van
bewoning dateren uit
de bronstijd (zwervende erven, een crematiegraf en vermoedelijk een depositiekuil).
Uit de vroege en midden ijzertijd zijn ook
huisp lat te gronden ,
kuilen en spiekers gevonden. Vermoedelijk
was er toen nog
steeds sprake van zwervende erven. Er werden runderen, schapen en / of geiten, varkens en paarden gehouden en emmertarwe, gerst en lijnzaad verbouwd.
De archeologen troffen daarnaast sporen van zandsteenwinning aan, dat zijn hoogtepunt kende in de
15de en 16de eeuw.

KAMPENHOUT I Bib

De provincie Vlaams-Brabant bewaart deze archeologische vondsten permanent in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant. Een selectie van deze
vondsten presenteren we nu voor het eerst aan het
brede publiek door een pop-uptentoonstelling in een
speciaal ontworpen kijkkast.
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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!
FEBRUARI 2018
• Zaterdag
24 februari
• Woensdag
28 februari

(11 en 11.30 uur)
(16 en 16.30 uur)

MAART 2018
• Zaterdag
• Woensdag
• Zaterdag
• Woensdag

10 maart		
14 maart		
24 maart		
28 maart

(11 en 11.30 uur)
(16 en 16.30 uur)
(11 en 11.30 uur)
(16 en 16.30 uur)

APRIL 2018
• Zaterdag

28 april		

(11 en 11.30 uur)

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

Van zaterdag 3 tot en met woensdag 28 maart komt
u in de bibliotheek (tijdens de openingsuren) meer
te weten over dit onderzoek. In een tentoonstellingskast staan een aantal gevonden voorwerpen
tentoongesteld.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
bin@kampenhout.be
0471 81 07 70

BIN Duistbos
Uit recente statistieken van de politiezone
KaStZe bleek een verhoogde kans op inbraken in de buurt Duistbos-Lemmeken.
Vermoedelijk is de reden de nabijheid van
het op- en afrittencomplex van de E19, een
snelle vluchtweg voor inbrekers.
Om het veiligheidsgevoel in deze buurt te
verhogen, werd een eerste Buurt Informatie Netwerk (BIN) in Kampenhout opgericht
met een 45-tal leden en 3 coördinatoren.
De burgercoördinatoren staan in voor de
organisatie en communicatie met de
BIN-leden. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor de gemeente en lokale politie.

tei

t

Meer info:
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Parkeren in Kampenhout-centrum
De politie stelde de voorbije weken heel wat verkeersovertredingen
vast in het centrum. We zetten de nieuwe verkeerssituatie nog even op
een rijtje:
- Eénrichtingsverkeer in de lus Gemeentehuisstraat Frederik Wouterslaan - Dorpsstraat - Kerkstraat Gemeentehuisstraat met bijhorende voorrangsregeling
- Zone 30 in deze lus
- Parkeerverbod,
behalve op de
parkeervakken en
de parkeerstroken.

De buurtbewoners van een BIN krijgen een
sms van de provinciale meldkamer van de
politie (101) als er een melding was van een
verdachte situatie in hun buurt. Elke burger
kan een melding doen via het nummer 101,
ook als ze geen lid zijn van een BIN. De
BIN-leden kunnen dan mee uitkijken naar
deze personen en op die manier de politie
helpen om een efficiënte controle te doen
op het terrein. Deze verhoogde waakzaamheid schrikt potentiele inbrekers af.

Dat betekent dat u zich niet
meer op straat en op de
betonnen fietsstroken mag
parkeren (bijvoorbeeld in
de Dorpsstraat tegenover
het bankkantoor van KBC
of in de Kerkstraat tegenover het gemeenteplein).
Zo kunnen fietsers de nieuwe fietsstroken beter benutten.
Voor bezoekers van de wekelijkse markt op dinsdag worden steeds
een aantal parkeerplaatsen vrijgehouden op het gemeenteplein.

DE WITLOOFGEMEENTE

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT IVeiligheid I Mobiliteit

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en politie en
heeft als doel de sociale controle in de
buurt te verhogen, een hogere waakzaamheid te creëren, de criminaliteit in de wijk te
verlagen en de leefbaarheid te vergroten.
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Zwerfvuilactie
Wordt Kampenhout op 18 maart de schoonste gemeente van
Vlaanderen?
Zwerfvuil is een groeiend probleem; iedereen stoort zich wel eens aan rondslingerende blikjes en peuken. Daarom nodigen we iedereen die graag in een propere omgeving leeft uit om zelf de handen uit te mouwen te steken.
Doe mee met de zwerfvuilactie op zondag 18 maart en laat iedereen weten dat zwerfvuil niet meer van deze tijd is. Dan is dit morgen ook effectief het geval, dankzij u.
De milieudienst stelt zakken, handschoenen, grijpers en emmers ter beschikking.
Na de opruimingsactie wisselen we zwerfvuilverhalen uit tijdens het gezellige slotevenement.
Heeft u als vrijwilliger of vereniging interesse om deel te nemen aan deze zwerfvuilactie? Geef een seintje vóór 26 februari: milieudienst@kampenhout.be.
Vriendelijke en propere groet!
Meer info
lokaleeconomie@kampenhout.be
016 65 99 22

TERUGBLIK:

‘Ondernemend Kampenhout’

KAMPENHOUT I Milieu I Lokale economie

In december vond het eerste lokale netwerkevent plaats, een
organisatie van de gemeente Kampenhout in samenwerking
met Rudi Jennes en Rudi Allemeersch.
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Alle ondernemers van Kampenhout werden uitgenodigd om
kennis te maken met hun collega-ondernemers. Speeddates
zorgden ervoor dat de ondernemers actief met elkaar in contact kwamen. Elke ondernemer had zo de kans om te spreken
met tien verschillende Kampenhoutse collega’s. De nieuwe
site van Carrosserie Jennes aan Kampenhout-Sas deed dienst
als decor en bakkerij Allemeersch verzorgde de receptie met
hartige en zoete soezen. De reacties spraken voor zich, de
avond was voor herhaling vatbaar.

Winnaars kerstactie

L
eco okal
no e
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e

Op de kerstmarkt maakten we de drie winnaars van
de eindejaarsactie, een initiatief van de gemeente
Kampenhout en de lokale marktkramers, bekend:
• Winnaar 5 december: Paeps – De Cremer
(lotje gegeven door Kaas & Co)
• Winnaar 12 december: Dubois Sylvie
(lotje gegeven door De Rijdende Kip)
• Winnaar 19 december: Karen Dormael
(lotje gegeven door De Rijdende Kip)
Zij wonnen elk een kruiwagen vol met producten
geschonken door de marktkramers.

Kon u er dit keer niet bij zijn? Kom dan zeker eens langs op een
volgende editie. We hopen op telkens een nieuwe locatie om
zo iedere keer een ander bedrijf in de kijker te zetten.
Heeft u interesse om uw locatie ter beschikking te stellen of
de receptie te verzorgen, laat het ons zeker weten via lokaleeconomie@kampenhout.be !

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

Warmathon - De Toverberg &
Het Klimtouw
De kinderen van De Toverberg liepen hun eigen Warmathon voor Natuurpunt. Zij verzamelden 9050 euro.
Het Klimtouw liep voor Kom op Tegen Kanker en dat leverde 3050 euro op.
Proficiat voor alle ijverige lopers!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 starten
op donderdag 29 maart 2018.
Alle kinderen geboren in 2016 (of vroeger) kunnen worden ingeschreven zolang de capaciteit niet is bereikt.
Meer info: directie@detoverberg.be of 016/659977.

DE WITLOOFGEMEENTE

Activiteiten
Opendeur Het Klimtouw - donderdag 15 maart 2018 van
15u30 tot 17u.
Boekenbeurs De Toverberg - vrijdag 16 maart 2018 van
16u tot 21u.

KAMPENHOUT I Onderwijs

Inschrijvingen schooljaar
2018-2019
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Meer info
jeugd@kampenhout.be - 016 65 99 15
sport@kampenhout.be - 016 65 99 75

Senioren, zet alvast 29 mei 2018 in uw
agenda. Dan gaat de jaarlijkse sporteldag
in Durbuy door. Meer info volgt in de
volgende gemeenteberichten.
Ook dit voorjaar organiseren we ‘zwemmen
voor senioren’ in het zwembad van Tremelo.
Meer info? Contacteer de sportdienst.

Voorstelling nachtzacht
Een zangeres, een pianiste, een beeld-manusje-vanalles-mevrouw. Maar soms doet de ene iets anders, of neemt
de andere de taakjes over van de ene. Ze nemen samen het
publiek mee in een wereld vol kleur, vol sfeer, vol dromen.
Woordenloos, met tapijten en wolken en landschappen van
klank en beeld. De muzikale mosterd wordt gehaald in
droommuziek van Aaron Copland, Benjamin Britten en
Francis Poulenc. Soms gek, soms zacht, soms mysterieus…
Het beeld voltrekt zich voor je ogen, fascinerend hoe dagdagelijkse voorwerpen opeens veranderen in een stad, in
een zee, in wolken… Een streling voor oog en oor!

Avonturensportdag
Voor jongeren van 10 tot 16 jaar
We gaan op avontuur in de Lissenvijver in Geel. Het programma
wordt nog spannender dan vorige
jaren: hoogteparcours, hindernissentocht (takelswing, apenbrug,
indianenbrug…), moerastocht, paracommandopiste, touwladders...
Wie durft?!
Wanneer: 10 april

Wanneer: 25 februari om 14.30 uur
Waar: De Cultuurberg (Bergstraat 15, Kampenhout)
Inkom: 5 euro
Inschrijven: www.kampenhout.be/tickets
(beperkt aantal plaatsen)

Waar: De Lissenvijver in Geel
Prijs: 20 euro per persoon
Inschrijven via kampenhout.be/
tickets.

Kleuterhappening
Kleuters van 3 tot 6 jaar (onder begeleiding van
ouders)
Spelen op springkastelen, puzzelen, bouwen, spelen
met treintjes en auto’s, bouwen in legoland, klimmen
en klauteren, grimeren, .…
Wanneer: 21 februari van 13.30 uur tot 17 uur

KAMPENHOUT I Jeugd & Sport

Watergewenning kleuters
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Tijdens kleuterzwemmen krijgen de kleuters samen in groep
met andere kinderen de ruimte en tijd om te wennen aan het
water. Het groepsgevoel is heel belangrijk en daarom gaan
ouders niet mee het water in. Het is de bedoeling dat eventuele watervrees afneemt en dat de kleuters zelfstandig leren
bewegen in ondiep water.

Waar: Sporthal Eppegem, Waterleestweg 14,
Zemst-Eppegem
Inkom: 3 euro per kleuter
Inschrijven ter plaatse!

Wanneer: van 9 april tot en 13 april 2018
• sessie 1 : 09:00 – 09:30
• sessie 2 : 09:30 – 10:00
• sessie 3 : 10:00 – 10:30
• sessie 4 : 10:30 – 11:00
Waar: zwembad Tremelo (Veldonkstraat 3 - 3120 Tremelo)
Prijs: 15 euro voor 5 lessen

DE WITLOOFGEMEENTE

IN DEZE VAKANTIEGIDS VINDT U ALLES OVER HET VAKANTIEAANBOD VAN DE GEMEENTE KAMPENHOUT.
TARIEVEN, LOCATIES, EEN WOORDJE UITLEG EN ENKELE TIPS, U VINDT HET ALLEMAAL TERUG OP
DE VOLGENDE PAGINA'S. EXTRA INFORMATIE EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZIJN BESCHIKBAAR
OP WWW.KAMPENHOUT.BE.

WAT MOET IK WETEN?
ACTIVITEITEN VAN 9 TOT 16 UUR. OPVANG MOGELIJK VANAF

WATISDA?!

7.30 EN TOT 18 UUR.
TIJDENS DE ZOMERMAANDEN KAN JE
EIGEN SPEELGOED BLIJFT THUIS, GSM’S KUNNEN
AFGEGEVEN WORDEN AAN DE HOOFDMONITOR EN ’S AVOND
WEER OPGEHAALD WORDEN.

JE NAAR HARTENLUST UITLEVEN O P
SPEELPLEIN ‘T GROBBELTJE EN BIJ
BE OKÉ TIJDENS DE KLEINE VAKANTIES.
JULLIE WORDEN ONDERVERDEELD IN

’T GROBBELTJE:
OUDE PASTORIJ EN CHIRO-LOKALEN RELST, HUTSTRAAT 24
BE OKÉ:
SPORT- EN CULTUURCENTRUM BERG, TORFBROEKLAAN 25
PRIJS

LEEFTIJDSGROEPEN EN BEGELEID
DOOR ERVAREN ANIMATOREN.
ACTIVITEITEN VARIËREN VAN KNUTSELEN
TOT BOSSPELEN, FANTASIESPELEN EN
VEEL MEER!

INWONER:
€ 11 (1E KIND) - € 9 (2E KIND) - € 7 (VANAF 3E KIND)
NIET-INWONER:
€ 13 (1E KIND) - € 11 ( 2E KIND) - € 9 (VANAF 3E KIND)

ORGANISATIE VAN DE JEUGDDIENST

WE BEGINNEN DE DAG STEEVAST MET EEN
LEUK TONEELTJE.

WATISDA?!

ONDER TOEZICHT VAN ERVAREN SPORTMONITOREN EN -LEERKRACHTEN KAN JE JE
UITLEVEN IN DE MEEST UITEENLOPENDE SPORTEN. NIET ALLEEN TRADITIONELE SPORTEN
KOMEN AAN BOD, MAAR OOK LASERSHOOTING, MOUNTAINBIKE , SPARTACUS RUN,
ORIËNTATIELOOP EN HIGH LAND GAMES STAAN OP HET PROGRAMMA.
VOOR DE KLEUTERS ZIJN ER IN DE ZOMERVAKANTIE TWEE APARTE SPORTKAMPEN,
SPECIAAL OP MAAT VOOR DE KLEINSTE SPORTERS ONDER JULLIE. BEN JE TUSSEN 12 EN
16 JAAR, KOM DAN MEE JE GRENZEN VERLEGGEN OP SPORTIEF EN AVONTUURLIJK VLAK.

WAT MOET IK WETEN?
ACTIVITEITEN VAN 9 TOT 16 UUR,
OPVANG MOGELIJK VANAF 8 EN TOT 17 UUR.

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE KRIJGEN DEELNEMERS DE
EERSTE DAG EEN BRIEFJE MEE MET INFO OVER DE UITSTAPPEN.
PRIJS
INWONER
5 DAGEN: € 80 (1E KIND) – € 70 (2E KIND) – € 60 (VANAF 3E KIND)
4 DAGEN: € 70 (1E KIND) – € 62 (2E KIND) – € 54 (VANAF 3E KIND)
3 DAGEN: € 60 (1E KIND) – € 54 (2E KIND) – € 48 (VANAF 3E KIND)
NIET-INWONER
5 DAGEN: € 90 (1E KIND) – € 80 (2E KIND) – € 70 (VANAF 3E KIND)
4 DAGEN: € 78 (1E KIND) – € 70 (2E KIND) – € 62 (VANAF 3E KIND)
3 DAGEN: € 66 (1E KIND) – € 60 (2E KIND) – € 54 (VANAF 3E KIND)
SPORTHAL KAMPENHOUT,
ZEYPESTRAAT 26
SPORTDIENST I.S.M. GCV SPORTPRET

WAT MOET IK WETEN?
WATISDA?!

VAN MAANDAG 27 T.E.M. VRIJDAG
31 AUGUSTUS

BEN JIJ ZO IEMAND DIE GRAAG DE HANDEN

VOOR 7-12 JARIGEN

UIT DE MOUWEN STEEKT? DROOM JIJ ER AL

ACTIVITEITEN VAN 9 TOT 16.30

HEEL LANG VAN OM EEN ENORM HOGE
TOREN TE BOUWEN? OF IS EEN KLEURRIJK

UUR. OPVANG MOGELIJK VANAF
8 EN TOT 18 UUR.

KASTEEL MET EEN EIGEN DRAAK MEER
JOUW DING? WAT JE OOK WIL BOUWEN, ONS
CLICS- EN LEGOBOUWKAMP IS ECHT IETS

DE CULTUURBERG,
BERGSTRAAT 15

VOOR JOU!
DE BESTE ANIMATOREN BRENGEN DOZEN
VOL LEGO‐ EN CLICSBLOKJES MEE. JULLIE
HOEVEN ALLEEN MAAR JE FANTASIE TE
GEBRUIKEN. JE KAN HET ZO GEK NIET
BEDENKEN OF WE MAKEN HET TIJDENS DIT
KAMP WEL. NIETS IS ONMOGELIJK!
ALS JE NU AL ZIT TE POPELEN OM EEN
LEVENSGROOT LEGO‐ OF CLICSSTANDBEELD
VAN JEZELF TE BOUWEN, DAN MOET JE JE
WEL INSCHRIJVEN!

PRIJS
INWONER:
€ 95 (1E KIND) - € 85 (2E KIND) € 75 (VANAF 3E KIND)
NIET-INWONER:

CULTUURDIENST

€105 (1E KIND) - € 95 (2E KIND) -

I.S.M. KIDSKRIEBELS

€ 85 (VANAF 3E KIND)

WAT MOET IK WETEN
KAMP 1:

WATISDA?!

VAN MAANDAG 2 T.E.M. VRIJDAG 6 JULI
KAMP 2:

WE VERDIEPEN ONS IN ENKELE GROTE KUNSTENAARS DOORHEEN DE TIJD.

VAN MAANDAG 6 T.E.M. VRIJDAG 10

WE ONDERZOEKEN HUN STIJL, MATERIAAL, VORM EN LEVEN. ZO VORMEN ZIJ DE

AUGUSTUS

INSPIRATIEBRON BIJ HET MAKEN VAN ONZE EIGEN KUNSTWERKEN. BENIEUWD OF ER

VOOR 7-12 JARIGEN

OOK EEN KUNSTENAAR IN JOU VERSCHOLEN ZIT? SCHRIJF JE DAN SNEL IN VOOR ÉÉN

ACTIVITEITEN VAN 9 TOT 16 UUR.

VAN ONZE KAMPEN!

OPVANG MOGELIJK VANAF 8 EN TOT 17
CULTUURDIENST I.S.M. ATELIER KASTART

UUR.

DE CULTUURBERG,
BERGSTRAAT 15

PRIJS
IINWONER: € 80 (1E KIND) – € 70 (2E KIND) – € 60 (VANAF 3E KIND)
NIET-INWONER: € 90 EUR O (1E KIND) – € 80 (2E KIND) – € 70 (VANAF 3E KIND)

VO O R DE OUDER S
1. I NSCHRIJVEN DOET U VI A WWW.KAMP ENH OU T.BE/TI CKETS OF NA
AFSPRAAK BI J DE BEVOEGDE DI ENST.
WAT MOET IK WETEN

2. GELIEVE ALLE KLEREN, DOOSJES, RU GZAKJES… VAN EEN NAAM TE
VOORZIEN.

VAN MAANDAG 20 T.E.M.

WATISDA!?

WOENSDAG 22 AUGUSTUS

3. BIJ ELK I NI TIATIEF VOORZI EN WE TWEE DRANKJES PER DAG. GEEF UW
KIND NOG TWEE TUSSENDOORTJES, EEN DRI NKBUS EN EEN LUNCH PAKKET
MEE.
4. ALS U W KI ND ZIEK IS, BRENGT U ONS ZO SNEL MOGELI JK OP DE
HOOGTE EN BEZORGT U ONS EEN DOKTERSATTEST BI NNEN DE ZEVEN
KALENDERDAGEN NA AANVANG VAN DE ZI EKTE. VERMELD HI EROP
OOK U W REKENINGNUMMER.
5. MAAK ER EEN GOEDE GEWOONTE VAN OM U W KI ND VI JF MI NU TEN VOOR
AANVANG VAN DE ACTIVI TEITEN TE BRENGEN. ZO H OEFT U W KI ND NIETS
TE MI SSEN EN KAN DE DAG VLOT BEGINNEN!

WE GAAN AAN DE SLAG MET
ALLERLEI BLAASINSTRUMENTEN.
INSTRUMENTEN DIE WE ZELF

VOOR 7-12 JARIGEN
ACTIVITEITEN VAN 9 TOT 16
UUR.
OPVANG MOGELIJK VANAF

BOUWEN MAAR OOK ECHTE
KOPERBLAASINSTRUMENTEN ZOALS

8 EN TOT 17 UUR.

TROMPETTEN, BUGELS, CORNET,
TUBA’S, HOORN EN TROMBONE.

DE CULTUURBERG,
BERGSTRAAT 15

AAN HET EINDE VAN DIT
MUZIEKKAMP SPELEN WE EEN HEUS

6. VOORZI E KLEDIJ DIE TEGEN EEN STOOTJE KAN EN VU I L MAG WORDEN,

CONCERT! WE SCHRIJVEN EN

PRIJS

VOORZI E OOK STEEDS REGENKLEDIJ. OP DE WARME ZOMERDAGEN GRAAG

COMPONEREN SAMEN ÉÉN OF

INWONER:

ZWEMKLEDI J, EEN H ANDDOEK EN PETJE MEEGEVEN
7. ALS U DOOR OVERMACHT GENOODZAAKT BENT OM TE ANNULEREN, VRAGEN

MEERDERE LIEDJES AAN DE PIANO.
SAMEN MET ONZE BLAAS- EN

WI J OM DIT MINSTENS EEN WEEK OP VOORH AND TE MELDEN. DEZELFDE

SLAGWERKINSTRUMENTEN

TERMIJNEN GELDEN VOOR DAGEN OF WEKEN DIE U WENST TE WI SSELEN

TOVEREN WE EEN ECHTE ZOMERHI T

BI J EEN EVENTUELE VERGI SSING. CONTACTEER I N DI T GEVAL

€ 60 (1E KIND) - € 54 (2E
KIND) - € 48 (VANAF 3E KIND)
NIET-INWONER:
€ 66 (1E KIND) - € 60 (2E
KIND) - € 54 (VANAF 3E KIND)

UIT ONZE MOUW!

ONMI DDELLI JK DE BEVOEGDE DIENST ZODAT ZI J DIT KU NNEN AANPASSEN
I N TICKETGANG. BI J TERUGBETALI NG WORDT EEN ADMI NI STRATI EVE KOST
AANGEREKEND.
8. ALS U U W KI ND TE LAAT OPHAALT, ZI JN WE GENOODZAAKT EEN BOETE
AAN TE REKENEN.
9. ATTESTEN VOOR DE BELASTI NGEN EN DE MU TU ALI TEI T VI NDT U OP
UW GEZINSACCOUNT VAN TICKETGANG.
10. VOLG ONS OP FACEBOOK: FACEBOOK.COM/JEU GDDI ENSTKAMPENH OU T

J EU GD

C U LTU U R

JEUGD @KAMPEN H OU T.BE C UL TU U R @KAMPEN H OU T.BE
0 16 /65 99 1 5

01 6/6 5 99 72

SPORT
SPORT@KAMPEN HOU T.BE
0 16 /6 5 99 7 5

DATUM

WAT

LEEFTIJD

DEADLINE

DIENST

12 FEB T.E.M. 16 FEB

BE OKÉ

2,5 T.E.M. 12 JAAR

31 JAN 2018

JEUGD

12 FEB T.E.M. 16 FEB

SPORTWEEK

6 T.E.M. 12 JAAR

28 JAN 2018

SPORT

3 APR T.E.M. 6 APR

BE OKÉ

2,5 T.E.M. 12 JAAR

21 MAART 2018

JEUGD

9 APR T.E.M. 13 APR

BE OKÉ

2,5 T.E.M. 12 JAAR

21 MAART 2018

JEUGD

9 APR T.E.M. 13 APR

SPORTWEEK

6 T.E.M. 12 JAAR

25 MAART 2018

SPORT

2 JULI T.E.M. 6 JULI

‘T GROBBELTJE

2,5 TOT EN MET 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

JEUGD

2 JULI T.E.M. 6 JULI

SPORTWEEK

6 TOT EN MET 12 JAAR

17 JUNI 2018

SPORT

2 JULI T.E.M. 6 JULI

SPORTWEEK KLEUTERS

4 TOT EN MET 6 JAAR

17 JUNI 2018

SPORT

2 JULI T.E.M. 6 JULI

KUNSTKAMP (volzet)

7 T.E.M. 12 JAAR

9 JULI T.E.M. 13 JULI

‘T GROBBELTJE

2,5 TOT EN MET 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

JEUGD

SPORTWEEK

6 TOT EN MET 12 JAAR

24 JUNI 2018

SPORT

16 JULI T.E.M. 20 JULI

‘T GROBBELTJE

2,5 T.E.M. 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

JEUGD

23 JULI T.E.M. 27 JULI

‘T GROBBELTJE

2,5 T.E.M. 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

JEUGD

30 JULI T.E.M. 3 AUG

‘T GROBBELTJE

2,5 T.E.M. 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

JEUGD

6 AUG T.E.M. 10 AUG

‘T GROBBELTJE

2,5 T.E.M. 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

JEUGD

6 AUG T.E.M. 10 AUG

SPORTWEEK JONGEREN

12 T.E.M. 16 JAAR

22 JULI 2018

SPORT

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

CULTUUR

(NIET OP 11 JULI)
9 JULI T.E.M. 13 JULI
(NIET OP 11 JULI)

6 AUG T.E.M. 10 AUG

KUNSTKAMP

7 T.E.M. 12 JAAR

13 AUG T.E.M. 17 AUG

‘T GROBBELTJE

2,5 T.E.M. 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

CULTUUR
JEUGD

SPORTWEEK KLEUTERS

4 T.E.M. 6 JAAR

29 JULI 2018

SPORT

20 AUG T.E.M. 24 AUG

‘T GROBBELTJE

2,5 T.E.M. 15 JAAR

2 DAGEN OP VOORHAND

JEUGD

20 AUG T.E.M. 24 AUG

SPORTWEEK

6 T.E.M. 12 JAAR

5 AUG 2018

SPORT

(NIET OP 15 AUG)
13 AUG T.E.M. 17 AUG
(NIET OP 15 AUG)

20 AUG T.E.M. 22 AUG

MUZIEKKAMP

7 T.E.M. 12 JAAR

27 AUG T.E.M. 31 AUG

SPORTWEEK

6 T.E.M. 12 JAAR

CULTUUR

27 AUG T.E.M. 31 AUG

CLICS- EN LEGOKAMP

7 T.E.M. 12 JAAR

29 OKT T.E.M. 31 OKT

BE OKÉ

2,5 T.E.M. 12 JAAR

17 OKT 2018

JEUGD

29 OKT T.E.M. 31 OKT

SPORTWEEK

6 T.E.M. 12 JAAR

14 OKT 2018

SPORT

BE OKÉ

2,5 T.E.M. 12 JAAR

12 DEC 2018

JEUGD

BE OKÉ

2,5 T.E.M. 12 JAAR

12 DEC 2018

JEUGD

SPORTWEEK

6 T.E.M. 12 JAAR

16 DEC 2018

SPORT

12 AUG 2018

SPORT
CULTUUR

HERFSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
24 DEC T.E.M. 28 DEC
(NIET OP 25-26 DEC)
31 DEC T.E.M. 4 JAN
(NIET OP 1-2 JAN.)
31 DEC T.E.M. 4 JAN
(NIET OP 1 JAN)

V.U. GEMEENTEBESTUUR KAMPENHOUT - GEMEENTEHUISSTRAAT 16 - 1910 KAMPENHOUT

g
n
i
g
ni ijker
e
r
Ve de k
in

Wo
n

en

Meer info
www.knuffelturnvriendjes.be
of kvcauwel@hotmail.com

Knuffelturnvriendjes
Initiatiefneemster Karlien Van Cauwelaert bleef op haar
honger zitten als het aankwam op bewegingsactiviteiten
voor jonge kinderen én hun ouders. Sportinitiatieven voor
baby’s of kleuters waarbij de band tussen ouder en kind
centraal staan, zijn dun gezaaid, maar broodnodig. Dankzij
haar achtergrond en opleiding als kinesitherapeut ging ze
zelf aan de slag en organiseerde knuffelturnen. Een schot in
de roos!
Knuffelturnen, dat is turnen én knuffelen. Peuters en kleuters ontspannen en bewegen samen met hun (groot) ouders. Goed voor de ontwikkeling, maar vooral volop samen
genieten en stevige banden smeden.
De combinatie van bewegen en ontspannen voor peuters
en kleuters spreekt jonge ouders heel erg aan. De band
tussen ouder en kind staat volledig centraal. Ouders kunnen zonder afleiding 100% met hun kleintje bezig zijn.

Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Hulp nodig bij het
uitvoeren van een V-test?
Kom op 5 of 6 maart naar het OCMW en laat u helpen door
uw woonconsulent.
Om u te helpen bij het kiezen van de beste leverancier voor
gas en elektriciteit heeft de VREG een eerlijke en betrouwbare vergelijking gemaakt, de V-test. Om te zien wie de
beste leverancier is, moet u de prijzen en eventueel ook de
dienstverlening vergelijken.
(Breng uw laatste afrekening van elektriciteit en/of aardgas
mee.)
Wanneer: Maandag 5 maart 2018 van 14u tot 16u
Dinsdag 6 maart 2018 van 18u30 tot 20u
Waar: Glazen Zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9, 1910
Kampenhout
Inschrijven: Inschrijven vóór maandag 26/02/18 via
woonloket@kampenhout.be of 016/65 99 18
Prijs: Gratis

Geniet nog langer van
voordelige prijzen
Wegens het succes van de groepsaankoop ‘Energieke
daken’ heeft de organisatie besloten om de huidige
voorwaarden te verlengen tot en met 31 maart 2018. U
kunt dus nog steeds intekenen en genieten van de vele
voordelen.

Meer info of inschrijven?
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop.
3Wplus Energie
02/451.53.85
energie@3wplus.be

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Vereniging in de kijker I Wonen

dankzij de provinciale groepsaankoop
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

Cultuurprijs voor KF De Eendracht
Net als in 1997 mocht Koninklijke Fanfare ‘De Eendracht’
Kampenhout deze prijs in ontvangst nemen. Een jury,
bestaande uit leden van de algemene vergadering van de
cultuurraad, boog zich over de drie ontvangen kandidaturen:
STAF DOOMS
• 18 jaar lang organiseerde Staf met veel enthousiasme het
Festival van Vlaanderen. De concerten vonden telkens
plaats in de Sint-Servaeskerk van Berg. Er was steeds veel
belangstelling voor deze concerten. Ondertussen is Staf al
een tijdje met pensioen.
CARLO DANIËLS
• Al 3 jaar organiseert Carlo het cultuurevenement Exhibit in
Kampenhout. Zo zette hij Kampenhout op de culturele
kaart. De Exhibit-tentoonstellingen hebben altijd veel succes. Vele bezoekers genoten van dit nieuwe concept in
onze gemeente.
• Carlo is eigenaar van Kunzthuiz in Kampenhout, waar hij
nog verdere toekomstplannen mee heeft.
K.F. DE EENDRACHT: 170 JARIG BESTAAN
• De Koninklijke Fanfare ‘De Eendracht’ uit Kampenhout is
de oudste fanfare van Kampenhout en de tweede oudste
vereniging van Kampenhout na de Sint-Sebastiaansgilde.
• Doorheen de jaren wist de fanfare de tand des tijds te
doorstaan en repeteert ze nu nog wekelijks op vrijdagavond in thuisbasis zaal PAX. De fanfare is en klinkt als een
frisse bende met 35 muzikanten (de jongste muzikant is 11
jaar, de oudste 68 jaar) en nog een 10-tal leerlingen die
zich klaarstomen om mee in te stappen.

KAMPENHOUT I Cultuur

Na overleg werd unaniem beslist om de Cultuurprijs 2017 toe
te kennen aan K.F. De Eendracht Kampenhout. Deze vereniging bestaat al 170 jaar en is nog steeds actief! De fanfare investeert in jeugdwerking en ondersteunt ook veel andere
(culturele) initiatieven. Het is een bruisende vereniging!

16

De uitreiking van de Cultuurprijs werd voorafgegaan door de
voorstelling van het zevende jaarboek van Campenholt in de
Glazen Zaal waar ook de tentoonstelling ‘170 jaar fanfare Kampenhout’ plaatsvond.

Meer info en foto’s
www.eendrachtkampenhout.be
www.campenholt.be

Nacht van de geschiedenis
Leven, lijden, dood en leven na de dood bij
5 wereldgodsdiensten (en humanisme)
Dinsdag 20 maart om 20 uur
Inkom: 5 euro (tickets ter plaatse)
Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 7,
Kampenhout)
Centraal thema voor deze editie is RELIGIE. Bart Lauvrijs
neemt u mee doorheen de
boeiende wereld van godsdiensten. Volg deze inspirerende zoektocht naar wat een
godsdienst is: hoe godsdiensten ontstonden, hun rol, hoe
wereldgodsdiensten zich onderling verhouden, het verschil
met humanisme. Elke godsdienst komt ook apart aan
bod: stichter, ontstaan, hoofdkenmerken, visie op leven,
dood, leven na de dood, rituelen, ... .
Organisatie: DF Kampenhout, Campenholt en cultuurdienst

DE WITLOOFGEMEENTE
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voor postuum
ereburger
Marcel Pira

Donderdag/Thursday/Jeudi
19.30 - 21.00 uur
11, 18 & 25 januari
1, 8 & 22 februari
1, 8, 15, 22 & 29 maart
19 & 26 april
3, 17, 24 & 31 mei
7, 14, 21 & 28 juni

Nieuwe dorpsdichter voor Kampenhout
Kampenhoutenaar Michiel Van Bulck mag zich
sinds kort de nieuwe ‘dorpsdichter van Kampenhout’ noemen. Michiel is in zijn dagelijks leven
aankoper van gereedschappen voor de bouw
en industrie in een vooraanstaand bedrijf. Al 25
jaar lang woont hij in Kampenhout aan ’t Sas. Zijn
liefde voor onze streek komt sterk terug in zijn
gedichten. De voorbije jaren droeg Helene De Man met trots de titel van dorpsdichter. In januari gaf zij de fakkel door aan haar opvolger Michiel.
Benieuwd naar zijn werk?
Hiernaast vindt u een ode van Michiel aan Marcel Pira. Meer werk van de dorpsdichter leest u op de cultuurpagina van www.kampenhout.be.

DE WITLOOFGEMEENTE

Versteende, warme, waardige
woorden op een schrale steen.
Vergane, glorieuze goede
gedachten vertellen vaste
waarden.
Eerder eerde je eerbiedig
beweegloze bomen.
Thans, bewogen door
de westenwind buigen diezelfde
gewassen bedachtzaam
eeuwig, zwijgend voor jou.
Ooit was dit de plaats waar je
leefde en beleefde.
Thans, gedreven door blijvend
respect danken we jou.
Voor je straffe sonnetten,
voor je knappe kennis en
kunnen …
Je vertelde vastberaden
inventief, krachtig wat je
voelde … en zag wat gewoon
gebleven is …
Ook al is deze deugddoende
dichter weg,
gevoelens blijven bestaan.…
en worden vaak beter bewaard
dan dat het ooit was…
Michiel Van Bulck,
Dorpsdichter Kampenhout

KAMPENHOUT I Cultuur I Integratie & Vlaams karakter

Dinsdag/Tuesday/Mardi
14.00 - 15.30 uur
9, 16, 23 & 30 januari
6, 20 & 27 februari
6, 13, 20 & 27 maart
17 & 24 april
8, 15, 22 & 29 mei
5, 12, 19 & 26 juni
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Toelage
mantelzorg
Het bestuur heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dankzij intensieve thuisverzorging kan een zorgbehoevende
langer thuis blijven in zijn vertrouwde omgeving.
U kan als mantelzorger een aanvraag indienen voor een toelage
van 25 euro per maand. Dit als
bedanking en extra motivatie om
deze belangrijke zorgtaak op u te
blijven nemen.
Mantelzorger en zorgbehoevende moeten beiden inwoner zijn
van Kampenhout om aanspraak
te maken op de toelage. De zorgbehoevende moet ook voldoen
aan de voorwaarden opgenomen in het gemeentelijk toelage
reglement voor mantelzorg.
Voorwaarden en aanvraagformulier:
www.kampenhout.be of bij de
dienst welzijn.

Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol

KAMPENHOUT I Welzijn

‘Tournée Minérale’ is terug! De DrugLijn en Stichting tegen
Kanker roepen alle Belgen opnieuw op om deze maand
geen alcohol te drinken.
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Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook als u
weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam
en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen.

Ga dus de uitdaging aan! U zult zien: u hebt geen alcohol
nodig om u te amuseren.

Door mee te doen met de campagne krijgt uw lichaam
de tijd om te recupereren van uw gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in
hun vel.

Op de website kunt u makkelijk zoeken naar team ‘Gemeente Kampenhout’ en uzelf toevoegen. Dit jaar kunt u er
ook vrienden uitdagen, of laten weten dat u met uw club of
zaak een alcoholvrij evenement organiseert.

Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be.

DE WITLOOFGEMEENTE

Noteer alvast in uw agenda:
Toegankelijke gezonde wandeling. Ontdek samen
met de welzijnsraad enkele leuke tussenstops.
Wanneer: zondag 22 april 2018 om 14 uur
Inschrijven: voor 13 april via 016/65 99 20
of welzijn@kampenhout.be

Vrijwilliger van het jaar
Jozef Kempeneers, beter bekend als Jef, werd al
meermaals genomineerd door verschillende mensen.
Hij is al vele jaren actief als vrijwilliger in de kerk en bij
ziekenzorg Nederokkerzeel. Hij zorgt voor herstellingen in de kerk en zet de verwarming aan. Hij helpt
oudere mensen naar de misviering te gaan als ze niet
meer zo mobiel zijn. Jef brengt ook bezoekjes aan de
zieken en dat doet hij met veel plezier. Soms gaat het
zo ver dat zijn werk thuis gewoon blijft staan. Want “die
had gevraagd om dat te komen maken” of “die persoon moest naar de dokter en had geen vervoer”.
Klusjes opknappen, chauffeur spelen, … het is alsof
het voor hem een roeping is om ten dienste te staan
voor anderen. Veel van zijn vrije tijd spendeert hij aan
zich belangeloos inzetten voor anderen.
We wensen Jef een hele dikke proficiat! Een zitbank
met naamplaatje wordt aan hem opgedragen. Jef
koos ervoor om de bank aan de pastorij van Nederokkerzeel te laten plaatsen.

On
samtwik
en kelin
we g
rki sng
Meer info
welzijn@kampenhout.be

Filmavond Morgen /
Demain / Tomorrow
Hoe kleine initiatieven grote gevolgen kunnen
hebben voor de wereld van morgen
Wanneer: woensdag 7 maart van 20 uur tot 22 uur
Waar: Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 7,
Kampenhout)
Organisatie : GROS Kampenhout
Gratis toegang
Cyril Dion en Mélanie Laurent vertrokken samen met
een vierkoppig team naar
tien verschillende landen
om te begrijpen wat de
ecologische, economische
en sociale crisis uitgelokt
heeft en vooral hoe ze vermeden kan worden. Ze
ontmoeten pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door
deze positieve en concrete initiatieven samen te
brengen, ontdekken ze hoe de wereld van morgen
er uit zou kunnen zien ...

Subsidie aanvragen?
De gemeente Kampenhout kent jaarlijks subsidies toe
aan projecten in ontwikkelingslanden en aan educatieve
en sensibiliserende activiteiten voor de Kampenhoutse
bevolking.

Ook de overige genomineerden bedanken we voor
hun vrijwillige inzet: Rudolf Liekens, Clarisse Moeys,
Roger De Coninck, Oscar Dekeyser, De Kerkpoort
Clochards, Georgette Vestraets, het bouwcomité
Chiro Kampenhout, Suzanne Poels, Hannes Roger,
Paula Verlinden, André Elinckx, Elke Eeraerts en Sonja
Gielens.

DE WITLOOFGEMEENTE

Verenigingen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking, kunnen elk jaar een subsidieaanvraag indienen
bij de GROS ter ondersteuning van hun werking. De aanvragende vereniging moet erkend zijn door de overheid
of door een erkende koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking en actief zijn in Kampenhout. (De gemeente ondersteunt ook 4e pijler projecten, meer info op
www.kampenhout.be/gros) .
De projecten moeten voor 1 maart ingediend worden
door een inwoner van de gemeente Kampenhout. Het
aanvraagformulier en bijhorend reglement vindt u op
www.kampenhout.be.

KAMPENHOUT I Welzijn I Ontwikkelingssamenwerking

We tonen u graag deze hoopvolle documentaire
omdat ze de klimaatverandering niet als dreigement of probleem benadert, maar net de mogelijke
oplossingen toont. Een optimistische manier om
naar de toekomst te kijken.
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 314 310

Buurtrestaurant Pure Goesting wil een ontmoetingsplaats
zijn voor mensen met een klein netwerk (ouderen of alleenstaanden of minder begoeden), waar er in een gezellige
sfeer een kwalitatieve maaltijd genuttigd kan worden en
waar er daarna nog tijd is voor een babbeltje.
Zin om te komen?
Koop tot één week vooraf een maaltijdbon aan het
OCMW-onthaal. Tot dinsdag 12 uur kunt u een bonnetje kopen voor de week erna, op donderdag kunt u tot 12 uur een
bonnetje kopen voor het donderdagse buurtrestaurant van
de volgende week. De plaatsen zijn beperkt, er zijn slechts
100 personen toegelaten.
Dinsdag 27 februari
Heldere kippensoep met vermicelli, tongrolletjes met witte
wijnsaus, champignons, garnaaltjes en spinaziepuree, carré
confituur
Donderdag 1 maart
Aspergesoep met bieslook, blinde vinken met witloof,
dragonsaus en peterselieaardappelen,
Bretoense flan
Dinsdag 6 maart
Vichyssoise, kalfsblanket met champignons en kroketten,
crème renversée
Donderdag 8 maart
Kippenroomsoep met kippenreepjes en peterselie,
rundertong in Madeirasaus en aardappelpuree, tompoes

KAMPENHOUT I OCMW

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;
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• klanten van de dienst huishoudhulp van OCMW Kampenhout;
• 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 uit bovenstaande doelgroep, voor zover deze instaat voor het
vervoer.
Hoeveel kost dat?
Maaltijdbon = 10 euro voor soep, hoofdgerecht en dessert
met koffie (aangepaste tarieven voor cliënten van de sociale
dienst)
Pintje, cola = 1 euro
Klein flesje wijn = 2 euro
Water = gratis
Locatie
Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, Kampenhout)
Elke dinsdag en donderdag opent het buurtrestaurant de
deuren om 11u30. Om 12 uur serveren we de soep, om 12u20
volgen de hoofdschotel en het dessert met een tas koffie.
Om 14u30 sluit het buurtrestaurant.
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.
Donderdag 29-03-2018:
Donderdag 26-04-2018:
Donderdag 31-05-2018:

Buken
Nederokkerzeel
Berg

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

DE WITLOOFGEMEENTE
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ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE

De bewoners van seniorenflats Zuurhage hebben het naar
hun zin in de compacte en gerieflijke flats. Eén na één namen
ze er hun intrek en creëerden er een nieuwe thuis. Voor de
meesten was het een grote stap: de vertrouwde omgeving
achtergelaten en een volgend hoofdstuk in hun leven. Ondertussen kennen alle bewoners elkaar en er heerst een goede
sfeer.
De werkmannen van de onderhoudsdienst van het OCMW leiden grote en kleinere werken in goede banen terwijl de verantwoordelijke zorgt voor de seniorenflats voor een vlotte afhandeling van allerhande administratieve taken.
VOOR WIE?
Ouderen die zelfstandig kunnen leven, maar behoefte hebben aan een aangepaste hedendaagse flat met alle comfort in
een rustige omgeving. U kunt zich op de wachtlijst plaatsen
vanaf 52 jaar en u moet de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben
om een flat te bewonen. Inwoners van Kampenhout krijgen
voorrang bij de verhuring van de flats.
WAT?
Het OCMW zorgt als eigenaar voor een goed onderhoud van
de gebouwen. Elke flat omvat een woonruimte, een slaapkamer, een kleine ingerichte keuken, een afzonderlijke badkamer met douche en toilet, een bergruimte en terras. Er is uiteraard ook een lift in het gebouw. In de gemeenschappelijke
ruimte kunt u vertoeven met de overige bewoners.
PRIJS?
De dagprijs is afhankelijk van de grootte van de seniorenflat (3
types) en varieert tussen 27,06 euro/dag en 31,39 euro/dag.

Praatcafé dementie
Dinsdag 27 februari om 19 uur
‘Wat is dementie?’
Spreker: mevr. Yana Pollet, referentiepersoon
dementie, vrijwillige vormingsmedewerker expertisecentrum dementie MEMO.

DIN.
DON.
DIN.
MA.
DIN.

6 maart 2018		
29 maart 2018 		
24 april 2018		
14 mei 2018		
5 juni 2018		

16u00 – 19u00
14u00 – 16u00
16u00 – 19u00
14u00 – 16u00
16u00 – 19u00

Als u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na levering,
neem contact op met de sociale dienst.

TIP: Op het startuur van onze zitdag is er meestal
veel volk aanwezig en moet u meestal wel even
wachten. Komt u een uurtje voor het einde van de
zitdag, dan is de drukte al wat voorbij.

KinderKansen,
want elk kind
telt mee
OCMW Kampenhout had eerder
al plannen om “iets” te doen rond
kinderarmoede. Tal van initiatieven werden onderzocht en bezocht, vakliteratuur bekeken, draaiboeken geconsulteerd, .…
Nathalie Brunelle, verantwoordelijke voor het project
KinderKansen: “We hebben gezocht naar een aantal
concepten die passen bij de werking van ons OCMW.
We zijn uitgekomen bij enkele initiatieven die we in de
nabije toekomst verder zullen uitwerken. Onze lokale
vrijwilligerswerking is gestart: zij komen bij gezinnen
aan huis om kinderen te helpen bij het lezen.”
Er is ook overleg met adviesraden en verenigingen om
meer kinderen te laten deelnemen aan spel, recreatie,
sport en culturele activiteiten. “Ervoor zorgen dat elk
kind kan meedoen aan activiteiten is niet de verantwoordelijkheid van het OCMW alleen, heel de Kampenhoutse gemeenschap kan mee nadenken over wat op
dat vlak kan worden aangeboden (bv. korting op het
lidgeld, ter beschikking stellen van sportkledij, uniform,
materiaal…).”

Van harte welkom in woonzorgcentrum Molenstee
(Gemeenteplein 1, Kampenhout).
Meer info? 016/31 43 28

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
kinderkansen@ocmw-kampenhout.be

KAMPENHOUT I OCMW

Seniorenflats Zuurhage,
een nieuwe thuis !
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Omschrijving

Wandeltocht van de witloofstappers langs de prachtige
velden, bossen en wateren van Kampenhout, afstanden:
6 - 10 - 14 - 20 - 25 of 32km. www.witloofstappers.be

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

Samen fietsen in groep onder leiding van een witloofstapper.
Ongeveer 25 à 30 km aan een sportief tempo.
Iedereen welkom.

Jaarlijkse eetdag met spaghetti en croque monsieur.

De vriendenkring van GO! Spectrum Kampenhout
organiseert een Spectrum quiz voor gelegenheidsquizzers.
Het wordt een leuke avond met een variatie aan vragen.

Meer info op pagina 10.

Wandelen in groep, onder leiding van een witloofstapper.
Ongeveer 1u30 wandelen aan +/- 5km per uur.
Iedereen welkom.

Voordracht waarin Luc De Visscher hemel en aarde verzet in
bijbelse beeldspraak. Meer info: Davidsfonds Kampenhout

Wandelen in groep. Ongeveer 1u30 wandelen aan +/- 5km
per uur. Iedereen welkom, ook niet-witloofstappers.
www.witloofstappers.be

Door Chiro Kampenhout. Gratis aperitief voor wie komt eten
tussen 11.30 uur en 14.30 uur. De opbrengst gaat naar de
nieuwe lokalen.

Met hopelijk al de eerste tekenen van een naderende lente
wordt het genieten in het landelijke Kampenhout, met zijn
talrijke veld- en boswegen. Langs Nederokkerzeel en door
het Silsombos. Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw

Ten voordele van het parochiecentrum

Activiteit

Kampenhout in de
winter

Dansnamiddag voor
senioren

Fietsen op
dinsdagavond

Eetdag Pedaalridders
Kampenhout

Spectrum quiz

Nachtzacht

Dinsdagavondwandeling

Verbeelding van
de hemel

Vrijdag na de noen
wandeling

Italiaans Eetfestijn

Jef Pijp-tochten

Eetdag

KAMPENHOUT I UIT

zo 4/03

zo 4/03
van 7.30 tot 15 uur

za 3/3
van 11.30 uur tot 21 uur

Vrij 2/03, 16/03 en 6/04
van 13 tot 14.30 uur

do 1/03
van 20 tot 22 uur

di 27/02 en 13/03
van 19.30 tot 21 uur

zo 25/02 van 14.30 uur

za 24/02
van 20 tot 23.30 uur

vrij 23/02
van 18 tot 21.30 uur

di 20/02, 6/03 en 20/03
van 19.30 tot 21 uur

ma 19/02
om 14 uur

zo 18/02
van 7 tot 15 uur

Datum

zaal PAX

GO! Basisschool
Spectrum
(Tiendeschuurstraat 17)

Park van Relst

Diverse startplaatsen

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Gemeenteplein
Kampenhout

Cultuurberg (lokaal
Chopin, Bergstraat 25)

GO! Basisschool
Spectrum
(Tiendeschuurstraat 17)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Gemeenteplein
Kampenhout

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

Sport- en cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Locatie

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout: elke 3de maandag van de maand om 13.30 en 19.30
uur (uitgezonderd in juni, juli en augustus) in zaal Pax (Brouwerijstraat 6).

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

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

WEKELIJKSE MARKT:
Elke dinsdag van 14 uur tot 18 uur op
het gemeenteplein.

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. Nieuwe
locatie: sporthal Kampenhout.
Inlichtingen: 0474 40 24 86

Volgende activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks ingericht:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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Meer info op pagina 19.

Algemene kennisquiz ten voordele van de Kampenhoutse
natuurgebieden. Inschrijven en meer info:
info@natuurpuntkampenhout.be - 0477 55 06 63

Concert van KF De Eendracht Kampenhout.
Meer info: www.eendrachtkampenhout.be

Meer info op pagina 18.

Infomoment en rondleiding. www.parkschool-relst.be

Meer info op pagina 8.

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

Leven, lijden, dood en leven na de dood bij
5 wereldgodsdiensten (en humanisme).
Meer info op pagina 16.

Carnaval party, tweede carnavalstoet en kindernamiddag.
Meer info: www.carnavalkampenhout.be

Zaalvoetbalploeg Spartak Relst presenteert een uitgebreid
Breughelmenu met o.a. zelfgemaakte pensen.

Sfeervolle muziek gebracht door de muzikanten van
"Fanfare De Vlaamse Leeuw”.

Kermisattracties voor jong en oud.

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

Filmavond ‘Morgen’
(Demain/Tomorrow)

Quiz Natuurpunt

Chaosconcert

EHBO bij baby’s en
kinderen

Opendeurdag
Parkschool Relst

Zwerfvuilactie

Dansnamiddag voor
senioren

Nacht van de
geschiedenis

Carnavalweekend

Breughels Smulfestijn
- Spartak Relst

Lenteconcert

Kermis Relst

Dansnamiddag voor
senioren

ma 16/04
om 14 uur

za 14/04 tot ma 16/04

za 7/04
om 19.30 uur

zo 25/03
van 11.30 tot 20 uur

vrij 23/03, za 24/03 en
zo 25/03

di 20/3
van 20 tot 22 uur

ma 19/03 om 14 uur

zo 18/03

za 17/03
van 9.45 tot 11 uur

di 13/03
om 19 tot 22 uur

za 10/03
van 20 tot 22 uur

za 10/03
van 19.30 tot 23 uur

woe 7/03
om 20 uur

ma 5/03 van 14 tot 16 uur
di 6/03 van 18.30 tot 20 uur

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

Centrum Relst

Pax (Brouwerijstraat 6)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Gemeenteplein
Kampenhout

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

Parkschool Relst
(Aarschotsebaan 130)

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Pax (Brouwerijstraat 6)

Sport- en
cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Glazen Zaal (OCMWgebouw, Dorpsstraat 9)

(Brouwerijstraat 6)

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 maandag 5 maart 2018 in!

Meer info op pagina 15.

Zitdag V-test

van 12.30 tot 15 uur

Meer info: cultuur@kampenhout.be

Café Combinne:
Elke dinsdag en donderdag (niet
tijdens de schoolvakanties) in de
Cultuurberg (Bergstraat 15). Interculturele praatgroep waar Nederlands
gesproken wordt.

WANDELEN: Witloofstappers
Iedereen (ook niet-leden) welkom!
Breng gerust uw hond (aan de leiband)
mee. Voor data en startplaatsen:
www.witloofstappers.be / inlichtingen:
0474 40 24 86

Schildersatelier:
Elke dinsdagnamiddag voor volwassenen in ‘t Grobbeltje (Hutstraat 24).
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
20 tot 22.30 uur
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke eerste donderdag van
de maand in café Sint-Jozef te Relst
vanaf 13.30 uur
“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag
van 13.30 tot 18 uur in het Park van
Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en
donderdag om 19.30 uur 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.

KVLV Relst: elke laatste woensdag
van de maand om 19.30 uur . Info:
0486 95 38 78.
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We luisteren nog steeds graag naar uw ideeën. Deel ze met ons op www.kleurmeedetoekomst.be,
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ook tijdens deze dialoogavond:
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toekomst

27 MAART 2018 – 19 UUR: CREATIEVE EN INTERACTIEVE DIALOOGAVOND
Deze avond wordt een creatieve en interactieve avond. We denken samen dieper na over meerdere opties voor de toekomst. Vooraf inschrijven niet nodig.
Waar: Glazen zaal
(OCMW-gebouw Kampenhout, Dorpsstraat 7)
Kom langs en vertel ons wat u denkt dat het resultaat zou zijn bij realisatie van enkele straffe ideeën!
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