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NUTTIG

WERK IN EIGEN GEMEENTE?

WIST JE DAT ...

lijn 272 rijdt vanaf
3 december tot aan
ziekenhuis Bonheiden.
info: www.delijn.be

: 070 220 200

STICKERS G.F.T.-AFVAL
Even herinneren dat wie 2 of meer G.F.T.-containers
heeft ook 2 of meer stickers dient te kleven!

KOOLSTOFMONOXIDE (CO), EEN
SLUIPEND MOORDENAAR IN HUIS!
Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door
CO- vergiftiging en meer dan 200 in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide vergiftiging. De meeste daarvan zijn jonger dan 30 jaar ! Zorg daarom voor
voldoende luchtverversing in elke kamer en vooral in
kamers waar een waterverwarmer aanwezig is .
Voor meer informatie surf naar
www.brandwonden.be

EEUWELINGEN IN GROOT KAMPENHOUT
Ben je nieuwsgierig naar Eeuwelingen die werden geboren of gevierd in Groot Kampenhout tussen 1674 – 2007 ?
Mevr. Nicole, Notredame-Van den Borre i.s.m. Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde afdeling Leuven,
publiceerde hieromtrent een Boek.
Het boek is verkrijgbaar door storing van 18 € op
rekening nr. 001-3113046-04 van VVF- Afdeling Leuven,
M. Franciscusstraat 10 • 3150 Wespelaar,
met vermelding “ publicatie 029”

DE KRINGWINKEL
Vanaf januari 2008 verandert het telefoonnummer van
de Kringwinkel?
Mechelsesteenweg 588 • 1800 Vilvoorde.
Algemeen nummer Kringwinkel en gratis
ophalen wordt dan : 02 255 19 40



Op de website van de gemeente ( www.kampenhout.
be) vind je sinds kort de openstaande betrekkingen
( arbeidsplaatsen ) uit onze eigen gemeente.
Je klikt op” jobs “, en ontdekt zo welke plaatsen er vrij
zijn. Dit niet alleen bij de gemeente of OCMW , maar ook
bij de vele KMO-ers die onze gemeente rijk is.

ZICHTBAARHEID REDT LEVENS
Jammer genoeg eist het verkeer in België nog steeds
een zware tol: elke dag gebeuren er ongevallen.
Een groot deel van deze ongevallen hadden echter
voorkomen kunnen worden door het dragen van een
veiligheidsjasje. Zichtbaarheid kan levens redden
en het dragen van een reﬂ ecterend veiligheidsjasje
is de beste garantie om gezien te worden. Personen
die een reﬂecterend veiligheidsjasje dragen worden
immers vanop een veel grotere afstand opgemerkt.
Zeker op plaatsen waar automobilisten niet verwachten voetgangers of ﬁetsers tegen te komen, bij
verminderde zichtbaarheid ‘s nachts of bij slecht weer
geeft dit hun meer tijd om hierop te reageren.

FLUOVEST VERPLICHT
Het is verplicht een ﬂuo veiligheidsjasje te dragen wanneer men met pech ergens moet stoppen, dit betreft
enkel de bestuurder van het voertuig, ingeschreven of
op Belgisch grondgebied.
In praktijk wordt er enkel gecontroleerd op autosnelwegen, op de pechstrook en ieder voertuig dat na een
ongeval tot stilstand kwam op de snelweg.

NUTTIG

DE LIJN:
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OPENBARE WERKEN

• Aangelanden dienen op een veilige manier de steenweg te kunnen oprijden. Om tegemoet te komen aan
dit bezwaar worden er op sommige plaatsen manoeuvreerruimtes voorzien indien nodig tot op privé terrein.
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• Verkeersveilige businfrastructuur (wacht- of
schuilhokjes en overdekte ﬁetsstallingen) en – oversteekplaatsen. In de vergunning wordt vermeld dat de
ﬁetsenstalling ter hoogte van de Hutstraat een intensief
gebruik kent (vooral door de schoolgaande jeugd)en er
hier een globale oplossing dient geboden te worden.
In de vergunning is de voorwaarde van een bushaven
opgenomen.
De werken beginnen ter hoogte van Kampenhout Sas
en reiken tot de kruising van de Haachtsesteenweg met
de Dreefstraat en de Torfbroeklaan . Nadien volgen de
werken tot kruising met de Tervuursesteenweg aan de
verkeerslichten in Steenokkerzeel De werken zullen
in zeven afzonderlijke fases gebeuren. Elke fase dient
afgewerkt te zijn alvorens er met een volgende fase
mag gestart worden. Per fase zal er een afzonderlijke
infovergadering voor de betrokken personen worden
georganiseerd.
Elke fase dient zoveel mogelijk doorgang te verlenen
tijdens de werken. Omleggingen dienen hier zo veel
mogelijk te worden vermeden om de gemeentewegen
niet extra te belasten. De aannemer dient het verkeer
op de N21 steeds te verzekeren in beide richtingen,
desnoods door het aanleggen van stukjes tijdelijke
verharding of werfwegenis aan te leggen. Indien nodig
zal er met tijdelijke verkeerslichten worden gewerkt.
De gemeente Kampenhout heeft aan Agentschap
Wegen Vlaams Brabant gevraagd om de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te houden en te werken met
langere werkdagen. Nachtwerk wordt niet voorzien
om de veiligheid te kunnen garanderen. Een snellere
uitvoeringstermijn rekening houdend met de veiligheid
en zo weinig mogelijk hinder is geëist aan de opdrachtgever.
In het kader van “minder hinder” dienen er duidelijke
afspraken te worden gemaakt rond het tijdschema en
de communicatie naar de bewoners. Bij de uitvoering
van deze werken dient het vooropgestelde tijdsschema
strikt nageleefd te worden.

SNEEUW
Om ongemakken of ongevallen te vermijden, moet
iedereen er tijdens een winterprik voor zorgen dat zijn
trottoir begaanbaar blijft. Concreet betekent dit dat u
uw trottoir over een breedte van +/-1 meter sneeuw- en
ijsvrij moet maken. De verwijderde sneeuw- en ijsmassa kan u opstapelen op de rand van het trottoir. Indien
daar geen ruimte meer voor is, dan mag u de rijbaan gebruiken. De rioolmonden moeten wel steeds vrij blijven
en er moeten openingen zijn om het afvloeiende water
door te laten. Dooizouten gebruiken mag ook, behalve
wanneer er bomen in de omgeving staan.

GEEN HONDENPOEP OP DE STOEP
Als je met je trouwe viervoeter de straat op gaat denk er
dan aan een zakje mee te nemen om Snoopy’s uitwerpselen op te ruimen. Het is niet leuk om hondenpoep aan
je deur te vinden of er in te trappen! Hou daar aub rekening mee. Maar .evenzeer geldt dit voor paardenstr...
op de verharde openbare weg ( straten in beton ,asfalt , kassei, ...)
Ook hier wordt er gevraagd om dit vrij vlug na uw
doortocht op te ruimen .

STENEN OP DE BERM ? NEEN TOCH !!
Al te vaak stelt onze politie ( wijkagenten ) vast dat
er mensen zijn die vlak naast de rijbaan op de berm
( openbaar domein ! ), allerlei obstakels leggen opdat
men op die berm toch niet zo rijden....?!
Dit is VERBODEN. Erger nog als er door die obstakels
( stenen , putten, ...) een ongeluk gebeurt , dan bent u
zelf verantwoordelijk !! Niet doen dus !!

OPENBARE WERKEN

• Over de gehele lengte van de gewestweg algehele
verkeersveiligheid voor alle gebruikers (voetgangers,
ﬁetsers, autobestuurders alsook de passagiers voor
autobussen). Voorzien van verkeersveilige oversteekplaatsen voor de zwakke weggebruiker.

Aangezien de rioleringswerken in de Zeypestraat eerst
starten en de gemeente niet wil dat de werken aan
dit “zwart punt” tegelijkertijd uitgevoerd worden zullen deze aanvangen na het bouwverlof zomer ‘08. In
het kader van “ minder hinder” zullen deze werken op
mekaar worden afgestemd. Een aantal voorbereidende
werken waaronder hoofdzakelijk de aanpassing van
de nutsleidingen zullen wel voordien gebeuren. Deze
mogen dan ook geen bijkomende hinder betekenen.
Het resultaat van de inrichting van dit kruispunt door
het voorzien van voorsorteerstroken en verkeerslichten
dient de verkeersveiligheid grondig aan te pakken.
De aanpassing van de riolering wordt hier ook voorzien.
Het Gewest draagt al de kosten van dit project. De uitvoering voorziet een termijn van ongeveer 105 dagen.
Indien er in augustus ‘08 wordt gestart met de werken
zullen deze werken begin 2009 afgerond zijn. Er dient
wel rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden en de voorafgaandelijke werken in de
Zeypestraat.

Aanleg van busbanen en herinrichting van
verschillende kruispunten
Nadat de werken aan het zwart punt zijn afgerond zal
het Gewest starten met de werken voor het aanleggen
van busbanen en de herinrichting van verschillende
kruispunten. Deze werken zullen hoogstwaarschijnlijk
begin 2009 starten.
De vergunning geeft voor de stedenbouwkundig verantwoorde bezwaarschriften een antwoord of oplossing.
Met het advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Kampenhout werd rekening gehouden.

• De ﬁetspaden dienen over de gehele lengte de volledige breedte te behouden en afgeschermd te worden
van de busbanen.
• De verkeerslichten die oorspronkelijk ter hoogte van
de Bulsomstraat dienden te worden voorzien; worden
voorzien ter hoogte van de Bergstraat om zodanig de
omlegging langs de Tiendeschuurstraat te vermijden.
Dit komt de leefbaarheid van de kern van Berg ten
goede. Dit houdt echter in dat de Bulsomstraat moet
omgelegd worden opdat deze straat zou kunnen aantakken op het kruispunt met de lichten. De omlegging
van de Bulsomstraat zal in een later stadium worden
uitgewerkt. Hiervoor is er een aanpassing aan het GRS
nodig en dienen de nodige procedures nog gevoerd te
worden.
• Voor de waterproblematiek heeft het college
haar voorwaarde gesteld betreffende de gescheiden
riolering, gelet op het belang hiervan op de werking van
het zuiveringsstation langsheen de Haachtsesteenweg
te Kampenhout.
• Er dient een verkeersveilige oplossing te worden
geboden voor leveringen, huisvuilophalingen en verhuiswagens. Dit bezwaarschrift werd behandeld door,
vooral binnen de bebouwde kom, met busstroken ipv
met busbanen te werken waardoor er wel kan gestationeerd worden. Bijgevolg is het oprijden van de rijbaan
over de busbaan geenszins een probleem. Het baanvak
zal grotendeels als busstrook worden voorzien (en dus
niet als busbaan). Dit houdt ook in dat ze kan gebruikt
worden om rechtsaf te slaan.
• Lokale economie is een belangrijke schakel in het
gemeenschapsleven van een gemeente. Daarom dienen er voldoende parkeergelegenheden te worden
voorzien.

OPENBARE WERKEN

• Een bijkomende ﬁetsoversteekplaats ter hoogte van
de Maalderstraat werd gevraagd. Dit is een belangrijke
verbinding van o.a. ﬁetsers van Relst naar de sporthal
toe.
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RIOLERINGSWERKEN
IN DE ZEYPESTRAAT
Collector Weesbeek fase 2 Vanaf begin 2008 zal er

OPENBARE WERKEN

gestart worden met de rioleringswerken in de Zeypestraat vanaf het zuiveringsstation ter hoogte van de
aansluiting met de Beemdstraat tot aan de Haachtsesteenweg. Een gedeelte van de Beemdstraat en
Nieuwegen alsook de afkoppeling van een vuilwaterpunt ter hoogte van de Van Beethovenlaan zal via het
“Rood Klooster” en de parking van de sporthal opgenomen worden.
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Dit is een project met subsidies van het Vlaams
Gewest en is dringend voor het halen van de “Europese
Richtlijn Stedelijk Afvalwater”. Om deze subsidies niet
te verliezen dient het grootste gedeelte van de werken
voor eind 2008 te worden uitgevoerd. Voor deze werken
is er een bedrag voorzien van 2.538.560,07 EUR excl.
btw. waarvan 1.367.828,47 EUR excl. btw. ten laste van
Aquaﬁn. en 1.170.731,60 EUR excl. btw. ten laste van
de gemeente Kampenhout . Voor het gedeelte ten laste
van de gemeente Kampenhout is er een gewestbijdrage
van 626.568,75 EUR voorzien wat de werken ﬁnancieel
draagbaar maken. Deze subsidies zijn een noodzaak
om deze werken te kunnen uitvoeren.
De werken zullen in totaal ongeveer 175 dagen bedragen.
De inwoners zullen niet gans deze tijd hinder ondervinden aangezien er in fases wordt gewerkt . Elke fase
dient zo goed als mogelijk te zijn afgewerkt alvorens
er mag gestart worden met een nieuwe fase. Belangrijk is de toegankelijkheid en de bereikbaarheid voor
de bewoners alsook de veiligheid van de werken. Er
dient ook rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de sporthal. De fasering van de werken
zal hiermee rekening houden. Naast de aanleg van de
gescheiden riolering zullen er ook ﬁets- en voetpaden
worden aangelegd. Ter hoogte van de sporthal worden
verkeersremmende maatregelen voorzien. De verbetering van de bereikbaarheid naar de sporthal voor de
zwakke weggebruiker is mede de hoofdzaak van deze
werken.
Een groot gedeelte van de nutsleidingen zullen worden
aangepast en het is de bedoeling dat de kabels van de
openbare verlichting ondergronds worden gebracht.

Het zal niet steeds gemakkelijk zijn om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te garanderen. Belangrijk is
wel dat de bewoners de juiste informatie krijgen. In de
loop van de maand december 07 voorziet de gemeente
een info vergadering waarop de inwoners langsheen
deze werken zullen uitgenodigd worden.

KRUISPUNT ZEYPESTRAAT-DORPSTRAAT
MET HAACHTSESTEENWEG WORDT
VOLLEDIG VEILIG GEMAAKT
Zwart punt Haachtsesteenweg met Dorpelstraat
en Zeypestraat
Begin november ’07 werd de bouwvergunning voor
het aanleggen van busbanen en de herinrichting van
verschillende kruispunten ter kennisgeving aan de gemeente Kampenhout overgemaakt. Dit is een bovengemeentelijk project aangezien de opdrachtgever het
Vlaams Gewest is. De bouwaanvraag voor het “zwart
punt” ter hoogte van de kruising van Zeypestraat en de
Dorpelstraat met de Haachtsesteenweg kreeg hierdoor
ook zijn vergunning.
Het advies van het college van begin dit jaar en de
behandeling van de bezwaarschriften leidde er toe dat
dit kruispunt met meer dan 1m zal opgeschoven worden naar de Zeypestraat toe waardoor er een grotere en
veiligere afstand langs de kant van de Dorpelstraat
wordt bekomen. Dit is een belangrijke voorwaarde die
werd ingewilligd en werd opgenomen in de bouwvergunning. Het Gewest diende hiervoor zelfs een deel
van de grond waar het zogenaamde “kasteeleke” (op de
hoek van de Zeypestraat met de Haachtsesteenweg) te
verwerven. Het gebouw zal in de loop van het voorjaar
van 2008 worden afgebroken.

WELZIJN

De Vlaamse overheid stimuleert de gemeenten tot het
opmaken van een gemeentelijk ouderenbeleidsplan.
Om zo’n plan te kunnen opstellen moet men uiteraard
zicht hebben op de behoeften van de ouderen in de
gemeente.
Daarom organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met SENIOKA (seniorenraad Kampenhout)
in de loop van 2008 dergelijk behoefteonderzoek bij
de senioren.
Het onderzoek zal gebeuren aan de hand van een
enquête die aan 4OO ouderen overhandigd zal worden
met de vraag deze te willen invullen. De groep van
400 senioren wordt geselecteerd via loting om een zo
getrouw mogelijke weergave van de meer dan 2000
zestigplussers van Kampenhout te bekomen.
De uitgelote personen zullen van hun aanduiding
schriftelijk in kennis gesteld worden.
Deelname aan de enquête gebeurt op vrijwillige
basis en de anonimiteit van de verstrekte gegevens is
verzekerd. Het spreekt vanzelf dat de gecontacteerde
senioren er alle belang bij hebben aan dit onderzoek
mee te werken.
Zo kan de gemeente uitdokteren wat hun leefsituatie
is , wat hun bekommernissen zijn , welke behoeften in
deze leeftijdsgroep leven.
In de nabije toekomst zal de groep senioren
bovendien een nog grotere aandeel van de totale
Kampenhoutse bevolking opslorpen.
Na de kennisgeving zullen senioren ( die als vrijwilligers aan het project ) de vragenlijst persoonlijk
aan de geselecteerden komen overhandigen.Hij/zij
maakt ook een afspraak voor het weer ophalen van de
hopelijk ingevulde lijst.
SENIOREN DIE BEREID ZIJN OM ALDUS
ALS ENQUÊTEUR MEE TE WERKEN kunnen
zich melden bij de dienst welzijn op het
gemeentehuis.
Voorzitter Seniorenraad • Oscar Dekeyser
: 0486 62 63 10
@: o.dekeyser@skynet.be
Schepen Welzijn • Greet Willems
: 0473 95 89 39
@: greet.willems@kampenhout.vera.be




De gemeentelijke seniorenraad speelt een actieve
rol in het afhandelen van de hele procedure van het
behoefteonderzoek. De resultaten van de bevraging
zullen in een computer worden verwerkt om er bruikbare informatie uit te ﬁlteren voor de opmaak van het
ouderenbeleidsplan en een locaal sociaal beleidsplan. De gegevens en resultaten zullen vermoedelijk
beschikbaar zijn tegen september 2008.

SLACHTOFFERHULP
vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de werking
van slachtofferhulp! Daarom zoeken wij vrijwillige
medewerkers voor ondersteunende contacten met
slachtoffers van misdrijven in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
Wat hebben wij te bieden?
• vrijwilligerswerk waarbij je echt iets kan betekenen
voor andere mensen
• een nuttige tijdbesteding binnen je eigen regio
• een degelijke basisopleiding en ondersteuning
• grote zelfstandigheid in het plannen van je werk
• verzekering en onkostenvergoeding

We starten met een nieuwe groep in het voorjaar
van 2008. Wie belangstelling heeft kan bellen naar
Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde en dit van
maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur.

CAW Archipel-Groot Eiland
Groot Eiland 84
1000 Brussel
: 02 514 40 25
:
@ grooteiland.slh@archipel.be



WELZIJN

BEHOEFTEONDERZOEK VOOR OUDEREN
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

WELZIJN

DAMIAAN AKTIE
Damiaan aktie op 25,26 en 27 januari 2008.
40 euro volstaat opdat de Damiaanactie een lepra – of
een tbc- patiënt kan genezen . Met 40 euro is het mogelijk om vreselijke misvormingen, veroorzaakt door lepra, te vermijden of om het leven te redden van iemand
die aan tbc lijdt. In beide gevallen schenk je de zieke, net
als aan zijn familie, opnieuw hoop en menselijke waardigheid. Maar 40 euro is echter onbetaalbaar voor de
zieken. Daarom organiseert Damiaanactie het laatste
weekend van januari haar fondsenwervingscampagne.
Er zullen ook stiften worden verkocht : 5 euro voor een
pakje van 4 stiften Vergeet dat weekend niet om bij hun
vrijwilligers stiften te kopen als u ze op straat ontmoet
(Als u ze op straat ontmoet, wees gul en ondersteun
de actie) In naam van de duizend zieken die al werden
geholpen en de 1500 vrijwilligers van de Damiaanactie
dankt de organisatie u voor uw helpende hand.
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11.11.11.
Ongezien in Kampenhout! 10.000 € voor 11.11.11.
Bedankt Kampenhout voor het onvergetelijke 11.11.11
Wereldfeest Weekend! Bedankt aan de meer dan 150
medewerkers die van het wereldfeest een succes
editie hebben gemaakt. Een lange intense voorbereiding van vele mensen maakte dit mogelijk. Dit
was een staaltje van perfect samenwerken en samenhorigheid in een fantastische sfeer. We zijn bijzonder
blij dat er zo veel mensen opstaan om zonder eigenbelang, hun tijd, energie en zoveel enthousiasme in het
Zuiden te steken. Hier kan het Zuiden alleen maar wel
bij varen.

De opbrengst van 10.000 euro wordt overgedragen
aan 11.11.11- nationaal die dit geld zonder twijfel goed
zullen besteden aan de strijd tegen de Europese partnerschapsakkoorden (EPA’s) en de uitbuiting van de
Afrikaanse boeren. Er was veel activiteit zowel voor
als achter de schermen. De verbondenheid tussen
alle medewerkers, jong en oud, die voor een zelfde
doel - 11.11.11 -bezig waren heeft ons het meest van
al geraakt.
Zonder de uitstekende hulp van de gemeentediensten en het gemeentebestuur was het onmogelijk
geweest. Bedankt voor jullie inzet! Alle reacties,
ideeën en suggesties voor volgend jaar zijn nog steeds
welkom op 11.11.11@kampenhout.vera.be.
Groetjes van het 11.11.11-comité Kampenhout.
Je hoort nog van ons want er LEEFT iets in
Kampenhout!

GROS
Kampenhout steunt het Zuiden.
De GROS (= Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) verzamelt een groep mensen voor
wie hulp aan het Zuiden geen loos begrip is. Ze zijn
allen op de een of andere manier bezig met hulp aan
mensen en organisaties in het Zuiden. En Kampenhout steunt hen hierin. De gemeente stelt een budget
beschikbaar aan de GROS om aan interessante ontwikkelingsprojecten te besteden. Elke inwoner van
Kampenhout kan een aanvraag indienen. De voorwaarden zijn gestipuleerd in het subsidiereglement
(te bekijken op de website van de gemeente, of op
te vragen bij de informatiedienst van de gemeente).
Een subsidieaanvraag moet gestuurd worden aan de
voorzitter van de GROS en moet binnen zijn tegen 1
februari 2008. De subsidieaanvragen worden voorgesteld op de GROS-vergadering van 18 februari 2008.
De bespreking en toekenning zal gebeuren op een
volgende vergadering waarvan de datum nog moet
worden vastgelegd.

Voorzitter GROS:
Anje Snauwaert • Brouwerijstraat 1,
1910 Kampenhout
@: anje.snauwaert@kampenhout.be
: 016 65 19 59



SPORT

Op het WK discodance 2007 in Zilina, Slovakije behaalde de dansschool Anyanka bijzonder goede resultaten.
Het Adultteam (vanaf 15 jaar) werd 8ste in de halve
ﬁnale met 24 ploegen. Het juniorteam (tussen 11 en
15 jaar) behaalde maar liefst de 5de plaats in de ﬁnale
met 20 ploegen.
Met 24 in 1 team dansen ze gedurende 3 minuten
op disco- en beatmuziek. 3 minuten alles geven, het
beste naar voor brengen als 1 team. De Choreograﬁe
werd gemaakt door Anya, van dansschool Anyanka in
Kampenhout.
Eerder dit jaar werden zowel het adultteam als het
juniorteam Belgisch Kampioen hiphop. Het juniorteam
werd daarnaast ook nog eens Vlaams Kampioen en op
een openkampioenschap in Nederland kregen ze van
de 7 juryleden allemaal de eerste plaats!
Wij wensen hen een dikke proﬁciat met hun prestatie
en wensen hen nog veel succes bij toekomstige wedstrijden.

SW PASEN
Het is nog vroeg, maar ook in 2008 worden er sportweken georganiseerd tijdens de paasvakantie:
Dinsdag 25 maart tot en met vrijdag 28 maart 2008
Maandag 31 maart tot en met vrijdag 4 april 2008
Inschrijven kan op zaterdag 1 maart 2008 van 9u30 tot
11u30. Meer info volgt later op www.kampenhout.be en
via folders.

KAMPIOENENVIERING
Ook begin 2008 worden alle Kampenhoutse kampioenen gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Omdat we
graag alle Kampioenen willen huldigen, vragen we dat
iedereen die in 2007 een bijzondere prestatie heeft
geleverd op provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau
zich kandidaat stelt!!
Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste worden gehuldigd. Ook hiervoor doen we een
oproep naar kandidaten die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd of leveren aan de Kampenhoutse
sportwereld. 1 iemand wordt geselecteerd en krijgt de
prijs van Sportverdienste!

SPORTBELEIDSPLAN 2008 – 2013
Het nieuwe Sport voor Allen decreet bepaalt dat een
sportbeleidsplan 1 van de voorwaarden is om subsidies van de Vlaamse Overheid te ontvangen.
Daarom stelde we voor het eerst een sportbeleidsplan
op samen met een stuurgroep.
Dit plan wordt de leidraad van het sportgebeuren
gedurende de periode 2008 – 2013. Aarzel niet om
het SBP te raadplegen op www.kampenhout.be (vanaf
15.01.2008).
Het SBP wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad van 20.12.2007, na een advies van de
sportraad, het adviesorgaan van de sport in Kampenhout (03.12.2007)

Naam club:
...................................................................
Contactpersoon:
...................................................................
Naam contactpersoon:
...................................................................
Adres contactpersoon:
...................................................................
...................................................................
...................................................................

:

.............................................................

Geef een kort overzicht van bijzondere prestaties in het
sportjaar 2007:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

SPORT

SCHITTERENDE RESULTATEN OP DE
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN DISCODANCE
2007 VOOR DANSSCHOOL ANYANKA!
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SPORT

SKI- EN SNOWBOARDVAKANTIE
Tijdens de krokusvakantie, van vrijdagavond 1
februari tot en met zaterdagochtend 9 februari 2008,
organiseert de sportdienst een sneeuwpretvakantie
voor alle jongeren tussen 12 en 16 jaar. We trekken naar
Eben in Oostenrijk en maken de pistes ‘onveilig’ in het
reuzachtige skigebied Amadé! In groep, met de sportfunctionaris en monitoren maken we er een geweldig avontuur van! Kostprijs: € 625 voor skiërs en
€ 638 voor snowboarders. Voor meer info: check
www.kampenhout.be, mail: sport@kampenhout.be!

SPORT

SCHOLENVELDLOOP:
IEDEREEN IS WINNAAR!
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Dinsdag 25 september waren alle Kampenhoutse
scholen met hun leerlingen te gast in de sporthal voor
een jaarlijkse traditie: de scholenveldloop. Onder een
stralende hemel gaven de leerlingen het beste van
zichzelf. Puike sportieve prestaties werden geleverd!!!
Aan alle lopers: een dikke proﬁciat voor jullie inzet! Ook
dank aan alle supporters en medewerkers, zonder hen
zou deze organisatie niet mogelijk zijn! BEDANKT!

GEZINSFIETSTOCHT
We waren met 280 !!! deelnemers tijdens de derde
editie van de gezinsﬁetstocht op 30 september 2007.
De zon stond aan de hemel, geen excuses dus om 21
km langs voornamelijk rustige wegen in onze mooie
gemeente te ﬁetsen. Een gemeende dank u wel aan
alle deelnemers en medewerkers!
Hopelijk tot op de volgende editie!

KLIMMER STEF MAGINELLE:
ZESDE EREBURGER!
Op 14 oktober 2007 werd Stef Maginelle gehuldigd als
ereburger van de gemeente.
Op 15 mei bereikte hij, samen met zijn 2 kompanen de
top van de Mount Everest, dit na een beklimming van
de Everest langs de moeilijk Noordzijde.
Onze burgemeester en onze Schepen van Sport waren
zeer blij hem te kunnen huldigen. Een maandenlange
voorbereiding en 52 dagen in het buitenland gingen aan
deze prestatie vooraf.

OCMW

VERWARMINGSTOELAGE

Speciale zitdagen

Je hebt recht op een verwarmingstoelage als je behoort
tot één van de volgende categorieën:

Dinsdag 15.01.2008, van 13.00u tot 18.30u
Woensdag 13.02.2008, van 13.00u tot 16.00u
Dinsdag 11.03.2008, van 13.00u tot 18.30u
Maandag 14.04.2008, van 13.00u tot 16.00u
Dinsdag 06.05.2008, van 13.00u tot 18.30u

Jij, of een lid van je gezin heeft recht op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Je ontvangt deze tegemoetkoming als:
WIGW, statuut “omnio”, kind met een handicap met
een verhoogde kinderbijslag, langdurige werkloze
(sinds meer dan een jaar) ouder dan 50 j., IGO, GIB,
rechthebbende op een uitkering voor gehandicapten,
leeﬂoongerechtigde, rechthebbende op een ﬁnanciële
maatschappelijke hulp equivalent aan het leeﬂoon. Het
jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je huishouden
mag niet hoger liggen dan € 13.512,18 verhoogd met
€ 2.501,47 per persoon ten laste.

- Categorie 2
Je gezin beschikt over een laag inkomen: jaarlijks
bruto belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan
€ 13.512,18 verhoogd met € 2.501,47 per persoon ten
laste. Het bruto-inkomen van alle gezinsleden en het
kadastraal inkomen van alle onroerende goederen
(behalve de gezinswoning) telt mee.

Meebrengen
- Categorie 1, 2 en 3: identiteitskaart, SIS-kaart en een
recent kleefbriefje mutualiteit.
Samenstelling gezin (document door jou af te halen
op de bevolkingsdienst), factuur van levering.
- Categorie 1 en 2: inkomstenbewijzen: laatste
aanslagbiljet personenbelasting AJ 2006 - INK 2005
Van alle gezinsleden: laatste loonﬁche, attest sociale uitkering. Recent rekeninguittreksel met inkomstbewijs kadastraal inkomen: laatste aanslagbiljet
onroerende voorhefﬁng.
- Categorie 3: collectieve schuldenregeling: beschikking
van toelaatbaarheid en verzoekschrift (met overzicht
vaste kosten).
- Schuldbemiddeling: attest van schuldbemiddeling
met verklaring dat verwarmingsfactuur niet betaald
kan worden.

Meer info nodig?
- Categorie 3
Jij of een lid van jouw gezin heeft een dossier collectieve
schuldenregeling of een dossier schuldbemiddeling
en OCMW Kampenhout heeft vastgesteld dat je jouw
verwarmingsfactuur niet kan betalen.

- Als je jouw woning verwarmt met één van
volgende brandstoffen:
Huisbrandolie in bulk, huisbrandolie aan de pomp,
verwarmingspetroleum ©, bulpropaangas voor elke
levering tussen 1/09/2007 en 30/04/2008.
- Als de prijs die op jouw factuur (btw inbegrepen) staat,
gelijk is of hoger dan € 0,4900/liter.
- Én als je de aanvraagdatum resptecteert: binnen de 60
dagen na levering van de brandstof.

Aanvragen
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9
1910 Kampenhout.

OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9

: 016 314 310

DIENST AANGEPAST VERVOER
Er dient een rechtzetting te gebeuren over de Dienst
Aangepast Vervoer. Het OCMW kreeg een opmerking van een inwoner over het niet beschikbaar zijn
van de Dienst Aangepast Vervoer voor een acuut vervoersprobleem waarmee deze inwoner te kampen
had. De Dienst Aangepast Vervoer kan haar activiteiten slechts uitvoeren op basis van beschikbaarheid. De
Dienst Aangepast Vervoer bestaat immers voornamelijk uit vrijwilligers, en moet het stellen met subsidies
allerhande, zoals onder andere de tegemoetkoming
door het OCMW-gemeente. Tijdens de spitsuren
vervoert de Dienst Aangepast Vervoer dan ook vooral
cliënten die van en naar het werk gebracht worden. Het
is dan ook op die momenten niet altijd aangewezen om
éénmalige opdrachten uit te voeren. DAV kan immers niet
dezelfde service aanbieden als een taxibedrijf dat altijd en
overal garant staat voor het oplossen van een vervoersprobleem. Info: Sociale Dienst OCMW, : 016 314 321



OCMW

- Categorie 1
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TOERISME

TRAGE-WEGENKAART

TOERISME

Onder ruime belangstelling werden op zaterdag 27
oktober jl. enkele realisaties van het trage-wegenplan
ingewandeld. In een 1ste fase werd het deelgebied –
begrensd door de buurgemeente Boortmeerbeek,
de Lange- en Zeypestraat, Haachtsesteenweg,
Molenveldweg, Perksesteenweg, Votvinkenstraat,
St.-Servaesstraat, Kampenhoutsebaan en Frijselstraat
– in kaart gebracht. Aan het begin- en eindpunt van
de wegjes werd een naambord met trage-wegenlogo
geplaatst. Zo zijn de wegjes gemakkelijk herkenbaar
voor de wandelaar.
De kaart is te koop aan € 1/stuk op het gemeentehuis,
bibliotheek en het Infokantoor aan het Witloofmuseum.

14

3DE ANTIZJÉLWANDELING
(DIALECTENWANDELING)
op zaterdag 29 december 2007 om 14u.
Zjust gelak as verlai jaor trekke we ê klaa bekke de
grens van Kampenaat over. Deze kier gaon we nao
Iemelkoem en bezuke dao de kerk (duzend jaor aat).
We vertrekke oep den hoek van de ‘Grootveldstraat’ en
het ‘Kapelstraatje’ (parking genoeg) oem twie ure (14u)
ZJUST!!!
Meebringe: goei wandelschoene en iene euro!
Info: @: toerisme@kampenhout.be of : 016 65 99 71



WEEK VAN DE SMAAK
Het Witloofmuseum presenteerde naar aanleiding
van de Week van de Smaak in Vlaanderen (15 t.e.m. 24
november 2007) Liefje-lust-je-loof.
De doelstelling om aan dit (eet)cultuurevenement mee
te werken was om de jongeren op een toegankelijke
wijze in contact te brengen met cultureel historisch
erfgoed en de context(en) van smaak en voeding.
Een museumbezoek hoeft niet saai te zijn. Dat
bewijst het programma dat de Toeristische Dienst had
uitgewerkt. Verkleed als boer / boerin namen ruim
800 leerlingen van de 3de graad basisonderwijs actief
deel aan het ‘langen’, ‘kuisen’, ‘verpakken’, ‘wegen’
en ‘verkopen’ van witloof. Ze bereidden witloofhapjes
en als afsluiter degusteerden ze witloofsoep en hun

klaargemaakte hapjes. Bij het knutselmoment creëerden ze kunstwerkjes van witloofwortelen. Het was opnieuw een geslaagd evenement in het witloofmuseum.
We kijken nu al uit naar de derde editie in 2008.
Werkt u met jongeren en wenst u meer informatie over
dit evenement, aarzel dan niet en contacteer:
Kathleen Somers : 016 22 33 80 of
Sonia Van den dries : 016 65 99 71 of mail naar
@: toerisme@kampenhout.be.




NIEUW! RUITERPAD IN KAMPENHOUT
De Toeristische Dienst van Kampenhout heeft in
samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant en de
gemeenten Kortenberg en Steenokkerzeel een ruiterpad uitgewerkt. Het Laarpad vertrekt in Nederokkerzeel aan het oefenterrein van LRV De Laarstallen
en rijgt kleine wegeltjes aan elkaar tot een boeiend en
veilig parcours van zo’n. 20 km. De Laarroute is uitermate geschikt voor ruiters met zin voor avontuur en oog
voor de mooiste groene plekjes op een boogscheut van
Brussel. Het unieke aan de route is dat je als ruiter het
parcours op je gps-toestel kan downloaden via
www.kampenhout.be of
www.toerisme.vlaams-Brabant.be.

REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND VZW
BESTAAT 10JAAR
Het startschot van hun feestjaar werd gegeven op
zondag 25 november te Vossem met o.a. een wandeling (5km) met gids door de holle wegen van Vossem en
Leefdaal.

Foto en gedichtenwedstrijd ‘Inspirerend
Dijleland’.
Wedstrijdthema: Natuur en landschap in het Dijleland
Voor wie? Iedereen kan deelnemen, er zijn categorieën
tot 17 en plus 17 jaar.
Je kan deelnemen met 1 gedicht en/of maximaal 5
digitale kleurenfoto’s. Deze wedstrijd loopt tot 1 mei
2008. In elke categorie is een adembenemende ballonvaart te winnen als hoofdprijs. Bekendmaking van de
winnaars en tentoonstelling van de winnende werken
gebeurt op de jaarlijkse Dijlelanddag op 8 juni 2008.
Bekijk voor alle info het wedstrijdreglement op
www.rld.be of vraag het op via @: info@rld.be of
: 016 40 85 58.



ACTIVITEITENKALENDER

Zaterdag

01.03.2008

Nacht van de Amazones: Sporthal Berg

Zondag

02.03.2008

Eetdag Pax

Maandag

03.03.2008 KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Woensdag

05.03.2008

KVLV Kampenhout: Papier machée schaapjes

Donderdag

06.03.2008

KVLV Nederokkerzeel: Belgische hamsoorten

Zondag

09.03.2008

KVLV Relst: Feestvergadering

Dinsdag

11.03.2008

Davidsfonds Kampenhout: Bijbelavond De Brieven van Paulus, deel 2.
Zaal Pax om 20u

Woensdag

19.03.2008

KVLV Kampenhout: creatief met snoeihout

Donderdag

20.03.2008

KVLV Kampenhout: Patchwork
KVLV Relst: 50+ Kodiel Thuislozenboerderij

Zondag

05.03.2008 Pasen

Gemeentehuis gesloten

Maandag

05.03.2008 Paasmaandag

Gemeentehuis gesloten

Woensdag

26.03.2008

KVLV Relst: Bloemschikken

ACTIVITEITENKALENDER

Maart 2008
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DINSDAGMARKT
Welke kramen vinden we op de wekelijks markt te
Kampenhout? Fruit en Groenten, Kazen en Zuivel,
Gebraden Kippen, Textiel, Vis, Vlees en Wafels
Dit en nog veel meer, elke dinsdag tussen 15.00 uur en
18.30 uur.

Ook met de belbus is de wekelijkse dinsdagmarkt
te bereiken.
Tarief : 1 euro
: 016 31 37 00



ACTIVITEITENKALENDER

December 2007
Dinsdag

25.12.2007

Kerstdag
de

Gemeentehuis gesloten

Woensdag

26.12.2007

2 Kerstdag

Gemeentehuis gesloten

Vrijdag

28.12.2007

Mettevie - Pastorij Berg 18.00 uur

Zaterdag

29.12.2007

Antijelwandeling vertrek: Grootveldstraat/Kapelstraatje te 14.00 uur

Dinsdag

01.01.2008

Nieuwjaarsdag

Maandag

07.01.2008

KVLV Nederokkerzeel: Werelddansen (elke maandag t/m maart)

Donderdag

10.01.2008

KVLV Nederokkerzeel: Kunstwerk in powertex

Zaterdag

12.01.2008

Bal van de Burgemeester met Udo en deejee Willy

Zondag

13.01.2008

Davidsfonds Kampenhout: Het Meesterlijk Atelier in het kader van Europalia.
14u Paleis voor Schone Kunsten

Donderdag

17.01.2008

KVLV Relst: 50+ Feestelijk koken

Zondag

20.01.2008

K.F. De Toonkunst: Jaarlijks mosselfeest sporthal Berg van 11.30 uur tot 19.30 uur

Vrijdag

25.01.2008

Fakkeltocht – Bergse Vrienden – vertrek 19u30 Kerk Berg

Dinsdag

29.01.2008

KVLV Nederokkerzeel: ﬁlm te Haacht

ACTIVITEITENKALENDER

Januari 2008
Gemeentehuis gesloten

Nieuwjaarsreceptie SP.a. aanvang 11.00 uur – School De Toverberg

KVLV Relst: Film
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30.01.2008

KVLV Relst: Bloemschikken

Zaterdag

01.02.2008

KVLV Relst: Bowlen

Zondag

03.02.2008

KVLV Nederokkerzeel: Het belang van ons bioritme

Maandag

04.02.2008

KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Dinsdag

05.02.2008

Davidsfonds Kampenhout: De onbekende Grieg, componistencauserie door Dirk
Vande Voorde. Zaal Pax om 20u.

Woensdag

06.02.2008

KVLV Kampenhout: “maak je eigen spullengordijn” (kinderen)

Woensdag

13.02.2008

KVLV Relst: Kookles “Ons patatje van bintje tot vitelotte”

Zaterdag

16.02.2008

Folkbal met Limbrant en dansinitiatie vanaf 18u30

Zondag

17.02.2008

KVLV Kampenhout: bijeenkomst weduwen & alleenstaanden te Relst

Woensdag
Februari 2008

KVLV Relst: Alleenstaanden en 60+
Woensdag

20.02.2008

KVLV Kampenhout: kunstwerk in powertex

Donderdag

21.02.2008

Davidsfonds Kampenhout: Concert 5de symphonie van Mahler,
Lemmensinstituut 20u.
Davidsfonds: Brieven van Paulus deel 1 zaal PAx 20 uur
KVLV Relst: 50+ OCMW Werking

Zondag

24.02.2008

KVLV Kampenhout: krokusfeest
Ziekenzorg Berg: Pannekoekendag van 14uur tot 18 uur

Woensdag

27.02.2008

KVLV Kampenhout: kookles
KVLV Relst: Bloemschikken

Donderdag

28.02.2008

KVLV Kampenhout: patchwork

CULTUUR

Dit meesterwerk heeft ooit gehangen in de voormalige Sint-Lambertuskapel Van Lelle , een gehucht
van Berg. Deze waardevolle triptiek bestaat uit vijf
schilderijen : twee zijpanelen en een middenpaneel.Op de voorzijde van de zijpanelen zien we de
schenkers van het kunstwerk en op de achterzijde
is de “ geseling “ en “ Kruisafneming “ van Christus
geschilderd. Op het middenpaneel ( zie foto ) prijkt
de “ Heilige Drievuldigheid “. Uniek is dat de Heilige Geest in menselijke gedaante is afgebeeld. Dit
kunstwerk is van de hand van een anonieme meester uit de school van de Vlaamse Primitieven.
Immers, een recent dendrochronologisch onderzoek heeft de ouderdom van de eiken planken van
de panelen gemeten. Zo weten we nu dat we het
kunstwerk in de tweede helft van de 15 de eeuw
kunnen situeren.

Op aanraden van de Monumentenwacht
Vlaams-Brabant en het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium (KIK) besloot de Kerkraad
Sint-Servatius Berg dit waardevol, historisch,
kerkelijk erfgoed te laten restaureren.
Dit werd mogelijk met de steun van de gemeente,
de gedeeltelijk geldelijke tussenkomst van de
provincie en de medewerking van de Koning
Boudewijnstichting voor het bezorgen van ﬁscale
attesten voor bijdragen van kunstminnaars,
mecenassen en sponsors.

Meer inlichtingen over de triptiek en de
restauratie kan men vinden op internet:

http://blog.seniorennet.be/triptiek/
of op de folders achteraan in de kerk te Berg.

CULTUUR

RESTAURATIE TRIPTIEK
“DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID”,
SINT-SERVATIUSKERK BERG.
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JEUGD

JEUGDBELEIDSPLAN
Elke drie jaar dient door het gemeentebestuur een
jeugdbeleidsplan opgemaakt te worden.
De voorbije jaren werd dit nog een jeugdwerkbeleidsplan genoemd en werd vooral de klemtoon
op het gemeentelijke jeugdwerk gelegd, om ondersteuning te bieden aan alle jongeren dient er nu ook
een hoofdstuk jeugdbeleid geschreven te worden
met speciﬁeke doelstellingen.

FOLKBAL
ZATERDAG 16 FEBRUARI 2008
Dansinitiatie met ...

SÉBASTIEN BAUDART
van 18u30 tot 20u00van 21u00 tot 24u00

JEUGD
BURGERZAKEN

Folkbal met ...
Vanaf dit plan zullen er extra middelen vrijgemaakt worden door het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap voor informatie en infrastructuur.
We hopen hier een meerwaarde te kunnen geven
aan de bestaande jeugdwerkinfrastructuur.
Voor de prioriteit informatie willen we het JIP uitbreiden met informatieve spelen en zullen er infomomenten voor jongeren georganiseerd worden.
Het jeugdbeleidsplan zal in december ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

LIMBRANT
van 21u00 tot 24u00

10
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG
Het lokaal overleg Kinderopvang zal vanaf december, wanneer de statuten en het beleidsplan worden
goedgekeurd door de gemeenteraad, een ofﬁciële
adviesraad zijn.

Gastoptreden met muzikanten van Koninklijke
Fanfare “De Toonkunst
SPORTHAL BERG • Schoolstraat 2 • 1910 Berg

KINDERHAPPENING

Een organisatie van het gemeentebestuur van

Op woensdag 31 oktober 2007 genoten zo’n 100
kleutertjes van de Benny en Lenny feestfabriek, 250
kinderen van de lagere school konden meefeesten
en leuke prijzen in de wacht slepen tijdens de crazy
disco show for kids.

Kampenhout – Cultuurraad.

JEUGD

INSCHRIJVINGSFORMULIER

BE OKÉ!

...........................................................................
Naam ouders:
...........................................................................
Adres (facturatie):
...........................................................................
...........................................................................
Geboortedatum:
...........................................................................

 /»: .........................................................................
@: ...................................................................................
Neemt deel aan de activiteiten van Be
volgende data (kruis aan):
P

P

namiddag

P

hele dag

voormiddag

P

namiddag

P

hele dag

Kostprijs

P

hele dag

1ste kind

Inwoners

niet-inwoners

€ 3,5/halve dag
of € 7/dag

€ 5/halve dag
of € 10/dag
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voormiddag

P

namiddag

donderdag 7 februari 2008
P

P

voormiddag

woensdag 6 februari 2008
P

P

Waar
Sporthal Kampenhout, zeypestraat 26,
1910 kampenhout

dinsdag 5 februari 2008
P

P

Wie
Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

maandag 4 februari 2008
P

P

Oké op de

Krokusvakantie
Wij vangen jullie op van 7.30 u tot 18.00u op volgende
dagen: Van maandag 4 februari 2008 tot en met vrijdag
8 februari 2008. Opvang van 7.30 u tot 18.00 u, begeleide
activiteiten van 8.30u tot 16.00u.

voormiddag

P

namiddag

P

hele dag

P

hele dag

2de kind

€ 2,5/halve dag
of € 5/dag

€ 4/halve dag
of € 8/dag

Vanaf het
3de kind

€ 1,5/halve dag
of € 3/dag

€ 3/halve dag
of € 6/dag

vrijdag 8 februari 2008
P

voormiddag

P

namiddag

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat vor
de opvoeding van het kind. Verklaren zich eveneens akkoord met
het huishoudelijk reglement.

...........................................................................

In de prijs zit 1 drankje per kind per halve dag begrepen.
Inschrijving & betaling
Inschrijven kan uitsluitend op volgende momenten:
Dinsdag 15/01/2008 van 17 tot 20u
Dinsdag 22/01/2007 van 17 tot 20u

Naam + Voornaam

Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die
later worden gepubliceerd in de “Gemeenteberichten”. Wanneer
u bezwaar heeft tegen de publicatie van de foto’s waarop uw kind
staat, gelieve dan hieronder uw handtekening te plaatsen.

...........................................................................
Naam + Voornaam
Meer info:
Jeugddienst Kampenhout, Nathalie Cleynhens, Zeypestraat 26,
: 016/65.99.15
1910 Kampenhout
:
nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be
@



JEUGD

Mijn zoon/dochter:

Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst op
voormelde dagen. (Zeypestraat 26, Kampenhout).
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.
Inschrijven na voormelde data is niet meer
mogelijk!!

JEUGD

INSCHRIJVINGSFORMULIER

BE OKÉ!
Even voorstellen:
Be.oke zal in de Kerstvakantie en Krokusvakantie weer
zijn beste beentje voorzetten om er voor jullie een
spetterende vakantie van te maken !!

Mijn zoon/dochter:
...........................................................................
Naam ouders:
...........................................................................

Kerstvakantie
Wij vangen jullie op van 7.30 u tot 18.00u op volgende
dagen: Van maandag 24 december 2007 tot en met
vrijdag 4 januari 2008, Let op! Maandagen 24 en 31
december is er opvang tot 13.00u. Gesloten op 25 en
26 december 2007 en 1 januari 2008.
Opvang van 7.30 u tot 18.00 u, begeleide activiteiten van
8.30u tot 16.00u

JEUGD

Wie
Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
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Waar
Sporthal Kampenhout, zeypestraat 26,
1910 kampenhout

Adres (facturatie):
...........................................................................
...........................................................................
Geboortedatum:
...........................................................................

 /»: .........................................................................
@: ...................................................................................
Neemt deel aan de activiteiten van Be
volgende data (kruis aan):
P

maandag 24 december 2007
P

P

1ste kind

2de kind

P

Inwoners

niet-inwoners

€ 3,5/halve dag
of € 7/dag

€ 5/halve dag
of € 10/dag

€ 2,5/halve dag
of € 5/dag

€ 4/halve dag
of € 8/dag

€ 1,5/halve dag
of € 3/dag

€ 3/halve dag
of € 6/dag

In de prijs zit 1 drankje per kind per halve dag begrepen.
Inschrijving & betaling
Inschrijven kan uitsluitend op volgende momenten:
Dinsdag 4/12/2007 van 17 tot 20u
Dinsdag 11/12/2007 van 17 tot 20u
Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst op
voormelde dagen. (Zeypestraat 26, Kampenhout).
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.
Inschrijven na voormelde data is niet meer
mogelijk!!

P

P

hele dag

voormiddag

P

namiddag

P

hele dag

P

hele dag

P

hele dag

P

hele dag

voormiddag
voormiddag

P

namiddag

donderdag 3 januari 2008
P

Vanaf het
3de kind

namiddag

woensdag 2 januari 2008
P

P

P

maandag 31 december 2007
P

P

voormiddag

vrijdag 28 december 2007
P

P

voormiddag

donderdag 27 december 2007
P

Kostprijs

Oké op de

voormiddag

P

namiddag

vrijdag 4 januari 2008
P

voormiddag

P

namiddag

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat vor
de opvoeding van het kind. Verklaren zich eveneens akkoord met
het huishoudelijk reglement.

...........................................................................
Naam + Voornaam

Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die
later worden gepubliceerd in de “Gemeenteberichten”. Wanneer
u bezwaar heeft tegen de publicatie van de foto’s waarop uw kind
staat, gelieve dan hieronder uw handtekening te plaatsen.

...........................................................................
Naam + Voornaam

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

HALLOWEEN

2.In het Klimtouw was de tijd aangebroken om in
Halloweensfeer te ontbijten. Heel wat helpende
handen hebben ervoor gezorgd dat er een schitterend
ontbijt was.

AGENDA
SCHOOLFEEST HET KLIMTOUW
Zaterdag 12.01.2008

BOEKENBEURS DE TOVERBERG

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

1.De tijd van Halloween is een tijd om even lekker te
griezelen tijdens een avondwandeling door Berg.

Zaterdag en zondag 15&16 maart 2008

7

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR KLEUTERS
Maandag 7 januari 2008
Vrijdag 1 februari 2008.
U mag altijd een kijkje komen nemen samen met uw
kleutertje. Eén telefoontje volstaat om een afspraak te
maken: De Toverberg
: 016 65 99 77
3. Onze grootouders eens goed in de watten leggen dat
is het liefste wat onze kleuters doen. Zij brachten een
mooi dansje, liedje , gedichtje en hadden bovendien
voor een zelfgemaakt cadeautje gezorgd. En een clown
kwam onze oma’s en opa’s toch ook nog één en ander
leren ...

De Toverberg:
www.detoverberg.be
Het Klimtouw:
www.hetklimtouw.be
directie@detoverberg.be
Gemeentelijke Lagere School
Biststraat 13
1910 Kampenhout
016 65.99.86
@ directie@hetklimtouw.be
www.hetklimtouw.be



Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout
016 65 99 77 - 6 016 65 64 77
Gemeentelijke Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
016 65 69 33
@ directie@detoverberg.be
www.detoverberg.be
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MILIEU

LOKALE ECONOMIE
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DUURZAAM GEËXPLOITEERD HOUT:
SPAAR DE BOSSEN

ONTMOETINGSAVOND LOKALE
BEDRIJFSLEIDERS

Hout is één van de best bruikbare bouwmaterialen,
als het tenminste uit verantwoord bosbeheer komt en
niet chemisch werd behandeld. Hout uit verantwoord
beheerde bossen is herkenbaar aan het FSC-label.
De letters staan voor Forest Stewardship Council, wat
staat voor een internationale Raad voor Duurzaam
Bosbeheer. Dit is een organisatie waarin vooruitstrevende boseigenaren, houthandelaars, milieugroepen
en vertegenwoordigers van lokale bevolkingen samenwerken om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren.
De hout- of papierproducten die afkomstig zijn uit een
FSC-gekeurd bos dragen het FSC-label. Elke stap die
het hout doorloopt, de zogenaamde “Chain of Custody”
(CoC), wordt gecontroleerd door een onafhankelijke
organisatie.

Eind oktober organiseerde het gemeentebestuur een
eerste ontmoetingsavond voor de Kampenhoutse
bedrijfsleiders.

Vergis u echter niet ! Naast het FSC-label bestaat er ook
een PEFC-label. Het PEFC label is een vrijwillig initiatief van de particuliere sector (bosuitbaters, zagerijen,
handelaars, bouwindustrie, …) waarbij de economische
belangen toch zwaarder doorwegen dan de ecologische.
Gecertiﬁceerd hout uit noordelijke bossen, zoals vuren
(ﬁjnspar) en grenen (grove den) is meestal niet duurder
dan niet-gecertiﬁceerd hout. Voor tropisch hout daarentegen is er wel een prijsverschil. Logisch toch…, nietgelabeld hout is vaak onverantwoord goedkoop nét omdat het door illegale houtkap en roofbouw tegen zodanig
lage prijzen op de markt komt. En dat is nu precies wat
we willen voorkomen.
Door de toenemende vraag naar FSC-gelabelde
producten blijft het aanbod nog voortdurend toenemen.
Een lijst met adressen van houthandelaars, invoerders en verdelers in België is te verkrijgen bij het WWF.
Let er als consument op dat FSC-hout gecertiﬁceerd is.
Op de factuur moet het FSC-label en een CoC-nummer
vermeld staan!
Andere tips vindt u onder meer op volgende
websites:
• www.vlaamsbrabant.be/leefmilieu
• www.vibe.be/waar/producten_resultatenphp?
p=hout&soort2=FSC-hout
• www.wwf.be

Thema’s als ﬁscaliteit,nieuwe KMO-zones,veiligheid,
sig-nalisatie en communicatie tijdens wegenwerken
werden uitgebreid besproken. De aanwezigen kregen
de gelegenheid om vragen te stellen aan het voltallige
schepencollege. Het geheel werd aan mekaar gepraat
door Paul Hegge, voorzitter van de kamer van koophandel
van Halle-Vilvoorde (VOKA).
Niet onbelangrijk was dat het voorstel werd gelanceerd
om een Raad voor Lokale Economie op te richten, met
daarin vertegenwoordigers van het plaatselijk handelaarsverbond, de plaatselijke VOKA-leden en de landbouwers. Ook geïnteresseerden uit de vrije beroepen
mogen hun kandidatuur stellen.
Aangezien dit initiatief bijzonder gesmaakt werd door
zowel VOKA als de Kampenhoutse bedrijfsleiders, zal
een dergelijk ontmoetingsmoment jaarlijks herhaald
worden.

BURGERZAKEN

Peter Van Essche & Ariane Van
Cappellen

20/09/2007

Yves Vogelweith & Marleen
Corbeels

26/10/2007

Steve Godts & Karen
Schillebeeckx

27/10/2007

Maes Frank & Jacquemyn Ilse

30/10/2007

Dewit Geert & Crab Kristel

10/11/2007

Heyligen Igor & Gypers Erika

01/12/2007

DIAMANTEN
Poedts Augustus & Julia Schepers
Raymondus Van Dam & Joanna Andries
Felix Liekens & Ludovica Huegaerts
Lodewijk Van Ingelgom & Paula Halmes

PLATINA
Albert Goossens & Victorina De Coninck

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(september – december)

GOUDEN
Andreas Elskens & Augusta Verdeyen
Jan Goossens & Marie Wijns
Marcel Michiels & Marie Van Gysel
Paul Smedts & Blanche De la Marche
René Tobback & Agnes Beeckmans
Frans Van Dessel & Paula Verstraeten
René Swartenbroekx & Maria Camps
Henri Vandevenne & Yvona Vanhalle
August Van Nieuwenhuyse & Mathilde Casteels
Paul De Coninck & Stephania De Wit
Karel Dekeyser & Paula Vandermeiren
Joseph De Smedt & Seraphina Lauwers
Hugo Van Remoortel & Maria Van Peel

Met respect en ingetogenheid herdenken wij
diegenen die ons ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij
diegenen die moeten leven met een lege plaats aan hun
zijde onze meest oprechte deelneming aan en wensen
hen veel sterkte toe, ook aan hen die hun dierbaren
liever niet gepubliceerd zagen.
Ingrid De Koninck

01/09/2007

Joanna Verstraeten

01/09/2007

Gilbert Jacquemijn

04/09/2007

Marleen Wyns

14/09/2007

Alina Vercammen

26/10/2007

Robert Michils

29/10/2007

Karel Aerts

04/11/2007

Jan Verbist

05/11/2007

Armand Piot

05/11/2007

Margriet Huysmans

16/11/2007

Jean Schiettecatte & Andrée Patot

Huwelijksjubilarissen
Op vrijdag 30 november jl. werden alle huwelijksjubilarissen -die hun 50-jarige huwelijksverjaardag
vierden in de 2de helft van 2007 uitgenodigd voor een
gezellig samenzijn in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij een hapje en een tapje werden herinneringen
aan vroeger opgehaald.

BURGERZAKEN

OVERLIJDENS
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BURGERZAKEN

Felicitaties en blijken van oprechte deelneming
namens het gemeentebestuur ook aan diegenen en
nabestaanden die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk
informatieblad, waarvoor alle respect.

GEBOORTES

01/09/2007

Stien

Xavier Jacobs & Petra Op
de beeck

11/09/2007

Mathis

Erik Watzeels & Ellen De
Pelseneer

11/09/2007

Tess

Bart Gysemberg &
Sophie Vandewalle

14/09/2007

Lana

Stefaan Job & Cindy
Weynants

14/09/2007

Alisia

Thierry De Vries &
Nadine Lowette

15/05/2007

Ferre

David Fauconnier &
Eveline Aché

15/09/2007

Liana

Sophie De Coninck

31/05/2007

Liselotte

19/09/2007

Aloë

Dimitri Kennis & Veerle
Versmissen

15/06/2007

Seppe

Laurens Vanhentenryk &
Cecilia Lopez

Amber

Vincent Iyamuremye &
Thérèse Iyamuremye

25/06/2007

Carlo Covens & Karin
Peeters

27/09/2007

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Peter Bonne & Liesbeth
Sterkens

04/10/2007

Lana

Filip Diez & Marjolijn
Himpens

17/07/2007

Tim Paredaens & Kim
Elsen

09/10/2007

Zohra

Dominique Thon & An
Rijdams

24/07/2007

Kinay

Kris D’Helft & Silvie Van
Keymeulen

Gwenny
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27/07/2007

Kyan

Wesley Moens & Nathalie
Driessens

11/10/2007

Kristof Janssens & Cindy
Letems

13/10/2007

Ruben

David Van Houtven & Ilse
Peremans

31/07/2007

Peter Natowicz & Sara
Michotte

15/10/2007

Mirthe

Edwin Kluppels & Hilde
Doezie

03/08/2007

Steven Vermeylen & Vera
Janssens

20/10/2007

Nathan

Bob Bocklandt & Gilke
Huybrechts

05/08/2007

Dierik Christiaens & Elke
Du Bois

24/10/2007

Alfred

Stijn De Koninck & Ann
Van Nieuwenhuyzen

13/08/2007

Carl Decremer & Jo
Tuerlinckx

24/10/2007

Tuur

Werner Van De Sande &
Veerle Noppen

13/08/2007

Johan Rubbens & Lesley
Cauwenberghs

25/10/2007

Louis

Maarten Vankeerberghen
& Maria Vandoren

14/08/2007

Krist Dewilde & Ellen
Ruers

26/10/2007

Tiebe

Bart Tempels & Wendy
Cludts

15/08/2007

Ann Stockmans & Vicky
van den Nieuwenhuyzen

09/11/2007

Kyra

Elisabeth Bex

16/08/2007

Eva

Kristof Bonnarens & An
Janssen

Denis Balin & Kathy
Dechèvres

20/08/2007

Estelle

Dirk Heremans & Katia
Vercammen

20/11/2007

Stan

Wim Verrept & Katty
Dorleman

23/08/2007

Lander

David Verhoeven &
Adelheid Lauwers

23/08/2007

Anakin

Joris Recko & Katleen De
Bondt

29/08/2007

Hannes

Philippe Mathy & Stefanie
Verschueren

01/09/2007

Tom Sterckx & Nathalie
Banckaert

31/08/2007

Lisa

Patrick Boulanger & Hilde
Vranken

08/09/2007

Christelle
Marie

Kobe
Noah
Vik
Roos
Lucas
Fons
Britt

HUWELIJKEN
(september - begin december)

FEESTEN

FEESTEN: HOU HET VEILIG

Tip 2: Verwarmingselementen op en rond de tafel
• Plaats nooit kinderen dicht bij de hete voorwerpen
• Zorg er steeds voor dat kaarsen voorzien zijn van
stevige en brandvaste onderleggers
• Nadat de verwarmingselementen of bvb. het
gourmetstel niet meer nodig zijn op tafel, verwijder
ze dan onmiddellijk

Tip 3: Veel mensen op bezoek: zorg voor voldoende
verluchting
• Beperk het roken in de ruimte. Vraag eventueel aan
rokende gasten om te roken in een aparte ruimte.
• Vergroot de ruimte door enkele deuren open te
laten
• Laat de verwarming in de loop van het feest zakken.
Hoe warmer het vertrek hoe benauwder het gevoel
wordt.
• Af en toe de buitendeur openen geeft in eerste
instantie een koudeschok maar de hoeveelheid zuurstof die binnendringt maakt dit ruimschoots goed
Tip 4: Drankgebruik en rijden
• Zorg voor een BOB
• Neem een taxi
• Als gastheer of gastvrouw kan je eventueel enkele
slaapplaatsen extra creëren.
• De Responsible Young Drivers bieden eventueel ook
een oplossing
Tip 5: Kinderen en feesten
• Maak de kinderen duidelijk voor het feest begint
waar spelen mag en waar niet.
• Kinderen in de auto. Veiligheidsgordel om!

FEESTEN

Tip 1: Brandveiligheid
• Laat de kerstverlichting nooit aan als je het huis
verlaat of gaat slapen. De stekker uit het stopcontact
halen is hierbij de beste oplossing.
• Plaats de kerstboom niet te dicht bij brandbare
spullen zoals gordijnen
• Plaats uw boom met kluit in een pot. Zo kan uw boom
voldoende vocht opnemen, en zal hij niet uitdrogen.
Een uitgedroogde boom geeft meer kans op brandgevaar.
• Controleer de extra verlichting op een correcte aansluiting ( zowel de kerstboomverlichting als andere )
en opteer voor gekeurde kerstverlichting.
• Zorg dat je steeds werkende brandwering bij hebt.
Een brandblusapparaat is hierbij geen overbodige
luxe! Plaats desnoods de brandblusser van je auto
in huis maar vergeet die nadien natuurlijk niet terug
te plaatsen.
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VOORWOORD

Beste inwoner
In het populaire programma “Blokken “ van 31 oktober jl.
vroeg Ben Crabbé aan één van de kandidaten hoe het is om
in Kampenhout te wonen. Onze Kampenhoutse deelnemer
prees onze gemeente aan als een aangename plaats om te
verblijven dicht bij de stad maar heerlijk in het groen. Als
we in de media deze spontane en waarderende appreciatie
horen, kunnen we vaststellen dat ons welzijnsgericht beleid
resultaten oplevert.
Nu de donkere straten verlicht worden door ﬂikkerende

Voorwoord

2

Feesten

3

ons dichttrekken. Ook voor het gemeentebestuur van

Burgerzaken

4

Kampenhout is het een moment om stil te staan bij de

Milieu

6
6

Gemeentescholen actief

7

Jeugd

8

kerstlampjes , weten we dat we de poort van 2007 achter

INHOUD

geleverde inspanningen.

Lokale economie

2

Cultuur

10

Activiteitenkalender

12

Toerisme

14

contact met de bevolking en zo vernemen de man-

OCMW

15

datarissen rechtstreeks wat hier onder de bevolking

Sport

16

Welzijn

18

Openbare werken

20

Nuttig

22

Uw gemeentebestuur heeft in 2007 de tijd
genomen om uit te groeien tot een sterk team , dat
op de verscheidene beleidsdomeinen goed werk
levert om iedere inwoner van dienst te zijn. Via
verschillende kanalen zoekt uw gemeentebestuur

leeft.
Het gemeentebestuur is enthousiast over het nieuwe
sportbeleidsplan en wil langs deze weg alle medewerkers
bedanken voor hun inzet.
De jeugdraad zet nieuwe bakens uit , maar 2008 zal ook
het jaar worden waarin onze senioren
actief aan het beleid zullen deelnemen.
Nu onze kalender van 2008 al klaar ligt , weten we dat
de nieuwjaarswensen in aantocht zijn. De gemeenteraad
wenst , beste inwoner van Kampenhout , dat 2008 voor
u een beloftevol jaar wordt. Dat u in uzelf de kracht mag
vinden om er een gelukkig jaar van te maken. We wensen
welzijn voor u en al wie u lief is.
Namens het college van Burgemeester & Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

GEMEENTEBERICHTEN
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