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VOORWOORD

Beste inwoner,
De herfst klopt al op onze deur; de avonden vallen al vroeger en hier en daar kleurt een blad geler. Toch siert een
vakantiefoto van “Okkeziel Bruist! de voorpagina van onze
“Gemeenteberichten”. Ook “Kampenhout Swingt” bracht
animo in onze gemeente. Ondanks de bewolkte hemel
heerste er in onze dorpskernen een gemoedelijke en enthousiaste sfeer. Alvast een welkgemeende “dank” aan
de organisatoren en vrijwillige medewerkers. Een foto die
spreekt van verbondheid laat ons niet alleen wegdromen;
hij geeft ook energie om positief aan de toekomst te den-
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tie, gezellig samenzijn, … Onze senioren worden
verwacht op 20 september a.s. in de sporthal van
Kampenhout voor het Seniorenfeest; een traditie
die we in ere houden.
Het gemeentebestuur sluit ook aan bij nieuwe

tenaren de kans om mooie plekjes -meestal verdoken en
onbekend- te ontdekken. Een wandeling langs deze trage
wandelwegen wordt voor u een nieuwe bron van dynamiek. U zal verwonderd zijn wat de initiatiefnemers voor
u in petto hebben.
Denkt u graag mee over het beleid van onze gemeente?
Wilt u Kampenhout graag in de goede richting sturen? Dan
is de “meldingskaart” iets voor u. Het gemeentebestuur
leest en bespreekt elke inbreng; een opgelost probleem
versterkt de positieve sfeer.
Aan de schoolgaande jeugd wenst het gemeentebestuur
van harte een fijne start. Dat jullie succes mogen ervaren
tijdens het komende schooljaar. Dat jullie ook gezonde ontspanning mogen vinden in de activiteiten die de gemeente
voor jullie organiseert.
Namens het college van burgemeester & schepenen,
Greet Willems
Schepen van informatie

BEGRAAFPLAATSEN

Inmiddels werd de procedure gestart voor het aanstellen
van een ontwerper die ons door het hele project zal begeleiden; niet alleen voor de herinrichting van de kerkhoven, maar ook voor de verwijdering van de graven. Het is
de bedoeling om vooraf duidelijk te stellen welke richting
we uit willen om nadien niet voor verrassingen te staan.
Er zal in fases worden gewerkt: kerkhof per kerkhof komt
aan de beurt. De werken zullen aaneensluitend elkaar
opvolgen. Indien er graven worden verplaatst, wordt de
familie hierover gecontacteerd.
Rekening houdend met wettelijke bepalingen in het kader van de wetgeving op overheidsopdrachten hopen we
in het voorjaar 2008 op de gemeentelijke begraafplaats
van deelgemeente Berg te kunnen starten.
Dit alles betekent dat alle graven nog kunnen worden bezocht met Allerheiligen 2007. Let wel: ondanks dat alle
plaatjes aan de vervallen graven worden weggehaald,
betekent het niet dat er in de toekomst niets met deze
graven zal gebeuren.

Meer info:
Dienst begraafplaatsen, Huguette Kemps
☎: 016 65 99 31
@: huguette.kemps@kampenhout.vera.be.

OPROEP OUDSTRIJDERS
De graven van oudstrijders begraven op het ereperk blijven, ingevolge bestuurlijke beslissing, behouden.
Er zijn ook oudstrijders die elders op de begraafplaats
hun laatste rustplaats hebben, meestal bij hun partner.
Dit is een keuze die de familie indertijd maakte. Zij volgen
uiteraard het type begraving waarvoor werd gekozen. Dit
betekent dat sommige van deze graven zullen worden
verwijderd.
Als blijk van eerbetoon heeft het gemeentebestuur de
intentie om een herdenkingsmonument op te richten op
het oudstrijdersperk met naamvermelding van de oudstrijders wiens graf zal worden vernietigd.
Probleem stelt zich dat er in geen enkele administratie een gegevensbestand is waar die gegevens kunnen
worden uitgehaald. Dus bij deze een oproep aan de nabestaanden om het bewijs te leveren dat het om een oudstrijder gaat. Indien een familielid oudstrijder was, maar
je hebt hiervan geen papieren en je wenst de naam van
de overledene op de herdenkingszuil, bezorg dan zoveel
mogelijk gegevens aan de dienst burgerlijke stand. O.m.
het volgende hebben we nodig: naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats & -datum, militiegemeente en lichting. Hoe
meer gegevens je hebt, des te gemakkelijker zullen de
opzoekingen kunnen worden verricht. Met deze gegevens
in ons bezit, engageren wij ons om de juiste informatie
op te vragen bij de militaire overheden. Let wel: indien er
geen aanvraag tot erkenning werd ingediend, zullen geen
gegeven worden teruggevonden.

Centrale Dienst van het Stamboek, Kwartier Kon.
Elisabeth, Everestraat 1 - 1140 Brussel
☎: 02 701 43 11

BEGRAAFPLAATSEN

De bekendmakingsperiode voor de vervallen graven op
de Kampenhoutse kerkhoven werd afgesloten. Voor ca.
10% van de graven werd een aanvraag tot grafbehoud ingediend.
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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

David Van Craenenbroeck
& Sabrina Collin

7/7/2007

Marco Bogaerts & Emilie De Groote

7/7/2007

Patrick Spinoy & Katrien Vanhemelen

27/07/2007

Georges Feyens & Ann Verhelst

18/08/2007

Grégory Creten & Vanessa Przytula

25/08/2007

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
9/04/2007

Raya

HUWELIJKSJUBILARISSEN

9/6/2007

Vince

GOUDEN

Kristof Ramon & Lutgard
Goedhuys

14/06/2007

Malin

Koen De Prins & Zoë
Morren

19/06/2007

Jarne

Olivier Kesteloot & Jamie
Jacobs

28/06/2007

Rube

Hannelore De Goeyse

28/06/2007

Hannes

Stephane Lanckmans &
Eve Thijs

29/06/2007

Amelie

Marc De Turck & Tinneke
Van Roey

BURGERZAKEN

Dany Vanbegin & Eliane
Minnen
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Maurits Piot & Rosalia Lanciers
Frans Rijdams & Nathalia Driessens
Frans Van Eycken & Yvonne Goovaerts
Felix Coosemans & Jacqueline Behets
Lucien Dhaens & Mathilde Worms
August Rombauts & Angèle Van Assche
Romanus Bonne & Yvonne Torfs
Georges De Boelpaep & Yvette Smout

Patrick Mc Manus &
Tereza Mc Manus

4/7/2007

Ben

Johan Debeuf & Cynthia
Dejonckheere

8/7/2007

Hannah

Steven Vandenbrande &
Joëlle Dekeukelaere

13/07/2007

Michaël

Gaston Janssen & Sylvia Verlinden
Marcel Smetsers & Lea Kemps
Willy Schoetens & Ida Vanden Wyngaert
Leon Verbist & Francine Vansteenbrugge
Maurice Opdebeek & Léa Willems
Jan Van Nieuwenhuyse & Rachella Rigo

HUWELIJKEN

DIAMANTEN

Onze oprechte gelukwensen aan volgende
kersverse paren:

Ferdinandus Goossens & Julia Moeremans

Johan Morren & Nancy Willems

9/6/2007

Maarten Vankeerberghen
& Maria Vandoren

9/6/2007

Jean-Louis Pirotte & Carla Schodts

15/06/2007

Geert Vanhoof & Sabrina Spruyt

16/06/2007

Kristof Van Woonsel &
Ellen Appaerts

23/06/2007

Joeri De Mey & Stefanie Deppe

23/06/2007

Robert Verbeke & Eva Bertrand

7/7/2007

Dirk Laforce & An Willems

7/7/2007

Elie Franckaert & Phyllis Andries

7/7/2007

POLITIE
Tijdens de voorbije maand juli werden bemande snelheidscontroles uitgevoerd in Kampenhout.
We delen jullie even de resultaten mee:
Aantal gecontroleerde voertuigen:
Aantal vaststellingen:

544
71

Op vrijdag 22 juni jl. werden alle huwelijksjubilarissen
-die hun 50-jarige huwelijksverjaardag vierden in de
1ste 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.

KAMPENHOUT IN CIJFERS
Naar aanleiding van de recente berichten in de kranten, vonden we het interessant om eens een overzicht
te geven van (o.a.) de bevolkingsgroei, huwelijken,
overlijdens in onze gemeente voor de laatste 10 jaar.
Kijk je even mee?
Aantal inwoners per 31/12/

OVERLIJDENS
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.

1996
10.658

2001
10.828

2006
11.060

Aantal personen met een niet-Belgische nationaliteit
258

320

358

Geboortes
136

111

127

Adoptie
Leonia Paeps

30/05/2007

Barbara Beullens

8/06/2007

Huguette De Fraine

10/06/2007

Joseph Teckmans

16/06/2007

Marie Louise Cool

2/07/2007

Marcel Sunt

5/07/2007

Jan Mombaerts

13/07/2007

Antonia Vander Stappen

4/08/2007

Yannick Vanhorenbeeck

9/08/2007

Jan Wouters

12/08/2007

0

1

1

Huwelijken
45

37

47

Erkenningen
4

6

27

Wettelijke samenwoning
0

0

8

Echtscheidingen:
19

26

26

Aantal overlijdens:
99

101

86

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN
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MILIEU

KAMPENHOUT EN ZIJN NATUURGEBIEDEN

MILIEU

De gemeente Kampenhout heeft nog vele groen- bosgebieden op haar grondgebied. Van deze groen-gebieden worden er ruim 125 ha beheerd als natuurreservaat
door Natuurpunt vzw.
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Het belangrijkste en ook het meest bekende is ongetwijfeld Het Torfbroek. Door de kalkrijkdom van de bodem
en de aanvoer van zuiver water door de talrijke bronnetjes (een voor Vlaanderen unieke combinatie) komen
hier vele plantensoorten voor die elders in Vlaanderen
niet meer voorkomen of uiterst zeldzaam zijn; denken we
maar aan de verschillende orchideeën, parnassia, teer
guichelheil als de meest opvallende. Ook voor vele vogelsoorten is het Torfbroek meer dan de moeite waard.
Ondermeer tal van rietvogels broeden in het wisselend
landschap van hooilandjes, rietvelden en wilgenbosjes. Het Torfbroek is vrij toegankelijk op de aangeduide
paadjes voor wandelaars.

SCHOOLTOELAGEN SECUNDAIR
ONDERWIJS 2007-2008
Er hebben meer mensen recht op een schooltoelage van
de Vlaamse overheid dan je zou denken. Wie weet ook u!
Er komen meer mensen in aanmerking voor een toelage
dan tot nu toe het geval was. Vanaf dit schooljaar zijn
de inkomensgrenzen voor de schooltoelagen immers
fors opgetrokken. Ze zijn nu dezelfde als de inkomensgrenzen voor het hoger onderwijs. Hieronder vind je een
overzicht:
Aantal personen
ten laste

Maximuminkomensgrens

1

€ 14.489,77

2

€ 21.399,87

3

€ 26.809,67

4

€ 31.128,50

5

€ 35.811,00

6

€ 41.584,54

7

€ 47.585,42

8

€ 49.676,63

9

€ 51.813,26

10

€ 54.086,33

Ook het Silsombos en het Hellebos, de twee andere
natuurgebieden zijn vrij toegankelijk voor de zachte recreant. Beide reservaten zijn een afwisseling van bos en
hooilanden en beide hebben een rijke flora en fauna die
iedere natuurliefhebber zal aanspreken.

Opgelet

NATUURPUNT - AFDELING KAMPENHOUT
ACTIVITEITEN NAJAAR 2007

-

Zondag 2 september 2007
Geleide wandeling in het Torfbroek te Berg
Aanvang 10.00 uur – Einde rond 12.00 uur
Start aan het einde van de Visserijlaan

Zondag 14 oktober 2007
Paddenstoelenwandeling in het Hellebos te Berg
met Roosmarijn Steeman
Aanvang 10.00 uur – Einde 12.00 uur
Start aan het einde van de Hellebosstraat
Contact : stefan.vandevenne@skynet.be

-

Met gezin wordt niet alleen het “klassieke” gezin
bedoelt. Onder meer ook een alleenstaande, zelfstandige of gehuwde leerling wordt beschouwd als
een gezin.
Vaak heb je meer personen ten laste in je gezin
dan je denkt! Zo telt één ouder altijd mee als één
persoon ten laste. En personen met een handicap
tellen dubbel, net als studenten hoger onderwijs
(behalve de eerste student).

M.a.w. zelfs als je gezinsinkomen net iets hoger lijkt
te liggen dan de maximumbedragen in de hierboven
staande tabel, doet je er goed aan om na te gaan of u in
werkelijkheid niet net onder de maximumgrens valt.
Meer info
- www.studietoelagen.be
- ☎: 1700; het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Via deze kanalen kan je ook de folder over de studietoelagen hoger onderwijs aanvragen.

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

FLUO JASJES

ZONE 30

Het thema voor komend schooljaar is VEILIG ONDERWEG.

Rond de scholen geldt reeds een zone 30. De aanduidingen hiervoor worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

AGENDA

DE TOVERBERG
Dinsdag 9.10.2007:
Spreker “Hoe leren we onze kinderen veilig omgaan met internet.”
Overdekte speelplaats om 19u30
Vrijdag 19.10.2007:
Halloweenwandeling door Berg

HET KLIMTOUW
Het is de bedoeling dat de leerlingen van de lagere
scholen van De Toverberg & Het Klimtouw dit jasje altijd dragen op weg van en naar school. Ook bij uitstappen zal dit jasje worden gedragen.

Zondag 21.10.2007:
Halloweenontbijt in de Parochiezaal
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INSTAPDATA KLEUTERS
Voor de kleutertjes van De Toverberg zijn er ook jasjes ter
beschikking in de school. Omdat het voor onze kleuterjuffen een hele klus is om te helpen bij het aan- en uittrekken van de jasjes, mutsen, sjalen, … e.d. worden
hier de fluojasjes enkel gedragen bij didactische uitstappen, om naar de turnzaal te gaan, ...
Voor de scholen van de andere onderwijsnetten is het
de bedoeling in een latere fase een gelijkaardige actie
op het getouw te zetten.

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

In samenwerking met het gemeentebestuur gaan we
er volgend schooljaar voor zorgen dat de leerlingen op
een veilige/zichtbare manier naar school kunnen gaan.
Daarom krijgen alle leerlingen van de gemeentescholen op de 1ste schooldag een fluojasje met logo van de
school.

Maandag 3 september 2007
Maandag 5 november 2007
Maandag 7 januari 2008
Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen.
Neem dan wel eerst even contact op voor een afspraak:
directie
☎: 016 65 99 77
of kleuterschool ☎: 016 65 69 33

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

☎

☎

JONG LOOF NIEUWSBRIEF

INSCHRIJVINGSFORMULIER

JONG LOOF NIEUWSBRIEF
Be

Mijn zoon/dochter:

Oké

...........................................................................
Herfstvakantie 2007
Oké zet in de Herfstvakantie weer zijn beste
Be
beentjes voor om er voor jullie een spetterende vakantie van te maken!!

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

JONG LOOF NIEUWSBRIEF

...........................................................................
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Wanneer
Van maandag 29 tot en met woensdag 31 oktober 2007
van 7u30 tot 18u. Op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2007 is er geen opvang.

...........................................................................
...........................................................................
Geboortedatum:
...........................................................................

Wie
Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Waar
School-/sportcomplex Berg (Gemeentewegel 1)
Kostprijs

1ste kind

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

❍

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

Vanaf het
3de kind

€ 1,5/halve dag
of € 3/dag

€ 3/halve dag
of € 6/dag

voormiddag

❍

namiddag

❍

hele dag

❍

hele dag

❍

hele dag

dinsdag 30 oktober 2007
❍

❍

2de kind

maandag 29 oktober 2007
❍

❍

Oké Kam-

voormiddag

❍

namiddag

woensdag 31 oktober 2007
❍

voormiddag

❍

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
Inschrijvingen gebeuren uitsluitend op volgende
momenten:
Dinsdag 2/10/2007 van 17 tot 20u
Dinsdag 9/10/2007 van 17 tot 20u
Je kan hiervoor terecht in de sporthal, Zeypestraat 26
Kampenhout. De ingeschreven dagen worden gefactureerd. Inschrijven na voormelde data is niet meer
mogelijk!!

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

JEUGD

OPROEP
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

OPROEP
INITIATIEVEN KINDEROPVANG

Het gemeentebestuur stelt opnieuw een adviesorgaan
Lokaal Overleg Kinderopvang samen. Hierin zetelen
de schoolhoofden, kinderopvanginitiatieven en oudercomités. Uiteraard zijn ouders van de opgevangen kinderen een belangrijke doelgroep binnen deze adviesraad.

Om een duidelijk overzicht te krijgen van alle opvanginitiatieven in onze gemeente en deze te bundelen in
een informatiebrochure voor alle inwoners, vragen wij
àlle opvanginitiatieven hun gegevens door te geven aan
de jeugddienst, graag vóór 24 september 2007.

FORMULIER VOOR PROFESSIONELE KINDEROPVANG
Naam opvanginitiatief:
...................................................................
Soort kinderopvang:
...................................................................
Aangesloten bij K&G: ja/nee
Naam verantwoordelijke:
...................................................................
Adres:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
: ..............................................................
@: ..............................................................

☎

FORMULIER VOOR OUDERS
Naam:
...................................................................
Adres:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
: ..............................................................
@: ..............................................................
Opvanginitiatieven waarvan u gebruik maakt:
...................................................................
...................................................................

☎

Indien je nog vragen hebt, kan je steeds terecht op
de jeugddienst
: 016 65 99 15 of
via mail nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be.

☎

JEUGD

Geïnteresseerde ouders of opvanginitiatieven kunnen
hun gegevens achterlaten op de jeugddienst via onderstaand formulier of via nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be en dit vóór 24 september 2007.

Gelieve onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen aan Nathalie Cleynhens, jeugdconsulente, Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout of via de website
(www.kampenhout.be) de gegevens digitaal door te
sturen.
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Naam opvanginitiatief:
...................................................................
Soort opvanginitiatief:
...................................................................
Naam verantwoordelijke:
...................................................................
Adres:
...................................................................
...................................................................
...................................................................

☎:

.............................................................
:
..............................................................
@
Website: .........................................................................
Aantal kinderen die kunnen worden opgevangen:
...................................................................
Leeftijd van de kinderen die worden opgevangen:
...................................................................
Kostprijs/dag:
...................................................................
Aangesloten bij K&G: ja/nee

GEMEENTE

200 JAAR BRANDWEER LEUVEN

STREEKWANDELING IN BERG

Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de
brandweer Leuven/Haacht zal dit korps in verschillende gemeenten demonstraties geven en oude
brandweerwagens tentoonstellen.

Op woensdag 26 september e.k. organiseert de Toeristische Dienst van Kampenhout i.s.m. Toerisme Dijleland en de Gidsenbond Dijleland een “streekwandeling”
in deelgemeente Berg. Er wordt via trage wegen naar
Bergheide en Bulsom gewandeld o.l.v. een streekgids.
Vertrek om 14u in de Dreefstraat, deelnemen is gratis.

GEMEENTE

In Kampenhout vindt dit plaats op zaterdag 13 oktober 2007 op het marktplein. Dit zal je er ondermeer
vinden:
- infostand van de brandweer
- demonstratie met autoladder en pompwagen
- demonstratie frietketelbrand
- kinderanimatie.
Op een later tijdstip hoor je hier nog meer over.
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WANDELEN TE KAMPENHOUT
Ontdek nieuwe prachtige plaatsen in Kampenhout via de
“Trage Wegen”. Hou zeker zaterdagnamiddag 27 oktober 2007 vrij. Je verneemt er later meer over.

DAG VAN HET WITLOOF
Zondag 16 september 2007 richt de Nationale Proeftuin
voor Witloof de dag van het witloof in. Je kan er dan terecht om alles te weten te komen over witloof vandaag,
ook het Witloofmuseum zal aanwezig zijn. Kom gerust
een kijkje nemen die dag in de Proeftuin, Blauwe Stap 25
te Herent van 13 tot 17u.

Info: Toerisme Kampenhout -

☎: 016 65 99 71

CULTUUR
KUNSTENAARS OPGELET
Traditiegetrouw gaat de Week van de Amateurkunsten
door in de week rond 1 mei. In 2008 is dit niet anders
en organiseert de Cultuurraad in samenwerking met het
gemeentebestuur haar 7de editie van 7 Kampenhoutse
kunstenaars. Om dit zoals alle voorgaande edities te laten uitgroeien tot een succes, durven wij andermaal beroep doen op verborgen Kampenhouts talent…
Had je bij de vorige editie ook zoiets van “dit wil ik ook
wel eens proberen?” of “jammer van de gemiste kans”?
Ben je creatief op het vlak van schilderen, fotografie,

beeldhouwen, pottenbakken, juwelen of noem maar op?
Wil je graag je eigen werk in je eigen streek tentoonstellen? Aarzel dan niet want dan ben jij de persoon die we
zoeken. Maak je naam en je discipline zo vlug mogelijk
bekend want net zoals bij de vorige edities hebben we
slechts plaats voor 7 kunstenaars. Inschrijven kan per
brief of via e-mail tot 30 januari 2008.

☎

Dienst Cultuur, Claudine Moyson - : 016 65 99 72
@: claudine.moyson@kampenhout.vera.be
of cultuur@kampenhout.be

GEMEENTE

Tijdens het weekend van 8, 9 en 10 september 2007
vindt de najaarskermis plaats in Kampenhout-centrum. Het programma voor dit feestweekend ziet er
als volgt uit:
Zaterdag 8/09/2007
Vanaf 17u: Kermisattracties voor klein & groot.
Familiedag: alle attracties aan verminderde prijzen.
18u30-19u30:Kinderfestival Bim Bam Bom
18u45:
Officiële kermisopening
19u:
Kermisworp aan de kerk.
Honderden kokertjes zullen worden uitgeworpen met daarin allerhande prijzen,
aangeboden door de foorkramers met
ook enkele superprijzen erin verborgen.

Met de steun van de gemeente en een geldelijke
tussenkomst van de provincie heeft de kerkraad er
nu voor gezorgd dat de glasramen in hun oude glorie werden hersteld. De restauratie gebeurde o.l.v.
architect Edith Vermeiren door de firma Glaswerken
Mortelmans. De glasramen werden volledig gereinigd, gedemonteerd en van lood voorzien. De vernielde of destijds onoordeelkundig vervangen delen
werden met de kundigheid en zorg van een kunstenaar opnieuw geschilderd en vervolgens in de oven
op 600° gebakken.

GEMEENTE

NAJAARSKERMIS KAMPENHOUT

Zondag 9/09/2007
Van 9 tot 13u: Jaarmarkt & autoshow
Vanaf 10u:
Kermisattracties voor klein & groot
Om 10 en
om 11u:
Hondendemonstratie in tuin pastorie.
Iedere demo duurt ± 30 min.
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Maandag 10/09/2007
Vanaf 16: Kermisattracties voor klein & groot.

RESTAURATIE GLASRAMEN O.-L.-VROUWKERK KAMPENHOUT
De veertien handgeschilderde glas-in-loodramen die
in de Kampenhoutse kerk de kruisweg voorstellen,
zijn in vele opzichten uniek en voor iedereen die de
tijd wil nemen om ze aandachtig te bekijken, echte
juweeltjes. Zij werden vervaardigd door het gerenommeerde atelier CH Champigneulle de Metz uit
Bar-le-Duc. De kostprijs per stuk was destijds 600
francs. De namen van de schenkers die in de ramen
vermeld staan, geven een overzicht van de meest
vooraanstaande families in Kampenhout uit die tijd.
De tand des tijds liet de glasramen echter niet ongemoeid. Het lood werd weggevreten, aan de binnenkant bedekte een -van duizenden kaarsen- afkomstige vetlaag de kleurenpracht en het stof en
vuil van buiten reduceerden de helderheid.

De kerkraad, de parochieploeg en Davidsfonds
Kampenhout sloegen de handen in elkaar om deze
restauratie te vieren. Op vrijdag 26 oktober 2007
om 20u wordt in de kerk een fotopresentatie van de
glasramen getoond die ook inzoomt op tal van details die door de afstand verloren gaan. De voorstelling gaat gepaard met thematisch en gevoelsmatig
aangepaste muziek, gebracht door het O.-L.-Vrouwkoor o.l.v. Pol Hessels, een strijkerstrio o.l.v. Elke
Wynants en het blazersensemble Crooniek o.l.v.
Gerry Croon.

ACTIVITEITENKALENDER

September 2007
Vrijdag

07.09.2007

Jong Cantabilé: start nieuw werkjaar. Pastorij Berg. Kinderkoor: 18-18u45.
Jeugdkoor (+12j): 18u45-19u45. Iedereen welkom!

Zaterdag

08.09.2007

Kampenhout kermis: zie pag. 11

Zondag

09.09.2007

Kampenhout kermis & jaarmarkt: zie pag. 11
KVLV Nederokkerzeel: Startvergadering “Lekker gezond uit onze grond”

Maandag

10.09.2007

Kampenhout Kermis vanaf 16u

ACTIVITEITENKALENDER

KVLV Nederokkerzeel: Country dansen t/m november
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Woensdag

12.09.2007

Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling van 18u-20u30, Aarschotsebaan 130

Donderdag

13.09.2007

Kind & Gezin Berg: Babymassage om 10u.
Inschrijven verplicht: Mevr. Schepers: 016 65 72 38 - 0497 10 43 94
of Mevr. Vandermeiren: 016 65 50 28

Zaterdag

15.09.2007

Davidsfonds Kampenhout: Triptiek De Heilige Drievuldigheid van de Bergse
St. Servaaskerk. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
Vlaams Belang Jongeren: Infogesprek van 15-17u in de zaal van Café Den Biechtstoel

Zondag

16.09.2007

NIEUW: Tai Chi. Turnzaal VGSK Kampenhout van 10u30-12u
Davidsfonds Kampenhout: Triptiek De Heilige Drievuldigheid van de Bergse
St. Servaaskerk. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Maandag

17.09.2007

NIEUW: Tai Chi. Turnzaal Parkschool Relst van 20-21u30

Donderdag

20.09.2007

Jaarlijks seniorenfeest met optredens van Johan Schatteman & Tina Rosita

Maandag

24.09.2007

Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: “Erfrechten, giften en huwelijkscontracten”
Park van Relst om 20u

Dinsdag

25.09.2007

Scholenveldloop, zie pag. 16

Woensdag

26.09.2007

KVLV Kampenhout: Kookles
Trage Wegenwandeling. Vertrek om 14u in de Dreefstraat (Berg). Deelname = gratis
Meer info: toeristische dienst: 016 22 33 80 of 016 65 99 71

Donderdag

27.09.2007

KVLV Kampenhout: Breien
KVLV Nederokkerzeel: Koken: Hartig gebak & slaatjes

Zaterdag

29.09.2007

CD&V: Eetdagen, zaal Pax vanaf 18u

Zondag

30.09.2007

CD&V: Eetdagen, zaal Pax vanaf 11u30-15u
Gezinsfietstocht, zie pag. 16

Oktober 2007
Maandag

01.10.2007

KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Woensdag

03.10.2007

KVLV Kampenhout: Vilten

Donderdag

04.10.2007

KVLV Kampenhout: Breien

Vrijdag

05.10.2007

Davidsfonds Kampenhout: Startavond, 20u park van Relst

Zaterdag

06.10.2007

OTB: 25ste Herfstfeesten

Zondag

07.10.2007

OTB: 25ste Herfstfeesten

Maandag

08.10.2007

Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Kookles om 20u Park van Relst

Dinsdag

09.10.2007

De Toverberg: “Hoe leren we kinderen met internet omgaan?”
KVLV Kampenhout: Voedingssalon Brussel

Woensdag

10.10.2007

KVLV Kampenhout: Kookles

ACTIVITEITENKALENDER

Donderdag

11.10.2007

KVLV Nederokkerzeel: Voedingssalon Brussel

Zaterdag

13.10.2007

K.F. De Eendracht: Herfstconcert

Maandag

15.10.2007

Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: EHBO (les 1)

Woensdag

17.10.2007

KVLV Kampenhout: Vilten

Donderdag

18.10.2007

KVLV Kampenhout: Breien

Vrijdag

19.10.2007

De Toverberg: Halloweenwandeling

Zaterdag

20.10.2007

VGSK Kampenhout: Kaas- en Vleesavond. Reservaties via de school.
SK Kampenhout: Nacht van Kampenhout 07 met Laura Lynn
Live Zomertour “Goud”, sporthal Kampenhout

Zondag

21.10.2007

Handelaarsverbond MVGK: Herfstmarkt, handelsbeurs
KF De Eendracht: Eetdag, zaal Pax van 11u30-20u

Woensdag

24.10.2007

KVLV Kampenhout: Kookles

Vrijdag

26.10.2007

O.L.V.-parochie Kampenhout: Kruiswegconcert om 20u.
Meer info: www.kampenhout.be/olvparochie

Zaterdag

27.10.2007

Trage Wegenwandeling

Maandag

29.10.2007

Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: EHBO (les 1)

Woensdag

31.10.2007

KVLV Kampenhout: Halloweenwandeling
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November 2007
Donderdag

01.11.2007

Allerheiligen

Gemeentehuis gesloten

Vrijdag

02.11.2007

Allerzielen

Gemeentehuis gesloten

11.11.11. Kampenhout: Wereldfeestweekend.
Avondactiviteit voor jongeren. 20u Jeugdhuis TonzenT.
Zaterdag

03.11.2007

11.11.11. Kampenhout: Wereldfeestweekend.
Jaarlijkse quiz om 20u, sporthal Kampenhout

Zondag

04.11.2007

11.11.11. Kampenhout: Wereldfeestweekend in sporthal Kampenhout.
8-13u: mountainbiketocht voor sportievelingen
11u30-15u: eten
14-17u: spelnamiddag in thema voor kids van 6-12 jaar

Maandag

05.11.2007

KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Donderdag

08.11.2007

KVLV Kampenhout: Breien
KVLV Nederokkerzeel: Koken: Ons patatje van bintje tot vitelotte

Vrijdag

09.11.2007

De Toverberg: grootoudersfeest

Zaterdag

10.11.2007

Vlaams Belang Kampenhout: Smulfestijn.
Parochiezaal Nederokkerzeel van 11u30-21u30

Woensdag

14.11.2007

De Toverberg: grootoudersfeest
KVLV Kampenhout: Kookles

Donderdag

15.11.2007

ACTIVITEITENKALENDER

Het Klimtouw: Halloweenbrunch in de parochiezaal te Nederokkerzeel

Feest van de Dynastie

Gemeentehuis gesloten

KVLV Kampenhout: Breien
Vrijdag

16.11.2007

Toneelkring De Anjelier: Toneelstuk “HOTLIPS”, zaal Pax om 20u30

Zaterdag

17.11.2007

Toneelkring De Anjelier: Toneelstuk “HOTLIPS”, zaal Pax om 20u30

Zondag

18.11.2007

Toneelkring De Anjelier: Toneelstuk “HOTLIPS”, zaal Pax om 14u30 en 19u30

ACTIVITEITENKALENDER

Woensdag

21.11.2007

KVLV Kampenhout: Gewestvergadering
KVLV Nederokkerzeel: Zuinige Maria in Kampenhout
Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling van 18u-20u30, Bergstraat15

Donderdag

22.11.2007

KVLV Kampenhout: Kerstdecoraties met metaalfolie

Zaterdag

24.11.2007

Jong Cantabilé: Herfstconcert

Zondag

25.11.2007

Handelaarsverbond MVGK: Sinterklaasstoet
KVLV Nederokkerzeel: Hoe, wat, waarom,... Kanker? Parochiezaal 14u30

Woensdag

28.11.2007

KVLV Kampenhout: Vrouwen & verhalen” - Aarschot
Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling van 18u-20u30, Aarschotsebaan 130

ACTIVITEITENKALENDER

Donderdag

14

29.11.2007

KVLV Kampenhout: Breien

December 2007
Zaterdag

01.12.2007

KF De Vlaamse Leeuw: Sint-Niklaasconcert. Kerk St. Jozef Relst

Maandag

03.12.2007

KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Donderdag

06.12.2007

KVLV Kampenhout: Kerstdecoraties met metaalfolie

Zondag

09.12.2007

Koor Cantabilé: Jaarlijks concert, zaal Den Ast om 15u

Maandag

10.12.2007

Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Filmavond “Cambodja”
Davidsfonds Kampenhout: Diep in Congo, het verloren paradijs. Causerie van VRT
journalist Peter Verlinden. Zaal Pax om 20u

Donderdag

13.12.2007

Kind & Gezin Berg: Babymassage om 10u.
Inschrijven verplicht: Mevr. Schepers: 016 65 72 38 - 0497 10 43 94
of Mevr. Vandermeiren: 016 65 50 28

Vrijdag

14.12.2007

KVLV Nederokkerzeel: bezoek aan de Kerstmarkt te Gent

Zaterdag

15.12.2007

KWB Kampenhout: Kaas- en wijnavond, Zaal Pax vanaf 18u

Zondag

16.12.2007

Eindejaarsjogging

Maandag

17.12.2007

KVLV Kampenhout: Kerstfeest

Dinsdag

25.12.2007

Kerstdag

Gemeentehuis gesloten

Woensdag

26.12.2007

2de Kerstdag

Gemeentehuis gesloten

SENIORENFEEST 2007
Het jaarlijks seniorenfeest vindt dit jaar plaats
op donderdag 20 september 2007.
Afspraak in de Kampenhoutse sporthal,
Zeypestraat 26.
Wat mag je verwachten
12u
Warm middagmaal
Tomatensoep met balletjes
Kalkoentournedos met jagerssaus,
groentjes en kroketjes
Ijsroom met warme chocoladesaus

14u30

Showprogramma met Johan Schatteman &
gastoptreden van Tina Rosita.
Indien je vervoerproblemen hebt, meldt dit dan bij de
aankoop van uw inkomkaart. Wij zoeken hiervoor een
oplossing.
Deelnemen kost
€ 12:
showprogramma & warm middagmaal
€ 5:
showprogramma

Inkomkaart
niet bij =
ng!!
geen toega

OCMW

VERWARMINGSTOELAGE

Aanvragen

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

OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout.

- Categorie 1

Speciale zitdagen

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.

Maandag 8.10.2007 van 13 tot 16u dinsdag 13.11.2007
van 13 tot 18u30
Donderdag 6.12.2007 van 13 tot 16u dinsdag 15.01.2008
van 13u tot 18u30

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.

- 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.

- 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?
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9
: 016 314 310

☎

OCMW

- Categorie 2

Meebrengen
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SPORT

JOGGEN VOOR IEDEREEN
Zin om je conditie wat op te krikken of te onderhouden?
Zin om in groep te sporten?
Zin om op een veilige en gezonde manier te bewegen?
Start dan met “Joggen voor iedereen”!

Deelname is gratis en als kers op de taart wordt een
fiets verloot onder alle ingeschreven deelnemers.
Inschrijven kan de de dag zelf aan de start.

EINDEJAARSJOGGING 16.12.2007

SPORT

Wanneer:
iedere dinsdag en donderdag om 19u30
Waar:
start & aankomst: sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26
Wie:
iedereen kan meedoen. Er is een groep beginners
en een groep gevorderden.
Meer info:
www.joka.org
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Doe mee en bereid je alvast voor op de eindejaarsjogging op 16.12.2007.

Het is nog veraf, maar stip alvast aan in je agenda: 18de
eindejaarsjogging t.v.v. Ons Tehuis Brabant op zondag
16 december 2007.
Start & finish: sportcentrum, Zeypestraat 26

Afstand

Vertrek

600 m

14u

1 mijl

14u15

5,5 km

15u

11 km

15u

SCHOLENVELDLOOP

Meer info en inschrijvingen binnenkort op www.joka.org.

Op dinsdag 25 september 2007 lopen alle scholieren
van de lagere school mee in de scholenveldloop. Dit
sportief gebeuren vindt plaats aan de sporthal van
Kampenhout, Zeypestraat 26.

SKI & SNOWBOARDVAKANTIE IN EBEN
(OOSTENRIJK)

In de voormiddag komen eerst de benjamins van het
1ste leerjaar aan bod. Zij zetten de toon voor de rest
van de dag. Het 2de, 3de en 4de leerjaar lopen ook nog
in de voormiddag. Het 5de leerjaar trekt de namiddag
op gang en de oudsten sluiten deze sportieve dag af.
Het is een dag waarop er alleen maar winnaars zullen
zijn, aangemoedigd door alle aanwezigen.
Kom gerust eens langs. Er wordt gelopen van 9u30 tot
14u30.

GEZINSFIETSTOCHT 30 SEPTEMBER 2007
Op 30 september 2007 vindt de eerste gemeentelijke
gezinsfietstocht plaats en dit i.s.m. WTC-Relst, Landelijke Gilden Berg & Relst, Vakantiegenoegens en de
Gezinsbond. De start is voorzien tussen 13u30 en 15u
aan het gemeentehuis; de aankomst aan de gemeenteschool te Berg. We fietsen langs rustige wegen in onze
gemeente. Het 21 km lange parcours wordt volledig
bewegwijzerd.Onderweg wordt een drankje en versnapering voorzien.

Ook in 2008 organiseert de sportdienst van Kampenhout een winterpretvakantie tijdens de Krokusvakantie
voor jongeren tussen 12 en 16 jaar uit Kampenhout.
We reizen op vrijdag 1 februari 2008 richting Eben in
Oostenrijk. Daar zullen we gedurende een hele week
de besneeuwde bergtoppen als onze natuurlijke habitat gebruiken, zodat we als “volleerde” skiërs of snowboarders op zaterdag 9 februari 2008 terug op Kampenhoutse bodem arriveren.
Interesse? Neem alvast contact op met Ina Menten van
de sportdienst. Zij zorgt voor de nodige informatie.
☎: 016 65 99 75 - @: sport@kampenhout.be

STEDENBOUW

RENOVATIEPREMIE

Voor wie?
1. Het netto belastbaar inkomen bedraagt niet meer dan:
- € 35.000 voor een alleenstaande;
- € 50.000 voor een alleenstaande met een
persoon ten laste;
- € 50.000 voor samenwonenden.
Per persoon ten laste mag u er € 2.800 bijtellen.
2. De woning die je wil renoveren is je enige woning en je
bezat geen andere woning in de periode van 3 jaar voor
de aanvraagdatum. De woning is op de aanvraagdatum
min. 25 jaar oud en ze ligt in het Vlaams Gewest.
3. Verhuurders kunnen een renovatiepremie krijgen
als ze een woning verhuren aan een erkend sociaal
verhuurkantoor voor min. 9 jaar. Voor hen geldt de
inkomensvoorwaarde niet.

Welke werkzaamheden?
Voor algemene renovatie, dus voor structurele werkzaamheden die de toestand van de woning grondig verbeteren. Kleinere ingrepen, die vooral gericht zijn op de
verhoging van het comfort worden mee gesubsidieerd,
maar alleen als je ook grotere renovatiewerkzaamheden uitvoert. Het resultaat van de werkzaamheden
moet zijn dat de woning structureel gezond is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ondergrondse constructies.
Muren.
Draagvloeren.
Dak.
Hoogrendementsbeglazing.
Binnendeuren.
Trappen: veilig maken.
Elektriciteit: vernieuwing. Verlichtingsarmaturen
en verbruikstoestellen komen niet in aanmerking
Sanitaire installatie en leidingen.
Centrale verwarming met hoogrendementsketels
Herindelings- en uitbreidingswerkzaamheden.
(enkel woonvertrekken)
Ereloon van de architect.

Aanvragen?
De aanvraag van de renovatiepremie wordt ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De premie wordt
berekend op basis van de ingediende facturen, die niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. Facturen vanaf 1 januari 2006
komen in aanmerking. De kostprijs van de werkzaamheden moet min. € 10.000 (excl. btw) bedragen; de premie
bedraagt 30% van de kostprijs en is beperkt tot € 10.000.
De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een
geregistreerd aannemer. Voer je zelf de werkzaamheden
uit, dan kan je de facturen van de aangekochte materialen
voorleggen.
De renovatiepremie is niet cumuleerbaar met de verbeterings- en aanpassingspremie. Kreeg je die uitbetaald,
dan geldt een wachttijd van 3 jaar voor de renovatiepremie.

STEDENBOUW

De Vlaamse Overheid ondersteunt de eigenaars die
een eigen woning wensen te renoveren. Met de renovatiepremie geeft ze hen de kans om de kwaliteit van
hun woning aanzienlijk te verbeteren.

Informatie
Wil je hierover meer informatie, neem dan
contact op met Wonen Vlaams-Brabant, Blijde
Inkomststraat 103-105 te Leuven.
☎: 016 24 97 77
6 : 016 22 60 74

OPENBARE WERKEN
WATERLOPEN 2de CATEGORIE
Onder leiding van de provincie Vlaams-Brabant worden oppervlakkige ruimingen uitgevoerd aan de waterlopen van tweede categorie in het bekken Dijle-Noord.
Deze werken starten op 15 augustus 2007 en dienen
uitgevoerd te worden binnen de contractperiode van 1
jaar.
Bijkomende informatie betreffende de uitvoering bekom je bij de provincie Vlaams-Brabant, dienst Waterlopen-Dijlebekken, Dhr. Jean Coeckelberghs:
☎: 016 26 75 71.
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WELZIJN

WELZIJN

KOSTELOZE VERZEKERING VOOR
VRIJWILLIGERSWERK
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Op 1 juli 2007 startte de provincie Vlaams-Brabant,
met fondsen uit de Nationale Loterij, met een gratis
collectieve verzekeringspolis voor vrijwilligerswerk.
Deze polis dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten kunnen worden
beschouwd. Elke vrijwilligersorganisatie uit om het
even welke sector kan een aanvraag indienen. Zowel
vzw’s, feitelijke verenigingen als plaatselijke afdelingen van overkoepelende vzw’s komen in aanmerking.
Het gaat zowel om burgerrechterlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen. De
polis dekt maximaal 100 vrijwilligersdagen per organisatie, per jaar en is vooral bedoeld voor occasionele en tijdelijke initiatieven, die meestal buiten de
gewone wettelijke verzekering vallen.
Om een dergelijke polis te kunnen onderschrijven
moet je erkend worden als vrijwilligersorganisatie.
Hiertoe kan je een aanvraag indienen bij de gemeentelijke of provinciale welzijnsdienst. Na erkenning kan
de vrijwilligersorganisatie ten laatste 3 werkdagen die
voorafgaan aan de activiteit deze aangeven bij de verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een
overeenkomst afsloot.
Wil je meer weten over de wet op het vrijwilligerswerk?
Komt mijn vereniging in aanmerking voor erkenning
als vrijwilligersorganisatie? Wat zijn de voorwaarden?
Neem een kijkje op:
www.vrijwilligerswerk.be
www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligerswerk
Lokaal aanspreekpunt voor aanvraag erkenning
als vrijwilligersorganisatie:
Gemeentelijke Welzijnsdienst
Huguette Kemps
☎ 016 65 99 31
@ huguette.kemps@kampenhout.vera.be
Op www.kampenhout.be vind je in een overzicht
alle relevante info terug aangaande de kosteloze
verzekering voor vrijwilligerswerk. Je kan er
eveneens het aanvraagformulier voor erkenning
als vrijwilligersorganisatie downloaden.

KIND & GEZIN
Kind & Gezin biedt een waaier van preventieve diensten
aan; ook in Kampenhout!
Zo ondersteunen ze je in de zorg voor je kind. Je wordt er
bijgestaan door regioverpleegkundigen, artsen, vrijwilligers en gezinsondersteuners die samenwerken binnen een regio. Persoonlijk contact en dienstverlening
op maat zijn hierbij erg belangrijk.
Je kan van deze dienstverlening gebruik maken tot
je kindje 3 jaar is. Er wordt gesproken over gezonde
voeding, veiligheid, verzorging, opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en vaccinatie. Verder bieden we een
uiterst betrouwbare gehoortest aan. Dit alles is gratis
en gebeurt:
- door een bezoek in de kraamkliniek
- door één of meerdere bezoeken bij je thuis
- door consulenten in een consultatiebureau
- door het spreekuur opvoedingsondersteuning
- door groepswerking.
In Kampenhout kan je daarvoor terecht op volgend
adres: Bergstraat 15. Je kan hier alleen terecht na afspraak. Elke werkdag van 8 tot 20u kan je terecht op de
K&G-lijn: 078 150 100 (zonaal tarief) voor persoonlijke
vragen i.v.m. je kindje, om informatie in te winnen of
een afspraak te maken voor een huisbezoek of consult.
Op de website www.kindengezin.be kan je eveneens
heel wat praktische informatie vinden.
Tevens beschikt K&G een uitgebreide bibliotheek (in
Brussel) die je kan bezoeken, telefonisch contacteren via 02 533 12 43 of bekijken via de bovenvermelde
website.

WELZIJN

KOM OP TEGEN KANKER PLANTJESWEEKEND

Wie zijn steentje wil bijdragen om samen met het lokaal Kom op tegen Kankerteam Kampenhout letterlijk
in de bloemetjes te zetten voor het goede doel is van
harte welkom.

Interesse?
Neem dan contact op met de familie P. Vander
Elst
☎: 016 65 68 40 - of : 0475 33 81 73
@: komop.kanker@kampenhout.be
en vermeld wanneer je precies wil helpen en of
je een voorkeur hebt om op een bepaalde plaats
of in een bepaalde deelgemeente post te vatten.

»

VRIJWILLIGERS GEZOCHT …
Voor Tele-Onthaal
De vrijwilligers van Tele-Onthaal beantwoorden jaarlijks
ongeveer 120.000 oproepen. Op het telefoonnummer 106
onthalen ze dag en nacht, 7 dagen op 7, mensen die het
moeilijk hebben in hun leven en daar graag in alle anonimiteit en vertrouwen willen over praten.
Mensen bellen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van de a van alcohol over de r van relatie tot
de z van zelfdoding, en alles wat ertussen zit.
De vrijwilligers van Tele-Onthaal geven elk op hun
beurt vorm aan hun zorg en betrokkenheid voor medemensen door zich gemiddeld 4u/week te engageren. Af
en toe ook ’s nachts of in het weekend. Hun vaardigheden en kennis hebben ze opgedaan tijdens een degelijke basisopleiding die verder doorloopt in een permanente ondersteuning en vorming.

Wil je je hiervoor engageren? Neem dan contact op met de federatie op 09 220 82 92 of via
federatie@tele-onthaal.be voor de dichtstbijzijnde Tele-Onthaaldienst. Meer info vind je ook
terug op www.teleonthaal.be.

Voor Oikonde Mechelen
De dienst Begeleid Wonen van
Oikonde Mechelen vzw ondersteunt volwassenen met een handicap die zelfstandig wonen. In
de regio Mechelen zijn zij op zoek
naar:
- kookouders die 1 keer per maand een kookgroepje
leiden
- iemand die F helpt bij lezen & schrijven
- waterratten die willen gaan zwemmen en zwemles
geven
- iemand die gebarentaal kan aanleren
- iemand die J helpt om op straat te rijden met zijn
elektrische scooter
- iemand die handig is met naald en draad om gordijnen te vermaken
- iemand die met L af en toe een ritje op de moto wil
maken

Interesse?
Neem dan, volledig vrijblijvend, contact op met
Bernadette Verdonck voor meer informatie:
☎: 015 42 16 24
@: bernadette.verdonck@oikondemechelen.be
www.oikondemechelen.be.

WELZIJN

Van 14 tot 16 september 2007 trekken honderden vrijwilligers de straat op om azaleaplantjes te verkopen
in het kader van de Kom op tegen Kankeractie. Ook in
Kampenhout worden de krachten gebundeld en is het de
bedoeling ook dit jaar tot de best verkopende gemeenten
van Vlaanderen te behoren. De plantjes worden op verschillende verkooppunten aangeboden aan € 5/stuk.
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LEREN GSM’EN
Op maandag 22 oktober 2007 om 14u organiseert het
gemeentebestuur i.s.m. de gemeentelijke seniorenraad een nieuwe cursus “omgaan met je gsm”, in de
raadzaal van het administratief centrum, Gemeentehuisstraat 16. De lesgever legt in simpele bewoordingen uit hoe je een gsm aan- en uitzet, het gebruik en
de structuur van een gsm, telefoneren, sms’en, …

NUTTIG

De les is gratis, duurt ongeveer 2u en er worden max.
25 personen toegelaten. Je dient wel je eigen gsm
mee te brengen.
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Inschrijven is verplicht en kan op de dienst Welzijn:
Gemeentehuisstraat 16
☎: 016 65 99 31
@: huguette.kemps@kampenhout.vera.be
Indien je niet aanwezig kan zijn, rekenen wij erop dat
je ons verwittigt zodat iemand anders die plaats kan
innemen.

JEUGDHUIS
TONZENT

FREE
PODIUM

2/11

SPORTHAL
KAMPENHOUT

WORLDSHAKE
(fotozoek)TOCHT

QUIZ

MOUNTAINBIKE
TOCHT 3O,43 & 45 km.
WERELDKEUKEN
SPELNAMIDDAG
WANDELEN

3/11
SPORTHAL
KAMPENHOUT

4/11

Naam & voornaam:
.....................................................................................
.....................................................................................
Adres:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
1910 Kampenhout

☎ /»: ......................................................................
Schrijft zich in voor de cursus “omgaan met je
gsm”.

BERICHT
Vanaf 28 september 2007 verdwijnen de
namen IVEG en WVEM. Zij verschijnen dan
samen onder één naam, nl. INFRAX dit
is het samenwerkingsverband van IVEG,
WVEM en Interelectra. Ook de dienstwagens zullen met dit nieuwe logo in de loop
van de maand september worden uitgerust.
In de voorbereiding van die omschakeling
worden momenteel alle dienstwagens wit
gespoten. Om voldoende herkenbaar te zijn,
plaatsen de technici een plaat achter de
voorruit met als opschrift: WVEM of IVEG
- Dienstvoertuig in opdracht.

NUTTIG

GEMEENTE KAMPENHOUT
OPENINGSUREN & SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
Algemeen telefoonnummer: 016 65 99 11
Algemeen faxnummer: 016 65 69 58
info@kampenhout.be
De administratieve diensten zijn geopend elke werkdag van 8u45 tot 11u45.
Op dinsdagavond van 17u tot 19u45.
DIENSTEN

☎

@

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Burgerlijke Stand/Begraafplaatsen

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Informatie

016 65 99 31

info@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 32

sabrina.mertens@kampenhout.vera.be

Ontvangerij

016 65 99 61

gemeenteontvanger@kampenhout.be

Personeel

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Pensioenen

016 65 99 42

pensioendienst@kampenhout.be

Rekendienst

016 65 99 62

rekendienst@kampenhout.be

Rijbewijzen/reispassen

016 65 99 43

mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 31

welzijn@kampenhout.be

F. Wouterslaan 8 - 1910 Kampenhout
6: 016 22 80 25
DIENSTEN

☎

Informatica

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 04

milieudienst@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Stedenbouw

016/65 99 06

stedenbouw@kampenhout.be

Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

@

NUTTIG

6: 016 65 69 58
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Sporthal, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout
6: 016 65 99 91

☎

DIENSTEN

@

Jeugddienst

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

Sportdienst

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20 - 1910 Kampenhout
6: 016 65 99 92

☎
016 65 99 76

@
loods@kampenhout.be

Bibliotheek, Tritsstraat 5 - 1910 Kampenhout

☎
NUTTIG

016 65 99 79

22

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Openingsuren

@
bibliotheek@kampenhout.be
16-20u
16-20u
14-18u
16-19u
17-19u
10-13u

Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22 - 1910 Kampenhout

☎
016 22 33 80

@
witloofmuseum@kampenhout.be

Gemeentelijk onderwijs
Kleuterschool De Toverberg
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op:
Vrijdag 7 september 2007:

☎

@

016 65 69 33

directie@toverberg.be

Lagere School De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout

☎

@

016 65 99 77

directie@toverberg.be

Lagere School Het Klimtouw
Biststraat 15 - 1910 Kampenhout

☎

@

016 65 99 86

directie@toverberg.be

Donderdag 1 november 2007:
Vrijdag 2 november 2007:
Donderdag 15 november 2007:
Dinsdag 25 december 2007:
Woensdag 26 december 2007:

Gemeentelijke
sportdag
Allerheiligen
Allerzielen
Feest van
de dynastie
Kerstmis
2de Kerstdag

NUTTIG

MELDINGSKAART
Met deze meldingskaart krijg je de mogelijkheid om suggesties, vragen, klachten, kleine & grote problemen aan
het Gemeentebestuur mee te delen. De meldingen worden dan doorgestuurd naar de betrokken diensten die, in de
mate van het mogelijke, instaan voor het beantwoorden en oplossen van de klacht of het probleem.
Je kan deze meldingskaart terugbezorgen door deze af te geven aan de loketten, in de brievenbus te stoppen of in
te vullen via de website www.kampenhout.be.
Anonieme meldingen worden niet behandeld!
Voor het melden van een kapotte straatlamp, kan je rechtstreeks contact opnemen met PBE Kampenhout
☎ : 016 65 50 55.

❍ suggestie

❍ vraag

❍ probleem

❍ klacht

Omschrijving:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Waar doet het probleem zich voor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Hoe kunnen we contact met je opnemen?
Naam:

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

Straat & nr.: ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
Gemeente:

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

@:

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

☎ /»:

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

NUTTIG

Welk type opmerking wil je melden?
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