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De Burgemeester,
de Schepenen,
De gemeenteraadsleden,
OCMW-voorzitter en OCMW-raadsleden wensen u een “warm 2010”

Beste inwoner van Kampenhout
De zomer is voorbij en we trekken ons terug in de warmte van onze huiskamers. En toch… de korter wordende
dagen doen ons niet terugplooien op onszelf. De herfst
–en wintereditie van onze Gemeenteberichten biedt u
voldoende nieuws om met open blik te kijken naar wat
er in Kampenhout reilt en zeilt. Onze senioren vormen
een dynamisch segment van onze bevolking. Met veel
voldoening kijken we terug op hun geslaagd seniorenfeest. Ook de dansnamiddagen lokken veel volk. Ook
op structureel vlak zijn onze senioren ware voortrekkers, want hun “voorstel ouderenbeleidsplan” oogstte
succes , zelfs buiten de grenzen van onze gemeente.
Kampenhout is ook de gemeente die zich daadwerkelijk interesseert voor mensen die vechten
voor “een waardig leven”. Daarom een bijzonder
woord van respect en dank voor alle vrijwilligers
die zich hebben ingezet om de actie 11.11.11. in
onze gemeente onder de aandacht te brengen.
Vechten voor een goed en gezond leven! Ook onder ons zijn er kinderen en jongvolwassenen die
deze strijd dagelijks aangaan. Daarom richten we
in deze brochure de schijnwerpers op mucopatienten. Wilt u meer informatie? Onze brochure stelt
u het project”ruimte voor muco” uitgebreid voor.
Wintertijd betekent ook dat we specifieke maatregelen nemen om ongevallen te vermijden. Leest u zeker
de richtlijnen na om een brandveilige Kerst te kunnen
vieren. Veiligheid ook als we de vernieuwde Haachtsesteenweg gebruiken. In de brochure leest u nauwgezet
wat u dient in acht te nemen om veilig met busbanen
om te gaan.
We herdenken met genegenheid en respect de Heer Jan
Vander Vorst, onze voormalige gemeentesecretaris en
we getuigen ons medeleven met alle inwoners die dit
jaar een geliefde hebben verloren.
Maar onder de rubriek” Burgerzaken” leest u dat
we”jong leven” in onze gemeente mochten verwelkomen. Proficiat aan al die jonge ouders. En nu Kerstmis
nadert , staat elk kind centraal! Daarom wensen we alle
goeds toe aan de peuters die onlangs voor het eerst naar
school gingen en aan hen die in januari hun schooldebuut zullen maken.
Namens het College van Burgemeester en Schepen
Greet Willems
schepen van informatie

NUTTIGE ADRESSEN

NUTTIGE ADRESSEN VAN DE GEMEENTE

Openingsuren administratieve diensten:

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

Openingsuren politie: ☎: 016 31 48 40
E-mail: politie@kampenhout.be

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

Openingsuren politie kastze: ☎: 02 759 78 72
E-mail: onthaal@kastze.be

-Alle dagen doorlopend van 07u00 tot 19u00

DIENSTEN IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM, GEMEENTEHUISSTRAAT 16
Dienst:

@

Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Pensioen

016 65 99 42

pensioendienst@kampenhout.be

Rijbewijzen en reispassen

016 65 99 43

mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be

Burgerlijke stand /

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 33

hilde.piot@kampenhout.vera.be

Toerisme

016 65 99 71

Toerisme@kampenhout.be

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 23

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 23

carla.rutgeerts@kampenhout.vera.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 34

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 34

info@kampenhoutbe

Financiële dienst

016 65 99 61

gemeenteontvanger@kampenhout.be

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 02

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

016 65 99 18

woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 04

milieudienst@kampenhout.be

Begraafplaatsen

Op de eerste verdieping:

Oude gemeentehuis, gemeenteplein

Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8

Sporthal, Zeypestraat 26
Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Naast het containerpark, Neerstraat 20
Loods
Gemeentelijke Bib, Tritsstraat 5
Bibliotheek

NUTTIGE ADRESSEN

Gemeentehuis
algemeen ☎:
016 65 99 11
Gemeentehuisstraat 16
algemeen :
016 65 69 58
1910 Kampenhout
Het gemeentehuis zal opvolgende dagen gesloten zijn wegens de feestdagen op donderdag 24 december
2009, vrijdag 25 december 2009, donderdag 31 december 2009 en vrijdag 1 januari 2010
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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.

Lieven Van Deun & Ilse
De Smedt

17/08/2009

Tomas

Wouter Vlaminckx &
Natalie Geradin

19/08/2009

Finn

Andries Vanhoof & Liesbet Vrebosch

30/08/2009

Fien

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

4

Laurenz Kuijpers & Lieselotte Vereecke

01/07/2009

Noah

Anne-Marie Heremans

01/07/2009

Emma

Jonathan Cadelli &
Stéphanie Roland

04/07/2009

Louna

Koen De Backer & Katja
Croes

07/07/2009

Annelore

HUWELIJKEN
(september - oktober - november)
Steven Van Aken & Jessy Ribus

24/06/2009
(rechtzetting)

August Van de Wiele & Anita De
Clercq

01/09/2009

Wim Pulinx & Melissa Vande-Reyde

05/09/2009

Levi Vergaelen & Kelly Beynen

12/09/2009

Xavier Winnepenninckx & Melody
Van Ophem

19/09/2009

Bert Leerschool & Nancy Mesek

19/09/2009

Patrick Pasteleurs &
Katarzyna Lukasiuk

09/07/2009

Magalie

Patrick Pasteleurs &
Katarzyna Lukasiuk

09/07/2009

Melanie

Noureddine Hamioui &
Aicha Ouchmih

09/07/2009

Lina

Filip De Maersschalck & Veronique
Moeys

10/10/2009

Michael Le Leu & Inneke
Dewaele

14/07/2009

Remy

Gustaaf Poels & Ingeborg Jacquemijn

16/10/2009

Jan Croon & Marina Van
Win

15/07/2009

Niko

Francis Costenoble & Acke Anneleen

24/10/2009

Nicolas Vanderbist &
Gwendoline Ornigg

21/07/2009

Otto-Jan

Michel Cockaerts & Patricia Mesmans

30/10/2009

Christophe Rillaers &
Lenny Poedts

22/07/2009

Thibe

Marc Denys & Anchalee Kritkhom

30/10/2009

Hugo Cologne & Lutgarde Charles

06/11/2009

Ben Taes & Tinne Janssens

26/07/2009

Emma

Stefaan Job & Cindy
Weynants

29/07/2009

Elena

Thierry Debra & An
Rogghe

30/07/2009

Kiana

Stefan Van Quickenborne
& Conny Peirlinck

01/08/2009

Anna

Joris Van Peer & Lieve
Gulinck

03/08/2009

Hanne

François Fernandez Cen- 07/08/2009
don & Véronique Windal

Raquel

Luc Notredame & Cindy
Geudens

08/08/2009

Lyra

Michael Deprez & Pamela Naets

08/08/2009

Abbygail

Peter VanRyckeghem &
Liesbet Van den Brant

13/08/2009

Johnny Van Staen & Sara
De Smet

14/08/2009

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(september - oktober)
Gouden
Roger Hannes & Nelly Castelyns
André Slegers & Maria De Greef
Frans Peeters & Simona De Coster
André Stroobants & Angelina Piot
Bernard Dehon & Marietta Van Laer
Alfons Verschoren & Georgette Vandermeiren
Kamiel Poedts & Lydia Vanoosterwyck
Richard Vranckx & Elise Michiels

Marit
Diamanten
Milo

Ludovicus Peeters & Margaretha Van Den Balck

BURGERZAKEN

OVERLIJDENS

Albert Goossens

29/07/2009

Jan Beullens

10/08/2009

Dirk Buys

23/08/2009

Victor Pikaerts

31/08/2009

Anna Liekens

05/09/2009

Robert Vanderborght

08/09/2009

Jan Vander Vorst

28/10/2009

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze
gegevens te publiceren. Indien uw dierbare niet in Kampenhout zelf overleden is, zendt de dienst burgerlijke stand van de overlijdensplaats (bvb
Leuven) een officiële kennisgeving naar de woonplaats (Kampenhout). Het
is pas na ontvangst van dit bericht én overschrijving van de overlijdensakte
in onze registers van de burgerlijke stand dat samen met de uittreksels het
toestemmingsformulier voor de gemeenteberichten wordt verstuurd. Het
is dus mogelijk dat uw toestemmingsformulier voor publicatie nog niet in
ons bezit is op het moment dat de gemeenteberichten worden opgemaakt.
Deze gegevens worden dan automatisch in de volgende editie opgenomen.
Dank voor uw begrip.

GEHEUGENSTEUNTJE
Met de wintervakanties in zicht !
Denk aan de geldigheidsduur van uw identiteitsdocumenten !
Als u op reis gaat moeten ze geldig zijn !
Voor uzelf:
Is uw electronische identiteitskaart nog geldig ? Denk
eraan ze tijdig te vervangen.
Voor uw kinderen:
Is hun identiteitskaartje met foto nog geldig ?
Ja,dan kan u met uw kinderen naar het buitenland.
Nee:
Wanneer kinderen jongeren dan 12 jaar binnen Europa
reizen, dienen zij in het bezit te zijn van een kinderidentiteitsbewijs. Tot 1 mei 2009 was dit een kartonnen kaartje met foto dat quasi onmiddellijk werd aangemaakt
bij aanvraag aan het loket van de bevolkingsdienst. Dit
werd vervangen door de kids-ID met ingescande foto en
chip.

De aanmaaktermijn hiervan bedraagt 3 tot 4 weken.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk dit elektronisch identiteitsdocument tijdig aan te vragen, teneinde niet voor
verrassingen te staan.

Sinds 1 mei 2009 kunnen de vroegere zogenaamde “witte kinderpasjes voor het buitenland” niet meer worden
afgeleverd.
De uitreiking van de kids-ID gebeurt op vraag van diegene die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.
Het document is maximaal 3 jaar geldig en moet niet
vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres
staat enkel op de chip en kan aangepast worden door de
gemeente waarnaar het kind eventueel verhuist.
De kostprijs ervan bedraagt 3 euro.
De pasfoto zal, net zoals bij de aanvraag van een gewone elektronische identiteitskaart aan strengere eisen
moeten voldoen: een witte achtergrond, vooraanzicht,
aangezicht centraal en van goede kwaliteit.

Bij de aanvraag moeten de kinderen aanwezig zijn !!!
Voor meer informatie kan u terecht op:

bevolkingsdienst
℡ 016/65 99 44
mailto: bevolking@kampenhout.be

Denk er aub aan: bij elk bezoek aan het gemeentehuis
wordt uw identiteitskaart gevraagd !
(ook bij aanvraag en afhaling van documenten)

BURGERZAKEN

Met respect en ingetogenheid herdenken wij hen 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 de namen van hun dierbaren liever niet gepubliceerd zagen.*
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GEMEENTE

GEWEZEN GEMEENTESECRETARIS VAN
KAMPENHOUT OVERLEDEN

GEMEENTE

Het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad en het gemeentepersoneel hebben het
droeve nieuws u het overlijden mee te delen van gewezen gemeentesecretaris Jan Vander Vorst.
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Wijlen Jan Vander Vorst
was gedurende de periode 1963 - 1970 gemeentesecretaris van de
voormalige
gemeente
Nederokkerzeel. Hij begon zijn loopbaan in het
openbaar ambt direkt op
het hoogste niveau in zijn geboorte-/en woonplaats. Bij
de fusie der gemeenten in 1977 werden Nederokkerzeel, Berg, Buken en Relst omgevormd tot de gemeente
Kampenhout. Jan Vander Vorst kwam ook aan het hoofd
van de gemeentelijke administratie in de fusiegemeente
Kampenhout te staan. Hij was er gemeentesecretaris
van 1977 tot 1994.
Na een langdurige ziekte is hij zacht ingeslapen omringd door zijn naaste familie.

WWW.KAMPENHOUT.BE
Gemeenteraad
Verslagen van de gemeenteraad zijn terug te vinden op
de gemeentelijke website, www.kampenhout.be
Deze vind je bij bestuur/verslagen-gemeenteraad.
Nieuws
Neem ook regelmatig een kijkje op de homepagina om
de nieuwsitems te volgen.

GRATIS ENERGIEKALENDER 2010
Ook voor 2010 publiceert het Vlaams Energieagentschap
(VEA) een gratis energiekalender. De 12 energiebesparende werken van Hercul vormen het thema van de kalender. De kalender staat boordevol tips en premies om
thuis uw energieverbruik te verminderen.
Als u meer wilt weten over alle premies voor energiebesparingen die in de gemeente gegeven worden of de
gratis energiekalender bestellen, surf dan naar www.
energiesparen.be (klik op de bol ‘subsidies’) of bel naar
het nummer 1700. U kunt uw persoonlijk exemplaar nu

al ophalen in de openbare bibliotheek of in het gemeentehuis, zolang de voorraad strekt.

KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL
Hebt u al een pup of een hond? Of u zoekt hulp om bij de
aankoop van het juiste ras.
In de Kampenhoutste hondenschool wordt les gegeven
door ervaren gebrevetteerde instructeurs die u en uw
hond met raad en daad door het ganse leerproces zullen begeleiden.
Kortom kom maar eens vrijblijvend kijken iedere dinsdagavond en zondagmorgen op de terreinen aan de Zeypestraat in Kampenhout (achter de voetbalterreinen) of
neem contact op via mail of telefoon.
Dinsdag: Puppy, A &B klas
om 19:30u
C&D klas
om 20:30u
Zondag: Puppy, A&B klas
om 09:30u
C&D klas
om 10:30u
Marc Vandertwee
Voorzitter Kampenhoutse Hondenschool
Zeypestraat 27 A
1910 Kampenhout
Tel: 016/65 15 03
GSM: 0477/ 95 38 81
Email: marc.vandertwee@base.be
U vind alle gegevens terug op onze
Website: www.kampenhoutsehondenschool.be

VERENINGING IN DE KIJKER
Brons voor Kon. Fanfare ‘De Eendracht’ – Kampenhout!
Zondag 11 oktober verdedigde De Eendracht tijdens het
Provinciaal Orkestentornooi de Kampenhoutse vlag in de
categorie 2de Afdeling Fanfareorkest. De Kampenhoutse
fanfare koos volgende twee werken uit: Festival Suite van
André Waingein en Erasmus Tales van Jan Hadermann.
Voor de eerste keer werd dit tornooi gezamenlijk georganiseerd door de Provincie Vlaams Brabant en VLAMO en
ging door in het Lemmens-Instituut te Leuven.
Met 84 % was de 3de plaats voor dirigent Bill & zijn muzikanten. De jury loofde het jonge orkest en haar energieke dirigent en beloonde dit ook. Elk jaar wordt er immers een extra prijs uitgedeeld, echter niet op basis van
resultaten. De extra prijs gaat naar het orkest dat het
meeste flair uitstraalde, meeste groeimogelijkheden
en goede jeugdwerking heeft. De jury (met name Bob
Van Der Strieckt, Laurens Hendrikx & Jan Van Duffel)

GEMEENTE

schonk dan ook met plezier een gratis nieuwe trompet
aan De Eendracht. Dank aan de jury voor dit eerbetoon!
Deze zal wel omgeruild worden voor een bugel, iets
waar de fanfare op dit ogenblik meer nood aan heeft en
die ook een belangrijkere plaats inneemt in het orkest
dan een trompet. De bugel is immers voor een fanfare,
wat een viool is voor een symfonisch orkest.

CULTUUR

CULTUUR

Cultuurdienst:
☎: 016 65 99 72
@: cultuur@kampenhout.be
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CULTUUR - EVENEMENTEN - VOORJAAR 2010
Noteer alvast in jullie agenda en hou jullie brievenbus
in het ‘t oog !
Zaterdag 20 maart 2010
Sporthal Berg - Folkbal met Limbrant
Van 19u00 tot 20u00
Kinderfolkbal (vanaf 10 jaar)
met dansinitiatie
Van 20u15 tot 20u45
Dansinitiatie
Van 21u00 tot 24u00
Folkbal
Intermezzo met muzikanten uit de Koninklijke Fanfares
De Eendracht, De Toonkunst en de Vlaamse Leeuw.
Vrijdag 16 april 2010 om 15uur
Sporthal Berg - Toneelstuk Marc De Bel “Het Boek van
Troet“ Met Marc De Bel, Hans van Cauwenberghe en
Lulu Aertgeerts

KUNSTENAARS OPGELET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Traditiegetrouw gaat de week van de amateurkunsten
door rond 1 mei.
Ook in 2010 zal dit niet anders zijn en organiseert de
cultuurraad in samenwerking met het gemeentebe-

stuur Kampenhout haar 8de editie van 7 Kampenhoutse
kunstenaars. Om dit zoals alle andere edities te laten
uitgroeien tot een succes durven wij andermaal beroep
doen op verborgen Kampenhouts talent.
Had jij bij de vorige edities 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 eigen streek tentoonstellen? Aarzel dan niet want dan ben jij de persoon die we
zoeken.
Maak je naam en discipline zo vlug mogelijk bekend
want net zoals bij vorige edities hebben we slechts
plaats voor 7 kunstenaars. Inschrijven kan per brief of
per email tot 30 januari 2010.

Bijkomende inlichtingen nodig?
e-mail adres: cultuur@kampenhout.be
Geen probleem mail gerust of
bel gerust naar de dienst cultuur: 016 65 99 72

MILIEU

PADDEN OP PAD!

MILIEU

In het vroege voorjaar verlaten padden, kikkers en salamanders hun winterverblijf en gaan op weg naar hun geboortewater om zich daar voort te planten. Dit wordt ‘paddentrek’ of ‘voorjaarstrek’ genoemd. De paddentrek vindt
meestal in februari en maart plaats. Op dat moment is de
paringsdrang het sterkst. Vochtig weer en een milde temperatuur stimuleren de trek. Is het te koud dan graven de
amfibieën zich weer in tot de temperatuur gaat stijgen.
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Op stap naar een geschikte voortplantingspoel moeten de
dieren soms drukke wegen oversteken in ons dicht bevolkte Vlaanderen. Daar schuilt voor hen een groot gevaar.
U kan hen daar bij helpen ! Reeds enkele jaren plaatst de
Milieudienst lage schermen langs de trekzones van de weg
zodat padden en salamanders de pas afgesneden worden.
Tegen het scherm zoeken de amfibieën een uitweg naar
links of rechts totdat ze in een ingegraven emmertje belanden. Daar kunnen ze rustig wachten tot een vrijwilliger
hen veilig aan de overkant van de weg zet (= 1x ’s morgens
en 1x ’s avonds).
Vrijwilligers
die
hieraan
willen
meewerken, kunnen zich steeds als
kandidaat ‘overzetter’ melden bij
de milieudienst.
Stuur een mail
naar milieudienst@kampenhout.be met de vermelding
‘paddentrek’ en je gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, …). Merk je een drukke oversteekplaats
van amfibieën, neem dan eveneens contact op met de milieudienst om dit te melden.

WEEK VAN DE MOBILITEIT
Het gemeentebestuur van Kampenhout heeft beslist om
tijdens de ‘aardig-op-weg’-week, die plaats vond van 16 tot
en met 22 september een mobiliteitsweek te organiseren.
Op woensdag 16 september heeft een deel van de gemeentepersoneel, samen met een aantal mensen uit Kortenberg een cursus ‘Ecodriving’ gevolgd.
EcoDriving staat voor het rijden op een manier die aangepast is aan de moderne motortechnologie. Dit komt onder andere het milieu en de levensduur van de motor ten
goede.

Voor meer informatie over ‘ecodriving’, volg de link: http://
www.ecolife.be/ecodriving/b_welkom.asp
Donderdag 17 september organiseerde de milieudienst
een infovergadering voor bedrijven rond duurzaam mobiliteit. De infovergadering spitste zich toe op mobiliteitsmanagement en het Pendelfonds.
Hans Floré van de provinciaal mobiliteitspunt VlaamsBrabant was onze gastspreker.
Op maandag 21 september heeft een team van Energiesnoeiers de bandenspanning van het wagenpark van de
gemeente alsook de privévoertuigen van het gemeentepersoneel gecontroleerd.
Het project ‘Ecospanning’ wordt georganiseerd met de
steun van Ecolife
vzw en de provincie VlaamsBrabant.
Op de volgende
website,
staat
uitgelegd hoe u
thuis uw bandenspanning
moet controleren en aanpassen: http://www.
ecospanning.be
of zie gemeenteberichten van
september.

GENEESMIDDELEN SORTEREN
Vervallen geneesmiddelen kunnen de gezondheid en het
leefmilieu bedreigen. Daarom is het belangrijk dat ze op
een veilige manier worden ingezameld en vernietigd. Gooi
ze zeker niet zomaar in de vuilniszak. De apotheker is de
geschikte tussenpersoon voor het inzamelen van geneesmiddelen. Niet alles wat je in de apotheek kocht, moet

MILIEU

tueel een spiraalveer of een ontstoppingsveer gebruiken.
U brengt de veer met een draaiende beweging in de leiding. Zo boort zij zich een weg door de verstopping.
Indien de verstopping door deze maatregelen/handelingen
niet opgelost raakt, kunt u het proberen met een zuignap.
Indien dit niet helpt, schakel dan over naar een milieuvriendelijk product op basis van enzymen of natriumhydroxide (bijtende soda). Gewone sodakorrels begieten met
heet water zorgen er vaak voor dat een hardnekkig verstopte afvoer in een ogenblik weer werkt.

STROOIZOUT - UW STOEP SNEEUWVRIJ
HOUDEN: HET KAN OOK ANDERS
De winter komt er weer aan. Niet alleen wordt het kouder
en vroeger donker maar we kunnen ons ook aan ijzel en
sneeuwbuien verwachten. Wanneer er sneeuw of ijzel ligt,
zijn de inwoners van de gemeente verplicht om de voetpaden voor hun huizen vrij te maken. Veel mensen ruimen
ook hun opritten en tuinpaden. Hiervoor wordt meestal
strooizout gebruikt.

EEN ONTSTOPPING MILIEUVRIENDELIJK
OPGELOST

Enkele tips:

Chemische ontstoppingsmiddelen worden vaak gebruikt
om verstoppingen en hinderlijke geuren weg te werken.
Nochtans kunnen deze producten extreem bijtende en gevaarlijke stoffen bevatten. Ze zijn gevaarlijk als ze in contact komen met de huid of de ogen. Bepaalde middelen
zijn giftig voor het waterleven en vormen een extra last
voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

• Gebruik een borstel en een sneeuwschep
• Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar het
nodig is
• Strooi zand om een dikke laag ijs begaanbaar te maken
• Strooi preventief
• Denk aan het milieu:
maak matig gebruik
van strooizout
• Strooi zout enkel op
plaatsen
waarover
gelopen of gereden
wordt (en dus niet in
bermen of grachten)

Daarom is het belangrijk om verstoppingen te voorkomen.
Een zeefje in de afvoer van de gootsteen en de lavabo, haar
weggooien in de vuilnisbak na een douche of een kambeurt,
zorg ervoor dat er geen restjes in de vaatwasmachine terechtkomen, gebruik het toilet niet als vuilnisbak en wees
voorzichtig met het gebruik van te veel toiletpapier ...
Door regelmatig heet water in de gootsteen te gieten, worden aangekoekte vetresten opgelost en weggespoeld. Vaak
is een beetje vuil in de sifon de oorzaak van het probleem.
Krijgt u toch te maken met een verstopping, probeer dan
eerst mechanisch te ontstoppen.
Wanneer deze werkwijze geen soelaas biedt, kunt u even-

Milieudienst
℡: 016 65 99 04
@: milieudienst@kampenhout

M LIEU
MI
MILIEU

terug ingezameld worden via de apotheker. Kartonnen
verpakkingen en bijsluiters van medicijnen horen bij het
papier- en kartonafval. Restjes van cosmetica en verzorgingsproducten en van allerhande chemicaliën stop je in
de milieubox. De lege glazen verpakkingen van bijvoorbeeld siroopjes mogen in de glascontainer.
Injectienaalden vormen een geval apart. Injectienaalden
horen bij het Klein Gevaarlijk Afval. Je kan de injectienaalden enkel bij de KGA-inzameling aanbieden, wanneer ze
verpakt zijn in een naaldcontainer. Veilig verpakte naalden
voorkomen dat personen die het afval verder behandelen
zich verwonden of besmet geraken. Je kan deze naaldcontainers kopen bij de apotheker, de Vlaamse Diabetesvereniging of de medische speciaalzaak. En dan is er nog
een heleboel dat gewoon in de vuilniszak thuishoort: lege
doordrukstrips en kunststofverpakkingen, verbanden,
kompressen, pleisters, watten, luiers, teststrips, dieet- en
babyvoeding, vitaminebereidingen, kruidenproducten en
homeopathische producten.
Twijfel je ? Neem dan het product in zijn originele verpakking mee naar de apotheker. Hij kan je vertellen of het product al dan niet via de apotheek terug wordt ingezameld.
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TOERISME

ANTIZJELWANDELINK
Het jaar loopt als een sneltrein ten einde. Als afsluiter
van het toeristisch seizoen 2009 staat op zaterdag 26
december e.k. de Antizjélwandelink op het programma
(dialectenwandeling).
Dees joar es ons wandelink in Okkeziel. We moake nen
toer langs ’t deurp, veld en bos. Van taaid tot taaid e
vertelselke, ewa geschiedenis, ne kier lache en … onze
antizjél nie vergeete!!!

TOERISME

Vertrek: oem 2 ure
zjust oan de kerk
van Okkeziel
Afstand: ± 8 km
Trug: tege den
doenker
Meebringe: GOEI
wandelschoenen
en IENE €
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HET DOELBEWUST HINDEREN VAN
PILOTEN MET LASERSTRALEN
Wist u dat het hinderen van piloten tijdens één van de
meest cruciale momenten van een vlucht, namelijk vlak
voor de landing, reëel gevaar oplevert voor de inzittenden en de omgeving? Het richten van laserstralen op de
cockpit van vliegtuigen die aan het landen zijn, kunnen
in het beste geval piloten afleiden, maar in het slechtste
geval kan het tijdelijke of permanente blindheid veroorzaken. Daarom is het richten van een laserstraal naar
de cockpit van een vliegtuig ook een inbreuk en overtreding van de luchtvaartwetgeving. Deze kunnen een
gevangenisstraf en een geldboete tot gevolge hebben.
Aangezien de vliegroute over de gemeente Kampenhout
gaat is het dan ook aangewezen dat er tijdens evenementen geen gebruik gemaakt wordt van het projecteren van laserstralen.

HOE RESERVEERT U DE GRATIS BELBUS?
Welk nummer belt u?
Om een rit te maken met de belbus volstaat één telefoontje
naar de belbuscentrale: 016 31 37 00

TRAGE WEGEN
Wandelen in de herfst en winter heeft zijn charmes. Nu
de gewassen van het veld zijn is het opnieuw genieten
van de vergezichten of de kleurenpracht van de bossen.
Met de trage wegenkaarten van Kampenhout deel I en
II bepaal je zelf hoeveel kilometer je op stap wil gaan.
Je wandelt van de ene trage weg naar de andere. De
kaartjes zijn te koop in het infokantoor van de Toeristische Dienst Leuvensesteenweg 22 te Kampenhout-Sas,
kostprijs € 1/stuk
Openingsuren
woensdag:
donderdag en vrijdag:
zaterdag en zondag:

14.00u – 17.00u
10.00u – 12.30u en
13.00u – 17.00u
13.00u – 17.00u

PS: eerstdaags wordt er gestart met de inventarisatie
van de trage wegen in een derde deelgebied van Kampenhout. Mocht jij je geroepen voelen om hier aan mee
te werken, aarzel dan niet en stuur een e-mail naar
toerisme@kampenhout.be of neem telefonisch contact:
℡ 016 65 99 71

Wanneer belt u?
De centrale is bereikbaar op een weekdag tussen 6 en
19uur en op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9 en
16uur. Bel liefst één dag op voorhand, maar ten laatste
twee uur voor vertrek. U kunt maximaal een week voor
vertrek reserveren.
De belbusmedewerker vertelt u wanneer de belbus u
oppikt aan de afgesproken opstaphalte. U krijgt ook een
klantennummer waardoor uw volgende reservatie nog
vlotter verloopt. Op het gemeentehuis kunt u ook de brochure van de Belbus terug vinden.

NIEUW OPROEPNUMMER PBE
De PBE (Elektriciteitsmaatschappij) wijzigt zijn algemeen telefoon- en faxnummer vanaf 26 oktober 2009.
Het nieuwe nummer voor telefoon- en fax oproepen is
078/35 30 30.
U kunt op deze nummer terecht voor al uw vragen in
verband met:
- uw elektrische installatie of een technische storing
- uw factuur, betalingen of indexopnamen
- premies en groene stroomcertificaten
Het telefoonnummer 0800/62 999 voor het doorgeven
van uw meterstanden blijft ongewijzigd.

NUTTIG

KERST OP DE MARKT
op de wekelijkse markt op 8 en 15 december van 15.00 uur
tot 18.30 uur in aanwezigheid van de kerstman.
Uitgebreid assortiment: Vis, groenten, fruit, kip aan ’t
spit, ambachtelijke beenhouwerij, verse wafels, kazen,
honing, ginseng koffie, sierkussens, tafellinnen, kleding, werkkledij,…
Gemeenteplein Kampenhout
GRATIS: soep en warme chocomelk
GRATIS: tombola per aankoopschijf van 3 of 5 EUR
Trekking: op 15 december 2009 om 18.30u
Prijzen: waardebonnen van de marktkramers
Verrassingspakket van de gemeente

den onbeschadigd zijn, deze kunnen immers kortsluiting veroorzaken. Test de lampjes uit vooraleer ze in de
boom te hangen. Laat de kerstlampjes nooit branden als
je weggaat of ’s nachts. Verlichting mag nooit gebruikt
worden in bomen met een ijzeren frame.
De sfeer van een kaars zonder brandgevaar.
Gebruik nooit kaarsen in de nabijheid van een kerstboom of als kerstboom versiering. Vele woningbranden
zijn het gevolg van kerstversiering, niet gedoofde of omvallende kaarsen. Wie vergeet er soms niet de kaarsen
te doven bij het slapengaan of bij het verlaten van de
woning? Gezelligheid mag geen risico’s inhouden.

Al te dikwijls worden voetgangers / fietsers op de weg
belemmerd door overhangende takken en struiken uit
privé tuinen. Wij verzoeken alle inwoners dan ook om
eens goed uit te kijken of zij overhangende takken,
struiken, … hebben en dat deze dringend snoeien!!
Indien dit niet gebeurt, zal de wijkagent en / of de gemeenschapswacht u verzoeken het nodige te doen.
Het gemeentebestuur rekent op uw begrip!

VOOR EEN BRANDVEILIGE KERST
Een brandende kerstboom is een Kerstramp. Een veilige Kerst begint met een (brand)veilige kerstboom.
Enkele tips:
Een kerstboom moet brandveilig zijn.
De “beste koop” is een kerstboom uit volle grond met
veel aarde. Indien je voor een afgezaagde boom zou
kiezen, neemt je best een zo recent mogelijk afgezaagd
exemplaar. Een droge boom is zeer brandbaar en niet
bestand tegen de warmte van de elektrische decoratie
die je er wil aan ophangen. Verlies van naalden = teken
van uitdroging + brandgevaar. Indien de boom zijn naalden zou verliezen door uitdroging haal hem dan weg uit
jouw huis. Neem géén risico.
Controleer de kerstverlichting voor het ophangen.
Denk eraan dat de kerstverlichting in een doos heeft
gezeten sinds verleden jaar. Indien sommige elektrische draden bloot zouden liggen of gebroken zijn, gooi
de kerstverlichting weg en koop een nieuwe set. Ga na
of alle lampjes goed vastgeschroefd zitten en de dra-

VOLGENDE ACTIVITEITEN WORDEN WEKELIJKS /
MAANDELIJKS INGERICHT:
TURNEN: KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag
van 20u tot 21u in de parkschool.
KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot 21u,
parkschool te Relst.
TURNEN 55+: elke maandag van 14 tot 15u in de
sporthal Kampenhout
JOGGEN: iedere dinsdag & donderdag om 19u30 aan
de sporthal te Kampenhout
COUNTRY DANS: KVLV Nederokkerzeel: 1ste , 2de ,
3de maandag van de maand
AEROBIC: KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot 21u
BLOEMSCHIKKEN: KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, zaal Pax om 14u en 19u30
KVLV Nederokkerzeel: elke 3de donderdag van de
maand, parochiezaal om 19u30
KVLV Relst: elke laatste woensdag van de maand, in
2 beurten om 13u30 en 19u30
KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden. Elke 1ste donderdag van de maand in café
Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u30 t/m 19u
Bridge: elke maandag om 13u30 in Ter Elst.
Ook beginners welkom.
PETANQUE: Elke woensdag vanaf 18u en elke maandag vanaf 14u aan de bibliotheek, Tritsstraat 5 –
1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10
Voor de activitetenkalender: zie pag 12

NUTTIG
NUTTIG
G

OPROEP AAN DE INWONERS
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ACTIVITEITENKALENDER

DECEMBER 2009:
Dinsdag

08.12.2009

Kerst op de wekelijkse markt – 15u tot 18u30

zaterdag

12.12.2009

Kerstmarkt – De Toverberg – 16u tot 21u
Reünie 40-jarigen uit Groot-Kampenhout - 1969

ACTIVITEITENKALENDER

Stoempdag – OCMW gebouw – vanaf 18u
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Dinsdag

15.12.2009

Kerst op de wekelijkse markt – tombola trekking om 18u30

Vrijdag

18.12.2009

Kaart- en spelavond voor jong en oud – om 20u – Pastorij Berg – De Bergse Vrienden

Zaterdag

19.12.2009

Concert van het gemengde koor Cantabile – Kerk van Berg om 20u

Zondag

20.12.2009

Concert van het gemengde koor Cantabile – Kerk van Nederokkerzeel om 15u

Zondag

20.12.2009

20ste eindejaarsjogging ten voordelen van OTB – vertrek sporthal Kampenhout

Maandag

21.12.2009

55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast - 13u30 tot 17u

Donderdag

24.12.2009

Gemeentehuis gesloten

Vrijdag

25.12.2009

Gemeentehuis gesloten

Zaterdag

26.12.2009

Antizjélwandeling – vertrek kerk van okkerziel – 14u

Donderdag

31.12.2009

KVLV Relst - Kerstmarkt
Fuif: Oudjaar Jeugdhuis Tonzent
Gemeentehuis gesloten

JANUARI 2010:
Vrijdag

01.01.2010

Gemeentehuis gesloten

zaterdag

09.01.2010

Bal van de burgermeester

Vrijdag

15.01.2010

Kaart- en spelavond voor jong en oud – om 20u – Pastorij Berg – De Bergse Vrienden

Zondag

17.01.2010

Mosselfeest – Koninklijke Fanfare de Toonkunst

Maandag

18.01.2010

55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast - 13u30 tot 17u
Cursus reanimatie bij baby en kind van het Rode Kruis – 19u tot 22u15 in Ons Tehuis
Brabant Berg

Dinsdag

19.01.2010

Stikkedonkerwandeling - KVLV Relst

Donderdag

21.01.2010

50+ feestelijk koken – KVLV Relst

FEBRUARI 2010:
Maandag

01.02.2010

Start cursus E.H.B.O van het Rode Kruis - 19u30 tot 22u

Woensdag

03.02.2010

Crea kaarten in shadowpainting - KVLV Relst

Zaterdag

06.02.2010

Kaart- en spelavond voor jong en oud – om 20u – Pastorij Berg – De Bergse Vrienden

Zondag

07.02.2010

Eetdagen VGSK De Boomhut – zaterdag en zondag van 12u tot 15u – 18u tot 20u30

Dinsdag

09.02.2010

Open receptie Cntabile om 20u in Den Ast

Maandag

15.02.2010

55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast - 13u30 tot 17u

Dinsdag

16.02.2010

Open receptie Cntabile om 20u in Den Ast

Donderdag

18.02.2010

50+ Yakult, het gezonde drankje

Vrijdag

19.02.2010

Kaart- en spelavond voor jong en oud – om 20u – Pastorij Berg – De Bergse Vrienden

Voor de wekelijks en maandelijks ingerichte activiteiten: zie pagina 11

OCMW

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2010
WAT ?

• uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit

Vanaf 1 januari 2010 start er een nieuwe periode voor de
aanvraag voor een verwarmingstoelage. Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210
en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs
die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500
liter gesubsidieerd.

• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)

Behoort u niet tot één van de bovenstaande categorieën en
uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen is beperkt, dan
kan u bij de FOD Economie een aanvraag voor een forfaitaire
vermindering van 105€ indienen.
Voor meer info:
☎ 0800/120.33
www.mineco.fgov.be

Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van
OCMW Kampenhout:
Din 12 januari
Do 11 februari
Di 16 maart
Woe 21 april
Di 11 mei
Ma 14 juni

van 17u.00 tot 18u.45
van 14u.00 tot 16u.00
van 17.00 tot 18u.45
van 14u.00 tot 16u.00
van 17u.00 tot 18u.45
van 14u.00 tot 16u.00

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar
of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het
aantal appartementen waarop de factuur betrekking
heeft)

• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3:
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve
schuldenregeling of een attest van de persoon die de
schuldbemiddeling verricht

OCMW kampenhout
Dorpsstraat 9
1910 Kampenhout
tel: 016 314 310
fax: 016 240 650
Centrale diensten:
Openingsuren: alle werkdagen van 9u tot 12u
dinsdagavonden van 17u tot 18u45

STOEMPDAG VOOR KERSTPAKKETTEN
Prei- of wortelstoemp met een heerlijke worst of een
stuk spek
zaterdag 12 december 2009, vanaf 18u.00
OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Kaarten te verkrijgen bij de OCMW-raadsleden
of bij het onthaal van OCMW Kampenhout

OCMW

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast

+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
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JEUGD

PLANNEN SPEELPLEIN 2010

RUIMTE VOOR MUCO

Het Grobbeltje is al eventjes achter de rug, tijd dus om plannen te smeden voor volgende zomer! Eerst en vooral willen
we onze tieners vanaf 2010 op een geheel nieuwe manier
een onvergetelijke zomer bezorgen. Deze nieuwe tienerwerking is volop in voorbereiding, dus boys & girls van 12 tot
en met 15 jaar: hou onze website zeker in de gaten!

Een lid van de Welzijnsraad heeft een korte inhoud gemaakt van het boek “Ruimte voor Muco”. Hiermee wil
de Welzijnsraad de mensen attent maken waarom er
een kunstwerk staat op Kampenhout-Sas en voor wat
dit staat. Maar ook om de mensen een idee te geven wat
mucoviscidose juist inhoud.

JEUGD

Daarnaast hebben we ook plannen voor onze kleuters.
Vanaf 2010 zullen zij in 3 groepen worden verdeeld. Zo zullen
de kleuters steeds bij leeftijdsgenootjes zitten en kunnen de
spelletjes, verhaaltjes, knutselwerkjes,… op maat gemaakt
worden! De oudere kleuters krijgen dan ook de kans om al
eens te proeven van het leven bij de groten. Per slot van rekening zullen ze in september ook die grote stap moeten
zetten wanneer ze naar het 1e leerjaar gaan.
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’t Grobbeltje zit niet stil, dat is zeker. We blijven onze werking verder uitbouwen en proberen er voor uw kinderen elk
jaar opnieuw een spetterende zomer van te maken. Hopelijk
komen jullie volgend jaar alles mee ontdekken!

KINDERHAPPENING

Wat een spetterende dag! Meer dan 200 kinderen kwamen
samen met Bartje, Bas en Babette lachen, spelen, dansen
en zingen. Tijdens de pauze konden we even uitrusten met
een drankje en een heerlijke snack. Na zo’n namiddag dolle
pret gingen de kinderen moe maar voldaan naar huis. Ook
heel wat ouders en onze animatoren beleefden een fijne tijd,
zo kon iedereen blij aan het weekend beginnen.
Volgend jaar ben je er toch ook zeker bij?
Jeugddienst
jeugd@kampenhout
☎: 016 65 99 15

De ronde van het zonnestelsel
10 planeten - 10 goden – 10 kunstwerken
Peter van het project: Frank De Winne
Meter van het project: Jo Lemaire
Het uitgangspunt: Allen samen, hoe verschillend we ook
zijn. De grenzeloosheid over gemeente- en taalgrenzen
heen, de belichaming van een nieuwe ruimte, is de drijfveer van solidariteit in de strijd tegen de ziekte.
Wat is mucoviscidose?
Mucoviscidose is de meest frequente, levensbedreigende
erfelijke ziekte in ons land. De ziekte is niet besmettelijk en treft zowel meisjes als jongens. Het is een ernstige chronische ziekte, waarvan het verloop verschilt
van persoon tot persoon. Bij mucoviscidose produceren
de lichaamsklieren taaie, kleverige slijmen, dat leidt tot
ernstige problemen op het vlak van ademhaling en spijsvertering.
Mucoviscidose heeft niet alleen gevolgen op het medische, maar ook op het psychologische en sociale vlak.
De ziekte en verzorging slorpen veel tijd, energie en
aandacht op en vereisen een voortdurende discipline. De
ziekte heeft ook financiële gevolgen, uit een Belgische
enquête blijkt dat een mucopatient in België gemiddeld
4000 euro per jaar uitgeeft aan zijn behandeling. Mucoviscidose is nog steeds een ongeneeslijke ziekte.

WELZIJN

Humanitair karakter
Maar wat heeft een zonnestelsel met mucobestrijding
te maken? De negen planeten dragen de naam van een
god in de oude mythologie, een naam die men toepasselijk vond voor die planeet. Ieder van die goden staat in
de ingewikkelde mythologie bekend om bepaalde goede
of kwade eigenschappen. Maar wij vinden daar ook tien
aspecten in terug van de strijd tegen mucoviscidose!
Tien invalshoeken om u via de kunst en de mythologie
vertrouwd te maken met deze strijd die zovele gezinnen
in ons land voeren.

ding – spijsvertering- en groeiproblemen
Uranus - Tongeren: God van hemel en lucht Muco en
ademhaling – sport, kinesitherapie
Neptunus - Oostende: God van de zee Muco en mucus –
microcellulair probleem ‘zoutpoort’ – genetisch defect
en gevolgen
Pluto - Florenville: God van onderwereld en dood. Muco
en levensverwachting

Wij bouwen een schaalmodel van ons zonnestelsel: de
zon en haar negen planeten. Niet zomaar tien bolletjes
maar tien uitdrukkingen die wel de bol- of cirkelvorm
als uitgangspunt bewaren.

De Belgische Vereniging voor strijd tegen Mucoviscidose
Joseph Borlélaan 12 - 1160 Brussel
Tel: 02/675 57 69 - Fax: 02/675 58 99
e-mail: info@muco.be
Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur
www.muco.be

De zon – Oudergem: Het centrum van ons planetenstelsel - Centrum en de Belgische vereniging voor strijd tegen mucoviscidose.
Mercurius - Oudergem: De god van de handel en reizigers. Muco en handel – problemen van kosten en terugbetaling - De kostprijs van muco en het minder verdienen.
Venus - Watermaal-Bosvoorde: Muco en liefde - specifieke problemen voor ouders met mucokindjes, lief en
leed.
Aarde – De maan (partner van de aarde) Ukkel, Space
Pole: De mensenplaneet - wetenschappelijk onderzoek
rond muco.
De maan (partner van de aarde) Ukkel, Space Pole:
Partner zijn van een mucopatiënt
Mars - Hoeilaart: God van oorlog, strijd. Strijd tegen
muco – strijdbaarheid van dag tot dag -moed
Jupiter - Kampenhout: Vader van de Goden. Muco en
ouderschap, fertiliteit bij de mucopatiënten zelf.
Saturnus - Gembloux: God van landbouw Muco en voe-

CO-VERGIFTIGING
Wat moet u doen bij een CO-vergiftiging?
• Open eerst ramen en deuren.
• Schakel het verwarmingstoestel uit.
• Is de persoon bewusteloos: bel 112 en vermeld dat
het om een CO-vergiftiging kan gaan.
• Is de persoon niet bewusteloos: breng hem uit de kamer en bel de huisarts.
Bij wie kan je terecht?
• Herken je verschillende signalen voor CO gevaar?
Bel de lokale brandweer voor controle.
• Is er roet rond de boiler of het verwarmingstoestel of
een barst in de schouw?
Contacteer een vakman of bel de brandweer voor
controle.
• Werkt de kachel, schouw of boiler niet goed?
Laat ze nakijken door een vakman.
• Wil je meer informatie over CO?
- Ga naar www.koolstofmonoxide.be
- Of vraag de brochure ‘CO een stille moordenaar in
huis’.
Checklijst voor CO- gevaar in de woning:
Herken je één of meerdere signalen in je woning?

WELZIJN

Het is een reeks van tien sculpturen die tezamen één
groot werk vormen: het zonnestelsel. Wij gingen op
zoek naar negen gemeenten die op de juiste afstand liggen van elkaar om er een sculptuur te plaatsen, negen
verschillende gemeenten verleenden hun medewerking
om elke planeet op de juiste afstand van de zon te kunnen plaatsen, beter nog: verschillende gemeenten hebben een natuurlijke verbondenheid met de planeet die
ze ontvangen.

Dank aan de scheppers van deze planeten, mogen zij
beseffen dat de “zon” die in ons brandt niet zal doven!
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WELZIJN

Dan kan er gevaar zijn voor CO- vergiftiging.
• Er is roetafzetting op en/of rond het (water-) verwarmingstoestel met een vlam.
• De vlammen van de kachel of boiler zijn geel en niet
blauw.
• Er is een abnormaal hoge vochtigheid en damp in de
woning.
• Huisdieren gedragen zich vreemd, (zij zijn vaak gevoeliger voor CO- vergiftiging).
• Ik en/of andere huisbewoners hebben vaak last van
hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken.
• Gezondheidsklachten treden vaak op bij dezelfde
handeling zoals het nemen van een douche of bad, of
tijdens de afwas.
• Verschillende personen hebben tegelijk dezelfde
klachten.
• De klachten verminderen bij het verluchten, of als u
naar buiten gaat en dus bij het inademen van frisse
lucht.

van de bevolking, bij alle leeftijdscategorieën en in alle
relatievormen. Zowel mannen als vrouwen kunnen dader en/of slachtoffer zijn van partnergeweld, al worden
vooral vrouwen getroffen.

SENIORENFEEST 2009

DANSNAMIDDAG VOOR SENIOREN

De vrouwenorganisaties VIVA-SVV en zij-kant vinden
dat er paal en perk moet gesteld worden aan geweld
op vrouwen. Daarom voeren VIVA-SVV en zij-kant sinds
2001 elk najaar een preventiecampagne tegen partnergeweld, met als doel:
- mensen bewust te maken over het thema
- het taboe rond partnergeweld te doorbreken door het
probleem bespreekbaar te maken
- mensen te informeren en te verwijzen naar hulp voor
zowel slachtoffers als daders
Meer info
www.horenzienenpraten.be
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Een terugblik op een geslaagd
seniorenfeest met Eddy Wally.

PARTNERGEWELD
In ons land krijgt naar schatting één op de vijf vrouwen
te maken met geweld binnen hun relatie. De geregistreerde cijfers van partnergeweld zijn echter slechts
het topje van de ijsberg, aangezien nog (te) veel slachtoffers geen aangifte doen.
Partnergeweld vormt een maatschappelijk probleem.
Het is een fenomeen dat voorkomt in alle sociale lagen

De eerste dansnamiddag voor senioren was een groot
succes. Life muzikaal entertainment met Yves Ombelets.
Waar:
zaal “Den Ast”
Wanneer: elke 3de maandag van de maand
deuren vanaf 13u30 en gratis inkom
21 december 2009
18 januari 2010
15 februari 2010
Dienst Welzijn
☎: 016 65 99 34
@: welzijn@kampenhout.be

SENIOREN

In de vorige bijdrage van de Gemeenteberichten
las u de opstart van vier werkgroepen, bestaande
uit vrijwilligers van de seniorenadviesraad, die
samen nadachten over de ontwikkeling van een
ouderenbeleidsplan in onze gemeente op basis
van de resultaten en besluiten uit ons seniorenbehoefteonderzoek.
Onder de begeleiding van een projectmedewerker van de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten werden de 9 bevraagde thema’s uit
ons behoefteonderzoek herleid tot 4 strategische
doelstellingen, namelijk:
1) buurt en mobiliteit met als deelaspecten wonen, veiligheid en mobiliteit;
2) maatschappelijke participatie met als deelaspecten de openbare diensten in Kampenhout,
de communicatie en het beleid;
3) welbevinden met als deelaspecten sport en
cultuur;
4) hulpverlening en zorg met als voornaamste
deelaspect de gezondheid.
Voor elk van deze 4 strategische doelstellingen
werd een visie uitgeschreven. En voor elk deelaspect werd onderzocht welke gegevens uit het
behoefteonderzoek naar voor kwamen. Op basis
daarvan werden voorstellen tot actieplannen en
acties opgesomd.
Tijdens een extra algemene vergadering van SenioKa, op 29 september 2009, werd dit “Voorstel Ouderenbeleidsplan” door de aanwezig stemgerechtigde leden unaniem goedgekeurd. En tijdens de
gewone algemene vergadering van 20 oktober 2009
werd de bundel officieel overhandigd aan de leden
van het Schepencollege. Onze vraag aan de beleidsverantwoordelijken was viervoudig: “Bestudeer dit
Voorstel Ouderenbeleidsplan; stuur bij waar nodig;
maak een planning in de tijd en laat dan het Gemeentelijk Ouderenbeleidsplan goedkeuren.”
Is hiermee de taak van SenioKa af? Neen, neen,
neen! Er blijft een permanente opvolging van de

realisatie van het Gemeentelijk Ouderenbeleidsplan via de thematische werkgroepen die telkens
verslag zullen uitbrengen tijdens de algemene
vergaderingen en de bevolking er zullen over
informeren. Op vraag van de beleidsverantwoordelijken zal graag bijkomend advies verleend
worden. Daarvoor moeten de leden van de seniorenadviesraad als “antenne” kunnen functioneren in hun omgeving. Om die actieve opdrachten
te kunnen blijven vervullen zijn steeds nieuwe leden welkom in SenioKa!
Wenst u ook deel uit te maken van de gemeentelijke seniorenadviesraad, kom dan naar de eerste
vergadering van het nieuwe kalenderjaar.
Dat is op dinsdag 19 januari 2010 om 19.30 uur in
de gemeentelijke raadzaal.
SenioKa vertegenwoordigt de 55+ers van Kampenhout, dat is ruim 1/3 van onze bevolking!

SENIOREN

VAN ONS SENIORENBEHOEFTEONDERZOEK
NAAR EEN “VOORSTEL OUDERENBELEIDSPLAN”
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN
Senioka opteert voor een duidelijke vermelding in
de activiteitenkalender special voor senioren en
doet hiermee een oproep naar de verenigingen.
Verenigingen die activiteiten organiseren speciaal
naar 55+ers gericht, kunnen dit doorgeven aan de
dienst welzijn of Senioka. In de activieitenkalender
zal dit duidelijk aangeduid worden met 55+.

Informatie en reacties:
Dienst Welzijn
Welzijn@kampenhout of
senioka@kampenhout.be
☎: 016 65 99 34

OPENBARE WERKEN

BUSBANEN
1.1 SITUATIE

OPENBARE WERKEN

Momenteel is men volop bezig met de aanleg van de “busbanen” op de Haachtsesteenweg (N21). Het is voor de bestuurder niet altijd duidelijk of men mag gebruik maken van
deze infrastructuur bij bijvoorbeeld het “rechts afslaan” aan
een kruispunt.
De term “busbanen” is een verzamelwoord voor specifieke
infrastructuur voor de bus. De wegcode kent het woord busbaan niet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• Bijzonder Overrijbare Beddingen (BOB’s);
• Busstroken.

° Het verkeersbord F18 is aangevuld met het symbool
van een fiets;
° De rijstrook niet door trams wordt gebruikt;
° De bedding niet in het midden ligt;
° De fietsers in dezelfde richting rijden als de bussen.
De fietsers moeten achter elkaar rijden.
• Langsparkeren achter een BOB is niet aan de orde. Auto’s mogen een BOB enkel dwarsen om een zijstraat of
een perceel te bereiken.

1.3 Busstrook
Een busstrook heeft de volgende kenmerken;

Op de N21 wordt gebruik gemaakt van zowel BOB’s als van
busstroken. Hieronder vindt u een korte beschrijving en verschilpunten.
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1.2 BOB
Een BOB (Bijzonder Overrijdbare Beddingen) heeft de volgende kenmerken;

• Een BOB maakt geen deel uit van de rijbaan;
• Aan het begin staat het bord F18 dat na elk kruispunt
herhaald moet worden
• De bedding wordt gemarkeerd door één of meer witte
overlangs doorlopende strepen of dambordmarkering
en kan licht verhoogd zijn.
• De BOB mag gebruikt worden door openbaar vervoerdiensten, taxi’s indien het woord taxi uitdrukkelijk is vermeld op het bord F18, prioritaire voertuigen bij dringende
opdracht.
• Andere voertuigen mogen een BOB slechts dwarsen op
een kruispunt of om een aanpalend eigendom te verlaten
of te bereiken en mogen er niet op stilstaan of voorsorteren. Ze mogen er alleen gebruik van maken om langs
een hindernis op de rijbaan te rijden.
• Gebruik door fietsers is toegestaan, als;

• Een busstrook maakt deel uit van de rijbaan;
• Aan het begin staat het bord F17, dat na elk kruispunt
herhaald wordt;
• De busstrook wordt gemarkeerd met een brede witte onderbroken streep en het woord ‘bus’, dat na elk kruispunt
moet herhaald worden;
• De strook mag gebruikt worden door openbaar vervoerdiensten, schoolbussen, taxi’s en door prioritaire voertuigen bij dringende opdracht.
• Andere bestuurders mogen de busstrook alleen gebruiken om aan het eerst volgend kruispunt rechtsaf te slaan
(bijvoorbeeld kruispunt Haachtsesteenweg met de Zeypestraat). Parkeren op een busstrook is verboden.;
• Gebruik door fietsers mag als het verkeersbord F17 is
aangevuld met het symbool van een fiets en fietsers in
dezelfde richting rijden als de autobussen. De fietsers
moeten achter elkaar rijden.
Het gebruik van de BOB of busstrook door fietsers zal niet
toegestaan worden op de Haachtsesteenweg.
Een busstrook kan worden toegepast in de volgende gevallen:
• Als aanloopstrook naar een lichtengeregeld kruispunt:
het rechtsafslaande verkeer mag gebruik maken van de
busstrook. Dit is vooral interessant wanneer de ruimte

OPENBARE WERKEN

ontbreekt voor een rechtsafstrook en een BOB.
• Wanneer een drukke in- en uitrit problemen zou geven
op de rijbaan en op de BOB, kan een busstrook ook als
invoegstrook dienen.

Deze markeringen bestaan uit witte vierkanten van 50 cm.
Zij mogen slechts gebruikt worden om de plaats af te bakenen voorbehouden aan voertuigen voor geregelde diensten
voor gemeenschappelijk vervoer op een bijzondere overrijdbare bedding of om eigen beddingen en bijzondere overrijdbare beddingen met elkaar te verbinden. (wegcode)
In een situatie waarin een busstrook (F17) na het kruispunt
overgaat in een BOB (F18) wordt dus geen dambordmarkering toegepast.

Dienst Openbare Werken:
☎: 016 65 99 05
@: openbarewerken@kampenhout.be

OPENBARE WERKEN

1.4 Dambordmarkering
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MELDINGSKAART
Naam & adres: (anonieme inzendingen worden niet behandeld)
Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

℡:

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

■ bermen
■ fietspad
■ voetpad
■ wegdek
■ wegmarkering
■ verkeerssignalisatie

■ bloembakken
■ geluidshinder
■ parkeerprobleem
■ vandalisme
■ watervervuiling
■ ongedierte

■ bushalte
■ gevaarlijke stoffen
■ riolering
■ verlichting
■ telefooncel

■ buurt- en wijkvragen
■ grachten ruimen
■ sluikstorten
■ Trage Wegen
■ Andere

Plaats & omschrijving van het probleem
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Terugbezorgen kan op volgende manieren:
• Via gemeentelijke website - invulformulier in Digitaal Loket,
• mailto: gemeentebestuur@kampenhout.be
• Terugsturen t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
• Persoonlijk afgeven op het gemeentehuis, t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen
• In de brievenbus deponeren.
Wij trachten een oplossing te zoeken voor uw probleem en houden u hiervan op de hoogte.

ONDERWIJS

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

ONDERWIJS

De Toverberg, lager onderwijs
Naar school gaan is meer dan alleen maar kennis vergaren. Er wordt ook gezorgd dat onze kinderen ‘gezond’
naar school kunnen komen.
Projecten als Gezonde Voeding, Schoolfruitacties ed zijn
niet meer onbekend maar jaarlijks krijgen onze kinderen ook les van specialisten van de rugschool.
Zij krijgen tips om een goede houding op de schoolbanken te hanteren en oefeningen om hun rug te ontspannen en dat allemaal met behulp van een eenvoudige
elastiek.
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Het Klimtouw
Ook hier gaat ons onderwijs ruimer dan alleen maar kennis
en lichamelijke opvoeding.Werken aan de sociale vaardigheden is zeker even belangrijk.
Bij het begin van het schooljaar wordt het thema ‘Vriendjes
maken’ uitgewerkt in allerlei lessen: oa knutselen.

Noteer alvast in je agenda:
Lente OPENDEUR met vrijblijvende brunch
in de kleuterschool
Op zondag 27 maart 2010,
Mogelijk om je kind in te schrijven.
Er zijn nog enkele plaatjes vrij.

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:
Maandag 4 januari 2010.
Maandag 1 februari 2010
Maandag 22 februari 2010
U mag altijd een kijkje komen nemen
samen met uw kleutertje. Er is een kijkuurtje
in de 1ste kleuterklas, voor de ouders
met hun kleutertje
Op vrijdag 18 december 2009 en
op vrijdag 12 februari 2010,
Telkens van 9u tot 10u.
Met mogelijkheid om in te schrijven.
Indien deze data niet voor u passen kan u gerust op
een ander tijdstip komen.
Eén telefoontje volstaat om een afspraak te maken:
De Toverberg: 016 65 99 77

De Toverberg, kleuteronderwijs
In onze kleuterklasjes worden ook heel wat vaardigheden
aangebracht op een speelse manier: handjes wassen en
fruitpap maken.
Een bezoekje van de kabouters is altijd welkom.
En uiteraard is er ook een groepje dat kookt en heel de
school mag proeven.

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

☎

☎

Gemeentelijke Lagere School
Nederokkerzeel
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
016 65.99.86
www.hetklimtouw.be

☎

WONEN

Sinds 29 oktober is de gewijzigde regeling voor de renovatiepremie van toepassing. In de nieuwe regeling moet
vooral luxe het ontgelden. De wijziging van de premie is
een gevolg dat de Vlaamse regering zwaar moet snoeien in
haar uitgaven. De lijst met categorieën van werken is herleid naar acht. Voor elke categorie komt er een maximaal
bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden.
Categorieën en maxima

1.

Funderingen en muren:

facturen voor maximum
15.000 euro

2.

Draagvloeren:

facturen voor maximum
15.000 euro

3.

Daken:

facturen voor maximum
15.000 euro

4.

Buitenschrijnwerk:

facturen voor maximum
15.000 euro

5.

Centrale verwarming:

facturen voor maximum
7.500 euro

6.

Elektriciteit:

facturen voor maximum
3.750 euro

7.

Sanitair:

facturen voor maximum
3.750 euro

8.

Vervanging van een binnentrap:

facturen voor maximum
3.750 euro

Niet meer in aanmerking

Werken die te maken hebben met afwerking (gevelbekleding en –bepleistering, dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet) of met isolatie
komen niet meer in aanmerking.
Bedrag
Er verandert niets aan de toetredingsvoorwaarden. Wie
op dit moment een aanvraag kan indienen, zal dat ook
in de toekomst kunnen doen. De maximale inkomensgrens van 53.350 euro (inkomen 2006 – aanvraag 2009)
blijft dus gehandhaafd. Ook het bestaande maximum
voor het premiebedrag (10.000 euro) en het bestaande
minimum voor de aanvaarde facturen blijven gehandhaafd (ook 10.000 euro). Wat verandert en nu wel? Er
zijn aanpassingen aan de werken die in aanmerking komen en aan de berekening van de premie.

Uitzonderingen
Voor de premieberekening zullen er voortaan twee percentages gehanteerd worden. Voor eigenaars die hun
gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een
sociaal verhuurkantoor blijft het berekeningspercentage, dat op de aanvaarde facturen wordt toegepast, gehandhaafd op 30 %. Hetzelfde geldt voor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en
die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde
jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt
dan 26.680 euro, te verhogen met 1.390 euro per persoon ten laste. Is het inkomen groter dan dat bedrag,
dan zal het premiepercentage beperkt worden tot 20 %
van de aanvaarde facturen.
Al aanvraag ingediend?
De behandeling van de aanvraag door de huidige of
nieuwe regeling is afhankelijk van de aanvraagdatum. Er
verandert dus niets voor wie al een aanvraag ingediend
heeft. Wie een aanvraag indient voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling kan achteraf geen nieuwe
facturen toevoegen. Bij het indienen van een eventuele
nieuwe aanvraag krijgt je dossier de behandeling volgens de regels die op dat moment gelden.

GROTE BELANGSTELLING LEVENSLANG
THUIS WONEN
Omdat we als gemeente het belangrijk vinden dat iedereen zijn weg naar de juiste premies vindt organiseerde
de gemeente samen met Opbouwwerk Haviland en het
woonloket een geslaagde informatienamiddag over dit
onderwerp.
Kathleen Smolders van het toegankelijkheidsbureau legde uit waar je thuis moet opletten als je veilig thuis wilt
blijven wonen. Ze nam ook de tijd om de mogelijke goedkope en dure oplossingen voor te stellen. Omdat iedereen
de kans heeft voor een gratis advies mag je hiervoor nog
steeds contact nemen met het woonloket via woonloket@
kampenhout.be of 0492 58 00 31. Zij zullen jullie coördinaten bezorgen aan haar voor een afspraak op maat.
Aansluitend nam Dirk Van Doorslaer, medewerker Dienst
Wonen, provincie Vlaams-Brabant het woord om het premiestelsel van de provincie toe te lichten. Voor een groot

WONEN

GEWIJZIGDE REGELING RENOVATIEPREMIE
VAN KRACHT
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WONEN

aantal maatregelen nodig om thuis te kunnen blijven wonen kan je immers een premie ontvangen..
Hulp nodig?
Het woonloket, gelegen Frederik Wouterslaan 8, is
wekelijks geopend dinsdag van 9.00 uur tot 12.00
uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van
9.00 uur tot 12.00 uur. Het woonloket is dagelijks
bereikbaar via woonloket@kampenhout.be of
telefonisch 0492 58 00 31.

WONEN

NIEUWE VOORWAARDEN VANAF 1 JANUARI
2010 AANPASSINGSPREMIE VOOR
WONINGEN VAN OUDEREN EN PERSONEN
MET EEN HANDICAP.
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Ouderen en personen met een handicap die hun woning
willen aanpassen aan hun fysieke mogelijkheden kunnen
bij de provincie Vlaams-Brabant een aanpassingspremie
krijgen.
De provincie wil hiermee mensen de kans geven zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven
wonen.
De leeftijdsgrens van de oudere, namelijk 60 jaar, blijft
behouden. Maar wat de personen met een handicap betreft, wordt naast de erkenning als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid nu ook een erkenning door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap aanvaard.
De premie bedraagt 50 % of 75 % van de kostprijs van
de werken naargelang de aanvragers al dan niet voldoen
aan het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT)
of OMNIO-statuut. Het maximumbedrag van de aanpassingspremie bedraagt 2.500 euro
De maximum toegestane inkomstengrens wordt van
25.000 euro naar 50.360 euro gebracht. Ook het nietgeïndexeerde kadastraal inkomen wordt verhoogd van
1.500 tot 1.700.
Elk deel van de woning kan aangepast worden zoals o.a.
het aanpassen van het sanitair, het aanpassen van de
keuken, het plaatsen van een traplift, het plaatsen van
steunhulpmiddelen, het plaatsen van automatische rolluiken, enz.
Info:
wonen@vlaamsbrabant.be of 016 26 73 10

20STE EINDEJAARSJOGGING:
20 DECEMBER 2009!!
Voor de 20ste keer wordt de jaarlijkse eindejaarsjogging
georganiseerd.
Iedereen is welkom, jong en oud, om op 20 december
2009 mee te lopen voor het goede doel. Ook dit jaar gaat
de opbrengst naar ONS TEHUIS BRABANT.
Er worden verschillende afstanden ingericht.
600 m:
1 mijl:
5,5 km:
11 km:

14u00
14u15
15u00
15u10

Plaats van de start en aankomst: Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26.
Er is voor iedereen een aandenken en misschien win je
ook wel 1 van de grotere prijzen (2 x 500 liter huisbrandolie, damesfiets, herenfiets)
Info en inschrijvingen op www.joka.org.

KAMPIOENENVIERING
Ook in 2010 worden alle Kampenhoutse sportkampioenen van het voorbije jaar 2009 gehuldigd en in de bloemetjes gezet.
De kampioenenviering gaat door in de glazen zaal van
het OCMW op vrijdag 26 februari 2010 vanaf 20u00.
Maar natuurlijk geen kampioenenviering, zonder kampioenen, daarom vragen we uw hulp.
Omdat we graag alle Kampioenen willen huldigen, vragen we dat iedereen die in 2009 een bijzondere prestatie
heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of nationaal
niveau zich kandidaat stelt!! Ken je zo iemand, laat het
ons weten!!
Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste
worden gehuldigd. Ken je iemand die een bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of nog steeds levert,
iemand die onmisbaar was of nog steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap, laat het ons zeker weten.
Deze persoon wil het gemeentebestuur zeker huldigen.
Hij/ zij krijgt de prijs van Sportverdienste!
Alle kandidaturen mogen worden bezorgd aan de sportfunctionaris, sportdienst.

SPORT

lingen deden hun uiterste best om een goede sportprestatie neer te zetten.

Voorwaarden
Individuele sporters moeten woonachtig zijn in Kampenhout. Kampenhoutse ploegen worden volledig gehuldigd, dus ook de leden die niet woonachtig zijn te
Kampenhout. Clubkampioenen, keizers, koningen, …
komen niet in aanmerking.

SCHOLENVELDLOOP:
IEDEREEN IS WINNAAR!
Dinsdag 22 september waren alle Kampenhoutse scholen met hun leerlingen te gast in de sporthal voor een
jaarlijkse traditie: de scholenveldloop. Honderden leer-

SPORTHAL BERG
Eindelijk het is zover! De sporthal van Berg is terug
open! We hebben er lang naar uitgekeken, maar ons geduld is beloond. Vanaf heden kunnen sportverenigingen
opnieuw sportactiviteiten aanbieden aan de inwoners
van Kampenhout en daarbuiten en dit in een nieuwe
sporthal met alle sportmogelijkheden. Tal van sporten
komen er aan bod, zoals Karate, Volleybal, Basketbal,
Turnen voor dames en heren en judo. Een volledig overzicht van de sportverenigingen en contactpersonen vind
je terug op de gemeentelijke website.

info sportdienst:
℡: 016 65 99 75
@: sport@kampenhout.be
www.kampenhout.be

SPORT

Volgende gegevens hebben we nodig
• Naam vereniging
• Naam sporter
• Adres sporter
• Naam van de initiatiefnemer
• Een kort overzicht van de sportprestaties in 2009

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! We danken alle supporters voor hun aanwezigheid en een grote pluim aan alle medewerkers van de
dag, zonder hen zou deze organisatie niet mogelijk zijn!
Hopelijk tot volgend jaar op dinsdag 21 september 2010!
BEDANKT!
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foto: Jules Tielemans
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