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Met deze laatste editie van de Gemeenteberichten sluiten we het jaar 2010
af. De lange winteravonden nodigen uit tot lezen. Wel, onze decemberbrochure biedt u voldoende kans tot leesplezier. En ja , er is genoeg goed nieuws
in Kampenhout om met een positieve bril het nieuwe jaar in te stappen.
In de rubriek Welzijn , zetten we met trots onze “ Kampenhoutse Dorpsrestaurants “ in de schijnwerper. Het overweldigende succes van dit
initiatief bewijst dat uw gemeentebestuur correct reageert op
signalen die ze van onze bevolking ontvangt. We kunnen niet
2
nalaten onze kerngroepen en talrijke vrijwilligers te dan3
ken , want hun inzet is onontbeerlijk.
4
In de media vernemen we dat de residentiële op5
vang van alle bejaarden en zorgbehoevende perso5
nen onmogelijk wordt. Wilt u nieuwe initiatieven
6
van pleegzorg leren kennen? De rubriek van het
OCMW bericht u hierover.
8
Ook de seniorenraad blijft verder timmeren aan
9
de toekomst. Op de Welzijnsbeurs stelde ze met
10
succes haar werking voor. En…dat onze Kam11
penhoutse senioren actief blijven , bewijzen de
12
foto’s van ons geslaagd seniorenfeest.
14
Het Welzijn van onze jeugd is evenzeer een be16
langrijk streefdoel van uw bestuur. Nu de ein18
dejaarsfeesten naderen, hopen we dat ouders en
19
andere volwassenen het risico van alcoholgebruik
correct inschatten. Gemakkelijke toegeeflijkheid of
20
winstbejag
brengt sommige jongeren tot alcoholafhan21
kelijk gedrag. Lees daarom de wetswijziging inzake ver22
koop van alcohol aan jongeren. Onze rubriek Jeugd en Sport
bewijst dat Kampenhout haar jeugdige inwoners stimuleert
tot gezonde ontspanning. De kindergemeenteraad en het jip zijn al
vroege leerscholen van verantwoordelijkheid en democratisch handelen.
Kampenhoutenaren hebben een hart voor hun gemeente. Die verbondenheid met onze grond en haar geschiedenis krijgt nu vaste vorm in het oude
gemeentehuis . Villa Lucie wordt voortaan het kloppende hart van onze nieuwe heemkring “ Campenholt “. Hoe u onze heemkring kunt ondersteunen en
verrijken , leest u in deze brochure. Maar voor we 2010 afsluiten , kunnen we
nog deelnemen aan een deugddoende winterwandeling. De dienst Toerisme
nodigt u in de authentieke Kampenhoutse streektaal hiervoor uit.
Beste inwoner van Kampenhout , aan u en al uw dierbaren wenst het gemeentebestuur een mooi eindejaar. Dat 2011 voor u een jaar brengt vol
vreugde en gezondheid.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

VERKOOP BOORDSTENEN EN KASSEIEN

VAL OP IN HET VERKEER

De gemeente biedt aan haar inwoners de mogelijkheid om
gerecupereerde boordstenen en kasseien aan te kopen.
De verkoopprijs werd door de gemeenteraad als volgt
vastgesteld:
• Boordstenen: 10 euro per lopende meter;
• Kasseien: 15 euro per vierkante meter.
Er worden echter maximum 100 vierkante meter kasseien verkocht per koper.
De geïnteresseerden dienen contact op te nemen met
de werkleider van de loods
Telefoon: 016/65 99 76
e-mail: loods@kampenhout.be
Ofwel zich begeven naar de gemeentelijke loods Neerstraat 20 te Nederokkerzeel (achter containerpark).

Tijdens de wintermaanden is het heel wat langer
donker. Daarom vragen wij u als voetganger, jogger,
fietser,… om voldoende op te vallen in het verkeer.
Zorg dat uw fiets uitgerust is met de nodige verlichting
en reflectoren en draag eventueel ook een fluohesje.
Steek de baan ook op een goed opvallende plaats over,
waar je het verkeer ziet aankomen (niet in een bocht,
niet voor of achter een bus) bij voorkeur aan de verkeerslichten.
Ook aan de automobilisten een warme oproep om
extra aandachtig te zijn voor de zwakke weggebruikers
tijdens deze donkere maanden. Minder uw snelheid op
plaatsen waar veel jongeren of kinderen komen en let
op bij kruispunten, oversteekplaatsen en bushaltes.
Kids, ga zeker eens kijken op www.zeppeenzikki.be
voor coole filmpjes van Zeppe en Zikki over veiligheid in
het verkeer.

HET WINTERT OOK BIJ BPOST
Het winterseizoen met sneeuw
en ijs, bemoeilijkt soms de
briefwisseling of maakt ze zelfs
onmogelijk. Vorige jaar bleek
het bij momenten te gevaarlijk
om de postbodes op pad te sturen. Het gemeentebestuur doet de nodige inspanningen om de straten
berijdbaar te houden. U kan ook uw steentje bijdragen
door de stoep voor uw woning sneeuw – en ijsvrij te
maken. Wij hopen daarbij op u te mogen rekenen en
danken u alvast voor uw inspanning. Niet alleen de
postbode zal u dankbaar zijn maar ook de voetgangers en andere weggebruikers zullen dit ten zeerste
waarderen.
Let wel: wees niet te royaal met het strooien van zout.
Dit is een zware belasting voor het milieu, de beplanting
en het oppervlaktewater. U kan strooizout vinden in de
doe-het-zelfzaak of gewoon keukenzout gebruiken.

KERST OP DE MARKT
Op de wekelijkse markt op 14 en 21 december van
14 tot 18 uur in de aanwezigheid van de kerstman.
Assortiment:
vis, groenten, fruit, kip aan ’t spit, ambachtelijke beenhouwerij, kazen, verse wafels, sierkussens, tafellinnen,
kleding, werkkledij, handtassen, geldbeugels, …
Gemeenteplein Kampenhout
GRATIS: soep en warme chocomelk
GRATIS: tombola per aankoopschijf van € 3 of € 5
Trekking: op 21 december 2010 om 18 uur.
Prijzen: waardebonnen van de marktkramers en verrassingspakket van het gemeentebestuur.

WACHTDIENST
In geval van noodsituaties zoals enige tijd geleden
met het stormweer kan de bevolking van Kampenhout
steeds terecht bij de gemeentelijke wachtdienst op het
nummer 0476/90 67 78

GEMEENTE
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DE LIJN WIJST U DE WEG

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

Om haar reizigers zo goed mogelijk te informeren over
voorziene omleidingen op de buslijnen heeft De Lijn tal
van kanalen ter beschikking. Nieuw in hun aanbod is de
e-mail dienst waarop u zich kan inschrijven om de info
te ontvangen over buslijn(en) die u wenst.
Verder kan u op www.delijn.be ook de omleidingsdatabank vinden met de afgeschafte –en vervangende haltes. In Passe-Partout staat ook wekelijks een overzicht
van de omleidingen en op de bussen zelf kan u ook
steeds extra informatie bekomen.
Indien u graag nog bijkomende informatie wenst kan u
bellen naar het betalend LijnInfo nummer 070/220.200
op weekdagen tussen 7u en 19u en in het weekend en
feestdagen van 10u tot 18u.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen kan u contacteren als
u (of een naaste) een arbeidsongeval hebt gehad. Een
sociaal assistent staat tot uw beschikking voor uitleg
over uw rechten en de schadevergoeding. Ook wanneer
de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval
weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet
verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op
het Fonds beroep doen.
U kan hen elke donderdag telefonisch bereiken op het
nummer 02/506.84.94 Indien u zich moeilijk kan verplaatsen kan u een afspraak maken voor een huisbezoek.

WAT JE MOET WETEN OVER BUSBANEN

Voor zij die op oudejaarsavond graag een glaasje drinken, werd een vlot en veilig vervoersalternatief uitgewerkt. Deze provinciale campagne ter voorkoming van
rijden onder invloed houdt in dat tijdens de nacht van 31
december op 1 januari om het half uur een feestbus zal
rijden met als route “Leuven-Kortenberg-NossegemSteenokkerzeel-Kampenhout” (lijn 358). Kostprijs:
E2,50 voor een ticket dat gedurende de hele nacht geldig is op alle feestbussen; voor zij die een abonnement
van De Lijn hebben zijn deze busritten gratis.Voor meer
info kan u bellen naar het telefoonnummer 016/26.78.10
van de provincie Vlaams-Brabant of surfen naar www.
delijn.be of www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne.Hou er rekening mee dat politiediensten in de hele
provincie gerichte controles zullen uitvoeren. Kies dus
voor bob of bus!

De term “busbanen” is een verzamelwoord voor BOB’s
en busstroken. Op de Haachtsesteenweg (N21) komen
beide voor.
Een Bijzonder Overrijdbare Bedding (BOB) maakt geen
deel uit van de rijbaan. De BOB mag enkel gebruikt worden door openbaar vervoersdiensten, taxi’s (indien het
woord vermeld is op het verkeersbord F18) en prioritaire voertuigen bij dringende opdracht. Auto’s mogen
een BOB enkel dwarsen om een zijstraat in te slaan, een
eigendom te verlaten/bereiken of om een hindernis op
de rijbaan de ontwijken. De bedding is gemarkeerd door
één of meer witte doorlopende strepen of dambordmarkering.
Een busstrook daarentegen maakt wel deel uit van de rijbaan. Ze wordt gemarkeerd met een brede witte onderbroken streep en het woord BUS. De strook mag worden
gebruikt door openbaar vervoersdiensten, schoolbussen, taxi’s en prioritaire voertuigen bij dringende opdracht. Andere bestuurders mogen de busstrook enkel
gebruiken om aan het eerstvolgend kruispunt rechtsaf
te slaan. Parkeren op de busstrook is verboden.Fietsers
mogen de BOB of busstrook in Kampenhout niet gebruiken. Voor meer informatie kan u terecht op de website
van Politiezone KASTZE www.kastze.be

LIGT DE ROES OP DE LOER? DENK DAN AAN
VEILIG VERVOER!

KINDERGEMEENTERAAD
Tijdens de parkfeesten
in juli, organiseerde
het parkcomité i.s.m.
het gemeentebestuur
de verkiezing van een
nieuwe Kinderburgemeester. Larissa Reniers mag zich sindsdien voor een jaartje de
nieuwe kinderburgemeester van Kampenhout noemen. Samen
met de andere 8 kandidaten zal de kinderburgemeester de kindergemeenteraad vormen. Tijdens zo’n kindergemeenteraad is het
de bedoeling om van de kinderen zelf te horen waar er
eventueel verbeteringen kunnen aangebracht worden
of wat net heel goed is in onze gemeente. Net zoals de
echte gemeenteraadsleden legden de kindergemeenteraadsleden op 28 oktober de eed af.

KINDERHAPPENING
Op 5 november werden alle Kampenhoutse kinderen
van 2,5 tot en met 12 jaar uitgenodigd op de jaarlijkse
kinderhappening.
Voor de kleuters kwam kabouter Zibbedeus wat zijn
wens was en werden de kinderen van de lagere school
ondergedompeld in de Magic World.
Na een hapje en een drankje kon iedereen zich op de
springkastelen uitleven !

JONGERENINFORMATIEPUNT - JIP
Het jongereninformatiepunt heeft al enkele jaren zijn
vaste stek in de bibliotheek. Vanaf 1 januari 2011 zal
je het JIP kunnen consulteren op de jeugddienst, Hutstraat 24 (naast de kerk van Relst).
Openingsuren:
Ma – vrij: 9-12 u
Woensdagnamiddag: 14-16u
Je kan voor alle informatie terecht op de jeugddienst:
016/65.99.15 of na een afspraak.
Meer info?
Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15

BEGRAAF
PLAATSEN
De grote hoeveelheid hemelwater sedert augustus heeft
ons serieus parten gespeeld bij de sanerings- en herinrichtingswerken aan de gemeentelijke begraafplaatsen
van Relst en Buken. Op sommige momenten was het
gewoonweg ploeteren in de modder, werkzaamheden
dienden te worden onderbroken, aanplantingen konden
niet worden gedaan wegens te nat, …. Dit alles leidde
ertoe dat de uitvoering enige vertraging heeft opgelopen. Het was voor de aannemers heel moeilijk werken.
Met enig kunst- en vliegwerk en vereende krachten is er
men toch in geslaagd tegen Allerheiligen de kerkhoven
vlot toegankelijk te maken en reeds in de mate van het
mogelijke in orde te stellen. Uit respect en eerbied voor
de overledenen en nabestaanden werd in november tijdelijk een time-out ingelast. Nadien ging men terug
met goede moed aan de slag. Het uiteindelijk resultaat
zal pas echt zichtbaar zijn bij de definitieve afwerking.
Na Relst en Buken wordt Nederokkerzeel in deze ronde
als laatste begraafplaats aangepakt. Het stramien is
hetzelfde als op de andere kerkhoven. Vooreerst worden grafontruimingen en –verplaatsingen uitgevoerd.
Nadien starten de herinrichtingswerken ondermeer
de aanleg van een nieuwe strooiweide en urnenveld,
de bouw van een nieuw columbarium, de herinrichting
van het kinderperk en ereperk, het verwijderen van aanplantingen die niet conform de reglementering werden
geplaatst, voorzien van rustpunten door middel van
inplanting van zitbanken, het aanbrengen van nieuwe
groenvoorzieningen, voorzien in poëzieteksten en herdenkingstekens,….
Wij hopen dat de begraafplaatsen mogen uitgroeien tot
een plek waar nabestaanden in alle rust en sereniteit in
de nabijheid van hun dierbare overledenen kunnen vertoeven. Een moment van stilte en bezinning is immers
soms broodnodig om weer verder te kunnen.
Meer info?
Departement burgerzaken/afdeling burgerlijke stand
tel. 016/65 99 31 – fax 016/65 99 35
begraafplaatsen@kampenhout.be

BEGRAAFPLAATSEN

JEUGD
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BURGERZAKEN

BURGERZAKEN
Felicitaties namens het gemeentebestuur ook aan diegenen die wegens privacyredenen hun identiteit liever
niet opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad,
waarvoor alle respect.

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Erik Stroeykens &
Peggy Verhulst

16/08/2010

Amber

David Rits & Nicolette Nieuwen19/08/2010
huys

Skye

Levi Vergaelen & Kelly Beynen

Ziva

20/08/2010

Steven De Prins & Siska De Wolf 23/08/2010

Jente

Peter Bonne & Liesbeth Sterkens 25/08/2010

Loes

Koen De Prins & Zoë Mooren

Lars

25/08/2010

Zakaria Jdaouidi

02/06/2010

Ilian

Steve Stroobants & Chantal
Forneville

05/06/2010

Caro

Nils Michiels &
Imka Puttemans

06/06/2010

Leander

Andy Amerijckx & Cathy Dancot

12/06/2010

Maryon

Dorel Afrasini &
Tatiana Afrasini

15/06/2010

Enya

Robby Cauwerts & Kim Roels

16/06/2010

Gitte

Gerry Croon &
Annelies Callewaert

23/06/2010

Wout

Jair Anthonissen & Mirella
Stroobants

25/06/2010

Arthur

Benoit Degraer & Kelly Vandael

01/07/2010

Sverre

Benjamin Nolmans &
Linsy Versonnen

02/07/2010

Jarne

Gunter De Wit & Sandra Leo

06/07/2010

Ilse

Christophe Vijverman &
Kim Lowet

06/07/2010

Lex

Werner Mertens & Katrien
Ausloos

07/07/2010

Millie

Roger De Laet

01/06/2010

Filip De Jaegher &
Hilde Depauw

08/07/2010

Wout

Maximilien Blancke

22/07/2010

Leslie Schoevaerts &
Tamara Dée

17/07/2010

Ella

Maria Verdeyen

17/08/2010

Irma Nuel

09/09/2010

Daniel Mattheys &
Farah Hertsens

18/07/2010

Calypso

Gustaaf Raymaekers

13/09/2010

Sven Vankeerberghen & I
nge De Prins

20/07/2010

Mathijs

Jan De Coninck

22/09/2010

Christian Blancke &
Edyta Leoniuk

Maximilien

Jan Doms

22/09/2010

22/07/2010

Yvonne Viaene

07/10/2010

Jimmy Janssen &
Anja Goutvrind

23/07/2010

Xavi

Bernardina De Ron

09/10/2010

Jimmy Martens &
Charlotte Blancke

31/07/2010

Vince

Marie Verbeyst

09/10/2010

Johan Van Wesembeeck &
Nadia Couwberghs

Raymond Call

10/10/2010

12/08/2010

Quinten

Geert Cleuren & Katleen Debacker 27/08/2010

Jasper

HUWELIJKEN
Gerlinde Jonckers & Sophie De Coninck

03/09/2010

Jerôme Haes & Ilse Lecoutere

10/09/2010

Joannes Dereymaeker & Geertrui Mertens

08/10/2010

Niel Decoster & Vicky Nuttin

16/10/2010

Rudi Verbist & Christel Cromboom

16/10/2010

OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen
die ons ontvallen zijn, ook de overledenen wiens namen
niet werden gepubliceerd om privacyredenen. Langs
deze weg bieden wij alle nabestaanden onze meest oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.*

*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.

Burgerzaken

HUWELIJKSJUBILARISSEN

50 JAAR HUWELIJKSJUBILARISSEN

(september - oktober)

Een sfeerfoto van diegenen die in 2010 hun gouden bruiloft vierden willen we u ook niet onthouden. Zij waren
onze gasten op 15 oktober 2010.
Wij wensen alle huwelijksjubilarissen nog vele jaren samen in goede gezondheid en warm omringd door familie en vrienden.

Gouden
Eduardus Wouters & Joanna Leempoels
André Adolf & Simone Veulemans
Haribert Buedts & Lea Goris

Roger Imbrechts & Helena De Broeck
Omer Van den Balck & Juliette Moyson
Herman Minner & Francisca Guldentops

Diamanten
Augustinus Imbrechts & Maria Verbelen
Andreas Reynaerts & Maria Lens
Petrus Smets & Marie Weber

Willy Van Bael & Maria Janssens

BURGERZAKEN

Joris Dewolf & Denise Vertommen
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60 JAAR GETROUWD
Augustinus Imbrechts & Maria Verbelen, wonend in de Windmolenweg, en Andreas Reynaerts & Maria Lens,
wonend in de Aarschotsebaan, stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje … dat nog steeds vaart.
Zij namen de gelukwensen en geschenken van het Koninklijk Paleis , het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur in ontvangst bij een ontvangst van het College van Burgemeester en Schepenen.

Bibliotheek
BEGRAAFPLAATSEN

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
☎: 016 / 65 99 79 - @: kampenhout@bibliotheek.be

Openingsdagen en -uren :
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

15u30 -19u30

15u30 -19u30

14u00 -18u00

gesloten

15u30 -19u00

10u00 -13u00

gesloten

bibliotheek

Bezoek de bib en ontdek de collecties :
verhalende, informatieve en GROTELETTER boeken,
poëzie en toneel, cd’s, taalcursussen, bladmuziek,
strips, tijdschriften en kranten, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige literatuur, educatieve en spel cdroms, films en muziek op dvd…

8

Vanaf 14 jaar :
• Betoverd / Garcia, Kami
• Fatale liefde / Slee, Carry
• Kussen in de kantlijn / Van Erkel, Gerda
• Over the edge / Vreeswijk, Helen
• Spijt / Bergen, Tine

Op zoek naar een bepaald werk ?
Raadpleeg de webcatalogus op :
www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek.php
of rechtstreeks op : www.bidoc.be/kampenhout
en reserveer het werk online.
Het gezochte niet gevonden ?
De bib maakt deel uit van een netwerk,
raadpleeg de integrale catalogus op :
www.bidoc.be/vlaams-brabant
of de Vlaamse centrale catalogus :
http://zoeken.bibliotheek.be

Volwassenen :
• 61 uur / Child, Lee
• De afschuwelijke eenzaamheid van Maxwell Sim / Coe,
Jonathan
• Herinneringen aan Grace / Hall, Catherine
• Kwetsbaar / De Rosnay, Tatiana
• Ongewenst / Ohlsson, Kristina

en met een mailtje naar kampenhout@bibliotheek.be
kan u het gewenste werk uit een andere bibliotheek laten
overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

Aanwinsten top 5
Verhalende boeken :
Tot 14 jaar :
• De dealer : missie 2 / Muchamore, Robert
• Dolfijnen vrij ! / Lagrou, Patrick
• De indiaan met het gouden hart / Stilton, Geronimo
• Red de witte walvis ! / Stilton, Geronimo
• Vampiraten : bloedzee / Somper, Justin

Informatieve boeken :
• Eddy ! / Wuyts, Michel
• Gomorra : reis door het imperium van de camorra /
Saviano, Roberto
• Hoog sensitieve peronen in de liefde / Aron, Elaine N.
• Pleidooi voor een eerlijke politiek / De Vadder, Ivan
• De relatiesleutel : niemand hoeft single te blijven /
Linge, Egil

CULTUUR
DVD :
• Inglourious basterds [DVD] / Tarantino, Quentin (Regie)
• Invictus [DVD] / Eastwood, Clint (Regie)
• Meester van de zwarte molen (Krabat) [DVD] / Kreuzpaintner, Marco (Regie)
• The men who stare at goats [DVD] / Heslov, Grant (Regie)
• The taking of Pelham 1 2 3 [DVD] / Scott, Tony (Regie)

CULTUURPRIJS 2011

BOEKVOORSTELLING ‘Schaduw van
mijn spiegelbeeld’. Leven in een ge
vangenis’

De winnaar ontvangt een aandenken en een cheque
ter waarde van 200 euro.
Alle andere genomineerden krijgen een aandenken.
De voordrachten moeten uiterlijk op15 februari toekomen op het secretariaat van de cultuurraad, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 kampenhout. Of per e-mail:
cultuur@kampenhout.be
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FILM AANBOD
Woensdag 29 december 2010
Sport- en Cultuurcentrum te BERG
14.30 u.			
Nanny Mc Phee 		
en The Big Bang

CULTUUR
XX

De Kampenhoutse bibliotheek wil een plaats van ontmoeting zijn, soms zelfs na de openingsuren. Op vrijdag 22
oktober presenteerde de fiere auteur, mevr. Greta Stockfleth, haar eerste boek. In de polyvalente ruimte kregen
de toehoorders inzicht over het leven binnen de hoge muren van de gevangenis van Mechelen. De diavoorstelling
met treffende beelden van de cellen, wandelgangen en
nog veel meer, maakte het alleen maar boeiender. Achteraf volgde nog een kleine receptie in de bibliotheek zelf.

Ben je woonachtig in Groot-Kampenhout ?
Dan kan je als inwoner van onze gemeente, als lid van
een vereniging of als lid van de cultuurraad één of
meerdere kandidaten voordragen.
Ongetwijfeld ken jij iemand die zich de laatste jaren
bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied en
dit in al zijn facetten.
Iedere voordracht moet wel gemotiveerd worden
waarom volgens jou deze persoon of vereniging voor
de cultuurprijs 2011 in aanmerking komt. De jury
wordt gekozen uit de leden van de algemene vergadering van de cultuurraad.

20u
Dossier K

Inkom
Kinderen jonger dan 12: Gratis
Van 12 jaar tot …, op vertoon van studentenpas: €1,00
Volwassenen: €2,00

DE 5DE KAMPENHOUTSE POËZIEWEDSTRIJD
Ben je geboren tussen 1992 en 2000 ?
Woon je in Kampenhout of ga je hier naar school ?
Hou je van poëzie ?
Aarzel dan niet en doe mee.
Een organisatie van de cultuurraad i.s.m. het
Gemeentebestuur van Kampenhout
Nieuwsgierig ???
Vraag meer inlichtingen aan je leerkracht of
bij de cultuurdienst tel.: 016/65 99 72
Opgelet: Afsluitingsdatum is op 15 maart 2011

onderwijs
Gemeentescholen actief
Halloweenwandeling - De Toverberg
Al griezelend gingen
meer dan 400 deelnemers tijdens een spannende wandeling op
zoek naar het HokusPokusboek.

Halloweenbrunch - Het
Klimtouw
Op zondagochtend genoten
we van een heerlijke brunch
in het gezelschap van allerlei
griezels.

onderwijs

Afscheid van onze directeur
Samen zongen we een ‘snijdersbank’ voor onze directeur
die een schooltje dichter bij huis gevonden heeft. We wensen haar veel succes!

10

Noteer alvast
in je agenda
Optreden van ‘t Kliekske samen
met de kinderen van
De Toverberg vrijdag 4 februari 2011

Instapdata voor nieuwe kleuters
Kleuters van 2,5 jaar kunnen hun eerste schoolstapjes zetten
op maandag 10 januari en op maandag 14 maart.
Vooraf kunnen ze al een van de sfeer komen proeven tijdens het openklasuurtje
op donderdag 23 december en op vrijdag 4 maart telkens van 9 uur tot 10 uur.

Boekenbeurs in de Toverbergvrijdag 18 maart 2011
Opendeur in de kleuterschool zondag 27 maart 2011

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

☎

Gemeentelijke Lagere School Nederokkerzeel
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
016 65.99.86

☎

☎

21e EINDEJAARSJOGGING

KAMPIOENENVIERING

Voor de 21ste keer wordt de jaarlijkse eindejaarsjogging
georganiseerd. Iedereen is welkom, jong en oud, om op
19 december 2010 mee te lopen voor het goede doel. De
opbrengst gaat naar ONS TEHUIS BRABANT.
Er worden verschillende afstanden ingericht:
• 600 m: 14u00
• 1600 m : 14u15
• 5,3 km: 15u00
• 10,6 km: 15u00
Plaats van de start en aankomst: Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26.
Er is voor iedereen een aandenken en misschien win je
de hoofdprijs: een draagbare computer!

Ook in 2011 worden alle Kampenhoutse sportkampioenen
van het voorbije jaar 2010 gehuldigd en in de bloemetjes gezet. De kampioenenviering gaat door in het sport- en cultuurcentrum te Berg op vrijdag 18 februari 2011 vanaf 19u30.
Maar natuurlijk geen kampioenenviering, zonder kampioenen, daarom vragen we uw hulp. Omdat we graag alle
Kampioenen willen huldigen, vragen we dat iedereen die in
2010 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 sportdienst.

SCHOLENVELDLOOP: IEDEREEN WINNAAR
Dinsdag 21 september 2010 waren alle Kampenhoutse
scholen met hun leerlingen te gast in de sporthal voor
de jaarlijkse scholenveldloop. 670 leerlingen deden hun uiterste best om een goede
sportprestatie neer te
zetten. 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 20 september 2011!
BEDANKT!

NIEUW: EINDEJAARSMARATHON EN/OF
AFLOSSINGSMARATHON
Voor de eerste keer wordt er dit jaar op 18 december
ook een eindejaarsmarathon of aflossingsmarathon
georganiseerd. Hierbij kan je kiezen om individueel een
marathon te lopen (6 rondjes van 7.05 km) of om in een
ploegje van minimum 2 en maximum 6 personen teza-

Volgende gegevens hebben we nodig:
Naam vereniging:..............................................................
Naam sporter: . ................................................................
Adres sporter: ..................................................................
Naam van de initiatiefnemer: ..........................................
Een kort overzicht van de sportprestaties in 2010.
..........................................................................................
..........................................................................................
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.
Meer info?
Sportdienst
sport@kampenhout.be
016/65 99 75

men een volledige marathon af te leggen, waarbij elk
ploeglid één of meerdere rondjes van 7.05 km loopt.
Start, aflossing en aankomst: Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26.
Begin: 10u00
Voorinschrijven is verplicht !
Meer info en inschrijvingen op www.joka.org.

SPORT

sport
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Bergse Vrienden
Kaart –en spelavond
20u Pastorij Berg
Kerstspecial Parkschool
16u – 21u Kerk Relst
JOKA Eindjaarsmarathon
10u Sporthal Kampenhout

Kampenhoutse Dorpsrestaurant
12u-15u Parochielzaal Nederokkerzeel

OCMW Kampenhout
Stoempdag voor Kerstpakketten
17u30 Glazen Zaal OCMW

Jong Cantabilé
Knipoog naar Kerst
20u Zaal Pax Kampenhout
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21
22

14
15
16
17
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GO! Ter Bronnen
Pannenkoekendag
14- 18u Polyvalente zaal Ter Bronnen

55+Dansnamiddag voor senioren
13u30 – 17u Den Ast Kampenhout

Davidsfonds Kampenhout
’t Leven zit vol taalkronkels
20u Paxbar Kampenhout

Bal van de Burgemeester
20u30 sporthal Kampenhout
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  4
  5
  6
  7
  8
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Fanfare De Vlaamse Leeuw Relst
Sint-Niklaasconcert
19u30 kerk Relst

Januari

December

Activiteitenkalender
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Boekvoorstelling Vliegtuigramp Berg
13u Glazen Zaal OCMW
Start tentoonstelling vliegtuigramp
tot en met 27 februari Villa Lucie
Davidsfonds Kampenhout
Valentijn
14u Kerk Kampenhout

KF De Eendracht
Februariconcert
20u Pax Kampenhout

De Toverberg
Optreden met ’t Kliekske
VGSK De Boomhut
Restaurantdagen
17u30-21u Pax Kampenhout
VGSK De Boomhut
Restaurantdagen
11u30-14u30 Pax Kampenhout
55+ Dansnamiddag voor senioren
13u30 – 17u Den Ast Kampenhout

Februari

Meer info over deze activiteiten kan u vinden
op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be
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AEROBIC
• KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

COUNTRY DANS
• KVLV Nederokkerzeel: 1ste , 2de , 3de maandag van de maand
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21
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GO! Ter Bronnen
Kindercarnaval
14-18u Polyvalente zaal Ter Bronnen

Davidsfonds Kampenhout
Vertelavond met Ronald Sledsens
20u Paxbar Kampenhout

INTERZA - ophaling grof vuil
Aanmelden op voorhand verplicht
www.interza.be / 02 721 07 31

Kampioenenviering
19u30 Sport- en cultuurcentrum Berg
Supportersclub KSK Kampenhout
Pensenkermis
11u30-14u en 16u-21u Kantine

Activiteitenkalender

PETANQUE:
• Elke woensdag vanaf 18u en elke maandag vanaf 14u aan de bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10

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.

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

SKK Kampelaar
Steak –en visfestijn
17- 20u Pax Kampenhout
SKK Kampelaar
Steak –en visfestijn
11u30- 20u30 Pax Kampenhout

Kampenhoutse Dorpsrestaurant
12u-15u - glazen zaal van het OCMW

TURNEN
• KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal van de
parkschool. Aerobic: elke dinsdag van 20u tot 21u.
• Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u herenturnen
• KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot 21u, parkschool, Aarschotsebaan
te Relst. Joggen: iedere dinsdag & donderdag om 19u30 aan de sporthal te Kampenhout
• Turnen 55+: elke maandag van 14 tot 15u in de sporthal Kampenhout

Volgende activiteiten worden
wekelijks / maandelijks ingericht:

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Filmnamiddag Nanny McPhee en de big
bang (14u30)
Filmavond Dossier K (20u)
Sport –en cultuurcentrum Berg

Antizélwandelink
14u Gemeenteplein Kampenhout

Muziekschool Kampenhout
Kerstconcert
20u Kerk Kampenhout
GEMEENTEHUIS GESLOTEN

JOKA Eindjaarjogging
Vanaf 14u Sporthal Kampenhout
55+Dansnamiddag voor senioren
13u30 – 17u Den Ast Kampenhout
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welzijn

TERUGBLIK WELZIJNSBEURS

WELZIJN

Enkele sfeerbeelden van een welgeslaagde welzijnsbeurs op 10/10/10

14

KAMPENHOUTSE DORPSRESTAURANTS
Het project de Kampenhoutse Dorpsrestaurants was
een groot succes in Berg, Buken en Relst. Ook in Nederokkerzeel gaan we van start op 13 december.
In januari zijn we de gemeente rond en zal een evaluatie
van het project volgen.
Noteer alvast volgende datum in jouw agenda als je in
de dorpskern van Kampenhout woont.
Wanneer: 27 januari 2011
Waar: in de glazen zaal van het OCMW
Inschrijven is verplicht!
Meer info of inschrijven tot 18 januari 2011 bij de dienst
welzijn
016/65 99 34
welzijn@kampenhout.be

GRATIS VACCINATIE TEGEN BAARMOE
DERHALSKANKER
“Drie prikjes nu kunnen je later veel leed besparen”.
Dat is de slogan waarmee de Vlaamse overheid vanaf
het schooljaar 2010-2011 alle meisjes van het eerste
jaar secundair onderwijs in Vlaanderen (of geboren
in 1998) het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aanbiedt. Een aantal types van het
HPV-virus kan bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Volledige
vaccinatie bestaat uit 3 inspuitingen in de loop van
één schooljaar. Ze kunnen gegeven worden door de
CLB’s of door een arts naar keuze. De vaccinatie is
sterk aanbevolen, maar niet verplicht.
Meer info op www.zorg-en-gezondheid.be/HPV

NIEUW!! WWW.STRESSBUSTER.BE
“Bijna twee op drie Vlamingen heeft het te druk”
Overuren maken op je werk, het huishouden runnen,
klusjes opknappen in huis, tijd
spenderen met je kinderen,
met je partner,…. En dan nog
tijd voor jezelf?
Er wordt veel van ons verwacht…. en dit kan al eens leiden tot stress.
Maar de gevolgen van teveel
stress zijn niet min: je krijgt lichamelijke klachten (hoofdpijn,
rugproblemen,…), je slaapt niet
goed, je bent snel geïrriteerd,
vermoeid of neerslachtig,…
Met andere woorden: je levenskwaliteit gaat er op achteruit.
Toch is de stap naar een dokter
of therapeut vaak te groot…
Daarom is er nu www.stressbuster.be
De Stressbuster is een gratis
en gebruiksvriendelijk onlineprogramma ter preventie van stressklachten. Registeren kan via www.stressbuster.be. Na de registratie

vraagt het programma om een vragenlijst in te vullen
die peilt naar de oorzaken van stress, stressklachten en
de mate waarin de gebruiker technieken toepast om op
een gezonde manier met stress
om te gaan. Op basis van de
antwoorden, wordt de gebruiker een persoonlijk ‘stressprofiel’ aangemeten en krijgt hij
elke dag, gedurende 2 maanden, een kort en persoonlijk
e-mailbericht. Hierin worden
inzichten, tips en technieken
aangereikt om beter met stress
om te gaan. Deze persoonlijke
e-coaching op maat van de gebruiker, is bewezen effectief in
gedragsverandering.
Surf naar www.stressbuster.be
Stressbuster.be is een initiatief
van Logo Oost-Brabant en uw
gemeentebestuur met de steun
van de provincie Vlaams Brabant en de Vlaamse overheid.
www.logo-oostbrabant.be
Voor meer informatie: stressbuster@logo-oostbrabant.

Wetswijziging
schenken en verkopen
van alcohol aan
minderjarigen
Sinds kort is de wet rond het schenken en verkopen van alcohol aan
minderjarigen aangepast (B.S. 31/12/’09). Deze wetswijziging zegt in
essentie het volgende:

Het is verboden om alcoholhoudende dranken (bier, wijn,….) te verkopen, schenken
of aan te bieden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke drank (rum, wodka,
alcopops,…) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.
• gegiste dranken zoals bier en wijn (enkel indien ze minder dan 22° alcohol bevatten)
mogen geschonken en verkocht worden aan +16 jarigen.
• sterke (gedistilleerde) dranken vanaf 22° alcohol blijven verboden voor -18 jarigen.

Meer informatie? drugpreventie@kampenhout.be of 0474/85.92.17

WELZIJN

welzijn
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ANTIZJÉLWANDELINK

50 JARIGE HERDENKING VLIEGTUIGRAMP
TE BERG (1961-2011)

De “Antizjélwandelink” is de laatste activiteit van het
toeristisch seizoen. Traditiegetrouw heeft deze plaats
op de laatste zaterdag van december. Aangezien Kerstmis dit jaar op de laatste zaterdag valt wordt de wandeling verschoven naar ZONDAG 26 DECEMBER!
Afspraak om 14u op ’t Gemeenteplein te Kampenhout.

Op (as)woensdag 15 februari 1961 stort in wijk ‘Het Lemmeken’ in Berg een Boeing 707-329 neer van Sabena, de
nationale luchtvaartmaatschappij. Aan boord bevinden
zich 61 passagiers en 11 bemanningsleden. Geen van de
inzittenden overleeft de crash en de vuurzee die erop volgt.

De wandelink vertrekt aon ’t witloefboerke en goat last
treige wegskes (de gemainte es doa vried veu in de weir).
Oep den oek é vertelselke en wa histore.
Mé den tram en ’t witloef es é bekke brussels bai ons
geköme, da goare wel hoire!.
Ge komt goe gezint mé goei schoene en iene euro tege
twie ure oep ’t gemainteplaan.
Tot den

KAMPENHOUT:
STRAFFE STREEK INGEHULDIGD!
Kampenhout is fier op haar witloof. De gemeente promoot haar streekproduct witloof maar ook andere
streekproducten (tijdens recepties, via geschenkpakketten) worden niet vergeten. vzw Streekproducten
Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant wilden Kampenhout hiervoor belonen. Op maandag 11
oktober huldigde men in het Streekproductencentrum
in Halle negenentwintig ‘Straffe Streek Gemeenten’ uit
de Groene Gordel, waaronder ook onze gemeente.

Theo De Laet, die witloof aan het langen was, wordt
dodelijk getroffen. Zijn werkmakker Marcel Lauwers
verliest een been door rondvliegende brokstukken. Hij
wordt door een tante van Theo van tussen het puin gehaald en overleeft als enige deze verschrikkelijke crash.
Tussen de passagiers zit het voltallige Amerikaanse
kunstschaatsteam (US Figure Skating Association) dat
op weg is naar de wereldkampioenschappen in Praag.
Deze wereldkampioenschappen worden uit respect voor
de slachtoffers een jaar uitgesteld.
In 2001, 40 jaar na de crash, wordt door de burgemeester en het gemeentebestuur van Kampenhout een monument onthuld ter ere van de bemanning, de passagiers en de slachtoffers op de grond.
In 2011 ligt de crash 50 jaar in het verleden. Daarom
organiseert de toeristische dienst op zaterdag 12
februari, in samenwerking met Hangar Flying een
(boek)voorstelling over deze vliegtuigramp in de Glazen
Zaal. Aansluitend volgt een serene herdenking aan het
monument te Berg. Van 12 februari tot en met 27 fe
bruari kan u de tentoonstelling over deze vliegtuigramp
bezoeken in Villa Lucie.
Meer info:
Toeristische dienst,
toerisme@kampenhout.be of 016/65 99 71.

HEEMKRING CAMPENHOLT
In 2011 gaat de heemkring Campenholt van start! Het logo
van de heemkring kan u hierboven al bewonderen. De webmaster van Kampenhout, tevens lid van de heemkring,
(dhr. Erik Heymans) ontwierp ons logo.
De Heemkring Campenholt stelt zijn raad van bestuur voor:
• Voorzitter: Marcel Andries
• Ondervoorzitter: Hugo Schoevaerts
• Penningmeester: Greet Janssens
• Secretaris: Gerry Croon
Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers die de heemkring ondersteunen en verder helpen in haar ontplooiing.
Indien u meer informatie wenst, kan u steeds de voorzitter
contacteren: Tel.: 016/89 31 09, Gsm: 0474/48 06 32,
e-mail: maran@marandri.be
Het stamlokaal van de heemkring is Villa Lucie. Op termijn
wordt de kelderruimte ingericht met nodige kasten waar de
collectie (boeken, foto’s, artikels, kleine objecten, … ) bewaard zullen worden. In het jaar 2011 zal de heemkring
werken rond Villa Lucie, ook gekend als het oud-gemeentehuis. Indien u hier meer over weet (getuigenissen van
inwoners, anekdotes, …) of u heeft (oude foto’s, prentkaarten, tekeningen, documenten, …) kan u die steeds doorgeven aan één van bovenstaande bestuursleden.
Indien u in het bezit bent van oude foto’s, prentkaarten,
doodsbrieven, artikels, boeken, … over alles wat Kampenhout en haar deelgemeentes te maken heeft, en u wil die
graag schenken aan de heemkring, kan u hiervoor ook bovenstaande personen contacteren.

Op zoek naar de betekenis van
“Kampenhout”
Er is al veel gezegd en geschreven over de naam Kampenhout. Het nieuwe verklarende woordenboek van de Vlaamse
plaatsnamen verwijst naar een vermoedelijk oudere naam

“Kampen”, waar pas later “holt” werd aan toegevoegd. Een
andere verhaal stelt dat de gemeente haar naam in de eerste plaats dankt aan de nabijheid tot de Kempen. Het is deze
tweede verklaring die het haalt in de brochures van de gemeente, maar het is tijd om ze voor altijd uit de wereld te
helpen, om verschillende argumenten. Zo gaat ze uit van de
veronderstelling dat de Kempen doorheen de geschiedenis
onveranderd de grote zandstreek was die vlak ten noorden
van Kampenhout begint en grote delen van de provincies
Antwerpen en Limburg omvat. In de 16de eeuw, minstens
vijf eeuwen na het ontstaan van de plaatsnaam Kampenhout (Campenholt), wordt het Kempenland weergegeven
als een beperkte streek tussen Lommel, Poppel, ‘s Hertogenbosch en Eindhoven, een heel eind van onze gemeente!
Latere kaarten laten een geleidelijke “groei” zien van Kempen of Kempenland als streekbenaming. Pas in de 19de en
20ste eeuw gingen geografen de Kempen vereenzelvigen
met de gehele zandstreek van de provincies Antwerpen en
Limburg met een klein strookje Brabant. Maar de zuidelijke
en westelijke delen van deze grote streek zijn volgens de
volkstradities helemaal niet Kempisch. De heide-namen
die in onze gemeente voorkomen hebben ook weinig te
maken met de purperen hei, het oerbeeld van de Kempen,
ze verwijzen naar laat ontgonnen gemeentegronden, zoals
historicus Jos Lauwers vermeldt. Het is veel juister om ervan uit te gaan dat de namen Kempen en Kampen(hout) onafhankelijk van elkaar teruggaan tot dezelfde latijnse woorden campus en campina. Daaruit mogen we helemaal niet
afleiden dat Kampenhout een Romeins dorp zou geweest
zijn, de latere kolonisten gebruikten ook kamp-woorden. In
het oosten van Nederland wordt “kamp” nog steeds begrepen als een stuk open veld in een houtrijke omgeving. In elk
geval zijn we met ons Kampenhout in goed gezelschap van
nog vele andere plaatsnamen in Europa zoals Champagne,
Campania, Campigny, Oostkamp of Kamperland. In plaats
van Kampenhout onderdanig te verbinden met de Kempen
kunnen we beter een fles Champagne ontkurken op de volwaardigheid van onze gemeentenaam!

Het volledige artikel van Hubert Gulinck met bijhorende
bibliografie zal begin 2011 terug te vinden zijn op de website van de heemkring (momenteel nog in opbouw).
Meer info bij de toeristische dienst, toerisme@kampenhout.be of 016/65 99 71
Of bij de voorzitter van de heemkring, maran@marandri.
be, of 016/89 31 09
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SENIOREN

OP DE WELZIJNSBEURS

DANSNAMIDDAGEN IN 2011

Senioka heeft op 10/10/10 haar werking kunnen voorstellen op de welzijnsbeurs. Geïnteresseerden konden
vragen stellen aan de leden, het behoefteonderzoek inkijken en zien wat ze van de seniorenadviesraad kunnen
verwachten.

Ook in 2011 kunnen onze senioren gaan dansen en
swingen. Life muzikaal entertainment met DJ Yves Ombelets. elke 3de maandag van de maand op de dansnamiddagen voor senioren in “Den Ast”. Deuren open
vanaf 13u30 en gratis inkom.
Noteer alvast volgende data in uw agenda:
Data dansnamiddagen in 2011
17 januari
7 februari *
21 maart
18 april
16 mei
6 juni*
19 september
3 oktober *
21 november
5 december*

SENIOREN

(*Opgelet de data die in het blauw vermeld staan gaan
niet door op de 3de maandag, maar zijn naar een andere
datum verplaatst.)
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Op deze leuke stand konden de bezoekers deelnemen
aan de wedstrijd ‘leeftijd raden’
Hoe oud zijn deze mensen op de foto’s samen? Geef het
totaal in jaren, maanden en dagen.

In totaal vulden 56 bezoekers het wedstrijdformulier in.
De gelukkige winnaar van de wedstrijd is Gustaaf
Meeus, die met 6 maanden verschil het kortste bij de te
raden leeftijd zat.
Hoe oud zijn deze mensen nu samen?
Vanaf hun geboortedag tot op de dag van de beurs zijn zij
samen 224 jaar, o maanden en 28 dagen.
Wilt u meer weten over Senioka?
Dienst welzijn
welzijn@kampenhout.be
senioka@kampenhout.be
tel. 016/65 99 34

VALLEN - Blijf er even bij stilstaan.
Een val is snel gebeurd. Eén op de drie 65-plussers valt
minstens 1 keer per jaar. Een derde onder hen zelfs
meerdere keren.
Onder het motto “Het autootje van uw kleinzoon kan gevaarlijker zijn dan het verkeer” wil de Vlaamse overheid
ouderen dan ook laten stilstaan bij de mogelijke gevaren
die vallen met zich meebrengt.
Gelukkig kunt u de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen als u volgende tips volgt:
• blijf fit en actief
• ga voor een veilig huis
• zorg voor uw voeten en draag aangepaste schoenen
• kijk uit met uw ogen
• let op voeding en medicijnen
• bespreek vaak voorkomende duizeligheid met uw
huisarts
Hebt u soms moeite om uw evenwicht te bewaren? Bent
u onlangs gevallen? Dan is het raadzaam uw huisarts te
raadplegen.

Meer info?
Surf naar www.vermijdvallen.be
U kan ook terecht op de gratis Vlaamse infolijn 1700.

politie
Een terugblik op een geslaagd seniorenfeest.

Hoe een inbraak vermijden?
Gelukkig kunt u zelf veel doen om een inbraak te voorkomen. Hieronder staat een rijtje waaraan u kunt denken als u bijvoorbeeld gaat slapen, even van huis gaat
of voor een langere tijd weg bent.
Checklist (niet limitatief)
• Zorg voor goede sloten;
• Sluit ramen en deuren altijd af;
• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in
een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje;
• Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur;
• Zorg voor een bewoonde indruk (tijdsschakelaar
voor uw lichten);
• Zorg voor voldoende buitenverlichting; (er wordt vaak
ingebroken langs de achterzijde van de woning)
• Plaats waardevolle voorwerpen uit het zicht van
voorbijgangers;
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is; (zet ladders en
vuilcontainers weg)

Wat doet de politie KASTZE?

POLITIEZONE KASTZE VRAAGT EXTRA
AANDACHT VOOR VERDACHTE ZAKEN
De inbraken in woningen en handelszaken zijn sinds
september en oktober weer aan het toenemen. Met
het korten van de dagen kunnen we verwachten dat
dit zich verder zet. De diefstallen in woning gebeuren
meer en meer overdag en dan vooral in de vooravond.
Daarom vragen we al onze inwoners om bij verdachte
personen en/ of voertuigen ons onmiddellijk hiervan in
kennis te stellen. Er snel bij zijn is de boodschap!

De politiezone zal zelf ook een aantal bijkomende maatregelen nemen om de potentiële daders af te schrikken of
om ze te kunnen vatten. We verhogen onze zichtbaarheid
en nadrukkelijke aanwezigheid in het straatbeeld door
meer patrouilles in de inbraakgevoelige wijken en houden
wegcontroles op de invalswegen. We blijven ons inspannen om na een inbraak een uitgebreid buurtonderzoek te
houden en aanwezige sporen te exploiteren. Op preventief
vlak gaan we verder op de ingeslagen weg. Gedurende
de eerste acht maanden van dit jaar verstrekten we 160
adviezen om de woning beter te beveiligen. Tijdens de
vakantieperiode kregen we 333 aanvragen voor afwezigheidstoezicht en voerden we in het totaal 1356 controles
uit. Wij blijven in dit aanbod van afwezigheidstoezicht en
technopreventiefadvies voorzien. Bij interesse voor deze
extra dienstverlening of preventietips verwijzen we u graag
naar onze website (www.kastze.be) of kan u terecht in één
van onze commissariaten.

POLITIE
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Centraal Commissariaat
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
Tel. 02/759 78 72

Wijkkantoor Zemst
De Griet 1
1980 Zemst
Tel. 015/62 04 42				

Wijkkantoor Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
Tel. 016/31 48 40

Commissaris Filip Anthoon
PZ KASTZE
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel

MILIEU

Milieu
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OPHALING GROF VUIL UITSLUITEND OP
AFSPRAAK

WEG CONTAINERPARK;
LANG LEVE HET RECYCLAGEPARK!

De inzameling van grof vuil op vaste dagen zorgde hoe
langer hoe meer voor problemen. Dikwijls doorzochten
brocantejagers of ijzerrecuperanten het afval en lieten het
overal slingeren. Of vonden inwoners ‘s ochtends plotseling een zetel of dozen bouwafval voor hun huis, meestal
afkomstig uit buurgemeenten met een hoger tarief.
Om deze misbruiken in te perken, zal INTERZA vanaf
2011 het groot vuil alleen nog na afspraak inzame
len. Wie groot vuil wil laten afhalen, kan hiervoor via de
Interza-website www.interza.be een aanvraag doen. U
kan kiezen uit verschillende ophaaldata. Na het beëindigen van de aanvraag krijgt u onmiddellijk een bevestigingsmail toegestuurd waarin alle informatie nog eens
duidelijk vermeld staan.
Beschikt u niet over internet? Maak dan een afspraak
met de INTERZA-ophaalploeg op 02 721 0 731.
Deze nieuwe regeling zal de wachtperiodes voor inzameling van grof vuil veel korter maken. Tot nu toe moest
u soms een half jaar wachten op de volgende grofvuilronde. Vanaf 2011 garanderen we een inzameling binnen de maand.
Het tarief voor de grofvuilinzameling aan huis is gebaseerd op dit van het recyclagepark. Voor inzameling van
2 m³ afval geldt vanaf 1 januari 2011 een tarief van 24
euro. Voor kleine hoeveelheden afval rekenen we een
tarief aan van 6 euro per stuk samengebonden afval (gewicht max. 50 kg, max. afmetingen 1,75 m). Een kast of
zetel wordt dus aan huis opgehaald voor slechts 6 euro.
U kunt vooraf betalen per overschrijving op rekeningnr.
091-0006399-26 (vermelding “groot vuil + uw adres”) of
bij de ophaling via mobiele Bancontact.
Herbruikbare meubels in goede staat of toestellen die
nog functioneren kan u gratis laten afhalen door Kringloopcentrum Televil. U kan hiertoe een afspraak maken
op telefoonnummer 02 255 19 40.
Afval van zuiver hout (kasten, tafels, timmerhout, ...) of
harde plastics (tuinstoelen, kinderspeelgoed, ...) kan u
gratis achterlaten op het recyclagepark.

In de voorbije tien jaar evolueerden containerparken
naar heuse recyclageparken. Daarom wilt INTERZA ervoor zorgen dat deze term ingeburgerd raakt.
Dus vanaf 1 januari 2011 gaan we met z’n allen naar het
recyclagepark !! Geen zorgen, buiten de naam wijzigt er
niets aan de werking of de openingsuren.
Recyclage staat voorop in de parken. Wist u dat liefst
93% procent van het afval dat in recyclageparken terecht komt opnieuw kan gebruikt worden ?
Dit dankzij de inspanning van u als inwoner en van
het personeel van de recyclageparken. De taak van de
parkwachter bestaat er in de mensen te controleren en
adviseren, want van afval dat niet voldoende zuiver is
gescheiden kan geen nieuw materiaal gemaakt worden.
INTERZA blijft steeds kiezen voor maximale recyclage
en een zuiver leefmilieu.

KANDIDATEN GEMEENTELIJKE ADVIES
RAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
De MARK staat voor ‘Milieu-Advies-Raad-Kampenhout’
en is een erkend adviesorgaan met betrekking tot milieu- en natuuraangelegenheden in onze gemeente
Kampenhout.
Omdat de MARK een belangrijke actor is in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en
natuurbeleid, wenst de gemeente Kampenhout een tussentijdse oproep te lanceren naar gemotiveerde kandidaten.
Wie kan zich kandidaat stellen voor de MARK of milieuraad ?
De milieuraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en deskundigen.
Deze oproep richt zich in hoofdzaak naar de kandidaatstemgerechtigde leden en deskundigen. Doordat de
gemeente de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als
opstap naar duurzame ontwikkeling’ heeft ondertekend
met het Vlaams Gewest dient zij te beschikken over een
volwaardige gemeentelijke adviesraad voor milieu en

GROF VUIL OPHALING KAMPENHOUT
De vorige ophaling ging door op 5 oktober 2010, INTERZA noteerde toen 340 aanmeldingen, hetgeen hoger lag
dan de verwachtingen. Daarom zette INTERZA 3 ploegen in, zodat alles zeker afgewerkt kon worden.
Op 22 februari 2011 gaat de volgende ophaling in Kampenhout door. U dient zich vooraf aan te melden via de
website van Interza of telefonisch via het nummer 02/721 07 31

wonen

Meer info?
Milieudienst
milieu@kampenhout.be
016/65 99 04

Vervanging van de woonconsulent
Joris Kelchtermans trekt zich een jaartje terug en zal
vervangen worden door Lien Beets. De contactgegevens en het mailadres van het woonloket blijven ongewijzigd. De woonconsulent vind je dinsdag van 8u45 tot
11u45 / 17u tot 19u45, woensdag van 8u45 tot 11u45
en elke 2de en 4de vrijdag van de maand van 8u45 tot
11u45 in de gebouwen van de technische dienst te F.
Wouterslaan 8, 1e verdieping. Als je er tijdens deze
momenten niet kan geraken kan je haar contacteren
via woonloket@kampenhout.be of op 0492/ 58 00 31.

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE SOCIALE
HUURWONINGEN.
De komende jaren worden in de gemeente een groot
aantal nieuwe sociale huurwoningen gebouwd door
verschillende sociale woningmaatschappijen. Hiervoor is het belangrijk dat alle kandidaten zich per
project inschrijven bij de juiste maatschappij. Sta je
reeds bij één maatschappij op de wachtlijst, maar wil
je meer kans maken dan schrijf je het best in bij alle
maatschappijen actief in Kampenhout. Sta je bij Providentia alleen ingeschreven voor het project Loverdal
maar is Project Bukenhof evenzeer goed voor jou , dan
moet je je voor dat project ook inschrijven.

Je inschrijven kan je op 2 manieren:
1. Je komt langs op het woonloket gelegen bij de dienst
Stedenbouw. Je maakt hiervoor best een afspraak
via 0492 58 00 31 of woonloket@kampenhout.be.
2. Je schrijft je rechtstreeks in bij de huisvestingsmaatschappij door hen te contacteren.
De voorwaarden om een sociale huurwoning te bekomen zullen door hen toegelicht worden, maar de belangrijkste drie zijn:
1. Geen woning bezitten
2. Een inkomen hebben onder:
− 18.788 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste;
− 20.362 euro voor een alleenstaande gehandicapte
( invaliditeit +66%);
− 28.182 euro, verhoogd met 1.575 euro per persoon ten laste voor anderen.
3. Nederlands spreken of het willen leren.
Voor de duidelijkheid bezorgen we een overzicht per
project met de maatschappij:
Nieuwe projecten
Buken / Leuvensesteenweg:
appartementen en woningen van 1 tot 4 kamers.
13 wooneenheden in totaal.
Providentia
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
Tel. 02 452 72 43
info@providentia.be
Kampenhout-centrum / Trits:
appartementen en woningen van 1 tot 4 kamers.
53 wooneenheden in totaal.
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting
Bezemstraat, 83 bus 131
1600 St. Pieters Leeuw
Tel. 02 371 03 30
info@volkshuisvesting.be
www.volkshuisvesting.be
Meer info:
Woonloket Kampenhout
Tel. 0492 58 00 31
woonloket@kampenhout.be

WONEN

natuur. Concreet betekent dit dat de man/vrouw verhouding binnen de adviesraad dient gerespecteerd te worden en dat de milieu- en natuurverenigingen maximaal
dienen vertegenwoordigd te zijn.
Heeft u als inwoner van Kampenhout tips, actievoorstellen of vragen? Of wilt u deelnemen aan werkgroepen of
acties? Wilt u lid worden van de MARK als deskundige
van een milieu- of natuurvereniging, erkende wildbeheergroep, een onderwijsinstelling, een sociaal-culturele of
vormingsorganisatie of aanleunende beroepsgroep?
Aarzel dan niet en neem contact op met de Milieudienst
of richt uw kandidatuur aan de Milieudienst Kampenhout.
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OCMW

NIEUWE OPENINGSUREN OCMW
Het OCMW van Kampenhout is sinds 01-10-2010
nog beter bereikbaar op dinsdagnamiddag en
-avond. Tijdens de wekelijks marktdag kan u de
OCMW-diensten (sociale dienst, thuiszorg) bereiken vanaf 16u.00 in de namiddag.
De openingsuren even op een rijtje:
Ma- vrij:

9u.00 – 12u

OCMW

Di-avond: 16u.00 – 19u
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vrij toegankelijk
vrij toegankelijk

Ma-do:

14u.00 – 16u.00 alleen op afspraak

Vrij:

14u.00 – 16u.00 gesloten

De juriste is bereikbaar:
Maandagvoormiddag van 9 tot 12 uur of op
afspraak via onthaal 016/314 310
Neem ook gerust een kijkje op onze website:
www.ocmw-kampenhout.be

STOEMPDAG VOOR KERSTPAKKETTEN
De OCMW-Raadsleden van Kampenhout organiseren
op zaterdag 11 december 2010 een stoempdag. Vanaf
17u.30 kan u in de zaal van OCMW Kampenhout genieten van echte Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp met een heerlijke worst of een stuk spek.
Vooraf kan u een aperitief nemen in de cafetaria van
woonzorgcentrum Molenstee. Ook voor een digestiefje
later op de avond, kan u daar terecht.
Het initiatief ontstond enkele jaren geleden. Huidig
OCMW-voorzitter Danielle Van Meldert behoudt deze
actie: “De opbrengst van de stoempdag wordt integraal
gebruikt door de sociale dienst van OCMW Kampenhout voor de aankoop van kerstpakketten. Zo kunnen
heel wat mensen die het moeilijk hebben, genieten van
een mand vol lekkernijen.”
Kaarten te verkrijgen bij OCMW raadsleden of aan het
onthaal van het OCMW.

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE
Wat ?
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.
Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout:
Dinsdag
11-01-2011 16u00 – 18u45
Woensdag 03-02-2011 13u30 – 16u0
Dinsdag
02-03-2011 16u00 – 18u45
Donderdag 07-04-2011 13u30 – 16u00
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar
of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het
aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
• uw identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
• 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

OCMW-KAMPENHOUT VERKOOPT
BOUWGRONDEN
Het OCMW van Kampenhout verkoopt 3 prachtige en
rustig gelegen loten bouwgrond voor open- en halfopen
bebouwing.
De loten bevinden zich in Kampenhout, in de onmiddellijke nabijheid van scholen, winkels en openbaar vervoer. De loten liggen in een groene omgeving op wandelafstand van het natuurreservaat Torfbroek.

Info over de verkoopsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier is te verkrijgen bij:
OCMW Kampenhout – dienst huisvesting
Stéphanie Corbeels
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
(016) 31 43 18
huisvesting@ocmw-kampenhout.be

OCMW

De loten worden verkocht onder de algemene verkoopsvoorwaarden. Er kan gebouwd worden volgens de goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften.
Alle geïnteresseerde kandidaten zijn van harte welkom.
De kandidaturen moeten ten laatste op 17-12-2010 om
12u.00 bij het OCMW toekomen.

ZORGEN VOOR FAMILIELID OF KENNIS MET HANDI
CAP
U zorgt al vele jaren of sinds kort voor een broer,
zus, tante, nonkel, een
buur,…. met een handicap.
Deze persoon
woont bij u thuis of
woont bij u in de buurt.
Voor deze zorg en opvang kan u beroep doen
op ondersteuning door
een dienst pleegzorg.
Oikonde Leuven is één
van de diensten pleegzorg erkend door het
Vlaams
Agentschap
voor Personen met een
Handicap(VAPH).
De dienst pleegzorg biedt een financiële vergoeding
voor de zorg die u opneemt (bedrag bepaald door het
VAPH). De dienst pleegzorg komt ook op huisbezoek.

Tijdens een huisbezoek kan u informatie vragen over
sociale administratie, advies vragen over dagbesteding,
vrije tijd, thuiszorgdiensten,…. En ook gewoon praten
over hoe het is om voor iemand met een handicap te
zorgen.
Oikonde Leuven biedt ook
andere woonvormen aan
voor personen met een
handicap: Zelfstandig wonen met Ondersteuning
van een steungezin (WOP),
wonen in een doorstromingshuis, wonen in een
huis voor lang er verblijf,
logeren in een logeergezin.
Wil u meer weten over deze ondersteuning ? Neem
dan contact op met Oikonde Leuven, Tiensevest 17,
3010 Leuven 016/22.96.13 oikonde@oikondeleuven.
be www.oikondeleuven.be
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