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U ziet het zelf: onze Gemeenteberichten volgen elkaar in een sneller tempo
op. Waarom? Kampenhout is geen slaapgemeente. Al wat u aanbelangt, alle
activiteiten kunnen we niet langer bundelen in 5 edities. Daarom valt er vanaf 2011 een extra brochure in uw brievenbus.
Wat leest u o.a. in ons extra nummer? Onze gemeente speelt al haar troeven
uit om voor u een prachtig recreatiedomein uit te bouwen. Wandelaars,
natuurliefhebbers, sporters en fietsers: u allen zult volop genieten
van onze nieuwe ontmoetingsplaats.
2
De zomer brengt specifieke verantwoordelijkheden met
3
zich mee. We vergeten niet de distels te bestrijden en we
4
springen niet achteloos om met ons watergebruik. Goed
6
weer lokt ons naar buiten. De politie informeert ons
7
om recreatief fietsen en veiligheid te combineren.
8
Festivals, barbecues, openluchtfeesten nodigen
ons uit. Leden van de drugpreventie stellen u de
10
10 geboden van de zomerse feestganger voor. We
11
kiezen voor het gezonde verstand. Dan blijft een
12
feest een opkikker, geen afknapper.
14
Feest is het ook als de sportdienst de sportwe16
ken organiseert. Onze sportdienst zoekt nog
gemotiveerde monitoren. U bent jong en fit? U
17
versterkt
graag een dynamisch team? Aarzel
18
niet en stel u kandidaat. Voor deelname aan de
19
speelpleinwerking vinden ouders het medisch at19
test in deze brochure. U brengt het ingevuld mee,
20
als u uw kind naar het Grobbeltje brengt.
21
Het schooljaar telt haar laatste weken af. Het gemeentebestuur wil de directies en alle leerkrachten van
22
onze scholen oprecht feliciteren. We roepen ook onze ou23
ders op om de leerkrachten te danken voor hun niet aflaten26
de inzet. De sfeerbeelden van onze scholen getuigen hiervan.
En onze senioren? Zij stippen nu al 22 september aan op hun activiteitenkalender. Onze burgemeester zal hen onthalen en dan kan de pret
van het seniorenfeest beginnen.
Terug naar onze zomerse tradities… Op pinkstermaandag verwachten we
veel deelnemers en oprechte belangstellenden voor “de dagh dat men de
groote wegh omgaet “. Onze processie houden we al vanaf 1644 in ere. Ook
in 2011 zetten we onze mooie traditie verder.
En juli en augustus betekenen ook spetterende feestvreugde! U bent van
harte welkom op “Kampenhout Swingt “!

Namens het College van burgemeester en schepen
Schepen van informatie
Greet Willems

GEMEENTE

NUTTIGE ADRESSEN VAN DE GEMEENTE
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen ☎ 016 65 99 11
algemeen  016 65 69 58

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

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u45
Alle dagen doorlopend van 07u00 tot 19u00

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

☎

Administratief centrum, Gemeentehuisstraat 16
Politie
016 31 48 40
Burgemeester
016 65 99 73
Bevolking
016 65 99 41
Pensioen
016 65 99 42
Rijbewijzen en reispassen
016 65 99 43
Burgerlijke stand / Begraafplaatsen
016 65 99 31
Burgerlijke stand / Begraafplaatsen
016 65 99 22
Toerisme
016 65 99 71
Op de eerste verdieping:
Secretaris
016 65 99 21
Secretariaat
016 65 99 23
Lokale economie
016 65 99 22
Personeelsdienst
016 65 99 26
Overheidsopdrachten
016 65 99 32
Financiële dienst
016 65 99 61
Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS
016 65 99 25
Cultuur
016 65 99 72
Drugpreventie
0474 85 92 17
Welzijn
016 65 99 59
Communicatie
016 65 99 59
Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst
016 65 99 01
Stedenbouw
016 65 99 02
Openbare werken
016 65 99 01
Woonloket
016 65 99 18
Milieu
016 65 99 04
Sporthal, Zeypestraat 26
Sport
016 65 99 75
Hutstraat 24
Jeugd
016 65 99 15
Naast het containerpark, Neerstraat 20
Loods
016 65 99 76
Gemeentelijke Bib, Tritsstraat 5
Bibliotheek
016 65 99 79
Leuvensesteenweg 22
Witloofmuseum
016 22 33 80

@
politie@kampenhout.be
burgemeester@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
pensioendienst@kampenhout.be
mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
landbouw@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be
gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
lokaleeconomie@kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be
overheidsopdrachten@kampenhout.be
gemeenteontvanger@kampenhout.be
informatica@kampenhout.be
cultuur@kampenhout.be
drugpreventie@kampenhout.be
welzijn@kampenhout.be
info@kampenhoutbe
technischedienst@kampenhout.be
stedenbouw@kampenhout.be
openbarewerken@kampenhout.be
woonloket@kampenhout.be
milieudienst@kampenhout.be
sport@kampenhout.be
jeugd@kampenhout.be
loods@kampenhout.be
kampenhout@bibliotheek.be
witloofmuseum@kampenhout.be

GEMEENTE

Dienst:
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BURGERZAKEN
HUWELIJKSJUBILARISSEN
(april – half mei)
Felicitaties namens het gemeentebestuur ook aan diegenen die
wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen zien
in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

GOUDEN
Raymond De Smedt & Maria Poels
Marcel Verhoeven & Annie De Koninck

GEBOORTES

Raymond Pira & Maria Keyaerts

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

BURGERZAKEN

Achilles Verstreken & Norma Florentie
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Ichkuntana Saleh en Hammou Safa

01/02/2011

Mustafa

Achille Depuydt & Alfonsine De Wandeler

Geelen Tom en Riet Deroover

09/02/2011

Lars

Ludovicus Verbiest & Rosa Geysemans

Gök Ibrahim en Irbik Gülten

11/02/2011

Sefa

Achiel Collijs & Simona Vander Elst

Vercammen Jan en Deltour Isabel

11/02/2011

Jonas

Frans Pepermans & Lianne Verhoest

Wijns Kristof en De Cree Wendy

11/02/2011

Kobe

André Buyle & Magda Van Rysselberghe

Lauwers David en Servranckx Cindy

22/02/2011

Nina

Thys Gert en Bocanete Hilde

24/02/2011

Floor

Vanderbist David en Van Rillaer Karlien

28/02/2011

Wannes

Van Cauwenbergh en Droogmans Mieke

10/03/2011

Cas

10/03/2011

Wout

Puma Antonino en Huion Christelle

19/03/2011

Luca

Willems Kristof en Dehaes Katleen

19/03/2011

Robbe

Blancke David en Van Asselberghs Laura

21/03/2011

Nathan

Van der Elst Jeroen en Pée Wendy

24/03/2011

Sepp

Hamioui Noureddine en Ouchmih Aicha

27/03/2011

Yasmine

OVERLIJDENS

Tobback Wim en Henno Dorothée

29/03/2011

Lenn

30/03/2011

Cas

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.*

Vlassenbroeck Björn en Van de Voorde
Lesly

Stockmans Ann en Vicky van den Nieuwenhuyzen

HUWELIJKEN

DIAMANTEN
Jan Mertens & Joanna Dierickx
Sylvaan Waerzeggers & Marcellina Mathys
Eduard Heymbeeck & Paula Massant
Alphons Van Ingelgom & Jeannetta Oortman

BRILJANTEN
Maurits Holsters & Rachella Verstraeten

Lieven Vlaeminck & Annelies Naessens

02/04/2011

Joris Fortan & Kitty Berckmans

09/04/2011

Rachel Verboomen

20/04/2011

Marc Huysegems & Marijke De Vlieger

22/04/2011

Eduard Willems

24/04/2011

Frank Bruyninckx & Maaike Notebaert

22/04/2011

Chantal Vestraets

26/04/2011

Tom Schouteet & Annelies Vanherteryck

22/04/2011

Björn Serrien & Griet Hanssens

23/04/2011

Kevin Cannoot & Evelye Segers

30/04/2011

Gerrit Feyaerts & Sabine van Rooij

07/05/2011

Donny Pauwels & Myriam Deschouwer

14/05/2011

Frederik Gypen & Lieselotte Cloetens

14/05/2011

Jan Tijskens & Sandra Baeck

14/05/2011

*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

Maurits Holsters
& Rachella Verstraeten deden
er nog 5 jaar bij
en vierden hun
briljanten bruiloft. Beide echtparen namen de
gelukwensen en
geschenken van
het Koninklijk Paleis, het provinciaal bestuur en
het gemeentebestuur in ontvangst. Wij wensen hen
langs deze nogmaals van harte proficiat en hopen
dat zij nog talrijke jaren in goede gezondheid omringd door familie en vrienden samen mogen zijn.

EEUWELINGE LIZA GELLAERTS
Op 16 april 2011
vierde Liza Gellaerts uit Berg
haar 100e verjaardag. Na een
dankviering werd
een heus dorpsfeest
opgezet.
Gemeentebestuur, fanfare,
familie, vrienden, oude klanten
van het café waar zij jaren achter de toog stond, …
allen waren present om de eeuwelinge in de bloemetjes te zetten.
Wij wensen Liza nog ettelijke jaren toe in goede gezondheid blijvend omring door familie en vrienden.

U VERTREKT BINNENKORT OP REIS?
Voor elk vertrek naar het buitenland informeert u zich
best over de vereiste reisdocumenten. Reist u binnen
Europa, dan is uw identiteitskaart voldoende. Begeeft
u zich buiten Europa, dan moet u meestal een reispaspoort hebben. Informatie over wat u precies nodig heeft,
vindt u steeds terug via www.diplomatie.be (= website
van FOD Buitenlandse Zaken) of de gemeentelijke bevolkingsdienst. Controleer steeds al uw identiteitsdocumenten op geldigheid. Voor sommige landen moeten de documenten langer geldig zijn dan de vermelde
vervaldatum (bijvoorbeeld als u naar Egypte reist, moet
uw identiteitskaart nog 6 maanden geldig zijn na datum
terugkeer). Hoe het precies zit met uw reisbestemming
kan u nagaan via www.ibz.rrn.fgov.be. Buitenlanders
nemen best contact op met het Consulaat, aangezien zij
vaak extra documenten moeten voorleggen.
Procedure reispassen!
Termijn?
• Normale procedure: 10 dagen
• Spoedprocedure: binnen de 24 werkuren (wanneer de
aanvraag gebeurt op een vrijdag of op de vooravond
van een feestdag, heeft de levering de volgende werkdag plaats).
• Alle reispassen zijn geldig voor een periode van 5 jaar.
Wat moet u meebrengen?
• 2 pasfoto´s (enkel kleurenfoto’s, witte achtergrond,
aangezicht centraal)
• je identiteitskaart
Kostprijs?
• Normale Procedure: € 78,00
• Spoedprocedure: € 247,00
• Normale procedure < 18: € 41,00
• Spoedprocedure < 18: € 210,00
Is een reispaspoort voor kinderen verplicht?
De regel is dat voor landen waarvoor de ouders een
reispaspoort nodig hebben deze regel ook geldt voor
de kinderen. Het aanvraagformulier voor een paspoort
van een kind van minder dan 12 jaar wordt ondertekend
door één van beide ouders. Het aanvraagformulier voor
een paspoort van een jongere vanaf 12 jaar wordt ondertekend door de jongere en door één van beide ouders.
	
>

BURGERZAKEN

Eduard
Heymbeeck & Paula
Massant vierde
hun diamanten
huwelijksjubileum. Reeds 60
jaar delen zij lief
en leed.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGSONTWIKKELINGSSAMENWERKING
SAMENWERKING

BURGERZAKEN
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Ouderlijke machtiging voor reistoestemming minderjarige.
Dit is een formulier waarop je als ouder
toelating geeft aan je minderjarig kind om
het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie. De ouders of de ouder bij wie het
kind is ingeschreven, dienen een formulier
te ondertekenen waarbij zij de toestemming geven aan hun kinderen om alleen
of in gezelschap van iemand anders te reizen. Deze handtekeningen dienen gewettigd te worden door het gemeentebestuur.
Dit formulier wordt kosteloos afgeleverd.
Kids-ID binnen Europa!
De elektronische
identiteitskaart
voor kinderen of
de ‘kids-ID’ is een
beveiligd
identiteitsdocument
voor
Belgische
kinderen tot 12
jaar. Het vervangt het papieren identiteitsbewijs (kinderpasje). De “kids-ID”
wordt als geldig reisdocument aanvaard
in meeste landen van de Europese Unie.
Deze kaart is 3 jaar geldig.
REISTIP: Indien u geen geldig IDENTITEITSBEWIJS MET FOTO in uw bezit heeft,
koopt u best een “Kids-ID” om te reizen
binnen Europa!
Kostprijs?
• 1ste exemplaar/Vernieuwing/Duplicaat:
€ 3,00
• Spoedprocedure: € 106,00
(Aflevering na 3 dagen)
• “Super” Spoedprocedure: € 170,00
(Aflevering na 2 dagen)
Meer info:
Bevolkingsdienst
bevolking@kampenhout.be
016 65 99 41

11.11.11 WERELDFEEST OP 4, 5 EN 6 NOVEMBER!
Omdat het Zuiden onze klimaatfactuur betaalt!
In 2011 gaat 11.11.11 voor een rechtvaardig klimaat! Miljoenen
armen in het Zuiden zijn de allereerste slachtoffers van de klimaatopwarming. Nochtans is het niet hun levensstijl die het klimaat aan het wankelen brengt. Elke kilogram CO2 die wij uitstoten, legt een hypotheek op hun toekomst. Wij verbruiken, maar
zij betalen de rekening! Dit is voor 11.11.11 het vertrekpunt om in
2011 campagne te voeren rond het klimaat.
Nadat we werden beloond met de gouden 11
(een wisselbeker die het
nationaal secretariaat
van 11.11.11 jaarlijks
uitreikt) zijn we extra
gemotiveerd om er ook
dit jaar weer iets bijzonders van te maken. De beker ontvingen we
dankzij de samenwerking met tal van verenigingen, de diversiteit
van de activiteiten en onze forse financiële vooruitgang.
In 2010 bracht het wereldfeestweekend € 15.700,00 op. Dat
is maar liefst 4.727 euro meer dan in 2009. Deze middelen zijn
hoogst noodzakelijk om de armoede te bestrijden zowel op korte
als op lange termijn.
Activiteiten 2011:
• Vrijdag 4 november: Freepodium
• Zaterdag 5 november: Quiz
• Zondag 6 november: - Mountainbiketocht
- Gezins- en kinderfietstocht
- Natuurpuntwandeling
- Spel voor jongeren
• Maand November: - Luisterspel in de scholen
- Infostand in de bibliotheek
- Standje op de avondmarkt
Hopelijk laten de inwoners van Kampenhout zich inspireren en
enthousiasmeren door de inzet van de 11-vrijwilligers en is iedereen er ook bij op Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november!
Wil je meehelpen of deel uitmaken van de 11groep? Laat gerust
iets weten bij Greet De Prins (11.11.11@kampenhout.be)
Meer info over het campagnethema Klimaat vind je op
www.11.be/11. Op www.11kampenhout.be kan je vanaf
september terecht voor het uitgebreide 11-programma van
Kampenhout.

GRONDBEGEBIEDZAKEN

De gemeente wil het kwalitatief sport- en ontspanningsaanbod verder uitbouwen en bundelen met het bestaande
gemeentelijk sportcentrum aan de Zeypestraat. De gehele omgeving van het sportcentrum krijgt een parkachtig karakter waar niet alleen de ploegsporter zijn gading
vindt maar waar ook de individuele recreatieve sporter
voldoende mogelijkheden krijgt voor vrijetijdsbeweging.
De gemeente heeft opdracht gegeven aan Studieburo
Quadrant om een RUP op te stellen en de bestemming te
wijzigen van agrarisch gebied naar recreatiegebied, zoals dit werd goedgekeurd in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. Momenteel zijn enkel nog maar de grote
lijnen uitgetekend en volgt een concrete invulling van het
gebied in een latere fase maar toch wenst het gemeenbestuur u al vooraf te informeren rond dit project.
Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee
de gemeente de bestemming voor een bepaald gebied
vastlegt. Het plan geeft ook aan hoe dat gebied moet
ingericht en beheerd worden.

Het RUP ‘sport-landschapspark’ voorziet in een uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur.De huidige
bezettings-graad van de sportvelden en infrastructuur
zijn bepalend geweest om een uitbreiding voor te stellen. Het bestuur wenst hiervoor geen nieuwe locatie te
zoeken maar aan te sluiten bij de bestaande accommodatie ten oosten van de kern.

LANDSCHAPSPARK ALS LEIDRAAD
De aanpak van het RUP biedt een aantal kansen om een
aangename groene omgeving te realiseren met aandacht voor en behoud van de open ruimte. De Weesbeek
vormt de drager in het recreatief gebied. De bestaande
terreinen en de harde infrastructuur zoals gebouwen
en parking, worden geoptimaliseerd. Het geheel wordt
landschappelijk ingekleed en vergroend tot een ‘parkzone’. Recreatieve paden verbinden het sportpark met
de open ruimte en de Weesbeekvallei.

VOORSTEL VAN ‘SPORT-LANDSCHAPSPARK’
In de structuurschets wordt een ‘wensbeeld’ getoond
van een mogelijke inrichting van het ‘sport-landschapspark’.
Uitbreidingszone van de sporten recreatiezone ingericht
als ‘sport-landschapspark’
Lanen, dreven en bufferzone
vormen een ’groen geheel’
Weesbeek als fysische drager
in een ‘parklandschap’
De parking wordt uitgebreid,
aansluitend bij de sporthal en
voorzien van een groenbuffer.
Verbindingen voor fietsers en
voetgangers, voetwegen en
paden verbreden de recreatie
De bestaande sport- en recreatiezone vormt een geheel met het
sport-landschapspark

GRONDGEBEIDZAKEN

EEN SPORT-LANDSCHAPSPARK IN DE
BUURT!

7

GRONDBEGEBIEDZAKEN

GRONDGEBEIDZAKEN

een groen scherm naar de woningen en sluit aan op het
‘sportlandschap’. In de uitbreidingszone van het ‘sportlandschapspark’ is er enkel plaats voor openluchtactiviteiten, wandel- en looproutes en eventueel een looppiste.
De uitbreidingszone zal voorzien zijn van bomenrijen
en wandelpaden. Het open landschap overheerst. De
Weesbeek vormt een groen lint doorheen het ‘sportlandschapspark’.
De bestaande toegang aan de Zeypestraat blijft de
hoofdtoegang tot het ‘sport-landschapspark’.

Meer info volgt naargelang de ontwikkeling
van het project.
Of bij de dienst Grondgebiedzaken:
technischedienst@kampenhout.be
016 65 99 01

De bestaande sportinfrastructuur blijft behouden, de
parking wordt herschikt en voorzien van een uitbreiding. Een brede natuurlijk aangelegde strook vormt

BIBLIOTHEEK
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Uitbreidingszone is gelegen tussen de Guido Gezellelaan
en de Zeypestraat aansluitend bij de bestaande sportinfrastructuur.

BIBLIOTHEEK
		

AANWINSTEN TOP-10 2011
Jeugd

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

OPENINGSDAGEN EN -UREN:
maandag
15u.30 -19u.30

dinsdag
15u.30 -19u.30

woensdag
14u.00 -18u.00

donderdag
gesloten

vrijdag
15u.30 -19u.00

zaterdag
10u.00 -13u.00

zondag
gesloten

•
•
•
•
•

De roof van de gi-ga-diamant / Stilton, Geronimo
Reis door de tijd 3 / Stilton, Geronimo
De zwarte steen / Monticelli, Miki
Wat het lieveheersbeestje hoorde / Donaldson, Julia
Een fee uit duizenden / Bat, Prunella

BIBLIOTHEEK

Het magische boek / Monticelli, Miki
Rosa’s droompony / Kroonenberg, Yvonne
De 5e boog / Nielandt, Dirk
Marie / Rieu, Jean-Philippe
Kristallen tranen / Kedros, Elena

•
•
•
•
•

Over bergen heen / Martin, Charles
Laat de doden rusten / Nunn, Malla
Zwart water / Hartman, Corine
Midzomernachtdroom / Dahl, Arne
Noodweer / Pickard, Nancy

14+

Films op DVD volwassenen (top 5)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Twilight: de graphic novel - deel 1 / Meyer, Stephenie
Spotgaai / Collins, Suzanne
De schaduwen van de dood / Kiernan, Celine
Jij tegen mij / Downham, Jenny
De hobbit: graphic novel/ Tolkien, J.R.R.

Sex and the city 2 [DVD]
Wanted [DVD]
Shutter Island [DVD]
Altiplano [DVD]
The Pacific [DVD]

Films op DVD jeugd (top 5)

BIBLIOTHEEK

•
•
•
•
•
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• Opgefokt! / Descamps, Luc
• De jonge samoerai: de weg van de draak / Bradford,
Chris
• De noodrem! / Pollet, Frank
• Luka en het levensvuur / Rushdie, Salman
• De outsiders / Hinton, S.E.

•
•
•
•
•

Stuart Little 3 [DVD]: call of the wild
Belle en het beest [DVD]
Nim’s eiland [DVD]
Fantastic Mr. Fox [DVD]
The Spiderwick chronicles [DVD]

Volwassenen fictie

•
•
•
•

Gepakt! / Sohn, Amy
Veilige haven / Box, C.J.
Het familiekapitaal / Goddard, Robert
Engelenbrood: een zoektocht naar liefde en geloof in
Damascus / Saldaña, Stephanie
• Zomerleugens / Schlink, Bernhard

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

MILIEU

BESTRIJDING VAN DISTELS
De verantwoordelijke (eigenaar, huurder, gebruiker
etc..) is verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels met alle middelen te beletten. Hij moet daarvoor alle middelen aanwenden zodra
hij hun aanwezigheid vaststelt, of zodra die hem door
een overheidspersoon worden gemeld.
Worden ondermeer tot de schadelijke distels gerekend:
akkerdistel, speerdistel en kruldistel. Laat een hardnekkige overtreder ondanks de waarschuwingen van
een overheidspersoon de distels toch staan, dan zullen
ze door de overheid worden vernietigd op zijn kosten
(met een eventuele boete erbij).

Bron: VEA, Vlaams EnergieAgentschap

Met hun grote verscheidenheid en
gevarieerde ecologie zijn vlinders
waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Ze reageren ook
snel
op
veranderingen. Het is daarom erg nuttig om cijfers van
vlinders te verzamelen. Door mee te tellen met de tuinvlindertelling van Natuurpunt, help je om veranderingen van de biodiversiteit in je buurt in kaart te brengen.
Bovendien is het leuk om naar vlinders te kijken en de
verschillende soorten te herkennen.
Maak kennis op de volgende website met de 20 meest
voorkomende tuinvlinders, zodat je hen vlot kan herkennen. http://www.natuurpunt.be/nl/fotoboek-biodiversiteit_1831.aspx
Wie een tuin vol vlinders wil, mag nooit insectenbestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat is niet nodig ook, want
vogels eten de rupsen die te veel zijn op. En doen rupsen
toch schade, verzamel ze dan met de hand.
Meer tuintips vind je op www.vlindermee.be

BLOEMENMARKT OP 16 APRIL 2011

ZWERFVUILACTIE

MILIEU

BETAAL MINDER BELASTINGEN
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TUINVLINDERTELLING
OP 6 & 7 AUGUSTUS 2011

Vergeet de energiebesparende werken die u vorig jaar
liet uitvoeren niet te vermelden op uw belastingsbrief.
Kwestie van een mooie som geld niet te laten liggen.
Voor meer informatie, surf snel naar
http://www.energiesparen.be/node/1255

De tuin- en biomarkt was een succes. Zelfs de weergoden waren de standhouders en de bezoekers goed
gezind. Wij hopen u ook volgend jaar te mogen verwelkomen op onze bloemen- en plantenmarkt!

RATIONEEL WATERGEBRUIK IN DE ZOMER
We verharden werkelijk alles. Het hemelwater voeren
we dan ook nog het liefst zo snel mogelijk af. Daardoor
droogt de bodem uit.
Ons zuiver grondwater is niet onbeperkt. En het regenwater wordt pas na tientallen jaren weer zuiver
grondwater. U kan regenwater perfect gebruiken voor:
het doorspoelen van uw toilet, het wassen van de auto,
schrobben van het terras,… Gebruik leidingwater alleen wanneer u echt zuiver water nodig heeft. Met enkele voorzorgen beschermt u bovendien uw tuin tegen
langere droge periodes. Zo zal langer gras minder snel
dorre plekken krijgen dan een kort afgereden grasmat.
Gras met diepe wortels overleeft de droogte ook gemakkelijker. ’s Avonds in een keer veel water toedienen,
is voor het gras de beste methode.

Tijdens de week van 21 maart 2011 hebben de Kampenhoutse scholen en bedrijven deelgenomen aan de 3de
editie van de zwerfvuilactie ‘In de ZAK (ZwerfvuilActie
Kampenhout).
Op 27 maart, tijdens de dag van en voor de vrijwilliger,
hebben de vrijwilligers van de Kampenhoutse verenigingen de straten in de 4 deelgemeentes proper gemaakt.
Onze vrijwilligers hebben soms rare voorwerpen gevonden: ski’s, tandenborstels, medicijnen, …
Dit jaar hebben ze 820 kg opgeruimd.
Bedankt aan alle vrijwilligers die geholpen hebben om
van Kampenhout een schonere gemeente te maken.

Meer info:
Milieudienst - milieudienst@kampenhout.be - 016 65 99 04

CULTUUR

KUNSTROUTE: EDITIE 2011

FOTOTENTOONSTELLING:
VOETSPOREN VAN DEVOTIE

Een zonnig weekend lokte veel mensen naar buiten. Met
de fiets, te voet of per auto bezochten vele stille genieters van het vele moois dat Kampenhoutse kunstenaars
met plezier en fierheid tentoonstelden, in eigen huis of
op locatie. Zestien verschillende kunstenaars voelden
zich geroepen en het resultaat mocht er zeker zijn. Ook
het gemeentebestuur toonde zich van hun kunstzinnige
zijde en besliste om een portret van Raymond Impanis
aan te kopen. Enkele sfeerbeelden ten huize Villa Lucie
waar Finke en Frieda hun werken presenteerden.

Openingsuren:
Van 12 juni tot en met 26 juni 2011
Zondag: van 10u. tot 12u.
Maandag t/m vrijdag: van 10u. tot 12u.
Dinsdag: van 10u. tot 19u.
Meer info:
cultuurdienst
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

GOEDKEURING CULTUURBELEIDSPLAN 2011-2013
Het agentschap sociaal-cultureel
werk voor jeugd en volwassenen laat
per schrijven van 30 maart 2011 weten dat het cultuurbeleidsplan 20112013, ingediend door de gemeente
Kampenhout goedgekeurd werd. Dit
betekent dat Kampenhout recht heeft
op de envelopsubisidie van € 50.000
voor de uitvoering van dit cultuurbeleidsplan.
De cultuurdienst en het gemeentebestuur danken dan ook iedereen die
geholpen heeft bij de opmaak van dit
plan. U kan dit plan online downloaden (www.kampenhout.be/cultuur)
opvragen bij de cultuurdienst, gehuisvest in Villa Lucie.
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Dolle donderdagen in juli & augustus
Telkens vanaf 19u.30









07/07 @ Kampenhout

 


















04/08 @ ederokkerzeel




















25/08 @ Ons Tehuis Brabant







CULTUUR

Fototentoonstelling in Villa
Lucie over processies in
Vlaams-Brabant, met bijzondere aandacht voor de
Kampenhoutse boeteprocessie die jaarlijks doorgaat op Pinkstermaandag.
In samenwerking met Davidsfonds Kampenhout en
Provincie Vlaams-Brabant.





21/07 @ Berg



















18/08 @ Buken





JEUGD

LOGO JEUGDDIENST

SPEELPLEIN ’T GROBBELTJE

De jeugddienst is op zoek naar een tof logo en heeft
daarvoor jullie hulp nodig!
Binnenkort zullen wij een logo-wedstrijd organiseren
waar iedereen mag aan deelnemen. Ga op zoek naar het
creatieve beestje in jezelf en ontwerp het nieuwe logo
van de jeugddienst! Het wedstrijdreglement en de voorwaarden vind je spoedig online.

Waar?
Pastorij Relst, Hutstraat 24, Kampenhout
Wie?
Alle kinderen vanaf 2,5 jaar die reeds zindelijk zijn, tot
en met het 6e leerjaar zijn elke weekdag welkom. Tieners (tot en met 15 jaar) hebben op dinsdag en donderdag Zomerbrigade.
Wanneer?
Vanaf maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 26 augustus 2011.
Opgelet: op donderdag 21 juli en maandag 15 augustus
is er GEEN speelplein.
Wat?
Elke dag dompelen we de kinderen onder in een wereld
van fantasie, spel en avontuur. Je leert er heel wat leuke
mensen kennen en samen met de animatoren beleef je
een onvergetelijke zomervakantie!
Tarieven en betaling:

JEUGD
BURGERZAKEN

KINDERBURGEMEESTER 2011
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De Parkfeesten pakken op zondag 3 juli (vanaf 14 u.)
opnieuw uit met “Park4kids”.Het orgelpunt van de
namiddag vormt de verkiezing van de enige echte
Kinderburgemeester. Vanaf dit jaar kunnen alle kinderen tussen 9 en 12 jaar zich inschrijven als kandidaat
kinderburgmeester. Dus, jongens en meisjes geboren
in 1999, 2000, 2001 en 2002 kunnen zich inschrijven via
onderstaand formulier. Dit breng je binnen op de jeugddienst van Kampenhout of mail je door naar het “Park
Van Relst”. Zorg hierbij ook voor een leuke foto van jou
die we kunnen gebruiken om jouw campagne te voeren.
Liefst een pasfoto of eentje waar vooral je gezicht goed
op te zien is.
Iedereen die zich inschrijft voor deze verkiezing mag in
het najaar sowieso mee zetelen in de Kindergemeenteraad.
Inschrijven kan tot 22 juni 2011:
• via het emailadres de website van het Park Van Relst:
parkvanrelst@kampenhout.be
• via de gemeentelijke contacten:
Jeugddienst Kampenhout
Hutstraat 24, 1919 Kampenhout
016 65.99.15 – jeugd@kampenhout.be
Vanaf 22 juni e.k. maken we de kandidaten bekend via de
website van het Park Van Relst (www.parkvanrelst.be) en
op de gemeentelijke website (www.kampenhout.be).

Oudste kind
2e kind
3e kind
4e kind

Inwoner
Niet-inwoner
Kampenhout
Kampenhout
€ 7,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 3,00
€ 6,00
Gratis

Aan het begin van de speelpleindag koopt u een vijfdagenpasje. ’s Morgens laat u dit afstempelen en ’s avonds
krijgt u dit weer mee naar huis. Wanneer uw pasje vol is
koopt u een nieuw.
Opgelet: betalen kan uitsluitend met bancontact. Dit
voor uw en onze veiligheid.
De speelpleindagen komen mee op het fiscaal attest dat
u jaarlijks van de jeugddienst ontvangt.
Meer info:
Jeugddienst - Hutstraat 24 - 016 65 99 15
jeugd@kampenhout.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER: KINDERBURGEMEESTER 2011
Naam + voornaam:

Geboortedatum:

Adres:

School + klas:

E-Mail-adres:
E-Mail-adres ouders:

Tel./GSM-nummer:

Vergeet zeker je foto niet bij te voegen!		 			

/

/

JEUGD

MEDISCHE FICHE
Mogen wij vragen deze fiche zo volledig mogelijk in te vullen. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor
Speelplein ‘t Grobbeltje en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

NAAM KIND:.............................................................................................................................................................
Geboortedatum: ......................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................

Naam van persoon die uw kind mag ophalen:
1:...............................................................................................................................................................................
2:...............................................................................................................................................................................

4:...............................................................................................................................................................................

JEUGD

3:...............................................................................................................................................................................

Naam en telefoonnummer van persoon die we kunnen bereiken in geval van nood:
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1:...............................................................................................................................................................................
2:...............................................................................................................................................................................
Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? Zo ja, wanneer?
..................................................................................................................................................................................
Heeft uw kind last van allergieën? Zo ja, welke?
..................................................................................................................................................................................
Dient uw kind bepaalde geneesmiddelen in te nemen? Zo ja, welke?
(gelieve ook te vermelden wanneer en in welke hoeveelheid die moeten worden toegediend.)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Mag uw kind zelfstandig het speelplein verlaten? Zo ja, vanaf hoe laat?
..................................................................................................................................................................................
Mogelijk worden er foto’s genomen die later op de website van de gemeente
Kampenhout of in de Gemeenteberichten verschijnen. Indien u bezwaar hebt
tegen het publiceren ervan, gelieve dan hier uw handtekening te plaatsen:

Meer info:
Gemeentebestuur Kampenhout - Jeugddienst
016 65 99 15 - jeugd@kampenhout.be - www.kampenhout.be

29 Wandelconcert – K. F. De Toonkunst Berg –

28

27

26 Einde tentoonstelling ‘Voetsporen van devotie’

Schoolfeest De Toverberg

Berg Leeft! “op zen Aantwaarps” op het
dorpsplein vanaf 18u

25 Schoolfeest Ter Bronnen van 14u. tot 18u.

24

Vaste donderdagavond wandeltocht – 19u.
kerk Buken – De Witloofstappers- en trappers

23 Dorpsrestaurant Kampenhout (inschrijven
verplicht)

22

21

20 Voorjaarskermis Kampenhout

SEPTEMBER

26

30

29

28

1
2
3
4
5

31

25

27

30

29 Kermis Berg

30e Dag van de landbouw - Relst

28 Kermis Berg

25 Kampenhout Swingt Ons Tehuis Brabant
26
27 Kermis Berg

19
20
21
22
23
24

24 Hooifestival in het Torfbroek

23

22 Gemeentehuis gesloten

Vaste donderdagavond wandeltocht – 19u.
kerk Buken – De Witloofstappers- en trappers

Kampenhout Swingt te Berg

21 Nationale Feestdag – Gemeentehuis gesloten

20

19 Op een kier in de kerk van Berg en
Nederokkerzeel van 14u. tot 18u.

19 Voorjaarskermis Kampenhout + jaarmarkt

Op een kier - kerk van Berg en
Nederokkerzeel van 14u. tot 18u.

18

Na viering 9u.30 Kerk Kampenhout zingt
O.L.V. Koor het Plechtig Te Deum

17 Mossel Brossel Buken

16 Mossel Brossel Buken

18 Voorjaarskermis Kampenhout

17 Kaart-spelaovond De Bergse Vrienden

16

15 Dorpsrestaurant Relst (inschrijven verplicht)

14

15 OLV Hemelvaart – Gemeentehuis gesloten
16
17
18 Kampenhout Swingt Buken

Fanfarefeesten en mosselfestijn – Park Van
Relst – Fanfare De Vlaamse Leeuw

14

Processie - vertrek om 8u. – kerk Kampenhout
15 Mossel Brossel Buken

Okkeziel Bruist

13

13 Pinkstermaandag – Gemeentehuis gesloten

14 50+ Rimpelrock

12

12 Start tentoonstelling ‘Voetsporen van
devotie’ te Villa Lucie (tot 26/06)

AUGUSTUS

11 FD Vl. Gemeenschap – Gemeentehuis gesloten

Meer info over deze activiteiten kan u vinden
op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be

JUNI

ACTIVITEITENKALENDER

Fanfarefeesten en mosselfestijn – Park Van
Relst – Fanfare De Vlaamse Leeuw

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

COUNTRY DANS
• KVLV Nederokkerzeel: 1ste, 2de, 3de maandag van de maand

AEROBIC
• KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot 21u

FIETSUITSTAPPEN
• WTC-KWB-vrienden: voor 50-plussers, iedere dinsdag vertrek om 13u30 aan de
sporthal van Kampenhout (begin april tot eind september)
• KVLV Relst: elke donderdag van juni t.e.m. augustus om 19u aan het park van
Relst.
• KVLV Berg: elke maandagavond aan de kerk (mei t.e.m. september)

22 Seniorenfeest

20
21

13
14
15
16
17
18 Voetzoektocht Bergse Vrienden – Start om
14u. sporthal Berg
Feestmaaltijd – Ziekenzorg Kampenhout –
PAX - 12u. tot 17u.30
19 50+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast – 14u.

12 Kampenhout Kermis

11 Kampenhout Kermis

6 Zitdag verwarimingstoelage in het OCMW
7
8 50+ kookles Traktaties – KVLV Relst
9
10 Kampenhout Kermis

ACTIVITEITENKALENDER

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

KAARTEN:
• De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag van de maand Kaart-spelavond in de
Pastorij Berg om 20u
• 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.

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

VOLGENDE ACTIVITEITEN WORDEN WEKELIJKS / MAANDELIJKS INGERICHT:

10

13 Okkeziel Bruist

Nacht van de amazones – Schoonstraat te
Buken – LRV Laarstallen

PAX Zomerfestijn

PAX Zomerfestijn

9

8
9
10
11

7

6

12 Okkeziel Bruist

Vaste donderdagavond fietstocht – 19u. kerk
Buken - De Witloofstappers- en trappers

Kampenhout Swingt te Kampenhout

Zitdag verwarimingstoelage in het OCMW

5

8

7

6

5

4

50 ste Parkfeesten

Wielerwedstrijd nieuwelingen – 15u. tot 17u. –
Wielervrienden Kampenhout

3

3

50 ste Parkfeesten

2
4

2

50 ste Parkfeesten

1

Kampenhout Swingt Nederokkerzeel

AUGUSTUS

JULI
1

31

30

vertrek om 20u. voetbalveld Berg
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OCMW

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE
2011

OCMW

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.

16

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		
05-07-2011
16u. – 19u.
Maandag
01-08-2011
14u. – 16u.
Dinsdag
06-09-2011
16u. – 19u.
Woensdag
05-10-2011
13u30 – 16u.
Dinsdag		
08-11-2011
16u. – 19u.
Maandag
05-12-2011
13u30 – 16u.
Voor meer informatie over wat u moet meebrengen, wie in aanmerking komt kan u terecht op
www.ocmw-kampenhout.be ook in onze vorige
gemeenteberichten kan u alles gedetailleerd
terugvinden. U kan contact opnemen met het
onthaal via 016 314 310
Openingsuren:
Ma.-di.-woe.-do.-vrij.:
9u. - 12u. - vrije consultatie
Din.avond: 16u. - 19u. - vrije consultatie
Ma.-di.-woe.-do.: 14u. - 16u. - alleen op afspraak

OCMW KAMPENHOUT VERKOOPT
2 PRACHTIGE BOUWGRONDEN

Het OCMW van Kampenhout verkoopt 2 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 Ter Bronnen. 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 11-08-2011 om 12u. bij het OCMW toekomen. Info over de verkoopsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier is te verkrijgen bij:
OCMW Kampenhout
Stéphanie Corbeels
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
016 31 43 18
stephanie.corbeels@ocmw-kampenhout.be

OPENDEURDAG ZUURHAGE
Eindelijk is het zover!
Op 18 juni 2011 organiseert OCMW Kampenhout in samenwerking
met Ons Tehuis Brabant een opendeurdag
in Zuurhage (een zijstraat van de Tiendeschuurstraat). Het startschot wordt om 14u. gegeven
door de burgemeester en voorzitter van het OCMW.
Nadien is het doorlopend opendeurdag en worden er
drank en versnaperingen aangeboden.
Alle 60-plussers die een band hebben met Kampenhout en zelfstandig kunnen leven maar toch op zoek zijn
naar een aangepaste hedendaagse flat, zijn meer dan
welkom om onze seniorenflats te komen bezichtigen.
Voor verdere gegevens, kan u contact opnemen met:
WZC Molenstee Gemeenteplein 1
1910 Kampenhout, tel 016 31 43 28,
fax 016 58 42 08
wzc-molenstee@ocmw-kampenhout.be
Verantwoordelijke: Christine Bulinckx

TOERISME

Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen in de 16 gemeenten van het Dijleland, deelregio
van de Groene Gordel. Elke 2de en 4de woensdag – van
maart t.e.m. oktober – trek je er voor een 3-tal uur op
uit met gids. Start om 14u. Drie wandelingen worden
herhaald op zondag en starten dan om 14u.30.
In de komende de gemeenteberichten zal u nog meer
streekwandelingen ontdenken.
Kalender:
• Woensdag 22 juni: Nederokkerzeel (Kampenhout),
14u. - Samenkomst aan de Sint-Stefanuskerk - Met
zicht op een zevental kerktorens, langs landelijke wegen
en velden. Met een vleugje romantiek over witloof.
Zondag 26 juni, 14u.30: Herhaling van deze wandeling!
• Woensdag 13 juli: Kraainem, 14u. - Samenkomst
aan de Sint-Antonykerk, Oudstrijderslaan 23 - Een
“promenade” in Kraainem. Kraainem, een naam die al
meer dan 1000 jaar bestaat. Midden talrijke landhuizen,
de één al pompeuzer dan de andere, staat toch nog een
schilderachtig kerkje erg geliefd bij de trouwers en een
kapel van Expo ‘58.
• Woensdag 27 juli: Steenokkerzeel, 14u. - Samenkomst aan de Sint-Rumolduskerk - De nieuwe hoge
toren van de luchthaven is van ver zichtbaar; ook de
burcht is gebouwd in de witte plaatselijke zandsteen.
Een burcht die teruggaat tot de Franken en waar Zita,
de laatste keizerin van Oostenrijk en Hongarije, 10 jaar
woonde.
• Woensdag 10 augustus: Huldenberg, 14u. - Samenkomst aan de kerk van Huldenberg - “Zomerse veldwandeling” Via veldwegen krijgen we prachtige vergezichten op de omgeving. Bergop, bergaf naar Ganspoel
en Hof ten Bos.
• Woensdag 24 augustus: Duisburg (Tervuren), 14u. Samenkomst aan de Sint-Catharinakerk - Duisburg op
het Brabants leemplateau, een golvend landschap (60102m). De Sint-Catharinakerk in Ledische zandsteen
met laatromaanse vierkante westertoren en sierlijk
vroeg gotisch koor. Kortom een dorp met inhoud.
• Woensdag 14 september: Veltem (Herent), 14u. Samenkomst aan de Sint-Laurentiuskerk - In het landelijke Veltem, de kleinste deelgemeente van Herent,
gaan we op zoek naar natuur en cultuur.

• Woensdag 28 september: Zaventem, 14u. - Samenkomst aan de Sint-Martinuskerk - We bezoeken enkele
parken en wandelen langs de Woluwe en de Kleinbeek.
We hebben daarbij oog voor de plaatselijke geschiedenis.
Zondag 2 oktober, 14u30: Herhaling van deze wandeling!

WITLOOF IN DE KIJKER!
Onze gemeente is dé witloofgemeente bij uitstek en
daar mogen we terecht fier op zijn! Op zondag 18 september 2011, tijdens de Dag van de Landbouw, krijgt
iedereen de kans een kijkje te nemen achter de schermen! Kom met eigen ogen ontdekken hoe ons lekkere
Kampenhouts witloof groeit!
De Kring Midden-Brabant witlooftelers van Boerenbond, de Landelijke Gilden en de dienst Toerisme Kampenhout slaan de handen in mekaar voor de organisatie
van een witloofdag! Op en rond het bedrijf van de familie van Ingelgom (Heideweg 6, Kampenhout) kan je op
zondag 18 september allerlei toffe witloofactiviteiten
beleven: een kijkje nemen op het bedrijf, wandelen,
fietsen en genieten van lekkere witloofgerechten in ons
witloofrestaurant-voor-één-dag!
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer praktische informatie volgt in de volgende editie!

WERK MEE AAN ONS WITLOOF!
De productie van witloof is arbeidsintensief. Zo
moet het witloof met veel zorg gekuist en ingepakt worden. Onze witloofbedrijven zijn daarom
steeds op zoek naar arbeidskrachten: studenten,
gepensioneerden, werknemers, zelfstandigen
werklozen,… iedereen kan een handje helpen.
Wens je iets bij te verdienen op een fiscaal voordelige manier? Stap gerust eens binnen bij een
witloofbedrijf in je buurt voor meer informatie!

Meer info:
Toeristische dienst
toerisme@kampenhout.be of 016 65 99 71

TOERISME

STREEKWANDELINGEN
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HEEMKRING
MIJMERINGEN OVER HEEMKUNDE …

TOERISME

BETALENDE TOEGANG BLOSODOMEIN HOFSTADE

HEEMKRING
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Het Bloso – domein van Hofstade start , na de
plaatsing van de voorlopige omheining, op zaterdag 21 mei 2011 met het aangekondigde individuele toegangssysteem.
Inwoners van Zemst, Boortmeerbeek, Kampenhout en Steenokkerzeel mogen gratis binnen,
anderen betalen voortaan 5 euro. Voor kinderen
tot 1m30 wordt 1 euro toegang gevraagd.
Het domein is open van 9 uur tot 21 uur. Tussen
9 uur en 19 uur wordt er toegangsgeld gevraagd
tijdens de weekends en feestdagen in de maanden mei en juni. In de maanden juli en augustus
is de toegang elke dag betalend.
De toegang zal geweigerd worden aan personen
die hun identiteitskaart niet kunnen voorleggen.
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld
zijn door een meerderjarige (+18 jaar).

PRAKTISCHE ORGANISATIE VAN DE
GRATIS TOEGANG VOOR KAMPENHOUTENAREN
Voor de inwoners van Kampenhout waarvan de
identiteitskaart (zie achterzijde) vermeldt dat
zij is uitgereikt in Kampenhout, stelt zich geen
probleem. Op vertoning van hun identiteitskaart
wordt hen gratis toegang verleend.
Kampenhoutse inwoners wiens identiteitskaart
afgeleverd is in een andere gemeente kunnen
bij de bevolkingsdienst van de gemeente tijdens de openingsuren (maandag tot vrijdag van
8.45u tot 11.45 en dinsdag van 17u tot 19.45u)
een persoonlijke toegangsbadge gratis komen
aanvragen die attesteert dat zij in Kampenhout
woonachtig zijn. Ook deze badge verleent gratis
toegang tot het domein.
Ook Kampenhoutse verenigingen kunnen een
badge voor gratis toegang verkrijgen. De voorzitters, jeugdleiders, … vragen deze badge aan voor
hun groep.
Voor meer info:
015 61 83 60 Bloso
016 65 99 71 Toerisme Kampenhout

Ook voor ons leek het iets voor oude grijze mannetjes, snuffelend in hun eentje in verstofte archieven. Niets is minder
waar! Heemkunde opent deuren: naar de lokale geschiedenis en ook naar mensen. Ineens is er dat extra onderwerp
waar we mensen kunnen over aanspreken.
Er is reeds veel verloren gegaan, zowel archieven en herinneringen als tastbaar erfgoed. Reeds eeuwen terug ging
men erg opruimend te keer: bij de aanleg van het kanaal
later van de steenwegen nog later van grote infrastructuurwerken. Erfgoed als hoeves en landhuizen in lokale steen
en volgens traditionele stijlen gebouwd verdwijnen tot vandaag om plaats te maken voor huizen in willekeurige door
elkaar gegooide stijlen. Vele zolders
worden ongenadig opgeruimd.
Een heemkring
is er zeker niet
om vooruitgang
tegen te houden
maar hem te helpen geleiden tot
respect voor al datgene wat onze voorzaten hebben verwezenlijkt. Vooral ook
als collectief geheugen. Het is prettig voor onszelf en onze
kinderen als we kunnen bladeren in “het grote album van
het verleden”. Dit is niet zomaar een opgave. Het “album”
zal vele hoofdstukken en bladzijden tellen. Daarover werd
met enthousiasme gepraat tijdens de heemvergadering
van 2 april in Villa Lucie. Zo werd voorgesteld werkgroepen
op te richten die geruime tijd bezig zullen zijn met een bepaald thema: gebouwen en monumenten, sport, landbouw,
genealogie en dialect. Maar eigenlijk zijn we al goed bezig.
Zo hadden verschillende leden op deze bewuste vergadering reeds interessante voorwerpen bij: rouwprentjes, foto’s, bijzondere boeken en bijna ontroerend: een zeldzaam
boterpotje van de “Laiterie de Campenhout”.
Nieuwe leden zijn welkom en onze heemkring zal een stand
hebben op de jaarmarkt. De jaarmarkt van Kampenhout?
Op zichzelf is dat al een heem-thema! Verklaar maar eens
hoe het komt dat Kampenhout het recht kon bekomen niet
één jaarmarkt, maar twee “halfjaarmarkten” te organiseren?
Gezonde nieuwsgierigheid is onze drijfveer. Nu hopen we
dat je zelf nieuwsgierig bent: neem een kijkje op onze website: www.campenholt.be.
Door Greet Janssens en Hubert Gulinck
Meer info: heemkring@kampenhout.be

ONDERWIJS

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

Inschrijvingen
Inschrijvingen kunnen de hele grote vakantie na
telefonische afspraak op het nummer 016 659977
of op de openklasdag op maandag 29 augustus 2011
tussen 17u. en 18u.

Knutselen in de kleuterschool

De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg - 016 65 99 77
Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Berg – 016 65 69 33
www.detoverberg.be - directie@detoverberg.be

NUTTIG
NIEUW NUMMER INFRAX/PBE
De PBE heeft een nieuw telefoonnummer. Vanaf heden
kan u bellen naar 016 84 12 90
Klasoverschrijdend werken rond sociale vaardigheden

WOONLOKET GESLOTEN OP…
Het woonloket zal komende periode gesloten zijn op volgende momenten:
• Van 4 juni t.e.m. 10 juli
• Van 8 augustus t.e.m. 28 augustus

DE LIJN INFORMEERT:

Marc De Bel op bezoek

AGENDA
Schoolfeest De Toverberg
zaterdag 25 juni 2011 om 14u.
Openklasdag in De Toverberg en Het Klimtouw
maandag 29 augustus 2011 tussen 17u. en 18u.

Alle reizigers kunnen via mail op de hoogte
worden gehouden van voorziene omleidingen van De Lijn. Bij inschrijving kan je de
gewenste lijnen selecteren en dan ontvang
je via mail de omleidingsinfo. Het is volledig gratis en zo
kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.
Registreren kan via www.delijn.be/omleidingen
Meer info op 070/220 200 (betalend nummer)
of via www.delijn.be
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Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
016 65 99 86 - www.hetklimtouw.be

ONDERWIJS

Paasbrunch in Het Klimtouw

POLITIE

FIETS VEILIG MET KINDEREN
Wil je leuk en veilig fietsen met het hele gezin zodat iedereen behouden aankomt? Deze tips kunnen je zeker
helpen.

POLITIE

Controleer op voorhand jouw fietsen:
• werken de remmen, de verlichting en de fietsbel?
• is de bandendruk in orde?
• heb je reparatiemateriaal?
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Handige hulpmiddelen voor onderweg:
• neem een kleine EHBO-kit mee voor eventuele kwetsuren;
• neem je GSM mee;
• maak op voorhand goede afspraken;
• draag een veiligheidsvestje of fluorescerende;
• zet een fietshelm op. Dit is niet verplicht maar het verhoogt je veiligheid.
Veilig onderweg:
• maak steeds gebruik van de fietspaden;
• neem altijd het fietspad rechts van de rijrichting;
• Is er geen fietspad? Dan rijd je zo dicht mogelijk tegen
de kant van de weg.
• Zorg ervoor dat je de kinderen altijd in het zicht hebt en
dat ze binnen gehoorsafstand blijven.
• Ben je met twee volwassen? Laat het kind dan tussen
jullie inrijden.
• Ben je alleen met een kind? Fiets dan links naast het
kind en geef aanwijzingen in verstaanbare taal.
• Bellen met de GSM is verboden tijdens het fietsen.
Zorg ervoor dat iedereen tijdens het rijden de handen
aan het stuur houdt.
• Kom je aan een kruispunt zonder specifieke fietsoversteekplaats? Dan steek je het kruispunt over via de rijbaan en niet via het zebrapad.
• Een rode asfaltstrook (fietssuggestiestrook) aan de
rechterzijde van de rijbaan is geen verplicht fietspad
maar alleen een aanwijzing waar je het beste rijdt.
Ben je alleen met meer kinderen op pad?
• Zorg er steeds voor dat je zicht hebt op het verkeer en
de kinderen.
• Geeft altijd het goede voorbeeld en geef de kinderen
uitleg.
• Geef aanwijzingen als je de straat oversteekt of als er
verkeer nadert.

• Zorg ervoor dat de andere weggebruikers je opmerken.
• Steek je de weg of een kruispunt over? Zorg er dan
voor dat je een goed zicht hebt op de verkeerssituatie.
• Verander je van richting? Steek dan je arm uit in de
richting die je wil nemen.
• Steek alleen over als de verkeerslichten op groen
staan. Kan de groep niet in een keer oversteken? Blijf
dan zelf staan tot iedereen over is.
Op maat van de kinderen
• Plan je uitstap op voorhand en houdt de tocht binnen
de fysieke mogelijkheden van de kinderen.
• Kies bij voorkeur voor een kindvriendelijke route zonder drukken banen.
• Stem je snelheid af op de snelheid van de zwakste van
de groep.
• Zorg ervoor dat fietsers elkaar niet voortrekken. Dat
leidt gemakkelijk tot valpartijen.

FIETSLABELACTIE
In onze politiezone gaan op volgende momenten labelacties door, inwoners van Kampenhout kunnen ook terecht in de wijkposten van Zemst en Steenokkerzeel (en
vise versa):
• 13 juni Jaarmarkt Zemst (van 9u. tot 14u.)
• 19 juni jaarmarkt Kampenhout (van 9u. tot 14u.)
• 5 juli hoofdpost Steenokkerzeel
• 2 augustus wijkpost Zemst
• 6 september wijkpost Kampenhout
• 18 september zondagmarkt Steenokkerzeel (van 9u.
tot 13u.)
• 4 oktober hoofdpost Steenokkerzeel
• 8 november wijkpost Zemst
Telkens van 17u. tot 19u.
Wijkpost Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
016 31 48 40
politie@kampenhout.be

SPORT

Donderdagochtend
21 april stonden
er naar jaarlijkse gewoonte een 40tal sportievelingen klaar voor de avonturensportdag
te Rijmenam. Onder de stralende zon en midden in de
natuur hebben ze allemaal het beste van zichzelf gegeven! Klimmen en klauteren hoog in de bomen, balanceren en evenwicht bewaren boven water, ook dit
jaar zat het er allemaal bij. Alle deelnemers konden
zich naar hartenlust uitleven op het hindernissenparcours. Hopelijk zien wij jullie volgend jaar terug voor
een nieuwe editie van deze avonturensportdag!!

SPORTWEKEN ZOMER 2011!
De sportweken tijdens de paasvakantie waren wederom een succes! Zowel bij de eerste als bij de tweede
sportweek stonden er dagelijks 80 kinderen op post in
de sporthal van Kampenhout om te sporten samen met
onze monitoren.
Ook in de zomervakantie organiseert de sportdienst
sportweken voor verschillende leeftijdsgroepen.
Maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2010
(°2004 – 1999)
Dinsdag 12 juli tot en met vrijdag 15 juli 2010
(°2004 – 1999)
Maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2010
(°2004 – 1999)
Dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2010
(°1999 – 1995)
Maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2010
(°2006 – 2005)
Inschrijven kan op zaterdag 28 mei 2011 van 10 u. tot
12 u., daarna tijdens de kantooruren op de sportdienst
in de sporthal (Zeypestraat26, 1910 Kampenhout).
! OPGELET! Het aantal plaatsen is beperkt.
Meer info en het inschrijvingsformulier vindt u op
www.kampenhout.be en via de folder (verspreid in de
Kampenhoutse scholen).

ZOEKTOCHT MONITOREN
De sportdienst is op zoek naar sportmonitoren die
instaan voor de sportieve begeleiding van de kleuters, kinderen en jongeren tijdens de sportweken. We
zijn op zoek naar gemotiveerde sportievelingen die

gedurende de hele week de kinderen begeleiden en
laten proeven van verschillende sporten. Een sportdiploma is steeds een pluspunt, maar iedereen kan zich
kandidaat stellen.
Het formulier om je kandidaat te stellen vind je op de
gemeentelijke website of kan je via email aanvragen
(sport@kampenhout.be).

AAN DE SPORTVERENIGINGEN:
Erkenning, subsidiëring, …
Alle erkennings- en subsidieaanvragen moeten voor
15 september 2011 worden binnengebracht op de
sportdienst. De nodige documenten, alsook een handige leidraad, vindt u op de gemeentelijke website. De
sportdienst blijft echter bereid om alle vragen omtrent
de dossiers te beantwoorden. Wees op tijd! Laattijdige
dossiers worden niet behandeld.
Week van de sportclub/ proef je sport periode
Net zoals vorige jaren organiseren we een “proef je
sport periode” waarbij tijdens de maand september
geïnteresseerde sporters kunnen deelnemen aan de
trainingen van uw sportvereniging om te proeven van
de sport en de sportclub. Een speciale sportpromotiefolder met alle deelnemende sportverenigingen zal
worden verspreid in de Kampenhoutse brievenbussen.
We vragen de sportverenigingen om hun medewerking
en de deuren in september open te zetten. Gelieve volgende informatie zo snel mogelijk (voor 8 juli 2011) te
bezorgen aan de sportdienst: Naam sportvereniging,
Contactpersoon, overzicht trainingsmomenten. Gelieve ook te melden of geïnteresseerde sporters zich
eerst dienen aan te melden voor een deelname aan de
training / oefenmoment. Een aanvraagformulier vind je
op de gemeentelijke website.
Club in de kijker
Met de actie “Club in de kijker” willen we de Kampenhoutse sportclubs de kans geven om zich voor te stellen aan de bevolking. De tekst met bijgevoegde foto
wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en in
de gemeenteberichten (zolang de beschikbare ruimte
dit toelaat). Het invulformulier is terug te vinden op de
gemeentelijke website of op aanvraag te bekomen bij
de sportdienst.
Vragen en/of opmerkingen i.v.m. sport en bewegen?
Meld dit dan via sport@kampenhout, 016 65 99 75
of op de sportdienst zelf. De sportdienst bevindt
zich in de sporthal van Kampenhout.

SPORT

AVONTURENSPORTDAG
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WELZIJN

STA UW NAVELSTRENGBLOED AF
Navelstrengbloed redt levens
De stamcellen die in navelstrengbloed zitten, kunnen
een leven redden. Voor patiënten met leukemie (of andere bloedziekte) biedt een transplantatie met stamcellen vaak een laatste kans op overleven wanneer de klassieke behandelingen niet aanslaan.

WELZIJN

Navelstrengbloed heeft geen functie
Navelstrengbloed is het bloed dat achterblijft in de navelstreng en de moederkoek. Het afstaan is: pijn- en risicoloos voor moeder en baby, gemakkelijk uit te voeren
bij de bevalling en gratis
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Navelstrengbloed is kostbaar
Er is nog altijd niet genoeg bloed voor iedereen. Navelstrengbloed kan alleen worden gebruikt voor patiënten
van wie de weefseltypering zo goed mogelijk overeenkomt met die van de donor van het navelstrengbloed.
Omdat er zeer veel verschillende weefseltyperingen
voorkomen, zijn er zeer veel navelstrengbloeddonaties
noodzakelijk.
Het gemeentebestuur ondersteunt dit actief en zorgt
voor een bijdrage van 125,00 euro aan de Leuvense Navelstrengbloedbank per afgestaan navelstrengbloedje.

• houd baby’s jonger dan 1 jaar uit de zon;
• laat kinderen in de schaduw spelen tussen 11 en 15
uur;
• zorg voor een hoofddeksel en laat hen een droog Tshirt en een zonnebril dragen;
• breng regelmatig een rijkelijke laag waterbestendige
zonnecrème aan met een beschermingsfactor van minimum 30.
Van cruciaal belang is dat men zich beschermt tegen
zonnebrand met kledij, hoed of petje en aangepaste
zonnecrème voor uw huidtype. Vraag daarom steeds
raad aan uw apotheker.
(Bron: Stichting tegen Kanker)

DORPSRESTAURANTS NAJAAR 2011
Tijdens de zomermaanden zijn er geen
dorpsrestaurants. Alvast bedankt aan
de vele vrijwilligers voor hun inzet
voor dit initiatief.
Vanaf volgend jaar zal u niet per keer
een brief in de bus ontvangen maar wel één handig kaartje met daarop de data voor de beide Dorpsrestaurants van
uw deelgemeente alsook de contactpersonen. Dit najaar
ontvangt u beide: een brief en een kaartje. Zo weet u al
waar u vanaf 2012 naar kan uitkijken. Uiteraard houden
wij u ook steeds op de hoogte via onze gemeenteberichten:
Buken:11 oktober 2011
Nederokkerzeel:7 november 2011
Relst:16 november 2011
Berg: 23 november 2011
Kampenhout: 1 december 2011

VRIJWILLIGERSWERK ONLINE
Als organisatie kan u zich aanmelden
via de website www.vrijwilligerswerk.
be Via de handige toepassing is het
eenvoudig om vraag en aanbod samen te brengen.
Via de website kan u vacatures invoeren die dan door
kandidaat vrijwilligers kunnen worden bekeken.
Ook mensen die het na onze vrijwilligersdag voelen
kriebelen om zich belangeloos in te zetten, kunnen op
de site terecht. Je kan er allerhande interessante vrijwilligersvacatures vinden.
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Welzijn.

BESCHERM U VOOR DE ZON
Als de zon schijnt in Vlaams-Brabant, dan genieten we
daar graag van. We hopen samen met u op een zonnige
zomervakantie maar raden ieder toch aan om verstandig te zonnen. Het komt neer op het volgen van een aantal gedragsregels, zoals o.a.:

Meer info:
Dienst Welzijn - welzijn@kampenhout.be
016 65 99 59 – 016 65 99 34

VERENIGINGEN
IN DE KIJKER
EEN HEERLIJKE TIJD, DE ZOMER…

Meer informatie? Neem gerust contact op met
drugpreventie@kampenhout.be 0474/85.92.17

2010 was een druk seizoen voor staande wipmaatschappij Concordia uit Kampenhout.
Tijd om ook van 2011 een schitterend seizoen te
maken met schietingen op 20 juni, 1 juli, 23 juli
en 12 september als afsluiter.
Oefening baart kunst stelt Concordia en daarom
nodigen zij geïnteresseerden uit om het wipschieten te ontdekken. Materiaal en deskundig
advies staan ter beschikking voor zij die het
graag willen leren. Heb je de smaak dan te pakken dan kan je aansluiten bij deze maatschappij
die ondertussen meer dan 130 jaar bestaat!
De wekelijkse oefening is steeds op woensdag
vanaf 18u.30 achter de voetbalterreinen aan de
sporthal te Kampenhout.
Meer informatie via 016 65 63 10

OP KAMP MET JOKA
Voor het kamp in Ons Tehuis Brabant te Kampenhout is JOKA nog op zoek naar enthousiaste
kampers die de bewoners een weekje andere
vakantie wil aanbieden.
Joka organiseert al meer dan 30 jaar kampen
in woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen
met een beperking en in psychiatrische centra. Ze gaan er een week lang kamperen in een
voorziening. Voor de bewoners is dit een onvergetelijke ervaring’ Maar ook voor de jongeren;
het is jezelf volledig geven gedurende een week
en genieten van een glimlach op het gezicht van
een bewoner. Het kamp zal plaatsvinden van 17
tot 22 juli 2011. Via de website www.jokaweb.be
kan je meer informatie vinden over de andere
kampen die Joka inricht.
Deelname aan het kamp is gratis!
Meer informatie via 02 248 10 42.

VERENIGINGEN IN DE KIJKER

KONINKLIJKE WIPMAATSCHAPPIJ
CONCORDIA KAMPENHOUT
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en geen zomer zonder festivals natuurlijk! Als je de “Tien geboden voor de festivalganger” respecteert, zal je een zorgeloos en fantastisch festival beleven:
1. Onderschat nooit de sterkte van de zon. Draag liever een
petje en een zonnebril en smeer je regelmatig in met zonnecrème. Geraak je oververhit door de warmte of door het
drummen in de mensenmassa, neem dan de tijd om te
chillen en even af te koelen.
2. Zweten betekent vochtverlies. Drink regelmatig een beker
water of frisdrank; zo herstel je je vochtbalans. Want vergeet niet: een mens bestaat voor 70% uit water.
3. Alcohol, energy-drinks en drugs zijn vochtafdrijvers! Op
bier alleen red je het niet; bier helpt immers niet om je
vochtbalans op peil te houden. Switch dus geregeld eens
over naar water of frisdrank.
4. Hou steeds je vrienden in het oog en je gsm bij de hand.
Dat is een goede basis om problemen te vermijden. Geraak
je toch in de problemen? Blijf rustig en vertel je vrienden
dat je je niet goed voelt. Vraag hulp aan de mensen van de
security of ga langs een EHBO-post vóór het echt helemaal
fout gaat.
5. Drank, drugs of pillen mixen kan zeer ernstige gevolgen
hebben. Elke persoon reageert anders op drugs en de effecten zijn zeer onvoorspelbaar. Laat het mixen aan de DJ
over!
6. Zwaar fuiven eist zijn tol. Probeer tussendoor regelmatig
en gezond te eten. Als je gegeten en geslapen hebt, verdraag je alcohol beter. Vermijd fastfood; kies voor vis-, kipof sojagerechten. Probeer ook voor de nodige vitamines te
zorgen: eet bv. eens een stuk fruit.
7. Drink voor je gaat slapen enkele glazen water. Dat kan je
een kater besparen, of de ophanden zijnde kater toch een
beetje verlichten.
8. Vermijd een vloeibaar ontbijt; alcohol op een nuchtere
maag zal je alleen maar sneller (terug) naar de vernieling
helpen. Neem liever een gezond ontbijt; de ideale start
voor een nieuwe festivaldag.
9. Je bent moe, maar je wilt toch op stap? Bedenk dat alcohol
geen pepmiddel is, hoewel dit in het begin wel zo kan aanvoelen. Je gevoel van vermoeidheid wordt enkel (tijdelijk)
verdoofd, maar in werkelijkheid is die vermoeidheid er wel
degelijk. Als je moe bent, kan je beter geen alcohol drinken, omdat de vermoeidheid er voor zorgt dat je sneller
dronken wordt.
10. Maar bovenal, amuseer jezelf!

VERENIGINGEN IN DE
KIJKER
BERG LEEFT! OP ZEN AANTWAARPS

VERENIGINGEN IN DE KIJKER

Dit jaar is het reeds de derde editie van ons dorpsfeest
Berg Leeft!. De vorige jaren waren werkelijk een succes
met de thema’s Berg Leeft! “Oep zen Brussels” en “Up
se Ghents”.
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Het programma Berg Leeft!... “Op zen Aantwaarps”:
Zaterdag 25 juni 2011 vanaf 18u.
Infostand, Antwerpse bieren en gerechten
Optredens van:
19u.00 Halfzeven Doenker
20u.30 Rupelsoldaten
22u. Axl Peleman
Zondag 26 juni vanaf 11u.30
(onder voorbehoud een aperitief concert)
Lunch – thema Antwerpen wereldhaven (reserveren per
BergLeeft@live.be)
Kinderanimatie met o.a. een springkasteel
Dit allemaal op het dorpsplein van Berg.
Inkom GRATIS.
Meer informatie bij Berg Leeft!, Rudy De Meirsman
BergLeeft@live.be

“COMT AL NAER CAMPENHOUT

De moeder godts vereeren sy sal door ’t heiligh cruys
het quaet van u afkeeren”
…zo staat het te lezen onder het aloude processievaantje. En al is dat vereren voor ieder verscheiden, al kreeg
het kwaad door de tijden wisselende invulling, dat is wat
Kampenhout nu al minstens 367 jaren ongebroken doet.
Want in de kerkrekening van de O.-L.-Vrouwparochie
van 1644 vinden we de vroegste vermelding van de dagh
dat men de groote wegh omgaet.
De rijke roomse praal verdween met de tijd; vandaag is
de processie sobere devotie.
Maar de kern bleef: het vroeg 17e-eeuwse en geschouderd gedragen Mariabeeld, het met erelicht omgeven

Sacrament, de nog een eeuw oudere Sint-Sebastiaansgilde, die met haar vaandel en klederdracht de processie kleurt, het ongewijzigde 13 km lange, grotelijks door
landelijk schoon lopende parkoers, de zegening aan de
fraai versierde kapellen en het slot met het graag gezongen Kampenhouts Marialied in de O.-L.-Vrouwkerk.
De herwonnen samenwerking met Relst gaf nieuwe
impulsen: in Sint-Jozef is een massaal bijgewoonde
pinkstereucharistie. En groeiende delegaties van SintServaas Berg en Sint-Stefaan Nederokkerzeel en stappers van ver buiten de federatie verzekeren mee de
processietoekomst. Vorig jaar werd door toedoen van
Den Brabander weer aangeknoopt met de eeuwenoude
paardentraditie. Voor dit jaar wordt een vernieuwd processieboekje voorzien.
De Maria-ommegang bewaken en bewaren is Kampenhoutse ereplicht van generaties. Wie de weldadige koppeling van devotie en sportief stappen ziet zitten, kan
bijdragen. Pinkstermaandag, 13 juni. Vertrek om 8u.,
aan de Kampenhoutse kerk.

INTERVIEW MET DE OUDSTE VERENINGING VAN KAMPENHOUT
De oudste vereniging van Kampenhout! Daar zal u allicht
fier op zijn. Kan u misschien heel kort de gilde even voor
stellen, voor de inwoners die jullie nog niet kennen?
In 1541 was de St. Sebastiaansgilde van Kampenhout
aanwezig op een “Haegspel” in Mazenzele en werd op
die manier vermeld in de registers van de pastoor van
Mazenzele. Dat is het oudste bewijs dat wij hebben van
het bestaan van de gilde Vermoedelijk is zij een 100-tal
jaren ouder en werd zij opgericht in de vroege Middeleeuwen samen met andere gilden in omringende gemeente met het doel om have en goed te beschermen.
Klopt het dat jullie zich ook in de sporten vendelzwaaien en boogschieten verdiepen? Hoe gaat dit juist in zijn
werk?
In oorsprong is de gilde een boogschuttersgilde. Zij oefenden samen om ten strijde te trekken als zij opgeroe-

pen werden door de kasteelheren van
Leuven. Bij het dansen van de “Kadril
van Kampenhout” zingen zij over Leuven en hoe plezant het daar (soms) was. Elke gilde had
toen een vaandel en in vredestijd werden er onderling
wedstrijden gehouden wie de meeste kunsten kon vertonen met zijn vaandel. Dat gebeurt nu nog maar de nadruk
ligt momenteel wel meer op het volksdansen. Ook het
boogschieten wordt nog druk beoefend tegen andere gemeenten maar nu wordt er gemikt op pluimpjes. Wie het
meeste pluimpjes van de wip kan schieten is kampioen.
De gilde draagt traditionele klederen tijdens activiteiten
(zoals tijdens processie van Kampenhout). Hoe oud zijn
deze? Zijn deze geïnspireerd op de originele klederen
van 1541? Zit er enige symboliek in verstopt?
De traditionele kledij die we nu dragen verwijst naar de
tijd van Rubens die in onze streek een kasteel had (Elewijt). Rond 1920 droegen de gildeleden een “pitteleer” en
een hoge hoed. Vroeger was de gilde een vereniging van
de welstellende burgers van Kampenhout en de vrouwen
droegen steeds, naargelang hun welstand, de mooiste
kleren van hun tijd.
Een gilde en haar werking wordt vaak ten onrechte geassocieerd met iets ‘oubolligs’, niet meer van deze tijd.
Hoe gaan jullie hier mee om tegen deze vooroordelen?
Hoe trekken jullie nieuwe leden aan?
De gilde staat voor traditie. De leden zijn allemaal fier
er lid van te zijn en de tradities van vroeger in stand te
houden. Vanaf 18 jaar kan iedereen, die voeling heeft met
folklore en zijn vrije tijd wil doorbrengen in een hechte
vriendenkring met eigen regels en gewoonten, lid worden. Er moet natuurlijk een band bestaan met GrootKampenhout ; er geboren zijn of inwonen of getrouwd zijn
met iemand van hier.
Waar/bij wie kunnen mensen terecht voor meer info:
naam, adres, telefoon, email, website
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen terecht op het
secretariaat:
Marleen Horemans - Langestraat 22
1910 Kampenhout - 0475/82 92 42
marleenhoremans@gmail.com

JUBILEUM PARKFEESTEN OP
1-2 EN 3 JULI 2011 – 50STE UITGAVE
Vrijdagavond 1 juli: Will Tura met Tura Live 2011.
Zaterdag 2 juli:
• wielerwedstrijd voor nieuwelingen.

• SUMMER PARK PARTY. (fuif met Party D.J. WIM en
gast D.J. FRANK ( Carré en Discotec) )
Zondag 2 juli:
• “Oude volksambachten van nu” tussen 11u. en 17u.
• park4kids vanaf 14u., sensationele attracties en spelen,
de verkiezing van de Kampenhoutse Kinderburgemeester en tussendoor het traditionele “Ballekes rapen”
Zondagavond vanaf 20u.: zingen, dansen en feesten……
slotapotheose met de SCHLAGERSHOWBAND.
Gratis toegang voor iedereen!
Doorlopend tijdens de drie dagen:
• lekker tafelen in het parkrestaurant
• tentoonstelling Terugblik 50 jaar Parkfeesten
• Belgian Grand Prix 2011: internationale wedstrijd
voor electrobuggy’s.
Meer info: www.parkvanrelst.be
parkvanrelst@kampenhout.be

WEDSTRIJD KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL
Onder een stralende zon was er op zaterdag 30 april
2011 de sociale test, brevet en debutantenwedstrijd van
de Kampenhoutse Hondenschool. In het totaal mochten
wij 40 deelnemers verwelkomen voor deze wedstrijd. De
keurders van KKUSH waren de heren Dirk Cooreman, Alfons Van den Bosch, Walter Mariën en René Noiret.
Voor de sociale test zijn alle deelnemers geslaagd. Bij de
brevetten hadden wij op 2 na iedereen die geslaagd was.
Om 17u. mochten wij in onze club de heer Jaak Pijpen,
hoofdredecateur van de woef, Burgemeester van Kampenhout en enkele schepenen verwelkomen voor de
prijsuitreiking. Iedere deelnemer kreeg als aandenken
een mok met het logo van de Kampenhoutse hondenschool mee naar huis. De heer Jaak Pijpen had ook voor
de beste speler van Debutanten een jaarabonnement van
de woef bij.
Graag willen wij dan ook namens de Kampenhoutse Hondenschool Jaak Pijpen, de Burgemeester en schepenen
bedanken voor de steun aan onze club.
Wij hopen dat iedereen deze school zou raadplegen bij
de zoektocht naar een geschikte hond alsook bij de opvoeding van onze lieve viervoeters. Wie een hond koopt
doet dit beter niet zonder denken. Alle dieren verdienen
aandacht en verzorging!
Kampenhoutse Hondenschool
www.kampenhoutsehondenschool.be

VERENIGINGEN IN DE KIJKER

VERENIGINGEN IN DE
KIJKER
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SENIOREN

SENIORENFEEST 2011
Het jaarlijks seniorenfeest vindt dit jaar plaats
op donderdag 22 september 2011.
Afspraak in de Kampenhoutse sporthal, Zeypestraat 26.
De deuren gaan open vanaf 11u.15.
Wat mag je verwachten:
11u.45 Speech Burgemeester
12u. Warm middagmaal
14u. Showprogramma met

SENIOREN

Eddy Herman - Les Filles de Malines – De Popkoning – Laura Lynn
Deelnemen kost
€ 12,00: showprogramma & warm middagmaal
€ 5,00: showprogramma
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Inkomkaart niet bij = geen toegang!
Kaarten te verkrijgen vanaf juli 2011
Bevolkingsdienst, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41
Welzijnsdienst, 1ste verdieping, Villa Lucie (Oud gemeentehuis), 016 65 99 59

Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus,
Voortstraat 53
Kris Leaerts,
Aarschotsebaan 83
Stefaan Peremans,
F. Schoevaertsstraat 12
Greet Willems,
Grootveldstraat 68
Stefan Imbrechts
Grootveldstraat 89
Gwenny Devroe
Haachtsesteenweg 127

0474 92 03 31
0478/36 33 40
0497 89 61 84
0473 95 89 39
0498/92 27 75
0495/60 86 60

Vrijwilligers
Net De Becker
Lea Vandermeiren
Gustaaf Meeus
Maurits Overloop
Victor Peeters
Sylvain Verdeyen
Albert Willems

Berg
Kampenhout
Nederokkerzeel
Kampenhout
Kampenhout
Nederokkerzeel
Berg

Bergstraat 45
F. Verstraetenlaan 41
Peperstraat 121 A
Kruisstraat 4
Wildersedreef 31 A
Laarstraat 38
Torfbroeklaan 18

SENIOREN

DANSNAMIDDAG SENIOREN
Niet vergeten! In de maanden juli en augustus
zullen er geen dansnamiddagen georganiseerd
worden. Vanaf september kunnen de senioren
weer dansen in “Den Ast” op volgende data:
19 september 2011
3 oktober 2011
21 november 2011
5 december 2011

All-in ticket kost € 30,00 (busreis en toegangsticket) en is te betalen bij inschrijving met onderstaand strookje. Tot 15 juli kan je inschrijven in
Villa Lucie, Gemeenteplein te Kampenhout. Let
op: de plaatsen zijn beperkt dus zorg dat je er op
tijd bij bent.
Meer informatie volgt na de afsluiting van de inschrijvingen.

Deuren open vanaf 13u.30 en gratis inkom.

WEKELIJKSE FIETSUITSTAPPEN

Wil je ook iets aan je conditie doen?
Dit is het moment!
Het vertrek is voorzien aan de sporthal van
Kampenhout om 13u.30 stipt en men rijdt aan
een tempo van ± 15km/u. De heen- en terugrit
duurt ca. 1 uur. Onderweg wordt er een pauze
ingelast van ongeveer 30 minuutjes om eventjes
op adem te komen en de dorstige te laven.
De organisatoren bieden planning en veiligheid,
onder de vorm van een uitgestippeld parcours,
4 wegkapiteins, een verzekering en de naleving
van de wegcode voor fietsers in groep.
Meer info bij de sportdienst:
Tel.: 016 65 99 75 of sport@kampenhout.be
Of bij KWB Kampenhout, 016 65 60 18

SENIOREN

De gemeentelijke sportdienst organiseert in samenwerking met KWB Kampenhout wekelijkse
fietsuitstappen voor 50-plussers. Deze gaan
door op dinsdagnamiddag van april tot en met
september.
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INSCHRIJVINGSSTROOK
RIMPELROCK 2011
Dhr./Mevr.:

Adres:

Tel./gsm:
Wenst in te schrijven voor Rimpelrock 2011

RIMPELROCK 14 AUGUSTUS TE
HASSELT
Zoals in vorige gemeenteberichten beloofd
hier alle informatie over HET festival voor de
50-plusser.
Op zondag 14 augustus vertrekken we met de
bus richting Hasselt (Kiewit).

		

personen x € 30,00 =

		

€ totaal

(te betalen bij inschrijving te Villa Lucie)		

			
Datum ontvangst
(door gemeente in te vullen )

KAMPENHOUT
KERMIS
17 - 20 JUNI 2011

DAG VAN DE VRIJWILLIGER

Vrijdag 17 juni
Vanaf 16 u.: Kermisattracties voor jong & oud
18 u.:
Officiële opening van kermisweekend door
Kindergemeenteraad
19 u.:
Optreden Grey & Green
20 u.:
Optreden Morenko

Zaterdag 18 juni
Vanaf 16 u.: Kermisattracties voor jong & oud
18 u.:
Straatanimatie met The Paparazzo ‘50
19.30 u.:
Spetterend optreden (door Eetcafé D’Uitdaging en
Café In den Biechtstoel)
20 u.:
Vuurwerk (pastorijtuin)

Zondag 19 juni
Vanaf 8 u.:
Vanaf 9 u.:
Vanaf 10 u.:
11 u.:
12 u.:

Jaarmarkt met Ecobeurs
Rommelmarkt, oldtimertentoonstelling Krak, …
Kermisattracties voor jong & oud
Hondendemonstratie dr. Hondenschool (pastorijtuin)
Optreden van BRUT (door Eetcafé D’Uitdaging en Café
In den Biechtstoel)

Maandag 20 juni
Vanaf 15 u.: Kermis – Familiedag:
Kermisattracties aan verminderde tarieven
Organisatie & V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout
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