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Als u deze Gemeenteberichten van Kampenhout ontvangt , passen we ons aan het winteruur aan. Dagen worden korter , de herfst tooit de natuur. Toch zal onze gemeente niet
indommelen. De trage wegen die Kampenhout rijk is , vertellen niet alleen een eigen
verhaal uit het verleden. Ze stimuleren ons ook om al wandelend ons verborgen natuurschoon te ontdekken. Zaterdag 3 december nodigt onze toeristische dienst
u uit. U wilt zeker het nieuwe deelgebied met trage wegen ontdekken.
Dat Kampenhout al van in de ijzertijd bewoond werd , vertellen de ar2
cheologische vondsten in de velden achter de Tritsstraat. Ook in
Nederokkerzeel werden schatten uit de middeleeuwen ontdekt.
3
Onze muzikale tradities zullen we behoeden voor vergetel4
heid! Villa Lucie herbergt vanaf een schat aan publicaties van
5
volksmuziek. U vindt zeker een gepaste datum om kennis te
6
maken met instrumenten die we voor het nageslacht wil7
len bewaren. Bewondering en zorg voor ons verleden staan
toekomstgerichte verantwoordelijkheid niet in de weg.
8
Daarom vragen we speciale aandacht voor de oproep om
9
kinderen in nood in pleeggezinnen op te vangen. Voor
10
rolstoelgebruikers blijven we de toegankelijkheid tot
11
openbare ruimten uitbreiden. Het thema “ ouderenmis12
handeling “ halen we resoluut uit de taboesfeer. U vindt de
gegevens van het meldpunt in deze brochure. Onze pre14
ventiewerker alcohol en drugs , Joris Van Vlasselaer , kan
15
u voortaan contacteren in het gebouw van de Jeugddienst ,
16
Hutstraat 24. Hij ontvangt u de 1ste en 3de woensdag van de
19
maand van 13-16 u of de 2de en 4de dinsdagavond van 17-20 u .
20
Kampenhout blijft de evolutie van het digitale tijdperk volgen.
U wilt digitaal volgen wat Kampenhout te bieden heeft? De hand21
leiding
Digitext helpt u hierbij. Organisaties kunnen voortaan zelf
22
de activiteitenkalender van onze gemeente updaten. Dat het sociale
leven in Kampenhout blijft bruisen verneemt u ook in deze herfstbrochure.
Er is humor , gemeentebussen vergemakkelijken uw deelname aan de muzikale kroegentocht. En het succes van onze “ Dorpsrestaurants “ kent een vervolg!
Het groene label van onze gemeente is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe draagt
elke inwoner een steentje bij? De rubriek milieu informeert u welke stappen u best onderneemt om zorgzaam om te gaan met luchtzuiverheid en energieverbruik. Ook onze veiligheid
krijgt een ruime plaats in deze brochure. Lees de tips om niet achteloos met chemische
producten om te springen. Wintermaanden houden onze sportieve inwoners niet thuis. De
eindejaarsjogging op 18 december rekent op veel deelnemers. We denken ook al aan de
kampioenenviering 2012 . Aarzel niet om de naam van een verdienstelijke sportvrouw of ..
man aan onze sportfunctionaris te bezorgen. Kampenhout blijft een aantrekkelijke plaats
om te wonen. Hiervan getuigen onze nieuwe inwoners. Op vrijdag 25 november ontvangen
we hen feestelijk in ons witloofmuseum. We heten hen allen welkom in onze gemeente.
Met vriendelijke groeten
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
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
Dienst:

☎

Administratief centrum, Gemeentehuisstraat 16
Politie
016 31 48 40
Burgemeester
016 65 99 73
Bevolking
016 65 99 41
Pensioenen
016 65 99 42
Rijbewijzen en reispassen
016 65 99 43
Burgerlijke stand
016 65 99 31
Begraafplaatsen
016 65 99 31
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
Landbouw
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
Welzijn
016 65 99 59
Communicatie
016 65 99 59
Afdeling openbare werken, Frederik Wouterslaan 8
Stedenbouw
016 65 99 02
Openbare werken
016 65 99 05
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
Drugpreventie
0474 85 92 17
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
bevolking@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
begraafplaatsen@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be
gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
lokaleeconomie@kampenhout.be
landbouw@kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be
overheidsopdrachten@kampenhout.be
gemeenteontvanger@kampenhout.be
informatica@kampenhout.be
cultuur@kampenhout.be
welzijn@kampenhout.be
info@kampenhout.be
stedenbouw@kampenhout.be
openbarewerken@kampenhout.be
woonloket@kampenhout.be
milieudienst@kampenhout.be
sport@kampenhout.be
jeugd@kampenhout.be
drugpreventie@kampenhout.be
loods@kampenhout.be
kampenhout@bibliotheek.be
witloofmuseum@kampenhout.be
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burgerzaken

politie

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

GOUDEN
Hugo Van Langendonck & Denise Vervoort
Willy De Bruyn & Elisabeth Minten
Jozef De Man & Hilda Gielens
Richard Vandam & Clementina Crabs

GEBOORTES

AAN ALLE KAMPENHOUTSE 40-JARIGEN.

Voorkom woninginbraken tijdens de
donkere maanden.

Ben jij geboren in 1971? Noteer 10 december 2011
dan alvast in je agenda.
Die avond willen we met zoveel mogelijk Kampenhoutse 40-jarigen (en partner) samenkomen tijdens
een gezellige winterbarbecue in ‘t Park van Relst.

De dagen worden weer korter. Als het hele huis ’s
avonds in het donker gehuld is, is het duidelijk dat de
bewoners niet thuis zijn. Inbrekers voelen zich veiliger
in het donker want ze kunnen ongezien een woning in de
gaten houden en benaderen. Het aantal woninginbraken
neemt dan ook elk jaar toe tijdens de donkere maanden.
Daarom vraagt de lokale politie KASTZE aan alle inwoners om verdachte personen en voertuigen onmiddellijk
te melden. Er snel bij zijn is de boodschap!

Etienne De Cat & Jeannine Vanbellingen

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

DIAMANTEN
De Maersschalck Filip & Maeys Veronique 08/07/2011
Van Laerhoven Bart & Vander Meulen

Rene Van der Weyden & Elza Hendrickx

Lucas

21/07/2011

Tibo

21/07/2011

Jan

Cleuren Peter & Collijs Sarah

01/08/2011

Sander

Gheeraert Michael & De Deyn Daisy

06/08/2011

Lise

Gashi Djeljana

09/08/2011

Ali

Vanderbist Nicolas & Ornigg Gwendoline

10/08/2011

Anaïs

Verhoeven Denis & Delecoeuillerie Katty

12/08/2011

Torben

Dekeyzer Gregory & Wüstefeld Gaëlle

16/08/2011

Thomas

Stroeykens Dirk & Maes An

20/08/2011

Lander

Schoevaerts Pieter & Spelmans Jorien

21/08/2011

Ruben

Draps Michaël & Meeus Kim Pascale

28/08/2011

Nicolas

Debuysscher Gino & Ruys Priscilla

29/08/2011

Milan

Derboven Benny & Ruiz Jessica

29/08/2011

Ilona

OVERLIJDENS

Behets Ronald & Van Eylen Miranda

31/08/2011

Linn

Debra Thierry & Rogghe An

01/09/2011

Emi

Gerrits Carl & Billiau Aileen

02/09/2011

Robbe

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.*

Van Loock Angelo & Van Noten Carolien
Vanden Berghen Serge & Van Craenenburgerzaken

Jan Vanhorenbeeck & Adrienne Buedts

12/07/2011

Stephanie
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Laura

broeck Veerle

HUWELIJKEN

Reeds 60 jaar delen zij lief en leed. Dit kan tellen.
Beide echtparen namen de gelukwensen en geschenken van het Koninklijk Paleis, het provinciaal
bestuur en het gemeentebestuur in ontvangst. Wij
wensen hen langs deze weg nogmaals van harte
proficiat en hopen dat zij nog talrijke jaren in goede
gezondheid samen mogen zijn, omringd door familie en vrienden.

Geert Hendrickx & Astrid De Coster

03/09/2011

Raymond Van Meerbeeck

20/06/2011

Erwin Bardyn & Silvia Lekeu

03/09/2011

Julius Goddé

Jean-Luc Lonchay & Cécile Marez

10/09/2011

Mommens Maria

29/07/2011
17/08/2011

Bart Willems & Solange Legon

10/09/2011

Lieven Thomassen & Joanna Segers

16/09/2011

Marc Sanders & Gonda Smetsers

16/09/2011

Sven Vervloesem & An Van Cauter

17/09/2011

Dirk Priels & Joke Vandenhout

17/09/2011

Tom Vanden Houte & Julie Dogaer

24/09/2011

Croon Ludovicus

07/09/2011

Andreas Renaerts

08/09/2011

*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.

Ben je zelf niet geboren in 1971, maar ken je een
40-jarige die een band heeft met Kampenhout, Berg,
Nederokkerzeel of Buken?
Geef deze info dan door of bezorg ons zijn/haar contactgegevens.
Iedereen krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.
Katrien Keppens:
016/65.14.07 of katrienkeppens@telenet.be
Mireille Blockmans:
016/65.68.54 of mireille@p-schaut.be
Lieve Vanderroost:
0476/99.11.14 of bart.schoukens1@pandora.be
Peggy Heens:
016/65.56.77 of peggy.heens@telenet.be
Bert Koeck:
man@man-machine.be
Bart Crommelinck:0474/99.82.56 of
bart_crommelinck@hotmail.com

Wat doet de politie?
Tijdens de donkere maanden verhogen wij onze zichtbaarheid en zijn we nadrukkelijk aanwezigheid in het
straatbeeld door meer te patrouilleren in inbraakgevoelige wijken. Er worden regelmatig controles op invalswegen gehouden en na een inbraak voeren we een
uitgebreid buurtonderzoek uit en benutten we alle aanwezige sporen. Op preventief vlak blijven we ons gratis
“technopreventief advies” (maatregelen om je woning
beter te beveiligen) aanbieden. Voor meer informatie
hierover kun je contact opnemen met inspecteur Frank
Pierco via het algemeen nummer 02/759 78 72.
Voor een langdurige afwezigheid kun je “afwezigheidstoezicht” aanvragen. De wijkinspecteur en gemeenschapswacht oefenen dan op regelmatige tijdstippen
toezicht uit op je woning. Deze dienst kun je gemakkelijk
aanvragen via www.police-on-web.be.

Wat kan je zelf doen?
Sluit je deuren en ramen af met goede sloten. Zorg voor
een bewoonde indruk, bijvoorbeeld met een tijdsschakelaar op de verlichting. Plaats waardevolle voorwerpen
uit het zicht van voorbijgangers. Zorg voor voldoende
verlichting; ook aan de achterzijde van je woning. Berg
waardevolle papieren en sieraden op in een kluis(je) of
huur een bankkluisje. Zorg dat inklimmen onmogelijk
is; berg ladders en vuilniscontainers op.
Meer tips vind je terug op de website www.besafe.be
Voor meer informatie zie www.kastze.be of ga langs in
het wijkkantoor van Zemst, De Griet 1 in 1980 Zemst.
Wijkpost Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
016/31 48 40 - politie@kampenhout.be

POLITIE
politie

OPROEP

(half mei – half augustus)
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I.F.A. is een onafhankelijke internationale organisatie van
professionelen die hun sporen hebben verdiend in de uitvaartbranche. I.F.A. stimuleert innovatie en kwaliteit in
de branche en richt zich zowel tot crematoria, bedrijven
als steden en gemeenten. Jaarlijks wordt een Award verkiezing georganiseerd onder de vorm van een wedstrijd.
Kampenhout waagt haar kans in de categorie “Begraafplaatsen – Aula – Crematoria – Gedenkparken”. Tijdens
de open jurydag wordt elke deelnemer beoordeeld door
het publiek én een internationale vakjury.
Dood, overlijden, begraving, crematie … is een zeer emotioneel geladen thematiek waar nog vaak drempelvrees
heerst om het bespreekbaar te maken. In Kampenhout
is dit evenwel anders. De sanering, herinrichting en
verfraaiing van de 5 gemeentelijke begraafplaatsen
werd in één dossier als één geheel aangepakt. Op elke
begraafplaats wordt geïnvesteerd zodat elke mogelijke
vorm van lijk- en asbezorging kan worden aangeboden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen én

maatschappelijke noden. Zo zijn er ondermeer nieuwe
muurcolumbaria, urnenvelden en verdiepte strooiweiden met afscheidstafels. Er werden kinderperken heringericht en er komen poëziezuilen en herdenkingstekens. Dit is hoogst uitzonderlijk en misschien wel uniek.
Daarnaast is er op administratief vlak de uitwerking van
overgangsmaatregelen en worden identiteits- en liggingsgegevens geïnventariseerd en geïnformatiseerd.
Tot slot is er de open communicatie die werd gevoerd en
dit in verschillende vormen zowel naar nabestaanden
(denk aan de 3 infovergaderingen) als naar de professionele sector toe. Met trots kunnen we dus stellen dat
het een totaalconcept betreft waarbij noch inspanningen noch kosten gespaard worden.

uitgebreide brochure. Het Award comité legde
de deelnemers ook nog het vuur aan de schenen met uiterst prangende vragen. Maar het is
ons gelukt! Kampenhout werd in haar categorie
naast Lille en Antwerpen genomineerd voor de
IFA-award 2011. Op 22 oktober 2011 valt het
verdict.
Een meer uitgebreide projectomschrijving vind
je terug op www.kampenhout.be met een link
naar de organisatie I.F.A. http://www.funeralawards.com.
Met alle mogelijke vragen aangaande wils
beschikkingen, overlijden of begraafplaatsen
kan je terecht bij het departement burgerzaken/
afdeling begraafplaatsen tel: 016/65 99 31 of
e-mail begraafplaatsen@kampenhout.be

We beschouwen het huidig totaalproject als een innoverende start voor een globale en blijvende opwaardering
van de gemeentelijke begraafplaatsen, waarbij het belang en de rechten van de overledenen en nabestaanden
alsook de begrippen gelijkheidsprincipe, harmonisering,
authenticiteit, respect en eerbied blijvend centraal staan.
Deze gedachtengang, het opzet, de evolutie en de verwezenlijking van het totaalconcept werd naar de jury toe
gebracht en verdedigd in de vorm van een informatiestand, een powerpointpresentatie en de uitgifte van een

Buken

SenioKa heeft weer een nieuwe doelstelling gerealiseerd: het
Ouderenbeleidsplan 2011-2014.
Dit beleidsplan werd ontwikkeld op basis van de resultaten van het
Seniorenbehoefteonderzoek 2008
400 inwoners van Kampenhout, ouder dan 55 jaar, werden op een
wetenschappelijk verantwoorde manier geselecteerd en uitgenodigd
om deel te nemen aan het onderzoek. 319 senioren namen de tijd om
de enquête in te vullen, dat komt overeen met bijna 80%! We konden
dus met zekerheid stellen dat alle doelgroepen vertegenwoordigd
waren en dat de resultaten representatief waren voor de Kampenhoutse 55+ers. Wie de resultaten en de conclusies van het seniorenbehoefteonderzoek wil inkijken, kan deze 104 pagina’s dikke bundel
raadplegen in de bibliotheek, het OCMW of het Gemeentehuis (Villa
Lucie/dienst Welzijn en Communicatie). De resultaten kunnen ook
online worden geraadpleegd op www.kampenhout.be (doorklikken
naar Senioren). In verschillende werkgroepen binnen SenioKa werd
daarna een toekomstgericht beleidsplan ontwikkeld voor de periode
2011-2014. Uit het behoefteonderzoek kwamen vijf strategische doelstellingen sterk naar voor, namelijk 1) De actieve rol van ouderen; 2)
Buurt en mobiliteit; 3) Maatschappelijke participatie van ouderen; 4)
Welbevinden van ouderen; 5) Hulpverlening en zorg. Voor elk van deze
doelstellingen werden actieplannen opgesteld. De verantwoordelijke
beleidsmensen in onze gemeente hebben zich meteen geëngageerd
om deze actieplannen stapsgewijs te realiseren tussen 2011 en 2014.
De senioren die werden uitgenodigd om deel te nemen aan het behoefteonderzoek kregen reeds een kopie van ons Ouderenbeleidsplan. Alle andere geïnteresseerden kunnen het Ouderenbeleidsplan
2011-2014 inkijken op dezelfde plaatsen als het Seniorenbehoefteonderzoek of ook weer via de website van onze gemeente.
Voor 2012 wil SenioKa een “Plussersgids” samenstellen met zoveel
mogelijk praktische informatie voor de Kampenhoutse senioren.
Indien u belangstelling heeft om mee te werken met de Kampenhoutse seniorenadviesraad kan u zich wenden tot de afdeling welzijn.
Terugblik: Seniorenfeest 2011
Op donderdag 22 september vond het jaarlijkse seniorenfeest plaats.
Wat een succes! 550 enthousiaste senioren (100 tal meer dan het jaar
voordien) genoten van een lekkere maaltijd en brachten daarna de middag al swingend door op de muziektonen van Laura Lynn, Les Filles de
Malines, de popkoning en Eddy Herman.

Relst

Meer info: Afdeling welzijn
016/65 99 59
welzijn@kampenhout.be

Kampenhout

Berg

Nederokkerz

eel

BEGRAAFPLAATSEN
SENIOREN

BEGRAAFPLAATSEN

Het gemeentebestuur van Kampenhout werd met het
project “Totaalconcept begraafplaatsen” tijdens de open
jurydag van België op 4 september 2011 te Brugge genomineerd voor de “International Funeral Awards 2011.

BEGRAAFPLAATSEN
SENIOREN
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MILIEU

Dieselauto’s stoten schadelijke fijne stofdeeltjes uit, veel
meer dan benzineauto’s of lpg-wagens. Fijn stof ontstaat
onder andere bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, gas, steenkool of hout. Een belangrijke bron zijn oudere dieselmotoren, die roet uitstoten.
Vooral de hele kleine deeltjes die je niet ziet zijn erg schadelijk voor onze gezondheid.

8

De Vlaamse overheid helpt je een handje. Voor de installatie van een halfopen roetfilter in oudere wagens
en bestelwagens die behoren tot de euronorm 3 klasse
en euronorm 4 klasse met een eerste inschrijving van
vóór 3 september 2010, geeft de Vlaamse overheid een
premie tot 600 euro. Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de installatie en eventueel
andere kosten (bijvoorbeeld: controle van de montage
door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening
worden gebracht.
Alle kosten worden voor 100 % terugbetaald tot een
maximumbedrag van 600 euro.
Meer informatie nodig over de werking en installatie
van roetfilters? Nagaan of u in aanmerking komt voor
de premie? Weten hoe u de premie aanvraagt? Nog
andere vragen? Surf naar http://roetfilters.lne.be!

NIEUWE ENERGIEPREMIES VANAF 2012

VEILIG EN VOORDELIG ONDERWEG?

Isoleren is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om
onze energiefactuur onder controle te krijgen. De Vlaamse
regering heeft, op voorstel van minister van Energie Freya
Van den Bossche, beslist om het premiestelsel grondig
te hervormen.De belangrijkste blikvangers in het nieuwe
premiestelsel zijn:
1. De netbeheerders zullen alle premies uitreiken en in
heel Vlaanderen dezelfde premies aanbieden.
2. Naast premies voor dakisolatie komen er ook premies
voor vloer- en muurisolatie. Vanaf 1 januari 2012 komt
er één premie van zes euro per vierkante meter isolatie,
zowel voor dak, vloer als muur. Die premie geldt vanaf
de eerste vierkante meter, waardoor voortaan ook daken van kleiner dan 40 vierkante meter in aanmerking
komen voor de premie. De dakisolatiepremie wordt anderzijds wel begrensd op 120 m².
3. Vandaag worden in Vlaanderen energiescanners ingezet om de mensen in armoede aan te moedigen om
kleine energiebesparende ingrepen te doen, zoals het
plaatsen van spaarlampen of radiatorfolie. Minister Van
den Bossche wil nu een stap verder gaan en die woningen voorzien van dakisolatie.
4. Daarnaast worden een aantal overbodige of minder zinvolle premies afgeschaft, zoals de premie voor domotica, zonnewering en een condensatieketel. Zuinige condensatieketels zijn inmiddels de standaard geworden.
Een fors hogere premie voor een condensatieketel kan
wel helpen voor mensen die anders nooit zouden investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie. Daarom
komt er een premie van 800 euro voor condensatieketels voor de groep van beschermde afnemers.
5. Voor nieuwbouw gelden al duidelijke energienormen,
maar wie veel beter doet dan de verplichte normen
wordt daarvoor extra beloond. Tegelijk komen er ook
hogere premies voor zonneboilers en warmtepompen.

Bestuurders die rijden met
een auto met de juiste bandenspanning:
• besparen geld: ze verbruiken minder brandstof,
moeten minder vaak hun
banden vervangen;
• rijden veiliger: de auto heeft een kortere remafstand,
een betere grip op het wegdek, reageert beter op de
stuurbewegingen van de chauffeur en de kans op een
klapband verkleint;
• zijn milieuvriendelijker: de autobanden hebben een
betere rolweerstand. De auto verbruikt hierdoor minder brandstof en dat betekent dan weer een lagere
CO2-uitstoot;
• slijten minder snel: banden die te hard of te zacht zijn
opgepompt, verslijten sneller en moeten sneller vervangen worden.

Kmo’s en bedrijven kunnen een beroep doen op gelijkaardige isolatiepremies. Ze kunnen ook premies krijgen
voor andere energiebesparende ingrepen die afhangen
van de gerealiseerde energiebesparing en pas worden
toegekend na uitvoering van een energie-audit.
Het nieuwe premiestelsel gaat in op 1 januari 2012.
Voor meer informatie:
surf naar www.energiesparen.be

Met een correcte bandenspanning spaart u per jaar gemiddeld 1 tankbeurt uit. Controleer regelmatig de bandenspanning van uw auto.
Voor meer informatie, neem een kijkje op www.ecospanning.be.
Tijdens de week van de mobiliteit heeft het gemeentebestuur van Kampenhout energiesnoeiers van IGO Leuven laten komen om de bandenspanning van de voertuigen van het gemeentepersoneel na te kijken. Het was
een groot succes: 27 wagens werden gecontroleerd!
Op 22 september werd ook het gemeentepersoneel
aangespoord om de fiets te gebruiken en deel te nemen
aan de Car Free Day. Car Free Day werd wereldwijd georganiseerd en wou iedereen aanmoedigen om de auto
te laten staan en te kiezen voor duurzame mobiliteit.
Meer info: Afdeling Milieu
016/65 99 08
milieudienst@kampenhout.be

WINNAAR
ACTIE
‘MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’
In augustus werd de mooie hoofdprijs, een fiets,
van de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel 2011’
overhandigd aan de winnaar.
Dit jaar ging de eer naar dhr. Van Loo B. uit Berg.
Aan deze editie hebben een 45 –tal Kampenhoutse
bedrijven deelgenomen. In totaal werden er 380
volledig ingevulde kaarten verzameld waaruit
een onschuldige hand dhr. Van Loo B. als winnaar
heeft getrokken.
Wij danken alle deelnemende handelaars en fietsers en graag tot volgend jaar!

MILIEU
Milieu

LAAT BIJ JE DIESELWAGEN
EEN ROETFILTER INSTALLEREN

locale
ECONOMIE

e
e
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Milieu

OntwikkelingsCOMMUNICATIE
samenwerking

gemeente
cultuur

MUZIKALE
KROEGENTOCHT
KERMISWEEKEND
Het kermisweekend van 9, 10 en 11 september werd dit
jaar in een nieuw jasje gestoken. Grootste nieuwkomer
was de avondmarkt op vrijdag met doorlopende animatie
voor jong en oud die op veel bijval kon rekenen.
Hier alvast enkele sfeerbeelden.

CULTUUR

COMEDY AVOND met Dufraing & De Wit –
Eindejaarsconference 2011.
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Wie Dufraing & De Wit nog niet aan het werk zag, kan
best zo snel mogelijk een plaatsje reserveren voor deze
voorstelling. Wie dit comedy duo wél aan het werk zag,
zal er waarschijnlijk ook graag terug bij willen zijn. Dufraing & De Wit genieten op dit moment nog geen grote
bekendheid, maar zijn een uniek duo dat humor van een
hoog niveau naar voor kan brengen.
Waarover het zal gaan, is nog een raadsel. Wel is bekend
dat deze twee uur durende comedyshow zich niet zal beperken tot “grappen vertellen” en dat hij sterk, kritisch
en ludiek zal zijn. En dat het zal gaan over het afgelopen
jaar in de meest ruime betekenis. Van de bomma van
Wim tot de kernramp in Japan!
Met 14 jaar comedy-ervaring en door al deze tijd ook
samen op de planken te staan, weten Dufraing & De
Wit als geen ander hoe ze een zaal moeten plat spelen.
Daar doen ze dan ook alles voor. Niet om bekend te worden, maar met als doel hun publiek de meest geweldige
avond van het jaar te bezorgen! Kom en geniet van dit
duo op zaterdag 26 november in de ONTMOETINGSZAAL
te BERG (aanvang om 20u).
Opgelet! De plaatsen zijn beperkt, dus bestel alvast je
ticket bij de cultuurdienst:
• Kinderen < 12 jaar: gratis
• Kinderen ≥12 jaar en studenten*: 2 euro
• Volwassenen: 5 euro
* op vertoon van studentenkaart

Zaterdag 29 oktober 2011
Start 20u30
Met in elke deelnemende herberg
“ambiance muziek”, orkest of DJ

“ Den Biechtstoel”
Kampenhout
2nd Take

“Taverne D’Uitdaging”
Kampenhout
The Blind Horny Toads

“Onder den Toren”
Berg
Les Manouches

“Ambi Café”
Nederokkerzeel
Golden memories met Indy en Hoa Lee,
after party met DJ Erik

“Taverne Ter Elst”
Relst
The Durans

“Tref.Punt”
Buken
DJ Boudewijn

“Cafetaria Sporthal”
Kampenhout
Halloween Party met DJ Jonathan

De gemeentebussen toeren rond vanaf 21u.
Start: Parking Gemeenteplein Kampenhout.
Haltes: Bij alle deelnemende etablissementen

Meer informatie: Afdeling Cultuur - 016/65 99 72 - cultuur@kampenhout.be

Velen onder u zijn vertrouwd met teletekst op verschillende televisiekanalen. Met de komst van de Digitale Televisie werd een nieuwe toepassing bedacht: DIGITEXT.
Deze variant van teletekst is gebruiksvriendelijk en heeft
een mooi uitzicht met afbeeldingen en eenvoudige leesmogelijkheden.
Vanaf 15 oktober 2011 kunnen digitale televisiekijkers de
DIGITEXT-pagina van Kampenhout bekijken. Dit communicatiekanaal wordt aangeboden in samenwerking met de
regionale televisiezender Ring TV. Het gemeentebestuur
hoopt haar inwoners op deze manier nog beter te kunnen informeren over activiteiten, nieuws en diensten van
Kampenhout. Je kan er bijvoorbeeld ook reportages over
de gemeente vinden. Op deze manier ben je steeds op de
hoogte van nieuwtjes en hoef je geen informatie te missen.
Er is heel wat te ontdekken!
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor onze DIGITEXT-pagina dan kan je dat steeds laten weten aan onze
dienst communicatie. Zij zullen je graag verder helpen en
je suggesties in acht nemen.

Handleiding DIGITEXT
DIGITEXT werkt alleen als je een digitaal tv-abonnement
hebt bij Telenet of Belgacom.
1. Stem af op Ring TV via je Digibox of Digicorder (je vindt
Ring TV in de basisinstelling bij Telenet op nr. 8, bij Belgacom-tv op nr. 10), maar misschien heb je Ring TV zelf
al een ander nummer gegeven in de zendervolgorde op
jouw Digibox of Digicorder.
2. Druk op de rode knop (links van de groene, gele en
blauwe) op je Telenet- of Belgacom-afstandsbediening.
3. Je hebt nu de keuze tussen de DIGITEXT van Ring TV
zelf en Gemeente TV. Om de informatie over jouw gemeente te raadplegen ga je via de ‘op en neer’-pijltjestoetsen op ‘Gemeente-tv’ staan en je drukt op ‘OK’.Als
je Telenet-abonnee bent, zie je nu de naam van jouw
gemeente en een tweede lijn met : ‘andere gemeenten’.
Wil je de informatie over jouw gemeente raadplegen
dan klik je met ‘OK’ op de naam van jouw gemeente
en je komt meteen op de DIGITEXT van jouw gemeente
terecht. Via ‘andere gemeenten’ kan je de andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde selecteren.

4. Als je Belgacom-abonnee bent krijg je, nadat je in stap
3 met ‘OK’ op ‘Gemeente-tv’ hebt geklikt, een alfabetische lijst met gemeenten waaruit je dan ofwel jouw gemeente ofwel een van de andere gemeenten van HalleVilvoorde kan kiezen.
5. Door met de pijltjestoetsen op en neer te gaan in het
menu kies je de pagina die je interesseert. Ook binnen
een pagina kan je met de pijltjestoetsen op en neer bewegen zoveel je wil.
6. Op pagina 900 kan je recente reportages uit het nieuws
van Ring TV over Kampenhout bekijken, en eventueel ook videobeelden of –reportages die de gemeente
Kampenhout zelf heeft laten plaatsen.
7. Met de blauwe en de gele toets op je afstandsbediening ga
je naar een pagina waar het gemeentebestuur naar eigen
goeddunken informatie kan op plaatsen, met de groene
toets ga je terug naar de beginpagina van jouw gemeente
en met de rode naar de beginpagina van Ring TV.
8. Door op het huisje of op ‘Exit’ op jeTelenet-afstandsbediening te drukken schakel je DIGITEXT uit en kijk
je weer gewoon naar Ring TV. Op de Belgacom TV-afstandsbediening druk je op ‘digital TV’ om terug te keren naar het tv-programma van Ring TV.

UiT in Kampenhout

Vanaf 15 oktober 2011 kan je via de gemeentelijke website een beroep doen op ’UiT in Kampenhout’. Dit is een
database die de activiteitenkalender zal vervangen. Om
zelf activiteiten en gebeurtenissen in te vullen kan je je laten registeren op www.UiTdatabank.be. Via deze website
worden de activiteiten rechtstreeks opgenomen in de gemeenteberichten en de gemeentelijke website.

Meer informatie: Afdeling communicatie - info@kampenhout.be - 016/65 99 59

COMMUNICATIE

KAMPENHOUT OP DIGITEXT
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27
28
29
30
31

24
25
26 Antizjélwandelink (dialectenwandeling) -

Dorpsrestaurant Berg (inschrijven verplicht)
Onthaal nieuwe inwoners- Witloofmuseum

22
23

St Jozefkerk 14u

18 Eindejaarsjogging - sporthal Kampenhout
19
20
21

19u
Eindejaarsmarathon - sporthal Kampenhout

AEROBIC
• KVLV Relst: elke dinsdag van de maandag

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

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

FIETSUITSTAPPEN
• WTC-KWB-vrienden: voor 50-plussers, iedere dinsdag vertrek om 13u30 aan de sporthal van Kampenhout (begin april tot eind september)

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.

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

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks ingericht:

28
29
30
31

Davidsfonds Infosessie-Begroting en staatsschuld - Zaal Pax 20u

55+ Seniorendansnamiddag - Den Ast 14u

KF DE Leeuw Relst - Sint Niklaasconcert –
St Jozefkerk 19u30
Gospels Jong cantabile - Cultuurcentrum Berg
20u
Inwandelen Trage Wegen in deelgebied 4”
14u vertrek aan de st jozefkerk relst

Dorpsrestaurant Kampenhout
(inschrijven verplicht)

9
10
11
12
13
14
15
16
17 Sint Ceciliakoor - Kerstconcert - Kerk van Relst

4
5
6
7
8

2
3

1

DECEMBER

55+ Senioren-dansnamiddag – Den Ast 14u

Comedy met Wim Dufraing & Thomas De Wit –
Sport- en cultuucentrum Berg 20u
27 Sinterklaasstoet doorheen Kampenhout-13u 17u

21
22
23
24
25
26

en 19u30

20 Toneelvoorstelling De Anjelier – Zaal Pax 14u30

Toneelvoorstelling De Anjelier – Zaal Pax 20u30

12
13
14
15
16 Dorpsrestaurant Relst (inschrijven verplicht)
17
18 Toneelvoorstelling De Anjelier - Zaal Pax 20u30
19

Wapenstilstand: Gemeentehuis gesloten

30 Eetdag ‘Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout’
31 Gemeentehuis gesloten

meenteplein 20u30
Eetdag ‘Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout’

9
10
11 Koordag – Jong Cantabile

11.11.11 Wereldfeest - Free Podium - JH TonzenT
vanaf 16u
Kinderhappening - inschrijven verplicht - Sporthal Kampenhout 13u - 17u
11.11.11 Wereldfeest - Quiz - Sporthal Kampenhout
11.11.11. Wereldfeest – Wereldkeuken, natuurpuntwandeling en mountainbiketocht - Sporthal
Kampenhout
Dorpsrestaurant Nederokkerzeel (inschrijven
verplicht)
Davidsfonds: infosessie inleiding tot de opera
met Fred Brouwers - zaal Pax bar 20u

Allerzielen: Gemeentehuis gesloten

Allerheiligen: Gemeentehuis gesloten

8

7

6

5

1
2
3
4

NOVEMBER

28
29 Muzikale Kroegentocht - vertrek parking ge-

zen zaal vanaf 20u

24
25
26
27 Voordracht slaap/waakstoornissen -OCMW Gla-

hout - zaal ‘de Pax’ 14u30 - 18u
Halloweenbrunch: Het Klimtouw

22
23 Pannenkoekennamiddag - ziekenzorg Kampen-

berg)
‘Kampenhout 1951’- 60 jarigen - Raadzaal 19u30

21 Halloweenwandeling - vertrek aan De Tover-

oktober

Activiteitenkalender

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

OCMW
Afgevaardigden van de vijfde sector Kampenhout zendt zijn zonen uit…

Individueel

10u

€ 15

Ploegen van 2 tot 6 personen

10u

€ 36

Vooraf inschrijven is verplicht (voor 6/12/2011), en kan op
http://joka.org/marathon .

SPORT

Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910
Kampenhout
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EINDEJAARSJOGGING 18 DECEMBER 2011
Op 18 december 2011 wordt de 22ste editie van de eindejaarsmarathon georganiseerd.
Iedereen is welkom om op deze dag mee te lopen voor het
goede doel. De opbrengst gaat naar Ons Tehuis Brabant.
Er worden verschillende afstanden aangeboden:
600m (kinderloop)

14u30

Gratis

5.3 km

15u

10.6 km

15u

€5 Vooraf inschrijven
€6 Ter plaatse

Voor meer informatie en om vooraf in te schrijven (kan/
mag voor 12/12/2011), ga naar http://joka.org/.
Er is voor elke deelnemer een aandenken voorzien en misschien win je wel een herenfiets of draagbare computer!
Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910
Kampenhout

LOGOWEDSTRIJD SPORTDIENST
De sportdienst is op zoek naar een nieuw, origineel en
aantrekkelijk logo voor de correspondentie, publicaties
en communicatiemiddelen.
Hiervoor doen wij een beroep op de creativiteit van de
inwoners en wordt er een wedstrijd georganiseerd. Iedereen kan deelnemen en meerdere logo’s indienen. De
ontwerper die de jury het meest kan overtuigen, krijgt
een prijs.

Tijdens de kampioenenviering, begin 2012, zal het nieuwe logo worden voorgesteld.
Het wedstrijdreglement en deelnameformulier zijn terug
te vinden op de gemeentelijke website onder de rubriek
sport.

Wat ?
Als je de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie,
verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan
je een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage
situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die je daarvoor
betaald hebt. Per jaar wordt er maximum 1500 liter
gesubsidieerd.

KAMPIOENENVIERING 2012
Vrijdag 2 maart 2012
Ook in 2012 worden alle Kampenhoutse sportkampioenen van het jaar 2011 gehuldigd en in de bloemetjes
gezet. Daarom vragen we dat iedereen die in 2011 een
bijzondere prestatie heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau zich kandidaat stelt! Ken
je zo iemand, neem dan contact op met de sportdienst!
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 dan zeker weten.
Het gemeentebestuur wil deze persoon huldigen. Hij/ zij
krijgt de prijs van Sportverdienste!
Alle kandidaturen mogen bezorgd worden aan de sportfunctionaris.
Volgende gegevens hebben we nodig:
Naam vereniging:
Naam sporter:
Adres sporter:
Naam van de initiatiefnemer:
Een kort overzicht van de sportprestaties in 2011.
Met bijgevoegde foto(‘s), liefst digitaal doorgestuurd.
Voorwaarden:
Individuele sporters moeten in Kampenhout woonachtig
zijn.
Kampenhoutse ploegen worden volledig gehuldigd, dus
ook de leden die niet woonachtig zijn te Kampenhout.
Clubkampioenen, keizers, koningen, … komen niet in
aanmerking.

Voor wie ?
Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
Categorie 2: personen met een begrensd inkomen
Categorie 3: personen met schuldoverlast

Op 1 augustus werd Hubert Kennis officieel aangesteld
als afgevaardigde van de vijfde sector bij de Belgische
wipmaatschappij. De vijfde sector beslaat Vlaams- en
Waals-Brabant, aangevuld met Brussel en enkele delen
die zich uitstrekken van Doornik tot Luik.
Naast Hubert die lid is van de Bergse St- Servaesschutters is ook Johnny Aerts reeds geruime tijd afgevaardigde van de vijfde sector. Johnny is lid van de Kampenhoutse schuttersvereniging Concordia.
Dat beide Kampenhoutenaren samen deel uitmaken van
het bestuur, strookt volledig met de traditie die onze gemeente heeft op het gebied van traditionele sporten en
meer bepaald de schuttersgilden. In het verleden mocht
de Nationale voorzitter tot tweemaal toe uit Kampenhout afkomstig zijn en vandaag nog heeft Kampenhout
in Vlaams-Brabant al verschillende jaren het relatief
hoogst aantal VLAS-leden. VLAS is de organisatie die zich
inspant om de traditionele sporten leven in te blazen.
Ook de 475-jarige St-Sebastiaansgilde dient in deze
context te worden gezien en is op zich meer dan een
eervolle vermelding waard.

Meldpunt sport
Heb je 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.

Wanneer aanvragen ?
Let op: je moet de verwarmingstoelage aanvragen
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de
zitdagen van OCMW Kampenhout:
Dinsdag

08-11-2011

16u00 – 19u00

Maandag

05-12-2011

13u30 – 16u00

Dinsdag

10-01-2012

16u00 – 19u00

Woensdag

01-02-2012

13u30 – 16u00

Dinsdag

06-03-2012

16u00 – 19u00

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur
(als je 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)
• je identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door jou 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

onderwijs
OCMW

De 2e editie van de eindejaars- en aflossingsmarathon gaat
door op zaterdag 17 december 2011. Hierbij kan je kiezen
om individueel deel te nemen (6 ronden van 7.05 km) of met
een ploeg van minimum 2, maximum 6 personen gezamenlijk een volledige marathon af te leggen, waarbij elk ploeglid
één of meerdere ronden van 7.05 km loopt.

VERWARMINGSTOELAGEN 2011
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EINDEJAARSMARATHON 17 DECEMBER 2011

ZITDAGEN

Toerisme

TOERISME

De Hertogelijke Commanderie en Eregilde van de Ghesellen van het Witloof werd opgericht in 1975 met als doel het
promoten van witloof.
Op de Dag van de Landbouw – 18 september jl. – werd van
de gelegenheid gebruik gemaakt om deze Commanderie
een nieuwe boost te geven.
Zo werd minister-president en minister van Landbouw
Kris Peeters opgenomen als Ereghesel van deze Hertogelijke Commanderie.

STREEKPRODUCTEN VLAAMS-BRABANT

Openingsuren:
Woe:

14u – 17u

Do en vrij.:

10u – 12u30 en 13u – 17u

Za en zo:

13u – 17u

TRAGE WEGEN
Tijdens de voorbije jaren zijn er in Kampenhout al heel
wat paden en wegen geherwaardeerd, in kaart gebracht
en voorzien van een naambord.

Waar men graaft in Kampenhoutse bodem.

De minister-president beloofde plechtig
• te voldoen aan de doelstellingen van de Commanderie
• het Brabants witloof in al zijn vormen en pracht aan te
bevelen, te loven en te eren
• regelmatig witloof te degusteren.
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Het erkenningslabel moet gezien worden als een promotielabel, het is geen kwaliteitslabel.

INDIVIDUELE BEZOEKEN AAN
HET WITLOOFMUSEUM
Groepsrondleidingen in het Witloofmuseum zijn een succes. Jaarlijks bezoeken zo’n 5.000 mensen de museumcollectie.
Voor wie de individuele toer op wil, staan vanaf 14 november 20 audiogidsen ter beschikking. Zo kan je het verhaal
van de witloofteelt in een taal naar keuze (Nederlands,
Frans, Engels of Duits) en op je eigen ritme ontdekken.
Het Witloofmuseum is gelegen in een deel van de oude
gebouwen van de Tuinbouwveiling (Leuvensesteenweg 22
te 1910 Kampenhout)

HEEMKRING

De gemeente draagt de streekproducten een warm hart
toe en ondertekende op 9 maart 2009 de convenant ‘Straffe Streek Gemeente’.
Kampenhout ondersteunt dit project door streekproducten aan te kopen voor een minimum budget (bepaald door
het aantal inwoners), streekpakketten als cadeau te geven ter ere van diverse gelegenheden en streekproducten
in de dagelijkse werking te gebruiken.
De SVB (Streekproducten Vlaams-Brabant) wil door
het Regionale Erkenningslabel voor Vlaams-Brabantse
streekproducten de producten uit eigen regio herkenbaar
maken voor de consument.

Deze trage wegen (wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer) bieden heel wat kansen: ze maken deel uit van ons
cultuur-historisch patrimonium, ze vertellen een verhaal,
je ontdekt er rust en natuur en ze zijn ideaal voor een
erfgoedwandeling. Verkeersveilig én aangenaam. Vaak
kennen de mensen het verhaal van de trage weg niet of
is de weg verdwenen. Ze werden niet onderhouden, men
ploegde ze om of men heeft ze gewoon ingenomen.
Op zaterdag 3 december 2012 stelt de toeristische dienst
een nieuw deelgebied met trage wegen open.
We komen samen om 14u aan de St.-Jozefkerk te Relst
(Hutstraat) en vertrekken voor een wandeling van ongeveer 5km.
Na afloop ontvangt elke deelnemer een kaartje van het
nieuw deelgebied en een drankbon.

De gemeente Kampenhout doet een warme oproep aan
haar inwoners om Vlaams-Brabantse streekproducten
aan te kopen en cadeau te doen of ze zelf te gebruiken.
Via de site: www.straffestreek.be vind je een overzicht van
de producten en verkooppunten.

Enige tijd geleden waren er opgravingen in de velden achter de Tritsstraat, naar aanleiding van een verkavelingsuitbreiding – sociale woningen – die daar te wachten staat.
Via proefsleuven zocht Ruimte en Erfgoed naar sporen van
eerdere menselijke aanwezigheid. Zonder hierbij in al te
veel details te treden: die werden gevonden! In 13 sporen
(vindplaatsen) vond men resten van aardewerk, voornamelijk uit de IJzertijd. Maar ook een fragment van middeleeuws rood aardewerk werd bovengehaald. Ook sporen
van ruw ijzer en verbrande leem, als gevolg van ijzer/metaalbewerking van onze voorouders, werd aangetroffen.
Ook op een veld in Nederokkerzeel werden schatten aangetroffen. Op de laatste Heemmeeting (10 september
2011) toonde mevr. Peeters fier de gift van een pauselijke
zegel uit de 13e eeuw die daar werd gevonden. Dit loden
zegel toont aan de achterzijde de inscriptie INNOCENTIUS PP IIII en aan de voorzijde het gelaat van een bebaarde
man met bovenaan SPASPE. Het gaat hier om een pauselijk zegel van paus Innocentius IV, die werd gebruikt om
officiële documenten te bekrachtigen. SPASPE verwijst
naar Saint Paul & Saint Pierre, Paulus en Petrus. Deze
worden beiden als bebaarde mannen voorgesteld aan de
voorzijde (één gelaat is echter verdwenen).
Mogelijk heeft u ook weet van andere curiositeiten en
vondsten uit Kampenhoutse bodem die u wenst bekend te
maken of te laten onderzoeken? Aarzel dan niet om ons
te contacteren!
www.kampenhout.be/heemkring
email: heemkring@kampenhout.be

Meer info bij de afdeling Toerisme: toerisme@kampenhout.be - 016/65 99 71

Meer info bij de afdeling Toerisme: toerisme@kampenhout.be - 016/65 99 71

TOERISME

HERTOGELIJKE COMMANDERIE EN
EREGILDE VAN DE GHESELLEN VAN HET
WITLOOF

toerisme
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Toerisme

onderwijs
GEMEENTESCHOLEN
DE TOVERBERG EN HET KLIMTOUW

Het Brabants Centrum voor Muziektradities is er!
De eerste schooldag. Samen met de hele school op
elkaar kunnen bouwen. Daar oefenden we de eerste
schooldag al op. In de namiddag maakten we dan samen ons schoollied ‘Het Klimtouw aan de top!’.

Sportdag met scholenveldloop. Op onze sportdag
gingen we niet alleen met alle kinderen van de Kampenhoutse scholen lopen. We deden ook een hele
hoop andere activiteiten: airtrack, baseball, hockey,
omnisport,… Pret gegarandeerd!
De foto’s en uitslagen zijn te bekijken op de gemeentelijke website onder de rubriek sport. De uitslagen worden ook doorgegeven naar de deelnemende scholen.
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Vanaf zondag 4 december 2011 opent Kampenhout in nauwe samenwerking met dhr. Hubert Boone, het Brabants Centrum voor Muziektradities. Place to be is Villa Lucie (gemeenteplein Kampenhout).
Dit centrum herbergt een 1000-tal publicaties over volksmuziek in Vlaanderen en daarbuiten. Vaak gaat het om zeldzame naslagwerken. Ook kan u hier terecht voor een unieke tentoonstelling: ‘Hommel, een volksinstrument voor de
huiskamer’. Via infopanelen en originele hommels uit onze streken maakt u kennis met dit uitzonderlijk, doch onterecht
vergeten, instrument! Het documentatiecentrum blijft permanent in Villa Lucie. De tentoonstelling kan u bezoeken tijdens
volgende openingsuren:

onderwijs

TOERISME

Wij danken alle supporters voor hun aanwezigheid,
alsook de talrijke medewerkers want zonder hen zou
deze organisatie niet mogelijk zijn. Bedankt allemaal
en hopelijk tot volgend jaar!
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zondag 4 december

BCM open (14u tot 17u)

dinsdag 6 december

BCM open (9u tot 19u)

zaterdag 10 december

BCM open (14u tot 17u)

zondag 11 december

BCM open (14u tot 17u)

dinsdag13 december

BCM open (9u tot 19u)

zaterdag 17 december

BCM open (14u tot 17u)

zondag 18 december

BCM open (14u tot 17u)

dinsdag 20 december

BCM open (9u tot 19u)

zaterdag 24 december

Gesloten

zondag 25 december

Gesloten

dinsdag 27 december

BCM open (9u tot 19u)

zaterdag 31 december

Gesloten

zondag 1 jan

Gesloten

dinsdag 4 jan

BCM open (9u tot 19u)

zaterdag 8 jan

BCM open (14u tot 17u)

zondag 9 jan

BCM open (14u tot 17u)

dinsdag 11 jan

BCM open (9u tot 19u)

Agenda

zaterdag 15 jan

BCM open (14u tot 17u)

zondag 16 jan

BCM open (14u tot 17u)

• zondag 4 december 2011 Sinterklaasbrunch van Het Klimtouw in de parochiezaal van Nederokkerzeel
• Vrijdag 3 februari 2012 onze eerste quiz!

Meer info omtrent de tentoonstelling van de hommel:
016/65 99 39 - BCM@kampenhout.be
Meer info bij de afdeling Toerisme: toerisme@kampenhout.be - 016/65 99 71

Een jarige in de derde kleuterklas. In het begin van het
schooljaar jarig zijn. Super! Zeker als je dat met al je
vriendjes kan vieren.

Instapdata voor nieuwe kleuters. Kleuters van 2,5
jaar kunnen hun eerste schoolstapjes zetten op
maandag 7 november 2011 of maandag 9 januari
2012. Vooraf kunnen ze al eens van de sfeer komen
proeven tijdens het openklasuurtje op vrijdag 28 oktober en vrijdag 23 december van 9u tot 10u.

Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
016 65 99 86 - www.hetklimtouw.be

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
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Meer info
De Bospas is te koop in alle Lijnwinkels en via de eShop
van De Post. Meer info over de Bospas of andere soorten
vervoerbewijzen van de De lijn vind je op www.delijn.be of
via het algemeen infonummer: 070/220 200 (€ 0.30/min)

BRENG JE LEGE GASFLESSEN BINNEN
Heel wat mensen hebben lege gasflessen thuis staan en
ook tal van verenigingen stockeren nog flessen in hun
lokalen. Op bevel van de brandweer en in het kader van
het nood- en interventieplan van de gemeente wil men
dit in de toekomst vermijden. Het is erg gevaarlijk om
flessen zelf te bewaren. Daarom moedigen we je graag
aan om je flessen naar één van deze inleverpunten te
brengen. Het containerpark zal geen gasflessen aanvaarden en ook schroothandelaars mogen deze niet
ophalen.
Als je een bewijs hebt van betaling van de waarborg kan
je deze zelfs recupereren in overleg met de handelaar.
Waar?

Wanneer?

Aelbrecht
Aarschotsebaan 10
1910 Kampenhout
016/65 16 63

Ma -, di- en vrijdag
van 9 tot 19u.

Firma Gevelers
Haachtsesteenweg 151
1910 Kampenhout
016/65 52 14

Di – vrijdag
van 9 – 12u. & 13 – 19u.
Zaterdag
van 9 – 12u. & 13 – 18u.

Van Eyck BVBA
Haachtsesteenweg 151
1910 Kampenhout

di-vrij: 8u-12u & 13u-18u
zat: 8u-12u & 13u-17u

Veiligheidstips voor volle en lege gasflessen
• Stockeer geen gasflessen in een kelder, noch in de
buurt van een kelderraam of afvoer; want propaan en
butaan zijn zwaarder dan lucht. Gas kan zich bijgevolg
ophopen.
• Zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte
omgeving
• Draai de kraan van een ongebruikte fles (vol of leeg)
altijd dicht
• Schroef de hoed terug op de fles, indien deze voorzien is
• Bewaar je gasfles niet langer dan 5 jaar

NIEUWE PICTOGRAMMEN VOOR
GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Reinigingsmiddelen en wasproducten,
bleekwater, ontvlekkingsmiddelen,
ontstoppers, inkt, lijm, verf, smeerolie, enzovoort zijn
zeer nuttige producten, maar ze moeten steeds met de
nodige voorzichtigheid worden gebruikt.
Sommige van deze producten zijn zelfs gevaarlijk omdat ze chemische stoffen bevatten. Daarom moet men
er nog voorzichtiger mee omgaan.
Dankzij het etiket kan je deze producten
gemakkelijk herkennen en zie je meteen welke gevaren
ze inhouden en weet je hoe je je kan beschermen.
Tot juni 2015 zal je nog oude etiketten op de producten
zien, maar deze zullen stapsgewijs worden vervangen
door de nieuwe etiketten.

HET ETIKET - TE ONTHOUDEN
Lees het hele etiket, ook de kleine letters!
Let in het bijzonder op de veiligheidsaanbevelingen.
Wees je bewust van alle risico’s door aandachtig de gevaarsaanduidingen te lezen. Enkel de meest ernstige gevarencategorieën worden met een pictogram aangeduid.
Geen gevarenpictogram? Dit betekent niet dat het product ongevaarlijk is. De mogelijke risico’s staan steeds
vermeld op het etiket.
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BESCHERM JEZELF
• Houd de chemische producten buiten het bereik van
kinderen.
• Eet en rook niet terwijl je de producten gebruikt.
• Behandel de producten indien mogelijk uitsluitend
in een verlucht of geventileerd lokaal. Indien dit niet
mogelijk is, voorzie dan regelmatig pauzes.
• Gebruik een product enkel voor de toepassingen die
door de fabrikant zijn aangegeven.
• Bewaar en recycleer in alle veiligheid
• Bewaar chemische producten niet samen met voedingswaren en drank, zelfs niet met voeding voor dieren.
• Giet een product niet in een recipiënt waarin al een ander
product heeft gezeten.
In geval van vergiftiging:
• Laat het slachtoffer niet braken.
• In geval van contact met de ogen of op de huid, spoel
langdurig met helder water.
• Trek de besmette kledij en schoenen uit.
• In geval van een ongeluk door inademing,verplaats
het slachtoffer uit de besmette zone en laat de persoon rusten.
• Hou het etiket bij en toon het aan de spoedarts.
• Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer:
070/24 52 45
De volledige verordening in verband met de indeling,de
etikettering en de verpakking van gevaarlijke producten
kun je vinden op: www.health.belgium.be
Verantwoordelijke uitgever : Dirk Cuypers, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel.
| D/2010/2196/37 |

TIPS

BELANGRIJKE
OM
KEUKENBRAND TE VERMIJDEN
• Laat potten en pannen niet zomaar op het vuur staan.
• Vergeet het kooktoestel niet uit te zetten als je de keuken verlaat.
• Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken.
• Gebruik de kookplaat niet als verwarmingstoestel.
• Niet alle voorwerpen mogen in je microgolfoven. Lees
aandachtig de gebruiksaanwijzing van het toestel.
• Sluit het voedsel niet hermetisch af. Zorg er bij het opwarmen voor dat de stoom kan ontsnappen.
• Ververs regelmatig het frituurvet (na ongeveer 10 keer).
• Laat de friteuse nooit onbewaakt achter terwijl ze aanstaat.
• Reinig of vernieuw de vetfilter van de dampkap minstens 4 keer per jaar.
• Flambeer nooit onder een werkende dampkap.
• Schakel de dampkap uit indien een pot of de friteuse
vuur vat.
• Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
• Ga na of lucifers volledig gedoofd zijn.
• Pas op voor CO-vergiftiging, indien je geiser op gas
werkt. Voorzie voldoende ventilatie.
• Beperk het aantal toestellen dat je aansluit op een verlengsnoer of verdeelstekker (overschrijd het maximaal
vermogen niet).
• Vermijd elk contact met water. Houd stopcontacten,
verlengsnoeren en verdeelstekkers buiten het bereik
van kinderen.
• Houd brandbare materialen (kookboeken, keukenpapier, gordijnen,…) uit de buurt van warmtebronnen (bijvoorbeeld kookplaat van het kooktoestel).
• Houd ontvlambare producten buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar ontvlambare producten niet in de keuken.
• Sla het nummer van het antigifcentrum (070/245 245)
op in je gsm of leg het naast de telefoon.
• Schakel kooktoestellen zoals een fondue- of gourmettoestel, een schotelverwarmer,... uit als je de ruimte
verlaat.
• Plaats de oven buiten het bereik van kinderen om
brandwonden te voorkomen.
• Neem een ovendeur die niet opwarmt
aan de buitenkant.
• Reinig regelmatig de broodrooster.

Nuttig
veiligeid
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Van 17 oktober tot 13 november 2011 kunnen busreizigers opnieuw een Bospas aankopen. Na het succes van
vorig jaar zal De Lijn ook dit jaar opnieuw dit ‘groene’
vervoerbewijs verkopen. Een Bospas kost 9 euro en is
goed voor 10 ritten (korte en/of lange afstand). Nieuw
dit jaar is dat je bij aankoop van de Bospas nu ook je
eigen boom mee naar huis krijgt. Het hoesje van de
Bospas bevat immers boomzaadjes. Je kunt dit hoesje
planten en laten uitgroeien tot een nieuwe boom. Dus
hoe meer bus, hoe meer nieuwe bomen!

ten:
Chemische produc
bescherm jezelf,
lees het etiket!
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NEEM DE BUS, PLANT EEN BOOM.

veiligHeid

WELZIJN

EEN PLEK VOOR
PLEEGKINDEREN OF PLEEGGASTEN
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Mensen uit de nood helpen geeft voldoening. Ook
jij kan door pleegouder te
worden een wezenlijk verschil maken in het leven
en de toekomst van een
pleegkind of pleeggast.
Er is nood aan zowel
kortdurende als langdurende opvang. Wil jij een
weekend, enkele weken, enkele maanden of gedurende
langere tijd voor een kind zorgen? Of misschien kan jij
er zijn om een crisissituatie mee op te vangen? Of wil je
een kind een zorgeloze vakantie bezorgen? Vooral voor
baby’s, zeer kleine kinderen en tieners zijn we dringend
op zoek naar pleegouders. Zij vinden op dit moment
vaak geen opvang!
Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel organiseert regelmatig informatieavonden voor mensen die het overwegen om pleegouder te worden. Kijk zeker eens op de
website voor de exacte data.
Alle soorten gezinnen zijn welkom om zich kandidaat
te stellen. Alleenstaand, getrouwd, holebi, kinderen of
geen kinderen, samengestelde gezinnen of uit een andere cultuur: wij zoeken mensen die kunnen zorgen
voor een thuis zonder zorgen.
Voor meer details, een informatiepakket en al je vragen
kan je terecht bij:
Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Celestijnenlaan 66 – 3001 Heverlee
Tel: 0491 / 56 76 76
info@pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be
www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be

KNELPUNTEN WEGGEWERKT
Op initiatief van de welzijnsraad werden er al enkele
knelpunten aangepakt, waardoor de toegankelijkheid
voor rolstoelgebruikers verbeterd is. Aan de overkant
van het gemeenteplein werd bijvoorbeeld een verkeersbord weggehaald, waardoor de doorgang voor personen
met een rolstoel gemakkelijker is gemaakt. Voor het
politiegebouw werd de gehandicaptenplaats van een

welzijn

symbool voorzien en werd de parking in het blauw gemarkeerd. We gaan natuurlijk nog verder met het uitvoeren van verbeteringen.

Besluiten van de mammografie
De besluiten van de mammografie zijn voorgesteld in
onderstaande tabel.
Resultaat

voor

na

1. Geen afwijking

514

2. Goedaardige afwijking

62

3. Niet conclusief/ waarschijnlijk goedaardig

5

4. Waarschijnlijk kwaadaardig

1

5. Kwaadaardig

1

ORGAANDONOR
Eén orgaandonor geeft verschillende mensen de mogelijkheid om verder te leven. Het is een van de mooiste
gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt.
Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste
hinderpaal voor transplantaties!
Je kan jouw keuze voor orgaandonatie officieel bekendmaken door in het gemeentehuis het formulier voor instemming of weigering te teken, dat vervolgens wordt
doorgestuurd naar het Rijksregister. Deze stap is volledig gratis en kan op elk moment worden herzien. Als je
naar het gemeentehuis stapt, dan maak je een persoonlijke en weloverwogen keuze. Hierdoor bespaar je je familie deze moeilijke beslissing. Je kan hiervoor terecht
op de bevolkingsdienst.
Voor extra informatie en eventuele aanvragen van andere vormen wilsbeschikkingen (bv. euthanasie, negatieve wilsverklaringen, laatste wilsbeschikkingen met
betrekking tot overlijden, afstand lichaam voor wetenschappelijk onderzoek) kan je terecht bij het departement Burgerzaken.

Besluiten van de mammografie
In onze gemeente heeft in totaal 42,84 % van de doelpopulatie deelgenomen aan het programma voor vroegtijdige opsporing van borstkanker. Dit is een stijging
ten opzichte van de vorige ronde, waar de participatie
in 2008-2009 40.12% was, een stijging ten opzichte van
2007-2008 waar de participatie 40,74 % was. Volgens
wetenschappelijke studies en conform de Europese
richtlijnen zou er minstens een participatiegraad van
75 % moeten zijn, om de vooropgestelde daling van het
sterftecijfer van borstkanker te bekomen.

Meer info: afdeling Welzijn - 016/65 99 59 – welzijn@kampenhout.be

Aantal

Totaal

gelijkheid om anoniem een melding te maken van een
situatie van ouderenmis(be)handeling. Alles wat wordt
verteld, is onderworpen aan het beroepsgeheim.
Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Sociaal huis Pandora
Grotenbergestraat 24-26
9620 Zottegem
Telefoon: 078/15 15 70
Fax: 09/361 06 57
E-mail: meldpuntomb@skynet.be
www.meldpuntouderenmishandeling.be
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Ouderenmis(be)handeling
in de thuissituatie
Ouderenmis(be)handeling is voor
veel mensen een nog vrij onbekend fenomeen. Toch wordt in
België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm
van mishandeling (fysieke en/
of psychische mis(be)handeling,
verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik, schending van de rechten, verzorging die te wensen overlaat).
Ouderen hebben meestal zwaar te lijden onder dit soort
situaties. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee
geconfronteerd worden, zijn dit moeilijke en aangrijpende gebeurtenissen.
Wat is ouderenmis(be)handeling
“Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55
jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van
al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie
met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt,
dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de

Voordracht slaap- en waakstoornis
Een goede nachtrust is van groot belang voor ons algemeen welzijn. Als we slapen, laden we immers onze
batterijen op waardoor we ’s ochtends vol energie aan
een nieuwe dag kunnen beginnen. De welzijnsraad vond
het nuttig om mensen te informeren over het belang van
een goede slaap en hoe we zelf onze slaapkwaliteit kunnen verbeteren. Deze infosessie gaat door in “ de glazen
zaal “ OCMW op 27 oktober 2011 om 20u. Gratis inkom,
iedereen welkom.

DORPSRESTAURANTS
Ook in het najaar worden enkele dorpsrestaurants georganiseerd:
Nederokkerzeel: maandag 7 november ( Parochiezaal
Nederokkerzeel)
Relst: woensdag 16 november (Park van Relst)
Berg: woensdag 23 november ( Sport-cultuurcentrum Berg)
Kampenhout: donderdag 1 december (Glazen zaal
OCMW)
Dit initiatief biedt bewoners de mogelijkheid om sociaal
contact te hebben met buren, leeftijds-en dorpsgenoten. Voor de democratische prijs van 7 euro kan je hier
terecht voor een lekkere warme maaltijd.

oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige
afhankelijkheid.” (COMIJS e.a., 1996, pag. 18)

Waar kan u terecht?
Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of
vermoedens heeft over een mogelijke situatie van
ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams
Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Wij bieden de mo-

Ontvangst nieuwe inwoners
Nieuwe inwoners sinds 1 november 2010 tot 31 oktober 2011 zijn welkom op 25 november voor een samenkomst in het Witloofmuseum te Kampenhout. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

WELZIJN

welzijn

23

DURFRAING & DE WIT
COMEDY AVOND
zaterdag 26 november 2011

Uniek in Vlaanderen!
Met 14 jaar comedy-ervaring en door al deze tijd ook samen op de planken te staan,
weten Dufraing & De Wit als geen ander hoe ze een zaal moeten plat spelen. Daar
doen ze dan ook alles voor. Niet om bekend te worden maar om hun publiek de
meest geweldige avond van het jaar bezorgen!

Kom en geniet van dit duo
op zaterdag 26 november in de ONTMOETINGSZAAL
(Sport-en Cultuurcentrum) te BERG
(aanvang om 20u).

Opgelet, de plaatsen zijn beperkt dus bestel
alvast je ticket bij de cultuurdienst:
• Kinderen < 12 jaar: gratis
• Kinderen ≥ 12 jaar en studenten*: 2 euro
• Volwassenen: 5 euro
*op vertoon van studentenkaart

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I
Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I Teksten
volgende editie: Te bezorgen vóór 09/11/2011. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16,
1910 KAMPENHOUT : 016 65 99 34 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

