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Eindelijk lente! We willen genieten van de eerste zonnewarmte. De levenslust bruist en
nieuwe projecten krijgen vorm. Zo ook in Kampenhout!
Onze cultuurwerking verrijkt de Erfgoeddagen door Villa Lucie en de
Sint-Stefanuskerk tot driemaal toe open te stellen voor het publiek.
Bovendien is er goed nieuws voor liefhebbers van prachtige orgel-
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muziek ! Op zondag 15 juli a.s. laat Julien Bohets u een uur lang
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genieten van een virtuoos concert in de Sint-Stefanuskerk.
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Samen swingen en dansen in juli blijft een traditie.” Kam-
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penhout Swingt “ staat nog op ons programma. Op zaterdag
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5 en zondag 6 mei stellen Kampenhoutse kunstenaars hun
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werken voor. Talent van eigen bodem waarderen we volop.
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Een bezoek aan de Glazen zaal op het Gemeenteplein is een
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besliste aanrader! De zorg voor een groene gemeente gaat
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ons allen aan. Het ontwerp van het RUP kan u inzien bij
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de dienst stedenbouw , Kampenhout. U zult ongetwijfeld
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sympathiseren met de ecologische opwaardering van
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Kampenhout. Ook voor de fietsgebruikers valt er nieuws
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te rapen in onze lentebrochure. Er is niet alleen de actie
”Met belgerinkel naar de winkel”. U verneemt de uitbreiding en
verbetering van de fiets-en voetpaden. Bovendien werd Kampenhout pilootgemeente voor het project” doorlopende straat “. We
hopen op een zonnige 1 mei want u bent uitgenodigd om te varen,
te fietsen en te wandelen. Kent u de vernieuwde voedingsdriehoek?
De welzijnsraad organiseert opnieuw een gezonde en toegankelijke
wandeling. Op Hemelvaartsdag verwachten we u . Al wandelend lichten we

de voedingsdriehoek toe. Bij elke editie zijn er Kampenhoutenaren die een speciale
vermelding verdienen. Eerst een welgemeende proficiat voor Odile Paeps , die dit jaar haar
100ste lente viert. Judoka Thomas Lissens won welverdiend de sporttrofee van 2011! Dat
we allen zorgzaam kunnen omgaan met het kleine leven in de natuur vertelt ons het gedicht
van Wendy Dewinter. De zorg voor de veiligheid en het welbevinden van eenieder in onze
politiezone Kastze werd vanaf januari toevertrouwd aan de nieuwe korpschef Jack Vissers.
We heten de heer Vissers hartelijk welkom! Wie Kampenhout faam bezorgd heeft , willen we
niet vergeten. Daarom laat u een kalenderplaatsje vrij op 28 april a.s. . Dan wordt het borstbeeld van Raymond Impanis onthuld op het Kerkplein in Berg. We hopen u te ontmoeten op
één van onze activiteiten!
Namens het College van burgemeester en schepen
Schepen van informatie
Greet Willems

WONEN

WOONINFOBEURS

Je gaat (ver)bouwen, bent op zoek naar een (huur)
woning of wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen?
Zit je met heel wat vragen waar je niet onmiddellijk een antwoord op krijgt? Weet je niet waar je je
zoektocht moet beginnen? Hoog tijd om daar verandering in te brengen!
Kom op zondag 6 mei 2012 naar de wooninfobeurs
in het gemeenschapscentrum De Zandloper te
Wemmel. Hier vind je tal van standhouders onder
één dak. Deskundigen en technici staan paraat om
advies te geven over verschillende thema’s: van
goedkope leningen, premies, energiebesparingen,
aangepast (ver)bouwen, huurproblemen tot inbraakbeveiliging. Daarnaast zijn er heel wat interessante infosessies en kun je je verdiepen in meer
specifieke thema’s zoals regenwaterrecuperatie,
levenslang wonen, een bestaande woning correct
isoleren ... . Ontdek welke kleine maatregelen, een
grote impact hebben op jouw gezinsbudget.
‘Wat met de kinderen op een mooie zondag in mei?’
Horen we je denken. Die kun je gewoon meebrengen want terwijl jij advies inwint of een infosessie
bijwoont, kunnen zij hun bouwplannen vormgeven
tijdens verschillende workshops. Kom en ontdek
of er al een kleine peperkoeken bouwheer in hen
schuilt.
Het volledige programma kan je terugvinden op:
www.vlaamsbrabant.be/wooninfobeurs-wemmel

MEER INFO?
Dienst Wonen Provincie Vlaams-Brabant
016 - 26 74 04 of
wooninfobeurs@vlaamsbrabant.be
Waar? Gc De Zandloper, Kaasmarkt 75 1780
Wemmel
Wanneer? Zondag 6 mei 2012 van 11 -18 uur.
Prijs? Gratis.

VERBOUWINGS- OF RENOVATIEPLANNEN? OVERHEID GEEFT NOG STEEDS
LENINGEN AAN 2%
Tot eind vorig jaar kon je voor energiebesparende
maatregelen ‘groene’ leningen’ afsluiten met interestbonificatie van 1.5%. Zo kon je goedkoop lenen
voor een aantal cruciale verbouwingswerken.
Hoewel de interestbonificatie afgeschaft is, kan iedereen nog steeds goedkoop lenen via de federale
overheid. Het Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost (FRGE) geeft nog steeds leningen aan
2%. Het vervangen van je ramen, plaatsen van dakof muurisolatie, plaatsen van een rendementsketel, … Voor al deze werken kan je een lening van
maximum 10.000 euro krijgen voor een maximumlooptijd van 5 jaar. Er zijn geen andere kosten aan
verbonden. De overheid wil via deze weg inspelen
op de noodzaak van energiezuinige maatregelen.
Hiervoor werkt het FRGE samen met verschillende
gemeentebesturen.
Heb je plannen om een aantal werken uit te voeren,
aarzel niet het FRGE eens te contacteren. Meer informatie kan je steeds bekomen via het woonloket
van je gemeente of via Fleur Gorlee (0493/51 17 64)

WOONPLAN

GEMEENTE KAMPENHOUT
De gemeente Kampenhout beschikt nu ook
over een woonplan. Het doel van dit plan is
om de gemeentelijke woonsituatie in kaart
brengen aan de hand van cijfermateriaal. Tevens omvat het een opsomming van concrete
doelstellingen, acties en projecten op gebied
van wonen. Je kan het woonplan raadplegen
op de gemeentelijke website of komen inkijken bij het gemeentelijk woonloket (departement grondgebiedzaken, Frederik Wouterslaan 8).

WONEN

‘ANTWOORD OP AL UW WOONVRAGEN’
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Burgerzaken

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

GEBOORTEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Scheppers Thomas &
Goolaerts Liesbet

1/12/2011

Fleur

Pulinx Wim & Vande Reyde Maria

2/12/2011

Siebe

Willems Kurt & Bohets An

3/12/2011

Felíz

6/12/2011

Tayler Bradley

BURGERZAKEN

Lita Gualapuro Luis Alfonso &
Wuestenbergh Gudrun Alice
Degroote Bart &
Vanhaverbeke Majorie
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12/12/2011 Giselle Maria

HUWELIJKEN
Gert Hermans & Aline De Greef

06/03/2012

Maarten Steppe & Ellen Van Aken

24/03/2012

Wouter Daniëls & Loes Ubachs

13/04/2012

Didier Meerts & Katty Reyniers

14/04/2012

Laurent Convent & Véronique Joos de ter Beest 14/04/2012

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(februari - maart)

GOUDEN
Bruno Vits & Théodora Van Assche

Janssens Kimberley

15/12/2011 Silke

Willy Smets & Denise Steurs

Schoevaerts Christof &
Demarcke Sarah Marleen

16/12/2011 Wout

Roland Marzullo & Margareta Deschamps

Peemans Joeri & Torfs Ellen Maria

17/12/2011

Lou

Correia Rosa Manuel Francisco &
Vandergeeten Danielle

19/12/2011

Matéo

Claes Tim & Bauwens Elke

20/12/2011 Lien

Verdeyen Ronny &
23/12/2011 Yoran
Buekenhout Cindy
Tack,Christophe &
30/12/2011 Lily
Verhaegen Katrien
Vansteenweghen Günther & de Sé30/12/2011 Arthur Marin
journet de Rameignies Marine Anne
Van Hoof Geert & Spruyt Sabrina
Van Langendonck Filip &
Meesschaert Jessica
Camara Allaman Conrad &
Degre Sylvie
Van Den Bossche Stijn &
Tang Ching Lan
Vandamme Lieven &
Tratsaert Mieke
Schrooten Jochen &
Van Wilderode Leen

08/01/2012 Fleur
17/01/2012

Joren

18/01/2012

Anthony
Michael-James

Joseph Van Ishoven & Marcelina Peeters en
Karel Devroe & Barbara Vander Elst vierden
hun diamanten huwelijksjubileum. Reeds 60
jaar delen zij lief en leed. 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 omringd door familie en
vrienden samen mogen zijn.

21/01/2012 Liam
22/01/2012 Jonas
2/02/2012

June Ilo

Gijsbrechts Bert & Jacobs Liesbet

9/02/2012

Manou

Van Aken Yves & Liekens Cindy

28/02/2012 Linde

Luniewski Slawomir &
Luniewska Marta
Vangindertaelen Kris &
Rugtier Peggy

Diamanten

9/03/2012

Joseph Van Ishoven &
Marcelina Peeters

Maja

12/03/2012 Iker Tjörven

Meer info of aanvragen:
Departement burgerzaken (gelijkvloers)
Telnr: 016/65 99 31

Karel Devroe &
Barbara Vander Elst

Burgerzaken
POLITIE
OVERLIJDENS

16/12/2011

Julia Schoevaers

17/12/2011

Ludovicus Vanherck

26/12/2011

Jeanne Teugels

30/12/2011

Fleur Van Hoof

13/01/2012

Maria Somers

16/01/2012

Maria Mertens

19/01/2012

Roger De Baets

01/02/2012

Marcelline Vercammen

14/02/2012

Philip Peeters

25/02/2012

Catharina Boersma

02/03/2012

*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.

Eeuwelinge Odile Paeps
Op 29 februari vierde Odile Paeps uit Berg haar 100ste verjaardag. Zij nam de gelukwensen en geschenken van het
Koninklijk Paleis,
het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur in
ontvangst
tijdens
een bezoek van het
College van Burgemeester en Schepenen. We wensen
Odile nog ettelijke
jaren toe, in goede
gezondheid blijvend
en omringd door familie en vrienden.

NIEUWE
KORPSCHEF

VOOR DE POLITIEZONE
KASTZE

(KAMPENHOUT-STEENOKKERZEELZEMST)
De Koning heeft met zijn besluit van 26 januari
2012 de heer Jack Vissers voor vijf jaar aangewezen als nieuwe korpschef van de politiezone
Kastze. De heer Vissers heeft op 6 februari
2012 de eed afgelegd in handen van de Zemstse burgemeester Coopman, voorzitter van het
politiecollege en van de Kampenhoutse burgemeester J. Meeus. Daardoor begint het mandaat van de nieuwe korpschef te lopen.
Jack Vissers is 48, woont in Brasschaat, is gehuwd en vader van 2 kinderen. Sinds 6 februari 2012 heeft hij de leiding van de politiezone
KASTZE. Hij krijgt de leiding, onder het gezag
van het politiecollege (dat gevormd wordt door
de burgemeesters van de drie gemeenten)
over 88 operationele en administratieve personeelsleden. Hij wordt hierin bijgestaan door
drie coördinatoren.
Belangrijke thema’s voor de nieuwe korpschef
zijn onder meer het beperken van de onveiligheidsgevoelens en de overlastproblematiek,
het indijken van verkeersongevallen met gekwetsten, de problematiek van het intrafamiliaal geweld en de kwaliteit van de dienstverlening.”
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Jacques Verdoodt

POLITIE
BEGRAAFPLAATSEN
BURGERZAKEN

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.*
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RIOLERINGS-EN WEGENISWERKEN MAALDERSTRAAT AFKOPPELING WATERZUIVERINGSINSTALLATIE WOONWIJK DE HUTTE
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In de Maalderstraat ligt geen openbare riolering. Bovendien is het huidige wegdek in zeer slechte staat. In
de loop van de maand april zal er gestart worden met
de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en zal
het wegdek volledig vernieuwd worden. Aangezien in
de Maalderstraat slechts plaatselijk verkeer doorgang
vindt, zal de hinder voor het verkeer zeer beperkt zijn.
Al het afvalwater van de woonwijk De Hutte wordt behandeld in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, alvorens het wordt geloosd in de Molenbeek. Deze
waterzuiveringsinstallatie dateert van de jaren ‘70 en
de werking van deze installatie is, gelet op de ouder-

OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG
BOUWVERGUNNING AFVAL-ENERGIECENTRALE: RECOVER ENERGY NV
Recover Energy NV heeft op 6 maart 2012 een aanvraag
ingediend bij de Vlaamse overheid voor het verkrijgen
van een bouwvergunning voor het bouwen van een afval-energiecentrale aan Kampenhout-Sas. De Vlaamse
overheid heeft het bouwdossier overgemaakt aan de
gemeente Kampenhout met de vraag om advies uit te
brengen over de aanvraag en het openbaar onderzoek
te voeren. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het bouwdossier komen inkijken en zijn opmerkingen op de aanvraag schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Kampenhout.
Omdat bij het bouwdossier een milieueffectenrapport
is gevoegd, duurt het openbaar onderzoek geen dertig
dagen maar zestig dagen. Het milieueffectenrapport is
reeds goedgekeurd en bevat een beschrijving en beoordeling van alle milieueffecten die het bouwen en uitbaten van de afval-energiecentrale met zich meebrengen
en beschrijft de maatregelen die genomen zullen worden om deze effecten te minderen. Het milieueffectenrapport is een document dat verplicht bij het bouwdossier moet gevoegd zijn.
Iedereen heeft de mogelijkheid om de plannen en de
bijbehorende nota’s en documenten te bekijken en zijn
opmerkingen te formuleren op het bouwdossier. Het
volledige bouwdossier kan geraadpleegd worden op de
dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

dom, niet meer optimaal. Verschillende scenario’s werden onderzocht en de beste oplossing is de afkoppeling
van het afvalwater van de waterzuiveringsinstallatie. De
afvoer van dit afvalwater kan via een nieuwe riolering
naar de collector in de Hubert Tobbackstraat, vanwaar
het naar het waterzuiveringsstation in de Zeypestraat
wordt gevoerd. Deze werken zullen slechts een beperkte hinder veroorzaken voor de omwonenden. Na de
aansluiting op de collector zal de oude waterzuiveringsinstallatie afgebroken worden.

Uw opmerkingen en bezwaren maakt u schriftelijk over
aan het College van Burgemeester en Schepenen en dit
kan op volgende manieren:
• afgeven op de dienst stedenbouw waarbij u een ontvangstbewijs krijgt;
• per post (bij aangetekende zendingen geldt de postdatum als bewijs van de datum van indienen).
Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen en is gestart op zaterdag 24 maart 2012. Dit betekent dat het
bouwdossier tot en met dinsdag 22 mei 2012 tijdens de
openingsuren kan ingekeken worden en u uw opmerkingen en bezwaren ten laatste op 22 mei 2012 aan het
college van burgemeester en schepenen van Kampenhout moet bezorgen.
Praktisch:
• Het openbaar onderzoek: zaterdag 24 maart 2012 t/m
dinsdag 22 mei 2012;
• Openingsuren: elke werkdag van 8.45 tot 11.45 uur en
dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur
• Waar: dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw:
Frederik Wouterslaan 8 te Kampenhout (boven burelen Infrax);
• Indienen bezwaarschriften: schriftelijk, per post of
afgegeven op de dienst stedenbouw tegen ontvangstbewijs, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen van Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910
Kampenhout, ten laatste ontvangen of aangetekend
opgestuurd op 22 mei 2012.

grondgebiedzaken

Een “sport – Landschapspark” in de
buurt: sportterreinen aan de Zeypestraat breiden uit .

Ter hoogte van het bestaande gemeentelijk sportcentrum aan de Zeypestraat, wordt het kwalitatief
sport- en ontspanningsaanbod verder uitgebouwd en
gebundeld met de bestaande sportfaciliteiten.
Het sportbeleidplan 2008 – 2013 ondersteunt deze
uitbreiding. Zowel de sportraad als de gemeentelijke
commissie van ruimtelijke ordening kunnen zich vinden in dit voorstel.
Het is de bedoeling om na het zomerverlof de definitieve vaststelling op de gemeenteraad te brengen zodanig dat voor het einde van 2012 dit RUP kan goedgekeurd worden.
Op basis van deze voorlopige vaststelling zal eerstvolgend het openbaar onderzoek van start gaan.
Gedurende 60 dagen zal de bevolking haar opmerkingen en suggesties kunnen formuleren. Met deze
opmerkingen en de andere adviezen die dienen aangevraagd te worden kunnen nog aanpassingen, waar
nodig, doorgevoerd worden.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan biedt de mogelijkheid
om de bestaande “buitensporten” uit te breiden en
de kans te bieden aan nieuwe sportmogelijkheden
waaronder wandel- en looproutes (looppiste) en andere atletieksporten, … .
Gans dit gebied zal ingericht worden als een “sport
– landschapspark” door de nadruk te leggen op
een groene omgeving. Recreatieve paden zullen dit
sportpark onderling verbinden en integreren met de
aanwezige open ruimte. De Weesbeek en de ingroening van de oevers zal een groen lint vormen door dit
gebied. Een brede natuurlijk aangelegde strook zal
een groen scherm vormen naar de woningen toe en
sluit aan op dit sportlandschapspark.
De bestaande toegang aan de Zeypestraat blijft de
hoofdtoegang tot dit “sport-landschapspark”.
Indien deze procedure verder vlot verloopt, kan er
begin 2013 gestart worden met het effectieve ontwerp en de aanleg van dit sport-landschapspark.

OPENBAAR ONDERZOEK
Het dossier ligt sinds vrijdag 6 april voor iedereen ter inzage op de dienst stedenbouw van de gemeente
Kampenhout en dit tot en met maandag 4 juni 2012
Heb je bezwaren, opmerkingen of meen je een advies te kunnen geven, dan kan je dit schriftelijk kwijt aan
de Gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Dit kan door een aangetekende zending
of door je brief persoonlijk én tegen ontvangstbewijs te komen afgeven op de dienst ruimtelijke ordening:

Meer info: 016/65 99 01

grondgebiedzaken

Op de gemeenteraad van 8 maart 2012 werd de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) van de uitbreiding van de huidige sportinfrastructuur goedgekeurd.
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AANLEG VAN FIETS EN VOETPADEN IN
DE VAN BEETHOVENLAAN EN GEDEELTE TORFBROEKLAAN

SPORT
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Bij wegenisprojecten staan veiligheid en comfort
van de zwakke weggebruiker centraal. Daarom
is zowel in de Van Beethovenlaan als in de Torfbroeklaan een gemend fiets- en voetpad aangelegd. De Van Beethovenlaan is een belangrijke
verbinding van het ‘Rood Klooster’ naar de dorpskern van Kampenhout. Het fiets- en voetpad wordt
van de rijweg gescheiden door een nieuw aan te
leggen groenstrook. In deze groenstrook zullen
nieuwe bomen, zomereiken, worden geplant. De
vorige bomen stonden op de plaats van het nieuwe fiets- en voetpad en waren niet meer gezond.
Ook om veiligheidsreden moesten ze door nieuwe
bomen worden vervangen. In de Torfbroeklaan is
er nood aan veilige voetpaden ter hoogte van de
school en het sportcomplex. Langs beide kanten
van de straat werden er aanliggende voetpaden
aangelegd. Ook hier werden bomen verwijderd en
zullen er, volgend op de werken, nieuwe zomereiken worden geplant.”

SPORTWEKEN ZOMERVAKANTIE
Volgende sportweken worden georganiseerd voor
verschillende leeftijdsgroepen.
Maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli 2012 (°2005
– 2000)
Maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2012
(°2005 – 2000)
Maandag 6 augustus tot en met vrijdag 10 augustus
2012 (°2005 – 2000)
Maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus
2012 (°2000 – 1996)
Maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus
2011 (°2007 – 2006)
Meer informatie kan u terugvinden op de www.kampenhout.be/sport/sportweken en via de folder die
verspreid wordt in de Kampenhoutse scholen.

SPORTMONITOREN GEZOCHT
De sportdienst kan reeds jaren rekenen op gemotiveerde begeleiders die de deelnemers aan de sportweken een ongelooflijke sportweek bezorgen. Ben
je minstens 18 jaar, sportief, gemotiveerd om met
kleuters, kinderen en jongeren te werken? Stel je
dan kandidaat als sportmonitor!
Dit kan schriftelijk (per post of email: sport@kampenhout.be) of via het inschrijvingsformulier dat je
kan terugvinden op de gemeentelijke website.

PROVINCIALE SPORTELDAG
voor 50-plussers

Torfbroeklaan

Op donderdag 31 mei 2012 organiseert Bloso in samenwerking met sportdienst Vlaams-Brabant de
24ste editie van de provinciale sporteldag. Deze
sportdag gaat door in en rond het Universitair sportcentrum te Leuven. Iedereen is welkom om in een
gezellige en ontspannen sfeer hun favoriete sport te
beoefenen of kennis te maken met een nieuwe sportactiviteit.
Deelnameprijs:
Voorinschrijvingen: 6 euro
Ter plaatse: 8 euro
(prijs is incl alle sportinitiaties, verzekering, 1 koffie
en koek en een aandenken)

Van Beethovenlaan

Voor meer informatie en inschrijvingen kan u steeds
terecht bij de sportdienst.

sport

KAMPIOENENVIERING
Op vrijdag 2 maart 2012 werden de Kampenhoutse sportkampioenen in de bloemetjes gezet voor hun mooie sportieve
prestaties van 2011. In het bijzijn van familie, vrienden, supporters en sympathisanten werden 6 jongeren, 6 volwassenen
en 7 Kampenhoutse ploegen gehuldigd.

Nieuw dit jaar was de prijs voor sportfiguur van het
jaar. Uit alle genomineerden werd er één sportfiguur of
club van het jaar 2011 gekozen. De winnaar van deze
trofee was judoka Thomas Lissens. Thomas werd door
de sportraad tot winnaar gekozen voor de vele mooie
sportprestaties die hij afgelopen jaar heeft geleverd.
Etienne Vranckx werd gehuldigd als sportverdienste
voor zijn jarenlange bijdrage aan het Kampenhoutse
sportlandschap. Etienne is voorzitter van de joggingclub Kampenhout (JOKA) en heeft reeds 22 jaar de or-

LOGOWEDSTRIJD SPORTDIENST
Vorig jaar lanceerde de sportdienst Kampenhout
een oproep om een nieuw en aantrekkelijk logo te
ontwerpen. Dit logo vergroot de herkenbaarheid
van de sportdienst en zal gebruikt worden om de
promotie en communicatie te verzorgen.
Er werd een wedstrijd aan gekoppeld en verschillende exemplaren werden ingediend, waaronder
enkele hele mooie en originele ontwerpen.
Bij de start van de Kampioenenviering op 2 maart
werd het logo voorgesteld. Met een ruime meerderheid van de stemmen had de jury Karin Van Mes-

ganisatie van eindejaarsjogging (en sinds 2 jaar ook de
eindejaarsmarathon) op zich genomen. Al deze jaren is
de opbrengst aan een goed doel geschonken, aan OTB
(Ons Tehuis Brabant).
Door de grote opkomst van sportkampioenen, supporters en genodigden werd het een zeer geslaagde avond.
Wij willen alle aanwezigen bedanken en wensen alle
kampioenen ook dit jaar nog vele mooie sportieve prestaties toe!

som aangeduid als
winnaar van de logowedstrijd. Zij mocht
een chocolade versie
van het logo in ontvangst nemen.
Het logo is jong en dynamisch en verwijst naar de
bewegende mens en de verschillende sporten in
Kampenhout. Voortaan zal je het in alle publicaties
en acties van de gemeentelijke sportdienst zien
verschijnen.

Meldpunt sport: Wie vragen en/of opmerkingen heeft ivm sport, kan hiermee terecht op
de gemeentelijke sportdienst (Zeypestraat 26). Deze is bereikbaar tijdens de openingsuren op het
nummer 016/65 99 75 of via email Nelis van Cappellen, onze sportfunctionaris, helpt je graag verder!

SPORT

Presentator Geert Heremans gidste de
volle ontmoetingszaal op een vlotte manier de viering door. The Durans zorgden
voor leuke muzikale intermezzo’s met
een mix van oudere en nieuwere hits.
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Milieu

DAAR IS DE EIKENPROCESSIERUPS WEER!
Indien u de voorbije jaren ernstige hinder heeft ondervonden,
dan bestaan daarvoor zowel preventieve als curatieve
opties. U kan hiervoor contact opnemen met uw lokale
tuinaannemer en/of boomverzorger. Op de website www.
eikenprocessierups.be kan u nuttige informatie vinden.

MILIEU

Wat bij overlast?
• Vermijd elk contact
• Houd kinderen uit de buurt van de rupsen.

10

Of het in grote getale zal zijn, is niet geweten. Wel zullen ze naast kaalgevreten eikenbomen, vooral ernstige
jeukhinder bij mensen veroorzaken die in contact komen met hun brandharen. Sinds begin april zijn de eikenprocessierupsen uit hun eitjes aan het komen. In dit
stadium zijn ze nog niet gevaarlijk omdat ze nog niet
over hun irriterende haren beschikken. Er volgen immers nog enkele stadia alvorens de rups in juni – juli
maximale hinder kan veroorzaken.

Wat je zeker niet mag doen:
• Zelf bestrijden
• Gebruik geen insecticiden, deze zijn schadelijk voor
mens en dier
• Wegspuiten met een hogedrukreiniger

ZWERFVUILACTIE

Op 18 maart hebben vrijwilligers van de Kampenhoutse
verenigingen de straten in de 4 deelgemeentes proper
gemaakt. Onze vrijwilligers hebben soms rare voorwerpen gevonden: schoenen, zetels, ongeopende flessen alcohol, … Alle Kampenhoutse scholen en enkele bedrijven
hebben ook deelgenomen aan de 4de editie van de zwerfvuilactie ‘In de ZAK 2012!’ (ZwerfvuilActie Kampenhout).

Dit jaar hebben ze

“1.280 kg”
opgeruimd.

Het gemeente bestuur wil
langs deze weg alle vrijwilligers bedanken die
geholpen hebben om van
Kampenhout een propere

gemeente te maken.
Ook de afvalintercommunale Interza verzet zich ‘Tegen
zwerfvuil’! Heel veel inwoners ergeren zich ontzettend
aan het zwerfvuil in straten en op pleintjes van de gemeente. Papiertjes, flesjes, peuken en allerhande rommel maken onze omgeving vies.
Interza en het gemeentebestuur willen de trend keren.

BIB

ar opnieuw de

ster die elk ja
inter, vrijwillig
w
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dy
en
W
er zet.
Gedicht van
ders graag ov
s en salaman
padden, kikker

Paddentrek 2012!
Bedankt aan alle vrijwilligers die zich elk jaar inzetten
voor de overzet van de kikkers, padden en salamanders.

Opruimen alleen zal echter niet helpen. Vooral
de heersende gewoonte om afval zomaar in de
berm of op straat te gooien moet wijzigen.
U kunt ons daarbij helpen:
• Toon uw engagement en onderschrijf vandaag
nog de verklaring op http://www.tegenzwerfvuil.be
• Praat erover met vrienden en kennissenHang
de affiche op die u vindt in de milieukrant van
Interza (editie januari 2012).
Het streefdoel van Interza en het gemeentebestuur is tonen aan de enkelingen die de straten
vuil maken dat we met zijn allen vies zijn van
hun gewoontes.

Meer info Dienst Milieu:
Milieudienst@kampenhout.be 016/65 99 08

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

Openingsdagen en -uren :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

15u.30 - 19u.30
15u.30 - 19u.30
14u.00 - 18u.00
gesloten
15u.30 - 19u.00
10u.00 - 13u.00
gesloten

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

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.
Bij de webcatalogus kun je bovenaan een
link vinden (rechtsboven ‘Nieuw’) naar de
nieuwste aanwinsten in de collectie.

Iets niet gevonden ?
De bibliotheek maakt deel uit van een netwerk. Raadpleeg de volledige catalogus
op : www.bidoc.be/vlaams-brabant of de
Vlaamse centrale catalogus : http://zoeken.bibliotheek.be. Je kan ook een mailtje
sturen naar kampenhout@bibliotheek.be
en zo het gewenste werk uit een andere
bibliotheek laten overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

MILIEU

word jij weer wakker,
Als bijna iedereen slaapt en een wal: arme stakker!
teg
je verlaat het bos maar botst t vol blaadjes,
pu
Daar zit je dan in een witte eraadjes.
m
te wachten op je helpende ka orzichtig onder je buik,
vo
Een zachte hand legt zich
uit.
en voor je ‘t weet ben je er mijn hand,
op
Soms blijf je liever zitten n tot je klaar bent voor de overkant.
va
daar genieten we dan samen naar het water,
elf
Jouw intuïtie brengt je vanz zonder kater (lees “platrijdende autobanden”).
vaak
en dankzij de wal lukt dat gd we soms leven,
jaa
Je helpt ons beseffen hoe ge aar zonder aandacht voor diertjes hun leven.
gm
op weg naar een bestemmin je tegen mij,
k
Zo kwetsbaar en klein kwaa ettend blij!
tz
en dat maakt mij telkens on
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Lieve pad,

meer info zie pagina 16

Kermis en fototentoonstelling, zie ook

325 jaar Buken

tvv jeugdwerking fanfare De Eendracht.
Inschrijvingen vanaf 12 uur in café Den
Biechtstoel (Dorpsstraat 16). Vertrek om 13
uur op het Gemeenteplein

Motortreffen

Onthulling
Impanisbeeld +
Tentoonstelling
Raymond Impanis

kaarten via secretariaatveltem@skynet.
be (016 49 04 68) of bij Chantal Lemmens
(0475/535489)

Concert Willem
Vermandere

za 28/04/12 & zo 29/04/12

za 28/04/12 van 13u30 tot 17u30

za 28/04/12 om 13u

vr 27/04/12 van 20u tot 23u

ma 23/04/12 van 19u30 tot 23u

Advies, tips en training voor een gezonde
motorische ontwikkeling van uw baby/peuter!
(inschrijven via jeugd@kampenhout.be )

Vorming: Gezonde
motorische
ontwikkeling bij
uw kind

za 21/04/12 van 09u30 tot 16u

zo 22/04/12 van 14 tot 17 uur

Breed aanbod van bloemen en planten,
streek-, bio en duurzame producten. Gratis
compost bij aankoop op de markt.

vr 20/04/12 van 17u tot 19u30

do 19/04/12 van 14u tot 15u15
do 26/04/12 van 14u tot 15u15
vr 04/05/12 van 14u tot 15u15
do 10/05/12 van 14u tot 15u15

ma 16/04/12, ma 21/05/12,
ma 18/06/12 telkens om 13u30

Tijdsinfo samenvatting

Openklasdag met
pannenkoekenfestijn en Vlaamse
kermis

Tuin- en biomarkt

Lentewandeling
't Okkerzeeltje

Reeks van 4 initiatielessen voor 55-plussers
(vooraf inschrijven)

Dansen onder begeleiding van DJ Yves.
Ambiance verzekerd!

Dansnamiddagen
Senioren

Badmintoninitiatie
voor senioren

Beschrijving

Titel

www.uitinkampenhout.be

Bukenstraat

Gemeenteplein
Berg &
Witloofmuseum

Sint Antoniuskerk
Buken

Raadzaal
Gemeentehuis

Basisschool Ter
Bronnen

Gemeenteplein
Kampenhout

Kleuterschool 't
Okkerzeeltje

Sporthal
Kampenhout

Salons Deli-dish
(Den Ast)

Locatie

in Kampenhout

KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal van

TURNEN

Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot 18
uur (Opgelet! Op dinsdag 1 mei geen
markt)

WEKELIJKSE MARKT

Elke woensdag vanaf 18 uur en elke
maandag en vrijdag vanaf 14 uur. Aan
de bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910
Kampenhout. Inlichtingen: 0477/70 25 71
			

PETANQUE

Fietsen met KVLV aan een rustig tempo, natuurlijk is er ook tijd voor een
glas en een babbel!
		

ZOMERS FIETSEN

Voor elke 50+ die graag fietst!

FIETSUITSTAPPEN

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Georganiseerd door de welzijnsraad in
samenwerking met de Witloofstappers.
Wandelroute van ongeveer 6 km met
onderweg een gezondheidsquiz voor groot
en klein. Halverwege is er nog gelegenheid
tot een drankje en een gezonde snack en dit
tegen democratische prijzen.

Gezonde en
toegankelijke
wandeling

Voor meer info zie p23

Jeugdhuis Tonzent viert haar 40-jarig bestaan.
Voor meer info, zie p 14

40 Jaar TonzenT

Op een Kier Villa Lucie & Sint
Stefanuskerk
Nederokkerzeel

50+ activiteit van KVLV. Ziekte, geweld, dood,
echtscheiding, armoede,... Het gooit ons plat,
maar de wereld draait verder. Waar vinden we
de kracht om toch goed te blijven functioneren
en als mens te groeien?

De 7 Kampenhoutse Kunstenaars stellen voor
de eerste keer hun werken tentoon.

7 Kampenhoutse
Kunstenaars

Veerkracht werkt

Kom varen, wandelen, fietsen en ontdekken !
Meer info op www.vaarhappening.be

Onder leiding van een Witloofstapper.
Verschillende startplaatsen, verschillende
parcours.

Aperitiefconcert om 10.30 uur, gevolgd door
eetdag

Wandelingen van 6 (geschikt voor
rolstoelgangers en kinderwagens),12,18
en 25 km. Vóór of na de wandeling kan u
genieten van een drankje, broodjes, verse
soep, pannenkoeken en frietjes. Speciale
randanimatie voor de jongsten onder ons.

Brabantse
Vaarhappening

Donderdagavondwandeltocht

Eetdag fanfare
De Eendracht
Kampenhout

Wandeltocht
"Buken kermis"

achterzijde

Zaal PAX

Kerk Kampenhout

Kampenhout-Sas
Glazen zaal OCMW

zaal Pax

JH TonzenT Hutstraat 22

Gemeenteplein
Kampenhout

Villa Lucie
(gemeenteplein)

zo 29/04/12 van 10u30 tot 18u
do 10/05/12 van 19u30 tot
21u30 - Café De zes linden
do 24/05/12 van 19u30 tot
21u30 - Kerk Kampenhout
do 31/05/12 van 19u30 tot 21u30
- Kerk Buken
di 01/05/12 van 10 tot 18u
za 05/05/12 van 11 tot 18u &
zo 06/05/12 van 11 tot 18u

ma 07/05/12 van 14u tot 16u30

za 12/05/12 van 14 uur tot …

op donderdag 17 mei,
vertrek om 14 uur

zo 20/05/12 van 14 tot 18 uur
zo 17/06/12 van 14 tot 18 uur

UiT in Kampenhout

Buken feesttent

Buken

za 28/04/12 van 7 tot 15u
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Wil je jouw activiteit ook in deze
agenda zien verschijnen? Surf dan
naar www.uitdatabank.be,
vraag een login en paswoord aan en
voer je gegevens voor 21 maart in!

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

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
13u.30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u.30
t/m 19u.
Bridge: elke maandag om 13u.30 in Ter
Elst. Ook beginners welkom.

KAARTEN:

KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, zaal Pax om 14u. en
19u.30
KVLV Nederokkerzeel: elke 3de donderdag van de maand, parochiezaal om
19u.30
KVLV Relst: elke laatste woensdag van
de maand, in 2 beurten om 13u.30 en
19u.30

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

de parkschool. Aerobic: elke dinsdag
van 20u. tot 21u.
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u.
tot 21u . herenturnen
Turnen 55+: elke maandag van 14u. tot
15u. in de sporthal Kampenhout

jeugd

Jeugd
BURGERZAKEN

VORMINGSDAG
VOOR
JONGEREN (+16j)
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Ben je (bestuurs)lid van een jeugdhuis? Leid(st)
er bij de jeugdbeweging? Speelpleinanimator? Of
ben je ouder dan 16 jaar en heb je een gezonde interesse in preventie van allerlei problemen? Hou
dan alvast zaterdag 26 mei (13u30-18u) vrij, want
de jeugd- en preventiedienst nodigen je uit op de
vormingsdag voor jongeren!
Wat? Interessante en bruikbare workshops (voor
jouw vereniging): drugpreventie, omgaan met conflicten en agressie, inspelen en omgaan met seksueel getinte situaties, initiatie EHBO, educatief
groepsspel Narcopoly
Je kan je inschrijven voor 1 of 2 verschillende
workshops; elke workshop duurt ± 2u.
Wanneer? Zaterdag 26 mei van 13.30 tot 18 uur
Waar? Jeugddienst/JIP Kampenhout (Hutstraat 24)
Kostprijs? Gratis, je krijgt zelfs een ‘goodiebag’ én
officiële vormingsattesten!
Interesse? Schrijf je in vóór 11 mei via onderstaande
contactgegevens, en geef aan welke workshop(s) je
wilt volgen.
Workshop

Optie 1

Optie 2

Jeugd & Seksualiteit:
‘Mond vol tanden’
‘SXTC’

13.3015.30u

16-18u

Uit De Marge: Omgaan
met agressie/conflict

13.3015.30u

16-18u

Jeugd Rode Kruis:
Initiatiecursus EHBO

13.3015.30u

16-18u

Alcohol- en drugpreventie in het
jeugdhuis/-beweging

13.3015.30u

16-18u

Centrum Informatieve
Spelen: Groepsspel
‘Narcopoly’

13.3015.30u

16-18u

Voor meer informatie over de verschillende workshops en voor inschrijvingen: 0474/85.92.17 of
drugpreventie@kampenhout.be

40 jaar JH Tonzent
In de schaduw van de kerk van Relst staat Jeugdhuis Tonzent open voor alle jeugd uit Kampenhout
en ver daarbuiten. Fuiven, optredens, uitstappen, of
gewoon een avondje met vrienden samen zitten: in
TonzenT gaat het om gezelligheid en samen plezier
maken. Het jeugdhuis draait volledig op vrijwilligers
die hard werken om te zorgen dat er elk weekend
wel iets te beleven valt.
Dit jaar viert TonzenT haar 40-jarig bestaan, en dat
zullen we in Kampenhout geweten hebben! Op 12 mei
2012 nodigt de jeugd iedereen uit in Relst om hun verjaardag gepast te vieren. Er zijn optredens, een hapje
en een drankje, een springkasteel, volksspelen en
een heus TonzenT-museum. Vanaf 21u is er een Generatiefuif met muziek en DJ’s van de begindagen tot
nu. Voor ieder wat wils dus, hopelijk tot dan!

jeugd
Jongerennamiddag 2012
Op zaterdag 3 maart beleefden jongeren
van 12 tot 16 jaar een geweldige namiddag!
Zij konden kiezen tussen twee formules.
Enerzijds was er een DJ-set met Zohra,
bekend van 2 Fabiola en Spring. Nadien
leerden onze jongeren lekkere alcoholvrije
cocktails maken. Anderzijds had je
een djembe-sessie gevolgd door
een workshop grime.
Onze jongeren hebben zich volledig kunnen uitleven tijdens
deze leuke workshops en kijken al uit naar onze volgende
jongerennamiddag!

Op 17 februari verzamelden de Kampenhoutse jeugdverenigingen aan de gebouwen van AC team. Dit
bedrijf organiseert leuke teambuilding activiteiten en om onze
jeugd te bedanken voor hun
inzet en motivatie werden
zij uitgenodigd om deel te
nemen aan het spel: ‘Beat
the PC Mastermind’. Via
allerlei opdrachten per
groep moesten de verenigingen er in slagen om
gezamenlijk de ‘PC Mastermind’ te verslagen. Ondanks
deze gemeenschappelijke vijand
was de competitiedrang groot en ging
iedereen volledig op in het spel. Na afloop werd er nog een
drankje aangeboden en wat nagepraat. Eén
van de begeleiders van AC team wist
te vertellen dat hij nog nooit zo’n
laaiend enthousiaste groep
heeft mogen verwelkomen.
Wij zijn dan ook heel trots
op onze jeugdverenigingen
en willen hen via deze weg
nogmaals bedanken voor
hun wekelijkse inzet!

jeugd

Dag Van de Jeugd

15

Nieuw Logo

Jeugddienst Kampenhout
Op 3 maart 2012 werd het nieuwe logo
van de jeugddienst bekendgemaakt, aansluitend op de jongerennamiddag die dan
plaatsvond. Dit logo moet de herkenbaarheid van de jeugddienst vergroten en zal
gebruikt worden om de promotie en communicatie te verzorgen.
De winnaar van deze wedstrijd is Gert Bogaerts. Zelf beschrijft hij zijn ontwerp als
volgt: “ De figuur van de kat straalt sluwheid, jeugdigheid, temperament en actie
uit. De kattekop is een herkenningspunt
door haar eenvoud. De kleurencombinatie rood en zwart geeft kracht en
tijdloosheid aan het beeld.”
Voortaan zal je in alle publicaties
en acties van de gemeentelijke
jeugddienst het nieuwe logo zien
verschijnen.

Toerisme
Eerbetoon aan

BORSTBEELD RAYMOND IMPANIS –

RAYMOND
IMPANIS
Zaterdag 28
april 2012

TOERISME

FIETSTOCHT EN TENTOONSTELLING
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Op zaterdag 28 april 2012 krijgt ereburger van
Kampenhout en wielerlegende Raymond Impanis
(1925-2010) een ereplaats op het gemeenteplein
aan de Sint-Servaaskerk van Berg. Om 13.30u
zal een bronzen borstbeeld onthuld worden.
Rond 14 uur wordt de Raymond Impanis fietsroute gereden. Het parcours wordt in groep,
aan een rustig tempo, afgelegd en er wordt halt
gehouden aan het Witloofmuseum voor de opening van de tentoonstelling rond deze wielerheld.

Programma:
13.30u:

onthulling bors
gemeenteplein tbeeld
Berg
14.00u: fietse
n in groep (rust
ig tempo)
parco
15.30u: open urs R.Impanisroute (33km)
ing tentoo
“Raymond Im nstelling
panis” in het
Wit
17.30u: teruloofmuseum
g aan vertrekp
laats
		

De tentoonstelling loopt van 28 april tot en met
zondag 1 juli tijdens de openingsuren van het
Witloofmuseum. Via foto- en tekstpanelen,
trofeeën en andere attributen komt u meer te weten over
de succesvolle carrière van Impanis.

IEDEREEN W

Openingsuren:
woensdag van 14 tot 17 uur
donderdag en vrijdag van
10 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur
Gesloten op feestdagen
Organisatie: toeristische dienst in
samenwerking met Centrum Ronde
van Vlaanderen (CRVV)

EERSTE “KROKUSKRIEBELS” GROOT SUCCES
Het Witloofmuseum nam tijdens de krokusvakantie voor de eerste
maal deel aan “Krokuskriebels”.
Het museum werd omgetoverd tot een doe-museum. Niet minder dan
274 kinderen en hun (groot)ouders konden leuke opdrachten vervullen en verkleed als boer/boerin op zoek gaan naar het ‘witte goud’. Er
werd o.a. geknutseld, gepuzzeld, ze maakten hun eigen placemat en
in het kookhoekje stelden ze hun eigen receptenboekje samen.
Enkele reacties die we ontvingen:’ wij vonden het super leuk’, ‘hebben
ons goed geamuseerd’, een fijne en onvergetelijke dag, bedankt voor
de leuke dag en foto, ...

ELKOM !

toerisme

KOM VAREN, WANDELEN, FIETSEN EN ONTDEKKEN
Ervaar de charme van het varen, kom fietsen of wandelen op en om
het kanaal Leuven-Dijle te Kampenhout Sas op dinsdag 1 mei 2012.
Vanaf 10.30 uur kan je om het uur tot 17.30 uur voor 1 euro een gegidste boottocht maken naar Boortmeerbeek (heen en terug 2 euro).
Breng een bezoek aan het Witloofmuseum (gratis) met doorlopend
randanimatie, speurzoektocht voor kinderen of bezoek er de tijdelijke tentoonstelling over wielerlegende Raymond Impanis.
Je kan vrij wandelen langs het Aert van Beethovenpad of in het Weisetterbos. Of maak een gezinsfietstocht (20km) langs een bewegwijzerde route (gratis kaartje te bekomen op de infostand aan het
kanaal of in het infokantoor van het Witloofmuseum).
Terwijl je wacht op de kade kan je genieten van een drankje op het
drankenterras van de Yachtclub ‘Het Sas’ en van leuke kinderanimatie. Boottickets zijn de dag zelf te koop op de infostand aan het
kanaal. Op voorhand reserveren is enkel nodig voor groepen vanaf 20
deelnemers op het nummer 02 218 54 10 of via contact@kanaaltochtenbrabant.be.

Op zondag 10 juni 2012 van 13 tot 18
uur heeft in het Abdijpark van Kortenberg de 13de editie van de Dijlelanddag plaats. Tijdens dit gratis toeristisch
feest kan je je opnieuw verwachten
aan overheerlijke topstreekcatering,
de Straffe Streekproductenmarkt met
meer dan 20 excellente Vlaams-Brabantse streek-producenten, een grappig toneelstuk rond de middeleeuwse
Hertog Jan II, verfrissende scootertochten, massa’s kinderanimatie, een
boeiende wandeling langs het vernieuwde Abdijpark en ijskelder, heerlijke muziek en interventies van Radio
Ozon, de start van de zomerfietszoektochten,… En nog enkele verrassingen
die we voorlopig geheim houden. Kortom, de Dijlelanddag wordt alweer een
hemelse namiddag vlakbij voor jong en
oud. Wees erbij!

dijlelanddag
zondag 10 juni 13-18 u

Kortenberg
oude
abdij

info: Toerisme Dijleland
016-31 18 61
www.dijleland.be

Meer info: Afdeling toerisme
toerisme@kampenhout.be
016/65 99 71

TOERISME

DIJLELANDDAG
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Toerisme

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
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 de maand trek je voor een 3-tal uur er op uit met gids

Kalender:
Woensdag 9 mei: Haacht, 14u
Afspraak aan de Sint-Remigiuskerk in Haacht centrum. Lentewandeling langs de Zomerdijk en de Bessemhoeve naar
Scharent, via het mooiste plekje “Antitankgracht” terug naar vertrekpunt.

TOERISME

Woensdag 23 mei: Keerbergen, 14u
Afspraak aan het standbeeld van de Zandjan voor het gemeentehuis (Gemeenteplein). Wandeling langs de Keerbergse
groene gordel, de Brabantse Kempen, het natuurgebied Broekelei en de befaamde Keerbergse asperges.
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Woensdag 13 juni: Hoeilaart, 14u
Afspraak aan het station Groenendaal, Groenendaalsesteenweg met de bus bereikbaar vanuit Hoeilaart (kerk)
Wandeling over de militaire aanwezigheid in het Zoniënwoud tijdens de 20ste eeuw. We wandelen langs loopgraven
en zoeken naar wachttorens.
Woensdag 27 juni: Melsbroek (Steenokkerzeel), 14u
Afspraak aan de Sint-Martinuskerk, Kerstraat 1B
2012 staat in het teken van 350 jaar Melsbroekse Baronie! Tijdens deze wandeling ontdekken we sporen van de Melsbroekse geschiedenis. Ook de natuur rondom het dorp krijgt volop onze aandacht.

DOORLOPENDE STRAAT
Hoe heet een straat die voor wagens doodloopt op het einde,
maar niet voor voetgangers en/of fietsers? Tot nu toe heeft
zo’n straat geen naam en hebben voetgangers en fietsers er
het raden naar of een doodlopende
straat voor hen ook effectief doodloopt. In vele gevallen loopt zo’n
straat immers verder via een doorsteek of trage weg. Maar daar komt
nu verandering in! Om zowel de
gelijkenis en het verschil met een
doodlopende straat aan te geven
wordt de term ‘doorlopende straat’ gelanceerd. Een aangepast verkeersbord zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers
vanaf nu ook weten of een straat doodloopt, zo niet doorloopt.

De Internationale Voetgangersfederatie (IFP) en Steunpunt
Straten van de Voetgangersbeweging hebben een efficiënte
en goedkope aanpak ontwikkeld die er toe moet leiden dat
op korte termijn heel wat doorlopende straten in het straatbeeld te herkennen zijn. Zij kozen Kampenhout
uit tot pilootproject. Ongeveer 80%
van de straten in onze gemeente waar
een F45 bord staat (zie vb. hiernaast)
zijn eigenlijk doorlopende straten.
Vanaf april zullen deze verkeersborden geleidelijk aan voorzien worden van een sticker
met voetganger/fietser. Zo ben je als ‘trage weggebruiker’
geïnformeerd dat de weg voor jou niet doodloopt.

Meer info: Afdeling toerisme - toerisme@kampenhout.be - 016/65 99 71

nuttig

INFRAX SLUITING
KANTOOR
DINSDAGAVOND

Op zondag 14 oktober 2012 zullen de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaatsvinden.
Net zoals de voorgaande jaren zal je moeten stemmen in de lokalen van
de sporthal in Kampenhout (Zeypestraat 26). Je kan er terecht van 8 tot
15 uur.
Voor meer inlichtingen kan je altijd onze website, die steeds wordt
aangepast met de meest recente informatie, raadplegen op www.
kampenhout.be (op de thuispagina staat rechts een directe link naar
de verkiezingspagina) of de site van de Vlaamse Overheid: www.vlaanderenkiest.be .

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op onderstaande data:
Maandag 30 april en dinsdag 1 mei
Donderdag 17 en vrijdag 18 mei
Maandag 28 mei

INFORMATIEAANVRAGEN,
MELDINGEN EN KLACHTEN
Onze diensten helpen je graag verder!
Informatievragen:
info@kampenhout.be of 016/65 99 59
Meldingen:
Een put in het wegdek?
Zwerfvuil op het openbaar domein?
Een omgevallen verkeersbord?
Hiervoor kan je gebruik maken van onze
meldingskaart, die ook digitaal beschikbaar
is op de gemeentelijke website.
Contact: Gemeentelijke Loods: 016 65 9976
Klachten:
Contact: Klachtencoördinator: 016 65 99 32
of klachten@kampenhout.be
Een digitaal klachtenformulier kan u raadplegen op de gemeentelijke website.

Opgelet!
Geen wekelijkse markt
op dinsdag 1 mei.

Vanaf juli 2012 zal het klantenkantoor van Infrax in Kampenhout gesloten zijn op dinsdagavond. Tot eind juni 2012 zullen
de diensten wél nog geopend
zijn op dinsdag van 18 tot 20
uur. De andere openingsuren
blijven gewoon behouden:
Woensdag:
8-12.30 uur en 13-16u
Vrijdag:
8-12.30 uur en 13 -16u

Nuttig

VERKIEZINGEN 2012
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NIEUW

PERSONEELSLID
Voortaan staat Karen
Dejaegher in voor de dienst
personeelszaken. Je kan haar
bereiken op personeelsdienst@
kampenhout.be of 016 65 99 26.

Petanka viert haar 10-jarig bestaan en wil de
ex-voorzitter, Emiel Demeester, bedanken voor zijn inzet.
Het gemeentebestuur wenst de club een

dikke proficiat!

OCMW

SENIORENFLATS ZUURHAGE:
NOG MAAR ENKELE FLATS BESCHIKBAAR
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Voor wie en waar?
Ouderen die zelfstandig kunnen leven, maar behoefte
hebben aan een aangepaste hedendaagse flat, kunnen
terecht in Zuurhage. Hier kunnen ze genieten van alle
comfort in een rustige omgeving. Je kan je op de wachtlijst plaatsen vanaf 52 jaar en je moet de leeftijd van 55
jaar bereikt hebben om een flat te bewonen. Inwoners
van Kampenhout genieten voorrang bij de verhuring
van de flats.
Wat?
Het OCMW is eigenaar van de gebouwen en zorgt ervoor dat de seniorenflats goed onderhouden worden.
Elke flat omvat een woon- en slaapruimte, een kleine
ingerichte keuken, een afzonderlijke badkamer met
douche en toilet en een bergruimte.
Samen met de andere huurders kan je vrijblijvend genieten van sociale contacten in de gemeenschappelijke
ruimte die werd voorzien. Of je kan er een familiefeest
organiseren. Er is ook een fietsenstalling en parkeergelegenheid voorzien. Verder bieden ook het ruime terras of de tuinen een meerwaarde.

Dienstverlening.
Bewoners kunnen een beroep doen op allerlei vormen
van dienstverlening (thuiszorg, poetshulp,…) waardoor
zij hun zelfstandigheid en zelfzorg langer kunnen behouden.
De nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijk ruimten worden voor u onderhouden, het OCMW sluit een
brandverzekering en aanverwante risico’s voor het gebouw en de inhoud toebehorend aan de bewoners af.
Ook de tuintjes en het patrimonium worden door het
OCMW onderhouden.

ontwikkelingssamenwerking

ocmw

De bewoners van Zuurhage hebben hun draai gevonden in hun nieuwe flats. Eén na één namen onze
nieuwe bewoners er hun intrek. Voor de meesten was
het een grote stap: de vertrouwde omgeving werd
achtergelaten en een volgend hoofdstuk in hun leven
kreeg vorm.
Ondertussen kennen alle bewoners elkaar en er
heerst een goede sfeer. De werkmannen van de onderhoudsdienst van het OCMW leiden grote en kleinere werken in goede banen terwijl de verantwoordelijke voor de seniorenflats zorgt voor een vlotte
afhandeling van allerhande administratieve taken.
Er zijn nog maar enkele flats beschikbaar.

Prijs?
Er zal een huurprijs aangerekend worden, afhankelijk
van de grootte van de flat.Er zijn 3 types. De grootste
flats zijn allemaal verhuurd. Wie overweegt te verhuizen naar Zuurhage heeft momenteel nog de keuze tussen een flat van 49m² aan 25 euro/dag of een flat van
53m² aan 27 euro/dag.
Contactpersoon
De verantwoordelijke voor seniorenflats Zuurhage is
Christine Bulinckx. Zij is bereikbaar via woonzorgcentrum Molenstee en dit tijdens de werkdagen tussen 13
en 16 uur. Om voldoende tijd voor jouw vragen te hebben, maak je bij voorkeur een telefonische afspraak:
016/31 43 28.

LOKALE
ECONOMIE

e
e

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL GOES RETRO

Zondag 18 maart verwelkomden bewoners,
personeel en vrijwilligers bijna 500 bezoekers
op de eerste Dag van de Zorg. Eén van de hoogtepunten was zonder twijfel de release van onze
eerste cd-single ‘Molenstee wenkt’. Een mooi
resultaat van onze hechte groep personeelsleden. De prachtige beelden en bijhorende tekst
ontroerden menig toeschouwer.
Na een gesmaakte ontbijtreceptie werd het
parcours voor open verklaard. Vanaf de eerste minuut stroomden belangstellenden toe.
Met behulp van enthousiaste bezoekers werd
er gedemonstreerd hoe er met tilliften wordt
gewerkt, wat een hoog-laag bad is, hoe onze
relaxatiebadkamer eruit ziet, hoe de kine’s met
onze bewoners werken. Ook werd aan een infostand onze visie op het werken met dementerende bewoners toegelicht. Tijdens de middag
kon iedereen ervaren hoe het er in onze grootkeuken aan toe gaat. Daarnaast gaven vrijwilligers en personeelsleden meer toelichting aan
een eigen stand.
De reacties van bezoekers waren unaniem: een
dikke pluim voor iedereen betrokken bij deze
eerste Dag van de Zorg.
PS: Koop de CD-single “Molenstee wenkt” voor
slechts 5 euro en leg zo onze bewoners in de
watten met een verwenarrangement! Je kan de
videoclip bekijken op YouTube (zoekterm: Molenstee wenkt).

Hoofdkok Pascal
geeft uitleg tijdens het
toonmoment in de keuken
van het WZC Molenstee.

Vandaag is fietsen nog altijd de beste manier om je dagelijkse inkopen
te doen. Dat is wat Met Belgerinkel naar de Winkel iedereen wil laten
zien. Fiets van 5 mei tot 9 juni naar de winkel en maak kans op een mooie
retrofiets van Achielle. Of spaar voor een fleurige fietsmand van Who’s
That Girl om je boodschappen in te doen. Zo zet je jezelf en het milieu in de bloemetjes!
Met Belgerinkel naar de Winkel?
Het is de grootste fietspromotiecampagne in
Vlaanderen, georganiseerd door Bond Beter
Leefmilieu, UNIZO, CM en 200 Vlaamse gemeenten. Elk jaar fietsen duizenden Vlamingen
mee en ze worden ervoor beloond.
Wie van 5 mei tot 9 juni 2012 boodschappen doet
met de fiets, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. Met een volle spaarkaart maak je in elke gemeente kans op een
unieke Belgerinkel-fiets en andere mooie prijzen. Dit jaar kozen we voor
retro Achielle-fietsen.
Win prachtige retro-fiets van Achielle
Achielle is een klein en karaktervol familiebedrijf in West-Vlaanderen,
waar het klassieke ambacht hoog in het vaandel wordt gedragen. Vader
Oosterlinck en zijn twee zonen maken er prachtige fietsen, volgens het
model dat hun grootvader Achiel vroeger bouwde.
De fietsen van Achielle zijn stuk voor stuk prachtige retro modellen,
maar wel met de nieuwste technologische snufjes zoals ingebouwde
versnellingen om het fietsen zo aangenaam mogelijk te maken. Deze Limited Edition Belgerinkel-fiets kan je in elke gemeente winnen.
Dit Vlaamse merk van retrofietsen maakt zelfs furore tot in Amerika
waar de New Yorkse jetset - onder andere Sex & The City-actrice Sarah
Jessica Parker - er zich graag mee laat zien.
Zet jezelf en het milieu in de bloemetjes met dit
fleurige fietsmandje
Helemaal weer terug van weggeweest zijn de rieten fietsmandjes om vooraan aan je fietsstuur te
hangen. Dit mandje krijgt een retro-touche: de stof
binnenin heeft een aangepast motiefje van Who’s That
Girl, een hip Belgisch retro-kledingmerk, dat volledig
in het thema van de campagne past. Deelnemers aan Belgerinkel die 7 keer naar de winkel fietsen, kunnen dit mandje tegen een
speciale voordelige prijs (17 euro) aankopen.
Fietsen is helemaal terug van nooit weggeweest!
Meer info: www.belgerinkel.be

LOKALE ECONOMIE

‘DAG VAN DE
ZORG’ SUCCESVERHAAL

Met Belgerinkel naar de winkel dompelt zich dit jaar onder in nostalgie.
De campagne ademt de sfeer van de good old days toen iedereen nog de
fiets nam uit.
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SENIOREN
RIMPELROCK 2012
SENIOKA STUURT MEMORANDUM

SENIOREN

Als spreekbuis van de Kampenhoutse senioren en los van elke politieke binding, vinden de leden van de algemene vergadering het noodzakelijk om de
politiekers die ons vanaf 2013 gedurende 6 jaar zullen besturen te adviseren
om in hun beleid aandacht te hebben voor de senioren. Tijdens de algemene
vergadering van SenioKa op 20 maart, werd daarom beslist een memorandum te sturen naar alle politieke partijen die zich in Kampenhout verkiesbaar stellen.
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Volgende thema’s vinden wij belangrijk:
• Senioren uit hun isolement halen door o.a. vrijwilligerswerk te stimuleren
en te ondersteunen waarbij een dienstencentrum een belangrijke en efficiënte rol kan spelen.
• Veilig verkeer organiseren en zorgen voor goed openbaar vervoer.
• Woonkwaliteit en zorg op maat bevorderen en het geheel betaalbaar maken/houden.
Voor elk van deze drie thema’s werden zeven
aandachtspunten geselecteerd. Deze aandachtspunten en de bijhorende concrete voorstellen komen voort uit de resultaten van het
Seniorenbehoefteonderzoek dat wij reeds in
2008 hebben uitgevoerd.
Dit zijn de 7 aandachtspunten:
1. Armoede en Eenzaamheid.
2. Mobiliteit, toegankelijkheid, preventie en
veiligheid.
3. Huisvesting en energie.
4. Structuren voor en ondersteuning van de
senioren.
5. Informatie en communicatie.
6. Cultuur en vorming.
7. Sport en beweging.
Het volledig memorandum is beschikbaar
op de gemeentelijke website onder de link
“Senioren”.
Het is de komende zes jaren uw en onze
taak om nauwkeurig het beleid, en dan
meer bepaald het beleid naar de senioren toe, op te volgen. Heeft u daarbij vragen, opmerkingen of voorstellen, aarzel
dan niet om contact op te nemen met de
beleidsmensen zelf of via de leden van
de Seniorenadviesraad, SenioKa, van
Kampenhout!

Beste rimpelrockers, opgelet! Noteer alvast zaterdag 11 augustus in
jullie agenda want dan organiseert
de dienst welzijn opnieuw een uitstap naar dit festival.
Rimpelrock is een muzikaal openluchtfestival voor het oudere publiek
dat doorgaat in Hasselt. Zowel nationale als internationale artiesten zoals Tom Jones, Marco Borsato, Will
Tura, Christoff, … staan reeds op de
affiche.
Meer info en een inschrijvingsstrook
verschijnen in de gemeenteberichten van juni 2012.
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cultuur
OP EEN KIER 2012

Meer info & reservaties:
cultuur@kampenhout.be of 016/65 99 39

TENTOONSTELLING:
7 KAMPENHOUTSE KUNSTENAARS
Kom eens langs en maak kennis met de 7 Kampenhoutse Kunstenaars. Ze stellen voor de eerste maal
hun werken tentoon o.a. olieverf, pastel, beelden en
keramiek.
Waar?
“Glazen zaal” OCMW - Gemeenteplein Kampenhout
Wanneer?
Zaterdag 5 mei en zondag 06 mei 2012
van 11 tot 18 uur

KAMPENHOUT SWINGT 2012
Komende zomer kan je weer genieten van Kampenhout Swingt!
Het programma voor juli
vindt u alvast hieronder.
Kampenhout:
donderdag 05 juli
The Rocketeers
Maarten Cox & Tri-Plex
Ambi-line dansers
Drankverzorging: Berg Leeft
Nederokkerzeel: donderdag 19 juli
Les Touristes
Morenko
Dansgroep Danzanya
Drankverzorging vriendenkring “Witse Hermans”
Presentatie van Kampenhout Swingt: Maxime Waladi.

CULTUUR

Enkele gebouwen zullen net zoals vorig jaar hun deuren
speciaal openzetten voor het grote publiek tijdens de toeristische erfgoeddagen, medegeorganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant.
Dit jaar kan je op zondag 20 mei, zondag 17 juni en zondag
15 juli (telkens van 14 tot 18 uur) terecht in Villa Lucie
of de Sint-Stefanuskerk te Nederokkerzeel. Een gedreven gids leert je het gebouw beter kennen en ook handige
brochures zijn gratis beschikbaar.
Op zondag 15 juli om 17 uur is er ook een orgelconcert, dit
wordt verzorgd door Julien Bohets.
Opgelet! Voor een bezoek aan Villa Lucie dien je op voorhand je gidsbeurt (kosteloos) te reserveren via de dienst
cultuur. Voor de Sint-Stefanuskerk kan je vrij aansluiten:
om het uur start er een rondleidingr: 14, 15, 16 en 17 uur
(op zondag 15 juli start de laatste rondleiding om 16u).
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KERMIS PROGRAMMA
VOORJAAR 2012
Relst
Zaterdag 21 april
Vanaf 17 uur: Kermisattracties voor klein en groot
17 tot 19 uur: Opendeurdag Kinderkunstatelier (Jeugddienst, Pastorijstraat)
Zondag 22 april
Vanaf 14 uur.: Kermisattracties voor klein en groot
Vanaf 14 uur: Opendeur “Chiro Kampenhout” met pannenkoeken
16 tot 18 uur: Ballonnenclown en kindergrime
Maandag 23 april
Vanaf 16 uur: Kermisattracties voor klein en groot

Buken
Zaterdag 28 april
7 tot 15 uur: Wandeling met “De Witloofstappers
Vanaf 16 uur: Kermisattracties voor klein en groot
19 uur: Optreden “Medium Rare“
21 uur: Optreden “Rudy Bravo” (Nederlandstalige covergroep)
Zondag 29 april
Vanaf 9 uur:Rommelmarkt
Vanaf 10 uur.: Kermisattracties voor klein en groot
11 uur : Aperitiefconcert “ K.F. De Vlaams Leeuw” Relst
15.30 uur: “Kriebel en Huksel” (Accordeon Band)
Tentoonstelling “325 Jaar Buken”
(In kerk Buken )
Zaterdag 28 april: 10 tot 17 uur
Zondag 29 april: 11 tot 17 uur
Zaterdag 05 mei: 13 tot 17 uur
Zondag 06 mei: 11 tot 17 uur

Nederokkerzeel
Kermisattracties voor klein en groot
Zaterdag 05 mei: vanaf 17 uur
Zondag 06 mei: vanaf 14 uur
Maandag 07 mei: vanaf 16 uur

Berg
Zaterdag 12 mei
Vanaf 17 uur: Kermisattracties voor klein en groot
Optredens i.s.m. Berg Leeft!
19 uur:
Kammeniboemski
20.30 uur:
Strawdoggs
Zondag 13 mei
Vanaf 14 uur: Kermisattracties voor klein en groot
Vanaf 14 uur: Jeugddag met Scouts Berg (gratis ijsjes
voor alle kindjes) i.s.m. Berg Leeft!
Maandag 14 mei
Vanaf 16 uur: Kermisattracties voor klein en groot

Promoties tijdens Berg kermis aangeboden door de
kermisuitbaters – kortingsbonnen zullen verdeeld worden via bus-aan-bus flyers in Berg.

Kampenhout
Vrijdag 1 juni :
Vanaf 18 uur: opening kermisattracties
19.30 uur: optreden
Zaterdag 2 juni:
Vanaf 16 uur: kermisattracties
18 uur: straatanimatie
19.30 uur: optreden
Zondag 3 juni
Vanaf 8 uur: jaarmarkt en ecobeurs
9 uur: Old timer tentoonstelling (parking gemeentehuis)
10 uur: tentoonstelling heemkring (raadzaal) & tentoonstelling kinderkunstenatelier (schepenzaal)
10 uur: opening kermisattracties
11 uur: hondendemonstratie
12 uur: optreden
Maandag 4 juni
15.30 : opening kermisattracties - Familiedag (attracties
aan verminderde prijzen)
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