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GEMEENTE

Gemeentelijke diensten
Dienst:
@
☎

Gemeente

Adres en
openingsuren
van de gemeente
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen ☎ 016 65 99 11
algemeen  016 65 69 58
Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Rijbewijzen
en reispassen

016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be
burgerlijkestand@kampenhout.be

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 22

landbouw@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheids
opdrachten

016 65 99 32

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS 016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 59

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 59

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 02

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 05

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

016 65 99 18

woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 04

milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van
9 tot 12u en dinsdagavond
van 17 tot 20u.

Jeugddienst, Hutstraat 24

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

Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5

Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Drugpreventie

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

0474 85 92 17

drugpreventie@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20
016 65 99 76
016 65 99 79

loods@kampenhout.be
kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

Burgerzaken

BURGERZAKEN

HUWELIJKSJUBILARISSEN

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

(december – januari )
Gouden

GEBOORTES

Jean Boulanger & Paula Deraedemaeker
Gustaaf Vanhoegaerden & Mariette De Leener
Frans Vrijdaghs & Eugenie Vansteenbrugge

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Juliaan Van Langendonck & Mathilda Vestraets

16/01/2013

Simon

Andy Gentens & Jennifer Van Mol

18/01/2013

Ciano

Steven Verdood & Joyce Lutin

21/01/2013

Laura

Lieven Thomassen &
Joanna Segers

25/01/2013

Quinten

HUWELIJKEN

Diamanten
Albert Smet & Julia Van Eetveld
De diamanten 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 vele jaren in goede gezondheid omringd door familie
en vrienden samen mogen zijn.
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Dierik Christiaens & Hilde Omblets

02/02/2013

OVERLIJDENS

Serge Mainfroid & Sonja Van Ishoven

16/02/2013

Mike Vercoutere & Debbie Goovaerts

23/02/2013

Philip Heurckmans & Veerle Lauwers

29/03/2013

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.*

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
•
•
•
•
•

Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
Donderdag 9 mei (O.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 10 mei
Maandag 20 mei (Pinkstermaandag)
Donderdag 11 juli (Feestdag van
de Vlaamse Gemeenschap)
• Vrijdag 12 juli
• Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart
• Vrijdag 16 augustus

BURGERZAKEN

Patrick Jacobs & Teresa Mansilla

Antonius Verryt

24/10/2012

Marc Favest

18/12/2012

Marie José Vanderwilt

27/12/2012

Dionysia Parys

29/12/2012

Franciscus Peeters

31/12/2012

Georges Van Bellinghen

08/01/2013

Gunter Rutten

09/01/2013

Madeleine Van den Bogaert

16/01/2013

Maria Van Steenweghen

25/01/2013

Yvonne Torfs

12/02/2013

Romanus Bonne

12/02/2013

Lodewijk Vandeperre

23/02/2013

*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.

cultuur

Tentoonstelling
Campenholt
Monument Nederokkerzeel
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Het monument tegenover de ingang van de Sint-Stefanuskerk van Nederokkerzeel werd geplaatst na 1918 ter
nagedachtenis van de gesneuvelden. Het monument is
opgetrokken in blauwe hardsteen. Het is opgevat als een
obelisk maar dan bovenaan bekroond met een kruisbeeld. Het geheel is met een sierketting omheind. De
volgende drie namen van gesneuvelde soldaten staan
op de drie zijdes vermeld: Eduardus Hermanus Verhoeven, Frederik Verbelen en Petrus Leopoldus Deboeck.
Op het monument staan onder andere het wapenschild
van België en het opschrift: “Zij wilden wat was recht
en wonnen wat zij wilden”. Deze tekst is een fragment
van een gedicht, opgesteld door dichter Karel Lodewijck
Ledeganck (1805-1847) en op muziek gezet door Peter
Benoit (1834-1901). Het vertaalt de eis van de Vlamingen tot rechtsherstel van het Nederlands. Na 1919 deed
het Nederlands als gelijkgerechtigde met de Franse taal
haar intrede in onder andere het parlement, de rechtbanken en het leger, terwijl er nieuwe taalwetten kwamen
om ook in het lager en middelbaar onderwijs het gebruik
van talen op meer rechtvaardige wijze te regelen.

foto: Eric Bonckaert

CULTUUR

Tijd om het vierde en laatste oorlogsmonument onder
de aandacht te brengen. Je merkte al wel dat deze vier
te Kampenhout, Berg, Buken en Nederokkerzeel vakkundig opgeknapt en van een infobordje voorzien werden, mede dankzij financiële steun van de provincie
Vlaams-Brabant.

Tijdens het kermisweekend eind mei verwacht
Campenholt jullie allen massaal terug in de raadzaal voor een boeiende tentoonstelling over het
Kampenhouts verleden. Oude foto’s, brieven, artikels, bidprenten, enz… nemen je mee naar het
Kampenhout van onze voorouders.
Afspraak zondag 26 mei tussen 10 en 13 uur in de
raadzaal (Gemeentehuisstraat 16).
Meer info aanvragen:
www.kampenhout.be/heemkring.
Heemkring@kampenhout.be – 016/65 99 39

2014-18: 100 jaar Groote Oorlog
In 2014 zal “100 jaar Groote Oorlog” herdacht worden.
Om dit in de kijker te zetten, kende de Vlaamse regering
subsidies toe aan de toeristische vzw van de provincie
Vlaams-Brabant.
Ook Kampenhout werkt mee!
Er komen twee fietslussen met 50 unieke stopplaatsen. Er
wordt gewerkt aan een belevingscentrum in het voormalig
Sint-Angelaklooster van Tildonk. Er wordt nog volop gewerkt aan de concrete uitwerking. We kunnen wel al vertellen dat de inhoudelijke klemtoon op het menselijk lijden in
onze streken ligt en minder op het militaire verhaal an sich.
Misschien kan jij ons helpen!
Heb jij thuis nog iets dat herinnert aan de inval 4 tot 18 augustus 1914, de bezetting tot 20 augustus 1914, de plunderingen en brutaliteiten?
Heb je iets dat herinnert aan de definitieve bezetting van
Oost-Brabant van eind september tot begin oktober 1914?
Ken je verhalen over de avondklok, opeisingen van werkkrachten, postcensuur, smokkelarij? Heb je iets dat herinnert aan de bevrijding en de wederopbouw, de feestelijkheden, de terugkeer van vluchtelingen en dwangarbeiders?
Dagboeken, brieven, foto’s, postkaarten, voorwerpen, verhalen zijn allemaal welkom! Laat het ons weten!
Contactpersoon: Gerry Croon - 016/65 99 39
gerry.croon@kampenhout.vera.be

cultuur

Data kermissen
en markten 2013
Schoolfeest van ‘Het Klimtouw’ met het muziekensemble ‘Limbrant’ en de dansende en klepperende
kinderen. De leerlingen zullen een paar dansjes uitvoeren uit overgrootmoeders tijd en hun ongeëvenaarde klepperkunsten demonstreren. Ze brengen
ook de wereldcreatie van hun eigen klepperlied.
Het muziekensemble Limbrant (met de dorpsgenoten Hubert & Andries Boone) zorgen voor een spetterend programma met vergeten dansmuziek uit
onze streek: polka’s, walsen, mazurka’s, enzovoort.

Nederokkerzeel:
Berg:
Kampenhout:

13, 14 & 15/04/2013
20 & 21/04/2013
27, 28 & 29/04/2013
11, 12 & 13/05/2013
25, 26 & 27/05/2013
26/05 - Jaarmarkt
16, 17 & 18/08/2013
24, 25 & 26/08/2013
06, 07, 08 & 09/09/2013
06/09 - Avondmarkt

CULTUUR

Klepper de klep!

Relst:
Buken :
Nederokkerzeel:
Berg:
Kampenhout:

Zondag 28 april 2013
Parochiezaal Nederokkerzeel - Bogaertstraat
(achter de kerk)
Aanvang om 16 uur, einde is voorzien om 18 uur
Gratis toegang
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Tentoonstelling:
Pastoor Petrus Nicolai

Tentoonstelling
Accordeon
In het Brabants Centrum voor Muziektradities, kortweg BCM, momenteel gehuisvest in VILLA LUCIE
kan je van zondag 12 mei tot en met zondag 9 juni
2013 terecht voor de interessante tentoonstelling
rond accordeons.
Voor meer info
kan je terecht op de website
www.kampenhout.be/bcm,
bcm@kampenhout.be of tel. 016/65 99 39.

Petrus Nicolai (1636-1675) was in de 17de eeuw pastoor
van de Kampenhoutse parochie. Het was een beroerde
periode met oorlogen en de pest, die ook onze gemeente
teisterde. In die moeilijke periode leverde hij meer dan
verdienstelijk werk zoals de bouw van de oude pastorie,
de aankoop van de huidige preekstoel, het schilderij “de
vlucht naar Egypte”, nog altijd te zien in onze kerk. De
juiste begindatum van onze boeteprocessie kennen wij
niet, maar zij stamt ook uit deze periode.
De Kerkfabriek van Kampenhout en de cultuurdienst
slaan de handen in elkaar. Op zaterdag 27 en zondag 28
april 2013, telkens van 13 tot 17 uur kan je terecht in Villa
Lucie (Gemeenteplein Kampenhout) voor een fijne tentoonstelling die het werk en leven van deze pastoor belicht. Toelichting gebeurt door mevr. Francine Vanderick
(Lic kerkgeschiedenis) op zondag 28 april om 14.30 uur.
Gratis toegang
Meer info: cultuurdienst 016 65 99 39

cultuur
Kampenhout swingt 2013
Kampenhout
Nederokkerzeel
Buken
Berg

04/07/2013
25/07/2013
08/08/2013
29/08/2013

Voor meer info: dienst cultuur
cultuur@kampenhout.be - 016 65 99 39

CULTUUR

Slotfeest MUZIEKSCHOOL

BIB
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Tijdens het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 juni
viert de Kampenhoutse Muziekschool feest! In samenwerking met de vriendenkring worden jullie allemaal
uitgenodigd in het Sport-en Cultuurcentrum van Berg.
Het programma ziet er als volgt uit (kleine wijzigingen
zijn nog mogelijk):

Zaterdag 22 juni
• 10 – 17 uur: audities (sporthal)
• 19 – 21 uur:	jazzcombo door 4 eigen muziekleerkrachten (Ontmoetingszaal)
• 21 – 22 uur: 	gezellig napraten (Ontmoetingszaal)
Zondag 23 juni
• 9-12 uur: 	openbare examens (1ste groep)
• 12-13 uur: 	pauze
• 13-16 uur: 	openbare examens (2de groep)
• 16-18 uur: 	proclamatie, gevolgd door lerarenconcert
waarbij ook verdienstelijke personen
even in de bloemetjes gezet worden

BIB
OPENBARE BIBLIOTHEEK
KAMPENHOUT
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout, 016 / 65 99 79
kampenhout@bibliotheek.be

Openingsdagen en -uren :
maandag

15u30 -19u30

dinsdag

15u30 -19u30

woensdag

14u -18u

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
15u30 -19u
10u -13u
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…
Je kan in de bibliotheek ook zelfstandig materialen ontlenen, verlengen en weer inleveren. Twee gebruiksvriendelijke zelfbedieningbalies registreren automatisch de
ontlening van zodra je de titels aanbiedt. Een intelligente
inleverkast ontvangt jouw ontleende werken en registreert automatisch de inname. Buiten de openingstijden
kan je ontleende werken inleveren in een intelligente inleversluis. Je kan de werking van de zelfbediening bekijken
op de bibliotheekpagina van de gemeentelijke website.
Op zoek naar een bepaald werk ?
Raadpleeg de webcatalogus op: www.bidoc.be/kampenhout en reserveer het werk online. Onder de rubriek
‘nieuw’ vind je een link naar de nieuwste boeken, films,
strips …
Iets niet gevonden ?
De bibliotheek maakt deel uit van een netwerk. Raadpleeg de volledige catalogus op : www.bidoc.be/vlaamsbrabant 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).

jeugd

Inschrijvingen
Zomervakantie 2013

Dag van de Jeugd 2013

De zomervakantie is bijna in zicht en ’t Grobbeltje
maakt zich klaar om er weer een spetterende speelpleinzomer van te maken! Onze monitoren en de jeugddienst staan ter beschikking voor jullie van 1 juli tot en
met 23 augustus 2013 (met uitzondering van 11 en 12
juli en 15 en 16 augustus).

Om onze vrijwilligers in het jeugdwerk te bedanken, trakteerde de gemeente al de enthousiaste leiders en leidsters op een avondje bowlen met een stukje pizza erbij.

Voor inschrijvingen kan je vanaf zaterdag 1 juni 2013
om 10 uur terecht op de website
http://kampenhout.ticketgang.eu Je kan tot drie dagen
vooraf inschrijven om je kind(eren) in te schrijven voor
‘t Grobbeltje.

Ook via deze weg bedanken wij onze vrijwilligers nogmaals voor hun wekelijkse inzet: bedankt allemaal!

jeugd

Voor meer informatie kan je terecht op onze jeugdwebsite: www.kampenhout.be/jeugdsite
of contacteer onze jeugddienst (jeugd@kampenhout.be
of 016/65 99 15)

Het werd een toffe avond met een hoge gezelligheidsfactor en amusement.
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Animatoren gezocht!
Speelplein werking ’t Grobbeltje is nog op zoek
naar enthousiaste jongeren die met een grote portie plezier activiteiten bedenken, spelletjes spelen
en eens lekker gek willen doen deze zomer! Denk
je dat dit iets voor jou is of heb je al eens als animator gewerkt maar de kans nog niet gehad om
je in te schrijven? Aarzel niet en stel je kandidaat!
Vul het inschrijvingsformulier in dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website en bezorg het
ons per post of e-mail: jeugd@kampenhout.be .
Hopelijk tot binnenkort!

onderwijs

Taalproject - De Toverberg
De Franstalige vrienden van Waterloo kwamen op
bezoek. Samen met hen trok de vijfde klas naar het
witloofmuseum. Achteraf was er een spelnamiddag
die ze zelf in elkaar hadden gestoken. En nu uitkijken naar de taalklassen!

De gemeente zoekt kandidaten
voor het adviesorgaan ‘LOKAAL
OVERLEG KINDEROPVANG’.
Alle lokale actoren kunnen hiervoor in aanmerking
komen (dit omvat zowel gebruikers als aanbieders
van kinderopvang).
Interesse? Stuur je gemotiveerde aanvraag naar onze
jeugdconsulent (Hutstraat 24, 1910 Kampenhout jeugddienst@kampenhout.be).
De kandidaturen moeten uiterlijk 30 april op de
jeugddienst aanwezig zijn. ”

onderwijs

Muziekinstrumentenmuseum De Toverberg
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Kinderen zijn altijd gefascineerd
door muziek. In het muziekinstrumentenmuseum kwamen de
oudste kleuters dus erg aan hun
trekken.

Activiteiten

Zondag 28 april 2013
Het Klimtouw - Schoolfeest
Donderdag 16 mei 2013
De Toverberg - Opendeur in de
lagere school van 16 tot 18 uur
Zaterdag 1 juni 2013
De Toverberg - Schoolfeest met
opendeur in de kleuterschool

onderwijs

Project ‘Daar zit muziek in’
- Het Klimtouw

Suske & Wiske - Het Klimtouw
Zoals jullie misschien al weten zijn wij naar het Suske en
Wiske-museum geweest. Maar jullie weten nog niet wat
we daar gedaan hebben, dat zal ik nu eens zeggen: wacht,
wacht, wacht, voordat ik het vergeet geef ik jullie nog
een korte inleiding. Het Suske en Wiske-museum ligt in
Kalmthout bij Antwerpen, dat is anderhalf uur rijden. We
moesten allemaal opdrachten doen en bij elke opdracht
mochten we iets op ons inspiratieblad zetten. Maar wat is
dat een inspiratieblad? Dat is een blad met inspiratie en
de inspiratie die daar op staat, gebruiken we dan in onze
strip die we zelf maakten. Daar mochten we onze eigen
personages verzinnen en een titel en alles wat bij een strip
hoort. Daarna hebben we gegeten en toen zijn we terug
naar school gegaan. Ik vond het superleuk en ik wil zeker
nog eens terug gaan! Jana

onderwijs

In klasoverschrijdende groepen werkten de kinderen van Het Klimtouw rond muziek. Dans, muziekinstrumenten of powerpointpresentatie maken en affiches ontwerpen kwamen aan bod. Dit alles konden
de ouders komen bewonderen tijdens de opendeurdag. Daarnaast werden ook al de liedjes voor het
schoolfeest ingeoefend met Hubert Boone. Noteer
ons schoolfeest op 28 april dus alvast in je agenda!
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SENIOREN

en Gezondheid, Koning

Zowel persoons- als omgevingsgebonden factoren kunnen aan de basis liggen van een val.
Het is zelden één enkele factor die de val veroorzaakt; dikwijls spelen meerdere factoren
tegelijk een rol. Het is achteraf ook vaak moeilijk te bepalen welke factor de belangrijkste
bijdrage leverde. Hoe meer risicofactoren er
aanwezig zijn, hoe groter het valrisico.

V.U.: Chris Vander Auwera,

.
uw huisarts te raadplegen
Dan is het raadzaam om
vermijdvallen.be
Meer info? Surf naar www.

Risicofactoren

Het autootje vann
uw kleinzoon ka
gevaarlijker zijn
dan het verkeer.

Vlaams Agentschap Zorg

om
Hebt u soms moeite
ren?
uw evenwicht te bewa n?
lle
Bent u onlangs geva

Albert II-laan 35 bus 33,

1030 Brussel

Week van de valpreventie 22 tot 28 april

2/09/10 09:08

1
gemeen_vallen_DEF.indd

2-LUIK_al

SENIOREN
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1 op de 3 65-plussers valt minstens
1 keer per jaar
Bij thuiswonende ouderen valt ongeveer 1 op
de 3 minstens 1 keer per jaar; één derde onder hen valt zelfs meerdere keren per jaar. Het
risico om te vallen neemt toe met de leeftijd:
32% tot 42% van de 75-plussers valt jaarlijks
minstens 1 keer. Gemiddeld vallen 65-plussers 3 keer per jaar, maar hoe ouder men
wordt, hoe meer men valt: in de groep 65-75
jarigen is de prevalentie ongeveer 15%, terwijl
die vanaf 75 jaar toeneemt tot ongeveer 37%
op 85 jaar. En waarschijnlijk zijn het er nog
veel meer: heel wat valincidenten zonder letsel worden niet gemeld, voornamelijk uit vrees
voor een opname in een woonzorgcentrum.
Onder bewoners van een woonzorgcentrum
zijn die cijfers nog hoger: ongeveer 50 tot 70%
valt minstens 1 keer per jaar. Bij ouderen met
dementie kan het percentage vallers zelfs oplopen tot 66%.

Voorbeelden van risicofactoren zijn:
• verminderde spierkracht;
• problemen met evenwicht of mobiliteit;
• duizeligheid;
• een te lage bloeddruk of een plotse daling
van de bloeddruk bij het rechtkomen (ook
wel orthostatische hypotensie genoemd);
• voetproblemen;
• een slecht gezichtsvermogen: vooral een
verminderd dieptezicht en het minder goed
waarnemen van contrasten vergroten het
risico op vallen. Veel ouderen dragen ook
geen aangepaste bril of hebben de glazensterkte in jaren niet meer laten aanpassen.
Maar ook:
• minder lichaamsbeweging;
• te veel alcohol of medicatie;
• onveilig gedrag zoals het gebruik van een
stoel in plaats van een veilige (trap)ladder
om iets uit de kast te halen, onaangepast
schoeisel dragen, …
• losliggende snoeren of andere draden;
• onvoldoende verlichting;
• losliggend tapijt;
• drempels;
• rondslingerende schoenen;
• een overvolle woonkamer;
• een te laag toilet zonder handgrepen aan de
muur;
• …

SENIOREN

Ga voor een veilig huis

Danesn
je lenv g
la

.be

entie
Week van de Valprev

31/01/13 08:14

Blijf actief, vermijd vallen!
aff13_valpreventie_finaal.indd

1

Dansnamiddagen voor senioren:
6 mei
17 juni
16 september
30 september
18 november
16 december
Telkens vanaf 14 uur

n
e
e
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d
Ie om!
welk

Feestzaal ‘Salons Deli-Dish’ (Den Ast)
Brouwerijstraat 23, 1910 Kampenhout

Voor meer info:
Dienst welzijn 016 65 99 59
of welzijn@kampenhout.be

Gemeentelijke sporteldag 30 april 2013
& Provinciale sporteldag 28 mei 2013

W!
U
E
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m
Zwem ussers
50- pl

Voor meer info, zie sportpagina in deze gemeenteberichten

Turnen 55+

telkens op maandag van 14 -15 uur

Fietsenuitstappen

telkens op dinsdagnamiddag, vertrek om 13u30 op parking
van sporthal Kampenhout

Badminton 55+

telkens op donderdag van 14 - 15 uur

Voor meer info:
Sportdienst 016 65 99 75 of sport@kampenhout.be

SENIOREN

Jouw huis kan een stuk veiliger worden dankzij
een aantal kleine aanpassingen:
• Zorg ervoor dat er geen losliggende matten
en tapijten in uw huis liggen, maar bevestig
ze met een goede antisliplaag of strips. Kleef
ook antislip op de traptreden.
• Haal losliggende snoeren weg.
• Zorg voor voldoende verlichting.
• Plaats dingen die regelmatig gebruikt worden binnen handbereik. Moet u toch iets op
hoogte nemen, gebruik dan een stevige en
stabiele trapladder in plaats van een stoel.
• Loop niet op natte vloeren.
• Laat niets rondslingeren.
• Plaats stevige handgrepen aan de wc, het bad
en de douche.
• Zorg voor voldoende beweegruimte, vooral
als je een loophulpmiddel zoals een stok of
rollator gebruikt.
• Haast je niet naar de deur of de telefoon als
er wordt gebeld.
Let ook op wanneer je je woning verlaat. De
stoep ligt er immers niet altijd gelijk bij (putten,
hindernissen, plassen, …).
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Ontbijtgesprek
met Gerolf
Annemans
Gemeentelijke
sporteldag
Brabantse
vaarhappening

Klepper de klep

Zon 28/04 om 10 uur

Din 30/04 9u30-15u30
Woe 1/05

Sportdag staat open voor alle 50-plussers van de gemeente Kampenhout. Meer info zie p 15

Kom varen op het kanaal Leuven-Dijle en geniet van het Witloofmuseum.
Meer info zie p 16

Muziekfeest met het muziekensemble ‘Limbrant’ en de dansende en
klepperende kinderen. Het muziekensemble Limbrant zorgen voor een
spetterend programma met vergeten dansmuziek uit onze streek.
Zie ook p 5

Nationaal voorzitter Vlaams Belang. Voor iedereen toegankelijk.
Deelname: 5 euro, ontbijt inbegrepen.

Zon 28/04 om 16 uur

Kermisweekend in Nederokkerzeel

Kampenhout Sas

Sporthal Kampenhout

Zaal Laerehof
(Kampelaarstraat 48)

Parochiezaal
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat)

Kerk Nederokkerzeel

Zat 27/04, zon 28/04 en
maa 29/04

Gemeentehuis

zat 27/04 & zon 28/04
van 13 tot 17 uur
Villa Lucie
toelichting op zon 28/04 (Gemeenteplein)
om 14u30

Workshop
dakisolatie voor
doe-het-zelver

Parochiezaal
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat 2)

Tentoonstelling die het werk en leven van deze pastoor belicht.
Zie ook p 5

Maa 22/04
19u30 – 22 uur

In deze interactieve sessie legt een deskundige van Dialoog vzw uit hoe u
een dak of zolder volgens de regels van de kunst isoleert. Naast de dikte
en de soorten isolatie, komen ook het belang van een winddicht onderdak
en een dampscherm aan bod. Deelnemers mogen plannen en foto’s van
hun eigen dak meebrengen. Vooraf inschrijven bij dienst milieu
(milieu@kampenhout.be)

Tentoonstelling
over pastoor
Petrus Nicolai
Kermis
Nederokkerzeel

Zon 21/4 12 - 19 uur

Scouts en Gidsen Nederokkerzeel organiseren de sliertjesdag. Je kan
gaan smullen van heerlijke pasta’s aan scoutieve prijzen

Basisschool Bukadie,
Sint-Anthoniusstraat 8

Bukenstraat

zat 20/04 vanaf 15 uur
zon 21/04
Zon 21/4 14 - 16 uur

Sport- en
cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Oude Pastorie Berg

Locatie

zat 20/04 om 20 uur

vrij 19/04, vrij 17/05,
vrij 21/06 20 - 23 uur

Kaartspel voor jong en oud! Normaal worden er per avond 3 rondes
gespeeld. Elke avond is prijsuitreiking. 3 euro voor een avond plezier,
wat wil een mens nog meer.

Muzikale avond gebracht door de concertband van de Koninklijke
Fanfare De Toonkunst uit Berg. Gastfanfare dit jaar is Music band
Con Brio. Beide fanfares worden geleid door Kevin Absellis.
Meer info: www.de-toonkunst.be
Kermisweekend in Buken met rommelmarkt (meer info: rommelmarkt.
buken@gmail.com) op zondag vanaf 10u.
Je kan eens komen rondkijken in de klassen, informatie vragen, een
praatje maken of inschrijven. Onze kinderen tonen jullie zeker graag hun
klas of hun werkjes.

Tijdsinfo

Beschrijving

Sliertjesdag

Opendeurdag
Bukadie

Kermis Buken

Lenteconcert

Titel
Kaart- en Spelavond met De
Bergse Vrienden

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

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

TURNEN

Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot
18 uur.

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

		

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Schoolfeest van de lagere school in Nederokkerzeel.

Schoolfeest
‘t Okkerzeeltje

Toegankelijke
culinaire wandeling

Parkfeesten

Schoolfeest Ter
Bronnen

GPS Wandeling
AKTIVIA

Lekker eten voor jong en oud.

Smulfestijn SPA

Start vanuit het clublokaal van de Witloofstappers. Het parcours zal geen
pijlen meer hebben. Je kan er alleen komen wandelen met een GPS. Wie
geen GPS heeft kan er eentje huren aan de start. Vergeet niet TIJDIG
te RESERVEREN. Deze wandeling zal in de richting van de vliegtuigen
stappen ofwel door het Silsombos. Bos, veld en natuur gegarandeerd.
Inschrijven via voorzitter@witloofstappers.be
De leerlingen van basisschool Ter Bronnen zetten hun beste dansbeentje
voor! Ze brengen, naar aloude traditie, een wervelende show die iedereen
zal bekoren. Nadien kan u, na inschrijving, nog een maaltijd genieten.
www.scholenterbronnen.be
Een heel weekend lang feest met allerlei activiteiten. Optredens, een fuif,
een pretpark voor de kinderen, verkiezing kinderburgemeester, parkrestaurant,.. en nog veel veel meer!
Wandeling van 8.5 km door groot Kampenhout, georganiseerd door de
welzijnsraad en het gemeentebestuur, waarbij onderweg drie stopplaatsen zijn voorzien. Meer info zie p 21

Lenteconcert van Jong Cantabile, kinder en jeugdkoor uit Berg.

Kermisweekend in Kampenhout met jaarmarkt op zondag.

Basisschool
Ter Bronnen,
Tiendeschuurstraat 17
Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)
Vertrek op Gemeenteplein Kampenhout

Zat 22/06

Vrij 28/06, zat 29/06,
zon 30/03
Zon 28/04 om 14 uur

UiT in Kampenhout

Café De Zes Linden,
Peperstraat 126

Bogaertstraat 4

GC De Corren,
Van Frachenlaan 24A,
Steenokkerzeel
Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Gemeenteplein
Kampenhout

Zat 15/06 8 – 15 uur

1/06

26/05 12 - 19 uur

Zat 25/05 20 – 23 uur

Zat 25/05, zon 26/05 en
maa 27/05

Basisschool Bukadie,
Sint Antoniusstraat 8

Op zaterdag 25 mei 2013 brengen de leerlingen van Bukadie voor u een
fantastische dansvoorstelling! Nadien kan u genieten, na inschrijving, van Zat 25/05 14 – 17 uur
een lekkere maaltijd. Er is ook mogelijkheid tot inschrijven.

Lenteconcert

Schoolfeest
Bukadie
Kermis
Kampenhout

Villa Lucie
(gemeenteplein)

In het Brabants Centrum voor Muziektradities, kortweg BCM, momenteel
zon 12/05 t.e.m.
gehuisvest in Villa Lucie kan u vanaf 12 mei 2013 terecht voor de intereszon 9/06
sante tentoonstelling rond accordeons. Zie ook p 5

Aan de kerk in Berg

Zat 11/05, zon 12/05
en maa 13/05

Voorjaarskermis in samenwerking met Berg Leeft.

Kermis Berg

Tentoonstelling
Accordeon

Vertrekpunt:
Sporthal Berg

Don 9/05 7 – 15 uur

Hemelvaartwandeling en
viervoeterstocht

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Ook eigenaars met een hond zijn van harte welkom en krijgen speciale
aandacht op deze 3e editie van onze Hemelvaartwandeling. De kleinere
afstanden doorkruisen het Hellebos en het oude militaire domein.
De langere afstanden wandelen richting bossen en natuurgebieden van
Perk en Elewijt. Naast de klassieke catering ( broodjes, soep.)zullen er
hamburgers en ambachtelijk gemaakte pensen verkrijgbaar.

Basisschool
Ter Bronnen

Zon 5/05 14 – 17 uur
maa 6/5, 17/06, 16/09
vanaf 14 uur

Groot Kampenhout

Zat 4/05 en zon 5/05
van 14-18u30

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

Op diverse locaties in Groot Kampenhout stellen 19 kunstenaars hun
werken tentoon. Meer info zie achterkant gemeenteberichten
Basisschool Ter Bronnen zet zijn deuren wagenwijd open! Alle klassen,
van de kleinste kleuterklas tot het zesde leerjaar, kunnen bezocht
worden. Achteraf kan iedereen genieten van een lekkere pannenkoek
en een drankje.

Dansnamiddag
senioren

Open klasdag
Ter Bronnen

Kunstroute
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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 5 november in!

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

Elke dinsdagnamiddag vertrek om
13u30 aan sporthal Kampenhout

Fietsuitstappen KWB:

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:

sport

SPORT

KAMPIOENENVIERING
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Op vrijdag 1 maart
2013 werden de Kampenhoutse sportkampioenen in de bloemetjes gezet voor hun
mooie sportieve prestaties van 2012. In het
bijzijn van familie,
vrienden, supporters
en sympathisanten
werden 6 jongeren, 12 volwassenen en 5 Kampenhoutse ploegen gehuldigd.
Presentator Geert Heremans gidste de goed gevulde
ontmoetingszaal op een vlotte manier door de viering.
The Durans zorgden voor leuke muzikale intermezzo’s met een mix van oudere en nieuwere hits.
Uit alle genomineerden werd er voor de tweede maal
een sportfiguur of club van het jaar 2012 gekozen. De
winnaars van deze trofee waren: Jorn Steinbach en
Freek Golinski
Aangezien beide sporters hele mooie prestaties hebben geleverd en het moeilijk was om deze prestaties
te vergelijken, is er besloten om twee sportfiguren
van het jaar te selecteren.
Hieronder een kort overzicht van de geleverde
prestaties:
Jorn Steinbach:
• Beste Belgische basketbalspeler 2012

• Winnaar van beker van België met Okapi Aalstar
• Deelname EK met Belgian Lions
Freek Golinski:
• Belgisch Kampioen badminton heren dubbel
• Belgisch Kampioen badminton dubbel gemengd
• 54ste plaats op de wereldranking heren badminton
dubbel
De organisatoren en medewerkers van de 11.11.11mountainbiketocht te Kampenhout werden gehuldigd
als sportverdienste van het jaar.
Deze mountainbiketocht werd in november 2012 voor
de 6de keer georganiseerd, er waren 1300 deelnemers. Alle inkomsten gaan rechtstreeks en integraal
naar 11.11.11 voor projecten in het zuiden.
Tot slot werd ook Katrien De Pyllecyn in de bloemetjes gezet. Katrien was één van de Belgische fakkeldragers afgelopen zomer op de Olympische Spelen in
Londen en ging mee op MS-expeditie naar Machu Picchu. De opbrengst voor dit project ging naar een VZW
die sport promoot voor MS-patiënten.
Door de grote opkomst van sportkampioenen, supporters en genodigden werd het een geslaagde avond.
Wij willen alle aanwezigen bedanken en wensen alle
kampioenen ook dit jaar nog vele mooie sportieve
prestaties toe.
Alle namen en foto’s van de gehuldigden zijn terug te
vinden op de gemeentelijke website.

sport

Volgende sportweken worden georganiseerd voor
verschillende leeftijdsgroepen.
Sportweek 1:	maandag 1 juli tot en met vrijdag 5
juli 2013 (º2006 - 2001)
Sportweek 2: maandag 29 juli tot en met vrijdag 2
augustus 2013 (º2006 - 2001)
Sportweek 3: maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus 2013 (º2006 - 2001)
Sportweek 4: maandag 12 augustus tot en met
woensdag 14 augustus 2013 (º2001 1997)
Sportweek 5: maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus 2013 (º2008 - 2007)
Voor inschrijvingen kan je vanaf zaterdag 1 juni 2013
om 10 uur terecht op de website http://kampenhout.
ticketgang.eu Inschrijven is mogelijk tot en met
woensdag 26 juni 2013.
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds terecht
op de sportdienst Kampenhout. Opgelet: gelieve op
voorhand een afspraak te maken met de sportfunctionaris via onderstaande gegevens.
Er is plaats voor max. 80 kinderen per sportweek!
Meer informatie kan je terugvinden op de gemeentelijke website 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 kinderen tussen 6 en 12 jaar
te werken en vrij in de zomervakantie?
Stel je dan kandidaat als sportmonitor!
Je doet dit schriftelijk (per post of email: sport@kampenhout.be) via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website.

GEMEENTELIJKE SPORTELDAG
Op dinsdag 30 april 2012 organiseert de
sportdienst in samenwerking met de
welzijnsdienst voor de eerste keer de
gemeentelijke sporteldag. Deze sportdag
staat open voor alle 50-plussers van de gemeente Kampenhout. Zowel individuen als groepen zijn welkom.
Op deze sportdag kunnen de deelnemers op een recreatieve wijze en in een ontspannen en gezellige sfeer samen
met de anderen hun favoriete sport beoefenen of met een
nieuwe sport kennismaken.

!
NIEUW

Deelnameprijs: 7 euro (inbegrepen: sporten, verzekering,
broodje, soep)
sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26,
Locatie:
1910 Kampenhout
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je steeds terecht bij de sportdienst Kampenhout.

SPORT

SPORTWEKEN
ZOMERVAKANTIE
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PROVINCIALE SPORTELDAG
Op dinsdag 28 mei 2013 organiseert Bloso in samenwerking met sportdienst Vlaams-Brabant de jaarlijkse provinciale sporteldag. Deze sportdag gaat door in en rond het
Universitair sportcentrum te Leuven. Er wordt busvervoer
vanuit de gemeente voorzien van en naar de sportlocatie.
Deelnameprijs: Voorinschrijvingen: 6 euro
Ter plaatse:
8 euro
In deze prijs zijn alle sportinitiaties, de verzekering, 1 koffie
en koffiekoek en een aandenken voorzien.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan u steeds terecht
bij de sportdienst Kampenhout.

Meldpunt sport
Meer info?
Sportdienst - Sporthal van
Kampenhout - Zeypestraat 26 016/65 99 75 sport@kampenhout.

Toerisme

WOENSDAG 1 MEI:

OPENING TOERISTISCH VAARSEIZOEN
TE KAMPENHOUT-SAS
Kom varen, wandelen, fietsen en ontdekken!

TOERISME

Inmiddels is het een traditie dat op 1 mei het ‘toeristisch vaarseizoen’ van start gaat op en langs de Brabantse kanalen, de Zenne
en de Dijle. Water en waterwegen vormen de rode draad. Dit jaar
heeft de 10de editie van de Brabantse Vaarhappening plaats. Vanaf
de vertrekplaats van de boot kan je vrij wandelen of fietsen, maar
vooral niet te missen zijn de boottochten.
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Tussen 10u en 18u kan je te Kampenhout-Sas rondvaarten maken
(45 min) om 10u, 11u, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u, en 17u. Prijs voor een
boottocht komt op €2/volw., op € 1/kind. Kinderen <3j. gratis.
Terwijl je wacht op de kade – nabij de steiger van de jachtclub – kan
je genieten van een drankje op het drankenterras of een kijkje nemen op de rommelmarkt. Naast de infostand van de vzw Kanaaltochten Brabant en de Toeristische dienst van Kampenhout zal de
vereniging Pasar haar activiteiten toelichten.

STREEKWANDELINGEN IN
HET DIJLELAND
Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen in de zestien gemeenten van het Dijleland, deelregio van
de Groene Gordel.
Woensdag 24 april: Winksele (Herent), 14u
Afspraak aan O.L. Vrouw Hemelvaartkerk,
Dorpstraat
Toeren in Herent. Hollewegenwandeling
naar de Mollekensberg.
Woensdag 8 mei: Relst (Kampenhout), 14u
Afspraak aan de Sint-Jozefskerk, Hutstraat.
Parking tegenover jeugdhuis Tonzent
Op ontdekking naar de stamvaders van
Ludwig Van Beethoven, en wie was schrijver-dichter Prosper van Langendonck?
Woensdag 22 mei: Hoeilaart, 14u
Afspraak aan de Sint-Clemenskerk,
Gemeenteplein
‘Koedaal’ zal de leidraad zijn tijdens deze
wandeling. Mooie streekarchitectuur, natuur
en sporen uit het verleden.

Maar ook het Witloofmuseum, waar je ingewijd wordt in de geheimen van het ‘witte goud’, is altijd een bezoek waard. Bovendien
kunnen kinderen er deelnemen aan een heuse museumspeurtocht
of zich laten schminken. Het museum is voor de gelegenheid van
10u tot 17u doorlopend gratis toegankelijk.
Kom met de fiets naar de vertrekplaats en onderneem na je boottocht een familiefietstocht (20km) langs de mooiste plekjes van
Kampenhout (gratis kaartje te bekomen op onze infostand aan het
kanaal of in het Witloofmuseum).
Boottickets zijn de dag zelf te koop op de infostand. Op voorhand
reserveren is enkel nodig voor groepen vanaf 20 deelnemers op het
nr. 02 218 54 10 of via contact@kanaaltochtenbrabant.be
Noteer 1 mei alvast in je agenda!

Woensdag 12 juni: Wakkerzeel (Haacht), 14u
Afspraak aan de Sint-Hubertuskerk,
Pastoriestraat.
Een landelijke wandeling met mooie oude
hoeves en prachtige vergezichten. Zondag 16
juni 14u30: Herhaling van deze wandeling!
Woensdag 26 juni: Vaalbeek
(Oud-Heverlee), 14u
Afspraak aan de kapel O.L. Vrouw van
Steenbergen, Maurits Noëstraat/Kapellendreef.
Wandeltocht langs de mooiste plekjes van
Vaalbeek. En een kasteel is nooit ver weg. Aan
de Zoete Bron kunnen we onze dorst lessen.
Meer info:
Toeristische dienst, 016/65 99 72 of
toerisme@kampenhout.be

nuttig

Oproep tot kandidaatstelling als lid van
de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (GECORO)

Naast de verschillende opdrachten die de Vlaamse codex ruimtelijke ordening aan deze adviesraad verleent
(advies over gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk RUP, stedenbouwkundige verordeningen, …)
kan deze commissie advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke
ordening.
Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, moet ook
een nieuwe Gecoro samengesteld worden voor deze legislatuur. Het is de gemeenteraad die de leden van de Gecoro benoemt, waarna dit nog moet goedgekeurd worden
door de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Kandidaten dienen te beantwoorden aan volgende
profielschets:
• voeling hebben met wat in de gemeente leeft;
• voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger;
• voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als
van drukkingsgroepen;
• inzicht hebben in, of minstens vertrouwd zijn met,
ruimtelijke ordening;
• voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten
op een korte termijn tijd door te nemen, zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een
advies te komen;
• communicatie en luistervaardigheid zonder vooringenomenheid;

Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige, dan
schrijft u een gemotiveerde brief aan het college van
burgemeester en schepenen. De deskundigheid moet
worden aangetoond en gemotiveerd. Motieven voor deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen zowel steunen op diploma’s, beroepservaring en/of
andere ervaring.
De representatieve verenigingen en organisaties kunnen zich kandidaat stellen voor een vertegenwoordiging
in de GECORO. U schrijft hiervoor een gemotiveerde
brief aan het college van burgemeester en schepenen
waar u een vertegenwoordiger (effectief lid) voordraagt
van de vereniging en een plaatsvervanger. Daarin vermeldt u ook duidelijk voor welke maatschappelijke geleding u zich kandidaat stelt en wat uw betrokkenheid is
bij één van de volgende geledingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

milieu- en natuurverenigingen;
verenigingen van werkgevers en/of zelfstandigen;
verenigingen van handelaars;
verenigingen van landbouwers;
verenigingen van werknemers;
verenigingen van de gepensioneerden;
verenigingen uit de culturele sector;
verenigingen van jeugd

Tevens dient de samenstelling van de Gecoro te voldoen
aan een correcte man/vrouw verhouding (maximum 2/3
van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn). Wij
vragen de maatschappelijke geledingen hiermee rekening mee te houden bij de voordracht van een effectief
lid en de plaatsvervanger.

Kandidatuurstellingen kunnen tot en
met 10 mei 2013 gericht worden aan het
college van burgemeester en
schepenen van Kampenhout,
Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout.

Nuttig

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(Gecoro) is een politiek onafhankelijke adviesraad voor
ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het
is een adviesorgaan waarin enerzijds deskundigheid en
anderzijds maatschappelijke verwevenheid samengaan.
De Gecoro bestaat in Kampenhout enerzijds uit 8 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen zoals
werkgevers, landbouwers, milieuverenigingen, jeugd, …
en anderzijds uit 5 deskundigen, waaronder de voorzitter. Elk lid van de Gecoro, uitgezonderd de voorzitter,
heeft een plaatsvervanger.
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Sluitingsdagen
Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
Donderdag 9 mei (O.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 10 mei
Maandag 20 mei (Pinkstermaandag)
Donderdag 11 juli (Feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap)
Vrijdag 12 juli
Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
Vrijdag 16 augustus

Nuttig

Sla de Infrax energiepremies
aan de haak

18

Investeren in energiezuinige maatregelen loont de moeite.
Niet alleen verlaag je zo de last op de natuur, maar ook die
op je portemonnee. Want door je lagere energiefactuur verdien je de investering snel terug. En eenmaal terugverdiend,
brengt ze je geld op. Bovendien kom je in aanmerking voor
tal van aantrekkelijke premies. Zo verdien je de investering
nog sneller terug. Hieronder vind je een overzicht van de Infrax energiepremies die gelden in 2013.
Bestaande woningen
Je woning valt onder deze regeling als ze voor 1 januari 2006
op het elektriciteitsnet is aangesloten. Je komt dan in aanmerking voor volgende premies:
- Dak- of zoldervloerisolatie: 6 tot 8 euro per m² geïsoleerd dakoppervlak, 3 tot 4 euro als je de isolatie zelf
plaatst.
- Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren: 6 tot 15
euro per m².
- Vervanging enkel of dubbel glas door HR-glas: 12 tot 15
euro per m² glas dat je vervangt.
- Vloer- of kelderisolatie: 6 euro per m².
- Zonneboiler: 550 euro per m² collectoroppervlakte,
max. 2 750 euro.
- Warmtepomp: tot 1 700 euro.
- Condensatieketel: enkel voor beschermde klanten: 800
euro per ketel.
Voor beschermde klanten worden de premiebedragen en
maximumbedragen met 50 % verhoogd, met uitzondering
van de premie voor condensatieketel.
Nieuwbouw
Een nieuwbouwwoning moet voldoen aan minimumeisen

op het gebied van isolatie, verwarming, warmwaterinstallatie, ventilatie, hernieuwbare energie en binnenklimaat.
Dit wordt vertaald in een energiepeil of E-peil. Voor stedenbouwkundige aanvragen ingediend na 1 januari 2012 mag
dat niet hoger zijn dan 70. In de toekomst wordt de E-peileis
trouwens nog verder verstrengd. Toch is het makkelijk om
zonder veel extra kosten of moeite beter te doen dan de wettelijke norm. Om iedereen aan te moedigen om nog energiezuiniger te bouwen, kent Infrax een globale premie voor
nieuwbouw toe: de E-peilpremie.
De hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de bouwvergunning werd aangevraagd en het behaalde
E-peil. Voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1
januari 2012 werd aangevraagd, wordt de premie verhoogd
met € 300 als er ook een zonneboiler geplaatst wordt. Als
de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw, zonder wijziging van de aard
en de bestemming van de woning of wooneenheid, worden
de premies verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler
wordt niet verdubbeld. Voor beschermde afnemers wordt
het premiebedrag met 20 % verhoogd.
Andere gebouwen
Ook bedrijven, scholen en overheden kunnen rekenen op
tal van premies voor rationeel energiegebruik: isolatie en
beglazing, zonneboilers, warmtepompen, relighting, projecten voortvloeiend uit energiestudies,… Kijk voor meer info
op www.infrax.be. Je vindt de aanvraagformulieren voor de
energiepremies van Infrax op www.infrax.be.
Heb je geen internet, bel dan de infolijn 078 35 30 20.

Ontwikkelingssamenwerking

Gamrupa actief bezig met projecten die
direct gerelateerd zijn aan de millenniumdoelen

Vroeger was thuis bevallen een normale zaak voor de
bevolking van Gambia. Dit gebeurde op de grond of op
een bed in een stoffige slaapkamer. Een ervaren vrouw
stond de jonge moeder wel terzijde, maar voor bijzondere gevallen moest de vrouw toch naar het ziekenhuis.
Daar was de hygiëne doorgaans niet veel beter, maar
was wel een gediplomeerde vroedvrouw aanwezig.

Moeders met kind wachten op hun beurt

Om te voldoen aan de norm van millenniumdoel 4 en 5,
namelijk om in 2015 kindersterfte en de zorg bij zwangerschap en bevalling op peil te hebben, heeft de overheid thuis bevallen verboden. Het gevolg hiervan is dat
nu iedere bevalling in een ziekenhuis moet gebeuren,
terwijl dit slechts voor 200 bevallingen voorzien is en
er in werkelijkheid 600 bevallingen op een maand zijn.
Het gevolg is dat de kraamafdelingen de toestroom niet
meer aankunnen en er een situatie wordt gecreëerd die
lijkt op ‘lopende bandwerk’ waardoor de hygiëne sterk
achteruit gaat.
Gamrupa The Gambia kreeg van de VDC (Village development committee) het verzoek om kraamkamers te
bouwen aan de door hen onlangs gerenoveerde medische post in Sifoe, terwijl elders met spoed vroedvrouwen en kraamverzorgsters worden opgeleid.

Even rust tussen 2 verzorgingen

Alle beetjes helpen

Voor de bouw van deze
kraamkamers is een bedrag van 50 000 euro nodig,
Gamrupa beschikt jammer
genoeg niet over voldoende
budget en is daarom doorlopend op zoek naar giften en sponsors. Wie ons
graag wil helpen, alle hulp
is welkom en ook kleine
bedragen maken samen
een groot!

Gamrupa maakt deel uit van de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van
Kampenhout.
Gamrupa Europe – Belgium
Marcel Simons
Loverdal 28, 1910 Kampenhout
info.belgium@gamrupa.org - 0485/58 20 08
Rekening: IBAN: BE59 9730 3248 4526
BIC: ARSPBE22
www.gamrupa.org

ontwikkelingssamenwerking

Gamrupa Belgium, Belgische afdeling van Stichting Gamrupa Europe, en Gamrupa The Gambia werken broederlijk
samen om in Gambia kindersterfte tegen te gaan en een
goede verzorging van moeder en kind te realiseren.
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Steun het Rode Kruis
tijdens de stickerverkoop van 25 april
tot 9 mei

Philippe Vandekerckhove,

V.U. Rode Kruis-Vlaanderen,

Steun de
rs
vrijwillige
april.
vanaf 25

100 Animation
• © 2012 Studio
2800 Mechelen
Motstraat 40,

De vrijwilligers van Rode Kruis KamKOOP DE
penhout-Herent hebben dezelfde pasSTICKER !
sie. In hun vrije tijd helpen ze mensen
in onze gemeente en omstreken, zorgen ze voor hulpposten op evenemen€5
ten en geven ze les aan de bevolking.
De dankbaarheid die ze als vrijwilliger krijgen, is een mooie beloning.
Ze offeren gratis hun tijd op, maar
het hulpmateriaal, de ziekenwagen,
de opleidingen en de eerstehulpkoffers die zij gebruiken,
kosten geld. Elk jaar rekenen zij daarom op jouw steun!
Op donderdag 25 april wordt om 15 uur het startschot
gegeven voor de 14-daagse stickeractie. Dit jaar zijn het
Maya de Bij en haar vriendjes die de 14-daagse ondersteunen.
Een Rode Kruissticker kost 5 euro. De opbrengst gaat
volledig naar onze plaatselijke Rode Kruisafdeling. Met
de opbrengst van de stickerverkoop wordt de werking
gefinancierd: bewoners uit Ons Tehuis Brabant kunnen
mee op een aangepaste vakantie, er wordt gezorgd voor
hulpposten op o.a. de Parkfeesten, de Strandfuif, eindejaarsjogging,...., kansarme kinderen kunnen mee op
kamp, aanbieden van eerstehulpopleidingen, investeringen in de ziekenwagen, in materiaal en in opleidingen
voor de vrijwilligers...
overal.
Paraat. Altijd,

ng
Met medewerki

van:

06/02/13 15:20

dd 1

WELZIJN

RKV-011838_Poster.in
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Aan de stickeractie is trouwens ook nog een tombola
verbonden waarmee je mooie prijzen kan winnen : 3
Skoda Citigo en 33 weekendjes in Molenheide.
Wie meer wil weten over onze werking en activiteiten
of interesse heeft in vrijwilligerswerk binnen het Rode
Kruis kan contact opnemen met Karin Van Boxel op
0473/33 53 53 of via info@kampenhout-herent.rodekruis.be.

Koop de sticker tijdens de 14-daagse
en ‘help ons helpen’ !

Werelddag
zonder tabak
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) organiseert jaarlijks op 31 mei ‘de werelddag zonder
tabak’. Op deze dag wordt stil gestaan bij de gevolgen van roken en vooral het niet-roken wordt
wereldwijd in de verf gezet.
Wereldwijd is tabak verantwoordelijk voor 5,4 miljoen overlijdens per jaar, dat is 1 dode elke 5,8
seconden of bijna 55 doden per dag in ons land.
Diegenen die een leven lang roken hebben 50%
kans om vroegtijdig, gemiddeld 10 jaar vroeger
dan de gemiddelde levensverwachting, te sterven
aan een aandoening veroorzaakt door roken.
Dacht u er ooit aan te stoppen met roken? Deze
dag kan de ideale dag zijn om hier eens bij stil
te staan. Stoppen met roken heeft namelijk een
positief effect op je gezondheid:
Na 20 minuten: de bloeddruk en de bloedsomloop in handen en voeten verbeteren
Na 8 uur: de zuurstofvoorziening in het bloed normaliseert (nicotine en CO-gehalte daalt)
Na 24 uur: de longen beginnen slijm en teer te
verwijderen + CO uit het lichaam
Na 48 uur: geen nicotine meer in het lichaam +
smaak en geur verbeteren
Na 72 uur: energieniveau stijgt, betere ademhaling en minder snel buiten adem
Na 2-12 weken: de algemene bloedsomloop verbetert
Na 3-9 maanden: hoestende en fluitende ademhaling neemt duidelijk af
Voor meer informatie rond stoppen met roken kan
je steeds terecht bij de intergemeentelijke drugpreventiewerker
(drugpreventie@kampenhout.be of
0474/85.92.17), op www.tabakstop.be of
op www.vlaanderenstoptmetroken.be.

welzijn

4e editie
WANNEER	Zondag 28 april om 14 uur
WAAR	Vertrek aan Gemeenteplein
(Dorpsstraat Kampenhout)
WAT	Wandelroute van 8,5 km door Kampenhout
met onderweg drie stopplaatsen waar
lekkere streekproducten aan bod komen:
· Proevertjes bij ambachtelijke chocolatier
· Verwenkoffie met ijs
· Degustatie van biertjes en korte rondleiding
in brouwerij
Deelname kost 5 euro. Inschrijven is verplicht en
kan bij de dienst welzijn via 016/65 99 59 of welzijn@kampenhout.be (vermeld je naam, adres en
telefoonnummer) Jong en oud, groot en klein, in
rolstoel of kinderwagen, met of zonder viervoeter,
iedereen is van harte welkom!
Met dank aan Cacaoooh, Brouwerij van Campenhout
en café Beire Fluit

Landelijke Gilde van Buken
steunt Eglantier vzw
Naar jaarlijkse traditie konden
de vele aanwezigen op vastenavond smullen van een lekkere
bakharing (of “boekstring”). In
totaal werden 420 bakharingen
gebakken op de buitenbarbecue.
De opbrengst, 1820 euro, ging dit
jaar naar de “Eglantier vzw”, een
therapeutisch dagverblijf voor kinderen en jongeren met beperkingen in Leefdaal. Het was opnieuw
een succesvolle editie!

Dinsdag
07-05-2013
16u00 – 19u00
Donderdag
06-06-2013
13u30 – 16u00
Dinsdag
02-07-2013
16u00 – 19u00
Maandag
05-08-2013
13u30 – 16u00
Dinsdag
10-09-2013
16u00 – 19u00
Let op: je moet de verwarmingstoelage aanvragen
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de
zitdagen van OCMW Kampenhout.

LOKALE
ECONOMIE
Fiets je kerngezond in
Kampenhout - Met Belgerinkel
naar de Winkel 2013
Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde lokale handel in een gezonde
gemeente. Dat is het objectief
van Met Belgerinkel naar de
Winkel 2013. Naar de winkel
fietsen bezorgt niet alleen fietsers extra zuurstof, maar ook
de hele buurt. Samen met
gezondheidsconsulente Martine Prenen gaan we voor een
kerngezonde gemeente!
Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM
waar Kampenhout graag aan meewerkt. Iedereen wordt aangemoedigd om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan.
En dat heeft zo zijn voordelen. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en het verhoogt de
omzet van onze buurtwinkels.
Elk jaar stijgt het succes van deze campagne. In 2012 deden
16.000 handelaars en bijna 80.000 klanten mee.
Fiets van 4 mei tot 8 juni 2013 mee Met Belgerinkel naar
de Winkel in Kampenhout en maak kans op de stijlvolle
Belgerinkel-fiets van Achielle. Voor meer informatie en
het laatste nieuws over de campagne kan je surfen naar
www.belgerinkel.be.

lokale economie

TOEGANKELIJKE CULINAIRE
WANDELING

OCMW - ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE 2013
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Welzijnsraad Kampenhout organiseert:

WONEN

WONEN

Dakisolatie in huurwoningen
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Hoog tijd voor actie!
Binnen enkele jaren wordt dakisolatie in alle Vlaamse woningen verplicht. Verhuur jij ook een woning ? Wacht dan
niet langer en laat nu jouw dak isoleren ! Je krijgt hiervoor
een stevig duwtje in de rug van de Vlaamse overheid, uw
netbeheerder Infrax en de fiscus. Want het energieverbruik weegt serieus door in het huishoudbudget. De meest
kwetsbare burgers krijgen hierbij extra steun zoals (1) de
sociale dakisolatieprojecten,(2) gratis energiescans.

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
-- die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezit
-- die in schuldbemiddeling zit (bv. bij het OCMW of CAW)
en zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen.
-- die hulp krijgt van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit.
• Iemand die een woning huurt bij een sociaal verhuurkantoor, een OCMW of een gemeente.

Sociale dakisolatie
Kwetsbare gezinnen huren vaak noodgedwongen een
energieverslindende woning op de private markt. Hoewel investeren in dakisolatie de energiefactuur kan drukken, ligt het voor huurders niet voor de hand om hun dak
te isoleren. Ook de huisbaas zelf blijkt vaak niet te isoleren
omdat hij er weinig belang bij heeft, gezien hij de energiefactuur niet moet betalen. Vanaf 2012 maakt de Vlaamse
Minister van energie een budget vrij om jaarlijks bij kwetsbare huurders daken van slecht geïsoleerde huurwoningen
te helpen isoleren. Er wordt een tussenkomst voorzien per
m² geplaatste dak of zoldervloerisolatie per woning.
Eén van de voorwaarden is het schriftelijk engagement
van de eigenaar om:
• De huurprijs niet te verhogen ten gevolge van de gefinancierde werkzaamheden.
• Het huurcontract met de huurder niet op te zeggen voor
het einde van de contractueel bepaalde huurperiode.
• Een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de
werken te financieren.
Welke woningen en bewoners komen in aanmerking?
Woningen en wooneenheden op de private huurmarkt
waarvan de bewoner een gratis energiescan liet uitvoeren of deze nog laat uitvoeren nadat hij interesse voor een
sociaal dakisolatieproject heeft kenbaar gemaakt voor zover deze tot de prioritaire doelgroep behoort.
Wie behoort tot de prioritaire groep van huurders?
• Iemand die de sociale maximumprijs voor elektriciteit
en gas geniet.
• Iemand voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas is ingediend bij de lokale adviescommissie
(LAC).
• Een afnemer met een actieve budgetmeter voor gas of
elektriciteit.
• Iemand die behoort tot de prioritaire doelgroep van het

Huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen
komen niet in aanmerking.
Vraag eerst uw gratis energiescan aan!
Hierbij zoekt een adviseur in de woning naar mogelijkheden om energie te besparen. De bewoners krijgen
energiebesparende tips. Waar nuttig plaatst de energiescanner gratis energiebesparende materialen (spaardouchekop, spaarlampen, radiatorfolie, buisisolatie) ter
waarde van 20 euro. De bewoner ontvangt een verslag
met energietips en verdere besparingsmogelijkheden.
Na deze basisscan kan dan een opvolgscan worden aangevraagd voor woningen zonder dakisolatie.

FRGE lening
De goedkope energieleningen worden aangegaan voor
een bedrag tot max. 10.000 euro met een maximale
rentevoet van 2% of zelfs 0% (voor een specifieke doelgroep*), terug te betalen op maximum 5 jaar.
Voor wie?
Voor iedereen, eigenaar of huurder.

è

milieu

è

Voorwaarden:
• De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats
• De woning bevindt zich op grondgebied van
Kampenhout.
• De werken worden uitgevoerd door een aannemer
• Er gelden geen inkomensbeperkingen
• De lening wordt aangegaan per woning
Waarvoor?
• Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
• Vervanging oude cv-ketel door een condenserende ketel,
een stookketel op hout, een warmtepomp

Jacobskruiskruid, ook wel
de stille gele moordenaar genaamd, is een zeer giftige plant die alkaloïden bevat die
leiden tot onomkeerbare leverschade. Schapen zouden
weinig gevoelig zijn in tegenstelling tot geiten, runderen
en paarden. Vergiftiging komt meestal tot stand door
een langdurige opname van de plant. De verse planten
worden wegens de heel bittere smaak slechts in uitzonderlijke gevallen of tijdens voedselschaarste opgegeten. Het gevaar schuilt vooral in hooi; de slechte smaak
verdwijnt maar de gifstoffen blijven in gedroogde vorm
werkzaam. Het accidenteel eten van kleine hoeveelheden zal niet tot ziekteverschijnselen leiden. Als paarden
echter gedurende enkele dagen meerdere kilo’s Jacobskruiskruid eten of dit regelmatig gedurende een
lange periode eten kan dit echter wel tot leverschade
leiden. Dit zorgt ervoor dat de schade aan de lever opstapelt, hetgeen tot ziekteverschijnselen leidt als de
lever sterk is aangetast. Als de lever niet meer werkt,
kan het lichaam lichaamseigen (gif-)stoffen niet meer
verwerken waardoor deze zich opstapelen. Behalve galkleurstoffen hoopt zich ook ammoniak op dat normaal
bij gezonde dieren door de lever wordt afgebroken. Ammoniakvergiftiging leidt tot aantasting van de hersenen
waardoor het dier zich raar gaat gedragen, hetgeen kan
variëren van sufheid tot razernij.
Meer info: www.vlaamspaardenloket.be
Milieudienst - 016/65 99 04
milieudienst@kampenhout.be

en een installatie met microwarmtekrachtkoppeling.
• Onderhoud cv-ketel
• Plaatsing van hoogrendementsbeglazing
• Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren
of kamerthermostaat met tijdsschakeling
• Installatie van een zonneboiler
• Uitvoering van een energieaudit in de woning
De leningen gelden zowel voor nieuwbouw
als voor renovatie.
(*) voor meer informatie over de voorwaarden kan je terecht op het woonloket.

Meer info: Contacteer onze woonconsulent op 0492/58 00 31 of woonloket@kampenhout.be

MILIEU

Een lezing op 15 mei 2013 door Dirk
Draulans over de evolutietheorie. Heb je
je al eens afgevraagd waarom kabeljauw
in onze winkels verdrongen werd door zalm? Of hoe de mens er
binnen een paar honderd jaar zal uitzien? Dan moet je zeker eens
komen kijken en luisteren naar Dirk Draulans. Hij is hoog geschoold in het gedrag van dieren, en daar hoort ook het ‘zoogdier’
de mens bij. In zijn gekende stijl en taal – snel en met een licht
Kempisch accent – vertelt hij hoe de wetenschap sinds Darwin
naar de evolutie van onze en andere soorten heeft gekeken. In
2009 was de televisieversie van zijn lezing te zien op Canvas, en
gedurende het hele seizoen 2009/2010 nam hij deel aan de televisiereeks ‘Beagle, in het kielzog van Darwin’ (Canvas/VPRO).
Daarin werd de historische reis van Darwin met het gelijknamige
zeilschip overgedaan. Naar aanleiding hiervan vulde hij zijn lezing grondig aan met de bijzonderste ervaringen onderweg. Hij
vertelt hoe het landschap sinds Charles Darwin veranderd is en
hoe wij onze wereld steeds meer naar onze hand zetten. Een ontnuchterend relaas. Nadien krijg je nog de kans voor een vraagronde.
Waar: In de Glazen zaal van het OCMW, Gemeenteplein 4
Wanneer:	woensdag 15 mei 2013, van 20u00 tot 21u30
deuren open vanaf 19u30
Prijs: 	Kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
	Kinderen vanaf 12 jaar en studenten op vertoon van
een studentenkaart: 2 euro
Volwassenen: 5 euro
via E-ticket op http://kampenhout.ticketgang.eu
Opgelet! De plaatsen zijn beperkt tot 150 personen.
Geïnteresseerden die niet digitaal kunnen inschrijven, nemen
best contact op met de milieudienst (016 65 99 04).

DE STILLE GELE
MOORDENAAR!
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DIRK DOET DARWIN

KUNSTROUTE
zaterdag 4 mei 2013
zondag 5 mei 2013
telkens van 14 uur tot 18u30

Een organisatie van de Cultuurraad i.s.m. het gemeentebestuur van Kampenhout.

Deelnemers Kunstroute
Kunstroute 2013
Naam

Locatie

Straat

Gemeente

Discipline

1 Ons Tehuis Brabant

Zuurhage

Zuurhage 4

Kampenhout

“Het boek als object”

2 Olemans Bea

Tuin

Dorpsstraat 42

Kampenhout

Olieverf

3 Smits Laurent

Atelier

Haachtsesteenweg 170

Kampenhout

Beeldhouwwerken

4 Arys Carine

Atelier

Bergstraat 18

Berg

Patchwork

5 De Backer Rita

Ontmoetingscentrum

Torfbroeklaan 25

Berg

Acryl & houtskool

6 De Coninck Frieda

Ontmoetingscentrum

Torfbroeklaan 25

Berg

Aquarel

7 Vandenbroecke Paul

Ontmoetingscentrum

Torfbroeklaan 25

Berg

Aquarel & acryl

8 Hubrechts Kristien

Atelier

Binnenveldstraat 25

Nederokkerzeel

Modeltekenen & grafiek

9 Torbeyns Wouter

Atelier

Binnenveldstraat 25

Nederokkerzeel

Fotografie

10 Desmet Lou

Atelier

Balkestraat 86

Nederokkerzeel

Beeldhouwwerken/keramiek

11 Depuydt Jaak

Atelier

Balkestraat 86

Nederokkerzeel

Grafiek

12 Dragon Françoise

Atelier

Schoonstraat 84 A

Buken

Olieverf/acryl/beelden

13 Morren Christine

Atelier

Bukenstraat 13

Buken

Olieverf en tekeningen

14 Weemaels Marc

Atelier

Bukenstraat 13

Buken

Schilderijen en tekeningen

15 Peeters Benny

Parkschool

Aarschotsebaan 130

Relst

Schilderijen

16 Van Steenweghen André Pastorij Relst

Hutstraat 24

Relst

Aquarel & acryl

17 De Keyser Magda

Taverne “Ter Elst”

Haachtsesteenweg 526

Relst

Aquarel & pastel

18 Haesendonck Karine

Taverne “Ter Elst”

Haachtsesteenweg 526

Relst

Acryl & houtskool
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