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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.

Gemeentelijke diensten
Dienst:
@
☎
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

pensioendienst@kampenhout.be

Rijbewijzen
en reispassen

016 65 99 43

bevolking@kampenhout.vera.be

Burgerlijke stand /
016 65 99 31
Begraafplaatsen

burgerlijkestand@kampenhout.be

Op de eerste verdieping:
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

gemeente
Stefan Imbrechts

Greet Willems

Stefaan Peremans
Rudi Van Ingelgom
Kris Leaerts

Marleen Van de Wiele

Stefan Vandevenne
Dominique Coucke - Gemeentesecretaris

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zorgden voor een nieuw bestuur. Op 21 december 2012 legde
Kris Leaerts de eed af en aanvaardde zo het ambt van burgemeester van Kampenhout. Op 2 januari 2013 zijn de
Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen geïnstalleerd. We stellen de ploeg die zal zetelen
van 2013 tot 2018 graag aan u voor:
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Onze nieuwe bestuursleden
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Het College van Burgemeester en Schepenen
burgemeester

Kris Leaerts (CD&V)
burgemeester@kampenhout.be

Stedenbouw en ruimtelijke ordening,
brandweer, politie, bevolking,
burgerlijke stand, veiligheid,
informatica en personeel

1e schepen

Stefan Imbrechts (CD&V)
stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be

Openbare werken, patrimonium,
werken in eigen beheer en sport

2e schepen

Rudi Van Ingelgom (N-VA)
rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be

Landbouw, lokale economie, toerisme,
cultuur/bibliotheek/muziekschool en
sociale huisvesting

3e schepen

Stefaan Peremans (1/1/2013 t.e.m.
31/12/2015) en Edith Grauwels
(1/1/2016 t.e.m. 31/12/2018) (CD&V)
stefaan.peremans@kampenhout.vera.be

Begraafplaatsen, kermissen en
markten, onderwijs, jeugd/BKO en
informatie

4e schepen

Marleen Van de Wiele (N-VA)
marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be

Trage wegen/mobiliteit, integratie
en gelijke kansen, financiën/
kerkfabrieken, ontwikkelings
samenwerking en Vlaams karakter

5e schepen

Stefan Vandevenne (N-VA)
stefan.vandevenne@kampenhout.vera.be

Energie en milieu, intercommunales,
dierenwelzijn, rechtszaken

OCMW-voorzitter/
schepen van rechtswege

Greet Willems (CD&V)
greet.willems@kampenhout.vera.be

OCMW-voorzitterschap,
senioren en welzijn

gemeente

De overige Gemeenteraadsleden:

Beste Inwoner,
Beste Kampenhoutenaar,
Als uw nieuwe burgemeester wens ik samen
met mijn nieuwe bestuursploeg aan ieder van u
persoonlijk en uw dierbaren het allerbeste toe
voor het nieuwe jaar.
Het nieuwe jaar is ook een nieuw begin voor
onze mooie gemeente Kampenhout. Ik ben dan
ook dankbaar dat ik de kans krijg jullie burgemeester te zijn. De nieuwe gemeente- en
OCMW raadsleden zullen zich ten volle inzetten om te beantwoorden aan de belangen van

GEMEENTE

eenieder.
De uitdagingen zijn echter groot. Dit vergt mo-
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Onze gemeente verdient een goed bestuur.

Voorzitter: Jean Meeus

CD&V

Walter Merckx

CD&V

Edith Grauwels

CD&V

Helena Molineaux

CD&V

Claire Gallo

N-VA

Korneel Lenaerts

N-VA

Gwenny De Vroe

Open VLD

Wim Pulinx

Open VLD

Gonda Smetsers

Open VLD

Hilair Van Hove

Open VLD

Helga Kunert

Open VLD

Jean Vandermosten

Open VLD

Marleen Fannes

Vlaams Belang

Carlo Daniëls

Groen

tivatie om er tegen aan te gaan om zo de nodige
stabiliteit voor onze gemeente te garanderen.

Goed besturen is samenwerken met iedereen,
over de partijgrenzen heen.
Als burgemeester is het mijn opdracht en verantwoordelijkheid om een goede en constructieve samenwerking te krijgen met alle gemeentelijke diensten, het OCMW, de politie, de

boven vlnr: Edith Grauwels, Dominique Coucke (gemeentesecretaris), Helena Molineaux, Korneel Lenaerts, Walter Merckx, Claire Gallo, Jean Meeus,
Hilair Van Hove, Carlo Daniëls, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Wim Pulinx, Jean Vandermosten, Helga Kunert, Gwenny De Vroe; onder vlnr: Stefaan
Peremans, Rudi Van Ingelgom, Stefan Imbrechts, Kris Leaerts, Stefan Vandevenne, Marleen Van de Wiele, Greet Willems

bibliotheek, het onderwijs, alle vrijwilligers en

Voorstelling nieuwe OCMW-raad

verenigingen en natuurlijk alle inwoners.

De OCMW-raad werd geïnstalleerd op maandag 7 januari 2013.
Deze personen zullen zich de volgende 6 jaar inzetten voor het

De belangen van de burgers dienen centraal te

belang van het OCMW.

OCMW-voorzitter: Greet Willems (CD&V)

staan.

Raadsleden:

Danielle Van Meldert (CD&V)

Ik ben zeer fier uw burgemeester te mogen zijn.

Victor Peeters (CD&V)

Burgemeester ben je voor de hele bevolking,

Johnny Aerts (CD&V)

voor iedere Kampenhoutenaar!

Dirk Quisthoudt (N-VA)

Mijn deur staat dan ook open voor ieder van u.

Els Segers (N-VA)
Jessy Honée (Open VLD)

Kris Leaerts

Nils Stuyckens (Open VLD)

Burgemeester

Jean-Pierre Dziergwa (Groen!)

Data 2013 vergaderingen
gemeenteraad
24.01.2013
18.04.2013
12.09.2013
17.12.2013

21.02.2013
16.05.2013
10.10.2013

14.03.2013
20.06.2013
14.11.2013

vlnr: Danielle Van Meldert, Johnny Aerts, Greet Willems, Jean-Pierre Dziergwa, Victor Peeters, Nils Stuyckens, Dirk Quisthoudt, Els Segers, Jessy Honée

nuttige adressen
NUTTIG

Maandag 1 april (Paasmaandag)
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
Vrijdag 1 november (Allerheiligen)
Maandag 11 november (Wapenstilstand)
Woensdag 25 december (Kerstmis)
Donderdag 26 december (2e Kerstdag)
Vrijdag 27 december

Nieuwe drugpreventie
werker

Kampenhout heeft een nieuwe drugpreventiewerker: Laura Peeters. Zij staat voor al de inwoners
klaar om antwoorden te bieden op vragen i.v.m.
alcohol, drugs en tabak. Indien nodig kan zij je ook
doorverwijzen naar de bevoegde en meest gepaste
instanties. Aarzel niet om contact op te nemen met
haar via e-mail op drugpreventie@kampenhout.be
of op 0474 85 92 17

Inspraak in jouw gemeente?
Participeer in een
gemeentelijke adviesraad!
Gemeentelijke adviesraden zijn vergaderingen van de
inwoners van de gemeente en/of experten die, samen
met vertegenwoordigers van de gemeente, advies
verstrekken aan het gemeentebestuur. Sommige adviesraden zijn door wetten of decreten verplicht (bv
milieuraad) anderen zijn facultatief. Adviesorganen
hebben geen beslissingsrecht, ze kunnen enkel het
gemeentebestuur adviseren.
Voor deze adviesraden zijn we nog op zoek naar leden:
• Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) kandidaturen uiterlijk 5 maart 2013
• Welzijnsraad – kandidaturen uiterlijk
15 maart 2013
• Milieu Adviesraad Kampenhout –
kandidaturen uiterlijk 1 maart 2013
Denk je dat jij als inwoner van Kampenhout, en betrokken burger, een meerwaarde kan zijn in een van
de adviesraden? Ben je beroepshalve bezig (geweest)
met een van deze thema’s? Kan je een actieve betrokkenheid aantonen bij een van de thema’s? Dan kan je
mee je schouders zetten onder de adviesraad.
Bezorg je kandidatuur bij info@kampenhout.be en
geef aan bij welke adviesraad je je kandidaat wil stellen. Bezorg je naam, adres, telefoon en e-mailgegevens, alsook kort je achtergrond van waaruit je in een
adviesraad een meerwaarde denkt te zijn.

Nuttig

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
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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

Emile Vanhove & Agnes Verhuyght
Hubert Renckens & Paula Dapsence
Leopold Vlaminck & Simonna D’Haeyere

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Roger De Coninck & Denise Billiau

Jim Mac’Cdawell &
Joke Van Meensel

12/09/2012

Maya

Dries Merckx & Elke Cateau

30/10/2012

Amélie

Erik Opsteyn & Lien Bauwens

1/11/2012

Iljo

Suleyman Sarigöz &Leylal Yüksel

9/11/2012

Yunus

Tom Schouteet &
Annelies Vanherteryck

23/11/2012

Lara

Tom Van Kerckvoorde &
Sandy Hellinckx

25/11/2012

Alexia

Yannick Dumontier &
Romina Cervesato

28/11/2012

Fien

Maarten Desimpel & Leen Dreezen

30/11/2012

Renée

Mark Vandael &
Johanna Van Hoylandt

30/11/2012

Carice

Kevin Bertens & Kelly Borremans

21/12/2012

Nand

Albert Richard & Jeanine Pardon
Diamanten

BURGERZAKEN

Victor Catfolis & Maria Goutfrind
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Jeroen Blockmans & Dorien Hofmans 22/12/2012 Ward
Dimitri Buekenhout & Griet Claes

25/12/2012

Lori

Nik Vanlangendonck &
Brenda Cleynhens

2/01/2013

Lewis

René van Erp & Katrien Verheyden

3/01/2013

Dries

Christophe van Hasselt &
Caroline Panis

6/01/2013

Lynn

Kurt Bastin & Sabine Hellinckx

6/01/2013

Yoni

Christophe De Greef &
Kristel De Vleeschouwer

12/01/2013

Liv

HUWELIJKEN
Luc Notredame & Cindy Geudens

15/12/2012

Eric Gilbau & Esmee de Kat

21/12/2012

Jean Vanden Eede & Maria Van Dam
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.

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

12/11/2012

Jacqueline Verhoeven

17/11/2012

Jos Coosemans

07/12/2012

Angela De Coster

10/12/2012

*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.

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

BIB

OPENBARE BIBLIOTHEEK
KAMPENHOUT

Jeugdboekenweek 2013

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

Openingsdagen en -uren :
15u30 -19u30

dinsdag

15u30 -19u30

woensdag

14u -18u

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
15u30 -19u
10u -13u
gesloten

BIB

maandag

De jeugdboekenweek 2013 vindt plaats van 2 tot 17 maart.
Dit jaar werd gekozen voor ‘tijd’ als thema. Kom gerust
eens een kijkje nemen!

Zelfbediening in de bib !
Vanaf nu kan je op zelfstandige basis materialen uit
de bibliotheek ontlenen, verlengen en weer inleveren. De twee gebruiksvriendelijke zelfbedieningsbalies registreren automatisch de titels van de werken die je wil ontlenen. Wanneer je ze terugbrengt,
ontvangen en registreren de inleverkasten automatisch de inname van het ontleende materiaal.
Ook wanneer de bib gesloten is, kan je ontleende
werken inleveren in de zogenaamde inleversluis.
Wil je graag meer weten over de zelfbediening in
de bibliotheek? Neem dan zeker een kijkje op de
gemeentelijke website (cultuur > bibliotheek).
Dit project is verwezenlijkt met de steun van

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. 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/
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).
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CULTUUR
cultuur

Voordracht over
archeologische
vondsten Tritsstraat

CULTUUR

Monument Buken
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Op 20 augustus 1914 viel het Duitse leger met zijn
‘Doodskop-Uhlanen’ Buken binnen. Als gevolg
hiervan stonden binnen enkele dagen de Sint-Antoniuskerk, pastorie, school en andere woningen
in brand. Dit was een vergelding voor de vertraagde opmars van het Duitse offensief, maar ook een
reactie op de valselijke betichting dat Bukenaars
vanuit de kerktoren op de Duitsers zouden geschoten hebben. Op 26 augustus 1914 werd de toenmalige pater Sombroek (helper van pastoor De Clerck)
samen met 10 andere dorpelingen neergeschoten
tegen de muur van de het kasteel de Muelenaere.
Op 8 mei 1988 werd tussen de kerk en de pastorie een licht gebogen gedenkmuur opgericht. Deze
muur symboliseert de kasteelmuur. De namen van
al de Bukense gesneuvelden uit beide wereldoorlogen werden hierop aangebracht in marbrieten
plaatjes met centraal de grafplaten van pastoor
De Clerck (gefusilleerd op 23 augustus 1914 nabij
Kampenhout-Sas) en pater Sombroeck. Het initiatief tot oprichting van dit monument kwam van
het feestcomité ‘Tres Secula Bukenholt’ oftewel ‘3
eeuwen Buken’, gesticht om de 300ste verjaardag
van Buken te vieren.

Op dinsdag 26 februari om 20 uur is iedereen welkom
in de Glazen Zaal (OCMW Kampenhout) voor een interessante voordracht over de vondsten, gedaan in de
Tritsstraat tijdens de zomer van 2012. Archeoloog Peter Hazen zal jou op een boeiende manier vertellen wat
deze grond te verbergen had …

Activiteiten Heemkring
Heemkring Campenholt streeft ernaar om op regelmatige basis interessante activiteiten uit te werken
over diverse Kampenhoutse onderwerpen, al dan niet
samen met andere partners. Je kan deze terugvinden
in de kalender van deze Gemeenteberichten of op de
website: www.kampenhout.be/heemkring

Gedichten

Ben je geboren tussen 1994 en 2002 ?
Woon je in Kampenhout of ga je hier naar school ?
Hou je van poëzie ?
Doe dan zeker mee aan

de

“Marcel Pira”
Poëziewedstrijd
Een organisatie van de Cultuurraad i.s.m.
het Gemeentebestuur van Kampenhout

Nieuwsgierig?
Vraag meer inlichtingen aan je leerkracht of bij de
cultuurdienst – 016 65 99 72
(afsluiting van de wedstrijd is op 15 maart 2013)

cultuur

Tijdens deze eerste ‘Nacht van de Geschiedenis’ in Kampenhout slaan DF Kampenhout, het Brabants Centrum
voor muziektradities (BCM), Heemkring Campenholt en
gemeente Kampenhout de handen in elkaar. Twee uiteenzettingen staan geprogrammeerd: “Oud Schrift, een vak
apart” door Paul Behets en “Accordeon ontleedt” door Patrick Janssens. Er is ook de mogelijkheid tot aankoop van
publicaties.
Paul Behets

Lid Heemkring Campenholt, helpt met ‘De Ware Vrienden van het Archief’ mee aan de ontsluiting van archieven
in het Mechels Stadsarchief, werkt als vrijwilliger in het
Rijksarchief Brussel (Anderlecht) mee aan de inventarisatie van de processen voor de Raad van Brabant (particulieren, adel).
Onderwerp: “Oud schrift, een vak apart”
Diverse archiefbronnen zullen belicht worden waarmee
een familiegeschiedenis of een dorpsgeschiedenis kan
gemaakt worden. Hoe evolueert het schrift in de bronnen
van de 16e tot de 19e eeuw? Welke vakmannen treffen we
aan in die periode? Er zal gebruik gemaakt worden van documenten uit de archieven van Kampenhout en Berg met
een overzicht van de bewaarplaatsen.

Patrick Janssens
Accordeontechnicus
Onderwerp: “Accordeon binnenstebuiten”
Hoe zit een accordeon in elkaar? Waar komen die mooie
klanken vandaan? Op
die avond zal dhr.
Janssens de werking
van een accordteon
ontleden. De specifieke mechaniek van dit
typische volksinstrument wordt aan de
hand van voorbeelden
getoond.
Dinsdag 19 maart om 20 uur in Glazen Zaal (einde omstreeks 22 uur).
Gratis toegang – alle geïnteresseerden zijn van harte
welkom !

CULTUUR

Nacht van de Geschiedenis
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Boekvoorstelling
& creanamiddag:
Nadine Buffet
Op zondag 17 maart
2013 presenteren de
KVLV’s van Kampenhout en cultuurdienst
een boeiende namiddag. Nadine Buffet
zal er haar boek ‘Tasjes haken’ voorstellen. Na deze korte
presentatie volgt een
workshop
waarbij
iedereen zelf aan de
slag kan. Om het geheel extra gezellig te maken zal
er ook koffie en taart zijn. Iedereen is welkom, zowel niet-KVLV-leden als KVLV-leden!
Afspraak zondag 17 maart om 14 uur in de Glazen
Zaal (einde voorzien omstreeks 17 uur). Breng gerust zelf je materiaal mee.

Milieu

MAAK VAN KAMPENHOUT EEN
PROPERE GEMEENTE

TUIN- EN BIOMARKT

MILIEU

Een onderzoek van OVAM toont aan
dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan
zwerfvuil, dat ruim de helft van de
Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hen nauw aan het hart liggen en dat 70% van de Vlamingen
zich zorgen maakt over het leefmilieu en de vervuiling. Toch gooit een
omvangrijk aantal Vlamingen klein
afval nonchalant, en zonder er bij
stil te staan, op straat.
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Met een kleine inspanning van ons allemaal zijn we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende peuken,
klokhuizen, papiertjes, kauwgom en blikjes. Dat wil
toch iedereen?
Onder het thema ‘In de ZAK 2013!’ zal zondag 24 maart
2013 een grote opruimingsactie plaats vinden, i.s.m. de
MARK (MilieuAdviesRaad Kampenhout) en Interza. Verenigingen en vrijwilligers uit de gemeente zullen zwerfvuil inzamelen.
Zakken, handschoenen, grijpers, emmers enzovoort
worden door de milieudienst ter beschikking gesteld.
Na de opruimingsactie is er gelegenheid tot het uitwisselen van zwerfvuilverhalen tijdens een gezellige slotevenement.
Heb je als vrijwilliger of vereniging interesse om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie op zondag 24 maart 2013?
Graag dan een antwoord vóór 1 maart 2013 op milieudienst@kampenhout.be met de volgende gegevens:
- naam van de vrijwilliger(s) of vereniging;
- aantal deelnemers;
- deelgemeente waar men mee wil helpen opruimen.
Concrete afspraken over het verloop van deze dag zullen naderhand worden meegedeeld!
Een vriendelijke en propere groet!
Meer info:
Milieudienst - 016/65 99 08
milieudienst@kampenhout.be

Iedereen is welkom op het gemeenteplein op
zaterdag 20 april 2013 van 9u30 tot 16 uur.
Meer info:
Milieudienst - 016/65 99 08
milieudienst@kampenhout.be

WORKSHOP ‘DAKISOLATIE
VOOR DOE-HET-ZELVERS’
In deze interactieve workshop legt een deskundige 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.
De workshop, i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant
en Dialoog vzw, vindt plaats op maandag 22 april
2013 om 19u30 in de raadzaal (achter het gemeentehuis) en is gratis.
Opgelet: maximum 20 deelnemers! Inschrijven is
verplicht.
Voor inschrijvingen en info:
Milieudienst - 016/65 99 08
milieudienst@kampenhout.be
Woonconsulent – 016/65 99 18
woonloket@kampenhout.be

milieu

Isoleren én ventileren: één verhaal
Overisoleren kan niet: vocht- en schimmelproblemen ontstaan niet door te veel te isoleren, maar
wel door te weinig te ventileren, waardoor de vochtige
lucht niet tijdig uit de woning wordt afgevoerd. Het is
dus alles of niets: correct isoleren en luchtdicht bouwen, plús gecontroleerd ventileren, voor een gezonde
binnenlucht en beperkte warmteverliezen.
Met technische vragen over ventilatie kunt u terecht bij
het infoloket van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Bouwen: steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
Meer info:
www.binnenklimaat.be: Waarom ventileren?
www.ventibel.be: Ventilatiegids
www.dialoog.be: Folder energiezuinig ventileren
http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/
ventilatie
Voor korte, technische vragen:
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
Meer info:
Milieudienst - 016/65 99 08
milieudienst@kampenhout.be

Nieuwe regeling verzamelen PMD-afval voor bedrijven
Vanaf 1 juli 2013 geldt ook voor bedrijven de verplichting om PMD-afval (verpakkingen van plastic flessen
en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
afzonderlijk in te zamelen. Het is vanaf die datum
verboden om deze verpakkingen bij het gemengd bedrijfsafval te gooien. Bedrijven die grote hoeveelheden
PMD produceren, zijn verplicht om hiervoor een contract te ondertekenen met een private afvhalophaler.
Bedrijven waar de gemiddelde hoeveelheid PMD per
veertien dagen niet hoger is dan 4 pmd-zakken, mogen
gebruik maken van de huis-aan-huis-inzameling door
INTERZA.
INTERZA past voor bedrijven dezelfde principes toe als
voor gewone inwoners. PMD kan enkel worden aangeboden in PMD-zakken van de gemeente waarin het
bedrijf is gelegen (verkooppunten: zie www.interza.be).
De prijs van deze zakken bedraagt 2,5 euro per rol van
20 zakken. De zakken moeten op de dag van de opha-

ling op een voor de huisvuilwagens gemakkelijk bereikbare plaats staan.
Slecht gesorteerde zakken worden geweigerd en krijgen een rode STOP-sticker opgekleefd. Deze zakken
moeten dezelfde dag nog terug binnengenomen worden. Na hersortering en verwijderen van de rode sticker kan de zak gewoon bij een volgende ophaling opnieuw aangeboden worden.
De afvalintercommunale zal in de loop van het voorjaar 2013 haar afvalrondes voor PMD uitbreiden tot de
bedrijvenzones. Indien u als bedrijf voor de verplichte
PMD-inzameling gebruik wil maken van Interza, kan u
dit nu reeds melden op info@interza.be.
Meer informatie over deze nieuwe verplichting vindt u
op www.ovam.be/sorteermeer en
http://www.fostplus.be/Pages/PMDbedrijven.aspx.
De exacte sorteerregels voor PMD vindt u op
www.interza.be.

MILIEU

Om energie te besparen, gaan we onze woningen steeds
beter isoleren en luchtdicht bouwen. Ventileren betekent dan weer verse, koude lucht binnenbrengen. Dit
lijkt tegenstrijdig, maar is het in feite niet.
Voor je eigen gezondheid én die van jouw woning is het
noodzakelijk goed te ventileren. In een ongeventileerde
woning bevat de lucht vaak te veel vocht. Vochtige lucht
opwarmen vraagt dan weer meer energie en kan bovendien leiden tot schimmel- en condensatieproblemen.
Goed ventileren houdt in dat vervuilde vochtige lucht
wordt afgevoerd via de ‘natte ruimtes’ (toilet, badkamer,
keuken...), terwijl verse lucht wordt toegevoegd in de
‘droge ruimtes’ (slaapkamer, woonkamer, bureau ...).
Dit kan zowel op natuurlijke wijze (via ventilatieroosters)
als met een mechanisch ventilatiesysteem, of met een
combinatie van beide. Belangrijk hierbij is dat de hoeveelheid lucht en de luchtstroom goed gecontroleerd
worden.
Door gecontroleerd te ventileren, verlies je warmte (en
dus energie), maar het energieverlies zal kleiner zijn
dan wanneer je je woning verlucht via kieren en spleten of door de ramen te laten openstaan. Let wel: een
nauwgezet onderhoud en regelmatige controle van je
mechanisch ventilatiesysteem zijn onontbeerlijk!
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zo 24/02, zo 10/03,
zo 17/03

do 28/02, do 28/03
van 19 tot 22 uur

Don 28/02 & don
Bar van zaal Pax
14/03 van 20 tot 22 uur
za 02/03 van 19 uur
tot 21u30 , zo 03/03
van 15 uur tot 17u30
zon 3/03 van 7u30
tot 15 uur

Knuffelturnen is een vorm van bewegingsmethodiek volgens Veronica Sherborne. Zij gaat ervan uit dat ieder kind zich via beweging
goed voelt in zijn vel. Oefenen, genieten en voelen staan centraal
binnen thema’s als rollen, zwieren, ... Voor peuters en kleuters
SAMEN met actieve ouder of grootouder.
Info en vooraf inschrijven via kvcauwel@hotmail.com

Brei leuke en warme huisslofjes of sokjes met 2, 4 of 5 breinaalden. Speelse motieven of kleurcombinaties brei je eenvoudig met
garen in kleurverloop. Kom en probeer!
Meer info: 016 65 03 61

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

Eetdag ten voordele van de kleuterschool ’t Okkerzeeltje.

Weg met die diepvriespizza! Pizza’s zijn zoveel meer dan een saaie
deegbodem met tomatensaus en kaas. In deze kookdemo wordt
getoond hoe op een andere manier een lekkere en verse pizza te
bereiden. Proeven mag natuurlijk niet ontbreken!

Iedereen welkom voor een interessante voordracht over de vondsten, gedaan in de Tritsstraat tijdens de zomer van 2012. Archeoloog Peter Hazen zal je op een boeiende manier vertellen wat deze
grond te verbergen had.

Bijbelavonden met Luc Devisscher.

Een uniek en verrassend dansspektakel met 250 dansers door
Balletschool Attitude. Professionele belichting, decor en kostuums. Dansstijlen: klassiek, modern en jazz.Het thema voor 2013
is “Het Nieuws”.

Voorjaarswandeling met hopelijk de eerste tekenen van een naderende lente. Langs landelijke wegen en veldwegen naar Relst.
Afhankelijk van de afstand loop je o.a. ook door Terbronnen en het
Weisetterbos, langs de vaart en door de Wilderse dreef.

Knuffelturnen

KVLV: Knusse
Huissokjes breien

Kaart- en Spel‑
avond met De
Bergse Vrienden

Kipfestijn

KVLV: Pizza,
zoveel meer

Archeologische
vondsten in de
Tritsstraat

De verrijzenis in
de evangelies en
de handelingen

Dansspektakel
‘Nieuws’

Jef Pijp Tochten

Din 26/02 om 20 uur

School Ter Bronnen
(Tiendeschuurstraat)

Sporthal Kampenhout

Glazen zaal OCMW

Zaal Pax

’t Okkerzeeltje
(Bogaertstraat)

Zon 24/02 11u30 - 19
uur
ma 25/02 van 19u30
tot 22u30

Oude Pastorie Berg

Vrij 15/03, vrij 19/04,
vrij 17/05 van
20 tot 23 uur

Zaal Pax

Sport- en
cultuurcentrum Berg

Bar van zaal pax

Zat 23/02, zat 9/03,
zat 23/03 om 14 uur

Spreek familieleden, vrienden en kennissen aan en breng ze mee.
Graag leggen wij aan de nieuwkomers onze eenvoudige spelregels uit.

Locatie

Kaartdagen
van K.W.B.

Tijdsinfo

Beschrijving

Titel

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

BLOEMSCHIKKEN:

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:

In het Brabants Centrum voor Muziektradities, kortweg BCM, momenteel gehuisvest in Villa Lucie kan u in mei en juni 2013 terecht
voor de interessante tentoonstelling rond accordeons.

Klepper de klep

Tentoonstelling
Accordeon

Tentoonstelling die het werk en leven van deze pastoor belicht.
Georganiseerd door Kerkfabriek Kampenhout & cultuurdienst.

Villa Lucie
(gemeenteplein)

zon 12/05 t.e.m.
zon 9/06
UiT in Kampenhout

Parochiezaal
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat)

Villa Lucie
(gemeenteplein)

De Kampenhoeve
(Kampenhoutsevoetweg 1)

Zon 28/04 om 16u

zat 27/04 & zon 28/04
van 13 tot 17 uur
toelichting op zon
28/04 om 14u30

De Kampenhoeve organiseert opnieuw een workshop Bijenhotelletjes bouwen. Kom je creativiteit botvieren om die bijtjes een mooi
Woe 17/04 van
huisje te kunnen geven voor het komend seizoen! Nadien gaan we
14 tot 17 uur
de dieren op de boerderij bezoeken en verzorgen! Prijs: 10 euro.
Breng stevige schoenen of laarzen mee en doe zeker niet je mooiste kleren aan.

Muzieknamiddag met het muziekensemble ‘Limbrant’ en de dansende en klepperende kinderen. Het muziekensemble Limbrant
zorgen voor een spetterend programma met vergeten dansmuziek
uit onze streek.

Tentoonstelling
over pastoor
Petrus Nicolai

Bijenhotelletjes
bouwen en
boerderijbezoek

Witloofmuseum
(Leuvensesteenweg
22)

Zon 14/04 om 14 uur

Bezoek aan het witloofmuseum en wandeling van 8 km in de
omgeving.

Wandeling met
museumbezoek

Park van Relst

Zon 24/03 van
11 tot 22 uur

ZVC (Zaalvoetbalclub) Spartak Relst organiseert een Breughels
smulfestijn voor jong & oud aan zeer democratische prijzen. Graag
nodigen wij u uit om te proeven van onze heerlijke keuken!

Breughels
Smulfestijn

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Maa 18/3, maa 15/4,
maa 6/5 vanaf 14u

Glazen zaal OCMW

OLV Kerk (Kerstraat)

Glazen zaal OCMW

Zon 17/03 van
15 tot 18 uur

Nacht van de
geschiedenis

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

Met Elke Wynants en drie collega-strijkers van het Brussels Philharmonic

Tijdens deze eerste ‘Nacht van de Geschiedenis’ te Kampenhout,
slaan DF Kampenhout, het Brabants Centrum voor muziektradiDin 19/03 van
ties (BCM), Heemkring Campenholt en gemeente Kampenhout de
handen in elkaar. Twee uiteenzettingen staan geprogrammeerd: (1) 20 tot 22 uur
“Oud Schrift, een vak apart” door Paul Behets (2) “Accordeon ontleedt” door Patrick Janssens.

Jubileumconcert
Schubert en
Beethoven
Dansnamiddag
senioren

Boekvoorstelling van ‘Takjes haken ‘door Nadine Buffet. Na de korte
voorstelling volgt een praktische workshop i.s.m. met alle KVLVZon 17/03 van
afdelingen. Voor de gezelligheid is er ook koffie en taart! Toegang is 14 tot 17 uur
gratis en iedereen kan deelnemen (ook niet-KVLV leden).

Boekvoorstelling
& Crea-namiddag
‘Tasjes haken’

School Ter Bronnen
(Tiendeschuurstraat)

Pastabuffet
Ter Bronnen
zat 9/03 van 17u30
tot 20 uur

Het pastabuffet is een echt eetfestijn “à volontè” met keuze uit
verschillende soorten overheerlijke pasta : Spaghetti Bolognaise,
Macaroni met ham en kaas, Penne met scampi en vegetarische
pasta, Vislasagne, ... Lekkere desserts maken het natuurlijk af.
Iedereen welkom!

Zaal Pax

Zon 3/03 van 11u30 tot
15 uur

Jaarlijkse eetdag tvv het parochiecentrum.

Eetdag
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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

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

onderwijs

Grootouderfeest - Kleuterschool

onderwijs

Alle oma’s, opa’s, moekes, vakes, … mochten komen genieten van een
spetterend spektakel. De kleuters brachten allerlei muziek en dans uit
vervlogen tijden.
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Muziekquiz – Het Klimtouw
In klasoverschrijdende groepen werd er gestreden
tijdens de muziekquiz. Allerlei vragen en doeopdrachten rond muziek stonden op het programma.

onderwijs

Soundpainting – Het
Klimtouw & De Toverberg

Activiteiten
Donderdag 7 maart 2013
Het Klimtouw
Opendeur van 14u30 tot 18u

Vrijdag 15 maart 2013
De Toverberg
Boekenbeurs van 16u tot 21 u

Vrijdag 29 maart 2013
kleuterschool De Toverberg
Kijkuurtje in de instapklas
van 9 uur tot 10 uur

Zondag 28 april 2013
Het Klimtouw
Schoolfeest



Aan de ouders met een kindje van het geboortejaar 2011 (of vroeger)

Betreft: Inschrijvingen voor schooljaar 2013-2014
Op basis van de nieuwe regelgeving hebben de Kampenhoutse scholen hun capaciteit vastgelegd. (cfr.
website van de verschillende Kampenhoutse scholen) Na overleg werden onderstaande
inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2013-2014 bepaald.

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2013/2014
Alle kinderen geboren in het jaar 2011 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf onderstaande
data zolang de capaciteit niet bereikt is.
A/Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen)
inschrijven vanaf vrijdag 1 maart 2013. Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of
dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
B/Ook de kinderen van personeel (KvP) vallen onder deze voorrangsperiode. Zij kunnen hun kind dus
ook inschrijven vanaf vrijdag 1 maart 2013.
C/Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf vrijdag 15 maart 2013
Specifieke regeling voor kleuters geboren na 2 december 2011 t.e.m. 31 december 2011. Deze kleuters
kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2014.
Instapmomenten voor het schooljaar 2013/2014:
Maandag 2 september 2013 (1e schooldag): kinderen geboren voor 3 maart 2011
Maandag 4 november 2013 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 5 mei 2011
Maandag 6 januari 2014 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 7 juli 2011
Maandag 3 februari 2014: kinderen geboren voor 4 augustus 2011
Maandag 10 maart 2014 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 11 september 2011
Dinsdag 22 april 2014 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 23 oktober 2011
Maandag 2 juni 2014 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 3 december 2011
Maandag 1 september 2014 (1e schooldag 2014/2015): kinderen geboren voor 31 december 2011
Voor specifieke schooleigen informatie neem je contact op met de directeur van de desbetreffende school:
Gemeenteschool-Nederokkerzeel Gemeenteschool-Berg
Gemeenschapsonderwijs
"Het Klimtouw" - lagere school
"De Toverberg"
"Ter Bronnen" & “Bukadie”
Biststraat 13
Gemeentewegel 2
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout
1910 Kampenhout
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77
website: www.hetklimtouw.be

Tel: 016/65.99.77
website: www.detoverberg.be

Tel: 016/65.54.27
website: www.scholenterbronnen.be

Vrij onderwijs
VGSK - De Boomhut
Brouwerijstraat 2
1910 Kampenhout

Vrije onderwijs
´t Okkerzeeltje" - Kleuterschool
Bogaertstraat 4
1910 Kampenhout

Vrij onderwijs
Parkschool
Aarschotsebaan 130
1910 Relst-Kampenhout

Tel: 016/65.74.86
website: www.vgskdeboomhut.be

Tel: 016/ 65 54 85
website: tokkerzeeltje.kampenhout.be

Tel: 016/65.53.53
website: www.parkschool-relst.be

Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen

onderwijs

Alle klassen van
de lagere school
kregen twee workshops rond ‘Soundpainting’. Het resultaat kon ook door
de ouders na school
worden bewonderd.
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sport

23ste eindejaarsjogging en 3de (aflossings)marathon

SPORT

Op het 3e weekend van december verenigden de sportdienst en joggingclub Kampenhout traditiegetrouw de
krachten voor de organisatie van de eindejaarsmarathon en -jogging. Zoals steeds ging de opbrengst integraal naar Ons Tehuis Brabant.

Om 14.30 uur gaf de kinderburgemeester de start
voor de kinderloop waarbij de allerjongsten 600 meter
moesten afleggen.

Zaterdag 15 december vond de 3e editie van de Eindejaarsmarathon plaats. 70 aflossingsgroepen, samen
goed voor een 400-tal lopers, en 60 individuele marathonlopers bereikten de finish. De atleten liepen 6 rondes van 7 kilometer met na elke ronde een aflossing en
bevoorrading in de sporthal van Kampenhout.

Een half uur later stonden ruim 500 lopers klaar aan
de start van de 5,5 en 11 km.
De sportdienst van Kampenhout en Joggingclub JOKA
wensen alle atleten, medewerkers, buurtbewoners,
politie, sponsors en alle anderen die hierbij vergeten
zijn te bedanken omdat ze er met zen allen voor gezorgd hebben dat dit weer een memorabel weekend
was. Onze dank hiervoor.

Zondagnamiddag 16 december stond de 23ste editie
van de eindejaarsjogging op het programma.

Alle uitslagen en foto”s zijn terug te vinden op de website http://joka.org.

Eindejaarsjogging

Eindejaarsmarathon
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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 paasvakantie?
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.

sport

SPORTWEKEN
PAASVAKANTIE

NIEUW HUISHOUDELIJK
REGLEMENT /
TARIEVENREGLEMENT

Ook in 2013 worden er twee sportweken georganiseerd tijdens de paasvakantie.
Volgende sportweken worden aangeboden voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar:

Vanaf april 2013 gaat er een nieuw huishoudelijk reglement en tarievenreglement in voegen voor de sportweken, speelpleinen en buitenschoolse kinderopvang.
Het nieuwe huishoudelijke reglement en tarievenreglement kan u vanaf begin maart 2013 raadplegen op de
gemeentelijke website.

Voor inschrijvingen kan je vanaf zaterdag 2
maart 2013 om 10 uur terecht op de website
http://kampenhout.ticketgang.eu Inschrijven is
mogelijk tot en met donderdag 21 maart 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 maximum 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.

Voor de buitenschoolse kinderopvang van de krokusvakantie gelden nog de huidige tarieven.

REGIONALE
AVONTURENSPORTDAG
Avontuur, water, klimmen, klauteren, … ? Heb je zin in
een dagje avontuur samen met je vrienden?
Wanneer? Donderdag 11 april 2013 (2de week
paasvakantie)
Wie? Alle jongeren tussen 10 en 15 jaar
Wat? Een dag vol avontuur (parcours boven water,
hoogteparcours, klimmen en klauteren, …)
Prijs? 15 euro (busvervoer en activiteiten inbegrepen).
Inschrijvingen + info: sportdienst Kampenhout of
www.kampenhout.be/sport

Meldpunt sport
Heb je vragen en/of opmerkingen i.v.m. sport
en bewegen? Meld dit dan via sport@kampenhout, 016/65 99 75 of op de sportdienst
zelf. De sportdienst bevindt zich in de sporthal van Kampenhout.
Onze sportfunctionaris helpt je graag verder.

SPORT

Sportweek 1:	dinsdag 2 april tot en met
vrijdag 5 april 2013
Sportweek 2:	maandag 8 april tot en met
vrijdag 12 april 2013
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Ontwikkelingssamenwerking
Subsidies voor ontwikkelingsprojecten
individu of Kampenhoutse vereniging wil organiseren of steunen (4e pijler).

ontwikkelingssamenwerking

Het doel van het project moet rechtstreeks verband houden met ontwikkelingssamenwerking:
ofwel sensibiliseren van de bevolking hier ofwel
een project in een ontwikkelingsland.
Om in aanmerking te komen als organisatieproject
verwachten we dat de aanvragende vereniging actief
is in Kampenhout. Bovendien moet de organisatie
erkend zijn door de overheid of door een erkende
koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Op de website van de gemeente is het subsidiereglement beschikbaar.

18

De GROS (= Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) verzamelt een groep mensen
voor wie hulp aan het Zuiden geen loos begrip is. Ze
zijn allen op de een of andere manier bezig met hulp
aan mensen en organisaties in het Zuiden.
Elk jaar stelt de gemeente een budget ter beschikking om aan interessante ontwikkelingsprojecten te
besteden. Elke inwoner van Kampenhout kan een
aanvraag indienen. Er zijn twee soorten projecten
die in aanmerking komen: ofwel een project dat door
een organisatie bezig met ontwikkelingssamenwerking wordt ondersteund: ofwel een project dat een

Om in aanmerking te komen als 4e pijler project
denken we bijvoorbeeld aan een inwoner of vereniging die in Kampenhout een informatieve of educatieve activiteit wil opzetten, toegankelijk voor het
publiek, en ten voordele van een project in het Zuiden. Of een Kampenhoutenaar die in het Zuiden is
geweest en daar een project wil ondersteunen. Louter fondsenwervende activiteiten, inleefreizen, individuele hulp aan personen en dergelijke komen niet
in aanmerking.
Meer info over de criteria vind je op de website
www.kampenhout.be/gros
Nieuwe aanvragen bezorg je uiterlijk op 1 maart
2013 aan de voorzitter van de GROS (tav Anje
Snauwaert, Brouwerijstraat 1, 1910 Kampenhout –
anje.snauwaert@kampenhout.be). Op 4 maart 2013
zullen de aanvragen op de GROS-vergadering besproken worden. Je krijgt er de kans om je project
voor te stellen.

Onder leiding van de provincie Vlaams-Brabant
gebeuren er oppervlakkige ruimingen aan de
waterlopen van tweede categorie in het bekken
Dijle-Noord.
Tot 31 maart 2013 werkt men aan de volgende
waterlopen of waterloopvakken : Weesbeek nr.
2.009, Keibeek nr 2.113, Weisetterbeek nr. 2.109,
Leibeek nr. 2.111, Bergbeek nr. 2.078 en Molenbeek nr. 2.092.
Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk gemeld aan Eddy Pelgrims (deskundige
waterlopen) op het telefoonnummer 016 26 75
79, faxnummer 016-26 73 18 of per email naar
eddy.pelgrims@vlaamsbrabant.be.

TOERISME
WITLOOFMUSEUM ZOEKT
JOBSTUDENTEN
De Toeristische Dienst doet een oproep tot kandidaat-jobstudenten voor een tewerkstelling tijdens de weekends in het Witloofmuseum (Kampenhout Sas).
De jobstudenten zullen ingezet worden voor
onthaaltaken (informatieverstrekking over het
toeristisch aanbod – telefonisch en aan bezoekers infokantoor), stock opvolgen van brochures
en folderrekken aanvullen, informatiepakketten voor scholen samenstellen, receptenboekjes
maken, …
De jobstudenten moeten 18 jaar zijn, vlot en zelfstandig kunnen werken, een goede computerkennis hebben (Word, Excel, PowerPoint). Een
goede talenkennis is een pluspunt.
Bij interesse, dient de kandidaat-jobstudent zijn/
haar CV in vóór 15 maart 2013 bij de dienst toerisme via sonia.vandendries@kampenhout.vera.be
of per brief gericht aan Toerisme Kampenhout,
t.a.v. Sonia Van den dries, Gemeentehuisstraat 16
te 1910 Kampenhout.

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE 2013
Wat ?
Als je de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan je een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de
210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs
die je daarvoor betaald hebt. Per jaar wordt er max. 1500 liter
gesubsidieerd.
Voor wie ?
Cat. 1:	personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ?
Let op: je moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de
60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW
Kampenhout:
Dinsdag
05 maart 2013 16u – 19u
Woensdag
10 april 2013
13u30 – 16u
Dinsdag
07 mei 2013
16u – 19u
Donderdag 06 juni 2013
13u30 – 16u
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van
het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest
met vermelding van het aantal appartementen waarop de
factuur betrekking heeft)
• je identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door jou af te halen bij de gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van
alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

OPENBARE WERKEN

Werken aan waterlopen

OCMW
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OCMW

OPENBARE
WERKEN

welzijn

Workshop gezond koken
Workshop voor iedereen die gezond en gemakkelijk wil
koken! Onder leiding van diëtiste Nathalie Wouters leren
de deelnemers vier gezonde en lijnvriendelijke gerechten bereiden. Alvorens we starten met de praktijk, wordt
eerst even stil gestaan bij enkele theoretische aspecten
rond gezond voedsel. Achteraf is er natuurlijk tijd voor
een proevertje van de zelfgemaakte gerechten!

Bloedinzamelingen
Rode Kruis
Berg:
Gemeenteschool
Gemeentewegel 2
1910 Berg/Kampenhout
Telkens van 18 uur tot 20u30
maandag 6 mei 2013
maandag 16 september 2013
maandag 25 november 2013

WELZIJN

Relst :
Park van Relst
Aarschotsebaan 128
1910 Relst/Kampenhout
Telkens van 18 uur tot 20u30

20
Wanneer? Maandag 25 maart van 19 uur tot 21u30
Waar? Park van Relst
Prijs? 7 euro per persoon (ter plaatse te betalen)

woensdag 10 april 2013
woensdag 31 juli 2013
woensdag 9 oktober 2013

Inschrijven is verplicht en kan tot 15 maart via
welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 59 (vermeld je
naam, adres en telefoonnummer)

Dorpsrestaurant
Ook dit jaar wordt het project dorpsrestaurants verder gezet. Voor 10 euro kan je genieten van een volledig
menu (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) en een gezellig samenzijn. Iedereen is welkom, maar we richten
ons vooral tot gepensioneerden die op deze manier hun sociale contacten kunnen onderhouden of uitbreiden.
Mocht je zelf interesse hebben of iemand kennen die graag wil deelnemen, laat het ons zeker weten.
Het dorpsrestaurant gaat telkens door van 12 tot 15 uur. Kaarten zijn gedurende de maand voordien beschikbaar bij de dienst welzijn (Villa Lucie, Dorpsplein).
Woensdag 20 maart - Berg (Sport- en Cultuurcentrum)
Woensdag 27 maart - Relst (Park van Relst)
Donderdag 18 april - Kampenhout (Glazen Zaal OCMW)
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De politiezone KASTZE
bindt de strijd aan
tegen woninginbraken.

U kan ons hierbij helpen!

Wees aandachtig voor verdachte situaties
Verwittig ons via het nummer 101
Meld niet-dringende informatie via
dark@kastze.be
DARK:
Diefstallen Aanpakken door Responsabilisering van de inwoners van PZ Kastze
Bezoek onze vernieuwde website www.kastze.be voor meer info over deze actie en
preventietips, alsook voor de gegevens van uw wijkinspecteur en diefstalpreventieadviseur.

Tel 02 759 78 72 / Fax 02 759 69 21 / onthaal@kastze.be / www.kastze.be

WONEN

PREMIES 2013
In 2013 zijn er enkele wijzigingen in het premieaanbod:
Premie

Wijziging

Zonneboiler

550€ per m², max 2.750 euro en max 50% van de factuur.
Wijziging inkomensgrenzen:

• 40.220 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
• 57.460 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen
met 3.220 euro per persoon ten laste vanaf de tweede
• 57.460 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te
verhogen met 3.220 euro per persoon ten laste
Indien u in 2013 een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die
dateren vanaf 1 januari 2012, zal de premie verhoogd worden met 10% op het
bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel:
profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas)
van maximaal 0,9 W/m²K.

WONEN

Renovatiepremie

Bij de renovatiepremie werd tot nu toe gesteld dat de werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer. In navolging
van het recente afschaffen van de verplichting tot registratie voor het verlaagd BTW-tarief, wordt de registratieverplichting binnen de renovatiepremie
eveneens afgeschaft.
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Verbeteringspremie

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2013 bedragen de inkomensgrenzen 28.730
euro en bedraagt de verhoging 1.500 euro per persoon ten laste en 57.460
euro voor verhuurders.
De voorwaarde van het kadastraal inkomen valt weg.

Aanpassingspremie voor ouderen

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2013 bedragen de inkomensgrenzen 28.730
euro en bedraagt de verhoging 1.500 euro per persoon ten laste.
De voorwaarde van het kadastraal inkomen valt weg.

Aanpassingspremie voor ouderen
en personen met een handicap

Gewijzigde inkomensgrenzen.

Bleven ongewijzigd: Dak- of zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas, buitenmuur of spouwmuurisolatie, vloer- of kelderisolatie, warmtepomp, condensatieketel voor beschermde afnemer. Voor meer info neem een kijkje op de gemeentelijke website of kom langs bij het woonloket.

Info:
Lien Beets – woonconsulent – T 0492/58 00 31 - woonloket@kampenhout.be

jeugd

Be Oké paasvakantie

SENIOREN
REGIONALE SPORTDAG 50- PLUSSERS
Op dinsdag 26 maart 2013 organiseert de sportdienst van Kampenhout, samen met de 7 andere
sportdiensten van Sportregio Noord de jaarlijkse sportdag voor 50- plussers. Deze sportdag
gaat dit jaar door in en rond de gemeentelijke
sporthal te Boortmeerbeek.

De deelnameprijs bedraagt 7 euro, in deze prijs
zijn alle sporten, de verzekering, 2 broodjes,
soep en het busvervoer inbegrepen.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan
u steeds terecht bij sportdienst Kampenhout
(sport@kampenhout.be of 016 65 99 75).

Iedereen is welkom om een dag te bewegen en te
sporten. Je kan kiezen uit een uitgebreid gamma
aan sporten zoals fietsen, bowlen, petanque, verschillende dansvormen en vele andere.

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen!

jeugd

Buitenspeeldag
Heb jij zin in een superleuke namiddag vol sport, spel
en plezier? Wil je kunnen ravotten in de gezonde buitenlucht? Op woensdag 27 maart 2013 organiseert
onze gemeente voor de allereerste keer een heuse Buitenspeeldag! Leg dus je elektronisch speelgoed maar
aan de kant en kom ons vergezellen op deze onvergetelijke namiddag.
Hou je oren en ogen goed open want meer informatie
over de Buitenspeeldag zal binnenkort verspreid worden in de gemeente.
Tot dan?!
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SEnIOREN

Tijdens de paasvakantie staan de monitoren van Be Oké
weer klaar om er voor jullie een superleuke vakantie van
te maken! We bieden twee weken vol speelplezier aan
voor kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar:
Week 1: dinsdag 2 april tot en met vrijdag 5 april 2013
Week 2: maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 2013
Inschrijvingen kan vanaf zaterdag 2 maart om 10 uur
t.e.m. donderdag 21 maart via
http://kampenhout.ticketgang.eu.
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds terecht op de
jeugddienst van Kampenhout. Gelieve op voorhand een
afspraak te maken met de jeugdconsulent. Opgelet: wegens werken aan het sport- en cultuurcentrum in Berg is
er deze vakantie uitzonderlijk plaats voor maximum 50
kinderen per dag.
Meer informatie kan u terugvinden op de gemeentelijke
website de rubriek ‘jeugd’ en via de folder die verspreid
zal worden in de Kampenhoutse scholen.

KERMIS RELST
13, 14 en 15 april 2013
PROGRAMMA:

Zaterdag 13 april
Vanaf 17 uur:
Kermisattracties voor klein en groot
Van 10 tot 18 uur: Opendeurdag Kinderkunstatelier
(@jeugddienst Kampenhout)
Vanaf 14 uur:
Jeugdhuis Tonzent
Instuif met streekbieren
Fifa Tornooi

Zondag 14 april
Vanaf 14 uur:
Van 14 tot 18 uur:
Van 16 tot 18 uur:

Kermisattracties voor klein en groot
Opendeurdag Kinderkunstatelier
@ jeugddienst Kampenhout
Ballonnenclown en kindergrime

Maandag 15 april
Vanaf 16 uur:

Kermisattracties voor klein en groot
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