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GEMEENTE

Gemeentelijke diensten

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.
Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
onthaal@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

OPGELET! BIJ SOMMIGE DIENSTEN ZIJN DE TELEFOONNUMMERS GEWIJZIGD!
Door de overgang naar een nieuwe telefooncentrale bij zowel de gemeente
als het OCMW, kregen sommige diensten een nieuw telefoonnummer.

☎

@

bevolking@kampenhout.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
begraafplaatsen@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 28

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

Afdeling Grondgebiedzaken, Frederik Wouterslaan 8
Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

0492 58 00 31 woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 04

milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Hutstraat 24
Drugpreventie

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

0474 85 92 17

drugpreventie@kampenhout.be

Loods (naast het containerpark), Neerstraat 20
016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

Burgerzaken

Beste Kampenhoutenaar,

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

Beste Inwoner,
De winter is in aantocht, maar momenteel
zijn prachtige kleuren en tinten. Elk seizoen

GEBOORTES

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

heeft zijn charmes en benadrukt haar karakter.

Sandra Uwineza

6/08/2013

Nathan

Allerheiligen is in zicht, een tijd waarin verdriet

Maikel Simons & J
essica Hendrickx

7/08/2013

Loewie

Koen David & Birgit Gellaerts

8/08/2013

Manon

Kenneth Tobback &
Laure Lemmens

13/08/2013 Luka

Walter De Vocht &
Nadine Mertens

23/08/2013 Saar

Mike Vercoutere & Debbie
Goovaerts

23/08/2013 Mats

Steven Van Meensel &
Sarah Vranckx

25/08/2013 Warre

Audrey Gourvenec

26/08/2013 Matéo

volgende generaties. Jong en oud verdienen

Frederik Vanden Berghe &
Tara Vandermarken

28/08/2013 Ylena

een

Tom Lauwers & Sofie Michiels

29/08/2013 Fenna

en gemis vaak aan de oppervlakte komt.
Stilstaan bij een aantal dingen is belangrijk om
beslissingen naar waarde te weten inschatten.
Onze beleidsploeg zal alvast evenwichtige
beslissingen nemen, ook al zijn dit niet steeds
de meest populaire. Deze zullen gebaseerd
zijn op een lange termijnvisie. Wij dienen
immers te zorgen voor onze kinderen en de
evenwaardige,

kwaliteitsvolle

en

klantvriendelijke dienstverlening.

HUWELIJKEN
Tot slot een oproep aan alle inwoners om

Kevin Nijs & Vanessa Barbé

14/09/2013

voor elkaar te zorgen tijdens de komende

Yoeri Goossens & Niki Peeters

21/09/2013

wintermaanden. De winterperiode is voor

Stijn Van Bever & Jozefien Van Campen

28/09/2013

sommigen onder ons een lastige periode. We

David Vandermosten & Magaly De Coster

28/09/2013

zijn een landelijke gemeente, waar familie,

Stijn Deputter & Lynn Quix

05/10/2013

buren en vrienden elkaar steunen. Deze sociale

Joris Mettepenningen &
Lien Van Renterghem

18/10/2013

Patrick Piot & Nadine Dierickx

18/10/2013

Gunter De Wit & Sandra Leo

19/10/2013

cohesie komt ieder van ons ten goede.
Kris Leaerts
Burgemeester

gemeente

genieten we nog volop van de herfst met al
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Burgerzaken

BURGERZAKEN

sfeerfoto van diegenen die in 2013 hun gouden bruiloft vierden, zij waren onze gasten op 20 september 2013. Wij
≥ Een
wensen alle huwelijksjubilarissen nog vele jaren samen in goede gezondheid en warm omringd door familie en vrienden.
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HUWELIJKSJUBILARISSEN
(augustus - september)

Gouden
André Gordts & Mathilda Delval
Willy De Laet & Paula Vandertwee
Viktor Van Ingelgom & Agnes De Coster
Marcel Cloet & Anna Mestach
Isidoor Cool & Godelieve Haezaert
Willy Vanderroost & Laurette Demedts
Werner Klein & Ursula Seilmeier

≥ Gustave Moeys en Albertina Vanderwilt vierden hun
diamanten huwelijksjubileum.

Diamanten
Robert Mannaerts & Simone De Coster
Julianus Van Opstal & Wilhelmina Vandertwee

Briljanten
Georgius Pauwels & Amelia Mathijs

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 deelne
ming aan en wensen hen veel sterkte toe.*
Marcel Schoevaerts

01/07/2013

Joris Dewolf

08/08/2013

Alice Peeters

09/09/2013

Angèle Verhoeven

16/09/2013

Maurice Gobert

17/09/2013

≥ Georgius Pauwels & Amelia Mathijs zijn
reeds 65 jaar gehuwd.

Beide koppels namen de gelukwensen en geschenken van het Koninklijk Paleis, het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur in ontvangst. Wij wensen alle huwelijksjubilarissen
langs deze weg van harte proficiat en hopen dat
zij nog talrijke jaren in goede gezondheid omringd
door familie en vrienden samen mogen zijn.

*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 opge
maakt. Deze gegevens worden dan automatisch in de volgende editie opgenomen. Dank voor uw begrip.

onderwijs

De eerste
schooldag

Vrijdag 25 oktober 2013 en
vrijdag 20 december 2013
kleuterschool De Toverberg
Kijkuurtje in de instapklas
van 9 uur tot 10 uur
Woensdag 20 november 2013
kleuterschool De Toverberg
Grootouderfeest
Zaterdag 23 november 2013
Het Klimtouw
Fuif
Vrijdag 24 januari 2014
kleuterschool De Toverberg
Quiz
Kleuterschool De Toverberg
Bergstraat 15
1910 Berg
www.detoverberg.be
Lagere school De Toverberg
Gemeentewegel 2
1910 Berg
www.detoverberg.be
Lagere school Het Klimtouw
Biststraat 13
1910 Nederokkerzeel
www.hetklimtouw.be

Fit en gezond
In september werd er in de kleuterschool gewerkt rond het thema ‘Fit en
gezond’. Een ludieke toneelopvoering van de juffen kon dan natuurlijk niet
ontbreken. Op de lagere school werkten ze op 17 september ook rond ‘Fit en
gezond’. In klasoverschrijdende groepen werden er een heleboel activiteiten
gedaan en natuurlijk was er die dag ook de scholenveldloop.

onderwijs

De eerste schooldag was voor de juf
fen en meesters (en natuurlijk ook
voor de kinderen) een heel speciale
dag. In de kleuterschool kregen alle
kinderen een medaille en werd er ge
start met een bewegingslied. In de lagere school van De Toverberg
mocht elk kind zijn voetsporen schilderen op de speelplaats. De
kinderen van Het Klimtouw gingen in klasoverschrijdende groe
pen op zoek naar het antwoord op een heleboel filmvragen en na
tuurlijk mochten een aantal doe-opdrachten niet ontbreken.

Activiteiten
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sport

Meldpunt
sport
Heb je vragen en/of
opmerkingen i.v.m. sport en bewegen?

6x 7.05km door landelijk Kampenhout
langs rustige wegen en (bos)paden

www.joka.org

AFLOSSING IN DE SPORTHAL
Voorinschrijven verplicht
(voor 6-12-2013 )
via webadres joka.org/marathon

Meld dit dan via sport@kampenhout,
016/65 99 75 of op de sportdienst zelf
(sporthal van Kampenhout). Onze
sportfunctionaris helpt u graag verder.

Aflossingsmarathon

JO

SPORT

14 december 2013
K

A

Verloting van
een KETTLER
dames- en herenfiets
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voor 12-12-2012
via webadres joka.org of

Springkasteel voor de kleinsten.

15 december 2013

joggingclub

kampenhout

Terugblik: scholenveldloop
Dinsdag 17 september waren alle Kampenhoutse lagere scho
len met hun leerlingen te gast in en rondom de sporthal voor
de jaarlijkse scholenveldloop. 750 leerlingen deden hun uiterste
best om een goede sportprestatie neer te zetten.
Alle leerlingen gaven het beste van zichzelf, zowel door de jon
gens als door de meisjes werden mooie prestaties geleverd. Aan
alle deelnemers: een dikke proficiat!
De foto’s en uitslagen zijn te bekijken op de gemeentelijke websi
te onder de rubriek sport. De uitslagen worden ook doorgegeven
naar de deelnemende scholen.
Wij danken alle supporters voor hun aanwezigheid, alsook de
talrijke medewerkers, zonder hen zou deze organisatie niet mo
gelijk zijn! Bedankt allemaal en hopelijk tot volgend jaar!

Jeugd

WOENSDAG 30 OKTOBER 2013
SPORTHAL KAMPENHOUT

Kom jij ook naar onze
Halloweenshow met
Clown Rocky?
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Ook kandidaten met een bijzondere staat van ver
dienste worden gehuldigd. Kent u iemand die een
bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of
nog steeds levert, iemand die onmisbaar was of nog
steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap, laat
het ons zeker weten. Het gemeentebestuur wil deze
persoon huldigen. Hij/ zij krijgt de prijs van Sport
verdienste!

drank
lekker hapje en

JEUGD

Ook in 2014 worden alle Kampenhoutse sportkam
pioenen van het jaar 2013 gehuldigd en in de bloe
metjes gezet. Daarom vragen we dat iedereen die
in 2013 een bijzondere prestatie heeft geleverd op
provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau zich kan
didaat stelt! Kent u zo iemand, neem dan contact op
met de sportdienst!

Deuren: 13.00u
Start
Halloweenshow: 13.30u
Einde: 17.00u
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KAMPIOENENVIERING 2014

De kinderhappening is er voor kindjes van
2,5 jaar tot 12 jaar.
Inschrijven via:
Jeugd@kampenhout.be
Om deze griezelige
Let op: de plaatsen zijn beperkt tot 200
namiddag helemaal
kindjes!
compleet te maken mag
is er
je verkleed komen in
Tijdens de pauze
een
thema!
voor alle kindjes
je!

V.U.: College van Burgemeester en Schepenen

Alle kandidaturen mogen bezorgd worden aan onze
sportfunctionaris (zie onder voor contactgegevens).
We hebben de volgende informatie nodig van de kan
didaten:
Naam vereniging:
Naam sporter:
Adres sporter:
Naam van de initiatiefnemer:
Een kort overzicht van de sportprestaties in 2013.
Met bijgevoegde foto(‘s), liefst digitaal doorgestuurd.
Alle voorwaarden waaraan de kandidaten moeten
voldoen staan omschreven in het reglement dat u
kan terugvinden op de gemeentelijke website sport
- kampioenenviering.

Interactieve muzikale theatervoorstelling
voor kinderen tussen 6 en 9 jaar.
Kinderen: gratis — volwassenen: 5 euro
Inschrijven verplicht* via jeugd@kampenhout.be of (016/65 99 15).
*aantal plaatsen is beperkt tot 30 kinderen per voorstelling

Voorstellingen om
14 uur en om 16 uur!

Zondag 17 november 2013 in de RAADZAAL
(achter het gemeentehuis) om

14 uur of om 16 uur.

V.U.: College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16—1910 Kampenhout

—

Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien

WELZIJN

welzijn
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Cursus reanimeren en defibrilleren!
Wie snel kan optreden
na een ongeval voor
komt vaak erger! Door
zelf enkele eenvoudige
handelingen te kennen,
kan u voor het slachtoffer
een wereld van verschil
betekenen. De gemeente Kampenhout beschikt over 3
AED-toestellen (één aan sporthal Kampenhout, één aan
sporthal Berg en één bij de dienst Welzijn). Een auto

matische externe defibrillator (AED) is een computerge
stuurd toestel dat in staat is levensbedreigende hartrit
mestoornissen, zoals een hartstilstand, op te sporen, te
analyseren en eventueel te behandelen door middel van
een elektroshock. Het kenmerkende aan de AED is dat
dit in België door iedereen mag gebruikt worden, omdat
het toestel 100% veilig is en gesproken instructies geeft.
Ook dit jaar voorziet de gemeente Kampenhout i.s.m.
het Rode Kruis de opleiding reanimatie en defibrilatie. Tijdens deze les leert u zowel reanimeren als het

à

WELZIJN

welzijn
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à

AED-toestel gebruiken. Op een reanimatiepop oefent u
de hartmassages en mond-op-mondbeademingen in,
leert u elektroden aanbrengen en de instructies van het
AED-toestel volgen. U leert ook wat u moet doen als het
slachtoffer bewusteloos is. Elke deelnemer krijgt na af
loop van de cursus een boekje met dvd mee naar huis
om nog verder te oefenen. Werk mee aan een hartveilige
gemeente en schrijf u in!
Bovendien kunnen verenigingen die een opleiding ge
volgd hebben, het AED-uitleentoestel lenen bij het ge

meentebestuur. Het aanvraagformu
lier kan u vinden op het digitaal loket
van de gemeentelijke website of bij
de dienst welzijn.
Wanneer: 19 november 2013 van 19 tot 22 uur
Waar: glazen zaal van het OCMW
Kostprijs: gratis
Let op! Het aantal plaatsen is beperkt, Inschrijven kan
tot 11 november 2013 bij de dienst welzijn.

welzijn

WELZIJN

Fiets je mee?
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Kampenhout wil haar inwoners graag aanmoedi
gen om de fiets recreatief te gebruiken, maar ook
voor dagdagelijkse verplaatsingen naar het werk,
de school, de winkel, familie, vrienden, …. Naast
milieu- en mobiliteitsvoordelen, heeft fietsen ook
een positieve invloed op onze gezondheid. Dertig
minuten bewegen per dag volstaat. Dat is een fluit
je van een cent als je bijvoorbeeld twee keer een
kwartiertje per dag fietst.
In de gemeente werden al heel wat acties op touw
gezet, zoals bijvoorbeeld: Met belgerinkel naar de
winkel, Senioren veilig op de fiets, Kijk ik fiets!,
Start to mountainbike, Fit in 12 weken, aankoop be
hendigheidsparcours , enzovoort.
Onlangs werd gestart met het uitdelen van hippe
en ijzersterke fietszadelhoesjes. Hou je zadel dus
in het oog!
Tot slot geven we je nog 10 goede redenen mee om
voor de fiets te kiezen:
1. Regelmatig fietsen verhoogt je fitheid met 13%
2. Fietsende werknemers zijn minder afwezig
door ziekte dan hun niet-fietsende collega’s: res
pectievelijk 7,4 en 8,7 dagen per jaar;
3. 20% van de verplaatsingen loopt niet verder dan
één kilometer en meer dan 50% van de verplaat
singen bedraagt maximaal vijf kilometer. Voor
korte verplaatsingen is de fiets ideaal.
4. Fietsen is gemakkelijk. 84,4% van de Vlaamse
gezinnen bezit minstens één fiets. De meeste
mensen kunnen fietsen en de kans op blessures
is relatief klein. Door te fietsen heb je de reistijd
grotendeels zelf in handen (en dat kunnen we van
de auto of het openbaar vervoer niet zeggen). Een
tweewieler parkeert bovendien makkelijker dan
een auto;

5. Fietsen heeft een positief effect op je mentale
gezondheid en het algemeen welbevinden;
6. Meer fietsen betekent schonere lucht. De ge
zondheidswinst van fietsen is groter dan de scha
de die je eventueel oploopt door het inademen
van fijn stof;
7. Wie dagelijks fietst, leeft langer en gezonder;
8. Fietsen is goedkoop en kan kosten besparen in
de gezondheidszorg;
9. Fietsen is goed voor het milieu. Elke vier kilome
ter op de fiets in plaats van met de auto bespaart
de uitstoot van één kilo CO2. Dit geldt ook voor de
elektrische fiets;
10. Fietsen houdt je op gewicht. Dagelijks 30 minu
ten fietsen aan een gemiddeld tempo van 18 km/u
levert 150 kcal extra verbruik op.
Fietsen is dus gezond, goedkoop en goed voor het
milieu en de mobiliteit!

Diabetesbeurs
Wie interesse heeft in informatie rond
behandeling, beweging, voeding en verzorging op
vlak van diabetes is van harte welkom op de

diabetesbeurs in CC Bolwerk te Vilvoorde
(Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde) op
donderdag 21 november.

CAW oost-Brabant

voor elke vraag, voor iedereen, vandaag en morgen.

In het onthaal van CAW Oost-Brabant kan iedereen te
recht met om het even welke welzijnsvraag. Zit u mid
den in een echtscheiding? Weet u niet meer hoe u de
eindjes aan elkaar kan knopen? Weet u geen raad meer
met de kwajongenstreken van uw kinderen? Staat u bij
na op straat en weet u niet waarheen? Of heeft u wel een
eigen plek maar voelt u zich heel eenzaam? Zit u met
persoonlijke dingen in de knoop? Bent u slachtoffer van
geweld, een inbraak of een ander misdrijf? Of bent u zelf
veroordeeld voor een misdrijf?
We hebben heel wat expertise in een groot aantal the
ma’s waaronder familiaal geweld, hulp aan slachtoffers,
thuisloosheid, (kans-)armoede…

werk maken, je voelt je depri en je kan het bij niemand
kwijt, je hebt twijfels over je seksuele gevoelens, je hebt
ruzie met je beste vriend, … en je weet niet meer wat je
kan doen.
In het JAC kan je terecht met elke vraag!

Contact?
Loop gewoon langs in een van onze onthaalpunten tij
dens de openingsuren, bel of mail ons. U kan ook een
afspraak maken. Via onze website kan u chatten met
onze hulpverleners: www.cawoostbrabant.be en www.
jacoostbrabant.be
U kan deze websites ook steeds raadplegen voor de
meest actuele gegevens en openingsuren.

Voor jongeren
Het CAW is er ook voor jongeren. Ben je tussen 12 en 25
jaar, dan is JAC Oost-Brabant de plek waar je terecht
kan met al je vragen.
Je bent op zoek naar een hobby, je wil alleen gaan wo
nen, je ouders zijn aan het scheiden, je moet een school

Algemeen onthaal: voor iedereen, met om het
even welke welzijnsvraag.
Voor info, advies, opvang, praktische hulp, begeleiding
of bemiddeling: onthaal@cawoostbrabant.be
Haacht - Grote Baan 55 - 3150 Haacht - 016 60 27 27
Open: maandag 13-15 uur en donderdag 15-18 uur
Leuven - Redingenstraat 6 - 3000 Leuven - 016 21 01 01
Open: 9–18 uur en na 18 uur op afspraak

Jongerenonthaal JAC:
een apart onthaal voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
jac@cawoostbrabant.be
Leuven - Redingenstraat 6 - 3000 Leuven - 016 24 10 24
Open: 12-18 uur

Meer info

Dienst welzijn - 016/65 99 30
welzijn@kampenhout.be

WELZIJN

Voor iedereen
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groot-Kampenhout

Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Met in elke deelnemende ‘kroeg’ sfeervolle ambiancemuziek met orkest of
zat 26/10 vanaf
dj. Bussen zorgen voor vervoer naar de verschillende bestemmingen vanaf
20u30 tot 1u
21 uur (gemeenteplein).
zat 26/10
van 18u-21u30
zon 27/10
van 11u30-15u

Muzikale
kroegentocht

Sporthal
Kampenhout

Sporthal
Kampenhout

zat 2/11
van 20u tot 00u

zon 3/11 vertrek
Sporthal
tussen 8u30 en 10u Kampenhout
Sporthal
Kampenhout

Henk Rijckaert, bekend van zonder voor de zendtijd - Xander Derycke,
winnaar van Comedy Casino - MC Bas Birker, comedy achter de draaitafel!
vrij 1/11 om 20u30
Voorverkoop: 8 euro , kassa : 11euro. Online kaartjes te koop via
http://www.kampenhout.be/tickets

zon 3/11
gezamenlijk
vertrek om 10u
zon 3/11
gezamenlijk
vertrek om 10u

woe 06/11 20 tot 22u Glazen zaal –
woe 22/01 20 tot 22u OCMW Kampenhout

Toegankelijke quiz voor jong en oud met heel uiteenlopende vragen. U
kan zich inschrijven door te mailen naar 11.11.11@kampenhout.be voor
30 oktober. De plaatsen zijn beperkt! Het inschrijvingsgeld van 25 euro
per ploeg (maximum 5 deelnemers per ploeg) betaalt u aan de kassa.
www.11kampenhout.be

Mountainbiketocht

Kinderfietstocht: voor de kinderen een mooie MTB-fietstocht langs goed
berijdbare veldwegen in Kampenhout. De afstand is ongeveer 15 km. Er
is gezamenlijk vertrek onder begeleiding van Gezinsbond Kampenhout.
De ouders mogen ook meefietsen. Onderweg is er een drankje en koekje
voorzien. Een fietshelm is aanbevolen.

Wandeling van ongeveer 9 kilometer.

3 groepsessies voedingsadvies in workshops van 2 uur worden u aangeboden ter ondersteuning van een gezonde levensstijl en ter preventie van
chronische ziekten. Volgende thema’s komen aan bod: ‘gesprekskaarten
gezonde voeding’ en ‘kookworkshop’! Voor meer info: 0474 96 48 65
of lmn@harno.be

11.11.11
Comedy avond

11.11.11
Quiz

Welzijnsessies:
Gezonde voeding

11.11.11
MTB toertocht

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat 26)

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout nodigt u van harte
uit op haar eetdagen. Wij serveren voor u ossetong, kip en zelfgemaakte
rijstpap met verse melk.

Eetdagen
St.-Sebastiaansgilde

Glazen zaal –
OCMW Kampenhout

Deskundig bewegingsadvies met behulp van ‘Kinect’ ter preventie van
chronische ziekten. Voor meer info: 0474 96 48 65 of lmn@harno.be

10 sessies in de
periode van 30/9
tot 16/12

Locatie

Welzijnsessies:
Bewegen in je
eigen huiskamer

Tijdsinfo

Beschrijving

Titel

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

KVLV Relst: BBB Turnen: elke donder
dag 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 en zaterdag van 14 uur
tot 18 uur.
Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg
(achter de oude pastorij op ± 100m van
de kerk)
Inlichtingen: 0472/40 24 86
			

PETANQUE BERG

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

PETANQUE

		

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

din 19/11

vrij 22/11 om 20u30
zat 23/11 om 20u30
Zaal Pax
Zon 24/11 om 14u30
en om 19u30

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

Ook dit jaar voorziet de gemeente Kampenhout i.s.m. het Rode Kruis de
opleiding reanimatie en defibrilatie. Tijdens deze les leer je zowel
reanimeren als het AED-toestel gebruiken. Vooraf inschrijven via
welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 30.

Opvoering van het stuk “Met de zegen van de Heer”, een dolle klucht van
Karel Eens. In de tuin van een klooster met financiële problemen wordt
een tas met veel geld gevonden. Van wie is het ? En wat gaan we ermee
doen ? Komen de ‘eigenaars’ hun buit opeisen ?

vrij 15/11, vrij 20/12,
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 vrij 17/01/14
Oude Pastorie Berg
een mens nog meer.
20 - 23 uur

Nadat Nicole en Ingrid de luisteraars van Radio 2 en de lezers van Het
Nieuwsblad intrigeerden met hun dolle belevenissen, nemen ze je mee
zat 23/11
op een tocht die zelfs een professionele ramptoerist in zijn stoutste dromen niet zou uitstippelen. Ze worden opgepakt als terroristen, geraken
van 20 – 23 uur
verstrikt in vrouwenhandel, vriezen bijna dood en zijn vermist op volle zee.
www.pasar.be/kampenhout

AED opleiding

Toneelvoorstelling
De Anjelier

Kaart- en Spelavond met De
Bergse Vrienden

De wereld rond
met Nicole en
Ingrid

Iedereen is welkom op de 24e editie om deze dag mee te lopen voor het goede
doel. De opbrengst gaat naar Ons Tehuis Brabant. Er worden verschillende af- zon 15/12
standen aangeboden: 600m (kinderloop): 14.30 uur 5km: 15 uur 10km: 15 uur.

Eindejaarsjogging

UiT in Kampenhout

zat 14/12

Sporthal
Kampenhout

Sporthal
Kampenhout

Bij deze 4e editie kan je kiezen om individueel deel te nemen (6 ronden
van 7.05 km) of met een ploeg van minimum 2, maximum 6 personen
gezamenlijk een volledige marathon af te leggen, waarbij elk ploeglid
één of meerdere ronden van 7.05 km loopt.

Eindejaars
(aflossings)
marathon

Stoempdag

SintNiklaasconcert

Sinterklaasstoet

De verteller kruipt in de huid van Bachs oudste zoon Wilhelm Friedemann,
die met zijn vader in mei 1747 van Leipzig naar Potsdam reist om Frederik din 26/11
Bar zaal Pax
De Grote te bezoeken. Het relaas wordt natuurlijk weer gekleurd met
van 20-22 uur
beklijvende muziekfragmenten.
Publiciteitskaravaan van de Kampenhoutse handelaars doorheen
zon 1/12 van 13-17u Groot-Kampenhout
de gemeente met in de laatste wagen Sinterklaas en zijn zwarte pieten.
St.-Jozef kerk Relst
Een stemmig concert in het teken van Sint-Niklaas
zat 7/12 om 20 uur
(Hutstraat 25)
Vanaf 17u.30 kan u in de Glazen Zaal van OCMW Kampenhout genieten van
Glazen
zat 14/12
echte Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp met een heerlijke worst of
Zaal – OCMW
een stuk spek. De opbrengst van de stoempdag wordt integraal gebruikt door van 17u30-21 uur
Kampenhout
de sociale dienst van OCMW Kampenhout voor de aankoop van kerstpakketten.

Bachs laatste reis,
een muzikale
evocatie

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

Glazen zaal –
OCMW Kampenhout

maa 18/11 en maa Salons Deli-Dish
16/12 van 14u tot 18u (Den Ast)

Zaal Pax

Dansnamiddag
senioren

zon 10/11
van 14u30-18u

Iedereen welkom op de pannenkoekendag van Ziekenzorg Kampenhout.
Heerlijke pannenkoeken met een kopje koffie of thee of een
deugddoend drankje.

Pannenkoekendag
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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 18 september in!

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

Elke dinsdagmiddagnamiddag voor
volwassenen in lokalen jeugddienst
(Relst). Gratis deelname voor inwon
ders van Kampenhout, wel vooraf
contact opnemen met Benni Peeters.
(ben_peeters@hotmail.com - 0476/53
10 33)

SCHILDERSKLAS:

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

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

Milieu

HET ENERGIELABEL:
BELANGRIJK VOOR U
EN HET MILIEU!

ACTIEVE WORKSHOP
‘HERFSTBLAADJES,
GRONDSTOF VOOR DE TUIN’

MILIEU

Op zaterdag 30 november organiseert Interza in
samenwerking met het Park van Relst de work
shop ‘herfstblaadjes, grondstof voor de tuin’.
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In deze workshop komt u te weten hoe u die
-soms vervelende- maar niet minder waardevolle
herfstblaadjes nuttig kan gebruiken. De voormid
dag is opgedeeld in een presentatie over blad in
de tuin en een actiever gedeelte in het park. Zo
komen onder meer aan bod: het verzamelen van
blad, het gebruik van blad bij het composteren,
als beschermlaag in de tuin en als creatief bouw
materiaal. We staan ook even stil bij het maken
en gebruiken van kruimelige bladaarde.

Interesse?
De workshop is gratis, maar voor een goed ver
loop is het aantal deelnemers beperkt tot 15.
Inschrijven is dan ook verplicht en kan via
Jan Godemont Jan.Godemont@interza.be of
0498/970885. Vergeet uw volledige naam en tele
foonnummer niet te vermelden.
Na bevestiging van uw inschrijving krijgt u meer
details toegestuurd. Als deelnemer aan deze
workshop leert u niet enkel iets bij, u levert ook
een kleine, maar actieve bijdrage aan de verfraai
ing van het parkje van Relst.
Deze activiteit gaat door van 9 uur tot 11u30 in
het park van Relst, (Aarschotsebaan 128, Kam
penhout).

Elektrische toestellen dragen een energielabel. Dit
label drukt de energiescore uit in zogenaamde ener
gieklassen. Deze klassen gaan van ‘zeer energiezuinig’
(A+++) tot (zeer energieverspillend’ (G).
Kijk bij de aankoop van een nieuw elektrisch huis
houdapparaat aandachtig naar het energielabel, want
het energieverbruik is minstens zo belangrijk als de
aankoopprijs.
Wist u dat dit verbruik voor 80% de totale kost van uw
toestel bepaalt? Bereken uw mogelijke winst wanneer
u kiest voor het energiezuinigste apparaat op www.
energielabel.be

Hoe lees ik een energielabel?
Het energielabel is eenvormig, taalneutraal (picto
grammen vervangen de tekst) en dus vlot te begrijpen
in alle 27 Europese lidstaten. U vindt op elk label mini
maal onderstaande elementen terug:
1. de naam van de leverancier of merk, type-aanduiding;
2. het jaarlijkse energieverbruik in kWh;
3. de classificatieschaal: van energieklasse A+++ (de
beste energiescore) tot G (de slechtste energiescore);
4. gekleurde pijlen: van donkergroen (hoge energieefficiëntie) tot rood (lage energie-efficiëntie);
5. Per categorie illustreren extra pictogrammen
bepaalde prestaties en kenmerken: het
waterverbruik (a), de
capaciteit in kilogram
(b), de centrifugeefficiëntie (c).
(Voorbeeld van een
energielabel van een
wasmachine).

Lander Loeckx

milieu

54 VLAAMS-BRABANTSE GEMEENTEN
TEKENDEN HET KLIMAATENGAGEMENT

De provincie Vlaams-Brabant maakt werk van een
klimaatneutrale provincie. De burgemeesters en
schepenen van 54 Vlaams-Brabantse gemeenten, de
provincie Vlaams-Brabant en Interleuven onderte
kenden op 4 oktober 2013 een Klimaatengagement.
De ondertekening van het klimaatengagement is het
startsein om Vlaams-Brabant klimaatneutraal te ma
ken. De komende jaren gaat de provincie Vlaams-Bra
bant hier sterk op inzetten. Samen met de gemeenten
en organisaties. Samen gaan we een belangrijke rol
spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

54 gemeenten
Met de ondertekening van het Vlaams-Brabants Kli
maatengagement verbinden de gemeenten, de pro
vincie en Interleuven er zich toe om een krachtig en
actief volgehouden lokaal klimaatbeleid te voeren.
De 54 gemeenten zijn: Aarschot, Asse, Beersel, Begij
nendijk, Bekkevoort, Bertem, Bever, Bierbeek, Boort
meerbeek, Boutersem, Diest, Dilbeek, Galmaarden,
Geetbets, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herent,
Herne, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek, Hulden
berg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerber
gen, Kortenaken, Landen, Lennik, Leuven, Liede
kerke, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Machelen, Meise,
Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, Rotse
laar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode,
Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervu
ren, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem,
Zemst en Zoutleeuw.

Klimaatneutraliteit via drie sporen
De burgemeesters en schepenen die vandaag hun hand
tekening onder het engagement zetten, zullen samen
met de provincie een zo effectief mogelijk klimaatbeleid
uittekenen. Gemeenten kunnen heel wat doen om mee
te werken aan de klimaatneutraliteit van de provincie.
Ze hebben daartoe heel wat hefbomen in handen.
• Het is de bedoeling om de CO2 uitstoot en het ener
gieverbruik te verlagen en het aandeel hernieuw
bare energie te verhogen.
• We zullen hiervoor samenwerken met zoveel mo
gelijk actoren, zoals gemeenten, burgers, bedrij
ven, (milieu)verenigingen, het middenveld, sociale
partners en distributienetbeheerders.
• En het blijft niet alleen een meetverhaal. We willen
meteen ook werk maken van concrete uitvoering
waar snelle en efficiënte realisaties mogelijk zijn.

Startsein voor drie trajecten
Dit engagement is het startsein voor een traject dat be
rust op drie trajecten: de provincie zelf, de gemeenten
via het burgemeestersconvenant en als regio. Met de
provincie als draaischijf.

Provincie en Interleuven zorgen voor ondersteuning
De provincie Vlaams-Brabant en Interleuven gaan de
gemeenten ondersteunen bij het behalen van deze
streefdoelen, bij het opstellen van lokale klimaatac
tieplannen en CO2 -nulmetingen, het verstrekken van
financiële steun aan de gemeenten, infovergaderin
gen organiseren, campagnes en projecten uitwerken.

NATUURWAARNEMINGEN
Natuurwaarnemingen door vrijwilligers vormen de
belangrijkste bron van informatie voor het natuur
behoud. Ook u kan hier actief aan meewerken. Door
de natuur (of in eigen tuin) in te trekken en uw waar
nemingen te melden of door aan georganiseerde tel
projecten deel te nemen.

Van het tellen van je tuinvogels tot het zoeken naar
eitjes van de zeldzame sleedoornpage.
Via de website www.waarnemingen.be kan u een
persoonlijke selectie maken uit al deze projecten.
Zeker doen!

MILIEU

Vlaams-Brabant zet eerste stap richting
klimaatneutraliteit
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SENIOREN

Zo ziek als een hond?
Liever niet.
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter
opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op 10
mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.

SENIOREN

Griepvaccinatie: ook voor u belangrijk?
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Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabe
tes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren is het
belangrijk om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook
voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden.
Veel 65-plussers die zich gezond en fit voelen denken
dat griepvaccinatie voor hen niet nodig is, maar niets is
minder waar. Omdat de natuurlijke weerstand afneemt
met de leeftijd is griepvaccinatie voor iedereen ouder
dan 65 jaar zeer belangrijk.
Daarnaast is het ook voor zwangere vrouwen belangrijk
om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Als
u zwanger bent, heeft u minder weerstand tegen infec
ties. Daarom kan de griep ernstiger verlopen en meer
complicaties veroorzaken, zoals een longontsteking.
Een zware griepaanval kan ook de gezondheid van de
baby ernstig schaden. Mogelijke gevolgen zijn een mis
kraam, vroeggeboorte of verminderd geboortegewicht.
De veiligheid van het griepvaccin in de zwangerschap is
voldoende bewezen.
Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze risico
groepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook
als u beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoor
beeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuis
verpleegkundige, kan een vaccinatie u en de mensen
voor wie u zorgt tegen de griep beschermen.

Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en
half november. Met een voorschrift van de huisarts kan
u bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin
in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar
uw huisarts om u te laten vaccineren.
Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12 euro, maar
wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de ri

zo ziek als

een hond?
liever niet.
laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep.
Bescherm je eigen gezondheid en die van de mensen voor wie je zorgt.

Als gezondheidswerker weet je dat voorkomen beter is dan genezen. Met het griepvaccin bescherm je
niet alleen je eigen gezondheid, maar ook die van de mensen voor wie je zorgt. Mensen die in vele
gevallen al kampen met een zwakke gezondheid, en zich dus liever geen extra problemen op de hals
halen. Laat je dus ook vaccineren. Zo draag je zorg voor anderen, en voor jezelf.

www.influenza.be

www.griepvaccinatie.be

sicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs
volledig terug.

Toch griep?
Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvac
cinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vac
cin griep veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen le
vende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken.
Door het spuitje maakt uw lichaam wel verdedigings
stoffen aan. Dit kan soms lichte ongemakken geven. Als
u kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat u
kort voor of na de inspuiting besmet werd. Het griepvac
cin werkt pas na twee weken en helpt alleen tegen de
“echte” griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Het
heeft helemaal geen invloed op het al dan niet krijgen
van een gewone verkoudheid of een bronchitis.
Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep
kan krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner
en ook de kans op complicaties neemt drastisch af.
Behoort u tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij
je huisarts of apotheker.
Meer info

Meer informatie over griep en griepvaccinatie
vind u op www.griepvaccinatie.be
en www.influenza.be.

SENIOREN

SENIOREN

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het gemeentebestuur voor alle Kampenhoutse senioren
een gezellig samenzijn op 26 september. Wij danken alle aanwezigen en vrijwilligers om er
samen met ons een fijne dag van te maken!
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OCMW

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE
2013-2014

Molenstee gaat
voor ZORG voor ZORG

OCMW

Wat?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, ver
warmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een
verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich
tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aan
tal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar
wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.
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Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van
OCMW Kampenhout:
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag

05-11-2013
05-12-2013
07-01-2014
03-02-2014

16u00 – 19u00
13u30 – 16u00
16u00 – 19u00
14u00 – 16u00

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerde
re appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of
beheerder van het gebouw een kopie van de leverings
factuur en een attest met vermelding van het aantal
appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
• uw identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door u 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

Woonzorgcentrum Molenstee stelde zich kandi
daat voor een project van het Europees Sociaal
Fonds met als titel “Zorg voor zorg”. Alle woon
zorgcentra kregen de kans zich kandidaat te
stellen om deel te nemen aan dit project dat de
naam ‘Diverscity’ kreeg. Voor onze provincie is
Molenstee het enige woonzorgcentrum - van de
21 inzendingen - dat geselecteerd werd!
Diverscity zal dus samen met Molenstee een
project opzetten rond het verlagen van de werk
druk. Er zal nagegaan worden hoe de arbeids
organisatie binnen het woonzorgcentrum zo
kan worden aangepast dat er een substantiële
werkdrukvermindering en verbetering van de
werkorganisatie plaatsvindt.
In de praktijk zijn er een tiental ‘proeftuinen’ ge
spreid over Vlaanderen (waaronder Molenstee).
In gemengde groepen (van directie tot logistiek
medewerker) worden actievoorstellen geformu
leerd en uitgetest. Er wordt gedacht aan acties
zoals generatiemanagement, het opnemen van
mentorrollen, zelfroostering, interne mobiliteit,
…
Omdat we geselecteerd zijn, wordt dit grote pro
ject gratis begeleid door deskundige consultants.
Het project start in september 2013 en loopt eind
2014 op zijn einde.

OCMW

OCMW
Kampenhout
heeft een nieuwe se
cretaris
aangesteld.
OCMW-voorzitter Greet
Willems is erg tevre
den: “Het is erg be
langrijk om de juiste
mensen op de juiste
plaats tewerk te stel
len. Onze nieuwe se
cretaris beschikt over
uitstekende leidingge
vende capaciteiten, zij
communiceert vlot met
het beleid én de mede
werkers en treedt daadkrachtig op als het nodig is.”
Terry Horckmans werkte 20 jaar bij het CAW regio Leu
ven, alvorens in 2008 de overstap te maken naar OCMW
Kampenhout, als directeur van woonzorgcentrum Mo
lenstee. Nu zij secretaris geworden is, zal zij heel de
OCMW-werking onder haar hoede nemen. “Ik heb

STOEMPDAG voor
kerstpakketten
De OCMW-Raadsleden van Kampenhout organi
seren op zaterdag 14 december 2013 de jaarlijkse
stoempdag. Vanaf 17u30 kan u in de zaal van OCMW
Kampenhout genieten van echte Vlaamse boeren
kost: prei- of wortelstoemp met een heerlijke worst
of een stuk spek.
De opbrengst van de stoempdag wordt integraal ge
bruikt door de sociale dienst van OCMW Kampenhout
voor de aankoop van kerstpakketten. Zo kunnen
heel wat mensen die het moeilijk hebben, genieten
van een mand vol lekkernijen.

STOEMPDAG
zaterdag 14 december 2013, vanaf 17u30
OCMW-gebouw
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout

steeds in een organisatie gewerkt met sociale focus, die
bijdraagt tot een betere samenleving. De maatschap
pelijke meerwaarde van de job vond ik altijd al belang
rijk. Dat is in het OCMW niet anders. Door de econo
mische crisis echter worden de uitdagingen waarvoor
het OCMW staat alleen maar groter. Immers, de vraag
is groot maar de middelen zijn beperkt. De voorbije
jaren was ik al actief in het OCMW en ik weet dus uit
ervaring dat elke medewerker het beste van zichzelf
geeft. Momenteel sleutelen we volop aan onze meerja
renplanning. Ook de informatisering van onze diensten
wordt ondertussen op een hoger niveau gebracht om ef
ficiënter te werken. Een OCMW Kampenhout 2.0 als het
ware, waarbij de efficiëntiewinst een positief effect op
de dienstverlening zal hebben.”
Door de aanstelling van Terry Horckmans, bestaat het
managementteam alleen uit vrouwen: de departe
mentshoofden, de secretaris, de financieel beheerder
en de OCMW-voorzitter. “Dat gaat daar nogal vooruit,”
grapt OCMW-voorzitter Greet Willems, “want je weet,
vrouwen kunnen twee dingen tegelijk!”

OCMW

Nieuwe secretaris voor OCMW Kampenhout
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OCMW Kampenhout start met sociaal restaurant
Wil u lekker eten? In een gezellige sfeer? Bent u het beu zelf
uw potje te moeten koken? Heeft u graag gezelschap aan
tafel? Of leert u graag andere mensen kennen? Kom dan
langs in het sociaal restaurant van OCMW Kampenhout en
geniet van een lekkere maaltijd, in aangenaam gezelschap,
voor een beperkte prijs.

OCMW

Wie kan komen eten?
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Het sociaal restaurant is er voor:
- Kampenhoutse 65-plussers
- Kampenhoutse alleenwonenden, ongeacht de leeftijd
- bewoners van seniorenflats Zuurhage en serviceflats De
Waaier
- partners en naaste familieleden van bewoners van woonzorgcentrum Molenstee, seniorenflats Zuurhage en
serviceflats De Waaier
- klanten van de poetsdienst en gezinszorg van OCMW
Kampenhout
- cliënten van de sociale dienst van OCMW Kampenhout
- personeelsleden van OCMW en gemeente Kampenhout
- vrijwilligers van OCMW Kampenhout

Wat schaft de pot?
Chefkok Pascal van woonzorgcentrum Molenstee zorgt voor
een gezond en lekker aanbod. Een maaltijd bestaat uit soep,
een hoofdgerecht en een dessert. Het menu zal uithangen
in woonzorgcentrum Molenstee en bij het OCMW-onthaal.
Ook op www.ocmw-kampenhout.be kan je het menu te
rugvinden. Indien u graag het menu per mail ontvangt, kan u
dit aanvragen via sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be.

rant de deuren om 11u45. Om 12 uur serveren we de soep,
om 12u20 volgen de hoofdschotel en dessert. Om 13u30 sluit
het sociaal restaurant.

Hoe gebeurt de inschrijving?
Om een plaats te reserveren in het sociaal restaurant, moet
u verplicht inschrijven en dit ten laatste op maandag van de
week er voor.
U schrijft in:
- persoonlijk aan het onthaal van woonzorgcentrum
Molenstee
- telefonisch via het onthaal van woonzorgcentrum
Molenstee: 016/314 328
- per mail via sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be.
Volgende gegevens deelt u ons mee:
- uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer
- de dag(en) waarvoor u wenst in te schrijven
Annuleren kan kosteloos tot 12 uur op maandag. Als u te laat
annuleert of niet annuleert en niet komt opdagen, dan wordt
de maaltijd sowieso aangerekend (via factuur). De cliënten
van de sociale dienst kunnen inschrijven en annuleren via
hun maatschappelijk assistent.
Wanneer u voor het eerst inschrijft, ontvangt u een huis
houdelijk reglement waarin alles nog eens duidelijk wordt
opgesomd.

Hoe gebeurt de betaling?
U betaalt de dag zelf aan een medewerker. Graag cash en
met gepast geld. Ook de drank rekent u ter plaatse af.

Hoeveel kost dat?
Voor 7 euro krijgt u soep, hoofdgerecht en een dessert. Op
de tafels zullen kannen met water staan. U kan ook een
pintje en een cola krijgen voor 1 euro, een klein flesje wijn
(25 cl) kost 2 euro. Voor de cliënten van de sociale dienst is
er een aangepast tarief van 5 euro.

Waar is het sociaal restaurant?
Afhankelijk van het aantal deelnemers, kan u de benen
onder tafel schuiven in de cafetaria van woonzorgcentrum
Molenstee of in de Glazen Zaal (naast Molenstee), gelegen
op het Dorpsplein in het centrum van Kampenhout.

Wanneer komen we eten?
Elke dinsdag, vanaf 7 januari 2014 opent het sociaal restau

Kennismakingsmenu:
kerstmaaltijd!
Op dinsdag 17 december biedt het sociaal restau
rant een kerstmaaltijd aan in de Glazen Zaal van
het OCMW. Voor 10 euro kan u genieten van een
heerlijke kerstmenu: kippenroomsoep met cham
pignons, gevolgd door parelhoen met gebakken
witloof, een appeltje met veenbessen en aardap
pelkroketjes. Als afsluiter is er flan van mango en
abrikoos voorzien met een tas koffie. Schrijf snel
in, want de plaatsen zijn beperkt (100 personen)!

cultuur

zaterdag 26 oktober - start om 20u30
Met in elke deelnemende ‘kroeg’ sfeervolle ambiance
muziek met orkest of dj. Bussen zorgen voor vervoer
naar de verschillende bestemmingen.
De gemeentebussen toeren rond vanaf 21 uur.
Start: Parking Gemeenteplein Kampenhout.
Haltes: Bij alle deelnemende etablissementen
1	Taverne D’Uitdaging - Kampenhout
The Blind Horny Toads
2	Onder den Toren - Berg - Myosotis
3	Ambi Café De 6 Linden - Nederokkerzeel
Frederic
4	Vallen en Binnen - Kampenhout
Deejee Jos
5	Taverne Ter Elst - Kampenhout
Jurgen Vanlangenakker
6	’t Laerehof – Kampenhout - Ronny King Band
7	Het Labo - Kampenhout - De (Kerkpoort) Clochards

Voor het jaarboek 2014 van de Heemkring van
Kampenhout doet Liesbeth Merckx een onder
zoek over het lager onderwijs in de scholen van
Groot-Kampenhout in de jaren veertig en vijftig.
Hiervoor is zij op zoek naar mannen en vrouwen
die in die periode het lager onderwijs hebben ge
volgd in een school in Kampenhout, Relst, Berg of
Nederokkerzeel. Aan de hand van een vragenlijst
wordt uw lagere schooltijd overlopen en zullen er
vast veel interessante zaken te ontdekken zijn. Als
u wil meewerken aan dit onderzoek of u wil zaken
vertellen over uw schoolperiode die uw kinderen
of kleinkinderen misschien maar niets vinden,
dan is dit uw kans! Stuur een email naar liesbeth.
merckx1@telenet.be of cultuur@kampenhout.be
U krijgt dan de vragenlijst toegestuurd, daarna
wordt een afspraak gemaakt voor een interview.

Meer info
www.kampenhout.be/heemkring
Heemkring@kampenhout.be – 016/65 99 39

Het geleid bezoek aan het domein rond het kasteel
van Wilder (Open Monumentendag 2013) moest
voor de bezoekers een onvergetelijke dag worden!
Daarom was dit door de mensen van Regionaal
Landschap Dijleland en onze eigen Heemkundige
kring-gidsen goed voorbereid.
Vanaf 13 uur kwamen de eerste geïnteresseerden
toe om daarna nieuwsgierig de gidsen te volgen. Zij
gaven met veel plezier en enthousiasme meer uitleg
over de oranjerie, het kasteel, de ijskelder, de kapel
en de prachtige bomen, struiken, vijvers die zijn ver
spreid over het ganse domein. Aan het einde van de
rondgang kwamen de bezoekers nog meer te weten
over de enige Belgische soldaat die is gesneuveld te
Kampenhout tijdens de tweede wereldoorlog. Rond
18u30 werd de bezoekdag afgerond en keerden de
mensen tevreden, maar ook verrast terug naar huis.
De vele positieve reacties die de heemkring mocht
ontvangen, bevestigden de geslaagde dag, waarbij
ook een gemeende dankjewel aan Graaf Guy de Bro
queville voor het openstellen van zijn domein.

CULTUUR

Muzikale kroegentocht 2013
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politie

DARK 2.0

POLITIE

De politiezone KASTZE rolt de nieuwe
DARK-campagne. (Diefstallen Aan
pakken door het Responsabiliseren en
sensibiliseren van de inwoners van de
politiezone Kastze) uit om de diefstal
len in woning aan te pakken. DARK 2.0
duidt op de tweede editie van het pro
ject, maar ook vooral op de ambitie om
verder te investeren in nieuwe, snelle
en interactieve communicatie zoals so
ciale media.
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De goede praktijken en het concept
(burgerparticipatie ~ partners - infor
matiegestuurd - probleemoplossend
werken) blijven behouden en worden
geoptimaliseerd. De politie zal hier
bij verschillende actiemodi hanteren,
waarbij ook de inzet van een mobiele
ANPR (‘nummerplaatherkenning’) voor
de bestrijding van criminaliteit.
De politiezone KASTZE wil ook heel
actief de inwoners van de politiezone
vragen om samen met hen aandach
tig te zijn voor verdachte omstandig
heden. Dit kan onder andere zijn:
• Onbekenden die zich begeven
rond uw woning of die van uw
buren
• Onbekenden die woningen of
voertuigen observeren
• Vreemde gedragingen van
onbekende personen in uw buurt
• Onbekenden die aanbellen en
vreemde vragen stellen;
• Een onbekend voertuig dat traag
rijdt en waarvan de inzittenden
veel aandacht hebben voor
woningen of geparkeerde
voertuigen

www.facebook.com/Politie.Kastze

De politie zal de inwoners persoonlijk motiveren om aandachtig te zijn,
via zogenaamde ‘Dark-boodschappen’: in het verkeersdispositief (DarkFlash) en ‘deur-aan-deur’ zal aan de mensen gevraagd worden om samen
met de politie zeer aandachtig te zijn en verdachte handelingen snel te
melden aan het noodnummer 101.
De resultaten van al deze inspanningen zullen transparant aan alle inwoners
worden verspreid via de website www.kastze.be en sociale media (Face
book, Twitter). Door deze aanpak wil de politiezone KASTZE een positieve
dynamiek tot stand brengen tussen de politie en de mensen die ze dient.

nuttig

De helft van de Belgen heeft een abonnement dat niet
aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Naar aanleiding van de campagne ‘Durf
vergelijken’ voor energieleveranciers wordt u nu ook
geholpen om op zoek te gaan naar de voor u voordeligste
tarieven voor telefoon, gsm, internet en televisie.
U vergelijkt de aanbiedingen van de verschillende
telecomoperatoren niet? U gebruikt al lang hetzelfde
abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart? U kent
uw behoeften op vlak van vaste of mobiele telefoon,
internetverbinding of digitale televisie niet? U heeft geen
internettoegang of u weet niet hoe u de vergelijkingstools
moet gebruiken?
De gemeente helpt u graag om de aanbiedingen van
verschillende operatoren te vergelijken zodat u zelf het
abonnement dat het best bij u past, kan kiezen!
Op dinsdag 26 november kan u van 15 uur tot 20 uur
uw vergelijking laten maken in de gemeentelijke
bibliotheek (Tritsstraat 5, Kampenhout).
Breng, indien mogelijk, uw laatste maandelijke facturen
van uw telecomoperator mee. Een team zal u helpen om
de simulatie uit te voeren en te durven vergelijken!
Meer info: http://economie.fgov.be

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Vrijdag 1 november 2013
Maandag 11 november 2013
Dinsdag 24 december 2013 (geen avondopening*)
Woensdag 25 december 2013
Donderdag 26 december 2013
Vrijdag 27 december 2013
Dinsdag 31 december 2013 (geen avondopening*)
Woensdag 1 januari 2014
Donderdag 2 januari 2014
*De gemeentelijke diensten zullen enkel tijdens de
voormiddag open zijn, van 8u45-11u45.

Minder betalen voor
gas of elektriciteit?
Doe de V-test en kijk waar u kan besparen! De V-test
vergelijkt de prijzen van alle elektriciteit en gas die in
Vlaanderen aangeboden wordt.
U kan een gratis V-test laten uitvoeren op dinsdag
26 november tussen 15 en 16 uur en tussen
17 en 20 uur in het zaaltje van de bibliotheek
(Tritsstraat 5, Kampenhout).
U hoeft enkel uw eindafrekening gas en/of elektrici
teit mee te brengen.
Van energieleverancier veranderen is eenvoudig en
kosteloos bij ondertekening van een contract bij een
nieuwe leverancier (per telefoon, e-mail of via in
ternet). Er is slechts 1 maand opzeg en de oude en
nieuwe leverancier regelen alles onderling. U moet
uw contract dus niet eerst opzeggen.
• Van leverancier veranderen is altijd gratis bij
normale verbruiken.
• U mag voor elektriciteit en aardgas 2 aparte
leveranciers kiezen.
• U krijgt van de netbeheerder een kaart
om de meterstanden door te geven.
• U krijgt een slotfactuur van uw oude leverancier en
voorschotfacturen van de nieuwe.
Meer info kan u verkrijgen bij de
gemeentelijke woonconsulent via
woonloket@kampenhout.be of 0492/58 00 31.

Nuttig

Telefoon, gsm, internet,
televisie: durf ook vergelijken!
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Alle info op www.11kampenhout.be
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• Begin 20u
• Ploegen van max. 5 personen
• Inschrijven via
www.11kampenhout.be
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• Deuren 19u30
• Begin 20u30
• VVK 8 euro
• Kassa 11 euro
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• Vertrek tussen 8u en 10u30
• Kindertocht & Wandeling 10u

SPORTHAL KAMPENHOUT

Sporthal De Zeype,
Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout
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