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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.
Dienst:

☎

@

burgerlijkestand@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

Beste Kampenhoutenaar,
Beste inwoner,
De vakantie is reeds
voorbij. Tijd voor
(met liefde) gevulde
brooddozen en blitse
rugzakken. Na twee
maanden vakantie rinkelt
de schoolbel weer iedere
dag. De meeste kinderen
gaan terug naar hun vertrouwde school.
Anderen zetten de stap naar een nieuwe
school en een verdere opleiding.

Ook het dagelijks bestuur in de gemeente
ging zijn gewone gang verder en het college
werkte gedurende de zomermaanden
onophoudelijk door zodanig dat het
meerjarenplan kan afgerond worden. Zoals
u al via verschillende media kon vernemen,
moet elke gemeente besparingen doorvoeren.
Zoals een goede huisvader, zal ik samen
met de beleidsverantwoordelijken de juiste
beslissingen nemen in functie van onze
bevolking. Na de praktische uitwerking van dit
meerjarenplan zal de bevolking op de hoogte
gebracht worden van alle beslissingen. Het
uitstippelen van een standvastig en rechtlijnig
beleid is noodzakelijk voor een goed beheer
van onze gemeente.
Voor ieder van ons volgt nu een drukkere
periode waarbij positieve ingesteldheid,
creativiteit en inzet de juiste oplossingen
bieden.
Kris Leaerts
Burgemeester

gemeente

De zomer kwam laat op gang maar bracht ons
schitterend en zwoel weer … waardoor alle
gemeentelijke initiatieven, zoals ’t Grobbeltje,
de Sportweken, Kampenhout Swingt, enz.,
met succes konden doorgaan. Ook onze vele
verenigingen zorgden voor
een geslaagde zomer.
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Oud-burgemeester
Jean Meeus ontvangt eretitel

Op vraag van het College en de Gemeenteraad verleende het
Agentschap Binnenlands Bestuur op 24 juli 2013 de eretitel
van het ambt van burgemeester van de gemeente Kampen
hout aan de heer Jean Meeus.
Dhr. Jean Meeus bekleedde het mandaat van burgemeester
van 01/01/2001 tot 31/12/2012. Dit is de erkenning voor zijn
jarenlange inzet als burgemeester van onze gemeente!

Burgerzaken

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.

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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HUWELIJKEN
Jorn Steinbach & Jana Hermans

29/06/2013

Peter Van Lindt & Veerle Van Roy

27/07/2013

Tonny Mampaey & Marleen Stroobants

02/08/2013

Filip Van Steenbergen & Cindy Goovaerts

17/08/2013

Tom Vandamme & Anne Hermans

24/08/2013

Bart Van Rafelghem &
Joke Bekaert

2/05/2013

Gabriël

Christopher Steenbergen &
Leslie De Schutter

2/05/2013

Eden

Joris Van Dessel & Katrien Rits

3/05/2013

Joppe

Peter Cloet & Ilse Asselberghs Theewis

3/05/2013

Senn

Mike Debaise Mennaï &
France Soeun

6/05/2013

Matheo

Jelle Dolhen & Kelly De Mol

7/05/2013

Lander

Stijn Buyl & Leen Buelens

10/05/2013 Janne

Peter Philips & Rotana Lim

13/05/2013 Mathis

Erik Van Hamme &
Katleen De Roo

17/05/2013

Tom Castermans &
Sabrina Hendriks

22/05/2013 Emilia

Stijn Van Den Bossche &
Ching Tang

23/05/2013 Maïli

Sonny Mahy & Inés Caudenbergh

29/05/2013 Dylan

Gustave Moeys & Albertina Vanderwilt

Patrick Daniels & Maria De Lima

1/06/2013

Joaquim

Roger Van der Biest & Antoinette Michiels

Gunter De Wit & Sandra Leo

5/06/2013

Nell

Joannes Cornelis & Lisette Dirickx

Ben

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(juni - juli )
Gouden
Willy Verhuyght & Jeanine Huens
Leopold Hannes & Mariette Sanders
Jacques Kohl & Paulette Sottiaux
Louis Antonis & Nicole Van Marcke
Marinus van den Boomgaard & Hermina van Nuenen
Jozef De Becker & Adèle Van Der Mosen

Bart Vercammen & Karen Pinceel 6/06/2013

Jesse

Wim Christiaens &
Linda Venneman

Yenthe

6/06/2013

Steven Schodts & Glenna De Block 12/06/2013 Raf
Zozik Shahrayar Ahmed &
Mayada Sabar Muhsen

13/06/2013 Laz

Davy Van Roy & Stefanie Jacobs

17/06/2013

Amélie

Tolga Coskunses & Warda Gharbi

17/06/2013

Sinan

Jurgen Cuypers &
Kathy Colebrants

19/06/2013

Zoë

Igor Heyligen & Erika Gypers

21/06/2013

Quin

Pedro Alcaide & Eva Ramirez

21/06/2013

Ariana

Ronny Seeuws & Cindy De Cock

26/06/2013 Dries

Alphons Verhoeven & Irène Vander Velden
Diamanten

Briljanten
Frans Verstreken & Maria Wuyts

Ontwikkelingssamenwerking

OVERLIJDENS

24/04/2013

Rachella Rigo

01/05/2013

Maria Verrijt

07/05/2013

Michel Hendrick

08/05/2013

Maria Camps

20/05/2013

Rene Vandermeiren

21/05/2013

Joannes Lauwers

16/06/2013

Eduard Meysmans

26/06/2013

Denise Vandendorpe

30/06/2013

Mathildis Mathijs

08/07/2013

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen
om deze gegevens te publiceren. Indien uw dierbare niet in Kam
penhout 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 re
gisters 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 ge
meenteberichten worden opgemaakt. Deze gegevens worden
dan automatisch in de volgende editie opgenomen. Dank voor uw
begrip.

Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Dat is
1 op 8! Toch wordt er genoeg voedsel geproduceerd om
de wereld 1,5 keer te voeden. Dat is schandalig, maar ook
hoopvol. Want met veel goede wil - en de nodige politieke
druk - kunnen we het probleem oplossen.
11.11.11 zet de voedselproblematiek vooraan op de
politieke agenda. Door te focussen op het voedselsysteem.
Door te kijken naar de voedselprijzen en de voedselspecu
latie. Door in te gaan op de gevolgen van de klimaatveran
dering en te kiezen voor duurzaamheid. Door 'hot items'
als biobrandstoffen, landroof en ons handelsbeleid aan te
pakken.
Politici moeten werk maken van een beleid tegen de
honger. Daarom roept 11.11.11 in november een bijzondere
ministerraad samen en legt een pakket eisen op tafel die
ervoor moet zorgen dat iedereen toegang tot voedsel heeft
in de toekomst.
Om deze eisen kracht bij te zetten, willen we tonen dat heel
veel mensen vinden dat honger een onrecht is. Vind jij ook
dat er een écht beleid tegen de honger moet komen? Geef
dan jouw steun aan deze ‘ik Kook Van Woede’-campagne en
neem deel aan één van de activiteiten tijdens het 11.11.11
weekend in Kampenhout.
Op vrijdag 1 november verwelkomen we je graag op
onze eerste stand-up comedy avond met Henk Rijckaert en
Xander De Rijke. Op zaterdag 2 november kan u deelnemen
aan de 11-quiz en op zondag 3 november kan u mountainbiken langs een prachtig parcours, deelnemen aan
de gezinsfietstocht of
de wandeling.
Alle details over het
programma vindt u op
www.11kampenhout.be.
Voor meer informatie
over de voedselcampagne
kan u terecht op
www.ikkookvanwoede.be
Tot dan!
11-groep Kampenhout

BURGERZAKEN
ontwikkelingssamenwerking

Lodewijk Vandereet

Kook mee van woede
met 11.11.11 Kampenhout
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ontwikkelingssamenwerking

Met respect en ingetogenheid herdenken wij die
genen die ons ontvallen zijn, ook de overledenen
wiens namen niet werden gepubliceerd om priva
cyredenen. Langs deze weg bieden wij alle nabe
staanden onze meest oprechte deelneming aan en
wensen hen veel sterkte toe.*

OPENBARE WERKEN

Riolerings- en wegeniswerken Weesbeek fase I:
Zeypestraat, Langestraat, Frijselstraat, Kampenhoutsebaan en Kampelaarstraat.
In het voorjaar van 2014 starten de wegenis- en riole
ringswerken in het project Weesbeek fase I. Dit project
omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
in de Zeypestraat, Langestraat, Frijselstraat, Kampen
houtsebaan en Kampelaarstraat. Naast de aanleg van
riolering wordt de weg heraangelegd.
In de Zeypestraat, Langestraat en Kampelaarstraat
worden er in beide richtingen fietspaden aangelegd wat

OPENBARE WERKEN

de verkeersveiligheid voor de fietsers sterk verhoogt.
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Momenteel zijn de werken voor het verplaatsen van de
nutsleidingen (elektriciteit, gas, telefoon, …) beëindigd.
Omdat de wetgeving in verband met ruimtelijke orde

ning tijdens de vorige aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning (bouwvergunning) is gewijzigd, heeft Aqua
fin beslist om een nieuwe stedenbouwkundige vergun
ning in te dienen. Deze procedure is op nu lopende zodat
de stedenbouwkundige vergunning in het najaar wordt
verwacht.
Begin 2014 zal de aannemer gekend zijn die de werken
zal uitvoeren. Dan zal er meer duidelijkheid bestaan
over de juiste planning van de werken. Aangezien in
het project in meerdere straten wordt gewerkt, zal al
les in verschillende fasen worden uitgevoerd. Vooraleer
de werken aanvatten, zullen de inwoners nog geïnfor
meerd worden over de juiste planning van de werken.

OPENBARE WERKEN

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(Gecoro) is een politiek onafhankelijke adviesraad voor
ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
Het is een adviesorgaan waarin enerzijds deskundigheid
en anderzijds maatschappelijke verwevenheid samen
gaan. De Gecoro bestaat in Kampenhout enerzijds uit
8 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen
zoals werkgevers, landbouwers, milieuverenigingen,
jeugd, … en anderzijds uit 5 deskundigen, waaronder de
voorzitter. Elk lid van de Gecoro (behalve de voorzitter)
heeft een plaatsvervanger.
Naast de verschillende opdrachten die de Vlaamse
codex ruimtelijke ordening aan deze adviesraad verleent
(advies over gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ge
meentelijk RUP, stedenbouwkundige verordeningen, …),
kan deze commissie advies geven over alle aangelegen
heden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke
ordening.
Nu de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, moet ook
een nieuwe Gecoro worden samengesteld voor deze
legislatuur. Het is de gemeenteraad die de leden van
de Gecoro benoemt, waarna dit nog moet goedgekeurd
worden door de Deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
Bij de oproep in april-mei zijn er echter onvoldoende
kandidaturen ontvangen om een evenwichtige Gecoro
te kunnen samenstellen. Personen die hun kandidatuur
tijdens de eerste oproep al hebben ingediend, moeten
niet opnieuw hun kandidatuur stellen. Deze worden
automatisch meegenomen bij de samenstelling.
Kandidaten moeten beantwoorden aan volgende profiel
schets:
• voeling hebben met wat in de gemeente leeft;
• voor een bepaalde maatschappelijke geleding herken
baar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger;
• voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als
van drukkingsgroepen;
• inzicht hebben in, of minstens vertrouwd zijn met
ruimtelijke ordening;

• voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten
op een korte termijn tijd door te nemen, zich een in
houdelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimte
lijke problematiek, erover te vergaderen om tot een
advies te komen;
• communicatie en luistervaardigheid zonder vooringe
nomenheid;
Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige, dan
schrijft u een gemotiveerde brief aan het college van
burgemeester en schepenen. De deskundigheid moet
worden aangetoond en gemotiveerd. Motieven voor
deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening
kunnen zowel steunen op diploma’s, beroepservaring
en/of andere ervaring.
De representatieve verenigingen en organisaties kunnen
zich kandidaat stellen voor een vertegenwoordiging in
de Gecoro. U schrijft hiervoor een gemotiveerde brief
aan het college van burgemeester en schepenen waar
u een vertegenwoordiger (effectief lid) voordraagt van
de vereniging en een plaatsvervanger. Daarin vermeldt
u ook duidelijk voor welke maatschappelijke geleding u
zich kandidaat stelt en wat uw betrokkenheid is bij één
van de volgende geledingen:
1. milieu- en natuurverenigingen;
2. verenigingen van werkgevers en/of zelfstandigen;
3. verenigingen van handelaars;
4. verenigingen van landbouwers;
5. verenigingen van werknemers;
6. verenigingen van de gepensioneerden;
7. verenigingen uit de culturele sector;
8. verenigingen van jeugd
Ook moet de samenstelling van de Gecoro te voldoen
aan een correcte man/vrouw verhouding (maximum 2/3
van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn). Wij vra
gen de maatschappelijke geledingen hiermee rekening
mee te houden bij de voordracht van een effectief lid en
de plaatsvervanger.
Kandidatuurstellingen kunnen tot en met 1 oktober 2013
gericht worden aan het college van burgemeester en
schepenen van Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16 te
Kampenhout.

OPENBARE WERKEN

Bijkomende oproep tot
kandidaatstelling als lid van
de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (GECORO)
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BIB

milieu

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

BIB
CULTUUR

Openingsdagen en -uren :

milieu
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maandag

15u30 -19u30

dinsdag

15u30 -19u30

woensdag

14u -18u

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Bezoek de bib en ontdek de collecties : verhalende, infor
matieve en GROTELETTER boeken, poëzie en toneel, cd’s,
taalcursussen, bladmuziek, strips, tijdschriften en kran
ten, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige literatuur,
educatieve en spel cd-roms, films en muziek op dvd…
U kan in de bibliotheek ook zelfstandig materialen ontle
nen, verlengen en weer inleveren. Twee gebruiksvrien
delijke zelfbedieningbalies registreren automatisch de
ontlening van zodra u de titels aanbiedt. Een intelligente
inleverkast ontvangt uw ontleende werken en registreert
automatisch de inname. Buiten de openingstijden kan u
ontleende werken inleveren in een intelligente inleversluis. U kan de werking van de zelf
ek:
De bibliotheekwe
ober 2013
van 12 tot 20 okt
bediening bekijken op de bibliotheekpagina van de gemeentelijke
en
nn
bi
website.
Kom

en zet u

Thuis
in

Op zoek naar een bepaald
werk ?
Raadpleeg de webcatalogus
op: www.bidoc.be/kampenhout
en reserveer het werk online.
Onder de rubriek ‘nieuw’ vind
je een link naar de nieuwste
boeken, films, strips …

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

Actieve workshop
‘snoeihout voorkomen
en verwerken’
Op zaterdag 9 november organiseert Interza
in samenwerking met Ons Tehuis Brabant
de workshop ‘snoeihout voorkomen en verwerken’. Deze activiteit zal plaatsvinden aan
de moestuin en composthoek van Ons Tehuis
Brabant, gelegen aan de Perkesteenweg 126 in
Kampenhout.
Tijdens de workshop leert u actief verschillende
technieken aan om snoeihout te verwerken in
de tuin. Zo komen aan bod: het verhakselen van
snoeihout en juiste gebruik van hakselhout, de
bouw van een takkenwal en het maken van een
vlechtwerkje...We staan tussendoor ook stil bij
plantkeuze, tuinaanleg en snoeimethoden en
hoe daarmee heel wat snoeiafval te vermijden
is. Als kers op de taart hebben we het nog even
over het telen van eetbare paddestoelen op
snoeihout.
Interesse?
De workshop gaat door van 9u tot 11u30.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 per
sonen. Inschrijven is verplicht en kan via Jan
Godemont - Jan.Godemont@interza.be of
0498/970885. Deelname is gratis. Vergeet uw
volledige naam en telefoonnummer niet te
vermelden. Na bevestiging van uw inschrijving
krijgt u meer details toegestuurd. Als deelne
mer aan deze workshop leert u niet alleen veel
bij, u levert ook een actieve bijdrage aan de ver
fraaiing van de composteer- en moestuinlokatie
voor de bewoners werkzaam in het tuinatelier
van Ons Tehuis Brabant.

milieu

Het Charter voor Biodiversiteit is een engagementsver
klaring tussen de gemeente Kampenhout en Natuurpunt
om samen werk te maken van de bescherming en bele
ving van lokale biodiversiteit. De nadruk wordt gelegd op
de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen waar on
middellijk beleidsmaatregelen en acties voor nodig zijn
om ze te behouden en te herstellen.
Het samenwerkingsverband bestaat uit vier pijlers: ken
nis, communicatie, betrokkenheid en concrete actie.
Heel wat mensen en verenigingen in Vlaanderen zetten
zich in voor de bescherming van de lokale biologische
diversiteit. De gemeente Kampenhout wil hier ook con
creet werk van maken. Zo engageert het bestuur zich om
onderstaande natuurvriendelijke maatregelen te nemen :
1. Het inplanten van terreinen met streekeigen planten
en het afbouwen van het gebruik van pesticiden;
2. Het beschermen en onderhouden van trage wegen;
3. Het voeren van een natuurvriendelijk bermbeleid;
4. Het promoten en ondersteunen van landschapsmaat
regelen;
5. Het verdedigen van natuurwaarden bij de opmaak van
ruimtelijke plannen;
6. Samen met burgers en verenigingen specifieke dier
soorten zoals vleermuizen en amfibieën beschermen;
7. Het promoten van natuurvriendelijke tuinen;
8. Het voeren van een actief klimaatbeleid;
9. Het adopteren van bedreigde dier- en plantensoorten
zoals de bosorchis en de hazelworm;
10. Het op elkaar afstemmen van wandel- en fietsroutes.

ZWERFVUILACTIE OP 6 OKTOBER
Dit jaar organiseerde het gemeentebestuur en de
MilieuAdviesRaad de vijfde editie van haar grote opruim
actie op zondag 24 maart. Spijtig genoeg viel de zwerf
vuilactie letterlijk in het water, of beter, de sneeuw.
Om de traditie toch verder te zetten, werd de zwerfvuil
actie verschoven naar zondag 6 oktober.
Zakken, handschoenen, grijpers, emmers en ... worden
door de milieudienst ter beschikking gesteld. Na de op
ruimactie is er gelegenheid om zwerfvuilverhalen uit te
wisselen tijdens een gezellige slotevenement.
Heeft u als vrijwilliger of vereniging interesse om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie op zondag 6 oktober 2013?
Graag een seintje vóór 20 september 2013 op milieu
dienst@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 nader
hand worden
meegedeeld!

Meer info
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

kampenhout diervriendelijke gemeente sinds 2013 !
Het gemeentebestuur ondertekende in juni de “Be
ginselverklaring voor een diervriendelijke gemeen
te”. Deze ondertekening is het bewijs dat onze ge
meente ernaar streeft om
zoveel mogelijk rekening
te houden met het die
renwelzijn in het beleid en
om eventuele problemen
altijd op een diervriende
lijke manier op te lossen!

MILIEU

Kampenhout ondertekent het
Charter voor Biodiversiteit
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jeugd

Jeugdraad: zin om
een steentje bij te dragen?
Heb jij leuke ideeën, wil je je mening eens kwijt of wil jij je
graag inzetten voor de Kampenhoutse jeugd? Dat kan!
Je kan jezelf als geïnteresseerde onafhankelijke jongere
kandidaat stellen om lid te worden van de gemeentelijke
jeugdraad. Bij kandidaatsstelling moet je inwoner zijn van
de gemeente en minimum 16 jaar en maximum 30 jaar zijn.
Daarnaast moet je een specifieke motivatie voor je kandi
daatsstelling opgeven.

Tijdens de parkfeesten in juli organiseerde het
parkcomité in samenwerking met het gemeente
bestuur de verkiezing van een nieuwe Kinderbur
gemeester.
Lisa Balis wist de eerste plaats te bemachtigen bij
de verkiezing en mag zich de nieuwe kinderburge
meester van Kampenhout noemen voor een jaartje.
Samen met de andere 16 kandidaten zal de kinder
burgemeester de kindergemeenteraad vormen.

jeugd

Heb je nog vragen, neem dan zeker contact op met de
gemeentelijke jeugddienst:
Jeugd@kampenhout.be of 016 65 99 15.

Eedaflegging
kindergemeenteraad
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Kinderhappening 2013
Op 30 oktober 2013 worden alle Kampenhoutse
kinderen van 2,5 t.e.m.12 jaar uitgenodigd op de
jaarlijkse kinderhappening.
Meer info volgt binnenkort dus wie zin heeft in een
onvergetelijke namiddag, moet zeker de gemeente
lijke website in de gaten houden!

Op vrijdag 6 september legden de kindergemeen
teraadsleden hun eed af in de raadzaal te Kampen
hout in bijzijn van het schepencollege, de burge
meester, ouders en sympathisanten. Nadien volgde
hun eerste officiële taak als kindergemeenteraad:
de opening van de kermis!
De volgende kindergemeenteraad vindt plaats in
november. Tijdens zo’n kindergemeenteraad is het
de bedoeling om van de kinderen zelf te weten te
komen waar er eventueel verbeteringen kunnen
aangebracht worden of wat net goed werkt in onze
gemeente.

cultuur
Noteer alvast
in je agenda:
Muzikale
kroegentocht
op zaterdag
26 oktober 2013!

grondwitloof erkend
als cultureel erfgoed!
Vlaams minister voor Cultuur, Joke Schauvliege, heeft het witloof op
genomen in de inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Momen
teel bevinden ongeveer 80% van de grondwitlooftelers zich in VlaamsBrabant, waaronder een groot aantal in Kampenhout. Gron witloof is
nog steeds een traditioneel product dat door een specifieke techniek
wordt geteeld en heeft bovendien een grote diversiteit aan smaken. De
gemeente is alvast trots op dit ‘Culturele Erfgoed’!

Ieder jaar halen politie- en gemeentediensten tiendui
zenden fietsen op die onbeheerd werden achtergelaten.
Weinig van die fietsen vinden hun weg terug naar de recht
matige eigenaar omdat slechts enkelen gegraveerd zijn
met het rijksregisternummer van de eigenaar. De meeste
fietsen belanden dan ook in de gemeentelijke magazijnen
en worden drie maanden later openbaar verkocht. Om
ervoor te zorgen dat deze fietsen weer bij hun eigenaar
terechtkomen, werd een website opgericht.
Fiets kwijt?
Onbeheerde fietsen die worden gevonden, komen op de
website 'Gevonden Fietsen' te staan met een foto en de
belangrijkste kenmerken. Verplaatste u zich met een
groenrode damesfiets met ossenkopstuur? Even klikken
en u krijgt een overzicht van alle fietsen die aan deze be
schrijving voldoen. Staat uw fiets er niet tussen? Probeer
dan later nog eens of schrijf u in voor de e-mailmeldingen.
U ontvangt dan een melding wanneer een fiets wordt
teruggevonden die voldoet aan de kenmerken die u opgaf.
Fiets al laten graveren?
Elke inwoner van België heeft een uniek rijksregister
nummer. Als dat nummer op het kader van uw fiets staat,
neemt de politie of gemeente contact met u op wanneer
zij uw fiets onbeheerd hebben teruggevonden. Het loont
dus zeker de moeite om uw fiets te laten graveren met uw
rijksregisternummer.

Voor het markeren van uw fiets kan u in vrijwel elke ge
meente terecht. Waar en wanneer uw gemeente deze
momenten organiseert, vindt u terug onder de rubriek ‘Je
fiets laten graveren’.
Waarom een gestolen fiets aangeven bij de politie?
Het is belangrijk dat de politie weet waar en hoeveel fiet
sen er worden gestolen. Voor de aangifte van een fietsdief
stal hoeft u zelfs niet meer naar het politiebureau te gaan.
Een diefstal kan u snel en gemakkelijk online melden .
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Fiets kwijt? Neem een kijkje op www.gevondenfietsen.be

cultuur
CULTUUR

politie

De concertband van K.F. De Toonkunst nodigt u uit voor een hapje,
een drankje, een vleugje muziek en gewoon gezellig samen zijn

Familiedag vanaf 14 uur met ’s avonds de jaarlijkse strandfuif.

Voetzoektocht door Berg en omstreken. Vertrek aan de sporthal
van Berg langs wegen goed voor kinderwagens. Deelname kost
3 euro.

Aperitiefconcert
K.F. De Toonkunst

Strandfuif en
familiedag

6de voetzoektocht van de
Bergse Vrienden

zon 15/09
van 13u tot 17u

zat 14/09

zon 08/09
van 11u30 tot 13u

Ontmoetingszaal
Sport- & cultuurzaal
Berg

Chiroterreinen Relst
(Hutstraat)

Ontmoetingszaal
sport- en cultuurzaal
Berg

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

maa 16/09, maa 30/9,
maa 18/11 en maa
16/12 van 14u tot 18u

Dansnamiddag
senioren

Gemeenteplein
Kampenhout

Najaarskermis in centrum van Kampenhout.

Kermis
Kampenhout

vrij 6/9 om 18u,
zat 7/9 om 16u ,
zon 8/9 om 14u en
maa 9/9 om 16u

Markt in het centrum van Kampenhout vanaf 18 uur.

Avondmarkt
Kampenhout

Achter de kerk van
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat 2A)
Gemeenteplein
Kampenhout

vrij 6/9 vanaf 21u

Openluchtfuif van scouts Nederokkerzeel. Kaarten kosten in
vooverkoop 4 euro en aan de kassa 6 euro. De voetbalmatch
Schotland- België wordt live vertoond op groot scherm!

Openluchtfuif

Locatie

vrij 6/9 om 18u

Tijdsinfo

Beschrijving

Titel

www.uitinkampenhout.be

in 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:

Ludieke cartoontentoonstelling in het witloofmuseum met meer
dan 50 cartoons met als thema de kunstwereld door verschillende
kunstenaars. Toegang kost 2,5 euro .

Voorstelling van de boeken en cd, voorstelling van het programma
en een hapje, een drankje en een gezellige babbel.

Op zaterdag om 12 uur mosselfestijn. Op zondag om 11 uur
aperitiefconcert met acapellagroep Sjakosj en muziekensemble
Crooniek. Op zondag vanaf 12 uur eet- en dessertstanden met
showcooking door Kurt Dekoninck en wokstand Lina's Kinder- en
muzikale animatie vanaf 13 uur.

Kookdemo waarbij al het lekkers proeven, niet mag ontbreken.

Koninklijke fanfare De Eendracht met zangeres Nathalie Huyghe
o.l.v. Bill Coffindaffer.
Kaarten voorverkoop: 4 euro, kaarten aan de kassa: 6 euro.

Mosselfeest van de wielerclub WTC Relst. De lekkerste mosselen,
vol au vent en curryworsten aan democratische prijzen.

Concert door K.F. De Toonkunst: Een avondvullend muzikaal
programma - in het thema van Water, vuur en wind - o.l.v. dirigent
Kevin Absillis. Deuren: 19:30, start optreden: 20 uur.

Voor meer info: www.eendrachtkampenhout.be

Uiteenzetting door Edwin De Boeck. Toegang kost 5 euro.

Iedereen welkom op de pannekoekennamiddag van ziekenzorg
Kampenhout. Heerlijke pannenkoeken met een kopje koffie, thee, …

(C) Artoontentoonstelling

Startavond
Davidsfonds
Kampenhout

31ste oktoberfeesten

KVLV Stoofpotjes
en ovenschotels

Herfstconcert:
Girl Power

Mosselfeest
WTC Relst

Berg in concert

Familie eetdag
K.F. De Eendracht

De luxe van
30 jaar crisis …
en de ellende
van haar erfenis.

Pannenkoeken
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Ontmoetingszaal
Sport- & cultuurzaal
Berg

Ons Tehuis Brabant
vzw (Perksesteenweg
126)

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

Park van Relst

Sport- en Cultuurcentrum Berg

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

don 03/10/13
van 20u tot 23u

za 05/10/13
van 12u tot 22u ,
zo 06/10/13
van 11u tot 18u

maa 7/10
van 19u30 tot 22u30

zat 12/10/13
om 19u30

zon 13/10/13 v
an 12u tot 20u

zat 19/10/13
van 19u30 tot 23u

zon 20/10/13
van 11u30 tot 19u

din 22/10/13
van 20u tot 22u

zon 10/11/13
van 14u30 tot 18u

UiT in Kampenhout

Witloofmuseum

zon 15/09 - zon 6/10

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 dinsdagnamiddag vertrek om
13u30 aan sporthal Kampenhout

Fietsuitstappen KWB:

De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag
van de maand Kaart-spelavond in de
Pastorij Berg om 20u.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke 1ste donderdag van
de maand in café Sint-Jozef te Relst
vanaf 13u.30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u.30
t/m 19u.
Bridge: elke maandag om 13u.30 in Ter
Elst. Ook beginners welkom.

KAARTEN:

KVLV Kampenhout: elke 2de 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:

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

onderwijs

Theater Wortel
speelt ‘Vliegen’

In juni gingen alle klassen ook op
schoolreis. De kinderen van het
tweede en derde leerjaar van De
Toverberg genoten van een dagje
Planckendael.

onderwijs

Theater Wortel bracht voor onze
kleuters en de kinderen van de
eerste graad het toneelstuk
‘Vliegen’. Het was een prachtige
voorstelling waar niet alleen de
kinderen, maar ook de juffen
van genoten hebben.

Planckendael
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Tivoli
De eerste klas ging op ontdek
king in Tivoli te Mechelen. De
speeltuin mocht natuurlijk ook
niet ontbreken.

Bobbejaanland
Het Klimtouw dompelde zich onder in de wereld van de cowboys in Bobbejaanland. Pret verzekerd.

Activiteiten
-	 Vrijdag 18 oktober 2013 – De Toverberg – Halloweenwandeling
- Zondag 20 oktober 2013 – Het Klimtouw - Brunch
- Vrijdag 25 oktober 2013 - kleuterschool De Toverberg Kijkuurtje in de instapklas van 9 uur tot 10 uur

Pennenvrienden

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2014/2015
Alle kinderen geboren in het jaar 2012 of vroeger
kunnen ingeschreven worden vanaf onderstaande
data zolang de capaciteit niet bereikt is.
• Ouders die al kinderen op school hebben, krijgen
voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) inschrijven vanaf vrijdag 7 maart 2014. Brussen zijn
alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres
of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

• Ook de kinderen van personeel (KvP) vallen onder
deze voorrangsperiode. Zij kunnen hun kind dus
ook inschrijven vanaf vrijdag 7 maart 2014.
• Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden
vanaf vrijdag 21 maart 2014.
Specifieke regeling voor kleuters geboren na 18 november 2012 t.e.m. 31 december 2012. Deze kleuters
kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2015.

Instapmomenten voor het schooljaar 2014/2015:

Maandag 1 september 2014 (1e schooldag): kinderen geboren voor 2 maart 2012
Maandag 3 november 2014 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 4 mei 2012
Maandag 5 januari 2015 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 6 juli 2012
Maandag 2 februari 2015: kinderen geboren voor 3 augustus 2012
Maandag 23 februari 2015 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 24 augustus 2012
Maandag 20 april 2015 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 21 oktober 2012
Maandag 18 mei 2015 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 19 november 2012
Dinsdag 1 september 2015 (1e schooldag 2015/2016): kinderen die geboren zijn voor 31 december 2012
Voor specifieke schooleigen informatie neem je contact op met de directeur van de desbetreffende school:
Gemeenteschool-Nederokkerzeel
"Het Klimtouw" - lagere school
Biststraat 13
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77
www.hetklimtouw.be

Gemeenteschool-Berg
"De Toverberg"
Gemeentewegel 2
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77
www.detoverberg.be

Gemeenschapsonderwijs
"Ter Bronnen" & “Bukadie”
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.54.27
www.scholenterbronnen.be

Vrij onderwijs VGSK De Boomhut
Brouwerijstraat 2
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.74.86
www.vgskdeboomhut.be

Vrije onderwijs ´t Okkerzeeltje" Kleuterschool
Bogaertstraat 4
1910 Kampenhout
Tel: 016/ 65 54 85
tokkerzeeltje.kampenhout.be

Vrij onderwijs Parkschool
Aarschotsebaan 130
1910 Relst-Kampenhout
Tel: 016/65.53.53
www.parkschool-relst.be

onderwijs

Na een jaar over en weer pennen met de
kinderen van ‘De Puzzel’ uit Haacht, was
het nu tijd voor een ontmoetingsdag. De
kinderen van het derde uit Berg en de
tweede graad uit Nederokkerzeel hebben
er allemaal een aantal vriendjes bij.
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Toerisme

19 oktober Dag
van de trage weg
Heeft u een hart voor wandelen of fietsen, vindt u het
belangrijk dat er duurzame en veilige alternatieven
zijn voor de drukke straten of zoekt u graag de rust
en natuur op? Dan zijn trage wegen iets voor u.

TOERISME

Dit jaar brengt Mobiliteit en de Toeristische Dienst,
in samenwerking met een aantal vrijwilligers, een
zesde deelgebied met trage wegen in kaart.
Het gebied wordt begrensd door de Haachtse
steenweg, Dorpel-, en Voorststraat, Nieuwe Kassei,
Driesstraat, Bogaertstraat, Bogaertweg, buurge
meente Erps-Kwerps (Kortenberg), Kerselarebaan,
Heertbaan, Neerstraat, Bergstraat en Nederokker
zeelstraat.
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Op zaterdag 19 oktober 2013 kan u kennis maken
met de realisatie want dan wordt dit deelgebied of
ficieel ingewandeld.
Wij verwelkomen u om 14 uur op de parking van café
Beire Fluit, Laarstraat 24 te Nederokkerzeel. Na een
korte inleiding vertrekken we voor een wandeling van
ongeveer 6 km.
Na afloop ontvangt elke deelnemer een routeplan
van het nieuwe deelgebied en wordt een drankje aan
geboden.
Wij raden u aan om aangepast schoeisel te dragen.
Iedereen is van harte uitgenodigd op deze wandeling.
Meer info

Toeristische dienst 016 65 99 71
sonia.vandendries@kampenhout.vera.be

Manda’s wegje
Op zes juli nodigde de buurt van “Wilder” het
College uit voor de inhuldiging van Manda’s
wegje. Het college ging hier met veel plezier op
in. Tijdens deze opening vertelde de familie en
de buurt honderd uit over de vele verhalen van
Manda en het beruchte wegje.
Trage Wegen brengen terug leven in de brou
werij. Heel Wilder is fier op deze korte trage
weg. Manda’s wegje is de verbinding tussen de
Terloonstraat en de Balkestraat

toerisme

Brussels grondwitloof is een win
terdelicatesse die anno 2013 nog
aangeboden wordt door een 150tal grondwitlooftelers in Vlaan
deren. Kampenhout behoort tot
één van de pioniersgemeenten rond Brussel waar het
grondwitloof als lekkernij ambachtelijk geteeld wordt. De
veiling Bel’Orta en het witloofmuseum getuigen hiervan.
Menig consument in Vlaanderen apprecieert deze lekker
nij van september tot eind mei. Om de trouwe en nieuwe
consumenten attent te maken op de start van het wit
loofseizoen, organiseert Kampenhout samen met de vzw
Brussels Grondwitloof en Bel’Orta voor de tweede maal
allerhande activiteiten op 27 september 2013.

WEDSTRIJD!
Grondwitloof op zijn best! Stuur je overheerlijke
grondwitloofrecepten in en wie weet kan je een
prijs in ontvangst nemen van de gerenommeerde
kok Frank Fol , De Groentekok®.
Koken en uw kookkunst tentoonspreiden is de laat
ste jaren in. Zowel de kookprogramma’s op TV als
de massa’s kookboeken in de winkels getuigen hier
van. We zijn ervan overtuigd dat niet alleen de koks
behoorlijk overweg kunnen met grondwitloof, maar
dat u als burger ook heel wat in uw mars heeft. Als
burger van Kampenhout kan u meedingen naar een
prijs voor het origineelste, het eenvoudigste en het
mooist gepresenteerde grondwitloofgerecht. Zet
uw beste grondwitloofrecept voor 4 personen + foto
op mail naar info@grondwitloof.be of stuur het per
post naar de postbus van de gemeente Kampen
hout (Dienst toerisme, Gemeentehuisstraat 16, 1910
Kampenhout). Dit moet toekomen (post of mail) voor
21 september 2013. Frank Fol zal de recepten be
oordelen en er de drie beste uitkiezen.
Meer info

toerisme@kampenhout.be
tel. 016/65 99 71

’t Waterbos zet zijn deuren
open tijdens de Dag van de
Landbouw

't Waterbos, opgestart in 1999, is een modern en fami
liaal landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesvee en een
hoeveslagerij gelegen op de grens van Kampenhout en
Herent.
Tijdens de Dag van de Landbouw is er heel wat te bele
ven op en rond het bedrijf: er zijn rondleidingen op het
bedrijf en in de hoeveslagerij. U kan een rit maken met
de huifkar door Buken. Kinderen kunnen zich uitleven
op het springkasteel en het stroparcours. U kan genie
ten van een hapje en een drankje en iedereen maakt
kans op een een heerlijk vleespakket!
Kom met eigen ogen ontdekken hoe het leven op het
landbouwbedrijf er aan toe gaat!

U kan dit bedrijf bezoeken op zondag 15 septem
ber 2013 van 10 tot 18 uur (Schoonstraat 9, VeltemBeisem). Meer informatie is terug te vinden op
www.dagvandelandbouw.be/waterbos
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking
met Landelijke Gilde Buken, KVLV Buken en bedrijfs
gilde Leuven-Herent.

TOERISME

Kampenhout in de ban
van het grondwitloof!
Het grondwitloof komt er aan!
Een lekkernij van september
tot eind mei!
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sport

SCHOLENVELDLOOP
17 SEPTEMBER 2013
Op dinsdag 17 september gaat de jaarlijkse scholenveldloop voor de Kampenhoutse lagere scholen door.
De organisatoren en de kinderen hopen ook dit jaar weer
te kunnen rekenen op talrijke supporters.
Ouders, grootouders, buren, enz. zijn van harte welkom
om de deelnemers aan te moedigen.
De starturen worden later nog meegedeeld aan de deelnemende scholen alsook vermeld onder de rubriek sport
op de gemeentelijke website.

SPORT

Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout.

18

START TO MOUNTAINB!KE
In opvolging van de Fit in 12 weken testdag die plaats
vindt op zaterdag 14 september 2013, organiseert de
sportdienst van Kampenhout in samenwerking met
Bloso een initiatiereeks mountainbike.
Deze sessies gaan door op zaterdagochtend (uren
worden later meegedeeld) 5, 12, 19 en 26 oktober
2013 met als afsluiter de 11.11.11-mountainbike
toertocht op zondag 3 november 2013.
De lessen starten en eindigen steeds aan de sport
hal Kampenhout (Zeypestraat 26).
Iedereen kan deelnemen aan deze lessen waarin u
in 5 weken de basistechnieken van het mountainbi
ken onder de knie krijgt.
Opgelet, vooraf inschrijven is verplicht.
Heeft u geen eigen mountainbike? Geen probleem,
neem dan even contact op met de sportdienst.
Voor inschrijvingen of meer info over ‘start to moun
tainbike’ kan u terecht bij de sportdienst of op de ge
meentelijke website onder de rubriek sport.

sport

SPORTWEKEN
ZOMERVAKANTIE 2013

Word Golfer en ontdek dé Sport van het jaar op de
Brabantse Golf i.s.m. de sportdienst van Kampen
hout
In samenwerking met de Brabantse Golf en Bloso
organiseert de sportdienst van Kampenhout ini
tiatieslessen golf voor 50-plussers. De Week van
de Sportclub (7-15 september) vormt de basis
van deze actie die kadert in de campagne Golf, de
Sport van het jaar.
Ben je ouder dan 50 jaar?
Proef dan snel van dé Sport van het jaar via een
initiatie op de Brabantse Golf! Voor slechts 5 €
i.p.v. 10 € kun je deelnemen aan een initiatie op 6,
13, 20 of 27 september en dit telkens van 19u tot
20u of van 20u tot 21u.
Het benodigde materiaal is aanwezig op de golf
club; je dient dus enkel je golfswing én je enthou
siasme mee te brengen!
Inschrijven voor de actie kan via de sportdienst of
via wordgolfer@golfvlaanderen.be met vermel
ding van de naam, leeftijd en de golfclub.

Proficiat Stef
Stef Maginelle, die in 2007
de Mount Everest beklom,
zorgde recent voor een pri
meur. Als eerste Belg be
klom hij twee bergen van
8000 meter tijdens een
zelfde expeditie. Hij beklom op 21 juli de top van Gasher
brum II in Pakistan, om een week later op 29 juli de top van
Gasherbrum I te halen. Het was een zware, fysische en
mentale beproeving met barre weersomstandigheden,
maar het doel werd bereikt.
www.belgiangasherbrumclimb.be

Meldpunt sport
Heb je vragen en/of opmerkingen
i.v.m. sport en bewegen?
Meld dit dan via sport@kampen
hout, 016/65 99 75 of op de sport
dienst zelf. De sportdienst bevindt zich in de sporthal
van Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout.

AAN DE SPORTVERENIGINGEN ERKENNINGS- EN SUBSIDIEAANVRAGEN
Alle erkennings- en subsidieaanvragen moeten voor
15 september 2013 worden binnengebracht op de
sportdienst. De nodige documenten, alsook een han
dige leidraad, vind je op de gemeentelijke website.

De sportdienst blijft echter bereid om alle vragen om
trent de dossiers te beantwoorden.
Wees op tijd!
Laattijdige dossiers worden niet behandeld.

SPORT

WORD GOLFER - 50-plussers

Afgelopen zomervakantie werden er naar jaarlijk
se gewoonten weer enkele sportweken georgani
seerd door de sportdienst.
In totaal hebben meer dan 300 kinderen kunnen
proeven van een divers sportaanbod. Zowel tra
ditionele, nieuwe, individuele en groepssporten
werden beoefend.
De sportfunctionaris bedankt alle monitoren die
de kinderen, jongeren en kleuters ongelooflijke
weken bezorgden. Zonder hun inzet en engage
ment zouden de sportweken niet mogelijk zijn.
Bedankt allemaal en hopelijk tot volgend jaar!
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OCMW

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE 2013
Wat?
Als je de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie,
verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan je
een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage si
tueert 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.

OCMW

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
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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
Woensdag
Dinsdag		
Maandag

10-09-2013
09-10-2013
05-11-2013
05-12-2013

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

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met
meerdere appartementen woont, vraagt u aan de
eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie
van de leveringsfactuur en een attest met ver
melding van het aantal appartementen waarop de
factuur betrekking heeft)
• je 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

Dagopvang in Kampenhout
Vanaf 16 sep
tember
start
Familiehulp – in
samenwerking
met het OCMW
en het gemeentebestuur van Kampenhout - een nieuw
dagverzorgingshuis: NOAH.
NOAH staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijk
heid. Senioren en mensen met een zorgbehoefte kunnen er
- samen met een verzorgende van Familiehulp - een gezel
lige, huiselijke dag doorbrengen.
NOAH is er voor mensen die zin hebben in gezelschap, in
een leuke dagactiviteit, of nood hebben aan ondersteuning
en een zorgende hand. Gezelligheid en huiselijkheid staan
hier centraal.
In het dagverzorgingshuis moet niets, de cliënt kiest zelf
waar hij/zij zin in heeft: de krant lezen, een cake bakken,
naar een film kijken, koffiekletsen, een bloemstuk
maken,… De verzorgende kan ook helpen met een aantal
verzorgende taken: een douche, haar- en baardverzorging,
een handmassage,… .
Deze vorm van dagopvang is er voor alle thuiswonende
personen met een zorgbehoefte die beroep doen – of
wensen te doen – op een dienst voor gezinszorg of aanvul
lende thuiszorg.
Wil u graag kennismaken met NOAH? U kan een gratis
kennismakingsbezoek aanvragen of langskomen tijdens
de opendeurdag op zaterdag 19 oktober 2013 tussen 13 en
17 uur. Een tas koffie met lekkernij staat voor u klaar. Uw
buren, vrienden en familieleden zijn uiteraard ook welkom.

Praktische info:
Komt u zelf niet in aanmerking, maar kent u
iemand in uw omgeving? Vertel hen zeker over ons!
Openingsuren: elke werkdag van 8u45 tot 16u45.
Cliënten kiezen zelf wanneer en hoe vaak ze komen.
Kostprijs: 3.5 euro per uur, warm middagmaal: 7 €
Adres: Zuurhage 2/21, 1910 Kampenhout (vlakbij de
Tiendeschuurstraat)
Meer info? Familiehulp Leuven, 016 / 29 81 30 of
leuven@familiehulp.be

welzijn

Al bijna 20 jaar lang verkopen duizenden
vrijwilligers tijdens het derde weekend van
september azalea’s. Het plantjesweekend gaat
dit jaar door op 13, 14 en 15 september.
De opbrengst van de verkoopactie gaat naar
psychosociale projecten voor kankerpatiën
ten, naar het Kankerfonds, naar hulp voor
kinderen met kanker enz. Dit keer gaat er
bijzondere aandacht naar de gevolgen van
kinderkanker op lange termijn.
Ook nu zal de actie in Kampenhout niet
onopgemerkt voorbijgaan. Afhankelijk van
het totaal aantal beschikbare helpers staan de vrijwilligers tijdens deze
3 dagen op ongeveer 16 plaatsen verspreid over groot Kampenhout
(bakkers, superettes, krantenwinkels, grootwarenhuizen, aan de ker
ken van de verschillende parochies,...). Daar zullen ze mooie azalea’s in
verschillende kleuren aanbieden voor 6 euro per stuk.
Net zoals de vorige jaren hopen we ook dit jaar minstens 3000 plantjes te
verkopen. Als we daar in slagen, zal Kampenhout weer tot de absolute top
van Vlaanderen behoren! We rekenen daarvoor op de medewerking van
alle inwoners van Kampenhout.
Mensen die nog willen helpen om azalea’s te verkopen, kunnen contact
opnemen met de coördinator van het Plantjeswee einde voor Kampen
hout: Paul Vander Elst (0475.33.81.73 of komop.kanker@kampenhout.be).

Herinnering
vrijwilliger

van het jaar 2013!
Tot oktober mogen er nog
mensen worden genomineerd
voor vrijwilliger van het jaar.
Wie graag eens iemand in de
bloemetjes zet voor zijn of haar
bereidwillige inzet, vrijwilligers
werk, goede daden
voor een bepaalde vereniging,
enzovoort, vul zeker het
nominatieformulier op de
gemeentelijke website in!

WIL JIJ OOK STOPPEN
MET ROKEN?
De gemeente Kampenhout start in
samenwerking met de welzijnsraad een
rookstopprogramma in groep. De cur
sus omvat acht sessies gespreid over
twee maanden en wordt geleid door
Brigitte Bastyns, erkend tabakoloog.
Zin in een frisse start? Kom meer te
weten tijdens de infosessie op dinsdag
1 oktober om 20 uur in de raadzaal
(gemeentehuis Kampenhout).
De rookstopsessies gaan door op 8/10,
15/10, 22/10, 29/10, 31/10, 7/11, 14/11 en
28/11.
Voor de eerste sessie betaalt u 30 euro.
Dit wordt volledig terugbetaald door uw
ziekteverzekering. De volgende sessies
betaalt u telkens 25 euro, waarvan 20 euro
wordt terugbetaald.
Vooraf inschrijven bij de intergemeente
lijke tabak-, alcohol– en drugpreventie
werker 0474/85 92 17 of drugpreventie@
kampenhout.be
Meer info ook verkrijg
baar tijdens de jaar
markt (stand welzijns
raad)!

WELZIJN

Kom op tegen Kanker
Plantjesweekend
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SENIOREN

SENIORENFEEST 2013
Donderdag 26 september 2013
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Programma:

SENIOREN

Deuren open vanaf 11.15 uur
Warm middagmaal om 12 uur
Showprogramma om 14.30 uur met:
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Toegangskaarten kosten 15 euro per stuk (middagmaal en showprogramma) of
7 euro per stuk (enkel showprogramma) en zijn verkrijgbaar tot 17 september 2013 bij:
Dienst Bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst Welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 30)
Vrijwilligers
Gustaaf Meeus Peperstraat 121 A
Maurits Overloop Kruisstraat 4
Victor Peeters
Wildersedreef 31 A
Sylvain Verdeyen Laarstraat 38
Albert Willems Torfbroeklaan 18

Burgemeester & Schepenen
Kris Leaerts
Aarschotsebaan 83
Stefan Imbrechts
Grootveldstraat 89
Rudi Van Ingelgom Nederokkerzeelstraat 15
Stefaan Peremans
F. Schoevaertsstraat 12
Marleen Van De wiele Assentstraat 2
Stefan Vandevenne
Langestraat 15
Greet Willems
Grootveldstraat 68

0478 36 33 40
0498 92 27 75
0475 83 17 67
0497 89 61 84
0475 95 10 57
0496 47 64 05
0473 95 89 39

SENIOREN

computerlessen
voor senioren

Dansnamiddagen najaar 2013
Onze senioren blijven naar hartenlust dansen
en swingen bij Salons Deli Dish (‘Den Ast’)!
De dansnamiddagen gaan telkens door op de
3de maandag van de maand.
Inkom is gratis. Iedereen is welkom telkens
vanaf 14 uur. Het live muzikaal entertainment
wordt verzorgd door DJ Yves Ombelets.

(*Opgelet! Deze datum is uitzonderlijk geen
3de maandag van de maand.)

Inschrijvingsformulier
Wat?

Computercursus voor absolute beginners. De cursus bestaat uit 10 lessen, waarvan
5 praktijklessen en 5 oefenlessen . U leert de basisprincipes van werken met de
computer (hoe start ik de computer op, hoe sla ik een document of foto op, mappen 		
aanmaken, iets opzoeken op internet, een eenvoudige e-mail versturen, …)

Wanneer? Dinsdag 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11 (theorieles 18u30-21u)
Donderdag 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11 (praktijkles 18u30-21u)
Waar?

Computerlokaal basisschool VGSK (Brouwerijstraat 2)

Kostprijs? 58 euro per persoon. Na inschrijving ontvangt u van de gemeente een overschrijvingsformulier voor betaling van de cursus. In de prijs is een USBstick inbegrepen waarop 		
elke deelnemer oefeningen kan bewaren.
Gezien het beperkte aantal deelnemers , is inschrijven verplicht. Dit kan tot en met 26 september
bij de dienst welzijn via 016 65 99 30 of via onderstaand inschrijvingsformulier.

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN – INSCHRIJVINGSFORMULIER
te bezorgen aan de dienst welzijn (villa lucie, gemeenteplein) tot en met 26 september 2013
Voornaam en naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
1910 Kampenhout
Telefoonnummer: ……………………………………….…………………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………….…………………………………………………………………………
Datum en handtekening: ….... /….... / 2013

SENIOREN

16 september
30 september*
18 november
16 december
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BEN JIJ DE SLIMSTE INWONER VAN KAMPENHOUT?
WOESTIJNVIS en VIER starten met het 2de seizoen
van ‘DE SLIMSTE GEMEENTE’!
Kampenhout neemt deel aan de preselectie die
WOESTIJNVIS organiseert (eind oktober 2013). Het
beste man-vrouwduo, vergezeld van de burgemees
ter gaat door naar de tv-opnames, die begin 2014
starten.

Voorwaarden:
• Inwoner zijn van Kampenhout
• Inschrijven ten laatste 27 september 2013
-	 via cultuur@kampenhout.be of tel. 016/65 99 39
- als duo: 1 man en 1 vrouw (naam & adres van
beide kandidaten)
- opgelet: plaatsen zijn beperkt!

Om te weten wie de slimste vrouw en slimste man
van Kampenhout is, organiseert de gemeente haar
eigen preselectie op dinsdag 1 oktober 2013
om 20 uur (GLAZEN ZAAL – Gemeenteplein).
U krijgt een uurtje de tijd om als duo (een man &
een vrouw) ongeveer 75 vragen te beantwoorden.
Het beste duo mag naar de preselectie van
WOESTIJNVIS (eind oktober).

(C)ARTOONTENTOONSTELLING
Ludieke

cartoontentoonstelling

Komt u ons bezoeken?

in Kampenhout!

Dat kan van zondag
15 september 2013 tot en

Meer dan 50 cartoons!

met zondag 6 oktober
tijdens de openingsuren!

Thema: de kunstwereld door
verschillende kunstenaars .

Voor toegangsprijzen

In het
Witloofmuseum!

& verdere info:
www.witloofmuseum.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout (vlakbij Kampenhout sas—ruime parking)
V.U.: College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16—1910 Kampenhout

Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien
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