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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

burgerlijkestand@kampenhout.be

016 65 99 31

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

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein

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.

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 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 12

milieudienst@kampenhout.be

Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

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

Drugpreventie

Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Hutstraat 24
016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

0474 85 92 17

drugpreventie@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20
Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

UIT DE GEMEENTERAAD

De winter was zacht en
zelfs zeer zonnig. Het heeft
zijn positieve invloed op de
mensen.
De ‘paasperiode’ is de voorzet
naar de zomer waar ieder van ons
naar uitkijkt. Als u binnen-kort op vakantie gaat
naar verre oorden, kijkt u best even na of alle
nodige identiteitsbewijzen in uw bezit zijn. Als u nog
iets nodig heeft, neem tijdig contact op met onze
diensten. Zij staan voor u klaar.
De verkiezingen komen er aan in mei. We doen een
oproep om op een gezonde en milieuvriendelijke
manier te gaan stemmen. Kom met de fiets naar
de sporthal of maak er een mooie wandeling
van. Iedereen kan tonen dat we begaan zijn
met ons milieu en de mobiliteit en hiervoor
een inspanning leveren. We zijn tenslotte een
sportieve en gezonde gemeente! Laten we er op
25 mei 2014 dus samen een CO2 neutrale fiets- en
wandelzondag van maken in Kampenhout.
Voor de mindermobielen onder ons zorgen we ook.
Als familie of buren geen oplossing bieden, zijn er
nog onze vrijwilligers die altijd klaar staan. Reeds
nu dank aan alle vrijwilligers.
Het gaat snel, het gaat zeer snel … hoort u wel eens
zeggen. Dat is positief. Als de dagen goed gevuld
zijn en er veel activiteiten georganiseerd worden,
gaat het natuurlijk snel. In Kampenhout zijn er altijd
voldoende activiteiten en mogelijkheden.
De kermissen in Kampenhout, Berg, Buken,
Nederokkerzeel en Relst komen eraan. Vele
verenigingen zetten zich in om deze kermissen kleur
te geven. Spreek af met vrienden en kennissen en
kom even langs.
U zal er van versteld staan wie u allemaal tegenkomt.
Op een leuke manier mensen ontmoeten en samen
activiteiten doen, maakt een mens gelukkig.
Dat is een van de facetten waardoor onze
gemeente zo’n mooie en actieve gemeente is.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

VERVANGING GEMEENTERAADSLID WIM PULINX
Dhr. Wim Pulinx (Open VLD) heeft wegens professionele redenen zijn ontslag aangeboden als gemeenteraadslid. De gemeenteraad nam kennis van dit
ontslag met ingang van 3 april 2014. Hierdoor kwam
er een mandaat van gemeenteraadslid vrij. Overeenkomstig de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de bepalingen van het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet werd mevr. Jessy
Honée als opvolger van dhr. Wim Pulinx geïnstalleerd. In de OCMW-raad werd mev. Jessy Honée opgevolgd door mevr. Annie Casteels.
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
BEMIDDELINGSPROCEDURE GAS
Door de nieuwe GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties) van 24 juni 2013 en het KB van
28 januari 2014 heeft de gemeenteraad een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen
de stad Vilvoorde en de gemeente Kampenhout voor
de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties. Dit in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering
m.b.t. de jeugdcriminaliteit. Ook heeft de gemeenteraad kennis genomen van het nieuwe bemiddelingsreglement.
VASTSTELLING BELASTING OP DE AFGIFTE VAN
ADMINISTRATIEVE STUKKEN
De federale overheidsdienst binnenlandse zaken
heeft op 1 januari 2014 haar prijzen voor het afleveren van identiteitsdocumenten verhoogd. Hierdoor zijn deze documenten voor de burger duurder
geworden. Omdat niet afgeronde bedragen de efficiënte afhandeling van de betalingen hinderde, werd
besloten om de gemeentebelasting te laten dalen.
De burger betaalt nu opnieuw de afgeronde (en lagere) bedragen. Voor het invoeren van biometrische
reispassen vanaf 2 april 2014 zijn er enkele investeringen gebeurd en zullen er meer administratieve
manipulaties moeten gebeuren door onze diensten,
daarom worden deze tarieven verhoogd.
De reglementen en agenda kan u raadplegen op
onze gemeentelijke website. De volgende zittingen
van de gemeenteraad gaan door op 8 mei en 19 juni
2014.

UIT DE GEMEENTERAAD

Beste Inwoner,
Beste Kampenhoutenaar,
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BURGERZAKEN

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

HUWELIJKEN
Karl Piot & Leentje Mortier

21/02/2014

Quinten Sleuwaegen & Noémi Van Hul

22/02/2014

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(januari - februari)

BURGERZAKEN

Gouden
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Ruben Clement &
Hilde Vanacker
Steve Godts &
Karen Schillebeeckx
Ivitca Seré &
Duangjai Homchan
Alexandre Lalmant &
Céline Pochic
Rafael Lozano Santiso &
Nathalie Vanderzeypen

30/12/2013 Oscar

Tim Claes & Elke Bauwens

21/01/2014 Rune

Daniëls Wouter &
Loes Ubachs
David Maris &
Kelly Van den Eynde

27/12/2013 Emiel
27/12/2013 Hasse

3/01/2014

Noah

13/01/2014 Lucía

22/01/2014

Lars &
Warre

23/01/2014 Mabel

John Knight & Ann Houtman 24/01/2014 George

Franciscus De Cat & Anita Goffin
Renaat De Coster & Rachel Vestraets

Diamanten
Victor Feyens & Paula Van Craenenbroeck vierden hun
diamanten huwelijksjubileum. Reeds 60 jaar delen zij
lief en leed. Zij namen de gelukwensen en geschenken
van het Koninklijk Paleis, het provinciaal bestuur en het
gemeentebestuur in ontvangst. Wij wensen hen langs
deze nogmaals van harte proficiat en hopen dat zij nog
talrijke jaren in goede gezondheid omringd door familie
en vrienden samen mogen zijn.

Steven Wijnants &
Valesca Lippens
Sander Broes &
Chana Peeters
Jeffrey De Sutter &
Liesbeth Moens
Marnix Dupré &
Ellen Gijsbrechts
Koen De Backer &
Katje Croes
Luc De Backer &
Kata Racz
Rocky De Batselier &
Kim Hernou
Lieven Vlaeminck &
Annelies Naessens
Bart Vandenberghe &
Ulrike Dries
Michaël Huyghe &
Evelien Put
Karim Ziach &
Christel Tummers

24/01/2014 Charlotte
25/01/2014 Eleanor
29/01/2014 Nina
31/01/2014 Marit
2/02/2014

Mathias

5/02/2014

Alma

5/02/2014

Yens

11/02/2014 Emiel
17/02/2014 Elise
19/02/2014 Jana
22/02/2014 Nora

OVERLIJDENS
Victor Feyens & Paula Van Craenenbroeck

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Andy De Ruysscher &
Karolien Rens
Khousseyn Lorsanov &
Anjela Aboubakarova
Odette Mukamana
Hans Janssens &
Daphne Vander Slaghmolen
Joeri Goemaere &
Jennifer Rockx

16/12/2013 Matteo
18/12/2013 Aliya
22/12/2013 Grace
26/12/2013 Lone
26/12/2013 Neo

Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
ons ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij alle nabestaanden onze meest oprechte deelneming aan en wensen
hen veel sterkte toe.
Verstraeten Georges
Melyn Melania
Wauters Roger
De Coster Florentine
Van Steenwinckel Lodewijk
Gillyns Rosalia
Meyfroidt Francis
Dekeyser Hugo

13/01/2014
17/01/2014
02/02/2014
13/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
21/02/2014

VERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN

Gelet op de grote verkeerstoeloop willen we vragen om de voorgestelde uren op de oproepingsbrief te respecteren en doen we een warme
omroep om zoveel mogelijk met de fiets te komen stemmen. Er is
een bewaakte fietsenparking en iedere fietser krijgt een lotje van de
actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’!

(Tijdens het College van Burgemeester en Schepenen van 11 maart
2014 werd beslist dat er geen openbare verkiezingsborden zullen geplaatst worden.)

‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’, dat is dit jaar elke
dag winnen! Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31
mei met de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar in onze gemeente, en maak elke dag kans op
mooie prijzen.
Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet
of met de fiets verplaatsen, dragen bij aan de leefbaarheid van Kampenhout. Onze gemeente wordt
hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te
vertoeven.
Wie van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei bij een
deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te
voet, ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar een Belgerinkel-lot met een unieke code.
U registreert dit lot op www.belgerinkel.be en maakt
zo kans op één van de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen. Iedere rit naar
een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om
een prijs te winnen!

En heeft u tijdens de campagneperiode nog niet gewonnen? Niet getreurd, u maakt dan nog steeds kans
op de unieke Achielle retro-fiets en andere mooie
prijzen, exclusief voorbehouden voor deelnemers in
onze gemeente.
Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf
eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche, en bent u te voet of met de fiets? Aarzel
dan niet om uw Belgerinkel-lot te vragen.
De campagne met “Belgerinkel naar de Winkel” is
een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en
Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is één van de 160 gemeenten die aan deze
campagne deelneemt. En wie weet, bent u dit jaar
één van de klanten die de unieke ‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’ Achielle retro-fiets of één van de andere mooie prijzen wint!
Meer info:
Dienst lokale economie 016 65 99 22

VERKIEZINGEN

Op zondag 25 mei 2014 zijn er de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. U kan die dag komen stemmen vanaf 8 uur tot 16
uur in de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26). Er zal in de
Zeypestraat eenrichtingsverkeer zijn vanaf de Haachtsesteenweg
richting sporthal. De mensen die graag eerst de stemprocedure
eensuitproberen, kunnen hiervoor terecht bij de dienst bevolking
(Gemeentehuisstraat 16) en de bibliotheek (Tritsstraat 5 ) tijdens de
gewone openingsuren van 5 mei tot 21 mei.
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CULTUUR

HEEMKRING:

EVENEMENTENGIDS
MET AANVRAAGFORMULIER

CULTUUR

De organisatie van een evenement kan een hele
klus zijn. De gemeente helpt u daar graag bij
en ontwikkelde daarom een handige gids met
algemene informatie, verwijzingen naar reglementen, nuttige weetjes en nog veel meer. Bij de
gids hoort een aanvraagformulier.
Dit moet je invullen in geval van evenementen
waarbij de gemeente of politie een actieve rol
moet spelen, zoals het uitlenen van gemeentelijk materiaal, afleveren van een drankvergunning of muziekafwijking, straten verkeersvrij
maken, …

TENTOONSTELLING CAMPENHOLT
Tijdens het kermisweekend (14-16 juni) verwacht Campenholt u allen weer massaal in
de raadzaal voor een boeiende tentoonstelling over het Kampenhouts verleden. Oude
foto’s, brieven, artikels, bidprenten, enz. …
nemen u mee naar het Kampenhout van
onze voorouders. Afspraak op zondag 15 juni
tussen 10 en 16 uur in de raadzaal (Gemeentehuisstraat 16). De klemtoon ligt deze keer
op ‘Scholen in Kampenhout’.

De gids en het aanvraagformulier vindt u op
www.kampenhout.be (Activiteiten > Organisatie
activiteiten).

CAMPENHOLT ZOEKT oude foto’s, prentkaarten, doodsprentjes, doodsbrieven, … om
te bewaren, maar ook documenten, voorwerpen i.v.m. Wereldoorlog I (1914-1918)
voor de tentoonstelling ‘den Grooten Oorlog’
van 9 tot 23 november 2014 in Villa Lucie.
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Meer info:
www.kampenhout.be/heemkring
Heemkring@kampenhout.be
016/65 99 39 (Gerry Croon)
0474/48 06 32 (Marcel Andries)
016/65 69 12 (Hugo Schoevaerts)

CULTUUR

TENTOONSTELLING DOEDELZAK
Een doedelzak doet u waarschijnlijk meteen aan Schotland denken, maar wil dat ook zeggen dat we dit instrument danken aan onze bontgerokte buren? Of ligt de
bakermat van de Pijpzak in Azië? Welke types zijn er allemaal en hoe kan u deze van elkaar onderscheiden? Hoe
kunnen we ons Belgenland in verband brengen met de
doedelzak?
Als u benieuwd bent naar het antwoord op deze vragen,
kom dan naar de tentoonstelling over de doedelzak in
het Brabants Centrum voor Muziektradities (BCM) van
zondag 18 mei tot en met zondag 15 juni 2014 (Villa Lucie, Gemeenteplein Kampenhout).
zondag 18 mei 		
dinsdag 20 mei		
zondag 25 mei 		
dinsdag 27 mei 		
zondag 1 juni 		
dinsdag 3 juni 		
zondag 8 juni 		
dinsdag 10 juni		
zondag 15 juni		

14 tot 17 uur
9 tot 19 uur
14 tot 17 uur
9 tot 19 uur
14 tot 17 uur
9 tot 19 uur
Gesloten (Pinksteren)
9 tot 19 uur
14 tot 17 uur

Groepen kunnen voor een bezoek aan de tentoonstelling
ook terecht op andere momenten. Voor meer info of een
afspraak, contacteer de dienst cultuur.
VOORDRACHT DOEDELZAK
Een interessante voordracht over de doedelzak door
musicoloog Hubert Boone naar aanleiding van zijn
nieuwste boek ‘Doedelzaktraditie in België’ met aanvullende
tentoonstelling in Villa Lucie.
De voordracht gaat door op
dinsdag 20 mei om 20 uur in de
Glazen Zaal (OCMW, Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout).
Meer info:
www.kampenhout.be/bcm
bcm@kampenhout.be – 016/65 99 39

MUZIEKSCHOOLFEEST
21 JUNI 2014
Noteer deze datum alvast in uw agenda want die
dag staat u een fijn muzikaal avontuur te wachten!
Het muziekschoolfeest gaat door in de glazen zaal
van het OCMW en wordt gebracht door de leerlingen van het filiaal in Kampenhout. ’s Avonds volgt
een muzikale quiz met live muziek!

CULTUURPRIJS 2014
Cultuurraad Kampenhout, i.s.m. het gemeentebestuur, reikt dit jaar voor de 9e keer de Kampenhoutse Cultuurprijs uit. De winnaar krijgt een
aandenken en wint een cheque ter waarde van
200 euro. Ook alle genomineerden krijgen een
aandenken.
Hoe inschrijven?
Ongetwijfeld kent u iemand die zich de laatste
jaren bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied en dit in al zijn facetten. Als inwoner
van onze gemeente, als lid van een vereniging of
als lid van de cultuurraad kan u één of meerdere
kandidaten voordragen.
Iedere voordracht moet worden gemotiveerd met
de reden waarom deze persoon of vereniging volgens u voor de Cultuurprijs 2014 in aanmerking
komt.
De jury wordt samengesteld uit de leden van de
algemene vergadering van de cultuurraad.
De voordrachten moeten uiterlijk voor 15 september 2014 toekomen op het secretariaat van de
cultuurraad (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout) of per e-mail cultuur@kampenhout.be

CULTUUR

BRABANTS CENTRUM VOOR
MUZIEKTRADITIES
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CULTUUR

KERMISSEN VOORJAAR
KERMIS RELST
Zaterdag 3 mei 2014
Vanaf 17u: Kermisattracties voor klein en groot
Van 10u tot 18u: Opendeurdag “Kinderkunstenatelier” en
Tentoonstelling “Schilderklas Benni”
Zondag 4 mei 2014
Vanaf 14u: Kermisattracties voor klein en groot
Van 14u tot 18u: Opendeurdag “Kinderkunstenatelier” en
Tentoonstelling “Schilderklas Benni”
Vanaf 14u: Jeugdhuis Tonzent: “instuif met streekbieren“
Van 16u tot 18u: Kindergrime door Chiro

CULTUUR

Maandag 5 mei 2014
Vanaf 16u: Kermisattracties voor klein en groot
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KERMIS BUKEN
Vrijdag 9 mei 2014
Vanaf 20u: Oorlogsconcert “Buken 1914” door de K.F.”De
Eendracht” - Kampenhout
Zaterdag 10 mei 2014
Vanaf 7u: GPS-Wandeling ‘Witloofstappers’
Vanaf 15u: Kermisattracties voor klein en groot
16u: Clown Bobo’s kindershows
20.30u: Optreden “Flashback coverband”
Doorlopend mogelijkheid om iets te drinken of een pannenkoek te smullen!
Zondag 11 mei 2014
Vanaf 9 u: Rommelmarkt
Vanaf 10u: Kermisattracties voor klein en groot
11u: Aperitiefconcert - K.F. ‘De Vlaamse Leeuw’ Relst
16u: Optreden “Musicus Cliff”
Doorlopend mogelijkheid om iets te drinken of een pannenkoek te smullen!
KERMIS NEDEROKKERZEEL
Kermisattracties voor klein en groot
Zaterdag 17 mei 2014: vanaf 17 uur.
Zondag 18 mei 2014: vanaf 14 uur.
Maandag 19 mei 2014: vanaf 16 uur.
KERMIS BERG
Kermisattracties voor klein en groot.
Zaterdag 24 mei 2014: vanaf 17 uur.
Zondag 25 mei 2014: vanaf 14 uur.
Maandag 26 mei 2014: vanaf 16 uur.

Overige data:
Kermis Kampenhout: 14, 15 en 16 juni
Jaarmarkt Kampenhout: 15 juni (met Ambi Line
Dancers en feesttent door Kampenhoutse
Middenstand op de hoek van Gemeentehuisstraat
en Kerkstraat)
Kampenhout Swingt - Kampenhout: 3 juli
Kampenhout Swingt - Nederokkerzeel: 17 juli
Kampenhout Swingt - Buken: 7 augustus
Okkeziel Bruist: 15, 16 en 17 augustus
Kermis Berg: 23, 24 en 25 augustus
Kampenhout Swingt - Berg: 28 augustus
Kermis Kampenhout: 12, 13, 14 en 15 september
Avondmarkt Kampenhout: 12 september

VRIJETIJDSGIDS 2014-2016
De gemeente Kampenhout is steeds in beweging,
zowel op socio-cultureel, sportief als jeugdig
vlak. Verenigingen evolueren en daar wil de gemeente op inspelen.
In de zomer van 2014 zouden we samen met jullie
een up-to-date vrijetijdsgids willen uitbrengen,
waarin alle verenigingen en initiatieven op het
gebied van vrije tijd aan bod komen.
Alle verenigingen door de gemeente gekend hebben ondertussen al een brief hierover gekregen?
Niet gekregen of nieuwe vereniging? Laat het ons
weten!
Meer info:
e-mail: cultuur@kampenhout.be
tel.: 016/65 99 39

ONDERWIJS

In het vijfde en zesde leerjaar leerden de kinderen over de
Middeleeuwen en natuurlijk werden de kastelen van toen
onderzocht en nagebouwd.

CARNAVAL
Het leukste feest
van het schooljaar
is voor de meeste
kinderen natuurlijk carnaval. De
stoet moest door het slechte weer worden ingekort, maar het feest achteraf en de lekkere
pannenkoeken maakten dit zeker goed.

ONDERWIJS

KASTELEN – LAGERE SCHOOL HET
KLIMTOUW

OPENDEUR - DE TOVERBERG
Zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school toonden hun project ‘beroepen’ aan
alle ouders, grootouders, … die
op bezoek kwamen tijdens de
opendeurdag.
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INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND
SCHOOLJAAR
ACTIVITEITEN
Zaterdag 26 april 2014 –
Schoolfeest Het Klimtouw
Zaterdag 10 mei 2014 –
Schoolfeest De Toverberg

Maak een afspraak via mail (directie@detoverberg.be) of telefonisch
(016/659977) met juf Fanny.
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

JEUGD

TERUGBLIK: BE OKÉ

JEUGD
BURGERZAKEN

Tijdens de voorbije krokusvakantie mochten de kinderen en animatoren genieten van een stralend zonnetje
en werd er natuurlijk veel buiten gespeeld! De kinderen kregen een heus aanbod van fantasiespelen, creatieve opdrachten, verkleedsessies en een goede portie
actieve spelletjes voorgeschoteld. De laatste dag hebben zij ook een zelfgemaakte glijbaan uitgeprobeerd:
succes gegarandeerd! De animatoren en kinderen zijn
het Be Oké-jaar goed begonnen, wij kijken al uit naar
de paasvakantie!
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KINDERKUNSTENATELIER:
SCHOOLJAAR 2014-2015!
Knutselen, tekenen, schilderen, collages maken,
met klei werken, … klinkt je als muziek in de
oren? Dan is het Kampenhouts Kinderkunstenatelier zeker iets voor jou! Inschrijven kan vanaf
zaterdag 3 mei. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!
Kom
gerust
eens langs in
de lokalen van
de jeugddienst
(Hutstraat 24)
tijdens de kermis van Relst.
Want op zaterdag 3 mei van
15 tot 18 uur
kan je dan kennismaken met de kunstenjuf Els Lenaerts, eventuele vragen stellen of al inschrijven voor het
nieuwe schooljaar (2014-2015).
Meer info:
www.kampenhout.be/jeugd
e-mail: jeugd@kampenhout.be
tel.: 016/65 99 39.

INSCHRIJVINGEN
ZOMERVAKANTIE 2014
De zomervakantie is bijna in zicht en ’t Grobbeltje maakt zich klaar om er weer een spetterende
speelpleinzomer van te maken! Onze animatoren
en de jeugddienst staan ter beschikking van dinsdag 1 juli tot en met vrijdag 22 augustus 2014 (met
uitzondering van 11 juli, 21 juli en 15 augustus).
Voor inschrijvingen kan u terecht op http://
kampenhout.ticketgang.eu
U kan tot drie dagen op voorhand inschrijven
(zolang er plaats is). Voor meer informatie kan u
terecht bij de jeugddienst: 016 65 99 15 of jeugd@
kampenhout.be.

ANIMATOREN GEZOCHT!
Speelpleinwerking ’t Grobbeltje is nog op zoek
naar enthousiaste jongeren die met een grote
portie plezier activiteiten bedenken, spelletjes
spelen en eens lekker gek willen doen deze zomer! Denk je dat dit iets voor jou is of heb je al
eens als animator gewerkt, maar de kans nog
niet gehad om je opnieuw in te schrijven? Aarzel
niet en stel je kandidaat!
Inschrijven doe je schriftelijk (per post of email:
jeugd@kampenhout.be) via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op de gemeentelijke website. Hopelijk tot snel!

SENIOREN
- Publireportage -

Daarom de campagne
‘Da’s toch handig,
dat internet!’

Wist je dat…?
Wist je dat… uit cijfers van 2013 voor
Vlaanderen blijkt dat ongeveer de helft
van de ouderen (65-74 jaar) nog nooit het
internet heeft geraadpleegd? Dit in tegenstelling tot 1% van de 25-34-jarigen en
3% van de 35-44-jarigen. Ouderen ondervinden een aantal drempels dat hen ervan
weerhoudt online te gaan:
• de perceptie dat het internet niet
nuttig is

• angst voor het onbekende en om
dingen fout te doen

• weinig of geen vertrouwen in het
internet

• fysieke beperkingen om de computer en het internet te gebruiken
“Ik gebruik het internet voor alles. De boeken heb ik thuis allemaal aan de kant geschoven.
Als ik nu iets moet opzoeken,
doe ik het via het internet.”
Willy V.

Waarom ouderen het
internet leren kennen ?
Meer dan ooit worden via het internet
informatie verdeeld, diverse diensten
aangeboden en sociale contacten gelegd.
Ouderen die het niet gebruiken, missen
de voordelen die het internet kan bieden
als venster op de wereld en als een praktische gids bij kleine, maar ook bij meer
complexe vragen en noden. Internet kan
het leven vereenvoudigen. Een aantal
voorbeelden:

“Via een brede communicatiecampagne,
wil ik in eerste plaats de ouderen bereiken
die vandaag nog niet online zijn. We willen
bij hen de interesse opwekken voor het internet en hen overtuigen een eerste stap
online te zetten,” vervolgt de minister.
De Vlaamse Ouderenraad, het Kenniscentrum Mediawijs.be, Bibnet en LOCUS
zijn actief betrokken als partners bij de
uitwerking van de campagne.

1. Lees of bekijk het nieuws online ‘heet
van de naald’.

2. Zoek via sociale media naar oude
kennissen in je buurt.

3. Check het weerbericht online en

wees altijd voorbereid op regenweer.

4. Betaal je rekeningen thuis via de
beveiligde website van je bank.

5. Bestel zware boodschappen via het
internet en laat ze thuis leveren.

Meer weten of klaar om aan de slag te gaan?
Raadpleeg familie, vrienden of buren om je op weg te helpen. Je kan ook terecht bij
verschillende instanties zoals de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum, bij een ouderenvereniging, in een club- of buurthuis, bij het OCMW of bij de gemeente.

“Chatten met vrienden, mijn

boodschappen doen en thuis
laten bezorgen, weer in
contact komen met oude
bekenden via sociale media ...
Ik zou niet meer zonder
internet kunnen.”
Luc Appermont

Vlaamse
overheid

Bel de Vlaamse Infolijn op 1700 of surf naar www.handiginternet.be voor meer informatie.

SENIOREN

Da’s toch
handig,
dat internet!

De Vlaamse minister van Media voert
sinds 2009 een beleid omtrent mediawijsheid. Mediawijsheid gaat om het verwerven van de vaardigheden om media
actief en ‘wijs’ te kunnen gebruiken in je
persoonlijke leven. “Met deze campagne
wil ik ouderen warm maken voor de voordelen die het internet hen kan bieden.
De wereld digitaliseert en het is dan ook
belangrijk iederéén de kansen te bieden
hierin mee te stappen,” aldus de Vlaamse
minister van Media.

11

Park van Relst
Sporthal
Kampenhout

Voor iedereen die in 1964 is geboren en in Kampenhout woont of naar
school ging in de lagere school of kleuterschool in Kampenhout.
zat 3/05
Meer info: 0472 36 52 63

don 8/05

vrij 9/05 van
20 tot 22 uur

Ervaar de charme van het varen, kom fietsen of wandelen op en om het
kanaal Leuven-Dijle bij Kampenhout Sas. Meer info op pagina 20.

Leren fietsen voor kinderen van 4 tot 6 jarigen.
Meer info op pagina 15.

Kermisattracties voor klein en groot.

De jaarlijkse sportdag voor 50-plussers met een uitgebreid gamma
aan sporten. Meer info op pagina 16.

De Landelijke Gilde van Buken en de K.F. De Eendracht uit
Kampenhout slaan de handen in elkaar om een sfeervol concert te
brengen rond de gebeurtenissen van augustus 1914 in Buken.

Het St. Ceciliakoor van Relst onder leiding van Marijke Vanhoof. Met
begeleiding van orgel, gitaar, trompet en slagwerk, soliste Majorie
Vanhaverbeke.

Opening toeristisch vaarseizoen

Club 1964 - Feest
voor 50-jarigen

Kijk! Ik fiets!

Kermis Relst

Regionale sportdag 50plussers

Oorlogsconcert Buken 1914

Concert Sakura
Kampenhout Relst

Kampenhout-Sas

zat 10/05 om 20u15

Parochiekerk
Sint Jozef

Sint-Antoniuskerk
Buken

Sporthal
Steenokkerzeel

zat 3/05, zon 4/05 en
Centrum Relst
maa 5/05

zat 3/05

don 1/05

Glazen zaal - OCMW
Kampenhout

Week van de amateurkunst, meer info op pagina 24.

Tentoonstelling
van 7 Kampenhout
Kunstenaars
zat 26/04 10u-18u en
zon 27/04 13u-19u

Uitgebreid aanbod van bloemen, planten, kruiden, …

Gemeenteplein
Kampenhout

Sporthal van
Kampenhout

Tuin- en biomarkt

zat 26/04
van 9u30 tot 16 uur

din 22/04 en vrij
Twee opeenvolgende lessen waarbij senioren veilig leren vallen onder
25/04 van telkens
leiding van een judo-leraar. Meer info bij de gemeentelijke dienst welzijn.
van 14u tot 15u30

Sessies ‘Op een
veilige manier
leren vallen’

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

maa 21/04
vanaf 14 uur

Dansnamiddag voor senioren onder begeleiding van DJ Yves.

Dansnamiddag

LOCATIE

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

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

TURNEN

Dorpsplein, elke dinsdag
van 14 tot 18 uur.

WEKELIJKSE MARKT

Elke woensdag en zaterdag
van 14 uur tot 18 uur.
Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg
(achter de oude pastorij op ± 100m
van de kerk)
Inlichtingen: 0474/40 24 86
			

PETANQUE BERG

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

PETANQUE

		

Volgende
activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Centrum
Nederokkerzeel
Centrum
Kampenhout

O.-L.-Vrouwkerk
Salons Deli-Dish
(Den Ast)
Voetbalkantine
Berg

don 29/05
van 7 uur tot 15 uur
zon 08/06
van 7 tot 17 uur
zat 14/06, zon 15/06
en maa 16/06
zon 15/06
zon 15/06
van 9u30 tot 11 uur
maa 16/06
vanaf 14 uur
woe 25/06
van 19u30 tot 20u30

De witloofstappers organiseren de 4de viervoetersvriendelijke tocht
langs de velden en bossen van Kampenhout.

Ontdek de groene vallei. Meer info op pagina 11.

Kermisattractie voor klein en groot.

Met Ambi Line Dancers en feesttent door de Kampenhoutse
Middenstand op de hoek van Gemeentehuisstraat en Kerkstraat.

Het O.-L.-Vrouwkoor verzorgt de viering met bekende en nieuwe
(Vlaamse) zang. Georganiseerd door het Davidsfonds Kampenhout.

Dansnamiddag onder begeleiding van DJ Yves.

Wandelconcert door de straten van Berg met de KF De Toonkunst.

4e Hemelvaartwandeling
Viervoeterstocht

Walk for nature
Midden-Brabant

Kermis
Kampenhout

Jaarmarkt
Kampenhout

St. Lutgardisviering en concert

Dansnamiddag
voor Senioren

Wandelconcert

UiT IN KAMPENHOUT

Sport- en
cultuurcentrum
Berg

zon 25/05 om 14 uur

Wandelroute van 8 km door Kampenhout. Inschrijven is verplicht!
Meer info op pagina 5.

Toegankelijke gezonde wandeling

Gemeenteplein
Kampenhout

Nederokkerzeel

Centrum Berg

zat 24/05, zon 25/05
en maa 26/05

Kermisattracties voor klein en groot.

Kermis Berg

Glazen zaal OCMW

din 20/05
van 20 tot 22 uur

Doedelzaktraditie in België door musicoloog Hubert Boone met
aanvullende tentoonstelling in Villa Lucie. Zie ook pagina 6.

Voordracht
Doedelzak

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

maa 19/05
vanaf 14 uur

Dansnamiddag onder begeleiding van DJ Yves.

Dansnamiddag
voor Senioren

Centrum
Nederokkerzeel

zat 17/05, zon 18/05
en maa 19/05

Kermisattracties voor klein en groot.

Kermis
Nederokkerzeel

Centrum Buken

vrij 09/05, zat 10/05
en zon 11/05

Kermisattracties voor klein en groot.

Kermis Buken

Buken

zat 10/05
van 7 tot 15 uur

Georganiseerd door de Witloofstapppers tijdens het Bukenfeest.

GPS wandeling
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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 woensdag 21 mei 2014 in!

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

Na de winterstop starten we vanaf
1 april 2014 terug met onze wekelijkse
fietsuitstappen. Elke dinsdagnamiddag vertrek om 13u30 aan sporthal
Kampenhout.

FIETSUITSTAPPEN KWB

Elke dinsdagmiddagnamiddag voor
volwassenen in lokalen jeugddienst
(Relst). Gratis deelname voor inwonders 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 donderdag van de maand,
zaal Pax om 14u. en 19u.30
KVLV Nederokkerzeel:
elke 3de donderdag van de maand,
parochiezaal om 19u.30
KVLV Relst:
elke laatste woensdag van de maand,
in 2 beurten om 13u.30 en 19u.30

BLOEMSCHIKKEN:

MILIEU

TUIN- EN BIOMARKT
ZATERDAG 26 APRIL 2014
9U30-16 UUR
Gemeenteplein Kampenhout

ZORG VOOR WAT VROLIJK
GETJILP IN JE TUIN!

MILIEU

De huismus is een kleine zangvogel die het hele
jaar door naar uw tuin komt en voornamelijk zaden en insecten eet. U ziet hem zelden alleen,
maar meestal in een groepje huismussen.
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Doordat er nu minder graan- en korenvelden zijn,
is het huismussenbestand de laatste jaren erg
achteruit gegaan. Gebrek aan voedsel en nestplaatsen zijn een van de belangrijkste oorzaken
van de achteruitgang. Als huismussen eenmaal
op een bepaalde plek verdwenen zijn, duurt het
jaren voor ze er opnieuw terugkeren.
Zorg in de tuin voor broodkruimels, vogelvoer,
etensresten, zonnebloempitten en in de winter
voor een vetbol en een pindanetje. Plaats een
drinkschaaltje met water zodat de huismussen
kunnen drinken en baden. U kan ook een huismussennestkast voorzien of zorgen voor dekking door struiken, waar de huismus een veilige
plaats vindt voor zijn nest.

Meer info:
www.koesterburen.be

WALK FOR NATURE MIDDENBRABANT TE NEDEROKKERZEEL
Ontdek de groene vallei
Zondag 8 juni 2014 bent u welkom om de Groene Vallei
te ontdekken, een groot en divers gebied. De moerassen, bossen en weidse vergezichten staan garant voor
een echt wildernisgevoel. U kan er dwalen tussen de
orchideeën, u laten betoveren door vergeten erfgoed. De
Groene Vallei is een echte oase in het drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Natuurpunt
Kampenhout, Herent en Kortenberg en partners laten u
al dit moois ontdekken op de Walk for Nature MiddenBrabant. Zak op zondag 8 juni af naar het centrum van
Nederokkerzeel voor een heerlijk dagje genieten, wandelen en ontdekken.
7 uur: Vroege vogelwandeling met ontbijt
10 uur: Symposium over “Dorpscentra als toegangspoort tot de Groene Vallei”
Van 11u – 17u
• Landschapspostenwandeling en groene valleifietstochten door en langs de natuurgbieden van Kampenhout, Kortenberg en Herent”.
• Huifkartochten
• Live muziek door de Bergse Kerkpoortclochards
• Verschillende standjes van partners waaronder
streeklekkers
• Kinderanimatie ( koesterbuurkermis, kindergrime,
springkasteel)
Locatie:
Centrum Nederokkerzeel
Organisatie:Natuurpunt Kampenhout – Natuurpunt Kortenberg – Natuurpunt Herent & Partners
Meer info: www.natuurparkdegroenevallei.be

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

Bent u benieuwd wat de gesimuleerde EPC-score of
EPB-berekening van uw woning zou zijn? Wilt u zelf
eens berekenen welk materiaal in uw toekomstig (ver)
bouwproject een hoger of lager eindcijfer betekent?
Op de website www.bouw-energie.be kan u aan de
hand van een simulatie gedetailleerde informatie over
uw woning ingeven en zo volledig gratis te weten komen hoe uw woning (ongeveer) scoort.
Dankzij de samenwerking met VIBE, kunt u sinds deze
maand ook een hele reeks natuurlijke bouwmaterialen selecteren. Wilt u bio-ecologische (ver)bouwen,
maar weet u niet welke materialen u zoal kan kiezen
en welke impact ze zullen hebben? Probeer dan zeker
de simulatie eens!
Bron: VIBE – Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen

300 EURO VOOR DE STRAFSTE
VRIJWILLIGER
Zit er in uw organisatie een straffe vrijwilliger? Of
meerdere? Stuur hun verhaal naar de provincie en
win 300 euro voor uw organisatie!
De provincie Vlaams-Brabant is op zoek naar
vrijwilligersverhalen waarop mensen spontaan
reageren met "Da's straf!" Dat kan iets kleins of
groots zijn. Bijvoorbeeld, een vrijwilliger die:
• iets uitzonderlijk heeft gedaan voor zijn organisatie,
• zijn engagement met uitzonderlijk veel liefde en
passie doet,
• al heel lang stil en ongedwongen vrijwilligt,
• dankzij zijn inzet een schijnbaar onhaalbare opdracht tot een goed einde bracht, …

WELZIJNSRAAD KAMPENHOUT ORGANISEERT:

TOEGANKELIJKE GEZONDE
WANDELING - 5e editie
WANNEER? Zondag 25 mei 2014 om 14 uur
WAAR? Vertrek aan Café De Zes Linden (Peperstraat 126, Nederokkerzeel)
WAT? Wandelroute van 8 km door Kampenhout
met onderweg: • Tochtje met paard en kar
• Rondleiding ‘t Waterbos
• Drankje en gezonde
		 versnapering uit eigen streek
• Gezonde boerenboterhammen
Deelname is 5 euro per persoon.
Inschrijven is verplicht en kan tot 19 mei bij
de dienst welzijn (welzijn@kampenhout.be of
016/65 99 20).
Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving van
het deelnamebedrag op rekeningnummer
BE17 0910 1028 1221 (vermeld ‘Wandeling + naam
+ aantal personen’).
Jong en oud, groot en klein, in
rolstoel of kinderwagen, met of
zonder viervoeter, iedereen is
van harte welkom!
Met dank aan trekpaardenvereniging
Den Brabander, café De Zes Linden
en landbouwbedrijf ‘t Waterbos

Prijs?
De provincie beloont de 10 Vlaams-Brabantse
organisaties met het strafste vrijwilligersverhaal
elk met 300 euro. De winnaars worden bekendgemaakt op een feestelijk slotmoment begin december, op de internationale dag van de vrijwilliger.
Meedoen?
Elke Vlaams-Brabantse organisatie of vereniging
die met vrijwilligers werkt mag meedoen.
Inzendingen sturen kan tot 30 juni 2014 op
www.vlaamsbrabant.be/straf

Gezocht

?

E
de ST R AF ST
vrijwilliGer

MILIEU

BENIEUWD NAAR DE ENERGIEPRESTATIE VAN UW WONING OF
(VER)BOUWPROJECT?

WELZIJN
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MILIEU

SPORT

TERUGBLIK: KAMPIOENENVIERING

SPORT

In februari werden de Kampenhoutse sportkampioenen in de
bloemetjes gezet voor hun mooie sportieve prestaties van 2013.
In het bijzijn van familie, vrienden, supporters en sympathisanten werden 6 jongeren, 13 volwassenen en 3 Kampenhoutse
ploegen gehuldigd. Presentator Geert Heremans gidste de goed
gevulde ontmoetingszaal op een vlotte manier door de viering.
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Uit alle genomineerden werd een sportfiguur of club van het jaar
gekozen: judoka Thomas Lissens.
Een kort overzicht van zijn geleverde prestaties:
- 2de plaats Belgisch Kampioenschap
- 3de plaats Vlaams Kampioenschap
- European Top Ranking Cup Lignano – 1ste plaats + vele
andere zeges
- Hoogste plaats Europese ranking: 5de plaats (8ste plaats
eindranking)
Marc Denauw en Marie-Josée Verhoeven hebben een eervolle
vermelding ontvangen voor hun fietstocht naar Jeruzalem. De
tocht van ruim 6000 kilometer heeft ongeveer drie maanden geduurd.
Ze legden deze tocht af om de problematiek van eetstoornissen
onder de aandacht te brengen.
Ook Stef Maginelle werd gehuldigd voor de bijzondere sportprestaties die hij in 2013 leverde.
Vorig jaar heeft hij de Gasherbrum 1 (8068m) en Gasherbrum 2
(8035m) beklommen. Hij is de eerste Vlaming/Belg ooit die twee
8000’ers beklom tijdens één expeditie vanuit hetzelfde basiskamp en dit alles zonder extra zuurstof.
Door de talrijke opkomst van sportkampioenen, supporters en
genodigden was het een geslaagde avond. Wij danken alle aanwezigen en wensen de kampioenen ook dit jaar nog vele mooie
sportieve prestaties toe. Alle namen en foto’s van de gehuldigden vindt u terug op de gemeentelijke website.

MELDPUNT SPORT
Heeft u vragen of opmerkingen over sport en
bewegen?
Onze sportfunctionaris helpt u graag verder.
Sporthal Kampenhout:
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout.
sport@kampenhout.be - 016/65 99 75

SPORTWEKEN
ZOMERVAKANTIE 2014
Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst verschillende sportweken voor kinderen
en jongeren van 4 tot 16 jaar.
Sportweek 1:
dinsdag 1 juli tot en met vrijdag 4 juli 2014
(6-12 jarigen)
Sportweek 2:
maandag 7 juli tot en met donderdag 10 juli
2014 (4-5 jarigen)
Sportweek 3:
maandag 4 augustus tot en met vrijdag 8
augustus 2014 (6-12 jarigen)
Sportweek 4:
maandag 11 augustus tot en met donderdag 14
augustus 2014 (12- 16 jarigen)
Sportweek 5:
maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29
augustus 2014 (6-12 jarigen)
Voor inschrijvingen kan u terecht op de website
http://kampenhout.ticketgang.eu.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 24
juni 2014.
Opgelet: er is plaats voor max. 80 kinderen per
sportweek!
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds
terecht op de sportdienst.

Meer info:
www.kampenhout.be/sport/sportweken of bij de
sportfunctionaris via onderstaande gegevens.

KIJK! IK FIETS!
ACTIE

PROEFOPSTELLING
TRACTORSLUIZEN IN DE
HUMELGEMSEWEG, DE OUDE
BRUSSELSEBAAN EN
GEILROEDESTRAAT

Leren fietsen op twee
wielen is een complexe
aangelegenheid. Sommige kinderen fietsen al
na een paar minuten, anderen doen er dagen, weken of maanden over. Om kinderen en ouders een
duwtje in de rug te geven, organiseert de sportdienst in samenwerking met de sportregio Noord
op zaterdag 3 mei 2014 de ‘Kijk, ik fiets’ actie in de
sporthal van Kampenhout.
Kinderen van 4 tot 6 jaar die al vlot kunnen fietsen
met steunwieltjes, leren er op twee uur tijd fietsen
op twee wielen. Ervaren lesgevers begeleiden de
activiteit en geven nuttige tips aan de kinderen en
de ouders.
Meer informatie of inschrijven? Contacteer de
sportdienst via onderstaande gegevens.
(Opgelet: er worden maximum 20 deelnemers toegestaan)
Meer info:
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout.
sport@kampenhout.be - 016/65 99 75

SPORTMONITOREN
GEZOCHT
De sportdienst rekent al jaren op gemotiveerde begeleiders om kinderen ongelooflijke sportweken te bezorgen. Ben je 18 jaar
of ouder, sportief en gemotiveerd om met
kinderen tussen 6 en 12 jaar te werken? Ben
je beschikbaar in de zomervakantie? Stel je
dan kandidaat als sportmonitor!
Je doet dit schriftelijk (per post of email:
sport@kampenhout.be)
via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op de
gemeentelijke website.

Binnen de gemeente en aangrenzend liggen verschillende betonwegen die oorspronkelijk bedoeld
waren voor landbouwvoertuigen. Daarnaast zijn
deze betonwegen ook ideaal voor fietsverkeer en
wandelaars. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat deze wegen meer en meer door automobilisten gebruikt worden om de grote verbindingswegen te vermijden. Meestal wil dit sluipverkeer
zo snel mogelijk door deze wegen rijden en is er
weinig respect voor de zwakke weggebruiker met
al enkele ongevallen tot gevolg. Elkaar kruisen is
ook niet altijd makkelijk waardoor de bermen en
de aanpalende landbouwgronden schade ondervinden van het autoverkeer.
Om de veiligheid van de zwakke weggebruikers
te garanderen en de landbouwgronden te beschermen, heeft de gemeente, samen met de
aangrenzende gemeenten, besloten om in de Humelgemseweg, de Oude Brusselsebaan en de Geilroedestraat een proefopstelling te zetten waarbij
een tractorsluis wordt geplaatst op deze betonwegen. Met een tractorsluis kunnen landbouwvoertuigen en fietsers gebruik maken van deze wegen,
maar wordt het autoverkeer verhinderd.
Deze proefopstelling zal tijdens de maanden mei
en juni op de betonwegen staan. Tijdens de maand
juni zullen de opstellingen geëvalueerd worden
waarna de gemeente, in samenspraak met de
andere betrokken gemeenten, zal beslissen of
de tractorsluizen kunnen blijven bestaan en/of er
aanpassingen moeten gebeuren.

GRONDGEBIEDZAKEN

GRONDGEBIEDZAKEN
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE - 21 – 27 APRIL 2014

SENIOREN

Vlaanderen daagt senioren uit om te dansen. Doet u
ook mee?
De Week van de Valpreventie loopt dit jaar van 21 tot en
met 27 april. Tijdens die week bundelen gezondheidsen welzijnswerkers hun krachten. Zo willen ze voorkomen dat ouderen door een val hun zelfstandigheid
verliezen. De boodschap is simpel: “Blijf actief, vermijd
vallen”.
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De focus van de Week van de Valpreventie ligt op ‘beweging’. Dat is meteen één van de belangrijkste factoren
om vallen te voorkomen. Ook uw vereniging of organisatie kan deelnemen. Hoe? Organiseer een seniorenbal,
gooi de spieren los met stoeldansen in het WZC, zweet
het uit tijdens een golden zumba of dans. Want… u bent
nooit te oud om te dansen.
Vlaanderen wil zo veel mogelijk mensen aan het dansen
krijgen. Registreer het aantal dansers van uw organisatie op www.valpreventie.be tot en met 27 april 2014.

OP EEN VEILIGE MANIER
LEREN VALLEN
In het kader van ‘Week van de valpreventie 2014’
organiseert de gemeente Kampenhout i.s.m. Senioka
twee opeenvolgende sessies waarbij u veilig leert vallen. Onder leiding van een judo-leraar leert u begrijpen
wat vallen is en hoe u die beweging kan sturen met de
juiste reflexen. U leert eenvoudige basisoefeningen die
u thuis kan herhalen en waar u bovendien uw lenigheid
mee stimuleert!
Wie? Alle senioren
Wanneer? Dinsdag 22 april en vrijdag 25 april
(14u - 15u30)
Waar? Sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26)
Inschrijven is niet vereist.
Deelname is gratis.

Het gemeentebestuur neemt alvast deel en zal het aantal dansers op de dansnamiddag van maandag 21 april
registreren op de website. We verwachten u in Salons
Deli Dish vanaf 14 uur (Den Ast)!

Inschrijven of meer informatie?
Dienst welzijn: welzijn@kampenhout.be
of 016 65 99 30

REGIONALE SPORTDAG 50- PLUSSERS
Op donderdag 8 mei 2014 organiseert de sportregio Noord de jaarlijkse sportdag voor 50-plussers.
Deze sportdag gaat dit jaar door in en rond de gemeentelijke sporthal te Steenokkerzeel.
Iedereen is welkom om een dag te bewegen en te sporten. U kan kiezen uit een uitgebreid gamma aan
sporten, zoals fietsen, golfen, petanque, verschillende dansvormen en vele andere.
De deelnameprijs is 10 euro, in deze prijs zijn alle sporten, de verzekering, 2 broodjes, soep en het busvervoer inbegrepen.
We hopen u allen te mogen verwelkomen!
Inschrijven of meer informatie?
Sportdienst Kampenhout
via sport@kampenhout of 016/65 99 75

OPENBARE WERKEN

Nog voor het bouwverlof start Aquafin in samenwerking
met de gemeente grote wegenis- en rioleringswerken
in de Zeypestraat, Langestraat, Kampelaarstraat, Frijselstraat en in de Kampenhoutsebaan tot aan de Hoogheidestraatjeswegel.
In alle straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd waarna opnieuw een groot deel van Kampenhout zal aangesloten kunnen worden op het waterzuiveringsstation in de Zeypestraat. De aanleg van de riolering neemt Aquafin bijna volledig voor haar rekening.
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt
om de Zeypestraat, Langestraat, Kampelaarstraat en de
Frijselstraat volledig te vernieuwen. De Kampenhoutsebaan wordt hersteld in de oorspronkelijke staat maar er
wordt getracht om het fietspad waar mogelijk te verbreden.
In de Zeypestraat wordt het profiel van het reeds vernieuwde gedeelte doorgetrokken tot aan de Langestraat.
Momenteel zijn de Langestraat en de Kampelaarstraat
in slechte staat en zijn er voor de fietsers geen veilige
voorzieningen aanwezig. Om hier iets aan te doen worden
in de Langestraat en Kampelaarstraat langs beide zijden
betonnen fietspaden aangelegd die zowel de veiligheid
als het comfort van de zwakke weggebruiker zeker ten
goede zullen komen. Voor de aanleg van deze fietspaden
kan de gemeente rekenen op een subsidie van 80% van
de provincie en de Vlaamse overheid.
Om de verkeersveiligheid te verhogen worden er verscheidene maatregelen voorzien:
- Om de snelheid te verlagen worden in de Langestraat
op een aantal plaatsen eenzijdige versmallingen ingebouwd en wordt een veilige fietsoversteek ter hoogte
van de Lauterweg gerealiseerd
- Om te voorkomen dat in de Kampenhoutsebaan auto’s bij het kruisen op het fietspad en de berm moeten rijden, worden waar mogelijk een aantal smalle
uitwijkstroken voorzien. Om de snelheid te beperken
worden er ook twee verhoogde verkeersplateau’s
aangelegd
- Ter hoogte van de kruising Kampelaarstraat-Wippeweide wordt een overrijdbare middenberm voorzien
die het kruispunt accentueert en een snelheidsremmende werking heeft. De middenberm wordt onderbroken voor de overstekende fietsers

Als inrichtingsmaatregel tegen het sluipverkeer zal het
kruispunt van de Zeypestraat met de Langestraat zo
worden aangepast dat het verkeer op een logische wijze
naar de Haachtsesteenweg wordt geleid.
Het hoeft niet gezegd dat deze werken hinder zullen
veroorzaken voor de omwonenden en de afwikkeling
van het verkeer. Om de hinder tot een minimum te beperken, zullen de werken in fasen worden uitgevoerd.
1A Zeypestraat vanaf waterzuiveringsstation tot aan
het kruispunt met Langestraat
1B kruispunt Zeypestraat met Langestraat
2 Langestraat vanaf kruispunt met Zeypestraat tot
aan verhoogd plateau aan de Rode Kapel
3 kruispunt van de Rode Kapel
4 Kampelaarstraat
5 Kampenhoutsebaan
6 Frijselstraat
Uitgezonderd de aanleg van de toplaag asfalt, waarvoor
de weersomstandigheden goed moeten zijn, mag een
volgende fase pas begonnen worden als de vorige fase
afgewerkt is en terug normaal opengesteld is voor het
verkeer. Fase 6 mag samen met fase 4 of 5 uitgevoerd
worden.
Momenteel is de aannemer bezig met het uitvoeren
van het archeologisch onderzoek op de plaats waar het
bufferbekken wordt aangelegd in de Kampelaarstraat.
Eens dit is afgerond, zullen de echte werken starten.
Waarschijnlijk zal dit nog voor het bouwverlof zijn.
Om de werken meer in detail toe te lichten, wordt voor
de bewoners van de betrokken straten een infovergadering georganiseerd op 29 april 2014 om 19u in de
glazen zaal van het OCMW aan het gemeenteplein.

OPENBARE WERKEN

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE ZEYPESTRAAT,
LANGESTRAAT, KAMPELAARSTRAAT, FRIJSELSTRAAT EN
KAMPENHOUTSEBAAN.
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OCMW

OCMW DRAAGT UITBATING
KINDERDAGVERBLIJF
‘HET HUIS VAN MINI’ OVER
OCMW Kampenhout wordt geconfronteerd met ernstige
financiële uitdagingen. Hierdoor werd OCMW Kampenhout gedwongen om ingrijpende en structurele budgettaire maatregelen te nemen. Men zocht naar een alternatieve structuur om het kinderdagverblijf ‘Het Huis van
Mini’ verder uit te baten en tegelijkertijd de dienstverlening te waarborgen.

OCMW

De OCMW-raad van 18 februari 2014 nam de beslissing
om vanaf 22 april 2014 de activiteiten van kinderdagverblijf ‘Het huis van Mini’ via een samenwerkingsovereenkomst over te dragen aan CKO (Centrum voor Kinderopvang) ’t Breugelkind vzw.
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Er werd bewust gekozen voor de groep Breugelkind vzw
gezien kinderopvang de core business is van deze organisatie en zij hieromtrent een toekomst en eventuele uitbreidingen van ‘Het huis van Mini’ kunnen waarborgen.
CKO ’t Breugelkind vzw heeft 19 jaar ervaring en de
hoofdactiviteit blijft het invullen van tekorten in de
verschillende vormen van het kinderopvangaanbod in
Vlaanderen en Brussel.
Momenteel zijn er reeds 22 kinderdagverblijven binnen
deze organisatie.
Er vallen geen naakte ontslagen. De medewerkers van
het kinderdagverblijf blijven op post. Voor de personeelsleden die niet mee overgenomen konden worden,
vond OCMW Kampenhout een oplossing.

WOONZORGCENTRUM
MOLENSTEE OP FACEBOOK
Met de Facebookpagina voor woonzorgcentrum
Molenstee wil OCMW Kampenhout informeren, interactie creëren, evenementen en uitstappen in de kijker
zetten en een positieve beeldvorming rond de zorg- en
welzijnssector teweegbrengen.
Zo kunnen kinderen en kleinkinderen van de bewoners
door de Facebookpagina op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen binnen woonzorgcentrum
Molenstee. Ze kunnen zien aan welke activiteiten vader, moeder, oma… heeft deelgenomen, wat er gedaan
wordt als therapievorm, enz. Het gaat natuurlijk niet
enkel over zaken die binnenshuis gebeuren, ook uitstappen komen aan bod.
“Vind ons leuk” op
www.facebook.com/woonzorgcentrum.molenstee !

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2014
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		
13-05-2014
16u00 – 19u00
Donderdag
05-06-2014
14u00 – 16u00
Dinsdag		
01-07-2014
16u00 – 19u00
Maandag
04-08-2014
14u00 – 16u00

SOCIAAL RESTAURANT “PURE GOESTING”

De menu’s voor de volgende weken
vindt u hieronder:
MEI 2014
Dinsdag 6 mei
(inschrijven vóór 28/04)
Heldere groentesoep
Konijnenmedaillon met sjalottensaus, fijne boontjes en frieten
Panna cotta met chocolade

Dinsdag 13 mei
(inschrijven vóór 5/05)
Aspergesoep
Pladijsfilet met dillesaus en
wortelpuree
Bavarois met citroen

Dinsdag 27 mei
(inschrijven vóór 19/05)
Soep Primavera
Gegratineerd witloof
met ham en puree
Parfait van perziken

Dinsdag 20 mei
(inschrijven vóór 12/05)
Paprikasoep
Kalkoenrollade met krieken
en kroketten
Mokkamousse

Voor reservatie of meer info
kan u terecht bij het onthaal van
woonzorgcentrum Molenstee
op het nummer 016/31 43 28 of
per mail sociaalrestaurant@
ocmw-kampenhout.be .

Op zondag 16 maart werden de deuren van woonzorgcentrum Molenstee wagenwijd open gezet.
Ruim 500 bezoekers volgden de Molenstee-route en
konden zo kennismaken met het dagelijks reilen en
zeilen van het woonzorgcentrum.

U VERTREKT BINNENKORT OP
REIS?
Voor elk vertrek naar het buitenland informeert u
zich best over de vereiste reisdocumenten. Begeeft
u zich buiten Europa, dan moet u in de meeste gevallen een reispaspoort hebben. Begeeft u zich binnen
Europa, dan moet u een Kids-ID hebben. Controleer
steeds al uw identiteitsbewijzen op geldigheid. Voor
bepaalde landen moeten de identiteitsbewijzen langer geldig zijn dan de vermelde vervaldatum. Informatie over wat u precies nodig heeft, vindt u via www.
diplomatie.be of de gemeentelijke bevolkingsdienst.

Sluitingsdagen
Maandag 21 april (Paasmaandag)
Donderdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
Vrijdag 2 mei (Brugdag)
Donderdag 29 mei (O.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 30 mei (Brugdag)
Maandag 9 juni (Pinkstermaandag)

Onthulling van het nieuwe Molenstee-logo
Na ruim twintig jaar was het logo van Woonzorgcentrum Molenstee aan een opfrisbeurt toe. Het nieuwe
logo werd door de OCMW-voorzitter plechtig onthuld
tijdens deze dag van de zorg.

OCMW

DAG VAN DE ZORG, EEN SUCCESVOLLE OPENDEUR BIJ WOONZORGCENTRUM MOLENSTEE

NUTTIG
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TOERISME

OPENING TOERISTISCH
VAARSEIZOEN TE
KAMPENHOUT SAS

TOERISME

Ervaar de charme van het varen, kom
fietsen of wandelen op en om het kanaal
Leuven-Dijle bij Kampenhout Sas op donderdag 1 mei.
Dankzij de medewerking van de lokale
Yachtclub Het Sas kan u vanaf 10u30 om
het uur tot 17u30 voor 2 euro (1 euro voor
kinderen 3-12 jaar) een gegidste boottocht
maken naar Boortmeerbeek en terug.
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Breng een bezoek aan het Witloofmuseum
(gratis) met doorlopend randanimatie, een
speurzoektocht of kookworkshop voor
kinderen.
U kan wandelen langs het Aert van Beethovenpad of in het Weisetterbos of een
gezinsfietstocht maken van 20km (gratis
kaartje te bekomen op de infostand aan het
kanaal of in het infokantoor van het Witloofmuseum).
Terwijl u wacht op de kade kan u genieten
van een drankje op het drankenterras van
de Yachtclub ‘Het Sas’ en van leuke kinderanimatie.
Boottickets zijn de dag zelf te koop op de
infostand aan het kanaal.

STREEKWANDELINGEN
IN HET DIJLELAND
Deze gratis wandelingen zijn leuke toeristische verkenningen
in de 16 gemeenten van het Dijleland, deelregio van de Groene
Gordel. Elke 2de en 4de woensdag van de maand trekt u er
voor drie uur op uit met gids.
Woensdag 14 mei 2014 in Boortmeerbeek
Vertrek om 14 uur aan Heilige Familiekerk (Biststraat)
De Slag van Schiplaken uit WO I is door velen gekend. Een
wandeling langs de frontlinie brengt u in contact met de
gruwelen van deze oorlog. Honderd jaar geleden, een stuk
geschiedenis samengevat in een wandeling waar we u allen
op uitnodigen.
Woensdag 28 mei 2014 in Hoeilaart
Vertrek om 14 uur aan parking gemeentehuis (Jan Van
Ruusbroecpark 1)
We wandelen door het vroegere glazen dorp en ontdekken
vandaag een groen dorp. Langs de wijk ‘Pittoresque’ bezoeken we de oude volkswijk ‘Dumberg’ en genieten van het
Zoniënwoud in de late lente.
Woensdag 11 juni 2014 in Overijse
Vertrek om 14 uur aan Bezoekerscentrum DRU!F (Waversesteenweg 2, blauwe schijf in centrum!)
Op 3 augustus 1914 noteerde men in Overijse de hele dag een
haast constante doortocht van
Belgische troepen op weg naar Luik en Namen. Met deze
wandeling gaan we op zoek naar enkele sporen hiervan. Natuur, cultuur en oorlogsverhalen ontmoeten elkaar tijdens
deze nostalgische tocht.
Zondag 15 juni 2014 herhaling van deze wandeling om 14u30
Woensdag 25 juni 2014 in Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee)
Vertrek om 14 uur aan Sint-Joriskerk (Leuvensestraat 5)
Deze afwisselende tocht laat u kennismaken met drie zeer
verscheiden landschappen. We verkennen de dorpskern van
Weert, een broekgebied bij de Dijle en het Meerdaalwoud
langs brede dreven en dan weer kronkelende paden.
Meer info:
Toerisme Dijleland - 016 31 18 61
info@toerismedijleland.be
www.toerismedijleland.be

NUTTIG

MELDINGSKAART
Wilt u melding maken van een probleem? Heeft u opmerkingen of suggesties voor het gemeentebestuur?
Aarzel dan niet en vul deze meldingskaart in.
Het gemeentebestuur zal uw meldingskaart behandelen
en u op de hoogte stellen van mogelijke oplossingen en/
of maatregelen. Dankzij opmerkzame burgers als u kunnen wij ervoor zorgen dat onze gemeente eentje is en
blijft om trots op te zijn.

Bezorgen van de meldingskaart:
- via www.kampenhout.be kan u digitaal een formulier
invullen, dit komt automatisch terecht bij gemeentebestuur@kampenhout.be;
- afgeven tijdens de openingsuren bij het loket of in de
brievenbus van het gemeentehuis stoppen;
- per post naar Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen.

NUTTIG

Gebruik van de meldingskaart:
- vul de kaart in over zaken die betrekking hebben op
openbaar domein/openbare installaties;
- anonieme zendingen worden niet behandeld, vul dus
steeds je gegevens en de meldingsdatum in;

- probeer steeds zo exact mogelijk te zijn bij het maken
van de melding (bv. verwijs naar een straat, huisnummers, herkennigspunt);
- één melding per kaart maken a.u.b.

UW GEGEVENS
Naam: ….........................................…………………………………………………………………………………….....
Adres: …………………………………………………………………………………......………………...., 1910 Kampenhout
Telefoonnummer: ………………...............………………………………………………………………………………….....
E-mailadres: …………......................……………………………………………………………………………………….....
Aard van de melding:
bermen
bloembakken
buurt- en wijkvragen
bushalte
fietspad
geurhinder
geluidshinder
gevaarlijke stoffen

grachten
ongedierte
parkeerproblemen
riolering
sluikstorten
speelpleinen
telefooncel
vandalisme

verlichting
voetpad
watervervuiling
wegdek
wegmarkering
verkeersborden

Plaats en precieze omschrijving van uw melding:

….........................................………………………….........................…………………………………………………
……...........................................……………………………………………………………........................……….....
Suggesties/opmerkingen:

….........................................………………………….........................…………………………………………………
……...........................................……………………………………………………………........................……….....
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Zaterdag 26 april
van 10 tot 18 uur

Zondag 27 april
van 13 tot 19 uur

Glazen zaal OCMW Kampenhout (Gemeenteplein)

Caron Dominique

Acryl & Olieverf

Castermans Robrecht

Olieverf

Haesendonck Karine

Acryl & Houtskool

Pittevils Nadine

Olieverf

Smits Laurent

Beeldhouwwerken

Vandamme Lieven

Houtskool

Vlassenbroeck Lut

Kalligrafie
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