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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Dienst:
@
☎

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.
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

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, Gemeentehuisstraat 16 (Vanaf 15/12/2014), zie p20
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

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Drugpreventie

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

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW

GEMEENTE
Beste Kampenhoutenaar,
De winter klopt aan de deur. De
jaarwisseling is op komst.
Tevreden kijken we terug op 2014 en
hoopvol verwachten we 2015.
Tevredenheid is relatief. Een positieve
ingesteldheid is belangrijker. Een
motiverende aanpak en geloven in het
zoeken naar juiste oplossingen geven steeds
resultaat.

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Technische dienst gesloten van 10
t.e.m. 12 december 2014
Donderdag 25 december 2014
Vrijdag 26 december 2014
Donderdag 1 januari 2015
Vrijdag 2 januari 2015

Intussen zijn we volop bezig met de verhuis van onze diensten
milieu, openbare werken, woonloket en stedenbouw. De
kantoren in de F. Wouterslaan worden voor het einde van
het jaar verlaten en de diensten zullen intrekken in de
raadzaal en collegezaal achteraan het gemeentehuis in
de Gemeentehuisstraat 16. Onze diensten zitten hierdoor
korter bij elkaar en zijn beter bereikbaar. Een kwaliteitsvolle
dienstverlening garanderen was één van de belangrijkste
beleidslijnen. Een efficiënter gebruik van onze gebouwen
zorgt ook voor een mooie besparing.
In deze gemeenteberichten kunt u meer informatie vinden
over de mogelijke elektriciteitsschaarste. We hoeven ons niet
ongerust te maken, maar we moeten wel rekening houden
met de mogelijke ongemakken. Een voorbereid man is er twee
waard!
De combinatie van zeer lage temperaturen, weinig zon en
geen wind tijdens een langere periode gelijktijdig met de
buurlanden kan mogelijk voor een stroomonderbreking
zorgen. De gemeente is voorbereid om maatregelen te nemen
moest het nodig zijn. Energie besparen kan nooit kwaad en
heeft bovendien een financieel voordeel. Iedereen mag op zijn
twee oren slapen, mocht er een tijdelijke stroomonderbreking
komen, zal iedereen tijdig verwittigd worden. Onze diensten
zullen u steeds de nodige informatie geven.

Kris Leaerts
Uw burgemeester

GEMEENTE

Vorig jaar riepen wij ieder van jullie op om tijdens de
donkere wintermaanden meer contact te zoeken met buren
en familieleden. Nu vragen we dit opnieuw. Een bezoekje
brengen bij de buren is een kleine moeite en maakt de mensen
gelukkig en kan veel ongemak voorkomen.
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Het gemeentebestuur wenst u en
uw familie prettige
feestdagen en een
vreugdevol 2015!

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

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Aldo Berenato & Marjolein
Freys

Armin

21/06/2014

Lizz

11/08/2014

Louise

11/08/2014

Simon Mattelé &
Romy Peeters

Bliss

13/08/2014

Bram Develter &
Nele Rombauts

Flor

14/08/2014

Glenn Bohets & Lien Dekens

Hanne

25/08/2014

Francis Costenoble &
Anneleen Acke

Matisse

27/08/2014

Ben Van Looy & Elke Slegers

Liselot

3/09/2014

Kujtim Haxhija &
Saranda Haxhija

Klea

7/09/2014

Maarten Boijen &
Annelore Nackaerts

Lene

11/09/2014

Kevin Lauwers &
Lieselot Putteman

Vinn

13/09/2014

Grégory Vandamme
& Laetitia De Smet

Aurélie

16/09/2014

Benny Ernaelsteen &
Vanessa Valvekens

Robbe en
Zara

16/09/2014

Pieter Schoevaerts &
Jorien Spelmans

Mattias

24/09/2014

Hassan Akkabi &
Fahima El Aïsaoui

Issam

26/09/2014

Davy Claes &
Joke Van der Meeren

Lina

30/09/2014

Michael Meyers &
Sara Liekens

Yoren

30/09/2014

Michael Trompeneers &
Maaike Organe

Robbe

15/10/2014

Jeffrey Vander Stricht &
Ellen Watson

BURGERZAKEN

Pieter Van Overbeke &
Sarah Van Oost
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Matthias Van Hul & Eva Diltoer

05/09/2014

Raf Wouters & Kirsten Havet

06/09/2014

Emanuello Botrugno & Elsbeth Kenens

06/09/2014

Werenfried Ronsmans & Jessica Duwyn

19/09/2014

Stijn De Koninck &
Ann Van Nieuwenhuyzen

20/09/2014

Karl Decambray & Barbara Zwick

20/09/2014

David Van den Bogaert & Sara Vannoten

08/11/2014

Henri Rugtier & David Buelens

15/11/2014

Antonio Vanhove & Ilse Luypaert

18/11/2014

Michel Romain & Nancy Biesemans

22/11/2014

Koen Boyen & Evi Wees

28/11/2014

OVERLIJDENS
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.
Paris Jean-Pierre

01/03/2014

Corbeels Maria

11/09/2014

Michiels Joanna

28/09/2014

Willems François

29/09/2014

Van Immelen Marie-José

11/10/2014

Vanhalle Juliette

13/10/2014

Vandenberghe Daniel

13/10/2014

Mertens Jan

14/10/2014

Banderle Frans

17/10/2014

Piot Jozef

17/10/2014

Vermuyten Jozef

23/10/2014

Hendrickx Elza

30/10/2014

Schoevaerts Maria

5/11/2014

BURGERZAKEN

HUWELIJKSJUBILARISSEN

Diamanten

(september - oktober)

Eduard Cockaerts & Maria Vandermeiren

Gouden

Sylvaan Van Langendonck & Francine Vandam

Jean Eberhart & Anna Bergen
Albert Van Craenenbroeck & Maria Vander Weyden
Ernest Sillen & Bernadette Gottigny
André Rits & Julia Tobback

Roger Slegers & Constantia Vandermeiren
Joseph Piot & Simone Lens
Robert Van Steenweghen & Cecilia Van Ingelgom
Paul Driessens & Zulma Van Opstal

Briljanten

BURGERZAKEN

Julius Heyligen & Simonne Van Kelf
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Een sfeerfoto van diegenen die in 2014 hun gouden bruiloft vierden, willen we u ook niet onthouden. Zij waren
onze gasten op 10 oktober 2014.
Wij wensen alle huwelijksjubilarissen langs deze weg van harte proficiat en hopen dat zij nog talrijke jaren in
goede gezondheid omringd door familie en vrienden samen mogen zijn.

UIT DE GEMEENTERAAD
OKTOBER - NOVEMBER

UIT DE GEMEENTERAAD

FINANCIËN
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RENOVATIE SPORTHAL KAMPENHOUT DOOR DE PBE
CVBA
De sporthal in de Zeypestraat werd ingehuldigd in
1982. Na meer dan dertig jaar dringt zich een grondige opknapbeurt op om de sporthal aan te passen
aan de huidige energie- en comforteisen. Voor de
studie, ontwerp en realisatie wordt beroep gedaan op
de ESCO-diensten van Infrax. ESCO staat voor ‘Energie Service Company’ en biedt een totaalpakket van
energiediensten aan om de energie-efficiëntie van de
gemeentelijke gebouwen te verbeteren. De ventilatie- en verwarmingsinstallatie worden vernieuwd en
het gebouw krijgt nieuwe elektriciteitsvoorzieningen.
Daarnaast wordt het buitenschrijnwerk volledig vervangen door plaatsing van isolerende beglazing en
screens aan de zuidkant. Ook het sanitaire gedeelte
pakken we grondig aan. Het aantal kleedkamers
wordt verdubbeld door een betere indeling van de
ruimte. De daken worden vernieuwd en voorzien van
isolatie, alsook de buitenmuren, die na het plaatsen
van isolatie met sierpleisterwerk worden bezet. In de
oorspronkelijke bouwplannen van de sporthal was
een lift voorzien. Die liftschacht is nog steeds aanwezig. Om de toegankelijkheid van de cafetaria en het
zaaltje te verbeteren, voorzien we bij de renovatie ook
een lift. De sporthal zal er helemaal anders uitzien en
wordt ook een duurzaam gebouw met regenwaterrecuperatie en een volledig vernieuwde zonneboiler!

De gouverneur heeft op 22 september 2014 de begrotingsrekening van 2013 van de gemeente definitief
vastgesteld en de balans en resultatenrekening van
2013 goedgekeurd. Hiermee is het tijdperk van de
Nieuwe Gemeente Boekhouding definitief afgesloten.
Sinds 1 januari 2014 voeren we de boekhouding immers binnen het nieuwe regelgevend kader van de
beleids- en beheerscyclus.

START PROCEDURE VOOR DE UITBATING CAFETARIA
VAN DE SPORTHAL KAMPENHOUT
De gemeenteraad heeft in juni de contractvoorwaarden en leidraad van de concessie bepaald en goedgekeurd. De concessie omvat de uitbating van de cafetaria van de sporthal. Het college startte de
procedure voor het indienen van concessievoorstellen. Tot 30 januari 2015 kunnen geïnteresseerden een
voorstel indienen waarna de kandidaturen worden
vergeleken op basis van een investerings- en uitbatingsplan en de aangeboden concessievergoeding.
Meer info kan u vinden op de gemeentelijke website.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN VERHUIST (Zie p.20)
(Openbare werken – Stedenbouw – Wonen - Milieu)
Tot 9/12/2014: Gebouw Infrax: Frederik Wouterslaan 8
10/12/2014 t.e.m. 12/12/2014: gesloten
(enkel voor dringende oproepen: 016/65 99 76 of 016/65 99 21)
Vanaf 15/12/2014: Gemeentehuis: Gemeentehuisstraat 16
Contactgegevens blijven hetzelfde!

UIT DE GEMEENTERAAD
MOBILITEIT
verkeerscommissie zijn alle fracties uit de gemeenteraad aanwezig en vertegenwoordigers van de lokale politie en verschillende maatschappelijke geledingen zoals de scholen, landbouwers, milieuraad, senioren,
middenstand, jeugdraad.
Op korte tijd zorgde deze actieve aanpak al voor beslissingen die de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhogen. Hieronder krijgt u een overzicht van de
maatregelen die tot nu toe aan de gemeenteraad werden voorgelegd en goedgekeurd. Het mobiliteitsbeleid
van Kampenhout staat niet stil en wil altijd verder evolueren naar een veiligere omgeving voor iedereen onderweg.

Nieuwe snelheidszones
Als u door de gemeente rijdt, doorkruist u verschillende
snelheidszones die de maximale snelheid bepalen. In
2009 werd al een aanpassing van de snelheidszones
doorgevoerd. Deze zones zijn nu opnieuw geëvalueerd
en in een nieuw snelheidsplan gegoten. Het instellen
van snelheidszones is een middel om gerichte snelheidscontroles te kunnen doen in het kader van het
snelheidshandhavingsbeleid van de politiezone Kastze
en de gemeente. Deze zones verhogen bovendien de
verkeersleefbaarheid
én de verkeersveiligheid van de zwakke
weggebruiker.
Het uitgangspunt is
vrij eenvoudig. In heel
de gemeente Kampenhout geldt voortaan zone 50, met uitzondering van een

Goedkeuring ontwerpdossier Oudestraat
In Boortmeerbeek loopt een Aquafindossier waarbij men
op hun grondgebied een volledig gescheiden rioleringsstelsel zal aanleggen en de wegenis volledig gaat hernieuwen. Het project start vanuit het centrum van Boortmeerbeek vanaf de Beringstraat, Bredepleinstraat naar
de Oudestraat tot aan de Haachtsesteenweg. Omdat de

aantal straten of straatdelen waar 70km/u een verantwoorde snelheid is in functie van de wegindeling en omgeving. Naast deze zone 50, vormen de schoolomgevingen, omgevingen van buitenschoolse opvang en de
centrumzone met openbare diensten een zone 30. Door
deze zone 30 wordt het duidelijk dat u een specifieke
omgeving doorkruist. Het betekent dat een maximum
van 30km/u in die omgeving echt noodzakelijk is voor
zwakke weggebruikers en kinderen. Er zal dus op toegekeken worden dat u deze snelheid niet overschrijdt.
De maximumsnelheid van 50km/u geldt ook in de bebouwde kom. De nieuwe snelheidszones vormen ook
een instrument in de aanpak van het sluipverkeer dat in
bepaalde delen van de gemeente onze wegen gebruikt.
Vooral het sluipverkeer dat te snel door onze straten
rijdt, moet geweerd worden. Hier zal de gemeente verder op inzetten met bijkomende initiatieven. De nieuwe
snelheidszones en de afbakening van de bebouwde kom
kan u raadplegen op de gemeentelijke website.

Oudestraat voor een deel ook op Kampenhouts grondgebied ligt, stapt de gemeente mee in het project. Naast de
aanleg van een gescheiden riolering, wordt de volledige
wegopbouw vernieuwd. Fietspaden worden heraangelegd en er men zal wegversmallingen voorzien om het
verkeer af te remmen.

UIT DE GEMEENTERAAD

Het beleid is op verschillende manieren bezig met de
verkeersveiligheid en de mobiliteit binnen de gemeente.
De verkeerscommissie bestond al langer, maar sinds de
nieuwe legislatuur is er ook een verkeerscel in het leven
geroepen. De verkeerscel bestaat uit leden van het beleid, de afdeling openbare werken en vertegenwoordigers van de verkeersdienst van de politiezone Kastze.
Tweemaandelijks komt de verkeerscel samen om mobiliteitsvragen van burgers of verkeersproblemen te bespreken. Als bepaalde problemen kunnen opgelost
worden door slechts een kleine ingreep, neemt men onmiddellijk actie. Grotere mobiliteitsvragen worden verder onderzocht en doorverwezen naar de verkeerscommissie voor bespreking in grotere groep. In de
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UIT DE GEMEENTERAAD
Schoolomgevingen worden aangepast en comfortabeler fietsen in Kampenhout-centrum

UIT DE GEMEENTERAAD

Tractorsluizen worden definitief
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Sluipverkeer vinden we niet alleen terug in de gewone
straten binnen de gemeente maar ook op de smalle betonwegen die enkel bedoeld zijn voor landbouwvoertuigen en de trage weggebruiker. Op deze smalle betonwegen kunnen auto’s elkaar niet kruisen en de snelheid van
het doorgaand verkeer ligt hoger dan de maximale toegestane snelheid. Dit autoverkeer zorgt voor een verkeersonveilige situatie die vooral de gebruikers raakt voor wie
deze wegen bedoeld zijn.
Daarom nam de gemeente het initiatief om vanaf juni
proefopstellingen voor tractorsluizen te plaatsen in de
Humelgemseweg, Geilroedeweg en de Oude Brusselsebaan. Tractorsluizen verhinderen dat gewone auto’s door
de straat rijden omdat zij niet over de betonnen verhoging
kunnen. De opstelling in de Humelgemseweg werd in
veelvuldig overleg met de gemeente Steenokkerzeel geplaatst. Zowel op grondgebied Kampenhout als op grondgebied Steenokkerzeel werd een tractorsluis geplaatst.
Na overleg en bespreking in de landbouwraad werd beslist om slechts één sluis te plaatsen op grondgebied van
Kampenhout omwille van de bereikbaarheid van akkers
en weides. De vrees dat het sluipverkeer zich zou verplaatsen naar de woonwijk Duistbos bleek uit tellingen
vóór en tijdens de proefopstelling onterecht. Integendeel,
de tractorsluis heeft een milderend effect op het autoverkeer in de onmiddellijke omgeving. In eerste instantie
was niet iedereen blij met de plaatsing van de tractorsluizen, dat is niet verwonderlijk. Het veranderen van gewoonten om bepaalde routes te volgen, stuit in het begin
altijd op weerstand. Toch heeft de gemeente gaandeweg
moeten vaststellen dat er bijna uitsluitend positieve reacties werden ontvangen op de tractorsluizen. De wegen
waar de tractorsluizen zijn geplaatst, hebben hun functie
teruggekregen waarvoor ze bedoeld zijn: landbouwverkeer, fietser, voetgangers en ruiters. Ander verkeer is
niet meer toegelaten.

Onze kinderen of kleinkinderen op een veilige manier
naar school brengen, is een bezorgdheid van ons allen. Door uitbreiding van de gemeentelijke lagere
school in Berg is de hoofdtoegang veranderd en moet
de weginrichting worden aangepast. Daarnaast moet
de schoolbus kinderen veilig laten in- en uitstappen.
Aan de vrije basisschool ‘de Boomhut’ in de Brouwerijstraat zorgt de huidige inrichting van de straat
voor een onveilige situatie. Door het inrichten van een
‘Kiss&Ride-zone’ en aanpassingen aan de toegangen
naar de school zal de schoolomgeving veiliger worden voor alle kinderen. In Relst zorgt de onmiddellijke
schoolomgeving niet voor een onveilige verkeerssituatie, maar wel het sluipverkeer dat dagelijks in de
buurt van de school komt. De veiligheid kan hier sterk
verhoogd worden door een aanpassing aan het kruispunt Hutstraat-Aarschotsebaan en het benadrukken
van de aanwezigheid van fietsende kinderen.
Iedereen die al met de fiets door Kampenhout-centrum reed, beseft dat de kasseien in het centrum
geen comfortabele fietsomgeving bieden en u als
fietser naar het voetpad verdringen. Als zowel fietsers en voetgangers de voetpaden gebruiken, ontstaan er conflicten. Een herziening van het wegprofiel
in de centrumzone, waar zowel fietsers als voetgangers een comfortabele en veilige zone krijgen, wordt
het hoofddoel. Dit kan gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie van het autoverkeer in Kampenhoutcentrum. Het invoeren van éénrichtingsverkeer is een
mogelijke optie, als dit de verkeersveiligheid voor alle
gebruikers verhoogt.
Om dit grondig te onderzoeken en om tot een verkeersveilig ontwerp te komen, zal het gemeentebestuur een studiebureau aanduiden voor verder mobiliteisonderzoek. Zo kan er een goede oplossing
komen voor de schoolomgevingen en de centrumzone van Kampenhout.

ONDERWIJS

ONDERWIJS

Het eerste trimester van het schooljaar stonden
er al een heleboel activiteiten op het programma.
De kinderen gingen sporten, poppenkast kijken,
deden een bosuitstap en halloweenwandeling,
gingen zwemmen, … Hierbij enkele sfeerfoto’s.
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ACTIVITEITEN
- Vrijdag 19 december 2014 en vrijdag 13 februari 2015 - De Toverberg Kijkuurtje in de instapklas van 9 uur tot 10 uur
- Vrijdag 30 januari 2015 - De Toverberg - Quiz
- Woensdag 4 februari 2015 - De Toverberg - Opendeur van 17 tot 19 uur
- Vrijdag 6 maart 2015 - De Toverberg - Boekenbeurs
- Donderdag 12 maart 2015 - Het Klimtouw - Opendeur met kijkuurtje van
14u30 tot 18 uur
- Maandag 16 maart 2015 - Start inschrijvingen schooljaar 2015-2016

INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR
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"
Torfbroeklaan 25 - 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
910 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

POLITIE

CAMPAGNE DARK 2.1
Met de donkere maanden in het verschiet, rolt de politiezone KASTZE opnieuw zijn DARK-campagne uit om de
diefstallen in woning tijdens die periode terug te dringen
(Diefstallen Aanpakken door het Responsabiliseren en
sensibiliseren van de inwoners van de politiezone Kastze).

POLITIE

DARK 2.1 duidt op de derde editie van het project en op de
ambitie om te blijven investeren in de interactieve communicatie (zowel op het terrein als in onze berichtgeving).
Maar ook om de burger nog meer als voorheen actief te
betrekken bij het veiligheidsbeleid.
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2.1 vertegenwoordigt snelle en interactieve communicatie
via sociale media, ondersteuning van burgerinitiatieven
zoals BuurtInformatieNetwerken (BIN), en sensibilisering
van de inwoners waakzaam te zijn in hun eigen buurt.
De goede praktijken en het concept (burgerparticipatie ~
partners - informatiegestuurd - probleemoplossend werken) blijven behouden en worden geoptimaliseerd.
De politie zal hierbij verschillende actiemodi hanteren,
waaronder de inzet van een mobiele ANPR (‘nummerplaatherkenning’) voor de bestrijding van criminaliteit.
KASTZE zal heel actief de inwoners van de politiezone
vragen aandachtig te zijn voor verdachte omstandigheden,
en niet te aarzelen het nummer 101 te bellen wanneer zij
een verdachte toestand opmerken. Niemand zal er nog
omheen kunnen, de boodschap wordt zelfs verspreid via
broodzakken bij de lokale bakker!

Op 11 december 2014 zal, verspreid over het land, de actie
1 DAG NIET plaatsvinden. Met deze actiedag wil ook de
politiezone KASTZE de bevolking op laagdrempelige wijze
laten kennis maken met kleine handelingen die eenieder
kan stellen, om het probleem van woninginbraken te helpen voorkomen.
Typisch voor de winterperiode is dat er minder activiteit is
op straat en dus ook minder sociale controle. Wij nodigen
buurtcomités, wandelclubs, hondenclubs, scholen, …. uit
om op 11 december 2014 een activiteit of groepswandeling
te organiseren om de sociale controle, en vooral de sociale cohesie, die ene dag voor iedereen voelbaar te maken.
Meldt ons uw actie via dark@kastze.be.
Op 11 december gaan we samen voor “1 DAG NIET”!
Via deze aanpak wil de politiezone KASTZE een positieve
dynamiek tot stand brengen tussen de politie en de mensen die ze dient. De resultaten van al deze inspanningen
worden transparant verspreid aan alle inwoners via www.
kastze.be en sociale media (Facebook, Twitter).

SPORT

KAMPIOENENVIERING 2015
Kandidaten met een bijzondere staat van verdienste worden gehuldigd. Kent u iemand die een bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of nog steeds levert, iemand die onmisbaar was of nog
steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap, laat het ons zeker weten. Het gemeentebestuur wil
deze persoon huldigen. Hij/ zij krijgt de prijs van Sportverdienste! Alle kandidaturen mogen bezorgd
worden aan de sportdienst Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout of sport@kampenhout.be.

Kandidaturen indienen voor 15 januari 2015.
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Alle voorwaarden waaraan de kandidaten
moeten voldoen staan omschreven in het
reglement dat u kan terugvinden op de
gemeentelijke website sport - kampioenenviering.
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jogging

zondag

14 december
Springkasteel voor de
kleinsten.

joggingclub

kampenhout
joka.org

www.kampenhout.be/sport/

JEUGD
KINDERHAPPENING 2014

Op 29 oktober werden alle Kampenhoutse
kinderen van 2.5 tot en met 12
jaar uitgenodigd op de jaarinfo en inschrijving joka.org
lijkse kinderhappening.
Dit jaar namen we de kindeVerloting van een dames- en
door
ren mee op reis naar een
onken
gesch
ﬁets
een heren
wondere wereld van goochelen (of toch clowneske
B-1910 Kampenhout
pogingen daartoe), plezier, spelletjes en leuke grapjes.
Er werd gedanst en gezongen en sommige kids
mochten zelfs mee op het podium kruipen!
Na de show waren er verschillende leuke workshops
waar kinderen aan konden deelnemen: Popcakes
maken, knutselen, lasershooten, photoshoot, grimeren,... genoeg om ieder kind een namiddag te bezorgen om nooit te vergeten!

ACTIVITEITENKALENDER

Din 23/12 14 - 20 uur

Zat 11/10
van 11u30 tot 20 uur
en zon 12/10
van 11u30 tot 14 uur

Gezellige Kerstmarkt in samenwerking met de vaste
marktkramers en enkele lokale verenigingen. Zie p 24

SK Kampenhout organiseert haar jaarlijkse stoofvleeskermis ten
voordele van de jeugdwerking. Zin om Kampenhout te
verkenne? Waarom niet eens in het Kampenhouts dialect?
De gids vertelt je in het lokale dialect over onze gemeente en
dit alles met een 'kwinkslag'. Kortom, dé ideale manier om
je helemaal onder te dompelen in de Kampenhoutse charme.
Zie p 15

Jodam-Buken organiseert een infoavond rond een
Nederlands begeleide rondrit in USA (Westkust) die gepland maa 24/11
staat voor aug/sept 2015. Iedereen is welkom op deze
om 19u30
vrijblijvende infoavond.

Kerstconcert

Kerstmarkt

Antizjélwandeling

Infoavond begeleide
rondrit West-USA

Vrij 26/12

Vrij 19/12 om 20 uur

Door damesensemble ‘Frizant’.

Eindejaarsjogging

Davidsfonds ‘U zijt

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat)

25ste editie van de eindejaarsjogging. Iedereen is welkom om op
deze dag mee te lopen voor het goede doel. De opbrengst gaat
Zon 14/12
naar Ons Tehuis Brabant. Er worden verschillende afstanden
14 – 17 uur
aangeboden: start kinderloop (600m) om 14u30, start 5km om
15 uur, start 10km om 15 uur. Zie p 11

Eindejaars(aflossings)
marathon

U zijt wellekome is een gezellige kerstsamenzang voor jong
en oud. U zingt u een 20-tal ‘vergeten’ Nederlandstalige
kerstliederen en herbeleeft een stukje erfgoed. Samen

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat)

Zat 13/12
10- 15 uur

Je kan kiezen om individueel deel te nemen (6 ronden van 7
km) of met een ploeg van minimum 2, maximum 6 personen
gezamenlijk een volledige marathon af te leggen, waarbij elk
ploeglid één of meerdere ronden van 7 km loopt. Zie p 11

St. Stefanuskerk

Tref.Punt Buken

Voetbalkantine De
Zeype (bij sporthal
Kampenhout)

Gemeenteplein
Kampenhout

Kerk Sint-Jozef

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg
126)

Kerstmarktateliers OTB

LOCATIE

De ateliers van Ons Tehuis Brabant stellen hun producten,
kunstwerken en creaties te koop op een gezellige kerstmarkt.
Kom met een hapje en een tapje in de hand grasduinen tussen
Vrij 12/12
de werken van de verschillende ateliers (hout, crea, bakkerij,
17- 20 uur
kaarsen, textiel, etc.). Koop hier uw laatste cadeautjes voor de
eindejaarsperiode en steun zo de makers ervan, de OTB-gasten.

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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PETANQUE:
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

BREI- EN HAAKCAFÉ:
KVLV: elke 2de vrijdag van de maand van
19u30 tot 22u in Het Labo, Brouwerijstraat
23F
Vind je het ook prettiger om met anderen
samen te breien en/of te haken? Kom dan
naar het haak- en breicafé!

		

Volgende
activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks
ingericht:

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout:
elke 3de maandag van de maand om 13u30 en
19u30 (uitgezonderd in juni, juli en augustus)
in zaal Pax (Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst:
elke laatste dinsdag van de maand om 13.30
en elke laatste woensdag van de maand om

AEROBIC:
KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot 21u in de
turnzaal van de Parkschool (Aarschotsebaan
130).

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

WEKELIJKSE MARKT:
Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot 18 uur.

PETANQUE BERG:
Van 01/04/2014 tot 31/10/2014
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

ACTIVITEITENKALENDER

van 16-17 uur

Sport- en
cultuurcentrum
Berg
(Torfbroeklaan 25)

Park Van Relst

Zaal PAX

Zon 18/1
van 11 uur tot 12u30

Sfeervol concert door de leerlingen van de muziekschool van Vrij 23/1
Kampenhout.
van 20 tot 22 uur
zat 7/02
18 tot 21 uur
zon 8/02
11u30 tot 14 u
Zat 14/02
van 20 tot 22 uur

Inleiding op de Russische poëzie, de oude klassieken en
hedendaagse, voordracht in het Russisch en in vertaling,
afgewisseld met streepjes Russische muziek.

Jaarlijkse eetdagen ten voordele van de werking van het
Park van Relst.
Soep, keuze uit lekkere vers gemaakte voorgerechten,
hoofdschotels en desserts. Ook voor de kinderen.

Sfeervol concert door K.F. De Eendracht Kampenhout

Concert Jong Cantabile

Davidsfonds Toast
Literair

Filmconcert muziekschool Kampenhout

Parkrestaurant

Februariconcert

UiT IN KAMPENHOUT

De Corren (V.
Frachenlaan 24A,
Steenokkerzeel)

Zat 17/1
om 20uur

Muzikale avond door kinder- en jeugdkoor Jong Cantabile.

Zaal de Pax
(Brouwerijstraat 6)

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Maa 19/1 en maa
16/2 van 14u tot 18u

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

Sport- en
cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan
25)

Dansnamiddag senioren

Mosselfeest ter ondersteuning van KF De Toonkunst uit Berg.
Lekker eten aan democratische prijzen met o.a. heerlijke, echte
Zat 17/1 en zon 18/1
Zeeuwse mosselen, vol-au-vent, curryworst met frietjes, gebak
en ijs.

Mosselfeest
K.F. De Toonkunst

Zat 10/01
vanaf 21 uur

Bal van de burgemeester ten voordele van scout
Nederokkerzeel en scouts Berg.

Burgemeesterbal

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat)

Door Sint-Stefanus scouts NOZ

Bogaertstraat 2A,
Scoutsterreinen
Nederokkerzeel

Tent aan pastorij
Berg

vrij 9/1
om 20 uur

Iedereen welkom in Berg bij een groot Mettevievuur! Dit jaar
uiteraard weer met goede livemuziek in een verwarmde tent.
Zat 27/12
Uiteraard met bier, wijn, frisdrank, jenever, glühwein, koffie,
vanaf 19 uur
warme chocomelk en meer. Ook hamburgers, escargots,
pensen en soep te verkrijgen.

zingen staat centraal, onder begeleiding van een ervaren
zangleider en een organist. Iedere deelnemer krijgt ter
plaatse ook een gratis zangbundel.

Kerstboomverbranding

Mettevie

wellekome’
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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 7 januari 2015 in!

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

WANDELEN:
Start: 19u30, wandeling van ongeveer 7 km,
aan een tempo van ongeveer 4km/u
Twee uurtjes wandelen in de natuur en een
gezellige klets achteraf. Deze wandelingen
zijn niet enkel voor leden. Ook niet-leden zijn
van harte welkom en kunnen zo kennismaken
met " De witloofstappers". Honden aan de
leiband ook welkom.
Voor data en info: www.witloofstappers.be.

FIETSEN:
KWB: elke dinsdagnamiddag fietsuitstap voor
senioren, vertrek om 13u30 aan de sporthal
Kampenhout.
Start: 19u30, rit van ongeveer 1u30, al dan
niet onderbroken door een rustpauze tegen
een tempo van 15 tot 18 km per uur ( niet het
snelle tempo van wielertoeristen of van semiprofessionele mountainbikers, maar ook niet
het tragere tempo van seniorenverenigingen).
Voor data en info: www.witloofstappers.be.

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

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag van de
maand (juli en augustus niet), kaartavond in
de pastorij van Berg van 20u tot 22u30.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u.30
“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag van 13u30
tot 18u in het Park van Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en
donderdag om 19u30 in Bistro 500
(Haachtsesteenweg 526), ook beginners
welkom.

19.30. Info: 0486 95 38 78.

JEUGD

Zit je in het 5e of 6e leerjaar?
Woon je in Kampenhout of ga je in onze gemeente naar school ?
Hou je van poëzie ?
Doe dan zeker mee aan

DE "MARCEL PIRA"
POËZIEWEDSTRIJD
Een organisatie van de Cultuurraad i.s.m. het Gemeentebestuur van Kampenhout

JEUGD

Nieuwsgierig ???
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Vraag meer inlichtingen aan je leerkracht of bij de cultuurdienst (cultuur@kampenhout.be of
016/65 99 72).
De wedstrijd wordt afgesloten op 30 maart 2015.

ROEFELDAG 2014
Op 11 oktober organiseerde de gemeente
Kampenhout de tweede editie van de Roefeldag. Na een eerste succesvolle ervaring in
2012 mogen wij trots zijn dat ook deze editie
een schot in de roos was!
Wij danken onze Kampenhoutse handelaars
voor hun deelname, zonder hen was deze dag
niet mogelijk geweest:
De Haardroom
Spar Berg
Beenhouwerij Renmans
Woonzorgcentrum Molenstee
Drankenhandel Van Craenenbroeck
Het Viooltje
Witloofbedrijf Rudi Van Ingelgom

F. Vd Maele

TOERISME

F. Vd Maele

DAG VAN DE TRAGE WEG

10DE ANTIZJÉLWANDELINK
Als afsluiter van het toeristisch seizoen wordt traditioneel een dialectenwandeling georganiseerd.
De gids vertelt in het lokale dialect over onze gemeente en dit alles met een ‘kwinkslag’.

Er werd gewandeld richting Buken en onderweg lichtte gids Willy Vander Velden een aantal historische gebeurtenissen toe.
Tijdens de wandeling werd ook een deel van de Kleine
Heideweg opengesteld. De gemeente plaatste begin
dit jaar een nieuwe brug over de Leibeek waardoor de
verbinding van Buken met het gehucht Wilder kon gerealiseerd worden.
Na de wandeling konden de deelnemers nog een bezoekje brengen aan de tentoonstelling "De Schrale
Keuken" in het Witloofmuseum en kregen ze een
drankje aangeboden.

Vraidag 26 december, twiede Kestdag, tiende kié
antizjélwandelink.
Vertrek 14u: oep de parking van SK Kampelaar
(Votvinkenstraat) oem twie ure zjust!
Trug: tegen de doenker
7 km wandelen wouvan zeker 4 km deu veld en
bosweige (ni mé sloefkes of dansschounkes
kome).

M.F. Peeters

Wa kost da? 1 € veu dei da iet wille drinke
Meer info: Toeristische dienst (016 65 99 71 of toerisme@kampenhout.be)
Meer info
Toeristische dienst (016 65 99 71 of
toerisme@kampenhout.be)
M.F. Peeters

TOERISME

Onder een stralende herfstzon namen een vijftigtal
wandelaars op 18 oktober deel aan de ‘Dag van de
Trage Weg’. Dit jaar stond de wandeling in het teken
van ‘De Groote Oorlog 14 – 18’.
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CULTUUR

CULTUUR

CAMPENHOUT VERGEET
MERELBEKE NIET
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Zondag 6 september was een delegatie van het Kampenhouts gemeentebestuur te gast in Merelbeke. Op 9
november 2014 ging het in de omgekeerde richting: een
delegatie uit Merelbeke heeft de herdenkingsplechtigheid in de kerk van Buken bijgewoond, maar wat is de
band tussen Merelbeke en Kampenhout?
Uit verschillende bronnen werd opgemerkt dat er in augustus in de streek in en rond Campenhout hevig gevochten werd. 181 inwoners van Campenhout ontvluchtten dit geweld en kwamen per trein aan in Merelbeke op
30 augustus 1914. De Campenhoutenaren werden daar
heel snel verder geholpen (gevoed, gekleed, gehuisvest). Nu, 100 jaar na datum wil Kampenhout deze
barmhartigheid
eerbiedigen en
een teken van
erkentelijkheid
organiseren in
samenwerking
met Merelbeke.
Op zondag 9 november
2014
was een delegatie uit Merelbeke
aanwezig tijdens
de herdenkings-

viering in de kerk van Buken.
Deze bijzondere viering en
aansluitende receptie kwam
er in samenwerking met basisschool Bukadie, K.F. De
Eendracht
Kampenhout,
scouts Buken, KVLV en
Landelijke Gilde Buken.
Ook het Erediploma ‘Stad
of gemeente slachtoffer
van oorlogsfeiten 1914-1918’ werd onthuld en
kreeg een permanente plaats in de kerk ter nagedachtenis van het leed dat Buken in augustus 1914 overkomen is (zie ook onder).
In aanwezigheid van de Merelbeekse delegatie ging het
in de namiddag richting Witloofmuseum om de tentoonstelling ‘WERELDOORLOG I in KAMPENHOUT’ plechtig
te openen. Daar werd ook de oorkonde, die de broederband tussen beide gemeenten symboliseert, plechtig
ondertekend door de burgemeesters van beide gemeenten.

BUKEN ERKEND ALS SLACHTOFFER VAN OORLOGSFEITEN 1914-1918
Buken was in 1914 een klein dorp dat werd gekruist
door de Mechelsesteenweg met een oppervlakte van
216 ha en 437 inwoners. Deze kleine gemeente werd
het slachtoffer van de Duitse furie. Het waren de oprukkende gevreesde ‘Doodskop-Uhlanen’ die hier lelijk tekeergingen. Aarschot, Leuven en Herent hadden
ook al fel te lijden gehad maar hun moorddadige opmars was niet te stuiten. Alle gebouwen die langs hun
weg lagen, werden in brand gestoken. Burgers werden vermoord en hun huizen leeggeroofd. Ook werden er Bukenaars in hun opmars als levend schild

gebruikt.
Nu, 100 jaar later, heeft het gemeentebestuur bij de
Vlaamse Overheid een aanvraag ingediend tot erkenning van dit oorlogsverleden … en gekregen! Buken
heeft het erediploma ‘Stad of gemeente slachtoffer
van oorlogsfeiten 1914-1918’, ondertekend door Minister Pieter De Crem (KB 10 juni 2014) enkele weken
geleden in ontvangst mogen nemen. Dit werd plechtig
onthaald tijdens herdenkingsviering van 9 november
in de kerk van Buken.

HEEMKRING
JAARBOEK CAMPENHOLT 2014
De heemkring heeft ook dit jaar
een splinternieuw jaarboek in
elkaar gestoken. Deze vierde
editie is dikker dan ooit met 13
artikels, waarvan ook enkele
artikels over Wereldoorlog I in
Kampenhout:

• Campenhout vergeet die liefdadige menschen van
Merelbeke niet - Katrien Arnaut & Gerry Croon
• Het frontblad ‘Tusschen Brussel en Leuven’ en de
berichtgeving over Kampenhout tijdens de Eerste
Wereldoorlog - Willy Schoevaerts
• Kameraden, gar nicht schiessen!
Kerstmis aan de IJzer in 1914 - Huub Van der Steld
& Gerry Croon
• Buken, augustus 1914: de stille getuigen … - Gerry
Croon
• De tienden en de opkomst van de aardappel in de
streek van Kampenhout (1716-1766) - Paul Behets
• ‘Van Beire Fluit tot Beiaard … ‘
Een Okkezielse campanologie – pater Jan Verboogen
• Eeuwelingen in Kampenhout – anno 2014 - Eric
Bonckaert

• De scouts van Kampenhout (deel 2: welpen 19481965) - Marcel Andries
• Schoolgaan in woelige tijden. Over het Lager
Onderwijs in de jongensscholen
van Kampenhout in de jaren 40 en 50 - Liesbeth
Merckx
• Een symfonie van percelen en wegen.
Deel 1: tussen Sint-Servaaskapel en het Lemmeken
- Hubert Gulinck
• De ‘Kruisen’ in Nederokkerzeel: Een speciaal
verschijnsel… en een historisch litteken - Dr. Henri
Vannoppen
• “Verraderlijk speelgoed – Kampenhout tijdens wo II”
Herdenkingsweekend te Nederokkerzeel, september 2014 - Ellen Ogez
• Geschiedenis van de muziekschool van Kampenhout - Walter Van Roost
De prijs per boek is 15 euro.
Vanaf 7 december kunt u een exemplaar kopen bij de
bestuursleden van Campenholt, in Villa Lucie (oud
gemeentehuis) of bij een van de verkooppunten (lijst
beschikbaar op website Heemkring).

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

AAN ALLE KUNSTENAARS IN KAMPENHOUT!
Op 2 en 3 mei 2015 organiseert de Cultuurraad Kampenhout in samenwerking met de W.A.K. Kunstroute 2015. Bent u kunstenaar en
wilt u graag meewerken aan de kunstroute? Kunt u uw atelier openstellen voor het publiek of heeft u een andere locatie waar u uw werk
kan tentoonstellen?
Geef een seintje aan de cultuurdienst voor 22 januari 2015:
cultuur@kampenhout.be of 016/65 99 72. Begin februari volgt een
vergadering waarin de praktische uitwerking wordt besproken.

CULTUUR

CULTUUR
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NUTTIG

OFF ON
OFF ON is een initiatief van FOD Economie, het Crisiscentrum en Elia. Met de steun van de energiesector brengen
zij het dreigende energietekort deze winter onder de aandacht. Het doel van OFF ON? Het risico op een stroomonderbreking helpen voorkomen door iedereen aan te moedigen om minder elektriciteit te verbruiken, vooral tussen
17 en 20 uur. Want tussen die uren verbruiken we allemaal het meeste elektriciteit. Samen meer OFF, zo blijven we samen langer ON!
Meer info op: http://www.offon.be/

NUTTIG

Bent u voorbereid, zo zonder stroom?

18

U hoorde het al: door het tijdelijk uitvallen van drie kerncentrales is er een verhoogd risico op stroomonderbrekingen gedurende komende winter. Als er tijdens koude
periodes echt een stroomtekort komt, kan het gebeuren
dat bepaalde gebieden van het stroomnet worden afgeschakeld. De afschakelingen worden in principe zeven
dagen op voorhand aangekondigd en zouden niet langer
dan enkele uren mogen duren.

Nood- en communicatieplan
Ook Kampenhout, Buken en Nederokkerzeel ontsnappen
hier niet aan en worden mogelijk afgeschakeld. Deelgemeente Berg wordt door de nabijheid van de luchthaven

	
  

niet afgeschakeld. Daarom wordt de sporthal van Berg
ingericht als opvangcentrum voor de inwoners die medische hulp nodig hebben, vragen hebben, nood hebben
aan warme dranken, niet alleen willen zijn in donkere
uren, … .

Wat kunt u nu al doen?
- Maak een noodkoffer klaar (zie verder)
- Controleer hoe een elektrische poort kan worden geopend zonder stroom
- Gebruikt u elektrisch aangestuurde medische apparatuur? Raadpleeg uw arts.
- Denk er aan tijdig te tanken (benzinestations zullen uitvallen)
- Denk na over alle elektrische functies in uw huis die
zonder stroom zullen vallen, zoals elektrische rolluiken, alarmsystemen, traplichten, elektrische onstekingen van verwarmingsketels/boilers, ….

Wat doet u vlak voor de onderbreking?
- Schakel uw elektrische apparaten uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Zorg dat uw gsm voldoende opgeladen is (opgelet: netwerk kan verstoord zijn!).
- Sluit ramen en deuren om warmte binnen te houden.
- Als u een elektrische boiler heeft, kunt u niet over
warm water beschikken. Bereid een thermofles voor
wanneer u warm water nodig heeft.
- Verwittig kwetsbare naasten zodat zij dezelfde voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.
- Gebruik geen lift.

NUTTIG

Wat doet u tijdens de onderbreking?

Wat doet u best vlak na de onderbreking?

RINGTV.BE, EEN NIEUWE
REGIONALE NIEUWSWEBSITE.
RINGtv heeft op 1 oktober zijn nieuwe website online gezet. Daardoor is RINGtv voortaan meer dan een televisiezender, want RINGtv.be is een echte nieuwswebsite.
Door dit digitaal verhaal kunt u het regionale nieuws
voortaan op een totaal andere manier consumeren. Dit
de hele dag door, heet van de naald, op basis van uw interesses aangevuld met extra achtergronden en diepgang. En u kiest zelf, per gemeente of per thema, welke
reportages u wilt bekijken. Een paar klikken en u kunt
alles bekijken wat er de afgelopen maanden over uw gemeente op RINGtv te zien is geweest.
RINGtv.be is en blijft uiteraard ook een platform waarop
al onze tv-programma’s gratis kunnen worden bekeken.
Op die manier wil de zender een groter gebruikerscomfort aanbieden en zijn positie in dit digitale tijdperk gevoelig uitbreiden en versterken.

- Zet niet al uw elekrische toestellen op hetzelfde
moment aan, geef het stroomcircuit de tijd zich
te stabiliseren.
- Controleer het voedsel in uw koelkast en diepvriezer op tekenen van bederf. Bij twijfel: gooi het
weg, uw gezondheid is belangrijker.

Maar via RINGtv.be zult u ook zelf mee het nieuws kunnen helpen maken door uw verhalen, foto’s en video’s op
een heel gebruiksvriendelijke manier aan de redactie te
bezorgen.

Wat steekt u best in uw noodkoffer?

Bovendien zult u op de nieuwe website ook kunnen deelnemen aan allerlei acties en wedstrijden.

- Een zaklamp en extra batterijen (eventueel ook
theelichtjes en lucifers)
- Brandblusser van het type ABC
- Een radio op batterijen
- Voorgeschreven medicatie?
- Kleine voorraad cash geld
- Warmhouddekens
- Een lijst met belangrijke telefoonnummers
Deze lijst is een suggestie. In functie van uw eigen
situatie kunt u misschien andere dingen nodig hebben.

NUTTIG

- Controleer eerst en vooral uw eigen stroomvoorziening (het gaat misschien gewoon om een
gesprongen zekering bij u thuis).
- Bevindt u zich tijdens de onderbreking in de wagen, wees dan extra voorzichtig: verkeerslichten
vallen uit, slagbomen blijven gesloten, …
- Gebruik bij voorkeur zaklampen. Theelichtjes
zijn gezellig, maar wees voorzichtig en zet deze
steeds op onbrandbare oppervlaktes. Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter!
- Houd uw koelkast en diepvriezer zo veel mogelijk
gesloten.
- Luister naar de nieuwsberichten van uw radio op
batterijen.
- Vermijd bellen, belast het netwerk niet. Bel in
geval van nood 112.
- Vermijd gebruik van uw gsm. Moet u toch contact
opnemen, stuur dan best een sms.
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DANSNAMIDDAGEN
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Het departement grondgebiedzaken zal vanaf 15 december 2014 zijn intrek nemen in de college- en raadzaal
achteraan het gemeentehuis.
Sinds 2001 was het departement grondgebiedzaken of de
‘technische dienst’ gevestigd op de 1e en 2e verdieping
van het PBE-gebouw in de F. Wouterslaan. Door herorganisaties binnen Infrax (PBE) moest de gemeente op zoek
naar een andere locatie voor het departement.
Er werd beslist om het departement binnen de bestaande
gebouwen van de gemeente onder te brengen en dit liefst
gecentraliseerd met de andere diensten: in de collegeen raadzaal. Door de collegezaal anders in te delen, zullen de collegezittingen hier ook nog plaatsvinden. In de
raadzaal vestigen we de diensten Stedenbouw, Wonen en
Milieu. In de collegezaal neemt, behalve het college, ook
de dienst Openbare Werken zijn intrek.
Om de verhuis zo efficiënt mogelijk uit te voeren, besliste
het college dat het departement grondgebiedzaken gesloten zal zijn van 10/12/14 t.e.m. 12/12/14.
Vanaf maandag 15 /12/2014 zijn de diensten van het departement opnieuw open voor het publiek op hun nieuwe
locatie. Voor dringende oproepen en meldingen kunt u
echter steeds terecht bij de gemeentelijke werkplaatsen
op het nummer 016/65 99 76 of op het algemeen nummer
016/65 99 21.
Na de verhuis verandert er niets aan de e-mailadressen
en telefoonnummers en zijn alle diensten en medewerkers met de vertrouwde contactgegevens bereikbaar.

Ook in 2015 kunnen onze senioren weer naar
hartenlust dansen en swingen in feestzaal 'Salon
Deli-dish'. Het live muzikaal entertainment wordt
verzorgd door DJ Yves Ombelets. De dansnamiddagen gaan telkens door op de 3de maandag van de
maand.
Inkom is gratis. Iedereen is telkens welkom vanaf
14 uur op volgende data:
19 januari
16 februari
16 maart
20 april
18 mei
15 juni
21 september
19 oktober
16 november
21 december
In juli en augustus zijn er geen dansnamiddagen.

MILIEU
WELZIJN
De Kampenhoutenaren nomineerden
verschillende mensen en verenigingen
als ‘vrijwilliger van het jaar’. De jury koos
dit jaar, na een zorgvuldig beoordeling,
voor dhr. Boudewijn Poffé.
Boudewijn is (bestuurs-)lid van verschillende verenigingen zoals de Landelijke
Gilde, vzw Tref.Punt, St.-Antoniusvrienden, … . Daarnaast is hij ook vaak tapper
of kelner en zorgt hij ook voor de opbouw
en afbraak van tenten, zalen, materiaal
op festiviteiten. Hij is iemand die steeds
klaar staat voor iedereen en zich belangeloos inzet voor het goede doel. Boudewijn is door veel inwoners van Kampenhout wel gekend op de een of andere
manier.
We wensen hem een dikke proficiat!
Een zitbank met naamplaatje zal worden
opgedragen aan deze vrijwilliger van het
jaar!

WIST JE DAT?
• … De Vlaamse overheid sinds 1 juli 2014 bevoegd is voor dierenwelzijn in Vlaanderen.
• … Het Belgische klimaat gedurende bepaalde periodes van het
jaar niet voldoet aan de comfortvoorwaarden van buitengehouden dieren. Veel buitengehouden dieren beschikken daarenboven niet over voldoende natuurlijke beschutting zoals hagen of bomen, of een schuilhok dat hen moet beschermen
tegen ongunstige weersomstandigheden zoals gure wind,
tocht, slagregen of bijtende kou.
• … In de winter vogels moeilijk aan voedsel geraken terwijl ze
dan juist extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zijn verdwenen en
bessen zijn vaak al op. Regen en sneeuw maken het de zaadeters moeilijk om bij hun voedsel te komen. Het bijvoederen
van vogels in de winter is bij veel mensen dan ook een populaire bezigheid.
• … Ook de zoogdieren onze aandacht verdienen in de tuin tijdens de wintermaanden. Jonge egels bijvoorbeeld staan voor
hun eerste winterperiode. Ze moeten voldoende reserves opslaan voor het ingaan van de winterslaap en zijn dus op zoek
naar energierijk voedsel.
Voor meer info:
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

BLOEDINZAMELINGEN
RODE KRUIS
Kampenhout-Relst
OCMW Kampenhout, glazen zaal
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Telkens van 18 uur tot 20u30
woensdag 28 januari 2015
woensdag 8 april 2015
woensdag 29 juli 2015
woensdag 28 oktober 2015
Meer info: www.bloedgeven.be

MILIEU - WELZIJN

VRIJWILLIGER VAN HET
JAAR 2014
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SENIORENFLATS ZUURHAGE
MAKEN LANGER ZELFSTANDIG
WONEN MOGELIJK.
De seniorenflats Zuurhage zijn aan de gelijknamige
straat gelegen, dicht bij het centrum van Kampenhout.
Het OCMW is eigenaar en zorgt ervoor dat de seniorenflats goed onderhouden worden. Er zijn drie type flats,
van 49 tot 60 m² groot.
Af en toe komt er een flat vrij. Om dan kans te maken, is
er een wachtlijst. Bij de pinken zijn, is dus de boodschap.

OCMW

Voor wie en waar?

22

Ouderen die zelfstandig kunnen leven, maar behoefte
hebben aan een aangepaste hedendaagse flat, kunnen
terecht in Zuurhage. Hier kunnen ze genieten van alle
comfort in een rustige omgeving. U kan zich op de
wachtlijst plaatsen vanaf 52 jaar en u moet de leeftijd
van 55 jaar bereikt hebben om een flat te bewonen.
Inwoners van Kampenhout genieten voorrang bij de verhuring van de flats.

STOEMPDAG VOOR
KERSTPAKKETTEN
De OCMW-Raadsleden van Kampenhout
organiseren op zaterdag 13 december 2014 een
stoempdag. Vanaf 17.30 uur kan u in de zaal van
OCMW Kampenhout genieten van echte
Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp
met een heerlijke worst of een stuk spek.
De opbrengst van de stoempdag wordt integraal
gebruikt door de sociale dienst van OCMW
Kampenhout voor de aankoop van
kerstpakketten. Zo kunnen heel wat mensen die
het moeilijk hebben, genieten van enkele
lekkernijen.
STOEMPDAG
zaterdag 13 december 2014, vanaf 17.30 uur
OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9,
1910 Kampenhout

Wat?
Elke flat bestaat uit een woon- en slaapruimte, een kleine ingerichte keuken, een afzonderlijke badkamer met
douche en toilet en een bergruimte.
Samen met de andere huurders kunt u vrijblijvend genieten van sociale contacten in de gemeenschappelijke
ruimte die werd voorzien. Of u kan er een familiefeest
organiseren.
Er is een fietsenstalling en parkeergelegenheid voorzien.
Ook het ruime terras, de tuinen en de petanquebaan
bieden een meerwaarde.

Dienstverlening.
Bewoners kunnen een beroep doen op allerlei vormen
van dienstverlening (thuiszorg, poetshulp,…) waardoor
zij hun zelfstandigheid en zelfzorg langer kunnen behouden.
De nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijk ruimten worden voor u onderhouden, het OCMW sluit een
brandverzekering en aanverwante risico’s af voor het
gebouw en de inhoud toebehorend aan de bewoner.
Ook de tuintjes en de gemeenschappelijke delen worden
door het OCMW onderhouden.

Prijs?
De huurprijs is afhankelijk van de grootte van de flat.
Er zijn 3 types. De grootste flats zijn 60,00m² en kosten
momenteel 30,28 euro per dag. De middelgrote flats zijn
53,00 m² en de kleinere 49,00 m². Zij kosten respectievelijk 28,19 euro en 26,10 euro per dag.

Contactpersoon.
De verantwoordelijke voor seniorenflats Zuurhage is
Christine Bulinckx. Zij is bereikbaar via woonzorgcentrum Molenstee en dit tijdens de werkdagen tussen
13 uur en 16 uur.
Om voldoende tijd voor uw vragen vrij te kunnen maken,
maakt u bij voorkeur een telefonische afspraak:
016/314 328.

OCMW

BON
Zalig kerstfeest vanwege de Landelijke Gilden van
Berg, Buken, Nederokkerzeel en Relst!

Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of
bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage varieert tussen de
210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal
liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft.
Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.
Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage
aanvragen binnen de 60 dagen na de levering
en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout:
Donderdag
11-12-2014
14 – 16 uur
Dinsdag
06-01-2015
16 – 19 uur
Maandag
02-02-2015
14 – 16 uur
Dinsdag
03-03-2015
16 – 19 uur
Woensdag
01-04-2015
14 – 16 uur
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (als 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 vermelding van het aantal
appartementen waarop de factuur betrekking heeft)

• uw identiteitskaart
+ 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

Naam:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

E-mail:

___________________________________________

Bent u al lid van de landelijke gilde? JA/NEE

In ruil voor deze ingevulde bon krijgt u 1 gratis rondrit met paard
en koets voor gans het gezin tijdens de Kampenhoutse kerstmarkt
op 23/12/2014 tussen 14 en 20 uur, u aangeboden door trekpaardenvereniging ‘DEN BRABANDER’.
Naam:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

E-mail:

___________________________________________

OCMW

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2014-2015

In ruil voor deze ingevulde bon krijgt u 1 gratis consumptie in de
tent van de Landelijke Gilden op de kerstmarkt in
Kampenhout, (Gemeenteplein) op dinsdag 23 december 2014
tussen 14 en 20 uur.
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SOCIAAL RESTAURANT
“PURE GOESTING”
De menu’s voor de volgende weken:
Dinsdag 16 december (inschrijven vóór 8/12)
Erwtensoep – Kippenoesters, schorseneren, mousselinesaus met aardappelen – Flantaart
Dinsdag 23 december (inschrijven vóór 15/12)
Kerstmenu aan 12 euro – Kreeftensoep – Fazantenfilet,
appel met veenbessen en denneaardappeletjes – Kerstgebak met koffie
Dinsdag 30 december
Geen sociaal restaurant
Dinsdag 6 januari (inschrijven vóór 29/12)
Wortelsoep – Hertenragout met witloof en kroketten –
Pruimentaart
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.
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