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016 31 48 40

politie@kampenhout.be
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Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Onderwijs
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Sport & Jeugd
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Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Welzijn
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Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

Cultuur

8-9

Wonen
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Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

burgerlijkestand@kampenhout.be

Jeugd
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Op de eerste verdieping:

UiT in Kampenhout
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Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Milieu
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Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Gros
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Senioren
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Landbouw

016 65 99 22

landbouw@kampenhout.be

OCMW

16-18

Grondgebiedzaken
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Bib
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Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

016 65 99 31

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

Toerisme

2014 is intussen volop bezig. Het tweede jaar
voor onze beleidsploeg. Een jaar waar er
opnieuw hard zal worden gewerkt.
De uitdaging om het steeds beter te doen, is
een doel op zich. De mooie nieuwjaarswensen,
die we bij de jaarwisseling aan elkaar hebben
overgemaakt, zetten we in de praktijk om. Niet
alles is gemakkelijk of verdedigbaar maar de
positieve en menselijke aanpak is belangrijk.
Tot hiertoe waren de temperaturen zacht voor
deze tijd van het jaar, maar de winter kan zich
nog ontplooien. Wees dus voorbereid en sta
klaar voor elkaar. Onze ouderen verdienen de
nodige hulp. Een praatje en een glimlach kunnen
belangrijk zijn en doorbreken de eenzaamheid.
In Kampenhout leven de mensen in harmonie.
Er is evenwicht tussen jong en oud. Dit is mij de
laatste maanden zeer hard opgevallen. Met zeer
veel voldoening kijk ik dan ook terug naar het
burgemeestersbal. Mensen die mensen helpen
en er ‘ongelofelijk veel plezier’ aan beleven,
zorgen voor een dubbele tevredenheid.
De inspanningen die de jeugd, de middelbare
leeftijd en de ouderen, kortom alle vrijwilligers,
voor elkaar leveren, is van onschatbare waarde.
Het is de sterkte van al onze verengingen.
Dit doet Kampenhout leven.
Uw burgemeester
Kris Leaerts

U betaalt niets voor enkele uurtjes magisch Dijleland! Dit jaar staan verschillende activiteiten in
het teken van de ‘Groote Oorlog’.
Iedereen steeds welkom!
Alle wandelingen starten om 14 uur en duren
ongeveer drie uur (wandelingen die herhaald
worden op zondag starten om 14u30). Draag best
aangepast schoeisel want veld- en boswegeltjes
kunnen soms modderig zijn!
Woensdag 12 maart 2014
in Nossegem (Zaventem)
Vertrek om 14 uur aan de Sint-Lambertuskerk
(Driesplein 1).
De kerk van Nossegem is een pareltje in MiddenBrabant. Het dorp heeft nog veel natuur en het
Dokter Portraypad voert ons langs de mooiste
plekjes.
Woensdag 26 maart 2014
in Wezembeek-Oppem
Vertrek om 14 uur aan GC De Kam
(Beekstraat 172).
Te voet door Wezembeek-Oppem in een ontluikende lente! We maken er een leuke tocht van en
zoeken de kleine paadjes op waar er nog rustig
kan worden gewandeld.
Woensdag 9 april 2014
in Korbeek-Dijle (Bertem)
Vertrek om 14 uur aan de Sint-Bartholomeuskerk (Korbeekse Kerkstraat 1).
Korbeek-Dijle is een klein dorp, maar door de
eeuwen heen hebben haar bewoners interessante sporen achtergelaten. Klaar voor een stevige
speurtocht door het landschap en de tijd?
Woensdag 23 april 2014 in Haacht
Vertrek om 14 uur aan parking Brasserie
Brouwershof (Provinciesteenweg 10).
Deze wandeling in het Brouwersdorp HaachtStation brengt ons voorbij de mooie brouwerijgebouwen en -villa’s, laat ons het grootste glasraam
in België bewonderen en gaat via de kanaaloever
naar het prachtige domein de Spoelbergh (verbonden aan die andere grote brouwerij).

toerisme

Beste inwoner,

STREEKWANDELINGEN
IN HET DIJLELAND

3
gemeente

Beste Kampenhoutenaar,

Burgerzaken

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

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Nicolai Freiherr von
Dellingshausen & Christina
Freiherr von Dellingshausen

01/08/2013

Cédric Geens &
Sarah Driessens

5/08/2013

Tim Deschouwer &
Kim Moortgat

5/08/2013

Billie

Alaa Mohamed &
Catherine Van Eesbeeck

22/10/2013

Lina

Bert Gijsbrechts &
Liesbet Jacobs

27/10/2013

Amber

Maxim Kemps &
Chloë Vansweevelt

8/11/2013

Alfie

Christof Vercoutere &
Ilona Hayen

14/11/2013

Lenka

Yoeri Goossens &
Niki Peeters

23/10/2013

Alyssa

Timothy Lauwereys &
Emily D’hont

26/11/2013

Vince

Kristof Willems &
Katleen Dehaes

27/11/2013

Fien

Lieuwe Zijlstra &
Daphne de Visser

28/11/2013

Merel

Pieter Welvaert &
Jackeline Zapata Cisneros

29/11/2013

Laurens

Werner Vranken &
Lindsay Vanderveken

2/12/2013

Emma

Bart Vandereet &
Tamara Van Elewyck

9/12/2013

Laura

Grégory Janssens &
Valérie Keuterickx

9/12/2013

Trinity

Dirk Laforce &
An Willems

10/12/2013

Sien

Gino Debuysscher &
Priscilla Ruys

13/12/2013

Tibo

Hussein Ben Bouhout &
Khadija Bensalem

13/12/2013

Rayan

Cornelius

Audric

OVERLIJDENS

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

17/09/2013

Furlan Beppina

22/09/2013

Vijverman Gommaar

28/09/2013

Paumen Theo

05/10/2013

De Voeght Leonard

05/10/2013

Van Poeyer Raymond

08/10/2013

Wellens Maria

19/10/2013

Gijsbrechts Amber

31/10/2013

Opdebeeck Maurice

06/11/2013

Quick Mathilda

12/11/2013

Trembloy Paul

22/11/2013

Vanderwaeren Marcel

26/11/2013

Elskens Maria

05/12/2013

Vion Christiane

07/12/2013

Wauters Maria

05/12/2013

De Geest Dirk

12/12/2013

Van den Eede Henriette

14/12/2013

Eskens Robert

14/12/2013

Gevaert Maurits

17/12/2013

Vierstraete Louis

18/12/2013

Borremans Jan

23/12/2013

Billiau Luc

23/12/2013

Denie Monique

26/12/2013

Poels Constant

27/12/2013

Vrijdaghs Lydia

30/12/2013

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze gegevens te publiceren. Indien uw dierbare niet in Kampenhout zelf overleden is, zendt de
dienst burgerlijke stand van de overlijdensplaats (bvb Leuven) een officiële kennisgeving naar de woonplaats (Kampenhout). Het is pas na ontvangst van dit bericht én
overschrijving van de overlijdensakte in onze registers van de burgerlijke stand dat samen met de uittreksels het toestemmingsformulier voor de gemeenteberichten
wordt verstuurd. Het is dus mogelijk dat uw toestemmingsformulier voor publicatie nog niet in ons bezit is op het moment dat de gemeenteberichten worden opgemaakt. Deze gegevens worden dan automatisch in de volgende editie opgenomen. Dank voor uw begrip.

onderwijs

Inschrijvingen voor
schooljaar 2014-2015
Aan de ouders met een kindje van het geboortejaar 2012
(of vroeger)

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2014/2015
Alle kinderen geboren in het jaar 2012 of vroeger kunnen ingeschreven
worden vanaf onderstaandedata zolang de capaciteit niet bereikt is.
A/ Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij
kunnen broers/zussen (brussen) inschrijven vanaf vrijdag 7 maart
2014. Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres
of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
B/ Ook de kinderen van personeel (KvP) vallen onder deze voorrangsperiode. Zij kunnen hun kind dus ook inschrijven vanaf vrijdag
7 maart 2014.
C/ Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf vrijdag
21 maart 2014
Specifieke regeling voor kleuters geboren na 18 november 2012 t.e.m.
31 december 2012. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data
ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2015.
Instapmomenten voor het schooljaar 2014/2015:
• Maandag 1 september 2014 (1e schooldag):
kinderen geboren voor 2 maart 2012
• Maandag 3 november 2014 (na herfstvakantie):
kinderen geboren voor 4 mei 2012
• Maandag 5 januari 2015 (na kerstvakantie):
kinderen geboren voor 6 juli 2012
• Maandag 2 februari 2015:
kinderen geboren voor 3 augustus 2012
• Maandag 23 februari 2015(na krokusvakantie):
kinderen geboren voor 24 augustus 2012
• Maandag 20 april 2015 (na paasvakantie):
kinderen geboren voor 21 oktober 2012
• Maandag 18 mei 2015 (na Hemelvaart):
kinderen geboren voor 19 november 2012
• Dinsdag 1 september 2015 (1e schooldag 2015/2016):
kinderen die geboren zijn voor 31 december 2012
Voor specifieke schooleigen informatie neem je contact
op met de directeur van de desbetreffende school:

Activiteiten
Donderdag 27 februari 2014
De Toverberg
Carnavalstoet doorheen Berg
Vrijdag 28 februari 2014
Het Klimtouw
Carnavalstoet naar ‘t Okkerzeeltje
Vrijdag 28 februari 2014
Kleuterschool De Toverberg
Kijkuurtje in de instapklas van 9u tot 10u
Donderdag 13 maart 2014
Het Klimtouw
Opendeur van 14u30 tot 18u
Vrijdag 21 maart 2014
De Toverberg
Boekenbeurs
Vrijdag 4 april 2014
Kleuterschool De Toverberg
Kijkuurtje in de instapklas van 9u tot 10u

GemeenteschoolNederokkerzeel
"Het Klimtouw"
lagere school
Biststraat 13
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77
www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool-Berg
"De Toverberg"
Gemeentewegel 2
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77
www.detoverberg.be
Gemeenschapsonderwijs
"Ter Bronnen" & “Bukadie”
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.54.27
www.scholenterbronnen.be

onderwijs

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse scholen hun
capaciteit vastgelegd. (cfr. website vande verschillende Kampenhoutse scholen) Na overleg werden onderstaande inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2014-2015 bepaald.
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Vrij onderwijs
VGSK - De Boomhut
Brouwerijstraat 2
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.74.86
www.vgskdeboomhut.be
Vrije onderwijs
´t Okkerzeeltje"
Kleuterschool
Bogaertstraat 4
1910 Kampenhout
Tel: 016/ 65 54 85
tokkerzeeltje.kampenhout.be
Vrij onderwijs
Parkschool
Aarschotsebaan 130
1910 Relst-Kampenhout
Tel: 016/65.53.53
www.parkschool-relst.be

sport & jeugd

BE OKE EN SPORTWEKEN
PAASVAKANTIE 2014
Tijdens de Paasvakantie organiseert de jeugden sportdienst verschillende activiteiten voor
kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

SPORT & jeugd

Be Oké
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• week 1: maandag 7 april tot en met vrijdag
11 april 2014. Be Oké voor kinderen van 2,5
(en zindelijk) tot en met 12 jaar.
• week 2: maandag 14 april tot en met vrijdag
18 april 2014. Be Oké voor kinderen van 2,5
(en zindelijk) tot en met 12 jaar.
Locatie: sport- en cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

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

REGIONALE AVONTURENSPORTDAG
Avontuur, water, klimmen, klauteren, … ?

Heb je zin in een dagje avontuur samen met je vrienden?
Dan is de regionale avonturensportdag zeker iets voor jou!

Sportweken
• week 1: maandag 7 april tot en met vrijdag
11 april 2014. Omnisport voor kinderen van
6 tot en met 12 jaar. (vernieuwd sportprogramma)
• week 2: maandag 14 april tot en met vrijdag
18 april 2014. Omnisport en avontuur voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. (vernieuwd sportprogramma)
Locatie: sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26)
- Voor inschrijvingen kan u terecht op de website http://kampenhout.ticketgang.eu.
- Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag
27 maart 2014.
- Ouders die niet over een computer met
internetverbinding beschikken, kunnen nog
steeds terecht op de sport- of jeugddienst
Kampenhout.
- Voor de snelle beslissers is het mogelijk om
ook al in te schrijven voor de overige schoolvakanties van dit jaar.
- Voor meer informatie, contacteer de sportfunctionaris of surf naar www.kampenhout.be

Wanneer?

Donderdag 17 april 2014
(2de week paasvakantie)
Wie?
Alle jongeren tussen 10 en 16 jaar
Wat?
Een dag vol avontuur (parcours boven water,
hoogtepacours, klimmen en klauteren, …)
Prijs?
15 euro (busvervoer en activiteiten 		
		inbegrepen).
Inschrijvingen: 		sportdienst Kampenhout of
		www.kampenhout.be/sport

SPORTMONITOREN GEZOCHT
De sportdienst kan al jaren rekenen op gemotiveerde
begeleiders die de kinderen een ongelooflijke sportweek bezorgen. Ben je minstens 18 jaar, sportief en
gemotiveerd om met kinderen tussen 6 en 12 jaar te
werken en ben je vrij in de Paasvakantie en/of zomervakantie? Stel je dan kandidaat als sportmonitor!
Inschrijven kan per post of per e-mail
sport@kampenhout.be met het inschrijvingsformulier dat je terugvindt op www.kampenhout.be.

welzijn

Bloedinzamelingen
Rode Kruis

1813: het nieuwe nummer
van de zelfmoordlijn

OCMW Kampenhout, glazen zaal
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Telkens van 18 uur tot 20u30
• woensdag 29 januari 2014
• woensdag 9 april 2014
• woensdag 30 juli 2014
• woensdag 8 oktober 2014
Meer info: www.bloedgeven.be

Dorpsrestaurants 2014
Voor 10 euro kan u genieten van een volledig menu (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) en een gezellig samenzijn. Iedereen is welkom, maar we richten ons vooral tot
gepensioneerden die op deze manier hun sociale contacten kunnen onderhouden of uitbreiden. Mocht u zelf interesse hebben of iemand kennen die graag wil deelnemen,
laat het ons zeker weten.
Het dorpsrestaurant gaat telkens door van 12 tot 15 uur.
Kaarten zijn gedurende de maand voordien beschikbaar
bij de dienst welzijn (Villa Lucie, Gemeenteplein).
Woensdag 5 maart - Berg (Sport- en Cultuurcentrum)
Donderdag 3 april - Kampenhout (Glazen Zaal OCMW)
Woensdag 23 april - Relst (Park van Relst)

Het nieuwe nummer is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Ter Preventie van
Zelfdoding en Tele-Onthaal in het kader van
zelfmoordpreventie. Tele-Onthaal zelf blijft bereikbaar via het gratis nummer 106. Daar kan u
terecht met alle mogelijke levensmoeilijkheden.
Het initiatief past in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, waarmee de Vlaamse regering het
aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met
20 procent wil doen dalen tegenover het jaar 2000.

Meer info:
Dienst welzijn: welzijn@kampenhout.be
of 016 65 99 30

Deugniet gezocht!
Wist je dat Landelijke Kinderopvang jaarlijks meer dan 50.000 kindjes opvangt in Vlaanderen?
Elke dag opnieuw staan onze onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers enthousiast klaar om kindjes
van 0 tot 12 jaar op te vangen en met liefde te verzorgen.
Ze worden hierin permanent begeleid door een professioneel en pedagogisch team.
Zoek je opvang voor jouw kind(jes)? Een plek waar er goed voor je deugniet(en) wordt gezorgd
en je met een gerust hart kan vertrekken en terugkomen?
Bel ons en we bekijken samen met jou waar je terecht kan in jouw buurt.

070/24 60 41

Of neem een kijkje op www.landelijkekinderopvang.be en klik op ‘kinderopvang zoeken’.
We bieden zowel opvang bij onthaalouders thuis, in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

www.landelijkekinderopvang.be

welzijn

De Zelfmoordlijn heeft een nieuw, gratis nummer:
1813. Mensen met zelfmoordgedachten kunnen
voortaan de klok rond terecht op 1813. Een
telefoontje is gratis en anoniem. Op de website
www.zelfmoord1813.be vindt u alle hulpmiddelen
en diensten waarbij u terecht kan om zelfdoding
te voorkomen.
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cultuur

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

BRABANTS CENTRUM VOOR MUZIEKTRADITIES

CULTUUR

BENEFIETFOLKBAL met
LIMBRANT XL
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Op zaterdag 29 maart 2014 zorgt het dansorkest
Limbrant XL voor sfeervolle muziek tijdens het Folkbal. De lokale verenigingen zorgen voor een drankje.
De toegang is gratis en de opbrengst van de drankverkoop en milde giften gaat naar ‘Kom op tegen
Kanker’.
De avond start om 19u30 (tot 20u15) met een Folkbal met livemuziek voor kinderen, zij krijgen op leuke
deuntjes een danspasje aangeleerd. Vanaf 21 uur
gaat Limbrant XL opnieuw van start en worden de
volwassenen op de dansvloer verwacht. Komt u gewoon graag even de sfeer proeven en genietend van
een drankje het dansspel aanschouwen? Ook dan
bent u van harte welkom!
Afspraak op 29 maart 2014 in de parochiezaal van
Nederokkerzeel.
Meer info:
www.kampenhout.be/bcm
bcm@kampenhout.be – 016/65 99 39

Heemkring Campenholt, Davidsfonds Kampenhout
en de cultuurdienst slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van ‘Nacht van de geschiedenis’. Het zal u niet verbazen dat het thema dit jaar
‘Wereldoorlog I’ is. U komt tijdens deze nacht van de
geschiedenis meer te weten over het dagelijks leven
van de burger tijdens de jaren 1914-1918. Enkele gastsprekers brengen boeiende, thematische voordrachten over deze oorlog. Zo is er bijvoorbeeld Professor
Yves Segers. Hij bespreekt het onderwerp ‘Eten in oorlogstijd: voedselaanbevelingen en keukentips in België
tijdens de Eerste Wereldoorlog’.
Afspraak op dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur,
glazen zaal (OCMW). Toegang is gratis.

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

HET PODIUM VAN KAMPENHOUT SWINGT, iets voor u?
De ‘Kampenhout Swingt’-donderdagen zijn met de
jaren uitgegroeid tot bruisende feestjes tijdens de
zomermaanden. De cultuurdienst gaat alvast op
zoek naar leuke muziekacts voor de volgende
editie. Bent u toevallig lid van een muziekband uit
onze gemeente of daarbuiten en wilt u uw talenten
eens laten klinken op de volgende Kampenhout
Swingt? Laat ons dan zeker iets weten! Contacteer
de cultuurdienst via cultuur@kampenhout.be of
016 65 99 72.

WONEN

Het herdenkingsmonument van WO I voor de kerk
van Nederokkerzeel werd al in 2013 opgefrist. Ter
gelegenheid van deze 70-jarige herdenkingsplechtigheid, overweegt het gemeentebestuur om i.s.m.
heemkring Campenholt al de graven op te frissen.
Het kerkhof zal dan worden geherwaardeerd door
een zachte restauratie en de beplanting te snoeien
waar nodig. Het herdenkingsmonument van WO I
werd al in 2013 opgefrist.
Alle verdere informatie over dit kerkhof is voor
ons van onschatbare waarde. Heeft u foto’s, inscripties, decoratieve of symbolische elementen,
beplantingen, historische beschrijvingen van oude
(notabele) graven, …? Of heeft u ooit teksten overgeschreven van verdwenen inscripties, teksten of
wapenschilden of bezit u er een foto of kopij van?
Hoe klein ook, alles kan ons onderzoek verder helpen, dus laat het ons zeker weten!
Als u ons verder kan helpen, neem dan snel (ten
laatste op 30 maart) contact op met Gerry Croon,
secretaris Campenholt en departementshoofd
culturele zaken Kampenhout (016/65 99 39 –
gerry.croon@kampenhout.vera.be).

Elke private huurder die een nieuw huurcontract
afsluit vanaf 1 januari 2014 kan zich vrijwillig aansluiten bij het huurgarantiefonds voor 75 euro per
huurcontract. Aansluiten kan via het aanvraagformulier tot uiterlijk 2 maanden na het ondertekenen van het huurcontract. Zodra er 3 maanden
huurachterstand is, moet er met tussenkomst
van de vrederechter en onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder een afbetalingsplan voor de
achterstallen (maximaal 12 maanden) worden
opgesteld. De huurder krijgt enige zekerheid dat
hij niet onmiddellijk wordt uitgezet en vermijdt zo
alle negatieve sociale gevolgen bij een gedwongen verhuis. Als de huurder het afbetalingsplan
niet volgt, past het huurgarantiefonds éénmalig
en maximaal 3 maanden huur bij met een plafond
van 2.700 euro.

wonen / JEUGD

Tijdens het weekend van 6 en 7 september 2014
herdenken we de kinderen die aan het eind van WO
II slachtoffer werden van achtergebleven oorlogstuig. Het dramatische ongeval gebeurde in Nederokkerzeel. Op 7 september 1944 kwamen Lea
Boels, Frans Overloop en Jozef Vestraets hier om
het leven. Zij liggen samen begraven op het kerkhof van Nederokkerzeel.

huurgarantiefonds

9
Meer info:
Milieudienst - 016/65 99 13
woonloket@kampenhout.be of 0492/58.00.31

Jeugd
Jongerennamiddag
22 maart 2014
Ben je tussen 12 en 16 jaar, noteer dan
alvast deze datum in je agenda!
Welke workshops we dit jaar voor jullie in
petto hebben, houden we nog even geheim.
Het belooft in elk geval een namiddag vol
plezier te worden!
Meer informatie volgt binnenkort, hou alvast
de website in de gaten.

cultuur

HERWAARDERING KERKHOF
NEDEROKKERZEEL

Kleuterschool
De Toverberg
Zaal Pax (
Brouwerijstraat 10)

Het Klimtouw
Nederokkerzeel

Molenstee,
Gemeenteplein 1
Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Zon 23/02 van
15 uur tot 17u30

Don 27/2 van
20 tot 22 uur
Vrij 28/02 van
9u tot 10u
Zon 02/03 van
11u30 tot 15 uur
Din 04/03
vanaf 17u30

Maa 17/03 en
maa 21/04 van
14 tot 18 uur

Infoavond georganiseerd door de christelijke mutualiteit. Hoe reageer
je best op een kind dat niet wil eten, te veel eet of te selectief eet?
Wat doe je om het voor jezelf en de kinderen leuker te maken aan tafel?
Inkom is 10 euro (5 euro voor CM-leden).

Vijf theoretische lessen en vier belevingsactiviteiten in onze
natuurgebieden laten u proeven van topnatuur in Midden-Brabant.

Jaarlijkse eetdag ten voordele van het Parochiecentrum.

Landelijke Gilde Buken organiseerd haar jaarlijkse haringbak op de
barbecue. De opbrengst gaat dit jaar naar vzw MUCO-patiënten.
Reserveren is niet verplicht maar wenselijk.

Opendeurdag met zoektocht rond het thema 'Film'. Kom ook een kenDo 13/03/14 van
nis maken met de werking van een graadsklas tijdens het kijkmoment
14u30 tot 18u00
om 14u30.
Zon 16/3 van
10 tot 17 uur

Honderd jaar geleden begon de "Groote Oorlog". Cantabile brengt op zijn
jaarlijks concert liederen die in verband staan met oorlog en vrede.
Georganiseerd door Cantabile, prijs: 12 euro (10 euro in voorverkoop).

Ervaar hoe de ouderensector in elkaar zit en kom zelf een kijkje
nemen tijdens dag van de zorg in woonzorgcentrum Molenstee.
Meer info vindt u op pagina 17.

Dansnamiddag onder begeleiding van DJ Yves.

Tonzent invites:
Katastroof

Jaarlijks Concert
Oorlog en vrede

Lastige etertjes

Onderwijs

Eetdag

Bakharing op
Vastenavond

Opendeur met
kijkmoment in Het
Klimtouw

Dag van de zorg

Dansnamiddag
senioren

Trefpunt Buken
(Bukenstraat 22)

Glazen zaal
(OCMW
Kampenhout)

Sint-Servaaskerk
(Berg)

Jeugdhuis Tonzent,
Hutstraat 22

Zat 22/02 om
20u30

De welbespraakte Antwerpse heren van Katastroof worden ontvangen
in jeugdhuis Tonzent. Dit voor een exclusieve show van 2 uur. Voor de
gelegenheid wordt ook een super-deluxe 'Tonzent Invites' afterparty
georganiseerd! Deuren gaan open om 20 uur. Inkom is 5 euro voor
leden, 8 euro voor niet-leden.

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: 0472/40 24 86
			

PETANQUE BERG

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

PETANQUE

		

Volgende
activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Park van Relst
(Aarschotsebaan
128)
Jeugdienst

Ons Tehuis Brabant

Parochiezaal
Nederokkerzeel

Glazen zaal
OCMW
Sport en cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)
Gemeenteplein
Kampenhout
Glazen zaal OCMW

Zon 30/03/14 van
11 tot 22 uur

Ben je tussen 12 en 16 jaar, noteer dan alvast deze datum in je agenda!
zat 22/03
Het belooft in elk geval een namiddag vol plezier te worden!

Studenten van de Hogeschool-Universiteit Brussel organiseren een
mountainbike-tocht t.v.v. Ons Tehuis Brabant. Tussen 8 uur en 11 uur
zon 23/03
kan je starten aan een route van 20km, 35km of 60km. In de namiddag
om 8:00
wordt er voor de kinderen ook een fotozoektocht georganiseerd en de
hele dag zal er voor hen ook animatie worden voorzien.

zat 29/03 vanaf
19u30 uur

don 13/04 van
14 tot 16 uur
Zat 19/04/14 van
19u30 tot 22 uur
zat 26/04 van 9u30
tot 16 uur
vrij 25/04/14
tot 27/04/14

Zaalvoetbalclub Spartak Relst organiseert voor de vierde maal een
Breughels smulfestijn voor jong & oud aan zeer democratische prijzen.

De toegang is gratis en de opbrengst van de drankverkoop en milde
giften gaat naar ‘Kom op tegen Kanker’. De avond start om 19u30 (tot
20u15) met een Folkbal met livemuziek voor kinderen. Vanaf 21 uur
gaat Limbrant opnieuw van start en worden de volwassenen op de
dansvloer verwacht.

De seniorenadviesraad organiseert i.s.m. het Rode Kruis een cursus reanimeren en defibrilleren voor senioren. Inschrijven kan tot 10
maart 2014 bij de dienst welzijn.

Muzikale avond gebracht door de concertband van de Koninklijke Fanfare
De Toonkunst uit Berg - Kampenhout o.l.v. Kevin Absillis.

Uitgebreid aanbod van bloemen, planten, kruiden, …

Tentoonstelling van 7 Kampenhout Kunstenaars.

Breughels
Smulfestijn

Jongerennamiddag

MTB for OTB

BENEFIETFOLKBAL met
LIMBRANT

AED opleiding voor
Senioren

Lenteconcert

Tuin-en biomarkt

Week van de
Amateurkunsten

UiT in Kampenhout

Kalkhovenstraat,
Kampenhout

Zon 30/03 van
9 tot 17 uur

Afgepijlde ruiter- & koetsentocht van ongeveer 24 km.
Vrij vertrek van 9 tot 12 uur. Iedereen welkom (ook niet-leden).
Meer info vindt u op www.recreamen.be

Ruiter- &
koetsentocht

Glazen zaal
(OCMW
Kampenhout)

Bar van zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

Din 25/03 van
20 tot 22 uur

Samenwerking tussen Davidsfonds Kampenhout,
Heemkring Campenholt en cultuurdienst Kampenhout.

Vrij 21/3 van
Een bijbelmaal (vier gangen op basis van bereidingen die gangbaar waren
in Markus’ Romeinse tijd), afgewisseld met gespeelde Markus-fragmenten. 18u30 tot 22 uur

Nacht van de
geschiedenis GROOTE OORLOG
in Kampenhout

Proeven van
Marcus (Davidsfonds)
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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 12 maart 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

Cursus NatuurRanger
Wilt u graag meewerken aan natuur in Kampenhout of wilt u leren gidsen? Wilt u meer inzicht en
vaardigheid verwerven omtrent het beheer van de
natuurpunt-gebieden? Of heeft u gewoonweg interesse voor natuur, landschap en erfgoed in het
algemeen? Dan is deze cursus iets voor u!

MILIEU

Met 5 theoretische lessen en 4 belevingsactiviteiten
in onze natuurgebieden laten we u proeven van topnatuur in Midden-Brabant. We brengen u naar de
mooiste plekjes, tonen u onze strafste planten en
beesten, laten u proeven van natuurbeleving aan
uw achterdeur.
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Wanneer?
Din
18-3
Vrij
21-3
Zon
30-3
Din
01-04
Zon
06-04
Din
15-04
Zon
27-04
Din
06-05
Din
20-05
Zon
08-06

Les 1: Landschapsecologie
Steenuilenwandeling
Voorjaarsbloeierstocht
Les 2: Natuurbeheer
Natuurbeheer in de praktijk
Les 3: Biodiversiteit 1
Vroegevogelwandeling + ontbijt
Les 4: Biodiversiteit 2
Les 5: Gidsen in natuurgebied
Walk for Nature
Waar?
Zaal Pax,
Brouwerijstraat 6
in Kampenhout,
telkens van 19u30 tot 22u

Kostprijs:
20 € (natuurpuntleden), 44 € (niet-leden,
jaarlidgeld natuurpunt inbegrepen)
Te storten op op BE09 5230 4522 9357
Met vermelding ‘cursus NatuurpuntRanger’
Voor meer info of om in te schrijven, kan u terecht op
www.natuurpuntkampenhout.be of neem contact op
met Hans Marijns op het nummer 0473 73 03 10. Het
aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers.

GEMEENTELIJKE PREMIES 2014
In 2014 kan u nog steeds terecht bij de Milieudienst voor
volgende gemeentelijke subsidies:
• het plaatsen van hoogrendement beglazing
(€10/m²met een maximum van €150);
• het plaatsen van een zonneboiler (€250);
• het kopen van een compostbak of –vat (€ 5).
De reglementen van de subsidies voor het plaatsen van
een zonneboiler en het hoogrendement beglazing zijn
administratief vereenvoudigd. Uw aanvraag gebeurt via
de netbeheerder INFRAX. Wanneer INFRAX uw dossier
goedkeurt, ontvangt u een aanvullende premie van de
gemeente.
Voor een volledig overzicht van de premies of meer
inlichtingen, surf naar www.kampenhout.be
De netbeheerders geven ook opnieuw heel wat premies.
Een overzicht vindt u op www.energiesparen.be

TUIN- EN BIOMARKT
Iedereen is welkom op het gemeenteplein op
zaterdag 26 april 2014 van 9u30 tot 16 uur.
Meer info:
Milieudienst - 016/65 99 13
milieudienst@kampenhout.be

Toerisme

VERHOOGDE STERFTE BIJ DUIVEN
Sinds de eindejaarsperiode wordt een verhoogde sterfte vastgesteld
bij houtduiven. Volgens de melders is het alsof de vogels gewoon dood
uit de lucht vallen.

KROKUSKRIEBELS IN
HET WITLOOFMUSEUM
5 tot 9 maart

(bron: Vogelbescherming Vlaanderen)

Er bestaat een goed geneesmiddel, maar dat moet gedoseerd worden.
Dit lukt gemakkelijk bij vogels in gevangenschap, maar bij vrij levende
dieren is dit onbegonnen werk. Daarom is een preventieve aanpak, die
het doorgeven van de besmetting bemoeilijkt, te overwegen. Dat kan
gebeuren door het hygiënisch houden van drink- en voederplaatsen,
door enerzijds dagelijks vers voedsel en zuiver water te verstrekken
en anderzijds voedertafels en drinkwatervoorzieningen regelmatig
te ontsmetten met antiseptica. Wanneer de kans zich voordoet is het
zeer nuttig om dode vogels, die verdacht worden van Trichomoniasis,
aan een ‘post mortem onderzoek’ te onderwerpen. Dit zal veel duidelijkheid brengen, want op een levend dier is de diagnose moeilijk te
stellen. Hoewel de parasiet Trichomonas gallinae ongevaarlijk is voor
mensen, is ziektebewaking bij wilde vogels geen overbodige luxe.
Vogelbescherming Vlaanderen denkt dat het vochtige en warme weer
deze venijnige parasiet vleugels geeft. De vereniging roept iedereen
op om lusteloze, zieke duiven (en eventueel andere vogels) naar een
erkend opvangcentrum in zijn of haar buurt te brengen. In een vroeg
stadium kan de vogel immers nog genezen worden.

Krokuskriebels, het museumproject
van de Gezinsbond met de steun van de
Vlaamse Overheid, wil gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar op een verrassende manier laten kennismaken met
de wereld van de musea.
Mama, papa, oma, opa, rep je met je rakkers naar het Witloofmuseum. Samen
actief en interactief op stap!
Verken de collectie met een speelse
zoektocht, creëer je eigen kunstwerk of
kruip in de kleren van een teler en neem
de leukste foto van het jaar.
Het gedetailleerd programma vind je op
www.witloofmuseum.be
Alle gezinnen zijn welkom. Leden van de
Gezinsbond kunnen op vertoon van hun
lidkaart steeds deelnemen aan het voordeligste tarief.

Uitgebreide informatie hieromtrent is te vinden op de website "Vogelbescherming Vlaanderen".
Voor inlichtingen en info:
Milieudienst - 016/65 99 13
milieudienst@kampenhout.be

Voor info:
toerisme@kampenhout.be
Tel. 016 65 99 71
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De Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren hebben
de voorbije weken en dagen al heel wat aangetaste duiven – vooral
houtduiven en Turkse tortels – binnen gekregen. Maar ook besmette
roofvogels als sperwer en buizerd revalideren momenteel in enkele
Vlaamse opvangcentra.

MILIEU

Onderzoek wijst de parasiet ‘Trichomonas gallinae’ als schuldige
aan. Deze eencellige parasiet heeft sinds jaar en dag een bedenkelijke reputatie bij onder meer duivenmelkers. Vooral jonge duiven zijn
gevoelig en ontwikkelen goed zicht- en tastbare gele, knoopvormige
afzettingen in keel- en snavelholte, vaak met dodelijke afloop. Oudere
duiven leven meer in evenwicht met de parasiet. Zij blijven de parasiet
dragen zonder zelf ziek te worden, maar zetten de besmetting over op
jonge duiven via de kropmelk.

gros

gros

KENT U ZE...
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De naar schatting 3.000 Vlaamse organisaties die in ontwikkelingslanden projecten uitvoeren met als enig doel: de
lokale bevolking bij de hand nemen om zelf hun leven te
verbeteren. Als 4de Pijlers fungeren zij in het lijstje van de
actoren in de ontwikkelingssamenwerking, na de andere
pijlers: de overheden (1stepijler) de intenationale organisaties (2de pijler) en de NGO’s (3depijler). Dikwijls gaat het
om Vlamingen die gevat zijn door hun ervaring tijdens een
vakantiereis, stage of zakentrip. Ze besluiten niet aan de
kant te staan, maar de handen uit de mouwen te steken.
Zij bepreken met de lokale bevolking hoe ze het best kunnen helpen en starten op basis daarvan een project op,
vaak samen met familie en vrienden. Personeelskosten in
Vlaanderen, huren van kantoorruimte, het voeren van grote
publiciteitscampagnes... nooit van gehoord. De giften die
zij inzamelen gaan bijna integraal naar hun project, want
die worden altijd door lokale mensen voor lokale mensen
uitgevoerd. Rechtstreeks werken met de mensen die in de
miserie zitten! Geen tussenpersonen of bureaucratie maar
noest doorwerken. Hierdoor zijn zij minder bekend en
zichtbaar, blijft hun unieke visie en ervaring met ontwikkelingssamenwerking in bredere kring onbenut, klampt hun
fondsenwerving vooral familie en vrienden aan én vallen zij
vaak uit de boot bij het toekennen van overheidssubsidies
of hebben er vaak zelfs geen toegang toe want het zijn geen
erkende NGO’s. De gemeente Kampenhout maakt hierop
een uitzondering en reserveert een gedeelte van het budget
“ontwikkelingssamenwerking” voor 4de pijler organisaties.

Daarom hebben een aantal mensen de handen in elkaar
geslagen om hen een stem te geven en hen beter bekend
te maken. Vlaamse Vierde Pijler Organisaties vzw is een
koepel van de 4de Pijlers voor de 4de Pijlers die samenwerking nastreeft met allen die in Vlaanderen bezorgd zijn
voor het lot van mensen in het zuiden.

Wil u een 4e Pijler-project
voor subsidiëring indienen?

Omschrijf kort om welk initiatief het gaat, hoe u het
kent en wat uw plannen zijn. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.
Twee maal per jaar zullen de aanvragen door een
selectiecommissie behandeld worden. U zal uitgenodigd worden om uw aanvraag voor te stellen. De
financiële ondersteuning varieert volgens de waarde
van het project en het beschikbare budget.
Bezorg uw aanvraag aan het secretariaat van de
GROS - Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
– welzijn@kampenhout.be
Voor meer details:
zie www.kampenhout.be/gros

Elkaar écht ontmoeten…
Woont u in Kampenhout maar heeft u roots in een andere cultuur? Wij willen
je graag leren kennen! Elkaar écht leren kennen, naar elkaars verhaal luisteren, verbaasd zijn over elkaars gewoontes en gebruiken, elkaars rituelen,
kennismaken met een andere keuken- of muziekcultuur,…
We zijn ervan overtuigd dat dit momenten van écht ontmoeten zijn.
Bent u hier ook van overtuigd en wilt u hierover graag met ons in gesprek
gaan? Heeft u zelf ideeën over hoe u dit ziet? Wij zijn in ieder geval benieuwd.
Neem contact op met Anje Snauwaert, voorzitter GROS Kampenhout (anje.
snauwaert@kampenhout.be).

SENIOREN

laat u gratis testen
op dikkedarmkanker

Personen uit de doelgroep ontvangen thuis
een afnameset. Daarmee nemen ze zelf een
staal van hun stoelgang. Die sturen ze vervolgens naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid
bloed in de stoelgang nagekeken.
Het labo bezorgt het resultaat van het onderzoek aan de persoon thuis en aan de (huis)
arts. Er is verder onderzoek nodig wanneer er
in het staal (te veel) bloed is gevonden.
In 2014 worden alle 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
70, 72 en 74-jarigen aangeschreven. Tegen
eind 2015 hebben alle 56 tot en met 74-jarigen
een uitnodiging ontvangen.
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kan
u surfen naar www.bevolkingsonderzoek.be,
bellen naar het gratis nummer 0800 60 160 of
mailen naar kanker@bevolkingsonderzoek.be.
Ook bij uw huisarts kunt u terecht.

Reanimeren en defibrilleren
voor senioren
De
seniorenadviesraad organiseert i.s.m.
het Rode Kruis op 13
maart een cursus reanimeren en defibrilleren voor senioren.
U leert hoe u op een
correcte manier de
hulpdiensten kan oproepen, wat de stappen van eerste hulp
zijn en wat u moet
doen met iemand die
bewusteloos is en een
hartstilstand heeft. De deelnemers kunnen de reanimatietechnieken ook oefenen op een reanimatiepop. Het aantal
plaatsen is beperkt, inschrijven kan tot 10 maart 2014 bij
de dienst welzijn.
Wanneer: donderdag 13 maart 2014 van 14 tot 16 uur
Waar:
glazen zaal van het OCMW
Prijs:
3 euro

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

SENIOREN

Jaarlijks krijgen ongeveer 5.000 Vlamingen
dikkedarmkanker. 1.750 onder hen sterven hier effectief aan. Eind oktober 2013
gaf de Vlaamse overheid het startschot van
het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Daarmee zouden we in
Vlaanderen tot 400 sterfgevallen per jaar
kunnen voorkomen. Mannen en vrouwen van
56 tot en met 74 jaar krijgen om de twee jaar
een uitnodiging voor het onderzoek in de bus.
Deelname aan het bevolkingsonderzoek naar
dikkedarmkanker is volledig gratis.
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OCMW

Kennismaking met Marc Dierick,
departementshoofd ouderenzorg bij OCMW Kampenhout
Iedereen draagt zijn steentje bij en wat we samen doen,
doen we beter. Ik sta ook altijd open voor een gesprek.
Communicatie is immers essentieel. Voor de bewoners en
voor onszelf.
De eerste grote activiteiten staan ondertussen ook al op
de agenda: de dag van de zorg op 16 maart en de familieeetdag op 23 februari. Ik kijk er alvast naar uit!

OCMW

Marc Dierick
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2 januari 2014 was best een spannende dag. Een nieuw jaar
en meteen ook een nieuwe job: departementshoofd ouderenzorg in het OCMW van Kampenhout. Spannend, want
dit was de eerste echte werkdag en die was niet onaangenaam. Ik heb het gevoel dat ik met open armen ontvangen
werd, een fijn gevoel.
Ik werkte de voorbije 25 jaar in het OCMW van Aarschot.
Ik ben ook afkomstig uit deze provinciestad. Oorspronkelijk
ging ik aan de slag als animator, daarna als diensthoofd
bewonerszorg en de laatste vijftien jaar als waarnemend
directeur en als directeur. In elk van deze functies heb ik
mijn basisopleiding als maatschappelijk werker altijd goed
kunnen gebruiken. Nadien volgde ik ook nog een opleiding
tot rusthuisbeheerder in Antwerpen, een kaderopleiding in
Brussel en nog veel kortdurende opleidingen rond belangrijke thema’s in de context van ouderenzorg.
Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Nog vijftien jaar te
gaan in mijn carrière, nog een mooi parcours af te leggen. De eerste dagen waren op zich al een uitdaging. Een
nieuwe manier van werken, nieuwe structuren en procedures. De uitdaging voelt echter goed. Samen met zoveel
mensen een mooi verhaal schrijven rond ouderen die zorg
nodig hebben en op ons rekenen om die op de best mogelijke manier aan hen te geven. Als dit kan in een sfeer
van partnerschap, gelijkwaardigheid en professionaliteit,
in een sfeer van verantwoordelijkheidsbesef en veiligheid,
dan is er geen mooier verhaal te schrijven. Iedere medewerker heeft zijn aandeel in dit verhaal. De directeur is niet
belangrijker dan de poetsvrouw, de kinesiste niet belangrijker dan de zorgkundige, de administratief medewerker
niet belangrijker dan de verpleegkundige of omgekeerd.

Gezinszorg, ook iets voor u?
Er kan een moment komen dat een beetje extra hulp
welkom is. Een dienst die u daarin tegemoet kan komen,
is gezinszorg, georganiseerd door OCMW Kampenhout.
Gezinszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden en
zorgbehoevenden. Afhankelijk van uw hulpvraag en
hulpbehoevendheid (fysisch, psychisch en/of sociaal)
kan de hulp tijdelijk of voor een langere periode aangeboden worden.
Hulp bij welke taken?
- persoonsverzorging (wassen, kleden, dagelijks toilet,
haar- en baardverzorging, eten, voet- en handverzorging, hulp bij het verplaatsen);
- begeleidende en sociale taken (vrijetijdsbesteding zoals samen winkelen, wandelen, administratie, morele
ondersteuning, begeleiden bij sociale contacten);
- huishoudelijke taken (was, strijk, bed opmaken, boodschappen doen, bereiden van maaltijden, onderhoud).
Bij de start van de hulp stellen we een bijdrage per
uur vast, aan de hand van uw financiële gegevens. U
krijgt maandelijks een factuur op basis van de gepresteerde uren.
Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van deze brede
waaier aan hulp of u wenst meer informatie, dan kan u
vrijblijvend contact opnemen met de verantwoordelijke
van de dienst gezinszorg: Maaike Boselie (thuiszorg@
ocmw-kampenhout.be of 016/31 43 21)
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Dag van de Zorg, ook in
woonzorgcentrum Molenstee
Bewoners tevreden houden in een woonzorgcentrum is niet vanzelfsprekend. Het personeel van woonzorgcentrum Molenstee
neemt echter geen genoegen met minder dan deze tevredenheid. Dagelijks geven ze het beste van zichzelf om de ouderen
een nieuwe thuis te geven. Ervaar hoe de ouderenzorgsector ten
onrechte meewarig wordt bekeken en kom zelf eens een kijkje
nemen in Molenstee.

De Molenstee-route
Door een uitgestippelde route doorkruist u alle gangen en leefruimtes, begeleid door onze vriendelijke hostesses. U komt op
een unieke manier in aanraking met het dagelijkse reilen en zeilen van het woonzorgcentrum vanuit elk mogelijk perspectief. Al
uw vragen worden duidelijk beantwoord aan onze versierde standen. Zo komt u alles te weten over jobs, vrijwilligerswerk, opnamebeleid, dementie, hygiëne en nog zoveel meer.

Sociaal restaurant
“Pure goesting”
De menu’s voor de volgende weken
vindt u hieronder:
Dinsdag 4 maart
(inschrijven voor 24/02)
Wortelsoep
Kalfsblanquet met frieten
Ile flottante
Dinsdag 11 maart
(inschrijven voor 3/03)
Erwtensoep met gerookte kalkoenreepjes
Spirelli met dille en gerookte zalm
Tiramisu

Molenstee in actie
Daarnaast hebben we ook onze eigen ‘MIA's’. Opgeklopte muzikale awards, denkt u? Nee, bij ons staat MIA voor "Molenstee In
Actie". Er zijn verschillende gelegenheden om elke discipline van
onze instelling aan het werk te zien. Hoe werkt een tillift? Wat
betekent ligorthese? Hoe gaat de kok in de grote keuken te werk?
Wat gebeurt er in de kinéruimte? Hoe neemt een minder mobiele
oudere een relaxerend bad? Niets blijft geheim…

Ontdek het nieuwe Molenstee-logo
Na ruim twintig jaar was het logo van Woonzorgcentrum Molenstee toe aan een opfrisbeurt. De sobere, maar degelijke afbeelding van de "skyline" van Molenstee heeft zijn diensten bewezen.
De Dag van de Zorg 2014 is dan ook de ideale gelegenheid om het
nieuwe logo aan de wereld voor te stellen. Tijdloos klassiek of gewaagd modern? Stijlvol zwart-wit of fleurig kleurig? Abstract en
mysterieus of figuratief
en verhelderend? Kom
zelf ontdekken met welk
nieuw beeld Molenstee
in de toekomst geassocieerd zal worden.
Zondag 16 maart 2014 van 10 tot 17 uur
in woonzorgcentrum Molenstee (op het Gemeenteplein).

Dinsdag 18 maart
(inschrijven voor 10 maart)
Bloemkool-broccolisoep
Vleesbrood met krieken en kroketten
Fondant au chocolat met vanillesaus
Dinsdag 25 maart
(inschrijven voor 17 maart)
Kippensoep met vermicelli
Kalkoenfilet met Provençaalse saus en rijst
Appelgebak
Voor reservatie of meer info
kan u terecht bij het onthaal van
woonzorgcentrum Molenstee
op het nummer 016/314 328 of per mail
sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be

ocmw

Maak ze tevree in Molenstee
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ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE 2014

grondgebiedzaken
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Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen.
De toelage situeert zich 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 ziekte- en 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:
Dinsdag
04-03-2014
16u00 – 19u00
Woensdag
09-04-2014
14u00 – 16u00
Dinsdag
13-05-2014
16u00 – 19u00
Donderdag
05-06-2014
14u00 – 16u00
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (indien u in een gebouw met
meerdere appartementen woont, vraagt u aan
de eigenaar of beheerder van het gebouw een
kopie van de leveringsfactuur en een attest
met vermelding van het aantal appartementen
waarop de factuur betrekking heeft)
• uw identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen
bij de gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de
persoon die de schuldbemiddeling verricht

grondgebiedzaken

Publieke inspraak over het
Plan-MER voor het provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
‘Bijzonder economisch
knooppunt Kampenhout-Sas’
De provincie Vlaams-Brabant start voor dit plan een nieuwe planmilieueffectrapportage. De procedure start met het ter inzage
leggen van de kennisgeving. In deze kennisgeving vindt u onder
meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke
plan-MER zullen worden beschreven en bestudeerd.
Het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) betreft de differentiatie (naar watergebonden bedrijvigheid lang het kanaal)
van de bestaande bedrijvenzone in Kampenhout-Sas en de uitbreiding ervan (streefcijfer +25 ha) aansluitend bij de bestaande
bedrijvenzones ten behoeve van regionale bedrijvigheid.
Het plangebied omvat de bestaande zones voor bedrijvigheid ter
hoogte van Kampenhout-Sas alsook een uitbreidingszone (in
hoofdzakelijk landbouwzone). Het gebied wordt afgebakend door
het kanaal, de Pontstraat, de Leuvensesteenweg, de Laarstraat,
de Oudenstraat, camping Véronique en de bestaande grens tussen industriegebied en landbouwgebied ten zuiden van het Kanaal Leuven-Dijle zoals voorzien op het gewestplan.
U kunt nog tot en met 9 maart 2014 in de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Kampenhout de kennisgevingsnota inkijken en
opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u ook onderzocht moeten worden en de manier waarop dat
het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren
voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
U kunt de nota downloaden van de website www.mervlaanderen.
be of inkijken op het gemeentehuis van bovenvermelde gemeenten en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. Tot
en met 9 maart 2014 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw
gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer
op het onderstaande adres of per email: mer@vlaanderen.be .
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer - Plan-MER "PRUP
Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas"
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
Voor meer informatie over milieueffectrapportage
bezoek www.mervlaanderen.be of
bel naar het gratis nummer 1700.
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Jeugdboekenweek
15-30 maart 2014
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016 / 65 99 79
kampenhout@bibliotheek.be

15u30 -19u30
15u30 -19u30
14u -18u
gesloten
15u30 -19u
10u -13u
gesloten
Bib

Openingsuren :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Bezoek de bib en ontdek de collecties : verhalende,
informatieve en groteletter boeken, poëzie en toneel,
cd’s, taalcursussen, bladmuziek, strips, tijdschriften
en kranten, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige literatuur, educatieve en spel cd-roms, films en muziek
op dvd…

brabant of de Vlaamse centrale catalogus : http://zoeken.bibliotheek.be. U kan ook een mailtje sturen naar
kampenhout@bibliotheek.be en zo het gewenste werk
uit een andere bibliotheek laten overkomen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

U kan in de bibliotheek ook zelfstandig materialen ontlenen, verlengen en weer inleveren. Twee gebruiksvriendelijke zelfbedieningbalies registreren automatisch de
ontlening van zodra u de titels aanbiedt. Een intelligente
inleverkast ontvangt uw ontleende werken en registreert
automatisch de inname. Buiten de openingstijden kan u
ontleende werken inleveren in een intelligente inleversluis. U kan de werking van de zelfbediening bekijken
op de bibliotheekpagina van de gemeentelijke website.

Wie moeilijk zelf naar de bib kan komen en minder mobiel is (langdurig zieken, mindervaliden,
bejaarden, …) kan rekenen op de BIB-AAN-HUISdienst. Geïnteresseerden kunnen een afspraak
maken met de bibliotheek voor een verkennend
gesprek. Daarna worden verdere praktische afspraken gemaakt.

Op zoek naar een bepaald werk ?

Wie al lid is, kan via de webcatalogus of via gepersonaliseerde keuzelijsten zijn of haar keuze laten
weten.

Raadpleeg de webcatalogus op: www.bidoc.be/kampenhout en reserveer het werk online. Onder de rubriek
‘nieuw’ vindt u een link naar de nieuwste boeken, films,
strips …

Iets niet gevonden in onze bib?
De bibliotheek maakt deel uit van een netwerk. Raadpleeg de volledige catalogus op : www.bidoc.be/vlaams-

Bib-aan-huis is gratis voor leden van de bibliotheek (boeken, tijdschriften en strips kun je gratis
lenen, enkel voor cd’s en dvd’s wordt een kleine
som leengeld gevraagd).
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FOLKBAL
met Limbrant XL
Zaterdag 29 maart 2014
Parochiezaal Nederokkerzeel
Van 19.30 tot
20.30 uur:
Folkbal for kids
Vanaf 21 uur:
Folkbal voor
iedereen!
De opbrengst
gaat naar
‘Kom op tegen
Kanker’.
Gratis toegang
Een organisatie van Limbrant met het parochiecomité van
Nederokkerzeel i.s.m. het Brabants Centrum voor Muziektradities
V.U.: College van Burgemeester & Schepenen, Gemeentehuisstraat 16—1910 Kampenhout.
Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien.
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