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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
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, tijdelijk adres: Hutstraat 24
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, tijdelijk adres: Hutstraat 24
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

Vrijdagavond 5 juni werd de buurt van de Stokstraat-Veldstraat in
Relst opgeschrikt door een blikseminslag op een ethyleenleiding.
We namen de situatie meteen ernstig en kondigden het gemeentelijk rampenplan af. De omwonenden binnen een straal van 250
meter werden geëvacueerd. Niets werd aan het toeval overgelaten.
Op 6 juni om 16u15 konden de omwonenden terugkeren naar huis.
We waren opgelucht en tevreden toen alles achter de rug was
(meer op pagina 17).
De zomervakantie komt er aan. De warmste maanden van het jaar
brengen vaak ook een drukke agenda met zich mee. Maar even
stilstaan in ons haastig leven is toch belangrijk. Relativeren en
beseffen dat we mogen blij zijn en de meesten onder ons het niet
slecht hebben. Het is een cliché: ‘beter helpen dan geholpen
worden’. Zelf mocht ik, samen met een ploeg enthousiaste Kampenhoutenaren, dit ondervinden tijdens de 1000 km van ‘Kom op tegen
Kanker’. Voldoening hebben van je bijdrage te leveren en opgewacht worden door mensen die dankbaar zijn. Honderden dankbare
mensen die je met belgerinkel opwachten na een zware fietstocht.
Zoiets maakt je stil en emotioneel. Voor mij alvast het kippenvelmoment van het jaar. Je komt terug tot het ‘pure’ in het leven.
Voor onze jeugd is het eerst nog examentijd en nadien komt de
beloning; een welverdiende vakantie. De zesdejaars van het lager
onderwijs nemen afscheid van hun vertrouwde school en maken
de overstap naar het middelbaar.
Onze kinderburgemeester en de meeste kinder-gemeenteraadsleden nemen afscheid. Begin juli zijn er de nieuwe verkiezingen van
de kindergemeenteraad en kinderburgemeester. Als je mogelijke
kandidaten kent, moedig hen gerust aan om mee te doen (meer op
pagina 20).
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

WIE WORDT DE
VOLGENDE KINDERBURGEMEESTER?
Tijdens de parkfeesten (zie
ook pagina 3) wordt op
zondag traditiegetrouw de
Kinderburgemeester van
Kampenhout verkozen.
Alle meisjes en jongens uit
Kampenhout die willen
meedingen naar de titel
‘Kinderburgemeester’ en die
geboren zijn in 2003, 2004, of
2005 kunnen zich inschrijven.
Iedereen die zich inschrijft, mag
in het najaar alvast mee zetelen
in de Kindergemeenteraad. Hier
krijgen kinderen de kans om hun
stem te laten horen en wisselen
ze meningen uit over wat er leeft
binnen onze gemeente. Ook de
ontvangst van de koning, de
opening van de kermis, een
bezoek aan de politie en het
uitstippelen van een fietstocht
stonden dit jaar op hun agenda.
Inschrijven kan tot en met
30 juni 2015 bij de jeugddienst
(jeugd@kampenhout.be) of bij
Park Van Relst (parkvanrelst@
kampenhout.be). Stuur een foto
en vermeld je naam, adres,
geboortedatum, school en een
telefoonnummer waarop we je
ouders eventueel kunnen
bereiken. Om praktische redenen
wordt het aantal inschrijvingen
beperkt tot de eerste 20
inschrijvers.
Snel zijn is dus de boodschap!

GENOMINEERDE

Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten
Maandag 20 juli
Dinsdag 21 juli

GEMEENTE

Beste Kampenhoutenaar,
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BURGERZAKEN

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

GEBOORTES

OVERLIJDENS

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen
die gestorven zijn. Wij bieden alle nabestaanden onze
oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte
toe.

BURGERZAKEN

Prakash Advani &
An Vanden Eynde
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Hannah 6/02/2015

Bregt Verschuere &
Annelies Verjauw

Floris

11/02/2015

Carine Crabbé
Bert Gybels & Sara Galmart

Romi
Stan

13/02/2015
16/02/2015

Bart Van Win &
Eliane Van Dyck

Ides

23/02/2015

Ida Vanhooff

12/03/2015

Marcel De Roy

15/03/2015

Marc Rillaerts

15/03/2015

Stefan De Smedt

20/03/2015

Marcel Sunaert

21/03/2015

Muhamet Kursun &
Pinar Yener

Kübra

26/02/2015

Dorien Van Nieuwenhuyse

Féline

27/02/2015

Joeri Sobry &
Sandy De Naeyer

Mark Thomas

26/03/2015

Ayden

5/03/2015

Herman Van den Wijngaert

26/03/2015

Glenn Van Buggenhout &
Maryline De Smet

Ryan

11/03/2015

Jan Van Nieuwenhuyse

31/03/2015

Frederik Toetenel &
Magalie Verbist

Louis

14/03/2015

Frans Van den Broeck

03/04/2015

Tim Vanhecke &
Victoire Van Elten

Alice Lenaerts

08/04/2015

Leonie

14/03/2015

Freddy De Greef

11/04/2015

Tim Paredaens & Kim Elsen

Lucia

22/03/2015

Abdelkader El Harcha &
Fatima Bijjou

Désiré Peeters

14/04/2015

Hajar

23/03/2015

Ivonna Deleus

17/04/2015

Nila

24/03/2015

Hugo Vernaeve

17/04/2015

Monique Dangis

21/04/2015

HUWELIJKEN

Lodewijk Vandenbroeck

29/04/2015

Kristof Demulder & Katrijne Huyghebaert 04/04/2015

Jacques Eeckhout

01/05/2015

Bert Vandermeiren & Nino Gaberidze

14/04/2015

Clementina Schellekens

05/05/2015

Tolga Coskunses & Warda Gharbi

02/05/2015

Franciscus Paeps

12/05/2015

Kristof Willems & Katleen Dehaes

02/05/2015

Aloïs Van Steenweghen

19/05/2015

David Pannis & Jill Van Lint

16/05/2015

Paula De Greef

22/05/2015

Matthias Van Overschelde &
Deborah Engels

30/05/2015

Maarten Wellens & June Verhavert

30/05/2015

Bert Gijsbrechts &
Liesbet Jacobs

Dienst Burgerzaken
burgerlijkestand@kampenhout.be
016/65 99 31

NUTTIG

Gouden
Paul Verdoodt & Godelieve Schottey
Claude Hutsebaut & Agnès Pirotte
Raymond Van Humbeek & Emma Blockmans
Pierre Balis & Martha Vermoes

Diamanten
August Roekens & Maria Vervoort
Francis Trevels & Emma Frederickx
August Vangrunderbeeck & Andréa Blockmans
Gustaaf Lauwers & Maria Steurs
Victor Vanderveken & Rachel Van Boxem

August Vangrunderbeeck & Andréa Blockmans

OP VAKANTIE? LAAT UW HUIS
VEILIG ACHTER DOOR HET
GEGLUUR VAN UW BUUR
Inbrekers gaan het
liefst te werk wanneer
niemand thuis is. Verminder de kans op een
inbraak door het nemen
van een aantal eenvoudige maatregelen voor
u op vakantie gaat:
• Doe deuren op slot,
vergrendel
ramen
(ook op de eerste verdieping) en keldergaten.
	
  
• Bewaar gereedschap achter slot en grendel, zodat
de dief geen voorwerpen kan gebruiken als
inbreekmateriaal.
• Berg waardevolle voorwerpen zoals juwelen en
geld op in een kluis of in de bank.
• Leg geen sleutel onder de deurmat of in een
bloempot. De inbrekers weten deze ook te vinden.
• Vraag aan een buur of andere vertrouwenspersoon
om de brievenbus dagelijks leeg te maken, de rolluiken op en neer te laten en af en toe het licht te
laten branden ’s avonds. Dit geeft een bewoonde
indruk en schrikt inbrekers af.
• Laat zeker geen afwezigheidsbericht achter op
de deur, op het antwoordapparaat of op sociale
media zoals Facebook.
Bij de lokale politie of op de website www.policeon-web.be kan u gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. Dit betekent dat de politie vaker in de buurt
patrouilleert om te zien of alles in orde is.

Victor Vanderveken & Rachel Van Boxem

Briljanten
Renatus Verbist & Maria Hermans vierden hun briljanten
huwelijksjubileum. Wij wensen alle jubilarissen van harte
proficiat en hopen dat zij nog vele jaren in goede gezondheid
en omringd door familie en vrienden samen mogen zijn.

NUTTIG

(maart – mei)
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BURGERZAKEN

HUWELIJKSJUBILARISSEN

SPORT

TERUGBLIK:
SCHOLENSPORTDAG
De gemeente organiseerde een grote scholensportdag voor alle kinderen van het derde en vierde leerjaar.
De leerlingen van de Toverberg, het Klimtouw, de
Parkschool, Ter Bronnen, Bukadie en de Boomhut
stonden vol enthousiasme paraat!

SPORT

Iedereen werd verwelkomd in de sporthal door
Pim de Panter. Daarna ging de dag vol sportieve
activiteiten van start! Circus DeSven zorgde voor
circusinitiaties, er was handbal, jiu-jitsu, airtrack,
en nog veel meer. Om 15 uur zat de sportdag er op
en konden de kinderen moe, maar voldaan terugkeren naar school.
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’T GROBBELTJE EN SPORTWEKEN
ZOMERVAKANTIE 2015
Tijdens de zomervakantie organiseert de jeugd- en
sportdienst activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 16 jaar.
Speelplein ’t Grobbeltje
Vanaf 1 juli t.e.m. 21 augustus 2015.
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar (en zindelijk) t.e.m. 15 jaar.
Locatie: Terreinen Jeugddienst & Chiro (Hutstraat 24,
Relst)
Deadline inschrijvingen: 3 dagen voor de activiteit
Opgelet: ’t Grobbeltje sluit zijn deuren op maandag 20
juli en dinsdag 21 juli 2015
Sportweken
Sportweek 1: woe 1/07/2015 - vrij 3/07/2015
Kleutersportweek voor 4- en 5-jarigen met vereenvoudigde spelvormen van de sporten, een leuke uitstap en
enkele leuke verrassingen.
Sportweek 2: maa 6/07/2015 - vrij 10/07/2015
Omnisportweek voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar.
Sportweek 3: maa 3/08/2015 - vrij 7/08/2015
Omnisportweek voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar.
Sportweek 4: maa 10/08/2015 - vrij 14/08/2015
Een hele week sport en avontuur voor jongeren van 12
t.e.m. 16 jaar.
Sportweek 5: maa 24/08/2015 - vrij 28/08/2015
Omnisportweek voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar.
Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910
Kampenhout.
Deadline inschrijvingen: 10 dagen voor de start van de
sportweek worden de inschrijvingen afgesloten.
Inschrijven kan via http://kampenhout.ticketgang.eu.
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds terecht op de
sport- of jeugddienst.
Meer informatie: www.kampenhout.be/sport/sportweken of bij de jeugdconsulente of sportfunctionaris via
onderstaande gegevens.
Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15

Sportdienst
sport@kampenhout.be
016/65 99 75

SPORT

Op 17 juli 2015 is het 50 jaar geleden dat er vijftien
zonderlingen uit Kampenhout heen en terug fietsten
naar Lourdes. Dit heuglijk feit wordt herdacht door …
nog eens naar Lourdes te fietsen! Maar dan wel in een
‘light’-versie: een enkele tocht naar Lourdes in
8 dagen.
Twaalf dapperen zullen, samen met hun acht begeleiders en drie volgwagens, weer en wind trotseren en
de tocht van hun voorgangers in 1965 opnieuw doen.
Onder deze dappere fietsers bevinden zich Oscar
Dekeyser en Geert Vanhoof die de tocht in 1965 reeds
hebben meegemaakt. Voor hen wordt het een weerzien met de bedevaartsstad in ‘La Douce France’.
Drie generaties zullen proberen de fietstocht te
volbrengen: van grootvader tot kleinkind. Leuk om
weten is dat deze traditie is ontstaan uit een afspraak
tussen twee vrienden die de tocht al in 1937 hadden
ondernomen. Een afspraak die in 1965 werd nagekomen en waar nu een mooi vervolg aan wordt gegeven.
De hoop van de grootvader(s) is natuurlijk dat de
traditie in ere zal gehouden worden en dat er nog vele
fietstochten mogen volgen!
Wij wensen de stalen rossen alvast veel geluk en zullen supporteren bij de start op 6 juli 2015!

EXTRA SPORTWEKEN
I.S.M. SPORTPRET
In samenwerking met de sportdienst organiseert
Sportpret twee extra sportweken in het sport-en
cultuurcentrum Berg (Torfbroeklaan 25, 1910
Berg).
Opgelet! Inschrijven doet u rechtstreeks bij Sportpret (en dus niet via Ticketgang).

SPORT

JUBILEUMFIETSTOCHT
KAMPENHOUT – LOURDES
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CULTUUR

OPEN MONUMENTENDAG

CULTUUR

In het kader van ‘Open Monumentendag’ kunt u op zondag 13 september 2015 het kasteelpark van Wilder
(Wildersedreef, Kampenhout) bezoeken onder begeleiding van een gids. Het kasteelpark is zeker een bezoek
waard: mooie parkbomen, prachtig gerestaureerde
cascades, een mysterieuze ijskelder, een rustgevend
kapelletje, imposante vijverpartijen en inspirerende
zichten op het kasteel en de orangerie!
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De plaatsen zijn beperkt, vooraf inschrijven is dus
vereist. Dit doet u bij voorkeur per e-mail naar heemkring@kampenhout.be of telefonisch via 016/65 99 39
(tijdens de kantooruren).
Er vertrekken groepen om 13.00, 13.30, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00 en 17.00 uur (vermeld bij uw inschrijving
het gewenste vertrekuur).
De rondleiding kan 1 uur à 1.30 uur duren.
Dit is een samenwerking tussen de Heemkring Campenholt, cultuurdienst Kampenhout, Provincie Vlaams
Brabant en Regionaal Landschap Dijland vzw en met de
vriendelijke medewerking van eigenaar Guy De
Broqueville.

KINDERKUNSTENATELIER WORDT
KUNSTENATELIER!
Vanaf september 2015 kunnen ook volwassenen tekenen schilderles volgen bij kunstenjuf Els.
- Dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur:
vanaf 13 t.e.m. 15 jaar
- Woensdag van 13.30 tot 16.30 uur:
vanaf 6 t.e.m. 12 jaar
- Donderdag van 18.30 tot 21.30 uur:
vanaf 16 jaar t.e.m. 99 jaar
Meer info & tarieven:
www.kampenhout.be/cultuur!

EXHIBIT.01
Dit uniek kunstproject in het
kloppend hart van Buken brengt
op 1 augustus o.a. een lezing
door Hubert Damen (bekend van
Witse), gedichten door Luuk
Gruwez en muziek van Trio Schallenbergh.
Op 1 en 2 augustus kunt u in 3 tuinen in de
Bukenstraat kunst bekijken met o.a. Ed Hanssen,
Christine Morren en Marc Janssens. Met een hapje
en drankje erbij, belooft dit alvast een gezellig
weekend te worden!
Een organisatie van Kunzthuiz i.s.m. de
cultuurdienst.
Meer info :
kunzthuiz@gmail.com - 0496/10.10.52

BRABANTS CENTRUM VOOR MUZIEKTRADITIES
2015 is een feestjaar voor de man achter het
Brabants Centrum voor Muziektradities: Hubert
Boone. Nu hij 75 jaar
wordt, kan hij terugkijken
op een carrière van 50 jaar
speuren naar volksmuziek.
Meer info :
www.kampenhout.be/bcm / bcm@kampenhout.be
016/65 99 39

Noteer alvast volgende data in uw agenda:
Volksbal met
Limbrant

19 sept 2015 Parochiezaal
om 20 uur
Nederokkerzeel

Tentoonstelling ’50
jaar speuren naar
volksmuziek’

4 okt - 25 okt Witloofmuseum
2015

Boekvoorstelling '50 13 okt 2015
jaar speuren naar
om 20 uur
volksmuziek' van en
door Hubert Boone

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw)

2015
> KAMPENHOUT
> NEDEROKKERZEEL
> BUKEN
> BERG
AMBI LINE DANCERS IN BUKEN

NET ZOALS ANDERE JAREN KAN U WEER SWINGEN TIJDENS DE VIER DOLLE
DONDERDAGEN, VANAF 20 UUR. FANTASTISCHE COVERGROEPEN, WAARVAN OOK
ENKELE MET KAMPENHOUTSE ROOTS, ZORGEN VOOR EEN LEUKE MUZIEKAVOND.
LOKALE VERENIGINGEN ZORGEN VOOR EEN VERFRISSEND DRANKJE.
TOEGANG IS GRATIS! PRESENTATIE: MISS WITLOOF 2014!

02/07
16/07
06/08
27/08

De 3 Tenoren & Ultrasonic
Gravity Coverband & The BaseBallBats
Henry W. Baker Combo & Generation Alpha
Fish are Jumpin’ & InGenius

EN KAMPENHOUT!

INGENIUS
GENERATION ALPHA

3 TENOREN
FISH ARE JUMPIN’

GRAVITY COVERBAND
ULTRASONIC

THE BASEBALLBATS

HENRY W BAKER COMBO

TOERISME
TENTOONSTELLING:
‘KAMPENHOUT ANDERS’

TOERISME

Vanaf woensdag 15 juli tot en met zondag 16 augustus:
verschillende artiesten geven hun impressie weer van
het knappe Kampenhout. Dit is een samenwerking van
de Kampenhoutse Kunstkring KamArt i.s.m. de cultuurdienst.

GEMEENTE
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CARTOONTENTOONSTELLING:
‘KASTROLOGIE, LACHEN MET
ETEN & DRINKEN’
Meer dan 50 cartoons, met als thema ‘eten en drinken’
door verschillende kunstenaars wachten op u in het witloofmuseum van zondag 6 september 2015 tot en met
zondag 27 september 2015.
U kunt de tentoonstellingen bezoeken tijdens de gewone
openingsuren van het witloofmuseum:
maandag en dinsdag: gesloten
woensdag: 14 - 17 uur
donderdag: 10 uur - 12u30 en 13 – 17 uur
vrijdag: 10 uur - 12u30 en 13 – 17 uur
zaterdag & zondag: 13 – 17 uur
Meer info : www.witloofmuseum.be

EXTRA TOELAGEN AAN BRANDWEER
IN 2015
De gemeenteraad heeft de eindafrekening van de
bijdrage in de brandweerkosten van 2013 goedgekeurd. De gemeente financiert met eigen middelen
een deel van de werking van de brandweerzone. Dit
jaar wordt er uitzonderlijk voor twee jaar een bijdrage betaald en daarbovenop nog een afrekening.
Dit is het gevolg van de brandweerhervorming
waardoor Kampenhout vanaf 1 januari 2015 onder
de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant
valt.
Enerzijds wordt er in 2015 in totaal 408.978 euro betaald aan de gouverneur voor het werkingsjaar
2014. Anderzijds betalen we in 2015 een exploitatietoelage van 328.629 euro en een investeringstoelage van maximaal 80.172 euro aan de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant voor het
werkingsjaar 2015. Daarbovenop werd nu de afrekening goed-gekeurd van de bijdrage die in 2013
werd betaald voor het werkingsjaar 2012 voor
98.392 euro. Hierdoor komt het totaal aan te betalen
toelagen in 2015 voor de brandweerdiensten op
916.172 euro.
In het verdere meerjarenplan is er jaarlijks 600.000
à 655.000 euro bijdrage gebudgetteerd.

UITBESTEDING ONDERHOUDSWERKEN
GEMEENTELIJKE SCHOLEN EN SPORTHAL
BERG
Aan de gemeenteraad werd voorgesteld om de
onderhoudswerken (schoonmaak) aan de gemeentelijke scholen en de sporthal van Berg uit te
besteden. Dit door langdurige ziekte en pensioen
van een deel van het personeel, alsook de reorganisatie van de naschoolse opvang.
Als er eigen personeel zou ingezet worden voor
deze onderhoudswerken, zou men minstens 2 voltijdse werkkrachten moeten aanwerven en moet er
rekening gehouden worden met het opnemen van
vakantie en ziekteverloven.

Meer info:
Toerisme Kampenhout
016 65 99 71 - toerisme@kampenhout.be
www.kampenhout.be/toerisme

Daarom besliste de gemeenteraad om de onderhoudswerken (schoonmaak) van de gemeentelijke
scholen en sporthal Berg uit te besteden via open
offerteaanvraag en keurden zij het bijzonder
bestek goed.

UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad keurde het jaarverslag van 2014
goed. Het jaarverslag is beschikbaar op de gemeentelijke website.

KINDERKUNSTENATELIER
WORDT KUNSTENATELIER
Het aanbod wordt uitgebreid naar volwassenen toe.
Lees er meer over op pagina 8.

ADVIES VOOR HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN ‘BIJZONDER ECONOMISCH
KNOOPPUNT KAMPENHOUT-SAS’
De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch
knooppunt Kampenhout-Sas’ voorlopig vast waarna
het openbaar onderzoek plaatsvond van 3 april tot en
met 1 juni 2015.
In de adviesprocedure heeft de gemeenteraad het
ontwerp voor het uitvoeringsplan besproken na advies
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening en de milieuadviesraad.

Ontsluiting
De gemeenteraad
vraagt een aanpassing van de indicatieve wegen voor
de ontwikkelingszones A1, A2 en
B2 om vanaf het
rond punt richting
Haacht (brouwketel) via deze zones naar de Mechelsesteenweg in Boortmeerbeek te ontsluiten. Het advies
voor ontsluiting is met een oranje pijl aangeduid. De
ontsluiting in het ontwerp voorziet slechts een ontsluiting vanaf het rond punt via de Vekestraat naar de
Mechelsesteenweg. Om een goede mobiliteit binnen de
toekomstige ontwikkelingen te garanderen, vraagt de
gemeente om de indicatieve ontsluiting weer te voorzien zoals in de toelichtingsnota werd opgenomen.

Buffering
De gemeenteraad wenst dat er bijkomend een aparte
overdrukzone wordt voorzien (zie oranje aanduiding op

de afbeelding
hieronder)
om de garantie in te bouwen dat de
buffer tussen
de woningen
in de Vekestraat en het industrieterrein effectief wordt
uitgevoerd. Op deze manier wordt eventuele hinder
voor de woningen sterk verminderd.

SAMENWERKING MET INTERZA WORDT
VERLENGD
De gemeenteraad besliste om de samenwerking met
de opdrachthoudende vereniging Interza te verlengen
tot 31 december 2026.
Interza is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kampenhout, Kraainem,
Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
Interza staat in de gemeente Kampenhout in voor de
ophaling van het huishoudelijk afval en voor de uitbating van het recyclagepark.

TOETREDING OCMW KAMPENHOUT
TOT VERENIGING WELZIJNSKOEPEL
WEST-BRABANT
De Welzijnskoepel West-Brabant is een vereniging die
werd opgericht om een gezamenlijk antwoord te bieden
aan bijvoorbeeld bestaande en nieuwe welzijnsnoden,
de vraag naar overleg en afstemming tussen de OCMW’s
in de regio, enzovoort.
Dankzij samenwerking worden ervaringen en kennis
uitgewisseld tussen de OCMW-leden en kunnen
OCMW’s beroep doen op gespecialiseerd personeel in
dienst van de vereniging. Er kan beter ingespeeld worden op nieuwe noden en evoluties op het vlak van welzijn en de vereniging vormt bovendien een centraal aanspreekpunt voor andere sociale organisaties in de
regio. De OCMW’s zijn binnen de vereniging vertegenwoordigd door afgevaardigden in de algemene
vergadering en in de raad van bestuur. Het OCMW
van Kampenhout is sinds heden dus ook lid van deze
welzijnskoepel.

GEMEENTE

JAARVERSLAG 2014
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ACTIVITEITENKALENDER

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

Park van Relst

Witloofmuseum
(Leuvensesteenweg 22)

woe 24/06/15
van 14u tot 17u

woe 24/06/15
van 19u30 tot 21u
vrij 26/06
van 18 tot 22 uur en
zat 27/06
van 9 tot 12 uur
zon 28/06
van 12u30 tot 19u
don 02/07
vrij 3/07,
zat 4/07 en
zon 5/07
woe 15/7 t.e.m.
16/08 tijdens
openingsuren
witloofmuseum

Verken het mooie Dijleland onder leiding van een Dijlelandse
topstreekgids. Start om 14 uur aan het standbeeld
Witloofboerke. Meer info: www.toerismedijleland.be

Wandelconcert door de straten van Berg onder leiding van
KF De Toonkunst.

Feest in de muziekschool, zie p. 24

Opendeurdag van Class & Jazz , een alternatieve muziekschool
met flexibele muziekopleidingen op maat van beginners tot
gevorderden, voor alle leeftijden.

Zie p. 9

Verschillende optredens, een pretpark voor de kinderen,
verkiezing kinderburgemeester, parkrestaurant,.. en nog veel
veel meer! www.parkvanrelst.be

Zie pagina 10

Zie p. 9

St.-Lutgardisviering

Streekwandeling in
Kampenhout

Wandelconcert BERG

Kampenootjes

Class & Jazz opendeurdag

Kampenhout Swingt

Parkfeesten

Tentoonstelling
‘Kampenhout Anders’

Kampenhout Swingt

don 16/07

Voetbalkantine
Berg
(Torfbroeklaan 1)

zon 21/06
9u30

Eucharistie met gedachtenis van de overledenen, Vlaamse
kleuren en klanken, samen met KVLV Kampenhout, muzikale
opluistering, miniconcert, aansluitend ontvangst in de ocmwzaal. Opgeluisterd door het O.L.Vrouwkoor en enkele solisten.
Meer info: http://www.kampenhout.be/davidsfonds/

Centrum
Nederokkerzeel

Centrum
Kampenhout

Langestraat 78

Gemeenteplein
(vertrek aan
standbeeld
Witloofboerke)

O.-L.-Vrouwkerk
Kampenhout

NOAH
Kampenhout

zon 21/06
14-17 uur

Kom en ontdek het inleeftraject op zondag 21 juni. Zie p. 22

LOCATIE

Opendeurdag en
inleefsessies
NOAH Kampenhout

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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KAARTEN:

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 19.30. Info: 0486 95 38 78.

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

PETANQUE KAMPENHOUT:
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:

ACTIVITEITENKALENDER

Park van Relst

Bergezijpestraat 12
Centrum
Nederokkerzeel

Centrum Berg
Centrum Berg

Relst

Cultuur-en
sportcentrum
Berg

Witloofmuseum
Kampenhout

Centrum
Kampenhout
Centrum
Kampenhout

zat 08/08,
zon 09/08 en
zat 15/08
vrij 14/08
van 17 tot 23 uur
vrij 14/08,
zat 15/08 en
zon 16/08
zat 22/08,
zon 23/08 en
maa 24/08
don 27/08

zon 30/08
vanaf 13u30

zon 06/09/15
van 7 tot 15 uur

06/09/15 tot
27/09/15

vrij 11/09/15
van 18 tot 22 uur
vrij 11/09,
zat 12/09,
zon 13/09 en
maa 14/09

Optredens van verschillende fanfares en harmonieën uit de
omstreken.
In het restaurant kun je terecht voor lekkere mosselen. Door
de Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw Relst.

Jaarlijkse halfoogstfeesten Landelijke Gilde Berg met
eucharistieviering en barbecue.

Voor klein en groot in het centrum van Nederokkerzeel:
www.nederokkerzeel.be

Kermisattracties voor klein en groot!

Zie p. 9

34ste Dag van de Landbouw met om 10.30 uur een
gebedsviering met het Sint-Ceciliakoor. Om 14.15 uur een
combinatieroute, rondrit met tractoren langs landelijke wegen
met bezoek aan een lokaal bedrijf. Vanaf 15 uur eetgelegenheid
in het Park van Relst.

De Witloofstappers garanderen een wandeling puur natuur.
Afstanden: 7/12/18/25/35km. Er is een aparte lus voorzien
voor wie de GPS meebrengt. Croque monsieur, pensen en
hamburgers verkrijgbaar.

Fantastische cartoontentoonstelling rond het thema
'eten en drinken'. Meer info p. 10

Jaarlijkse avond- en rommelmarkt.

Kermisattracties voor klein en groot

Fanfarefeesten

Halfoogst feesten

Okkeziel Bruist

Kermis Berg

Kampenhout Swingt

Dag van de Landbouw

Zomertocht

Cartoontentoonstelling: ‘Kastrologie:
lachen met eten en
drinken’

Avondmarkt
Kampenhout

Kermis Kampenhout

UiT IN KAMPENHOUT

Centrum Buken

don 06/08

Zie p. 9

Kampenhout Swingt

Bukenstraat,
Kampenhout
(Buken)

Exhibit.01

zat 01/08 en
zon 02/08

Zie pagina 8

Pax Zomerfestijn

zaal Pax
(Brouwerijstraat
6)

zat 01/08
van 18utot 21u en
zon 02/08
van 11u30 tot 15u

Mosselen, brochettes, koude schotels en springkasteel.
Ten voordele van het Parochiecentrum.
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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 29 juli 2015 in!

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

WANDELEN:
Witloofstappers: Van april t.e.m. augustus
wekelijks wandelen op donderdag - start om
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.

Witloofstappers: Tweewekelijkse fietstocht op
dinsdag - start om 19u30 en fietsen ongeveer
anderhalf uur, al dan niet onder-broken door
een rustpauze tegen een gezapig tempo van
15 tot 18 km per uur. De laatste fietstocht op
dinsdag 25 augustus start om 18u30 i.p.v.
19u30. Voor data en info startplaatsen: www.
witloofstappers.be

FIETSEN:
KWB: elke dinsdagnamiddag fietsuitstap voor
senioren, vertrek om 13u30 aan de sporthal
van Kampenhout (niet van oktober tot maart)

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)

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.

ONDERWIJS
ACTIVITEITEN

Zaterdag 27 juni 2015
De Toverberg - Schoolfeest

EEN TERUGBLIK

Bosuitstap kleuterschool

Het vijfde leerjaar ontdekte 3 dagen de bossen van
Waulsort tijdens de taalklassen.

De kleuters gingen op ontdekking in het speelbos van
Heverlee.

ONDERWIJS

Taalklassen

Meetopdrachten
Tijdens de les ‘meten’ experimenteerden de kinderen
van het 1ste en 2de leerjaar van Het Klimtouw met een
heleboel meetinstrumenten. Leerrijk en tof!
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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

WONEN

LEVENSLANG WONEN

De sociale huisvestingsmaatschappij
“De Gewestelijke maatschappij voor
volkshuisvesting” bouwt momenteel
een woonproject in de Tritsstraat
(Kampenhout).
Het woonproject is een gemengd
project van sociale koopwoningen en
sociale huurwoningen.
Wie interesse heeft, kan zich inschrijven op het wachtregister van de sociale huisvestingsmaatschappij.
Er zijn momenteel nog een aantal
plaatsen beschikbaar, vooral voor kandidaat gezinnen (of alleenstaanden)
met 3 of 4 kinderen. Voor meer informatie of inschrijvingsdocumenten kunt
u terecht aan het woonloket van de
gemeente Kampenhout of bij de
sociale huisvestingsmaatschappij.
Let wel, om in aanmerking te komen
voor een sociale woning, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden
(inkomensvoorwaarden,
eigendomvoorwaarden, …)
Woonloket openingsuren:
Maandag 08.45u tot 11.45u
Dinsdag 08.45u tot 11.45u
17u tot 19.45u
016/65.99.18 - 0492/58.00.31 (werkdagen)
woonloket@kampenhout.be		
					
Gegevens sociale huisvestingsmaatschappij
Gewestelijke Maatschappij Volkshuisvesting
Bezemstraat 83 A
1600 Sint-Pieters-Leeuw		
02/371.03.30 (niet op woensdag)

Voor meer informatie, contacteer ons gemeentelijk woonloket:
Maandag
08.45u tot 11.45u			
Dinsdag
08.45u tot 11.45u - 17.00u tot 19.45u		
016/65.99.18 - 0492/58.00.31 (werkdagen)
woonloket@kampenhout.be

AANPASSINGEN DIENSTREGELING
DE LIJN
Om de begrotingsdoelstelling van 2015 te halen, was De Lijn genoodzaakt om enkele aanpassingen door te voeren aan haar
aanbod. In Kampenhout werd de volgende belbus aangepast:
Belbus 700 Kampenhout - Boortmeerbeek - Haacht
Deze belbus rijdt sinds mei 2015 niet meer op zondagen voor 10
uur en na 19 uur en wordt vanaf 25 juni 2015 helemaal afgeschaft.
Voor meer info: www.delijn.be/aanpassingen

WONEN

SOCIAAL
WOONPROJECT
TRITSSTRAAT

In het voorjaar was
er een infoavond
rond levenslang
wonen. Een ergotherapeut van de
mutualiteit
gaf
meer informatie
over hoe een woning op een eenvoudige
manier
kan aangepast worden om toch zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Het was een zeer interessante en leerrijke avond! Wie graag een
aanpassing aan zijn woning laat uitvoeren, kan bij zijn mutualiteit een
screening van zijn woning aanvragen. Mogelijk komt ook u in aanmerking voor premies.
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MILIEU

GEEN PAPIEREN GOUDEN GIDS MEER NODIG?
Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met
Truvo Belgium, de uitgever van de papieren versies
van goudengids.be en wittegids.be, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken.
Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gidsen
thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat
telefoonboeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, kan iedereen zich uitschrijven via www.
goudengids.be (onderaan de startpagina).

MILIEU

Wie zich uitschrijft voor 1 november 2015, (met vermelding van adres en telefoonnummer), zal bij de
volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen.
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Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books voor, de elektronische versies van goudengids.be en wittegids.be.
De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiksgemak en om de milieu-impact te verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen nu via deze link: www.goudengids.be/ebook

BLIKSEMINSLAG HOGEDRUK-LEIDING KAMPENHOUT
Op vrijdagavond 5 juni sloeg de bliksem in op een ondergrondse
hogedrukleiding van Solvic ter hoogte van het kruispunt Veldstraat.
Deze leiding transporteert de stof ethyleen.
De brandweer was meteen ter plaatse en heeft de mensen van het
bedrijf Solvic opgeroepen om technische bijstand te verlenen. Alle
bewoners in een perimeter van 250 meter werden onmiddellijk geëvacueerd. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en de
crisiscel werd samengeroepen. De vlam werd gecontroleerd uitgedoofd en om 16 uur lieten de brandweer en de beheerder van de
ethyleenlijn weten dat de situatie onder controle was. De herstellingswerken waren bezig en een
uur later mochten
de geëvacueerden opnieuw naar
hun woning terugkeren. Er is geen
schade en op geen
enkel moment liepen de bewoners
of medewerkers
gevaar. Eind goed,
al goed!

MILIEU

HONDEN AAN DE LEIBAND

Loslopende honden kunnen gevaarlijk zijn voor verkeer en voetgangers. Vooral kinderen en oudere
mensen kunnen behoorlijk schrikken van een hond.
Als begeleider bent u verantwoordelijk voor uw
hond en moet u beletten dat hij andere dieren of
mensen intimideert of lastig valt, voertuigen bespringt of private eigendommen betreedt.
Het is verboden om met de hond speelpleinen of
sportterreinen te betreden, tenzij aangelijnd op de
wandelpaden doorheen het terrein. Daarnaast moet
u in het bezit te zijn van een middel om de uitwerpselen van de hond te verwijderen van de openbare
plaats/weg.
Prettige wandeling gewenst!

REUZENBERENKLAUW
Wat is het probleem?
• Bedreiging van de inheemse biodiversiteit:
de grote bladoppervlakte van de plant zorgt voor heel
wat schaduw op de bodem. Waar de plant in grote
aantallen aanwezig is, kan dat leiden tot een onderdrukking van de onderliggende (inheemse) fauna en
flora. Op termijn zorgt dat voor een sterke afname van
de lokale biodiversiteit. De plant bevat kankerverwekkende stoffen waardoor ze een gevaar kan vormen
voor dieren die er van zouden eten.
• Gevaar voor de volksgezondheid:
het waterachtige sap van de plant bevat chemicaliën
die door zonlicht worden geactiveerd. Wanneer die
stoffen in aanraking komen met het huidoppervlak, in
combinatie met ultraviolette straling (zonlicht),
kunnen ze erge brandwonden veroorzaken. Reuzen-

berenklauw rekent men bij de 100 ergste Europese
invasieve exoten. Door het hoge risico voor de Belgische biodiversiteit wordt de soort ook bij ons als problematisch beschouwd.

Hoe kan men de reuzenberenklauw herkennen?
De grootte is het meest kenmerkende voor reuzenberenklauw. Met zijn 3 tot 5 m hoogte valt de soort snel op
in het landschap. Ook de bladeren die wel 3 meter kunnen worden, trekken de aandacht. De witte (soms roze)
bloemen staan in schermen bij elkaar als hoogste deel
van de plant. Vooral bermen en greppels langs wegen
en paden behoren tot de favoriete habitat van de reuzenberenklauw. Ook langs waterlopen zien we ze vaak.

Wordt de reuzenberenblauw bestreden?
De bestrijding van reuzenberenklauw vraagt een langdurige en intensieve inzet. De nodige voorzorgsmaatregelen worden best genomen. Onbeschermd contact met
de plant wordt sterk afgeraden. Als u huidletsels vaststelt, raadpleegt u best uw huisarts.

Wat kunt u doen?
• Vermijden dat de plant in de natuur terechtkomt, is
beter dan de bestrijding. Koop of plant daarom geen
reuzenberenklauw. Plant liever inheemse soorten, er
zijn heel wat aantrekkelijke alternatieven.
• Wordt de soort in het wild waargenomen, dan kunt u
dit melden via www.waarnemingen.be. U kan waarnemingen bekijken zonder registratie. Wenst u zelf
een waarneming te melden, dan moet u zich eerst registreren. Via deze meldingen krijgen we een beter
beeld van de verspreiding in Vlaanderen.
Voor meer info:
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

MILIEU

Regelmatig worden vragen
gesteld aan ons bestuur
over het uitlaten van honden: zoals in de ons omringende gemeenten moeten
honden op openbare plaatsen steeds aan de leiband
gehouden worden zodat zij
niemand hinderen of bedreigen.
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OPENBARE WERKEN

RENOVATIE SPORTHAL KAMPENHOUT

OPENBARE WERKEN

De renovatie van de sporthal is volop bezig. ESCO, een dienst
van Infrax, coördineert de werken om van de sporthal een
energie-efficiënt gebouw te maken. De daken werden al volledig
vernieuwd en binnenkort zal het buitenschrijnwerk vervangen
worden. Momenteel wordt de binnenzijde aangepakt. Het sanitair
wordt volledig vernieuwd, alsook de verwarming, het
ventilatiesysteem en de elektriciteit.
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Ook de buitenzijde zal er anders uitzien. Na het isoleren van
de muren wordt sierpleisterwerk aangebracht en krijgen de
profielplaten een nieuw kleurtje. Tijdens de werken blijft de
sporthal wel beschikbaar voor onze sporters. Hiervoor zijn
aan de achterkant van de sporthal containers geplaatst met
kleedkamers en sanitaire ruimtes.

RESTAURATIE KAPELLETJES
In Kampenhout staan verschillende
kapelletjes die als monument
beschermd zijn en deel uitmaken van
ons erfgoedpatrimonium. Door de tand
des tijd hadden deze kapellen dringend
nood aan een grondige restauratie. De
‘Sint-Servatiuskapel’ (hoek
Kampenhoutsebaan en Sint-Servaesstraat), de Kapel ‘Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid’ (Wildersedreef) en
de kapel ‘Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën’ (Lisstraat) werden al volledig gerestaureerd en schitteren weer in
al hun glorie. Aan de kapel van ‘Laar’ (kruispunt Laarstraat-Casemierstraat en Onze-Lieve Vrouwstraat) wordt
binnenkort gestart. Later krijgt de muurkapel in de Humelgemseweg, Onze-Lieve-Vrouwekapel, ook nog een
volledige opknapbeurt. Voor de restauratie van deze kapellen werden subsidies verkregen van onroerend erfgoed.

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE ZEYPESTRAAT, LANGESTRAAT,
KAMPELAARSTRAAT, FRIJSELSTRAAT EN KAMPENHOUTSEBAAN.
De werken in de Langestraat zijn bijna beëindigd. Momenteel
is de aannemer bezig met de aanleg van de wegenis in de
Kampenhoutsebaan en de Frijselstraat. Tijdens deze fase is
een omleiding voorzien via de Sint-Servaesstraat naar de Perksesteenweg. Volgens de planning van de aannemer zou het plein rond
de Rode Kapel tegen het bouwverlof aangelegd zijn. Omdat het plein
in beton wordt uitgevoerd, kan er geen verkeer door op het
kruispunt van de Langestraat-Frijselstraat-KampenhoutsebaanKampelaarstraat tijdens het bouwverlof. Een update van de laatste
stand van zaken kan u steeds vinden op de gemeentelijke website en op de website van Aquafin.

WELZIJN

Net na de paasvakantie heeft u ons ongetwijfeld gespot op één van onze verkooppunten. De
jaarlijkse stickerverkoop was weer een feit.
Ook dit jaar heeft Rode Kruis KampenhoutHerent weer heel wat stickers verkocht. Een
welgemeende dikke dankuwel!
Met de opbrengst van deze stickerverkoop willen we onze dienst ‘Vorming’ verder uitbouwen. Naast de aankoop van nieuwe reanimatiepoppen, investeren we ook in bijkomende
opleiding voor onze lesgevers. Op deze manier
kunnen we u nog beter voorbereiden op kleine
of iets grotere ongevallen.
Hieronder vindt u alvast de aankondiging van
onze volgende cursus die we dit najaar organiseren in Kampenhout, iedereen is welkom!
Het Rode Kruis

BLIJF ‘COOL’ BIJ HITTE EN
GEZOND BIJ OZON
We hebben er lang naar uitgekeken: een zonnige zomer!
Maar dit heeft ook een schaduwzijde: zeer warme dagen
gaan vaak gepaard met ozonpieken. Daarom enkele tips
om cool te blijven tijdens een hittegolf en gezond bij
ozon.
Bekijk, beluister of lees het weerbericht. Op die manier
wordt u gewaarschuwd over de aanwezigheid van ozon
in de lucht. Wat te doen in periodes van hitte en verhoogde ozonconcentraties?
• Drink regelmatig en gespreid doorheen de dag. Drink
ook meer dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter per dag in
rust.
- Water krijgt de voorkeur. Ter afwisseling kunnen
koffie, thee (al dan niet koud) en andere caloriearme dranken gedronken worden (in totaal maximaal 0,5 liter).
- Vermijd alcoholische dranken bij warm weer. Zij
zorgen dat u net meer lichaamsvocht verliest.
- Ook gesuikerde dranken en fruitsap zijn minder
geschikt om de dorst te lessen. Ze worden minder
snel opgenomen en dragen daardoor minder snel
bij tot de hydratatie van het lichaam.
• Beperk fysieke inspanningen en sportactiviteiten op
de warmste uren van de dag en op dagen met verhoogde ozonconcentraties. Sport bij voorkeur in de
vroege ochtend of laat op de avond.
• Op dagen met veel ozon, blijft u beter binnen. In de
binnenlucht is er minder ozon dan in de buitenlucht.
• Gaat u buiten op zonnige dagen, blijf dan zo veel
mogelijk in de schaduw. Bedek uw hoofd met een
zonnehoed of pet, draag lichte kleding in lichte
kleuren en smeer u regelmatig in met zonnecrème.
• Zoek de koelte op en/of koel uw lichaam regelmatig
af. Neem een douche of (zwem)bad of leg een koele
handdoek in uw nek.
• Als u medicatie neemt, informeer dan bij uw arts of
apotheker of ze een negatief effect kunnen hebben op
uw gezondheid gedurende een hitteperiode en of de
dosis moet aangepast worden.
• Zorg voor elkaar. Steek een helpende hand toe als er
in uw omgeving ouderen of zieken zijn.
Een publicatie van Logo Oost-Brabant

WELZIJN

RODE KRUIS
KAMPENHOUT-HERENT
DANKT DE INWONERS!
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Enkele sfeerbeelden:

Het weerbericht voorspelde veel wind en
weinig zon voor de geplande ‘Buitenspeeldag’. Daarom besloten we om de buitenspeeldag een weekje uit te stellen. Op
woensdag 8 april 2015 was de wind gaan
liggen en veranderde de speelplaats van
De Toverberg in een speelparadijs voor
kleuters en kinderen van de lagere school.
Van springkastelen tot eendjes vangen,
van circusspelen tot een levend kickerspel, er was voor elk wat wils. Meer dan
150 kinderen waren aanwezig. Terwijl zij
zich uitleefden, genoten vele ouders van
het zonnetje en een ijsje. Het was een geslaagde dag met veel buitenspeelplezier!

FIETSTOCHT KINDERGEMEENTERAAD
De kindergemeenteraad heeft leuk nieuws!
Zij werken momenteel een fietstocht uit,
voor en door kinderen! De tocht gaat door
alle deelgemeenten van Kampenhout en
wordt aangevuld met leuke anekdotes,
verhaaltjes en opdrachtjes.
De kindergemeenteraad van 2014-2015
werkte het stuk van Buken via Relst tot
Kampenhout centrum uit en de kindergemeenteraad van 2015-2016 zal Berg en Nederokkerzeel voor haar rekening nemen.
In juni 2016 hopen wij dan met veel trots het
boekje ‘Fietstocht van de kindergemeenteraad’ uit te delen in alle Kampenhoutse
scholen.

Vrijdag 03 juli // deuren 20u00

WILL TURA LIVE
Zaterdag 04 juli // deuren 21u30

21u

0

22u3

MATTHIAS LENS

V.U. : Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout
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TERUGBLIK:
BUITENSPEELDAG 2015

CHRISTOFF IVE
& LINDSAY L
0

23u3

R

U
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+ aansluitend discobar
Zondag 05 juli // 14u

PARK4KIDS

14u

Radio Kampernoelie 19u
gezellige afsluiter met Pieper en gast

Ontwerp en realisatie: www.printenzo.be

SENIOREN
DANSNAMIDDAGEN
In juli en augustus zijn er geen dansnamiddagen.
Vanaf september kunt u weer naar hartenlust dansen en swingen bij Salons Deli-dish. Muziek door
DJ Yves Ombelets. De dansnamiddagen gaan telkens door op de 3de maandag van de maand:

21 september
19 oktober
16 november
21 december
Inkom is gratis.

SENIORENFEEST 2015
Donderdag 24 september 2015
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Programma:

Deuren open vanaf 11.15 uur
Warm middagmaal om 12 uur • Showprogramma om 14 uur met:

SENIOREN

voor
inwoners
van Kampenhout

FRANK GALAN

&
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JACKY LAFON

Toegangskaarten kosten 15 euro per stuk (middagmaal en showprogramma) of
7 euro per stuk (enkel showprogramma) en zijn verkrijgbaar vanaf 3 augustus tot 15 september 2015 bij:
Dienst Bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst Welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 30)
Vrijwilligers
Gustaaf Meeus Peperstraat 121 A
Maurits Overloop Kruisstraat 4
Victor Peeters Wildersedreef 31 A
Albert Willems Torfbroeklaan 18

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

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

OCMW

BELEEF EEN DAG ALS ZORGBEHOEVENDE IN NOAH KAMPENHOUT
Zondag 21 juni van 14 tot 17 uur
Op de ‘Dag van de Mantelzorger’ opent dagverzorgingshuis
NOAH Kampenhout de deuren op zondag 21 juni 2015. Naast
een warme kennismaking, krijgt u de kans om deel te nemen
aan een inleeftraject rond een aantal zintuigelijke beperkingen (proeven/voeding, zicht, tastzin, gehoor en evenwicht).
Voor meer informatie:
• Katrien Berckmans (Familiehulp):
016/29 81 30 of leuven@familiehulp.be
• Greet Willems (OCMW): 016/314 315

OCMW

NOAH Kampenhout
Zuurhage 2/21, Kampenhout
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KAMPENHOUTSE
DORPSRESTAURANTS

PETANQUEBAAN
SENIORENFLATS ZUURHAGE

In het najaar nodigen wij weer graag alle Kampenhoutse
deelgemeenten uit voor de dorpsrestaurants in de glazen
zaal van OCMW Kampenhout. De buurten ontmoeten
elkaar en praten bij tijdens een heerlijke maaltijd.

Het OCMW zorgde voor de aanleg van een
petanquebaan bij de seniorenflats Zuurhage.
Petanque is immers een populaire sport bij heel
wat senioren. De baan werd ondertussen al druk
uitgetest door enthousiaste bewoners.

Voor 12 euro (1 drankje inbegrepen) koopt u een kaart bij
een vrijwilliger. Een drankje kost 1,50 euro en wordt ter
plaatse verrekend.
Heeft u vervoer nodig? Aarzel niet om beroep te
doen op onze vrijwilligers. Geef hen een seintje bij uw
inschrijving, dan zorgen zij voor de rest.

Dorpsrestaurant Datum

Vrijwilligers

Kampenhout

Marleen
Habils
Relst: Danielle
Van Meldert,
Buken: Robert
Tonné
Willy Van
Casteren
Rosa Merckx

Relst/Buken

Nederokkerzeel
Berg

Donderdag
17 september 2015
Donderdag
8 oktober 2015

Donderdag
5 november 2015
Donderdag
19 november 2015

Meer info? www.ocmw-kampenhout.be of 016/314 310.

OCMW

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2015

SOCIAAL RESTAURANT
“PURE GOESTING”
‘Pure goesting’ is er voor Kampenhoutse 65-plussers, alleenwonenden, bewoners van seniorenflats
Zuurhage en serviceflats De Waaier, partners en
naaste familieleden van bewoners van woonzorgcentrum Molenstee / seniorenflats Zuurhage /
serviceflats De Waaier, klanten van de dienst huishoudhulp en gezinszorg van OCMW Kampenhout,
cliënten van de sociale dienst van OCMW Kampenhout, personeelsleden van OCMW en gemeente
Kampenhout en vrijwilligers van OCMW Kampenhout.
Pure Goesting is er elke dinsdag van 11u45 tot 13u30
in de glazen zaal van OCMW Kampenhout. Een
maaltijd kost 7 euro. U krijgt dan soep, hoofdgerecht
en dessert.
De menu’s voor de volgende weken vindt u hieronder:
Dinsdag 7 juli (inschrijven vóór 29/6)
Champignonsoep
Varkensgoulash met rijst
Abrikozentaart
Dinsdag 14 juli (inschrijven vóór 6/7)
Minestrone
Vleesbrood met krieken en aardappelen
Ijsje
Dinsdag 21/7, 28/7, 4/8
Geen sociaal restaurant
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.

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de
zitdagen van OCMW Kampenhout:
Donderdag
04-06-2015
14u – 16u
Dinsdag		
07-07-2015
16u – 19u
Maandag
03-08-2015
14u – 16u
Dinsdag		
01-09-2015
16u – 19u
Woensdag
07-10-2015
14u – 16u
Dinsdag		
10-11-2015
16u – 19u
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
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de
persoon die de schuldbemiddeling verricht
Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde
inkomensgrenzen, zal het OCMW uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden
via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD
Financiën opvragen.

OCMW

Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum 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 heeft betaald. Per jaar wordt er max.
1500 liter gesubsidieerd.

23

KAMPENOOTJES
26 en 27 juni 2015

Glazen Zaal van het OCMW
Gemeenteplein - Kampenhout

Vrijdag 26 juni
18.30 uur - 21.00 uur
Solistenconcerten
Instrumenten proeven
Bar

Zaterdag 27 juni
10.00 uur - 12.00 uur
Groepsoptredens
Proclamatie
Infostand
Bar

V.U. College van Burgemeester en Schepenen - Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
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