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Nieuw beleef en cultuurcentrum
voor Kampenhout

Verkiezingen kinderburgemeester

Streekwandeling in het Dijleland

Kampenhout Swingt
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Burgerzaken
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16

Uit de gemeenteraad

6-7

Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Sport

8

Cultuur

9

Politie

10

Wonen

10-11

UIT in Kampenhout

12-13

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

14

Op de eerste verdieping

Milieu

15

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Jeugd

16

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Welzijn

17

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Algemeen

18

OCMW

19

Toerisme

20

Politie

21
22-23

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
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.
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Bevolking
Pensioen

Onderwijs

Senioren

2

Gemeentelijke diensten

Gemeente

Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
onthaal@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
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

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@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

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26 (sporthal)
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26 (sporthal)
016 65 99 15

jeugd@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
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Beste Kampenhoutenaar,
We kijken allemaal uit naar de vakantie. Het
zonnetje, een terrasje, deelnemen aan de
vele activiteiten in Kampenhout, … . Even terugkijken op de gebeurtenissen van de eerste helft van 2016. Leuke en minder leuke
gebeurtenissen wisselden elkaar af. Zo werd
op 17 mei bijvoorbeeld het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat een schoolbus
van lagere school Bukadie werd aangereden
door een vrachtwagen. Gelukkig viel de
schade mee. 22 kinderen waren ongedeerd
en werden meteen op hun school opgevangen. De overige acht kinderen
werden naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten ’s avonds weer naar
huis.
Positieve gebeurtenissen kunnen woelige en minder leuke momenten
overstijgen. Kampenhout fietste ook dit jaar 1000 km mee voor ‘Kom Op
tegen Kanker’. Met drie wielerploegen verzamelden de vele vrijwilligers
15.000 euro. Fietsen, pakkende verhalen al fietsend kwijt kunnen en aankomen op plaatsen waar mensen je dankbaar opwachten en kippenvel
doen krijgen. Heel mooi, iets om nooit te vergeten. Het wordt een traditie.
Meer dan ooit bevestigen wij onze aandacht voor cultuur alsook onze
witloofcultuur. De oude OCMW-boerderij zal worden gerenoveerd en verbouwd. Zowel onze witloofcultuur als onze muziekcultuur krijgen hier de
nodige plaats. Culturele voorstellingen van alle aard zullen er hun thuis
vinden. Hubert Boone zijn werken krijgen een verdiende plaats. De gemeenteraad van mei keurde dit goed. Eerbied voor onze beschermde
dorpskern en herwaardering van onze bestaande historische gebouwen
zullen onze dorpskern nog aantrekkelijker maken. Onze Kampenhoutse
bevolking zal met meer fierheid naar de dorpskern van Kampenhout komen.
Ook dit jaar wordt een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Allen op
post op zondag 3 juli 2016 in het Park van Relst! Zie p 9 en p 16.
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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. Dit werkt de
optimalisatie van de distributie van de gidsen in de hand.
Uit onderzoek blijkt dat 8 op 10 abonnees
de gidsen thuis willen blijven ontvangen.
Om te voorkomen dat de boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, bieden
wij de mogelijkheid om u uit te schijven via
een link onderaan de startpagina van www.
goudengids.be
Personen die zich uitschrijven voor 1 november 2016, met vermelding van hun
adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen die ons bereiken na bovenvermelde datum, zal pas
volgend jaar rekening gehouden kunnen
worden.
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

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Maandag 11 juli 2016
Donderdag 21 juli 2016
Vrijdag 22 juli 2016
Maandag 15 augustus 2016
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KAMPENHOUT I Gemeente

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

Geboortes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Jody Bond & Cindy De Winter

Jenthe

1/02/2016

Wouter Vanderhaeghe & Lieve Gulinck

Wannes

3/02/2016

Lieven Thomassen & Joanna Segers

Anouck

6/02/2016

Wim Willems & Wendy Vandermotten

Lukas

11/02/2016

David De Winter & Suriya Saengsribunrueang

Eva

15/02/2016

Stijn Buyl & Leen Buelens

Rube

19/02/2016

Kristof Demulder & Katrijne Huyghebaert

Robbe

20/02/2016

Bram Van de Velde & Kristin De Rudder

Anna-Lucia

23/02/2016

Lucas Tillekaerts & Jo Verdeyen

Amber

24/02/2016

Jelle Verbeeck & Laetitia Declercq

Ella

25/02/2016

Huwelijken
Witse Hermans & Melissa Quintelier

13/05/2016

Tom Moyson & Cindy Martel

20/05/2016

100 jarige
Melania Verstreken
Woonzorgcentrum Molenstee zette op 23 mei 2016 Melania Verstreken
letterlijk en figuurlijk in de bloementjes ter gelegenheid
van haar 100ste verjaardag.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Een dikke proficiat vanwege het gemeentebestuur, Melania!
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Controleer de vervaldatum op de Kids-ID van uw kind tijdig als u op vakantie
gaat. Voor elk vertrek naar het buitenland informeert u zich best over de vereiste
reisdocumenten. Een Kids-ID is verplicht als u reist binnen Europa. Begeeft u
zich buiten Europa, dan moet u meestal een reispaspoort hebben.
Alleen als ouder kunt u een kids-ID aanvragen en uw kind moet fysiek aanwezig
zijn bij de aanvraag. Informatie over wat u precies nodig heeft, krijgt u bij uw
reisagentschap, via www.diplomatie.be (website van FOD Buitenlandse Zaken)
of de gemeentelijke bevolkingsdienst.
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016/65 99 31

Huwelijksjubilarissen

Briljanten

(maart – april - mei)

Sylvaan Waerzeggers & Marcellina Mathys
Eduard Heymbeeck & Paula Massant

Gouden

Alphons Van Ingelgom & Jeannetta Oortman

Willy Van Keymeulen & Ivette Smetryns
Jean Vanhaesendonck & Daniëlle Verbiest
Hubert Vercammen & Monique Vandamme
Daniël De Coninck & Frieda Vanderhoeven

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

25/02/2016

Roger Françoys

25/02/2016

Eric Desmedt & Diana Feys

Joanna Janssens

01/03/2016

Raymond Stroeykens & Lea Heers

Jacques Collard

07/03/2016

Raymond D’Haeseleer & Georgette De Vijlder

Guy Mercier

11/03/2016

Leopold Hannes

24/03/2016

Frieda De Coninck

11/04/2016

Eduarda Tobback

21/04/2016

Sylvain Verdeyen

24/04/2016

Maria Imbrechts

27/04/2016

Theodoor Verstraeten & Annie Vanden Wyngaert

Diamanten
René Schadeck & Jeanne De Vylder
Willy Michiels & Margaretha Verstraeten
Alphons Janssens & Marie Imbrechts

Polydoor De Cremer

7/05/2016

Alphonse Vande Zande & Agnès Brion

Jan Vanhorenbeeck

8/05/2016

Augustus Bruyninckx & Maria Roekens

Zulma Van Opstal

7/05/2016

OMLEIDINGSNIEUWSBRIEF
Steeds op de hoogte van geplande
omleidingen op jouw buslijn
Hoe schrijf ik me in?
Zoek jouw buslijn en bewaar ze in jouw profiel
Schakel de optie “ontvang e-mailmeldingen” aan

Schrijf je nu in!
Bekijk de korte instructiefilm op
www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief

www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief
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Surf naar www.delijn.be en meld je aan
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Groene vallei
De Groene Vallei vormt een oase in het drukbevolkte gebied tussen
Leuven, Brussel en Mechelen. Het is een groot en divers gebied met
moerassen, bossen, graslanden, landbouw en weidse vergezichten.
Het natuurpark zal de bestaande natuurgebieden Silsombos, Steentjesbos, Kastanjebos, Molenbeekvallei, Hellebos, Rotbos, Floordambos en
Rotte Gaten omsluiten. Maar liefst 1.300 hectare van het gebied maakt
deel uit van het Natura 2000-netwerk, een verzameling van kwetsbare
natuurgebieden die beschermd worden door Europa. Naast de biodiversiteit zullen ook de omwonenden profiteren van het nieuwe natuurpark. Met
haar afwisselend landschap van moerassen, bossen, graslanden, struwelen en landbouwlandschappen wordt De Groene Vallei een geschikte plek
voor ontspanning, in de drukbevolkte regio tussen Brussel, Leuven en Mechelen.
De Groene Vallei is een uniek samenwerkingsproject tussen natuurverenigingen, de provincie Vlaams-Brabant, landbouwers, gemeentes en horecazaken en de provincie. Met het project willen de initiatiefnemers het
gebied op de kaart zetten en zo het streektoerisme stimuleren.

KAMPENHOUT I Uit de gemeenteraad

In zitting van 21 april 2016 keurde de gemeenteraad van Kampenhout – met een
wisselmeerderheid – de principiële ondertekening van het samenwerkingsprotocol tussen de gemeente en De
Groene Vallei goed.De wisselmeerderheid kwam er doordat CD&V niet akkoord kan gaan met het feit dat in de
intentieverklaring niet is opgenomen dat
Natuurpunt zich engageert om geen
landbouwgronden of agrarische gebieden aan te kopen voor het realiseren
van deze verbindingen.
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Feest in De Groene Vallei
op 3 juli
De provincie Vlaams-Brabant is een
gloednieuw bezoekerscentrum rijker
en dat vieren we graag met u!
We ontvangen u met geleide wandelingen, een ambachtenmarkt, spel en
plezier voor kinderen, waterbeestensafari, lekkere hapjes en drankjes.
Zondag 3 juli vanaf 10 tot 18 uur
Lelieboomgaardstraat 60,
3071 Erps-Kwerps

Camera’s met nummerplaatherkenning
Tijdens de zitting van 19 mei keurde de gemeenteraad het voorstel om bewakingscamera’s met nummerplaatherkenning op openbaar domein te plaatsen goed.
Deze vaste camera’s maken deel uit van een globaal netwerk van camera’s met nummerplaatherkenning in de provincie Vlaams-Brabant. Ook in de politiezone KASTZE
worden ze nu een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen rondtrekkende dadergroeperingen. Ze laten de politie toe om zowel proactief als reactief te werken in het domein van de criminaliteitsbestrijding. De verkeersstromen in kaart brengen, kan mee
zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid door gerichte controles te houden.
Verder hebben ze een ontradend effect op potentiële daders.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Kampenhout en Steenokkerzeel sluiten samenwerkingsovereenkomst af met Zemst over gemeenschapswachten
De gemeenteraad van Zemst besliste om een dienst
gemeenschapswachten op te richten. Om de gesubsidieerde gemeenschapswachten (2 voltijdse functies toegekend aan de gemeente Zemst) ook te kunnen inzetten op
het grondgebied van Kampenhout en Steenokkerzeel,
keurden de gemeenteraden van Kampenhout en Steenokkerzeel op 21 april 2016 een samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente Zemst goed. Ook met de lokale politie
Kastze zal de gemeente Zemst nog een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.

De gemeenschapswachten staan in voor veiligheids- en
preventieopdrachten om het veiligheidsgevoel van de burgers te verhogen en om openbare overlast en criminaliteit
te voorkomen.
Gemeenschapswachten-vaststellers kunnen daarnaast inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen vaststellen, voor zover dit enkel tot administratieve
sancties kan leiden.

Nieuw beleef- en cultuurcentrum in oude ‘boerderij’
van het OCMW
Nieuw beleef- en cultuurcentrum
in oude ‘boerderij’ van het OCMW

Het witloofmuseum van Kampenhout bevindt zich momenteel in de tuinbouwveiling aan Kampenhout-Sas, waar een
deel van de gebouwen wordt gehuurd. De tuinbouwveiling
zou volgend jaar sluiten en verkocht worden. De voormalige boerderij vormt een unieke locatie om het witloofmuseum een plaats te geven in het centrum van onze witloofgemeente. Daarnaast krijgt de collectie van ereburger Hubert
Boone van het Brabants Centrum voor Muziektradities een
volwaardige en permanente plaats binnen de site.
Meer dan ooit is een bezoek aan een museum een ‘belevenis’ geworden. De tijd van statische musea, waarbij bezoekers stilletjes langs portretten liepen, maakt langzaam
plaats voor moderne musea, waarin beeld, geluid en interactie met de bezoeker een grote rol spelen. En waar ook
de architectuur van het museum steeds meer onderdeel
wordt van de bezichtiging.
Een beleef- en cultuurcentrum, waar ook plaats is voor tentoonstellingen en podiumkunsten, geeft de boerderij weer
een waardige functie binnen het centrum en laat het histo-

DE WITLOOFGEMEENTE

rische gebouw weer tot leven komen. De gemeenteraad
keurde de ontwerpopdracht goed om de boerderij te
renoveren en om te toveren tot een levendige site met
plaats voor het witloofmuseum, Brabants Centrum voor
Muziektradities (BCM) en een polyvalente ruimte voor tentoonstellingen, lezingen, podiumkunsten, …
Voor dit investeringsproject, dat de omgevingskwaliteit en
vitaliteit op het platteland versterkt, is de kans op subsidies
van de provincie Vlaams-Brabant groot.
De gemeente zocht een cultuursite en vond die bij het
OCMW. Voordat de werken kunnen starten, zal de boerderij aan de gemeente worden overgedragen. Het project
versterkt de samenwerking tussen het OCMW en de
gemeente.

KAMPENHOUT I Uit de gemeenteraad

De voormalige ‘boerderij’ maakt deel uit van het historisch
patrimonium van het OCMW van Kampenhout en is gelegen in het beschermd dorpsgezicht van de dorpskern. De
boerderij is bouwfysisch in slechte staat en structurele ingrepen zijn dringend nodig om het gebouw in stand te
houden.
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Omnisportweken
Sportweek 1: maandag 4 tot vrijdag 8 juli 2016
Voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar
(geboortejaar 2004-2010) (VOLZET)

Sportweek 5: maandag 29 tot woensdag 31 augustus 2016
Voor kleuters van 4 tot 6 jaar (geboortejaar 2010-2012).
Vereenvoudigde spelvormen van de gekende sporten, een
leuke uitstap en enkele leuke verrassingen.

Sportweek 2: dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli 2016
Voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar
(geboortejaar 2004-2010)

Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout.

Sportweek 3: dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus 2016
Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
(geboortejaar 1998-2004)
Sportweek 4: maandag 22 tot vrijdag 26 augustus 2016
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
(geboortejaar 2004-2010) (VOLZET)

Inschrijven ten laatste 10 dagen voor de start van de sportweek via http://kampenhout.ticketgang.eu. Ouders die niet
over een computer met internetverbinding beschikken,
kunnen nog steeds terecht op de sportdienst. Telkens max.
80 deelnemers per week.
Meer informatie: www.kampenhout.be

Tijd voor een strip?
De zomer is in aantocht!
Vakantie, luieren, festivalitis, … .
Misschien wat strips lezen?
Daar kan onze bib bij helpen!

KAMPENHOUT I Sport

De bib nam de uitgebreide collectie strips
van jeugdhuis TonzenT over. Honderden
stripverhalen wachten iedereen op om ontdekt te worden. Er zijn strips voor kinderen
(Jommeke, Suske & Wiske, De Blauwbloezen, De Kiekeboes, … ) maar ook voor jongeren en (jong)volwassenen. Denk maar
aan spannende reeksen als Thorgal, De
Rode Ridder en A Game of Thrones. Of het
historisch getinte De Adelaars van Rome,
het fantasierijke De Wouden van Opaal?
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Misschien zijn de klassiekers iets voor u, zoals Asterix, Kuifje, Jeremiah en het immer
hilarische duo Piet Pienter & Bert Bibber.
Bekijk onze catalogus online,
er zit zeker iets interessants tussen!
http://www.bidoc.be/kampenhout

Stuur uw “Zomergroetjes aan
de bib” en maak kans op een
boekenbon van 50 euro!
Gaat u deze zomer met een boek of strip op vakantie? Of blijft u lekker
thuis? Stuur een vakantiefoto met uw favoriete strip of boek naar de
bibliotheek en win een boekenbon!
We geven twee bons ter waarde van 50 euro weg:
• 1 boekenbon voor een (knotsgekke, hilarische, speelse, … )
foto met één of meer lezende kinderen
• 1 boekenbon voor een (ontspannende, zwoele, uitzinnige, … )
foto met één of meer lezende volwassenen
Een onschuldige hand trekt de winnaars tijdens het kermisweekend
op zaterdag 10 september om 11 uur in de bib.
Spelregels:
- U heeft een lidkaart van de bibliotheek van Kampenhout
- U bezorgt uw foto voor 1 september 2016 (via mail: bibliotheek@kampenhout.
be of per post: Bibliotheek, Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout - Vergeet niet naam
en adres van de afgebeelde personen te noteren)
- U bent aanwezig op de loting op zaterdag 10 september om 11 u in de bib

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
politie@kampenhout.be
016 31 48 40

Registreer en markeer!
Slachtoffers herinneren zich na een inbraak of diefstal vaak
geen details van de gestolen bezittingen. Voor de politie
en uw verzekeringsmaatschappij is een correcte en duidelijke beschrijving nochtans van groot belang. Daarom raden we u aan om dure of zeldzame spullen te registeren en
te markeren. Zo kunt u aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent van de ontvreemde goederen.
Registreer! Maak vandaag nog een inventaris van uw waardevolle spullen.
Het registratieformulier ‘Safe your numbers’ helpt u hierbij (www.besafe.be/
publicaties). Voor juwelen, schilderijen,
… gebruikt u het formulier ‘Safe your
pictures’ (www.besafe.be/publicaties).

KAMPENHOUT I Wonen

Markeer! U kunt een voorwerp markeren door het een
uniek nummer te geven: uw rijksregisternummer. Begin het
nummer met een P (preventie) en sluit af met een C (criminaliteit). Op deze manier kunnen inbrekers het nummer
niet aanpassen. Opvallend gemerkte voorwerpen zijn
moeilijker verkoopbaar. Dieven laten gemerkte voorwerpen daarom liever liggen.
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Een vraag over wonen?
Kom langs bij het woonloket!
• Advies over alle bestaande premies
• Folders, brochures en aanvraagformulieren
• Informatie over sociaal wonen
• Levenslang- en aanpasbaar wonen
• Klachten over de woonkwaliteit van een huurwoning
• Vragen over huren, verhuren en de huurwetgeving
•…

Woonloket Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
T: 016 65 99 18 - woonloket@kampenhout.be
maandag: 8u45-11u45
dinsdag: 8u45-11u45 & 17u00- 19u45

Enkele tips
• Registreer het merk, het type en eventuele bijzonderheden van uw voorwerpen. De meeste elektrische en elektronische apparaten hebben een serienummer, uniek
voor het toestel. Noteer daarom zeker dit nummer in de
inventaris van uw waardevolle voorwerpen.
• Fotografeer waardevolle bezittingen die moeilijk te omschrijven en/of te markeren zijn. Denk maar aan unieke
stukken zoals juwelen of schilderijen.
• Bewaar goed facturen en andere documenten van uw
waardevolle goederen.
• Sla het registratieformulier op in uw computer en bewaar
ook een afgeprint exemplaar of bewaar het formulier op
een online platform.
Meer informatie: dmv.preventie@vlaamsbrabant.be of
016/26.78.01 en bij www.besafe.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

3Wplus vzw organiseert groepsaankoop
dak- en zoldervloerisolatie
In samenwerking met het steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant en de deelnemende gemeentebesturen van Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk en Zemst organiseert
3Wplus vzw een samenaankoop voor dak- en zoldervloerisolatie.
Een besparing op de verwarmingsfactuur én het verminderen van de CO2-uitstoot begint bij een goede isolatie. Door het
organiseren van een samenaankoop worden zoveel mogelijk drempels weggehaald door de mensen te ontzorgen. 3Wplus
vzw selecteerde met de steun van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen enkele aannemers met een degelijk aanbod
aan dak- en zoldervloerisolatie. Wie deelneemt, moet dus niet meer op zoek naar informatie en hoeft geen prijzen te vergelijken. De ervaren medewerkers van 3Wplus namen die taken al voor hun rekening.
In onderstaande tabel vindt u de gegevens van de geselecteerde aannemers:
TOEPASSING

GESELECTEERDE AANNEMER

Isoleren hellend dak

Eltherm Isolatietechniek nv
Kerkhoflaan 6, 1910 Kampenhout
016/65.51.80
3Wplus Sociale Werkplaats vzw
Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden
02/451.53.91

Isoleren zoldervloer

Eltherm Isolatietechniek nv
Kerkhoflaan 6, 1910 Kampenhout
016/65.51.80
Groep Intro vzw
Pieter Daensstraat 3, 9300 Aalst
0499/69.35.09
Pinguin-Isolatie bvba
Grensstraat 48, 1981 Zemst
0468/19.81.01

U kunt steeds contact opnemen met deze aannemers. Zij komen gratis en vrijblijvend ter plaatse om uw individuele offerte
op te maken. Uiteraard bent u vrij om uw dakisolatiewerken te laten uitvoeren door een andere aannemer, als u dit wenst.
Als u geïnteresseerd bent in de geselecteerde isolatietoepassingen, voorwaarden & prijzen van bovenstaande aannemers
of voor meer informatie over deze actie, neemt u contact op met 3Wplus vzw via veerle.vanhoedenaghe@3wplus.be of
02/451.53.82. Ook de woonconsulent in de gemeente kan u aan het woonloket de nodige informatie verstrekken. Deze
groepsaankoop loopt tot en met 31 oktober 2016.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Wonen

Isoleren plat dak
--> Isolatie BOVENOP de draagstructuur!
(= warm plat dak)
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Petanquetornooi triplet, 5 wedstrijden. Meer info bij
Pc Berg vzw: www.petanqueclub-berg.weebly.com

Dansen voor senioren onder muzikale begeleiding
van DJ Yves.

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

Zat 25/06
Leer in minder dan een uur succesvol tuin- en keukenafval
van 14 tot 15 uur
verwerken in een vat of in bakken. Deelnemers van deze
cursus krijgen korting bij aankoop van een compostvat of –bak
via Interza. Inschrijven kan tot en met 17/6 via info@interza.be
of 02 721 07 31.

Petanquetornooi

Dansnamiddag senioren

Wandelconcert

Snelcursus
'thuiscomposteren'

Woe 29/06
van 14 tot 17.30 uur

Een gevarieerde namiddag voor groot en klein met optredens
Woord & Muziek. Proclamatie, workshops, animatie en bar.
Zie affiche pagina 9.

Meer info zie affiche pagina 9.

Fietszoektocht Dorp in de Kijker 2016 (Kampenhout). Doe de
Vrij 1/07 tot zon 28/08
fietstocht wanneer u wilt, download het vragenformulier vanaf 1
juli op www.relst.be of haal het op bij onze partners. Meer info
bij de Landelijke Gilden: landelijkegilde-relst@kampenhout.be.

Kampenhout Swingt. Zie affiche pagina 24

Scouts Buken-Delle organiseren voor de 28e keer
Mossel-Brossel, iedereen welkom!

Meer info op pagina 20.

Kampenootjes

Parkfeesten

Dorp in de kijker:
fietszoektocht

Kampenhout swingt

28° Bukense
Mossel-Brossel

Streekwandeling in het

Woe 27/07 om 14 uur

Vrij 22/07 om 18 uur

Don 7/07

Vrij 1/07, zat 2/07
en zon 3/07

Zat 25/06

Schoolfeest De Toverberg Modeshow door de schoolkinderen van De Toverberg.

Woe 22/06
van 19.30 tot 21 uur

Maa 20/06
en 19/09 van 14 tot 18 uur

Zon 19/06 om 10 uur

Zon 19/06 om 9.30 uur

Gedachtenisviering voor de overledenen, Vlaamse kleuren en
klanken, muzikale omlijsting, aansluitend ontvangst in de kerk.
Samen met KVLV Kampenhout. Meer info: Davidsfonds

St.-Lutgardisviering

Datum

Omschrijving

Nederokkerzeel,

Tref.Punt,
Bukenstraat 22

Centrum Kampenhout

Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

De Cultuurberg,
Bergstraat 15

GBS De Toverberg,
Torfbroeklaan 25

Ons Tehuis Brabant,
Perksesteenweg 126

Sport- en Cultuurcentrum Berg

Salons Deli-Dish,
Brouwerijstraat 24

Oude Pastorij - Berg,
Pastorijstraat 3

O.-L.-Vrouwkerk,
Kerkstraat 1

Locatie

BLOEMSCHIKKEN:

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

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:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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De Sint-Sebastiaansgilde viert haar 475ste verjaardag. Zaterdag Zat 6/08 vanaf 19 uur en
vanaf 19 uur optreden van verschillende (inter)nationale gildes. zon 7/08 om 13 uur
Zondag met een heuse stoet doorheen het centrum (vertrek
om 13.30 uur), gevolgd door dansvoorstellingen in de feesttent
(gemeenteplein) en unieke muziekensembles in de
O.-L.-Vrouwkerk van Kampenhout.

Kampenhout Swingt Buken. Zie affiche pagina 24

Zomerkermis Nederokkerzeel,
meer info www.nederokkerzeel.be .

Zomerkermis Berg.

Kampenhout Swingt Berg. Zie affiche pagina 24

Een lekkere barbecue in het kader van Dorp in de kijker!
Reserveren is verplicht. Georganiseerd door de Landelijke
Gilden Kampenhout

Afscheidsviering Pater Jan, muzikale omlijsting en receptie.

Een wandeling puur natuur. Afstanden 6/10/14/20/28 km. Zoals Zon 4/09 van 7 tot 15 uur
steeds zijn er in de controlepost croque monsieurs te verkrijgen en in de sporthal voorzien we pensen en hamburgers.
Meer info: Witloopstappers

Jaarlijkse avond- en rommelmarkt.

Kermisattracties.

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

Gildefeesten

Kampenhout swingt

Okkeziel bruist

Kermis Berg

Kampenhout swingt

Dorp in de kijker:
barbecue

Dankviering Pater Jan

Zomertocht

Avondmarkt

Kermis Kampenhout

Aperitiefconcert

Sporthal Kampenhout

Sint-Stefaan
Nederokkerzeel

Landbouwbedrijf
De Reus, Grootveldstraat 85

Centrum Berg

Centrum Berg

Centrum
Nederokkerzeel

Centrum Buken

Gemeenteplein
Kampenhout

Parochiecentrum PAX

Centrum Nederokkerzeel Vertrek:
Sint-Stefanuskerk

Sport- en cultuurcentrum Berg

Centrum Kampenhout

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
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 27 juli 2016 in!

Zon 11/09 van
11.30 tot 12.30 uur

Vrij 9/9, zat 10/9,
zon 11/9 en maa 12/9

Vrij 09/09 van 18 tot 22 uur Centrum Kampenhout

Zon 28/08 om 10.30 uur

Zon 14/08 van 18 tot 21 uur

Don 25/08

Zat 20/08, zon 21/08
en maa 22/08

Vrij 12/08, zat 13/08 en
zon 14/08/16

Don 11/08

Zat 6/08 van 18 tot 21 uur
en zon 07/08
van 11.30 tot 15 uur

Eetfestijn met mosselen en brochetten, ten voordele van het
Parochiecentrum.

Pax zomerfestijn

Do 28/7

Kampenhout swingt Nederokkerzeel. Zie affiche pagina 24.

Kampenhout swingt

Dijleland

WANDELEN / Witloofstappers
Van april t.e.m. aug. wekelijks wandelen op donderdag - start om 19u30,
wandeling van ongeveer 7 km.
Twee uurtjes wandelen in de natuur
en een gezellige klets achteraf.
Iedereen (ook niet-leden) welkom!
Breng gerust je hond (aan de leiband)
mee. Voor data en startplaatsen:
www.witloofstappers.be/Inlichtingen:
0474 40 24 86

Fietsen KWB:
Van april tot en met september: elke
dinsdagnamiddag fietsuitstap voor
senioren, vertrek om 13u30 aan de
sporthal van Kampenhout

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

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag
van de maand (juli en augustus niet),
kaartavond in de Cultuurberg 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.
OKRA Delle-Buken: wekelijkse kaartavond (wiezen) in de parochiezaal van
Buken elke dinsdag van 19.30 tot 23 uur.

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.
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Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel: Het Klimtouw - lagere school - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg: De Toverberg - kleuterschool/lagere school - www.detoverberg.be

Terugblik
Schoolfeest Het Klimtouw
Tijdens het optreden gingen
de kinderen op zoek naar
‘Schatten op zolder’. Oma en
opa waren natuurlijk ook
aanwezig. Achteraf waren er
heerlijke pensen en natuurlijk
een heleboel leuke spelletjes.

Sportdag

Jarigen

Een sportdag met springkastelen,
boogschieten, ...
dat vinden toch alle kinderen
kortweg SUPER!

Elke maand vieren we de jarigen en dit doen
we telkens met een superleuke activiteit.
Zo stond er dit schooljaar al cinema, strandspelen, gezelschapsspelletjes, karaoke, ...
op het programma.

Allemaal dieren
De kleuters van de groene
klas leefden zich helemaal in
in de dierenwereld.

Vooruitblik

KAMPENHOUT I Onderwijs

SCHOOLFEEST
De Toverberg
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‘Modeshow - Glitter en glamour
in de Toverberg’
zaterdag 25 juni 2016
om 14.30 uur en 16 uur

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Groendienst draait op volle toeren
Tijdens de lente draaide de gemeentelijke groendienst op volle toeren. Het openbaar en privaat domein van de gemeente vraagt immers
heel wat onderhoud. Niet alleen de bestaande grasperken en plantsoenen langs openbare wegen moeten tiptop in orde zijn, we proberen ook elk jaar de gemeente ‘groener’ te maken. Dit voorjaar werden
bijvoorbeeld heel wat nieuwe lindebomen aangeplant en samen met
Regionaal Landschap Dijleland werd achter de sporthal in de Zeypestraat het Koesterburenproject voor de sleedoornpage gerealiseerd.
De groendienst onderhoudt ook het kilometerslange gemeentelijk tragewegen-netwerk. Zo kunnen wandelaars, ruiters en mountainbikers
optimaal genieten van onze mooie landelijke gemeente.
Samen met vrijwilligers en intercommunale Interza zorgt de groendienst er ook voor dat we een propere gemeente hebben. Ieder jaar
ruimen ze meer dan 2 ton zwerfvuil op. Op die manier proberen we
ervoor te zorgen dat onze inwoners kunnen vertoeven in een aangename leefomgeving.

Save@Work: Kampenhout gaat de strijd aan!
Op 1 maart 2016 ging in 9 Europese landen de wedstrijd Save@work van
start: 21 gebouwen van 18 Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie
zelf vertegenwoordigen België in dit Europese project. Ook met het
gemeentehuis en het politiekantoor van Kampenhout doen we mee!

De campagne loopt tot en met februari 2017 en na een jaar energie besparen zullen de drie meest succesvolle gebouwen van Europa bekroond
worden: het gebouw met de meeste energiebesparing, het beste actieplan en de beste campagne. Wij gaan er 100% voor en zijn alvast benieuwd naar ons eigen resultaat na één jaar!
Meer info? Neem gerust een kijkje op www.saveatwork.be

DE WITLOOFGEMEENTE

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

KAMPENHOUT I Milieu

De inzet van Save@work is energie besparen in de deelnemende kantoren door gedragsverandering. Campagnes en studies tonen aan dat pure
gedragsverandering een grote invloed kan hebben op het energieverbruik. Door enkele eenvoudige aanpassingen in onze gewoonten kunnen we een besparing tot wel 20% realiseren.
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Terugblik: Jongerennamiddag
Op 11 mei trok onze jeugddienst samen met 27 enthousiaste jongeren naar het Bloso-domein
in Hofstade om het hoogteparcours uit te testen. Nadat we de veiligheidsgordel, de helmen
en levenslijn hadden aangetrokken, kregen we een veiligheidsbriefing (safety first!). Daarna
mochten we er aan beginnen.
Vol overgave smeten onze jongeren zich op de verschillende routes. Tegen het einde van de
activiteit waren ze bijna echte professionals geworden die elke hindernis aankonden. Het
mooie weer was de kers op de taart en de sfeer zat er goed in. Wij kijken al uit naar de volgende jongerennamiddag! Heb je zelf ideeën voor een leuke activiteit voor onze volgende
jongerennamiddag? Suggesties zijn altijd welkom via jeugd@kampenhout.be.

Parkfeesten:
Park4kids
Op zondag 3 juli van 14 tot
17 uur is het Park van Relst
opnieuw één grote speeloase voor kinderen!
Alle kinderen en hun ouders, grootouders, sympathisanten, … worden uitgenodigd om deze dag met
stip te noteren in hun agenda. Talrijke attracties en
spelen zijn aanwezig voor
alle kinderen. Bij slecht
weer verhuizen we naar de
reuzetent.
Voor deelname aan deze
spelnamiddag vraagt de
organisatie een kleine bijdrage van 2,5 euro per
kind.

Word jij de nieuwe kinderburgemeester?
De speelnamiddag wordt traditiegetrouw afgesloten
door het ‘ballekesrapen’ voor alle leeftijden en de verkiezing van de Kinderburgemeester van Kampenhout.

Om praktische redenen wordt het aantal inschrijvingen
beperkt tot de eerste 20 inschrijvers. Snel zijn is dus de
boodschap !

KAMPENHOUT I Jeugd

Alle jongens en meisjes die in Kampenhout wonen en
geboren zijn in 2004, 2005, of 2006 kunnen meedingen naar de titel ‘Kinderburgemeester van Kampenhout’.
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Iedereen die zich inschrijft voor deze verkiezing, mag in
het najaar alvast mee zetelen in de Kindergemeenteraad. Hier krijgen de kinderen de kans om hun stem te
laten horen en kunnen ze meningen uitwisselen over
wat er leeft binnen onze gemeente.
Inschrijven kan tot en met 30 juni 2016 bij de jeugddienst
(jeugd@kampenhout.be) of bij Park Van Relst (parkvanrelst@kampenhout.be). Vermeld je naam, adres, geboortedatum, school en een telefoonnummer waarop we je
ouders eventueel kunnen bereiken. Na je inschrijving
ontvang je meer concrete info per email.

Maarten Cailloux, Kinderburgemeester 2015

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
welzijn@kampenhout.be - 016 65 99 20

Samen het record verbreken van 2015?
Het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker staat al
21 jaar garant voor een driedaags succesverhaal. Het
derde weekend van september staan duizenden vrijwilligers klaar om azalea’s te verkopen ten voordele van Kom
op tegen Kanker. Van 2016 maken we samen met onze
plantjesploegen terug een recordjaar. Zonder hen zou er
geen plantjesweekend zijn.

Kriebelt het om mee te doen?
Neem dan contact op met Paul Vander Elst
(016 65 68 40 – 0475 33 81 73 of vdep@skynet.be) .
Namens het comité Kom op tegen Kanker – Kampenhout

Zet u op 16, 17 en 18 september mee uw schouders onder deze actie? Super! Zo kan u in een plantjesploeg
mee azalea’s verkopen aan een winkels, bakkers, grootwarenhuizen, …

Studeren en medicatie
Examens en medicatie

Examenperiodes zijn voor iedereen stresserend. Prestatieen tijdsdruk kunnen erg uitputtend zijn. Iedereen wil het
goed doen. Het lichaam heeft eigenlijk rust nodig, maar
mentale druk verplicht je toch om door te gaan en ook dat
laatste hoofdstuk nog in te prenten. Gezond omgaan met
stress is niet vanzelfsprekend.

Niet zonder risico

De effecten van medicatie kunnen verleidelijk zijn, maar ze
kunnen ook negatieve, ongewenste effecten veroorzaken.
Die kunnen de slaagkansen onderuithalen en als student
wil je net het omgekeerde natuurlijk.
Stimulerende medicatie kunnen zorgen voor uitputting en
slaapmedicatie kan de activiteiten in de hersenen vertragen. Ook de kans op verslaving is een niet te onderschatten
risico van medicatiegebruik.

Meer informatie & contact

Raadpleeg steeds de huisarts voor meer informatie over
medicatiegebruik. In de brochure ‘Studeren en medicatie
gaan niet hand in hand’ staan tips om de examenperiode
zonder medicatie door te komen. De brochure is gratis te
verkrijgen bij de drugs- en alcoholpreventiedienst (digitale
versie op www.druglijn.be ). Tijdens het blokken kan je voor
ondersteuning en een anonieme chatsessie ook terecht bij
Teleblok (www. teleblok.be).

Nog vragen?

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be
016-269 437
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

Vervoer Minder Mobielen: vrijwilligers gezocht
Ter vervanging van de belbus gaat de gemeente, op vaste dagen in de week, vervoer organiseren voor minder mobiele
mensen. Hiervoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers (chauffeurs) die één of meerdere dagen beschikbaar zijn om
mensen te vervoeren. Een minibusje wordt ter beschikking gesteld.
Wilt u ons team versterken? Geef een seintje via openbarewerken@kampenhout.be of 016/65 99 01.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Nogal wat studenten grijpen naar cola, energiedranken of
voedingssupplementen om deze periode door te komen.
Anderen grijpen naar stimulerende medicatie om beter te
presteren of slaap- en kalmeringsmiddelen om rustig te blijven of goed te kunnen slapen.
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Kermissen 2016
Okkeziel Bruist

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

12/08

13/08

14/08

20/08

21/08

22/08

10/09

11/09

12/09

Berg
Kampenhout

09/09

Maandag

Werken Brussel Airport
De start- en landingsbanen op Brussels Airport worden om de
30 jaar grondig vernieuwd zodat alle vliegbewegingen veilig
kunnen blijven verlopen. In het kader van dit onderhoudsprogramma is vorige zomer baan 07R/25L grondig vernieuwd, dit
jaar wordt de dwarsbaan 01/19 onder handen genomen.
De renovatie wordt van 26 juli tot 25 september gepland omdat
de zomermaanden de meest gunstige weersomstandigheden
bieden voor werkzaamheden en het risico op vertragingen op

de werven kleiner is. De renovatie gebeurt in verschillende fases, en ook ’s nachts, om de impact op de omwonenden en de
luchthavenactiviteiten te beperken. Baan 01/19 zal niet beschikbaar zijn tijdens het grootste deel van de werken. Alles is in het
werk gesteld om de periode waarin er wordt afgeweken van het
preferentieel baangebruik zoveel mogelijk te beperken.
Voor meer info over de verschillende fasen van de werken:
www.brusselsairport.be/nl/corporate/ .

DE VLAAMSE ENERGIELENING
Goedkoop lenen voor energiebesparende maatregelen

KAMPENHOUT I Algemeen

Vorig jaar nam het Vlaams Energieagentschap ( VEA ) de rol
van het FRGE over. Ook in 2016 kan u, als inwoner van Kampenhout, bij 3Wplus Energie een voordelige energielening tot 10 000 euro aanvragen met een maximale rentevoet van 2% terug te betalen op maximum 5 jaar. Voor
bepaalde kwetsbare doelgroepen is de lening renteloos.
De lening kan u combineren met premies van de netbeheerder en de provincie en/of belastingvermindering.
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Zowel eigenaars als huurders komen in aanmerking van zodra de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats en de
aanpassingen aan de woning uitgevoerd worden door een
aannemer.

Voor meer informatie, contacteer onze kredietbehandelaar:
Katrien Vervloet GSM 02 451 53 85 - energie@3wplus.be

Voor de toekenning is er geen inkomensbeperking
van toepassing.

Voor welke werken?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dak- of zoldervloerisolatie
Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
Muurisolatie
Vloerisolatie
Luchtdichting en blowerdoortest
Energiezuinig ventilatiesysteem
Zuinige verwarmingsinstallatie
PV Zonnepanelen
Zonneboiler of ander zuinig systeem
voor sanitair warm water
10. Re-lighting of re-lamping
11. Energiezuinige huishoudtoestellen
(enkel voor sociale doelgroep)
12. Energie-audit

DE WITLOOFGEMEENTE
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Zitdagen verwarmingstoelage 2016 OCMW
Dinsdag

05-07-2016

16 – 19 uur

Maandag

08-08-2016

14 – 16 uur

Dinsdag

06-09-2016

16 – 19 uur

Woensdag

05-10-2016

14 – 16 uur

Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Praatcafé Dementie Kampenhout
Het Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken. Verschillende deskundigen worden uitgenodigd om
een bepaald aspect van dementie toe te lichten. Er is ook
de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen.
Het Praatcafé Dementie Kampenhout en het Praatcafé Dementie Haacht ‘Het Kompas’ werken nauw samen. Dit geeft
iedereen de mogelijkheid om de programma’s van de beide Praatcafés te raadplegen.

Meer info?
Woonzorgcentrum Molenstee - 016 314 328
wzc.molenstee@ocmw-kampenhout.be

• Dinsdag 6 september om 19 uur:
Theatervoorstelling ‘Va is koning’.
Door dhr. Willy De Jaeghere.
(Inschrijven + 5 euro inkom).
• Donderdag 20 oktober om 19 uur:
‘Stilstaan bij een zinvolle dag-invulling
voor ouderen met dementie’.
Door mevr. Annemie Van Neck.
• Dinsdag 29 november om 19.30 uur:
‘Dementie, wat zegt de wetenschap’.
Door dhr. Bart De Strooper, KU Leuven.
Het Praatcafé van dinsdag 29 november vindt plaats
in GC Den Breugel in Haacht.

Sociaal restaurant Pure Goesting, waar samen eten gezellig is

(*) ook 1 begeleider die instaat voor het vervoer van een minder
mobiele deelnemer is welkom

Pure goesting in het kort:
Elke dinsdag van 11.30 uur tot 13.30 uur
in de Glazen Zaal van OCMW Kampenhout
Soep, hoofdgerecht en dessert voor 8 euro
Reservatie via aankoop maaltijdbon bij
het onthaal van het OCMW (kantooruren)

Meer info?
sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be
016 314 310 (onthaal OCMW)

DE WITLOOFGEMEENTE

Het menu voor de komende weken:
dinsdag 28 juni (bestelbon kopen vóór 21 juni)
Heldere groentesoep,
stoofvlees met een slaatje en frieten, citroenflan
dinsdag 5 juli (bestelbon kopen vóór 28 juni)
Courgettesoep, varkensgoulash met rijst, appeltaart
dinsdag 12 juli (bestelbon kopen vóór 05 juli)
Kervelsoep, vleesbrood met krieken en aardappelen,
abrikozentaart
dinsdag 19 juli (bestelbon kopen vóór 12 juli)
Broccolisoep, kipfilet met currysaus en rijst, kriekentaart
dinsdag 26 juli (bestelbon kopen vóór 19 juli)
Heldere kippensoep, hamburger met bloemkool
in witte saus en puree, pruimentaart
dinsdag 2 augustus (bestelbon kopen vóór 26 juli)
Kippenroomsoep, kalkoenroulade met
provençaalse saus en rijst, ijsje

KAMPENHOUT I OCMW

‘Pure goesting’ is er voor Kampenhoutse 65-plussers(*)
(ook hun -65jarige partners), alleenwonenden (*), bewoners
van seniorenflats Zuurhage en assistentiewoningen De
Waaier, partners en naaste familieleden van deze bewoners, thuiszorgklanten van OCMW Kampenhout, cliënten
van de sociale dienst van OCMW Kampenhout, personeelsleden van OCMW en gemeente Kampenhout en vrijwilligers van OCMW Kampenhout.
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Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

GRATIS STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
WOENSDAG 27 JULI IN KAMPENHOUT (NEDEROKKERZEEL)
Woensdag 27 juli in Kampenhout (Nederokkerzeel Verspreid over Nederokkerzeel liggen verbouwde boerderijen
uit de 17de en 18de eeuw. Ze zijn verweven met een aaneenschakeling van verrassende natuurgebieden waaronder het Silsombos en landbouwvlaktes met weidse vergezichten onder de landingsbaan van Zaventem. Het gebied
is tevens een plek waar volkslegenden en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn …

Onder leiding van een regiogids van de Gidsenbond Dijleland wandelt u telkens in een ander gebied zodat alle deelgemeenten aan de beurt komen.
De wandelingen starten elke tweede en vierde woensdag
vanaf maart tot oktober om 14 uur en duren ongeveer drie
uur. Drie van deze wandelingen worden herhaald op zondag, dan is het vertrek om 14.30 uur.
De wandelingen gaan soms door bos en veld, zorg dus
voor stevige schoenen.

Vertrek: Sint-Stefanuskerk - Sint-Stefaanstraat 1910 Nederokkerzeel
WOENSDAG 10 AUGUSTUS IN BOORTMEERBEEK
Mooie zomerse wandeling in het gebied Ronsdonk, een typisch ‘cultuurlandschap’ ontstaan door menselijke inbreng.
De met knotwilgen omzoomde natte weilanden geven aan
de omgeving een typisch Vlaams landelijk karakter. Letterlijk betekent Ronsdonk immers een golvend weidelandschap met meer dan één zandige heuvel.
Vertrek: Sint-Antoniuskerk
Dorpplaats - 3190 Boortmeerbeek

Iedereen steeds welkom!
WOENSDAG 22 JUNI IN HERENT (VELTEM-BEISEM)
Op verkenning door de pittoreske Kerkstraat met de
Sint-Michielskerk. De wandeling brengt u daarna in het natuurgebied de Molenbeekvallei. Verder leidt de tocht naar
de watermolen van Beisem. Langs trage wegen keert u terug naar het vertrekpunt.

KAMPENHOUT I Toerisme

Vertrek: Sint-Laurentiuskerk - Dorpsplein - 3020 Veltem
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WOENSDAG 13 JULI IN KORTENBERG (EVERBERG)
Het dorp uit, langs een hellend wegje tussen de velden van
het Zipt en over de Rosberg langs de E40 van waar u een
schitterend dorpszicht heeft. Dan de tunnel door langs een
pracht van een beukenbos en terug langs een gevangenis,
of was het een kippenkwekerij? 60 meter stijgen en dalen
dus niet voor doetjes!
Vertrek: Parking bij de kerk - Gemeentehuisstraat 3078 Everberg

WOENSDAG 24 AUGUSTUS IN HOEILAART
Wandeling naar het Zoniënwoud in Groenendaal waar de
priorij vroeger een mooi stukje geschiedenis heeft geschreven. Een aantal infopanelen geeft een mooi beeld van
het werk van van Ruusbroec.
Er staat ook een
bezoek aan de ondergrondse gang
van de priorij op het
programma waar u
misschien enkele
vleermuizen
kan
zien.
Vertrek:
Bosmuseum
Duboislaan 2
1560 Hoeilaart

DE WITLOOFGEMEENTE

Po
lit

ie

Meer info
politie@kampenhout.be
016 31 48 40

U zag misschien al de bordjes op de fietspaden langs de
Haachtsesteenweg: ‘Verboden rijrichting – verplicht oversteken’.
De lokale politiezone KASTZE deed in 2015 metingen van
het gebruik van de fietspaden langs de Haachtsesteenweg. Na grondige analyse stelden zij vast dat fietsers die
op het fietspad rijden, maar aan de verkeerde kant van de
Haachtsesteenweg (in tegengestelde richting), de voornaamste oorzaak zijn van verkeersongevallen waarbij fietsers betrokken raakten. Het ander wegverkeer verwacht
op enkelrichtingsfietspaden immers geen fietsers uit de
andere richting, met mogelijke conflictsituaties en aanrijdingen tot gevolg.
Om dit probleem te vermijden, stelde de politiezone een
plan van aanpak op:
• een proactieve fase : informatieverstrekking
• een preventieve fase: overtreders aanspreken
• een repressieve fase: overtreders verbaliseren
• een permanente evaluatie

Waar moet ik als fietser rijden?
U gebruikt de berijdbare fietspaden. Een fietspad wordt
aangeduid door:

twee evenwijdige witte onderbroken strepen: u volgt het fietspad dat
rechts in uw rijrichting ligt

• verkeersborden D7 of D9: u volgt het fietspad in de richting aangeduid door het verkeersbord. Tweerichtingsfietspaden moet u soms links in uw rijrichting volgen; let
in dat geval extra op bij kruispunten: autobestuurders
verwachten niet steeds fietsers die uit de andere richting
komen.

DE WITLOOFGEMEENTE

• Als een deel van de openbare weg aangeduid is door het
verkeersbord D10, moet u dit volgen. U mag de voetgangers die zich daar bevinden niet in gevaar brengen.

• Bij gebrek aan fietspaden mag u de parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts in uw rijrichting gebruiken, op
voorwaarde dat u voorrang verleent aan de weggebruikers die zich daar bevinden. Buiten de bebouwde kom
mag u ook de trottoirs en verhoogde bermen gebruiken.
Op een enkelrichtingsfietspad dat aangeduid is met witte
onderbroken strepen, aan de rechterzijde van uw rijrichting,
of met een verkeersbord mag u nooit in de tegenovergestelde richting rijden. Ook niet om over een korte afstand tot het
volgend kruispunt of oversteekplaats te rijden. Hierover bestaan er veel misverstanden, maar dit is steeds verboden.

Er bestaat slechts één uitzondering.
Als er links van de rijbaan een tweerichtingsfietspad loopt,
bent u als fietser ‘enkel in bijzondere omstandigheden’ niet
verplicht om dit fietspad te gebruiken. U mag dan gebruik
maken van de rijbaan, rechts in uw rijrichting. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u, om op het fietspad te rijden, op
een relatief korte afstand tweemaal de rijbaan zou moeten
oversteken. Dit geldt enkel als u van A naar B rijdt.
Rijdt u van B naar A, dan bent u verplicht om de baan over
te steken en het fietspad te volgen, ook voor heel korte afstand. Langsheen de Haachtsesteenweg, met twee enkelrichtingsfietspaden, bent
u steeds verplicht het
fietspad te volgen in de
juiste richting. Dit is steeds
het fietspad aan de rechterzijde van uw rijrichting.
Zelfs voor een korte afstand bent u verplicht om
de rijbaan over te steken
en het fietspad aan de
rechterzijde van de rijbaan te volgen.

KAMPENHOUT I MOBILITEIT

Waar moet ik als fietser rijden?
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SENIORENFEEST
Donderdag 22 september 2016
deuren open vanaf 11.15 uur - Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Programma:

Warm middagmaal om 12 uur
Showprogramma om 14 uur met:

IVANN

Showballet
Showcase
Eddy Herman

LISA DEL

BO
Kaarten: 15 euro: showprogramma en warm middagmaal - 7 euro: showprogramma

Kaarten verkrijgbaar van 1 augustus tot 13 september 2016
Dienst Bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst Welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 30)
Vrijwilligers

Burgemeester & Schepenen
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Kris Leaerts

Aarschotsebaan 83

0478 36 33 40

Stefan Imbrechts

Grootveldstraat 89

0498 92 27 75

Rudi Van Ingelgom

Nederokkerzeelstraat 15

0475 83 17 67

Marleen Van de Wiele

Assentstraat 2

0475 95 10 57

Edith Grauwels

Heideweg 6

0472 36 52 63

Greet Willems

Grootveldstraat 68

0473 95 89 39

Stefan Vandevenne

Langestraat 15

0496 47 64 05

Gustaaf Meeus

Peperstraat 121 A

Maurits Overloop

Kruisstraat 4

Victor Peeters

Wildersedreef 31 A

Albert Willems

Torfbroeklaan 18

Stefaan Peremans

F. Schoevaertsstraat 12
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Evaluatie van ons ‘Memorandum’.

Wij hebben toen drie prioriteiten aangehaald:
1. Senioren uit hun isolement halen
2. Veilig verkeer organiseren en zorgen voor goed
openbaar vervoer
3. Woonkwaliteit en zorg op maat bevorderen en het
geheel betaalbaar maken/houden
Nu de huidige bestuursperiode halverwege is, hebben de leden van de seniorenadviesraad begin dit
jaar een evaluatie gemaakt en zich afgevraagd in welke mate deze actiepunten werden gerealiseerd.
Wij kwamen tot het volgende besluit:
- 26% van de voorgestelde actiepunten werd tot
nu gerealiseerd
- 45% kreeg aandacht want er werd reeds aan
gewerkt
- 29% heeft tot januari 2016 geen of onvoldoende
aandacht gekregen

Dansnamiddagen
najaar 2016
Muziek door DJ Yves Ombelets.
Inkom is gratis. (geen dansnamiddagen
in juli en augustus)

19 september
21 november		

DE WITLOOFGEMEENTE

17 oktober
19 december

Tijdens onze algemene vergadering van 8 maart 2016
hebben wij dus aan de gemeentelijke beleidsmensen
geadviseerd om alles in het werk te stellen om voor
het einde van deze bestuursperiode nog een aantal
van onze actiepunten te realiseren of een aanzet tot
realisatie te doen.
De beleidsmensen beloofden dat zij zoveel mogelijk rekening zullen houden met onze adviezen.
Als gemeentelijke adviesraad beseffen we dat niet alles in een keer kan gerealiseerd worden, er zijn financiële en nog andere prioriteiten. Maar als men van
Kampenhout een gemeente wil maken waar het fijn,
veilig en aangenaam wonen is, moeten deze bekommernissen voor senioren toch mee op de voorste rij
staan.
Daar rekenen wij op! Als platform tussen de Kampenhoutse senioren en het Kampenhoutse bestuur zullen
wij er dan ook, samen met de senioren, blijvend aandacht voor hebben!
Het volledig memorandum kan u nalezen op
www.kampenhout.be /senioren

Oproep 55 + werking
Senioka, seniorenadviesraad van Kampenhout, wil
een lijst aanleggen van Kampenhoutse verenigingen
die naast hun gewone ledenwerking ook een 55+ of
seniorenwerking hebben. De adviesraad wil deze verenigingen graag eens uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Maakt u deel uit van zo een vereniging of kent u er
een, laat het ons weten via senioka@kampenhout.be.
Senioka dankt u!

KAMPENHOUT I SENIOREN

Bij het begin van de huidige bestuursperiode heeft
SenioKa zijn memorandum voorgelegd aan het gemeentebestuur. We vroegen hiermee speciale aandacht van de beleidsmensen voor zaken die onze senioren aanbelangen.
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KAMPENHOUT
SWINGT 2016
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! OP 7 JULI NODIGEN WIJ JULLIE ALLEMAAL UIT OM, SAMEN MET GENE THOMAS, VLAAMSE KLASSIEKERS UIT VOLLE BORST MEE TE
ZINGEN. PRESENTATIE: MISS WITLOOF 2014!

> KAMPENHOUT
> NEDEROKKERZEEL
> BUKEN
> BERG

07/07
28/07
11/08
25/08

Gene Thomas & Maarten Cox & The Triplexband
The Spektrums & De Nieuwe Martelaren Band
Fish are Jumpin’ & Generation Alpha
ELLO & Faute Bende

FAUTE BENDE

FISH ARE JUMPIN’

GENERATION ALPHA

THE SPEKTRUMS

ELODIE

DE NIEUWE MARTELAREN BAND

GENE THOMAS

MAARTEN COX

V.U.: COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN GEMEENTEHUISSTRAAT 16 1910 KAMPENHOUT
GELIEVE ME NIET OP DE OPENBARE WEG TE GOOIEN

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I Verantwoordelijke uitgever: College van
Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I
Teksten volgende editie: te bezorgen vóór woensdag 27 juli 2016.
Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT,
Tel. 016 65 99 30, Fax 016 65 69 58, info@kampenhout.be

