gemeenteberichten

Proficiat aan
de Sint-Sebastiaansgilde
voor het 475-jarig bestaan!
Avondmarkt en kermis

Wint Kampenhout Kunst op komst?

© Eric Bonckaert
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Seniorenfeest 22 september
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016 31 48 40

politie@kampenhout.be
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Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Bib
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Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Cultuur
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Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be
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OCMW
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

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16

Welzijn

Ontwikkelingssamenwerking

2

Gemeentelijke diensten

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

23

Op de eerste verdieping

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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De vakantie is weer voorbij. De sterke vakantieverhalen, de fratsen van kamp of bivak, de terrasjes, de late … te late uurtjes tijdens Kampenhout Swingt en de vele mooie
momenten tijdens de diverse activiteiten van
onze verenigingen blijven in onze gedachten
hangen. Mooie herinneringen die ons helpen om de herfst, vol energie, aan te vatten.
Onze kinderburgemeester zal samen met
zijn schepenen en alle kindergemeenteraadsleden op 9 september 2016 de eed afleggen en dan de kermis en
avondmarkt te Kampenhout plechtig openen. Proficiat aan Tristan Janssens en zijn ploeg (lees meer op pagina 17).
Kampenhout vierde in augustus het 475-jarig bestaan van de Sint-Sebastiaansgilde en zette dit extra in de verf met de gildestoet in augustus (omslagfoto).
Waarschijnlijk weet u het al, Pater Jan zal Kampenhout binnenkort verlaten
en zijn boodschap in andere gemeenschappen gaan verkondigen. Niet
alleen de vele erediensten, maar ook de gesprekken met iedereen hebben deugd gedaan en velen geholpen. Dank u Pater Jan, voor uw aanhoudende inzet gedurende 12 jaar.
De eerste bewoners van de sociale woningen, ter hoogte het kerkhof van
Kampenhout en de Tritsstraat, zullen hun intrek nemen in september.
Vele Kampenhoutenaren hebben hier geduldig op gewacht en krijgen nu
hun verdiende ‘stekje’. De woningen van de tweede fase zullen in een
latere fase hun bewoners ontvangen.
In het najaar starten de wegeniswerken in het centrum van Kampenhout
en de verschillende schoolomgevingen in de deelgemeenten. De veiligheid van onze kinderen aan de school krijgt aandacht. Fietsstroken in het
centrum van Kampenhout zullen eindelijk het daglicht zien. De voorbereidingen vergden enige tijd. We zijn blij dat we met deze werken eindelijk
kunnen starten. Ik wil jullie nu reeds danken voor het geduld en begrip
voor de ongemakken tijdens deze werken.

Noodnummers
Dringende politiehulp			
101
Medische spoedgevallen en brandweer
112
Brandweer Haacht / Leuven		
016 31 72 11
Algemene inlichtingen			
1207
Antigifcentrum				
070 245 245
Card Stop				
070 344 344
Child focus				
116 000
INFRAX (gas & elektriciteit)
078 35 34 33
VMW Watergroep			
02 238 96 99

Nieuwe openingsuren BPost
vanaf 5 september
Maandag:

9.30 - 12.00

-

Dinsdag:

-

14.00 - 18.00

Woensdag: 9.30 - 12.30

13.45 - 17.00

Donderdag: 9.30 - 12.30

13.45 - 18.00
13.45 - 17.00

Vrijdag:

9.30 - 12.30

Onze senioren vergeten het seniorenfeest op 22 september 2016 niet aan
te kruisen in hun agenda. De ‘gouden huwelijksjubilarissen’ worden op
21 oktober 2016 door het college van Burgemeester en Schepenen ontvangen. Op 8 oktober 2016 zal er een nieuwe ‘Miss Witloof’ worden verkozen. Dank aan Glenda, de huidige miss, om de afgelopen twee jaar op
vele evenementen met volle overtuiging present te zijn.

Zaterdag:

9.30 - 13.00

Geniet van al het moois dat het najaar ons zal brengen.

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten

Uw burgemeester
Kris Leaerts

DE WITLOOFGEMEENTE
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Donderdag 8 september 2016
Maandag 31 oktober 2016
Dinsdag 1 november 2016
Woensdag 2 november 2016
Vrijdag 11 november 2016

KAMPENHOUT I Gemeente

Beste Kampenhoutenaar,
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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:
Surinderjit Singh & Gurpreet Kaur

Gurveer 1/03/2016

Hrvoje Kontic & Katarina Petac

Luka

3/03/2016

Gregory De Greef & Melissa Stevens

Yannis

10/03/2016

Guido Piot & Tamara Smeets

Caelan

16/03/2016

Yves Swiggers & Lies Lamont

Robbe

20/03/2016

Robin Oldyck & Isabelle Nolf

Elise

28/03/2016

Reinhout Coppens & Sabine Van den Broeck

Lore

31/03/2016

Kristof Briers & Iris Van Steenwinkel

Merel

1/04/2016

Kristof Van den Brandt & Coralie Delaet

Amélie

2/04/2016

Nick Torfs & Daphne Verleyen

Luís

3/04/2016

Frédérick Havaux & Erika Nascimento Havaux Mel

4/04/2016

John Farr & Vicky Duys

Esmée

7/04/2016

Renato Bottiglieri & Nora Bouimadaghen

Lina

8/04/2016

Kris Bloemen & Evy Hellinckx

Hannah

9/04/2016

Niels Van Dam & Eline Vranckx

Mats

28/04/2016

Frederick Obrist & Vanessa Verlinden

Zsofi

29/04/2016

Raf Wouters & Kirsten Havet

Nolan

30/04/2016

Reda Jaaouani & Cécile Colinet

Leila

3/05/2016

Jellen Vanderhoeven & Iny Van den Wijngaert Lars

12/05/2016

Stijn Deputter & Lynn Quix

Lara

13/05/2016

Jarl De Heyn & Ellen Van Hoof

Amber

1 4/05/2016

Christof Schoevaerts & Sarah Demarcke

Noor

30/05/2016

Baby Amber maakt
viergeslacht compleet
Amber De Heyn zag enkele maanden
geleden het levenslicht. De kleine meid
maakt hiermee een vrouwelijk
viergeslacht volledig. Fiere mama is de
31-jarige Ellen Van Hoof. Trotse oma is
Erna Vertommen (57) en stammoeder
van het viergeslacht is Elza De Winter
(80). Het gemeentebestuur wenst de
familie een dikke proficiat!

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Huwelijken
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Walter Cleynhens & Elke Lambrechts

18/06/2016

David Goedert & Karen De Reus

25/06/2016

Michael Gheeraert & Daisy De Deyn

18/06/2016

Rudy De Meirsman & Kathleen Demolder

01/07/2016

Vincent Lefever & Christelle Cabay

18/06/2016

Kevin Lissens & Eveline Lanckmans

09/07/2016

Geert Van Fraechem & Sabine De Coninck

24/06/2016

Stijn Claessens & Mattanja Smets

09/07/2016

Kevin De Cock & Louisa Herreman

25/06/2016

Kjeld Liekens & Tiffany Kimmel

09/07/2016

Berten De Keyser & Sofie Vansteenbeeck

25/06/2016

Kim Heymans & Stefanie Vanosmael

16/07/2016

Steven Schodts & Glenna De Block

25/06/2016

Glenn Van Buggenhout & Maryline De Smet 16/07/2016

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016/65 99 31

Huwelijksjubilarissen

Overlijdens

(eind mei - juli)

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

Gouden
André Van der Borght & Louise Lombaerts

Vranckx Guilielmus

Edward Banderlé & Francine Lauwers

Vranckx Frans

11/05/2016

Guido Vanhalle & Jenny Pellegrims

Van Roy Maria

22/05/2016

Roger Geens & Hilda Vervloesem

Verhoeven Maria

26/05/2016

Michel Gevaert & Lidiane Poels

Quisthoudt Gilberthe

26/05/2016

Jozef Corbeels & Madeleine Devis

Prikken Yluna

05/06/2016

Willy Cabie & Paula Taymans

Paeps Jeanine

05/06/2016

Felix Verbelen & Jacqueline Verhoeven

Olbrechts Joseph

09/06/2016

Roger Van der Elst & Greta Vermaelen

Pans Yvonne

13/06/2016

Florimond Stroobants & Helena Verhage

Dierickx Joanna

18/06/2016

Hugo Willems & Monique Oeyen

Stas Pierre

23/06/2016

Achilles Ceuleers & Raymonda Wauters

Wouters Palmyre

23/06/2016

Jozef Heens & Rosa De Bruyn

Oortman Jeannetta

27/06/2016

Smolders Anna

01/07/2016

Holsters Leon

07/07/2016

Désiré Van den Balck & Maria Goovaerts

Feyens Yvonne

15/07/2016

Emmanuel Gielens & Victorina Van Craenenbroeck

Verhelpen Catharina

16/07/2016

Alfons Vander Elst & Paula Verhoeven

Goovaerts Marcel

17/07/2016

Diamanten

20/04/2016

Marcel Teugels & Hortentia Vanhumbeeck

Geen glimlach voor paspoortfoto’s

Briljanten

Heeft u een nieuw paspoort (reispas) nodig? Zorg dan
zeker voor een correcte pasfoto. De normen zijn
immers strenger geworden. Als uw foto niet conform is,
dan moet de gemeente de foto weigeren.

Emiel Demeester & Mariette Brassine

Emmanuel
Gielens &
Victorina Van
Craenenbroeck

DE WITLOOFGEMEENTE

- Zorg voor een neutrale gezichtsuitdrukking: mond
gesloten, geen glimlach.
- Houd hoofd en schouders recht(op) en recht voor het
objectief.
- Maak het aangezicht volledig vrij. Zorg dat
voorhoofd, kin en aanzet van uw oren zichtbaar zijn.
- De ogen moeten goed zichtbaar zijn. Geen
weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen,
geen te groot montuur, maar ook geen montuur dat
vlak langs de ooglijn loopt.
Ook de andere criteria (afmetingen, achtergrond,
belichting, ...) blijven belangrijk.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Er zijn vier nieuwe elementen waaraan u moet denken
wanneer u een foto laat maken.
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Koopzondag op 2 oktober
Zondag twee oktober 2016 organiseert Comeos, de
federatie voor handel en diensten, Sunday shopday.
Op deze winkelzondag slaan steden en gemeenten,
toerisme en handelaars de handen in elkaar om
klanten een gezellige shopdag te bezorgen.
Kijk op www.sundayshopday.be voor een overzicht
van deelnemende handelaars in uw buurt.

een

Uw huis beveiligen
tegen inbraak?
Doe beroep op een
diefstalpreventieadviseur!
Een diefstalpreventieadviseur werkt in de gemeente of
politiezone als expert in inbraakpreventie. Hij komt op
uw vraag langs en bekijkt samen met u uw woning. Hij
lijst de zwakke punten op en geeft enkele aanbevelingen om de risico’s te verminderen (inbraakvertragende
sloten, veiligheidscilinder,…).
Samen overlopen jullie de beveiligingsmaatregelen
die essentieel zijn voor een veilige woning. De voorgestelde maatregelen zijn meestal eenvoudig en hoeven
zeker niet duur te zijn.
Vaak gaat het om het aanleren van enkele goede leefgewoontes zoals altijd uw ramen en deuren slotvast af
te sluiten wanneer u uit huis bent of aantrekkelijke
voorwerpen (laptop, smartphone, ...) uit het zicht van
voorbijgangers te leggen.

Kerstmarkt 2016
WE ARE OPEN
www.sundayshopday.be

Dinsdag 20
december 2016
vindt de derde
editie van de
02
kerstmarkt plaats
OKT
in het dorpscentrum van
Kampenhout.
Wilt u graag met
uw vereniging
deelnemen en
uw activiteiten in
de kijker zetten?
Neem voor
20 september
contact op met
het secretariaat:
secretariaat@
kampenhout.be
of 016/65 99 22.

DE WITLOOFGEMEENTE

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur?
• Advies op maat van uw woning
• Geen commerciële agenda
• Gratis advies
• Vrijblijvend
Wenst u gratis advies?
Neem contact op met uw diefstalpreventieadviseur via
www.diefstalpreventieadviseur.be. Voor meer informatie kan u ook altijd terecht bij de dienst maatschappelijke veiligheid (dmv.preventie@vlaamsbrabant.be of
016/26.78.01).

KAMPENHOUT IAlgemeen

Oproep voor verenigingen:
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Bib
Openbare Bibliotheek Kampenhout
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016/65.99.79
kampenhout@bibliotheek.be

Verwendag BIB

Het gemeentebestuur organiseert sinds kort vervoer van en
naar de activiteiten die plaatsvinden in Kampenhout en gericht zijn op senioren (bijvoorbeeld hobbyclub, Ziekenzorg,
dansnamiddag, dorpsrestaurant, sociaal restaurant, markt, …).

Op zaterdag 8 oktober 2016 verwent de bib haar leden!
Vanaf 10 uur staat de koffie te pruttelen en kunt u lekkers
smullen. De Gentse singer-songwriter Lieven Tavernier
zorgt voor het vertier. U kent zeker zijn nummers ‘Eerste
sneeuw’ of ‘Fanfare van Honger en Dorst’. Hij brengt
twee sets van
30 minuten zelfbereide muziek
tussen 10.30 en
12.00 uur.

Vervoer is beschikbaar:
• Elke dinsdag (markt en sociaal restaurant) vanaf 1 juli tot en
met 31 december 2016: tussen 11 uur en 15.30 uur.
• Elke derde maandag van de maand tussen 13 uur en
18.30 uur (dansnamiddagen voor senioren): 19 september,
17 oktober, 21 november en 19 december 2016.
• Elke derde woensdag van de maand tussen 13 uur en
17.30 uur (hobbyclub in Park van Relst): 21 september,
19 oktober, 16 november en 21 december 2016.
• Kampenhoutse dorpsrestaurants tussen 11 uur en 15.30 uur:
15 september, 6 oktober, 20 oktober en 17 november 2016.
• Seniorenfeest: donderdag 22 september 2016 van 11 uur
tot 18 uur.
Wie kan gebruik maken van de MIMOBUS?
• Senioren en minder mobiele personen, ingeschreven in
het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.
• Ook de bewoners van zorginstellingen in Kampenhout die
niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister kunnen
beroep doen op het geregeld vervoer.

KAMPENHOUT I Uit de gemeenteraad I Bib

Een rit aanvragen?
• U vraagt een rit aan op het nummer 0474/84.12.63.
(bereikbaar elke werkdag tussen 9.30 uur en 13 uur).
• U reserveert ritten minimaal twee werkdagen vooraf
(zaterdag- en zondagen tellen niet mee). Een rit die te laat
wordt aangevraagd, kan helaas niet doorgaan.
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Betaling:
• U betaalt met een 10-rittenkaart, per rit wordt 1,5 euro aangerekend. Een heen- en terugrit kost dus 3 euro.
• Een 10-rittenkaart kost 15 euro en kunt u kopen bij de
dienst bevolking op het gemeentehuis en aan het onthaal
van het OCMW.

Copywright Stephan Vanfleteren

Mimobus

PS: Nog geen lid
van de bib? Dan
bent u ook welkom. Misschien
raakt u wel overtuigd van de troeven van de bib!

Voorlezers
Niets zo leuk om een fantasierijk boek voorgelezen te
krijgen. Maar ook zelf voorlezen is een aangenaam tijdverdrijf! De bib zoekt mensen die sporadisch in de bib een
boek aan de kinderen of kleuters willen voorlezen? Heeft
u een inspirerende voorleesstem en wilt u zich hiervoor
engageren? Laat het ons weten!

Openingsuren
Maandag:

15u30 -19u30

Dinsdag:

15u30 -19u30

Woensdag:

14u00 -18u00

Donderdag:

gesloten

Vrijdag:

15u30 -19u00

Zaterdag:

10u00 -13u00

Zondag:

gesloten

DE WITLOOFGEMEENTE
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Muzikale kroegentocht 2016

ur

zaterdag 22 oktober

Met in elke deelnemende ‘kroeg’ sfeervolle
ambiancemuziek. Bussen zorgen voor vervoer
naar de verschillende bestemmingen.
Onder den Toren – Berg
Ambi Café De 6 Linden - Nederokkerzeel
Skate Cafe De Toekomst – Nederokkerzeel
Den Biechtstoel – Kampenhout
Chalet Lillebroek - Kampenhout
De gemeentebussen toeren rond vanaf 21 uur tot 1 uur.
Start: Parking Gemeenteplein Kampenhout.
Haltes: Bij alle deelnemende etablissementen
Organisatie cultuurraad Kampenhout i.s.m. het gemeentebestuur.

EXHIBIT02
Luister naar muzikale intermezzo’s, ontmoet de kunstenaars of kijk uit naar een leuk geschenk. We heten u
van harte welkom in onze gezellige wijn- en cava bar
waar u ook kan genieten van een gastronomisch hapje.
Kunstenaars:
Irene Goethuys - Haacht - Abstract keramiek
Christine Morren - Buken - Schilderkunst
Jaak Depuydt - Kampenhout - Grafiek
Lou Desmet - Kampenhout - Beeldhouwkunst
Patti Vaz Diaz - Valburg (NL) - Pentekeningen
Michel Janssens - OLV Lombeek - Metalen beelden
Feral Plains - Oostende - Fotomanipulatie
Annemiek Hamelink - Zeeland (NL) - Keramiek - porselein
Joost Bakker - Arnhem - Tekeningen - video
Gast kunstenares : Suzie Serneels - Kampenhout Krijttekeningen en een bijdrage van kunstenaars Tim
Roosen - St. Truiden - Metaal en Katleen Verheijen Hasselt - keramiek

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

Wint Kampenhout
‘Kunst op Komst’?
Gemeentes strijden om een kunstwerk in ‘KUNST
OP KOMST’, een wedstrijd georganiseerd door de
provincie Vlaams-Brabant en Radio 2 Vlaams-Brabant. Dit jaar is Kampenhout genomineerd: we maken kans om het kunstwerk, een creatie van WILLY
PEETERS, te winnen! Het beeld, dat WERKPLAATS
heet, zou een mooie plaats krijgen in de PASTORIETUIN van Kampenhout.
Draag uw steentje bij en spreek over het kunstwerk
met buren, familie en vrienden! Laat ‘Werkplaats’
door iedereen gekend zijn. Wie weet komt u op de
radio: undercoverreporters van Radio 2 zullen willekeurige inwoners van Kampenhout bevragen over
dit kunstwerk! Hoe meer Kampenhoutenaren dit
beeld kennen, hoe meer kans Kampenhout maakt
om te winnen!

Vrijdag 4 november 2016 - 17 tot 23 uur
Zaterdag 5 november 2016 - 14 tot 22 uur
Zondag 6 november 2016 - 12 tot 22 uur
Website: kunzthuiz.wixsite.com/exhibit02
Met dank aan de Gemeente
Kampenhout en de sponsors
voor de ondersteuning.

DE WITLOOFGEMEENTE

KamArt: Eerbetoon aan
Frieda De Coninck
KamArt moest enkele maanden geleden afscheid nemen van de talentvolle Frieda De Coninck. Als eerbetoon
organiseert de Kampenhoutse Kunstkring tijdens het kermisweekend van
september 2016 een tentoonstelling
in de Glazen Zaal (OCMW-zaal).
Te bezoeken: vrijdag 9 september (18 - 22 uur), zaterdag 10
september (16 - 19 uur) en zondag 11 september (11 tot 19 uur).

KAMPENHOUT I Cultuur

De Cultuurberg (Bergstraat 15, 1910 Kampenhout)
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Gezondheid is een mensenrecht
Voor het 2de jaar op een rij is het thema van de 11.11.11-campagne sociale bescherming. Dit jaar legt 11.11.11 de nadruk op het
belang van een basisgezondheidszorg voor iedereen.
1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. Gezondheidszorg is nochtans
een mensenrecht.
Toch blijft een degelijke gezondheidszorg voor te veel mensen een onbereikbaar goed. Wie de hoge kosten voor gezondheidszorg niet kan betalen, dreigt in armoede terecht te komen. Dat geldt voor 100 miljoen mensen per jaar. Bijna 1/3 van de
Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische gezinnen moet geld lenen of eigendom verkopen om
de kosten voor gezondheidszorg te betalen.
Jaarlijks sterven 6,6 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar en
overlijden 300.000 vrouwen tijdens of net na hun zwangerschap
door een gebrek aan een basisgezondheidszorg.

KAMPENHOUT I Ontwikkelingssamenwerking

Om iedereen die ziek is de juiste
zorgen toe te dienen, is een gezondheidssysteem nodig dat beschikbaar, toegankelijk, aangepast en van
goede kwaliteit is. Enkel structurele
maatregelen die een gezondheidssysteem duurzaam versterken, kunnen ervoor zorgen dat het recht op
gezondheid werkelijkheid wordt.
België kan en moet op internationaal
niveau de kaart trekken van een brede
basisgezondheidszorg en degelijk uitgebouwde gezondheidssystemen. Op
sante.11.be/1475 kunt u hiervoor een petitie ondertekenen. Wilt u graag meer
informatie over de campagne, dan vindt
u die op sante.11.be/campagne/decampagne.aspx
U kunt ook uw steentje bijdragen door
onze Kampenhoutse acties te steunen:
• Comedy: 12/11/16
• Quiz: 5/11/16
• MTB: 6/11/16
Wij kijken er al naar uit jullie te ontmoeten!
Het 11.11.11.-team van Kampenhout

nhout.be

ww.11kampe
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Sportweek herfstvakantie
Wanneer
Maandag 31 oktober - vrijdag
4 november (niet op 1 november)

Op het programma
Voetbal, basketbal, boogschieten,
hockey, bumperball, lasershooting, …
Inschrijven
Via www.kampenhout.be/sport
Organisatie door gemeentebestuur i.s.m. Sportpret

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Sport

Voor wie
Kinderen van 6 tot 12 jaar

11
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Tentoonstelling over de mijnramp van 1956 in Marcinelle en
de link met Kampenhout.

Zie affiche pagina 24.

Rode Kruis Kampenhout-Herent. Hoe verzorgt u verschillende 8 vrijdagavonden,
letsels en aandoeningen? Van een kleine schaafwonde tot een start op vrij 09/09
van 19.30 tot 22.30 uur
ernstige bloeding, van een breuk tot een wervelletsel. Door
veel te oefenen raakt u vertrouwd met het proces van eerstehulpverlening en merkt u dat het helemaal niet zo moeilijk is.

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

Door Landelijke Gilde en trekpaardenvereniging
Den Brabander. Oogsten van aardappelen met Brabantse
trekpaarden, ‘patatten rapen’ voor iedereen.

Georganiseerd door Chiro Kampenhout. www.strandfuif.com

Ziekenzorg Nederokkerzeel nodigt u uit op haar pannenkoekenfestijn in de parochiezaal van Nederokkerzeel.

Tentoonstelling
Marcinelle
Eerbetoon aan
Frieda De Koninck

Avondmarkt en kermis
Kampenhout

Cursus EHBO

Aperitiefconcert

Nalautfeest en
provinciale wedstrijd
Brabants trekpaard

Strandfuif

Pannenkoekenfestijn

ma 19/09/16 en ma 17/10
om 14 uur
do 22/09/16
om 12 uur

Seniorenfeest

zo 18/09
van 14 tot 18.30 uur

za 17/09

zo 11/09

zo 11/09
van 11.30 tot 12.30 uur

vrij 09/09, za 10/09,
zo 11/09/16 en ma 12/09

vrij 09/09, za 10/09,
zo 11/09/16

di 06/09/16
om 19 uur

Senioren dansnamiddagen

Deuren open vanaf 11.15 uur. Showprogramma om 14 uur met
Ivann & Lisa del Bo, Showballet, Showcase en Eddy Herman
– Toegangskaarten beschikbaar tot 13 september 2016 bij de

Theatervoorstelling ‘Va is koning’ door dhr.Willy De Jaeghere.
Vooraf inschrijven bij Woonzorgcentrum Molenstee.

Praatcafé dementie

zo 04/09
van 7 tot 15 uur

De Witloofstappers garanderen een wandeling puur natuur.
Afstanden 6/10/14/20/28 km. Croque monsieur, pensen en
hamburgers te verkrijgen.

Zomertocht

Datum

Omschrijving

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Salons Deli-Dish
(Brouwerlijstraat 23)

Parochiezaal
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat 2)

Chiro Relst (Hutstraat)

Kruistraat 1,
Nederokkerzeel

Sport- en Cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)

Centrum Kampenhout

Glazen Zaal
(Ocmw, Dorpsstraat 9)

Glazen Zaal
(Ocmw, Dorpsstraat 9)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

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. Vindt u 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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Meer info op pagina 21.

Kiwanis Vilvoorde zorgt op zaterdag voor een groots
mosselfestijn en op zondag zorgt het Solidariteitsfonds voor
een dag vol animatie, eten en drinken. De Hobbyclub van
Erps-Kwerps verkoopt haar creaties, net zoals de producten
en kunstwerken van de ateliers van OTB ook te koop zijn.

Zie pagina 8.

Een fanfare en horror, dat kan perfect hand in hand.
Door K.F. De Eendracht

KF De Toonkunst organiseert een avondvullend muzikaal
programma o.l.v. dirigent Kevin Absillis.

Familie eetdag georganiseerd door de K.F. De Eendracht
Kampenhout

‘Stilstaan bij een zinvolle dag-invulling voor
ouderen met dementie’ door mevr. Annemie Van Neck.

Muzikale kroegentocht langs diverse ‘kroegen’
in Groot-Kampenhout. Zie ook pagina 9.

Zie pagina 9.

Verlichte dorpswandeling (met theelichtjes) in het kader
van ‘Dorp in de kijker 2016’ (Kampenhout). Na de wandeling
pannenkoeken verkrijgbaar.

Maak kennis
met smartphones

34e Oktoberfeesten
Ons Tehuis Brabant vzw

Verwendag bib

Griezelconcert

Berg in concert

Familie eetdag

Praatcafé dementie

Muzikale kroegentocht

Exhibit

Dorp in de kijker:
verlichte dorpswandeling

vrij 11/11
van 18 tot 20 uur

vrij 4, za 5 en zon 6//11

za 22/10
van 20.30 tot 00.30 uur

do 20/10 om 19 uur

zo 16/10
van 11.30 tot 19 uur

za 15/10
van 20 tot 22.30 uur

za 08/10/16
van 20 tot 22 uur

za 8/10
vanaf 10 uur

za 01/10
van 12 tot 22 uur en
zo 02/10
van 11 tot 18 uur

di 27/09/16
van 19 tot 22 uur

zo 25/09
van 7 tot 15 uur

Vertrek bij Glazen Zaal
(OCMW, Dorpsstraat 9)

De Cultuurberg
(Bergstraat 15)

WZC Molenstee
(Gemeenteplein )

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

Sport- en Cultuurcentrum Berg

Zaal PAX
(Brouwerijstraat 6)

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)

Glazen Zaal
(Ocmw, Dorpsstraat 9 )

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)

Biststraat,
Nederokkerzeel

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
Wilt u uw activiteit ook in deze agenda zien verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer
uw gegevens voor woensdag 12 oktober 2016 in!

Prachtige herfstwandeling doorheen de bossen van Perk
en Kampenhout: Hellebos, Snijsselsbos, Steentjesbos en
Weisetterbos. Groene wandeling met heel wat afwisseling.
Een deel van de opbrengst is ten voordele van OTB.

Jogging voor alle leeftijden, ten voordele van de scouts.
za 24/09
6 of 12 km, kidsrun: 500 meter of 1,35 km.
om 13 uur
Vooraf inschrijven: 6 euro, de dag zelf inschrijven: 8 euro,
Kinderjogging: 1 euro. Start aan de lagere school van Nederokkerzeel. Inschrijven: joggingnederokkerzeel@gmail.com .

33e Houtheimtochten

Jogging: ‘Den tour van
Jos’

dienst bevolking, dienst welzijn, burgemeester & schepenen
en de vrijwilligers. Voor inwoners van Kampenhout.

Data dorpsrestaurants
Donderdag 15 september 2016
-⊲ KAMPENHOUT
Donderdag 6 oktober 2016
-⊲ RELST en BUKEN
Donderdag 20 oktober 2016
-⊲ NEDEROKKERZEEL
Donderdag 17 november 2016
-⊲ BERG)

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
Vorig schooljaar werd afgesloten met een modeshow vol ‘glitter en glamour’.

Vooruitblik
HET KLIMTOUW
• zondag 16 oktober 2016
Brunch in de parochiezaal
van Nederokkerzeel

DE TOVERBERG
• vrijdag 23 december 2016
-Kersthappening
Voor de nieuwe instappers zijn
er op volgende woensdagen
kijkuurtjes om 9 uur:
26 oktober, 21 december,
22 februari en 29 maart.
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Meer info
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
Tel. 016/65 99 18 - woonloket@kampenhout.be
Openingsuren: Maandag: 8.45 - 11.45 uur - Dinsdag: 8.45 - 11.45 uur en 17 - 19.45 uur

KAMPENHOUT I Onderwijs I Wonen

Een klacht over de kwaliteit van uw huurwoning?

14

Als u een woning of appartement huurt, heeft u soms te
maken met hinder en ongemakken. Vaak kan u de gebreken bespreken met de verhuurder die dan de nodige
herstellingswerken uitvoert. Maar wat als dat niet zo is?
Hinder of gebreken meldt u altijd eerst aan de verhuurder, zodat hij de kans krijgt om de nodige herstellingswerken uit te voeren. U licht de verhuurder best aangetekend in en legt een redelijke termijn op waarbinnen u
reactie wenst.
Blijft u hinder ondervinden? Dien dan een klacht in bij
het woonloket. Dat kan schriftelijk, via mail of aan het

loket. Bezorg ons steeds een kopie van uw aangetekende brief aan de verhuurder.
Eerst is er een vooronderzoek. Zowel de eigenaar, als de
bewoners worden daarop uitgenodigd. Aan de hand van
een technisch verslag gaat de onderzoeker na of de woning conform is met de kwaliteitsnormen van de Vlaamse wooncode. Na het onderzoek krijgen zowel de eigenaar als de bewoners een verslag toegestuurd en
worden indien nodig, verdere stappen ondernomen.
Meer info hierover krijgt u bij ons woonloket.
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Vlaanderen
is milieu

Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Participeer mee
aan de Klimaatraad
Sinds kort heeft de Milieuraad een ondersteunende klimaatraad in het leven geroepen. Deze denktank geeft mee
vorm aan het klimaatactieplan en de activiteiten die binnen
dat beleidskader worden georganiseerd. De klimaatraad
bestaat uit geëngageerde afgevaardigden vanuit de
MARK-geledingen, aangevuld met mensen uit de Kampenhoutse adviesraden, maar ook gemotiveerde inwoners
kunnen aan deze denktank deelnemen.

VLAAMSE
HAPPIJ
MILIEUMAATSC

tips
Informatie en
nder
/zonderisgezo
www.vmm.be

Stel je vraag
.
aan de overheid
Bel 1700

Kampenhout gaat luchtkwaliteit meten
De gemeente Kampenhout gaat in zee met het Vito
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) om
samen de luchtkwaliteit op het grondgebied van de gemeente te meten. Het VITO gebruikt daarvoor airQMap, een krachtig platform dat mensen de kans biedt
om luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en een gedetailleerde weergave te bekomen van de luchtkwaliteit
op straatniveau. Deze aanpak laat steden en gemeenten toe om luchtkwaliteitskaarten te produceren tegen
een haalbare kostprijs. Met airQmap worden gedetailleerde blootstellingskaarten aangemaakt op basis van
mobiele luchtkwaliteitsmetingen door fietsers of voetgangers. Deze benadering laat toe om de vele beïnvloedende factoren in rekening te brengen en ze garanderen tegelijkertijd een hoge mate van detail.
AirQmap is reeds succesvol ingezet in steden zoals
Amsterdam, Oslo, Antwerpen, Gent en Brussel.
Het college en de bevoegde gemeentediensten zullen
de resultaten door airQmap nadien meenemen bij
nieuwe projecten.
www.airqmap.com

DE WITLOOFGEMEENTE

Samen met jullie hulp wil de klimaatraad haar steentje bijdragen om de doelstelling van 20% CO2-reductie in Kampenhout tegen 2020 te behalen. We kiezen voor een zo breed
mogelijke werkgroep, aangezien klimaatbeleid een zeer divers domein is. Het enige dat we nog missen, zijn jullie: geëngageerde burgers die willen meewerken aan een duurzame, gezonde en veilige toekomst van Kampenhout!
Op de eerste bijeenkomst van de Klimaatraad, die plaatsvond op donderdag 30 juni 2016, gingen we onder andere
dieper in op de stand van zaken van het klimaatactieplan
en werden enkele prioritaire acties toegelicht en besproken. Op de volgende klimaatraden zullen we nog meer thema’s en acties concreet uitdenken en wordt er voldoende
ruimte voorzien om nieuwe maatregelen en ideeën aan te
kaarten en praktisch uit te werken. De denktank zal met
andere woorden - onder begeleiding van de gemeentelijke
milieudienst - de sturende kracht achter het klimaatbeleid
van Kampenhout worden.
Indien u interesse heeft om de volgende sessie bij te wonen
en op de hoogte te blijven van de laatste vorderingen op
vlak van het klimaatbeleid van Kampenhout, geef dan zeker
een seintje via milieudienst@kampenhout.be. Op die manier kunnen we uitnodigingen, agenda’s en verslagen van
de volgende klimaatraden gemakkelijk met jullie delen!

KAMPENHOUT I Milieu

Zonder is
gezonder
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Fietstocht Kindergemeenteraad
Leuk nieuws van de kindergemeenteraad! Met trots stellen zij
het boekje ‘Kindergemeenteraadroute met de fiets’ voor. Het
is belangrijk dat kinderen hun eigen gemeente kennen en
daarom hebben de kinderraadsleden van dit jaar én vorig jaar
een fietsroute van 22 kilometer doorheen Kampenhout uitgestippeld.
De route brengt kinderen door alle deelgemeenten en toont
hen plaatsen die belangrijk kunnen zijn zoals scholen, sporthallen, lokalen van jeugdverenigingen, de bibliotheek, enzovoort.
Dit wordt aangevuld met leuke anekdotes, verhaaltjes en opdrachten.
De boekjes kan je vinden in de sporthal van Kampenhout, in de hal van het gemeentehuis en Villa Lucie en in de bibliotheek. Je kan ook steeds mailen naar jeugd@kampenhout.be voor een exemplaar!

Speelplein ‘t Grobbeltje

KAMPENHOUT I Jeugd

De zomervakantie zit er weer op! Ondanks het onvoorspelbare weer zijn de
animatoren er steeds in geslaagd om toffe spelen te bedenken en zich
100% te geven! Onze bouwhoek was een groot succes waar toekomstige
architecten, bouwvakkers, schrijnwerkers en avonturiers zich konden uitleven. Onze kleutertjes werden dan weer
elke dag meegenomen op één of andere fantasietocht en maakten kennis
met onze knuffelaap! In naam van alle
kinderen die een leuke tijd hebben beleefd op ‘t Grobbeltje willen wij dan
ook graag alle (hoofd)monitoren bedanken voor hun inzet!

16
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Zin om bij de jeugdraad te komen?!
Dat kan! Als geïnteresseerde, onafhankelijke jongere
kun je jezelf kandidaat stellen als:
• je min. 16 jaar en max.30 jaar bent
• je in de gemeente Kampenhout woont
je een specifieke motivatie voor je kandidaatsstelling
opgeeft

De vergaderingen zijn helemaal niet saai, maar vaak
grappig en interessant! Er worden zaken besproken zoals fuifaanvragen, problemen met vandalisme, logistiek,
enzovoort. Ook worden de jaarlijkse subsidies besproken die jeugdverenigingen krijgen om hun infrastructuur
te verbeteren.

De jeugdraad organiseert maandelijkse bijeenkomsten
waarbij iedere jeugdvereniging is vertegenwoordigd,
alsook de jeugdconsulent en de schepen van jeugd.

Ben je niet helemaal zeker of dit iets voor jou is of heb je
nog vragen, contacteer ons via jeugd@kampenhout.be
of 016 65 99 15.

Tristan Janssens nieuwe Kinderburgemeester
Achttien kandidaten verschenen op zondagnamiddag
3 juli in het Park van Relst aan de start voor de verkiezing van de Kinderburgemeester 2016. Verdeeld in vier
groepjes legden ze zes voorrondeproeven af. De rode
draad doorheen de proeven waren dit jaar de Olympische Spelen. Discuswerpen, golf, tafeltennis, een hindernissenparcours, een memoryspel en een (vrij taaie)
quiz stonden op het programma.

Kinderburgemeester
Tristan Janssens

Zes van de 18 kandidaten haalden uiteindelijk de selectie voor de finale, die zich gelukkig kon voltrekken onder het goedkeurend oog van de Olympische weergoden.

Gemeenteraadsleden
Arne Vermeylen
Ruben Lanciers
Jarne Veirman
Hanne Vanhoof
Sam De Becker
Noor Rubbens
Matthias Vanoppen
Lander Blockmans
Laura Feyens
Jarne Coart
Maria-Laura Cailloux
Emma-Marie Vanoppen

In de eindproef, waarbij de kandidaten om het snelst en
in de juiste volgorde twaalf staven uit een bak moesten
halen, toonde Tristan Janssens zich het koelbloedigst.
Van harte proficiat dus aan Tristan Janssens. Hij mag
zich één jaar lang tot Kinderburgemeester van Kampenhout kronen.
Proficiat ook aan alle andere kandidaten: hen wacht
een zitje in de Kampenhoutse kindergemeenteraad.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Jeugd

Na een zenuwslopende afvallingsrace, die ook in het
teken van de Olympische spelen stond, stonden uiteindelijk nog twee kandidaten tegenover elkaar voor de
ultieme eindproef. Het bleek zelfs om voornaamgenoten te gaan: Tristan Stroeykens-Verhulst en Tristan
Janssens.

Schepen
1. Tristan Stroeykens
2. Janne Ramon
3. Roman Van Eycken
4. Eline Vanhemelrijck
5. Daan Vanhoof

17
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Drugs- en alcoholpreventiedienst
opnieuw van start in Kampenhout
Sinds dit jaar is de gemeente Kampenhout aangesloten op het samenwerkingsverband drugs- en alcoholpreventie H3K. Om de preventiedienst
opnieuw op te starten in Kampenhout,
begon preventiewerker Sofie Fruyt aan
een kennismakingsronde bij belangrijke
partners zoals het OCMW, de lokale
politie, scholen en jeugdbewegingen.
Mogelijke samenwerkingen werden
besproken. In februari deelde Sofie
alcoholvrije cocktails uit op de Kampenhoutse Dag van de Jeugd, zo kon ze
meteen kennismaken met de leiding van de jeugdbewegingen.
Op de jaarmarkt bemande Sofie een infostand om zo de inwoners van Kampenhout te leren kennen. Door een korte quiz kon
men kennismaken met drugs- en alcoholpreventie. Ook vonden
reeds enkele Kampenhoutenaren met vragen over eigen
gebruik hun weg naar de dienst. De preventiewerker is steeds
beschikbaar voor een vertrouwelijk en gratis gesprek voor
mensen met vragen over alcohol en drugs.

Meer info?
drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be
016 26 94 37
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K.

Fuifoverleg
De preventiewerker is ook aanwezig bij fuifoverleg. Hier wordt samen met de fuiforganisatoren bekeken waar men maatregelen kan
nemen om alcohol- en drugmisbruik zoveel
mogelijk tegen te gaan.
Ze bekijken hoe de alcoholwetgeving nageleefd kan worden (aan -16jarigen mag je bijvoorbeeld geen alcohol schenken of verkopen), hoe je best omgaat met dronken
personen, hoe je een positief uitgaansklimaat creëert, enzovoort.

M.E.G.A.-project
6e leerjaar
In september start het nieuwe schooljaar. De
Kampenhoutse lagere scholen werken al jaren rond het M.E.G.A.-project (Mijn Eigen
Goed Antwoord), een preventieproject om
leerlingen van het zesde leerjaar te leren
voor zichzelf te denken en sociale vaardigheden in te oefenen.
De preventiewerker coördineert het project
en plant een startworkshop voor de leerkrachten, komt zelf in de klas, evenals de
M.E.G.A.-agent van de politiezone. Het project wordt afgesloten met een theaterstuk
voor de leerlingen.

KAMPENHOUT I Welzijn

Kom op tegen Kanker 2016
Plantjesweekend
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Op 16, 17 en 18 september zullen heel
wat mensen van het comité Kom op
tegen Kanker Kampenhout duidelijk
aanwezig zijn in het straatbeeld van
onze gemeente. Zij hopen tijdens dat
weekend op een massale verkoop van
azalea’s (7 euro per stuk). Kijk op
www.kampenhout.be voor een lijst met
verkooppunten waar de vrijwilligers de
prachtige plantjes aanbieden:

Namens de Vlaamse Liga tegen Kanker
wenst het comité Kom op tegen Kanker
- Kampenhout de bevolking alvast te
bedanken voor haar massale steun aan
deze actie.

www.tegenkanker.net
www.komoptegenkanker.be

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

Hoe slapen weer een zaligheid werd

Kent u iemand die veel betekent
voor de Kampenhoutse samenleving? Een multifunctionele persoon
of groep die zich belangeloos inzet
voor een vereniging, een project of
een activiteit? Vindt u dat zij hier
eens een bedankje voor verdienen?

Kris Baert, leraar, zanger en voormalig
Radio 2-journalist kampte 10 jaar lang
met slaapproblemen. Hij zag uiteindelijk maar één oplossing: De slaappil.
Tien jaar lang was hij er flink aan
verslaafd. Tot het echt niet meer kon.
Kris zocht hulp, en zo won hij, gelukkig
genoeg, zijn felle strijd tegen de slaappil!

Vul het nominatieformulier in op
www.kampenhout.be vóór 30 oktober of bezorg het aan de dienst
welzijn.

Met een vleugje lichtvoetigheid, emotie en humor brengt Kris zijn verhaal in
de voorstelling ‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’. Dit wordt afgewisseld
met prachtige, Nederlandstalige liedjes die iets te maken hebben met
slapen. Gitarist Eddy Peremans begeleidt hem op sublieme wijze.

Wie weet wordt uw kandidaat wel
uitgebreid in de bloemetjes gezet
als vrijwilliger van het jaar!

Donderdag 6 oktober 2016 om 19 uur
GC Den Breughel (Haacht)
Toegang gratis
Inschrijven vereist via 016 26 94 37 of sofie.fruyt@haacht.be

LAAT JE TESTEN OP BORSTKANKER!

PAK HET
AAN VOOR
HET JOU
AANPAKT

TWEEJAARLIJKS BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER

DE MAMMOBIEL KOMT NAAR KAMPENHOUT VANAF EIND SEPTEMBER 2016
Maak er een gezond leven van! Elke vrouw tussen de 50 en 69 jaar laat zich best, om de 2 jaar, testen op borstkanker. Het is beter te voorkomen dan te genezen. Kom
vanaf eind september met je oproepingsbrief naar de Mammobiel in Kampenhout, voor een GRATIS SCREENING.
Bel voor meer info naar 0800-60 160.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Vrijwilliger van het
jaar 2016
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Rechtzetting
In onze vorige gemeenteberichten is er
een foutje geslopen in het artikel ‘Waar
moet ik als fietser rijden’. De letters A en B
op de tekening onderaan pagina 21 werden verwisseld. Hieronder vindt u de correcte versie.

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.

Infomoment inventarisatie
trage wegen
In heel wat Vlaamse gemeenten zijn trage wegen (verbindingen voor
niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, voet- en kerkwegels)
een beetje een ‘vergeten’ bevoegdheid. Nochtans kunnen trage wegen beantwoorden aan tal van maatschappelijke behoeften. Zo weet
iedereen bijvoorbeeld dat recreatie in eigen streek in de lift zit. Wandelen en fietsen blijven de meest populaire recreatievormen. Niet alleen de recreatieve functie is van belang: trage wegen bieden ook een
veilig en aangenaam alternatief voor bijvoorbeeld schoolgaande jeugd
of voor korte verplaatsingen naar de bakker of het werk. Bovendien is
ook de natuur- en erfgoedwaarde van deze wegen erg belangrijk.
Overtuigd van de meerwaarde van deze trage wegen, werkt de gemeente Kampenhout in samenwerking met de werkgroep Trage Wegen, en de provincie Vlaams-Brabant aan een Trage Wegenbeleid.
Kampenhout was een voorloper op het gebied van inventariseren en
vastleggen van trage wegen, maar de inventarisatiefiches van vzw
Trage Wegen voldoen helaas niet voor de opmaak van een Trage
Wegenplan, volgens de normen van de provincie. Hierdoor moeten
de trage wegen opnieuw op het terrein zelf worden herbekeken en
geïnventariseerd.
Heeft u interesse om in de komende maanden op pad te gaan om de
bestaande trage wegen in kaart te brengen?
Dan nodigen wij u vriendelijk uit op 17 september 2016 om 10 uur in
de schepenzaal (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout) voor een
infomoment.
Een spreker van de provincie Vlaams-Brabant licht de inventarisatiemethode toe en u komt alles over het project te weten. Daarnaast maken we de nodige praktische afspraken voor een terreininventarisatie.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

Graag een seintje via openbarewerken@kampenhout.be of 016 65 99
01 als u aanwezig zal zijn.
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Ongetwijfeld kent u vrienden of familieleden
die een smartphone hebben: een mobiele telefoon waarmee u veel meer kan dan enkel
bellen en sms’en. Maar wat is dat nu net, zo’n
smartphone? En wat kan u er allemaal mee
doen? In deze infosessie boordevol voorbeelden krijgt u een idee van de mogelijkheden
van een smartphone.
U leert verschillende types kennen en u ontdekt waar u op moet letten als u er één wil
aankopen. Deze sessie is bedoeld voor mensen die nog geen smartphone hebben gekocht.
Wanneer:
Dinsdag 27 september 2016 van 19 tot 22 uur
Waar:
OCMW Kampenhout (Glazen Zaal) Dorpstraat
9 , 1910 Kampenhout
Prijs: 13 euro
Info en inschrijving:
Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk
02 454 54 01
info@archeduc.be – www.archeduc.be

Verder op het programma:
Beter leren werken met
uw Android smartphone
Dinsdag 11 oktober 2016 van 19 tot 22 uur
Beter leren werken met je Iphone
Dinsdag 18 oktober 2016 van 19 tot 22 uur
Locatie:
OCMW Kampenhout (Glazen Zaal)
Dorpstraat 9 , 1910 Kampenhout
Prijs: 13 euro
Info en inschrijvingen:
Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk
T 02 454 54 01
info@archeduc.be – www.archeduc.be
DE WITLOOFGEMEENTE

Omnipas 65+
Naar de kapper? Een uitstapje met de kleinkinderen? Of gaan lunchen met vrienden? De chauffeurs
van De Lijn brengen u met plezier overal naartoe.
Vlakbij huis of wat verder weg. Want met uw Omnipas 65+ reist u overal in Vlaanderen onbeperkt
met elke bus en tram van De Lijn.
Voor uw abonnement betaalt u 51 euro voor een
heel jaar. Zo hebt u altijd een geldig vervoerbewijs
op zak. Zwaar beladen na het winkelen of moe na
een dagje in de weer? Stap dan gewoon de bus of
tram op, zelfs al moet u maar één halte verder.
Uw Omnipas 65+ verlengen?
U ontving in juli een brief van De Lijn waarmee u
uw abonnement kunt verlengen.
Ontving u geen brief of ging de brief verloren?
Bel dan het infonummer 070 220 200 (0,30 euro/
minuut) om een nieuwe verlengingsbrief aan te
vragen.
Wilt u een Omnipas 65+ bestellen?
1. Surf naar www.delijn.be/tarieven en vul het aanvraagformulier in of ga naar een Lijnwinkel in uw
buurt en vul daar een aanvraagformulier in.
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt
De Lijn binnen de 10 werkdagen een overschrijvingsformulier op naar uw thuis.
3. Na betaling wordt uw MOBIB-kaart met daarop
uw Omnipas 65+ abonnement binnen de 10
werkdagen opgestuurd. Vanaf dan kunt u zorgeloos op stap met alle bussen en trams van De
Lijn.
Vervoer nodig naar activiteiten in Kampenhout?
Lees meer over de MIMOBUS op pagina 8.
KAMPENHOUT I Senioren

Maak kennis met een
smartphone

ren
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Zitdagen verwarmingstoelage 2016 OCMW
Dinsdag

06-09-2016

16 – 19 uur

Woensdag

05-10-2016

14 – 16 uur

Dinsdag

08-11-2016

16 – 19 uur

Donderdag

08-12-2016

14 – 16 uur

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

’t OCMW op de avondmarkt
Op vrijdagavond 9 september kan u de stand van
OCMW Kampenhout bezoeken tijdens de avondmarkt.

’t OCMW aan a deu

Wil u wat meer te weten komen over “ ‘t OCMW aan
a deu”? Dat kan! De maatschappelijk assistenten geven graag een woordje uitleg over dit huis-aan-huisproject.

De sociale dienst gaat
deur aan deur langs bij
Kampenhoutse senioren.

Een virtueel fietstochtje door Kampenhout? U kan
zelf ervaren hoe onze ouderen van Molenstee ondanks hun beperkingen toch nog een deugddoend
tripje op een tweewieler kunnen maken.

Sociaal restaurant Pure Goesting,
waar samen eten gezellig is
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)
Menu voor de komende weken:
• din. 20 september (bestelbon kopen voor 8 sept.)
Spruitjessoep met spekjes, tagliatelle met gerookte
zalm en een dillesausje, aardbeienbavarois

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst gaan de
komende twee jaar huis aan huis of beter deur aan deur langs
bij de 75- tot en met 80-jarigen van Kampenhout. De maatschappelijk assistent geeft een woordje uitleg over alle
OCMW-diensten. Daarnaast bekijkt ze samen met de oudere
of hij alles ontvangt waar hij recht op heeft. Als dat niet het
geval is, zal de sociale dienst helpen om dit in orde te brengen. De projectnaam verwijst naar de manier waarop we de
mensen willen bereiken, we gaan letterlijk tot ‘aan a deu’ om te
informeren en eventueel hulp aan te bieden.
Meer dan alleen schulden en leefloon
Met dit project wil OCMW Kampenhout ook de beeldvorming
rond het OCMW bijsturen. Het gaat niet alleen over schulden
en leefloon. Een hele waaier aan dienstverlening zorgt er
voor dat we mensen op veel vlakken kunnen helpen en bijstaan.

Praatcafé Dementie
Het Praatcafé Dementie wil het thema dementie bespreekbaar maken. Verschillende deskundigen worden uitgenodigd om een bepaald aspect van dementie toe te lichten. U kan ook onderling ervaringen
uitwisselen.

• din. 27 september (bestelbon kopen voor 15 sept.)
Pompoensoep, Gentse waterzooi met aardappelen,
koffiepudding

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.

• din. 4 oktober (bestelbon kopen voor 22 sept. )
Kippensoep met vermicelli, kalfsblanquette met
frieten, chocomousse

• Dinsdag 6 september om 19 uur
Theatervoorstelling ‘Va is koning’ door dhr. Willy
De Jaeghere (Inschrijven + 5 euro inkom)

• din. 11 oktober (bestelbon kopen voor 29 sept.)
Minestrone, pangasiusfilet met mosterdsaus en
savooipuree, flan caramel met gezouten boter

• Donderdag 20 oktober om 19 uur
‘Stilstaan bij een zinvolle dag-invulling voor ouderen
met dementie’ door mevr. Annemie Van Neck

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

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

KAMPENHOUT I OCMW

Een hongertje? De innerlijke mens wil ook wat. U kan
bij de OCMW-stand terecht voor een smakelijke tas tomatensoep met balletjes of een heerlijke bakharingfilet. Alles bereid en geserveerd door de medewerkers
en vrijwilligers van woonzorgcentrum Molenstee.
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