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Senioren

20-21

Politie

016 31 48 40

politie@kampenhout.be

Burgemeester

016 65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Pensioen

016 65 99 42

bevolking@kampenhout.be

Rijbewijzen en reispassen 016 65 99 43

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

burgerlijkestand@kampenhout.be

016 65 99 31

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
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

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

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Middenstand

21

Onderwijs

22

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Milieu

23

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie:
016 31 48 40
politie@kampenhout.be
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Cultuur

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

2

Gemeentelijke diensten

Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

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
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20

Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
onthaal@kastze.be

Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5

Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22

016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW
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Beste Kampenhoutenaar,
Het voorjaar van 2017 kondigt zich aan
met vele activiteiten.
Onze vrijwilligers en onze verenigingen
draaien op volle toeren.
Tijdens de week van de vrijwilliger in
maart overhandigde de gemeente Kampenhout een bedrag van meer dan
9.500 euro ten voordele van Ons Tehuis Brabant. Vrijwilligerswerk is het mooiste en meest dankbare werk.
Dank aan alle initiatiefnemers en medewerkers van de eindejaarsmarathon en eindejaarsjogging.
Ook onze sportievelingen werden gevierd. Veel sportkampioenen werden gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties. Zara Poels legde de lat
voor zichzelf zeer hoog, maar sprong erover. Lees meer over de sportkampioenen op de sportpagina.
Op 28 februari hebben we onze oudste inwoner van Kampenhout Paeps
Maria, beter gekend als Odille, in de bloemetjes gezet. Met haar 105 levensjaren en verjaardag op een schrikkeldag is dit wel zeer uniek.
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Werken centrum
Kampenhout
De aanleg van betonnen fietsstroken in
de Dorpsstraat (tussen de Kerkstraat en
het einde van de kasseien aan het begin
van de Perksesteenweg) is net achter de
rug.
De aannemer werkt nu verder aan de andere fietsstroken en oversteekplaatsen in
het centrum. Tijdens de werken is er beperkt eenrichtingsverkeer. De omleiding
via de Tritsstraat-Rusthuisstraat-Molenveldweg-Perksesteenweg-Bulsomstraat
blijft behouden.
Als de werken klaar zijn, zal er eenrich
tingsverkeer in het centrum worden ingevoerd in de lus Kerkstraat-Gemeentehuisstraat-Frederik Wouterslaan-DorpsstraatKerkstraat en in tegenuurwijzerszin.

De Kampenhoutse Kunstenaars stellen hun mooiste en origineelste
kunstwerken ten toon tijdens het weekend van 28 en 29 april 2017. Een
warme oproep om uw fiets op te springen en bij hen langs te gaan ( lees
meer op pagina 16 voor de kunstroute). U zult versteld staan wat Kampenhout te bieden heeft aan kunst.
In Kampenhout centrum ondervindt u momenteel wat hinder door de aanleg van fietsstroken. Gedaan met het dokkeren op de Kampenhoutse kasseien. Vanaf de zomer zal onze gemeente weer een stukje fietsvriendelijker en comfortabeler worden.
Ons bestuur blijft zich inzetten voor een leefbaar Kampenhout. Daarom
wensen wij geen verlenging van de landingsbaan van de luchthaven.
Kampenhout zegt geen neen tegen de economische activiteit van de
luchthaven, maar onze kostbare open ruimtes mogen niet verder ingenomen worden. Ieder van ons verdient een aangename omgeving!

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Maandag 17 april 2017
Maandag 1 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017
Vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017

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

Geboortes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Elie Franckaert &
Manli Hong

Nicolas

2/12/2016

Jérémy Grooten &
Sofie Cloetens

Gilles

4/12/2016

Dirk Goovaerts &
Natalie Op de Beeck

Josse

9/12/2016

Daniel Mattheys &
Farah Hertsens

Calaïs

18/12/2016

Overlijdens

Nicolai Freiherr von
Dellingshausen & Christina
Freifrau von Dellingshausen

Ferdinand

26/12/2016

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

Joris Recko &
Kris Vermeersch

Kas

28/12/2016

Dirk Gyurkovics &
Natasja Smetanko

Jerom

30/12/2016

Wout De Backer &
Sara Hermans

Gijs

31/12/2016

Huwelijken
Jérôme Vande Velde &
Laura Dutra De Menezes
Marc Mathijs &
Anita de Keijzer
Jean Pierre Vankelst &
Renilde Noulet

03/02/2017
25/02/2017

Joseph Van Ishoven & Marcelina Peeters

Dekeyser Paula

26/11/2016

Meeus Elisabeth

03/12/2016

Collijs Geert

15/01/2017

Schoevaerts Marcelina

18/01/2017

Wijns Marie josé

20/01/2017

Vanhumbeeck Hortentia

23/01/2017

Peeters Bernadette

02/02/2017

Mommens Maurits

04/02/2017

Mathijs Melania

13/02/2017

Gillent Martha

15/02/2017

Schellinck Raymond

16/02/2017

Rits Rita

19/02/2017

Smith Muriel

21/02/2017

Grooten Gilles

16/03/2017

28/02/2017

105 jaar!
KAMPENHOUT I Burgerzaken

Huwelijksjubilarissen
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( januari - februari)
Gouden
Marcel De Sneyder & Alida Willox
Diamanten
Jozef Bal & Ilda Feyaerts
Briljanten
Joseph Van Ishoven & Marcelina Peeters

Paeps Maria

29/02/1912
Maria Paeps kon ook
dit jaar niet écht haar
105e verjaardag vieren, omdat zij geboren
is op 29 februari 1912.
Het gemeentebestuur
zette haar toch eventjes in de bloemen,
proficiat Maria!
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Meer info
begraafplaatsen@kampenhout.be of
016 65 99 31

Gemeentelijke begraafplaatsen
Vervaldagberichten
Bij een aantal graven hangen sinds oktober 2016 vervaldagberichten. De berichten wijzen de nabestaanden op het einde
van de termijn van het graf of de nis. Als u de laatste rustplaats
van de overledene graag wil behouden, moet u actie ondernemen. Dien hiervoor een aanvraag in voor 30 november 2017.
Als u vragen heeft, contacteer de dienst burgerlijke stand. Er
wordt, rekening houdend met de wensen van de familie, individueel nagegaan wat de opties zijn.

Vervaldagberichten

Naamgravures
Voor de graven die zouden verdwijnen, kunt u de voor- en familienaam van de overledene(n) laten graveren op de afscheidstafel ter hoogte van de strooiweide. Dit kost 110 euro
per naamgravure. De naam wordt toegevoegd net voor Allerheiligen van het jaar waarin de zerk wordt weggenomen. Een
aanvraagformulier krijgt u bij de dienst burgerlijke stand.
Verfraaiing urnentuinen
Enkele jaren geleden kregen de gemeentelijke begraafplaatsen een nieuwe inrichting met eenvormige urnenveldgraven.
Op de individuele urnenkelders liggen gegraveerde afdekstenen in Belgische blauwe hardsteen.

Afscheidstafel met naamgravures.

Om het geheel te verfraaien en het onderhoud te vergemakkelijken, creëerden we per rij van twee urnenveldpercelen
een afgeboord perk. Tussen de individuele urnenveldgraven
is er nu kunstgras, zo vormt alles een afgesloten geheel. De vijf
begraafplaatsen zijn inmiddels afgewerkt.

Na de werken

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Het gemeentepersoneel voert deze werken zelf uit. Het resultaat mag zeker gezien worden!

Voor de werken

DE WITLOOFGEMEENTE
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Dienst Aangepast Vervoer
opgestart in Kampenhout

et
k
o
nl

o
Wo

Infosessie:

‘Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is?’
Waar houdt u rekening mee als u een verwarmingsinstallatie geheel of gedeeltelijk vervangt? Deze infosessie geeft meer inzicht in de werking van een installatie
en haar onderdelen. Zowel radiatoren, convectoren als
vloer- en wandverwarming komen aan bod. U krijgt een
overzicht van ketels op verschillende energiebronnen.
Verder is er aandacht voor een optimale regeling van
het volledige systeem en de koppeling met sanitair
warm water. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Voor personen met een mobiliteitsbeperking (rolstoelgebruiker, bejaarden, zieken of personen die het openbaar
vervoer moeilijk of niet kunnen gebruiken) is er nood aan
aangepast vervoer.
Daarom werd er, naast de oprichting van de MIMOBUS, beslist om de gemeente Kampenhout aan te sluiten bij de
Dienst Aangepast Vervoer (DAV).

KAMPENHOUT I Mobiliteit I Woonloket

DAV beschikt over aangepaste busjes die u van deur tot
deur vervoeren. De chauffeurs helpen u bij het in- en uitstappen en zorgen voor het vastzetten van de rolstoel in de
bus. Ook hulp bij het binnen- en buitengaan van een gebouw behoort tot hun taak. Deze busjes rijden dagelijks,
van 7 uur ’s morgens tot 24 uur ’s avond, ook in het weekend.

6

U betaalt alleen voor km ’s die het busje met u aflegt. Rolstoelgebruikers betalen € 0,50 per km en niet-rolstoelgebruikers € 0,66 per km. Vanaf de 26ste km komt daar € 0,25
per km bij. Er wordt een startbedrag van € 2 gevraagd per rit.
Eén begeleider mag gratis mee. Aangezien de gemeente
Kampenhout zich heeft aangesloten bij DAV krijgen de inwoners van Kampenhout een korting van € 0,10 per km.

Wanneer:
Dinsdag 2 mei 2017 om 19.30 uur
Waar:
Glazen zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9,
1910 Kampenhout
Inschrijven:
Mail naar info@archeduc.be of via de website
www.archeduc.be of T 02/454 54 01
Meer info:
Woonloket Kampenhout - 016/65 99 18 woonloket@kampenhout.be
Organisatie:
DuboVlaamsBrabant in samenwerking met Dialoog,
Archeduc, 3Wplus, de gemeente Kampenhout met de
steun van de provincie Vlaams-Brabant

Meer info of een rit aanvragen:
02/270 94 36 of info@dav-grimbergen.net
Elke werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en
16 uur is er telefoonpermanentie. Buiten deze uren
spreekt u best een boodschap in.

DE WITLOOFGEMEENTE

Bib
Openbare Bibliotheek Kampenhout
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016 65 99 79
kampenhout@bibliotheek.be

Kom jij ook luistervinken?
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar
Kom binnen in de bib, neem plaats en spits je oren. Onze voorlezers nemen je mee in verrukkelijke avonturen, ver weg of
gewoon dichtbij. Want voorlezen is heerlijk (ont)spannend!
Woensdagen:
19 april
10 mei
31 mei
14 juni
Om 16 uur en 16.30 uur

Zaterdagen:
22 april
13 mei
3 juni
17 juni
Om 11 uur en 11.30 uur

Gratis.
En de ouders? Zij mogen rustig genieten van een goed boek
en een (gratis) kopje koffie!

De ideale ontspanning op een frisse lenteavond?
Een stripverhaal!
Onze bib adopteerde de ruime collectie strips van jeugdhuis Tonzent.
Honderden stripverhalen wachten om ontdekt te worden. Er is veel keuze 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.
Misschien zijn de klassiekers iets voor u, zoals Asterix, Kuifje, Jeremiah en het immer hilarische duo Piet Pienter & Bert
Bibber ?
Kom een kijkje nemen in ons uitgebreid aanbod, u vindt zeker iets naar uw zin!

KAMPENHOUT I Bib

Bekijk ook de online catalogus: www.bidoc.be/kampenhout
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Jubilee Molenstee:
1992 – 2017
Op 21 februari 2017 werd woonzorgcentrum Molenstee 25
jaar oud. Een kwarteeuw na de opening door toenmalig vice-eerste minister Jean-Luc Dehaene is er veel veranderd.
Zowel de zorgprofielen van de bewoners als hun hulpmiddelen en medicatie kenden een opmerkelijke evolutie. Ook
de professionele opleidingen en bijhorende functiebeschrijvingen van de verschillende wzc-medewerkers ondergingen een ware metamorfose. Wat wel ongewijzigd is gebleven, is de motivatie om de inwonende mensen met de
beste zorgen te omringen. Elke dag opnieuw.
Ter gelegenheid van 25 jaar Molenstee werd een feestelijk
aperitief aangeboden aan de bewoners, medewerkers en
vrijwilligers. Een mooi moment om samen enerzijds terug te
blikken op het rijke verleden en anderzijds te dromen over
de mooie toekomst van het woonzorgcentrum. In 2017 begint Molenstee immers aan de langverwachte verbouwingswerken.

Zitdagen verwarmingstoelage 2017
Dinsdag		
Donderdag
Dinsdag
Maandag

9 mei 2017
8 juni 2017
4 juli 2017
7 augustus 2017

16 – 19 uur
14 – 16 uur
16 – 19 uur
14 – 16 uur

Opgelet: u vraagt de verwarmingstoelage aan binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen
van OCMW Kampenhout.
Meer info: socialedienst@ocmw-kampenhout.be

Praatcafé Dementie Kampenhout
Het Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken.
Daarom nodigen we verschillende deskundigen uit om een
bepaald aspect van dementie toe te lichten.
Locatie: cafetaria van WZC Molenstee (Gemeenteplein 1,
1910 Kampenhout)

Een groot verjaardagsfeest volgt op zondag 11 juni 2017 tijdens Kampenhout kermis. Iedereen is dan van harte welkom om de zilveren jubileum van Molenstee mee te vieren.

Programma:
• Donderdag 11 mei om 19 uur:
‘Heeft het nog zin dat ik langs ga, op bezoek bij
ouderen met dementie’.
Door mevr. Marieke Verbiest, klinisch neuropsychologe.

KAMPENHOUT I OCMW

• Dinsdag 12 september om 19 uur:
Theatervoorstelling ‘Mist, mijn moeder en ik’.
Door mevr. Leen Persijn. Inschrijven + 5 euro inkom
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Meer info?
wzc.ergo@ocmw-kampenhout.be of 016 31 43 28
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Opbrengst eindejaars
marathon- en jogging 2016

Buurtrestaurant
‘Pure Goesting’
25-04-2017: infomoment valpreventie
27-04-2017: buurttafel Nederokkerzeel
30-05-2017: buurttafel Berg

APRIL 2017
Dinsdag 25-04 (bon kopen vóór 11-04-17)
Wortelsoep met tijm
Duo van koolvis en zalm met mosterdsaus
en savooipuree
Frangipanetaartje
Donderdag 27-04 (bon kopen vóór 13-04-17)
Courgettesoep met Maredsous en dragon
Kippenbil marengo met frieten
Merveilleux

MEI 2017
Dinsdag 02-05 (bon kopen vóór 18-04-17)
Heldere kippensoep met vermicelli
Kalfstong in madeirasaus en puree
Chocolademousse
Donderdag 04-05 (bon kopen vóór 20-04-17)
Bloemkoolsoep met broccoliroosjes
Konijn in mosterdsaus met gebakken
witloof en kroketten
Tompoes
Dinsdag 09-05 (bon kopen vóór 25-04-17)
Waterkerssoep met knolseldersnippers
Penne bolognaise
Pruimentaartje
Donderdag 11-05 (bon kopen vóór 27-04-17)
Champignonsoep met oesterzwammen
Kalkoenfilet Stroganoff met frieten
Citroenflan

Meer info?
Onthaal OCMW: 016 31 43 10 of buurtrestaurant@
ocmw-kampenhout.be

DE WITLOOFGEMEENTE

De sportdienst van de gemeente Kampenhout en het Solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant organiseerden, in
samenwerking met de sportraad en Joggingclub Kampenhout (JOKA), in december 2016 de 7e (aflossings)marathon
en 27e eindejaarsjogging. De opbrengst, gaat naar Ons Tehuis Brabant (OTB) en bedroeg maar liefst 9523,21 euro.
Een schitterend resultaat waarmee OTB natuurlijk heel blij is.
Begin maart werd het bedrag officieel overhandigd aan OTB.

Gemeentemonitor
Het leven staat nooit stil, ook niet in uw gemeente! Voor de
Vlaamse overheid en uw gemeentebestuur is het belangrijk
te weten hoe u over uw gemeente en uw buurt denkt. Is het
er prettig wonen? Bent u tevreden over de diensten van de
gemeente? Maakt u gebruik van de voorzieningen in uw gemeente? Met de Gemeentemonitor wil de overheid hier
zicht op krijgen. Wat vind u van uw gemeente?
Er is al heel wat cijfermateriaal over gemeenten. Maar die
vertellen weinig over hoe u als inwoner een aantal zaken
aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de
Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten: wat vindt u van uw gemeente?
In Kampenhout zullen verschillende inwoners een brief
ontvangen met de vraag om deel te nemen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. De
waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal
personen dat de vragenlijst invult. De ingevulde gegevens
blijven vertrouwelijk en anoniem.
De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau. De onderzoeksresultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018.
Wilt u nu al meer weten over de gemeentemonitor, neem
dan een kijkje op www.gemeentemonitor.vlaanderen.be.
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht op het gratis
nummer 1700 van de Vlaamse overheid.
Geschenkbon
Neem deel en maak kans op een geschenkbon. Uit de totale groep Vlaamse respondenten worden 5.000 namen geloot. Zij ontvangen een geschenkbon van 6 euro.

KAMPENHOUT I OCMW I Nieuws uit de gemeente

Op www.ocmw-kampenhout.be vindt u het menu. Als u
graag per mail het menu ontvangt, kunt u dit vragen via
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be.
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Gezocht:
kandidaat-voorzitter GROS
De GROS is de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
De raad bestaat uit personen die op de een of andere
manier bezig zijn met hulp aan mensen en organisaties in het Zuiden. Er zijn 3 à 4 vergaderingen per jaar.
Hierin behandelen de leden vooral derdewereldproblematiek. De raad is vaak aanwezig op gemeentelijke evenementen zoals de bio-en tuinmarkt, avondmarkt, kerstmarkt, … .
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BKO krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie leerden de kinderen Professor Pol en zijn assistent Lepel kennen. Zij bouwden
een teletijdsmachine maar doordat een draadje fout
werd aangesloten, kwamen er opeens allerlei dieren
uit de machine! De professor en zijn assistente namen
de nobele taak op zich om de dieren op te voeden, te
leren praten, te leren eten met bestek, enzovoort… Dat
zorgde natuurlijk voor grappige taferelen. Enkele
sfeerbeelden:

De huidige voorzitter nam haar taak 9 jaar ter harte en
geeft nu de fakkel door. Daarom is het gemeentebestuur op zoek naar een opvolger. Geïnteresseerd?
Bezorg ons voor 31 mei uw kandidatuur via e-mail:
info@kampenhout.be.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente I Jeugd

Kunstgrasveld voor
voetbalclubs
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De gemeenteraad van februari keurde het aanbestedingsdossier voor een nieuw kunstgrasveld goed. Het kunstgras
komt op het huidige B-veld van SK Kampenhout aan de
Zeypestraat. Het vernieuwde terrein is vooral in de winter
handig en zal belangrijk zijn voor de uitbouw van de jeugdwerking en de toekomst van de clubs (Sportkring Kampenhout en VK Berg-Op). Het gaat om een kunstgrasveld dat
zal voldoen aan de ‘FIFA Quality norm’. Als alles goed gaat,
start de aannemer in mei met de aanleg.

Zitdagen tax-on-web
Het belastingkantoor in Haacht sloot in januari de deuren en verhuisde naar de Philipssite in Leuven. In mei
zal de FOD Financiën drie zitdagen organiseren in
Kampenhout om de inwoners te helpen bij het invullen
van hun belastingaangifte.
Telkens van 9 tot 14.30 uur op woensdag 17, 24 en
29 mei in de Glazen Zaal van het OCMW.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
jeugd@kampenhout.be en
sport@kampenhout.be
016 65 99 15 en 016 65 99 75

Jongerennamiddag
woensdag 3 mei

Animatoren voor
speelplein ‘t Grobbeltje

Op woensdag 3 mei 2017 organiseren we onze jaarlijkse Jongerennamiddag.
Vorig jaar trokken we richting Hofstade om het hoogteparcours uit te testen. Dit jaar gaan we er ook weer
een sportieve en avontuurlijke namiddag van maken!
Ben je benieuwd? Hou dan zeker onze website in de
gaten, binnenkort volgt meer info!

Ben je graag bezig in groep en met kinderen? Ben je enthousiast, creatief en heb je zin voor verantwoordelijkheid?
Wil je deze zomer graag activiteiten bedenken, spelletjes
spelen en eens lekker gek doen? Dan ben jij de persoon
die we zoeken!
Schrijf je in als animator voor het speelplein: bezorg ons het
inschrijvingsformulier per mail ( jeugd@kampenhout.be) of
stop het in de brievenbus van sporthal Kampenhout.
Je vindt het formulier vanaf 18 april op www.kampenhout.
be/jeugd (home > action > ’t grobbeltje > animatoren).

De kindergemeenteraad
quizt!

OPGELET:
door werken aan de chirogebouwen in Relst, vindt het
speelplein voor kleuters tijdens de zomermaanden
plaats in de sporthal van Berg. Volgend jaar kunnen
onze kleutertjes vertoeven in een gloednieuw gebouw!

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Jeugd

De jeugddienst en de drugs- en alcoholpreventiewerker H3K organiseerden een superleuk quizspel, speciaal voor onze Kindergemeenteraad. Tijdens de krokusvakantie kwamen we samen en werd de kennis
van onze leden getest, en niet alleen hun kennis werd
op de proef gesteld!
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Muzikale avond gebracht door de concertband van de
Koninklijke Fanfare De Toonkunst uit Berg - Kampenhout o.l.v.
Kevin Absillis Gastharmonie: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Machelen.

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

Koud en warm buffet. Eten zoveel men wil! Iedereen van harte
welkom. Meer info: landelijkegilde-relst@kampenhout.be

Meer info op de welzijnspagina.

Lenteconcert fanfare

Seniorendansnamiddag

Eetdagen Landelijke
Gilde Relst

Gezonde toegankelijke
wandeling

vrij 28/04, za 29/04 en zo
30/04

Meer info op de achterpagina

Meer info op de cultuurpagina of via
www.kampenhout.be/kunstroute

Ruim aanbod aan één- en meerjarige bloemen en tuinplanten,
kruiden, … .

Meer info op de woonpagina

Door koor Frizant www.frizant.be

Zie ook de achterpagina

Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd laagveen.
zo 07/05 van 09.30 tot
Er zijn plassen, rietvelden, broekbos en soortenrijke natte
12.30 uur
graslanden. Begin mei is een geknipt moment om er kennis
mee te maken. Speciale aandacht gaat naar de voorjaarsbloei-

Kermis Relst

Kunstroute

Tuin- en biomarkt

Infosessie: Mijn
verwarmingsketel is
aan vervanging toe

The breath of music

Kermis Buken

Wandeling - Ontluikend
en ontluisterend Torfbroek

Centrum Relst

Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26

Sport- en
Cultuurcentrum Berg,
Torfbroeklaan 25

Park van Relst,
Aarschotsebaan 128

Salons Deli-Dish,
Brouwerijstraat 24

Sport- en
Cultuurcentrum Berg,
Torfbroeklaan 25

Jeugdhuis TonzenT,
Hutstraat 22

Locatie

za 6/05 en zo 07/05

za 6/05

di 2/05 van 19.30 tot
22 uur

za 29/04 van 09.30 tot
16 uur

Torfbroek parking,
Visserijlaan

Centrum Buken

Sport- en cultuur
centrum Berg

Glazen zaal (OCMW),
Dorpsstraat 9

Gemeenteplein
Kampenhout

za 29/04 van 14 tot 18 uur, Kampenhout
zo 30/04 van 14 tot 18 uur
en ma 1/05 van 14 tot 17 uur

ma 24/04 van 15.15 tot
16.15 uur

Valinitiatie – leren vallen Meer info op de seniorenpagina.
zonder zorgen

zo 23/04 om 14 uur

za 22/04 en zo 23/04

ma 17/04 en 15/05,
telkens om 14 uur

za 15/04 van 20 tot 23 uur

Na een geweldige eerste editie komt nu de nog betere 2e editie za 15/04 om 19.30 uur
van TonzenT Saloon. Met dit jaar 3 geweldige bands die ervoor
zullen zorgen dat niemand stil kan blijven staan! The wrong
choices, Cat and the bearded monky’s en Mary’s little lamb.

TonzenT Saloon

Datum

Omschrijving

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

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

Volgende activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks ingericht:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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zo 14/05 van 10.30 tot
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wil Natuurpunt Kampenhout in de voormiddag samen met u terugblikken op de dingen 17 uur
die maken dat het Torfbroek vandaag is wat het is: een
prachtig stukje natuur. We kijken ook vooruit en durven
gedurfde plannen maken. In de namiddag kan u een prachtige
uitgestippelde wandeling maken. U krijgt op verschillende
landschapsposten uitleg over het gebied en er zijn kinderactiviteiten (o.a. kinderzoektocht).

Meer info op de cultuurpagina.

VGSK De Boomhut organiseert een spetterend 2daags
schoolfeest. Vrijdag is er vanaf 20u een “soiree” met cava en
gin-tonicbar en mogelijkheid tot dansen. Zaterdag vanaf 13u
opent het schoolfeest in ware festivalstijl. Iedereen is welkom
op ons festival voor een optreden, hapje, drankje of spelletje.
Ambiance verzekerd!

Zie ook de achterpagina

Leer uw kind fietsen op 2 wielen- met behulp van ervaren
za 20/05 van 9.30 tot
monitoren en actieve begeleiding van de ouders! Meer info op 12 uur
de sportpagina.

Voor 35 jaar Ons Tehuis Brabant organiseren wij een zondag- zo 21/05 om 14 uur
café met wandeling. Deze wandeling van 8 km is rolstoeltoegankelijk en start op het domein van Ons Tehuis Brabant. Na
de wandeling is er koffie en taart en andere drankjes. Iedereen
welkom!

Concert door kinder- en jeugdkoor Jong Cantabile.

Begin juni is een geschikte periode om samen met Natuurpunt zo 04/06/17 van 9.30 tot
kennis te maken met het natuurleven in Torfbroek. Laarzen zijn 12.30 uur
aanbevolen.

Zie ook de achterpagina

Viering 40 jaar
Torfbroek

Viooldag
(Week van de Folk)

Schoolfeest
De Boomhut

Kermis Berg

Kijk Ik Fiets

Zondagcafé met
wandeling

Jong Cantabile concert

Op en Top Torfbroek

Kermis Kampenhout

Gemeenteplein
Kampenhout

Torfbroek parking,
Visserijlaan

De Corren
(Steenokkerzeel)

Ons Tehuis Brabant,
Perksesteenweg 126

Sporthal Kampenhout,
Zeypestraat 26

Centrum Berg

De Boomhut
Kampenhout,
Brouwerijstraat 2

De Cultuurberg,
Bergstraat

Sport- en
Cultuurcentrum Berg,
Torfbroeklaan 25

Centrum
Nederokkerzeel

Abdij Van Park, Leuven

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 3 mei 2017 in!

za 10/06, zo 11/06
en ma 12/06

za 27/05 vanaf 14 uur

za 20/05, zo 21/05
en ma 22/5

vrij 19/05 om 20 uur
za 20/05 om 13 uur

zo 14/05 van 15 tot 19 uur

za 13/05,zo 14/05 en
ma 15/05

Zie ook de achterpagina

Kermis Nederokkerzeel

zo 07/05 van 14.30 tot
16 uur

Davidsfonds Kampenhout organiseert een bezoek aan de
Abdij van Parkunieke erfgoedsite en topmonument in prachtige restauratiestaat, met Jos Daniëls, voorzitter van het
beheerscomité.

Bezoek Abdij van Park

ers. Laarzen aanbevolen. Door Natuurpunt Kampenhout.

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

WANDELEN: Witloofstappers
Van april t.e.m. augustus wekelijks wandelen op donderdag – start om 19.30
uur, wandeling van ongeveer 7 km.
Twee uurtjes wandelen in de natuur en
een 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

Schildersatelier:
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 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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VAARHAPPENING
Maandag 1 mei start het toeristisch vaarseizoen
met allerlei animatie op en rond het kanaal te Kampenhout-Sas (zwaaikom).
Ervaar de charme van het varen. Vanaf 10 uur kunt u
om het uur, dankzij de medewerking van de lokale
Yachtclub ‘Het Sas (YCHS), een boottochtje maken naar Boortmeerbeek sluis en terug. Vraag uw
gratis ticket bij de infostand van de toeristische
dienst aan het kanaal.

HET HART VAN
MIJN GEMEENTE

DA’S ZO
DICHTBLIJ

ZO DICHTBLIJ, VAN 29 APRIL TOT EN MET 3 JUNI 2017
Vraag je tombola-loten in de deelnemende zaken
en maak kans op prijzen uit onze gemeente
www.zodichtblij.be

KAMPENHOUT I Lokale economie I Toerisme

Boodschappen doen bij lokale handelaars, met de fiets
naar school en werk, straten vol bekende buren, een gezellig terrasje op een historisch plein - het kan allemaal, in de
gemeente- of stadskern van morgen.
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Geniet van een hapje en een drankje of kuier langs
de infostandjes van verenigingen. Maak kennis met
de wondere wereld van de ezel bij de stand van De
Kampenhoeve of breng een gratis bezoek aan het
Witloofmuseum. Kinderen kunnen op speurtocht
gaan, zich laten schminken, cupcakes versieren,
knutselen of oude volkspelen beoefenen.
Verder op het programma:
- een kabouterwandeling in het Weisetterbos
- huifkartochten
- degustatie streekproducten
- ….
Iedereen welkom!
Meer info:
Toerisme Kampenhout toerisme@kampenhout.be
– 016 65 99 71 www.kampenhout.be/toerisme

‘Zo Dichtblij’ stimuleert detailhandel en ondernemerschap
op de juiste plaats. Daarom kunnen de handelaars en ondernemers in de kern u in de campagneperiode van 29 april
tot 3 juni bij elk bezoek belonen met een Zo Dichtblij-lot,
waarmee u kans maakt op een lokale prijs. Telkens u een lot
registreert op zodichtblij.be, krijgt u een praktische tip mee
rond één van de zes transitie-thema’s.
Wil u als ondernemer of handelszaak ook tombola-loten
verdelen? Lees meer op pagina 21.
‘Zo Dichtblij’ maakt deel uit van het programma Gemeente
voor de Toekomst en vervangt ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’. Meer info op www.gemeentevoordetoekomst.be

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

Over de grens
van grijze steden
Oproep dorpsdichter

Bent u ouder dan 16 jaar, woont u in Kampenhout en wilt u
op regelmatige basis gedichten schrijven en delen met een
publiek? Waag uw kans, wie weet wordt u onze nieuwe
dorpsdichter voor de komende twee jaar!
Kandidaten bezorgen ons drie zelfgeschreven gedichten
voor 30.06.2017: één Nederlandstalig gedicht over Kampenhout en twee Nederlandstalige gedichten over een zelfgekozen onderwerp. Motiveer uw deelname en vermeld uw
identiteit in een bijgevoegde gesloten omslag.

GEZOCHT:
Vrijwilligers voor opstart
Café Combinne!
Café Combinne is een praatcafé voor Nederlands- en
anderstaligen. Zij komen in een gezellige omgeving
samen om met elkaar te praten in het Nederlands over
dagdagelijkse dingen: werk, hobby’s, koken ... .
Het gemeentebestuur wil dit initiatief ook in Kampenhout opstarten en zoekt hiervoor vrijwilligers.
Wilt u Kampenhoutenaren die nog wat moeite hebben
met Nederlands helpen oefenen?
Kunt u zich hiervoor vrijmaken overdag of ‘s avonds?
Geef ons vrijblijvend een seintje (gegevens + waarom
u dit graag zou doen) op cultuur@kampenhout.be of
016/65 99 39.

DE WITLOOFGEMEENTE

Kom mee en volg mij
Over de grens van grijze steden
Onverwachts bereik je ineens
Een prachtige streek
Alsof de echte wereld hier pas begint
Je voelt dat je hier welkom bent
Langs de weg strekken mooie donkere bossen zich uit
De huizen staan nu meestal van elkaar verwijderd
In een riante omgeving
Wordt alles aangenaam en rustiger
Ook de lucht lijkt wel zuiverder
De hemel wordt weer blauw
De rumoerige stad vergeet je nu meteen
Inderdaad ons dorp ligt hier
Tussen grote steden
Ten oosten een wereldbekend universitair centrum
Ten zuiden een drukke hoofdstad
Ten westen een belangrijke aartsbisschopsdom
Hier ligt ons dorp omringd door autosnelwegen
Een internationale luchthaven bedrijvige kanalen
en rivieren
Sluizen bruggen modern uitgeruste kaaien
Levendige brede lanen overbevolkte plaatsen en winkelstraten
Ons dorp ligt hier als een warm en gezellig nest
Een wondermooi natuurreservaat een beschermde oase
Landelijk maar ook verfijnd
En knap natuurlijk dat spreekt vanzelf
Kampenhout ik heb je lief
16.2.2017
© Helene De Man, dorpsdichter van Kampenhout

KAMPENHOUT I Lokale economie I Toerisme

Kampenhout gaat voor de tweede keer op zoek naar een
dorpsdichter. lemand die schrijft over plaatsen, mensen of
gebeurtenissen in onze gemeente.lets persoonlijks of juist
algemeen.Bent u een enthousiaste creatieveling die kan rijmen en dichten? Vindt u het leuk om mooie woorden en
poëtische zinnen uit uw pen te laten vloeien?
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Meer info
www.kampenhout.be/cultuur
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 39

Viooltreffen
In het kader van ‘De Week
van de Folk’ organiseert het
Brabants Centrum voor Muziektradities (BCM) op zondag 14 mei 2017 een bijeenkomst voor violisten die hun
volksmuziekrepertoire willen
uitbreiden. Deze bijeenkomst
is niet alleen voor folkmuzikanten. Ook violisten die les
geven aan een muziekschool zijn welkom. Het aangeboden repertoire omvat heel wat bruikbaar materiaal
om eigen projecten te ontwikkelen.

KUNSTROUTE 2017
Bewonder op 29 april, 30 april en 1 mei op verschillende locaties
in Kampenhout de creatieve uitspanningen van onze kunstenaars!
Het aanbod is zeer divers: meer dan 20 kunstenaars hanteren
verschillende disciplines, van schilderkunst (acryl, aquarel, … ),
beeldhouwkunst tot het maken van poppen en hoeden.
Folder met meer info en alle adressen vooraf verkrijgbaar in
de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek,
sporthal), op www.kampenhout.be en tijdens het kunstroute weekend bij de kunstenaars.

Hubert Boone loodst u door het programma: Walsen
en Mazurka’s uit Midden-Brabant, het Hageland en de
Zuiderkempen. De meeste van deze nummers werden oorspronkelijk genoteerd voor blaasinstrumenten, maar Boone heeft ze netjes uitgeschreven in een
vlot speelbare viooltoon.
Na de voorstelling krijgen de deelnemers de partituren; ze kunnen ze dan vrij gebruiken voor eigen initiatieven.
Voor zijn vioolinterpretatie liet Boone zich vooral inspireren door zijn streekgenoot Jean Smout uit Veltem (1914-2012), een van de laatste dorpsviolisten van
ons land. Ook de begeleidende functie van de viool in
orkestverband komt aan bod, met voorbeelden genoteerd door violist Petrus Cerneels uit Hulshout (Zuider-Kempen) op het einde van de 19de eeuw.

KAMPENHOUT I Cultuur

ZONDAG 14 mei 2017 VAN 15 TOT 19 UUR
DE CULTUURBERG
(Bergstraat 15, 1910 Kampenhout)
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Deelname is gratis, maar meldt uw aanwezigheid bij
hubertboone@hotmail.com
(tel: 016/65.65.85) of via bcm@kampenhout.be.

www.kampenhout.be/bcm
bcm@kampenhout.be – 016/65 99 39

Meer info?
www.kampenhout.be/kunstroute
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KIJK! IK FIETS!

ENHOUT

Leren fietsen op twee wielen is een complexe aangelegenheid. Sommige kinderen fietsen al na een paar
minuten, anderen doen er dagen, weken of maanden
over. Om kinderen en ouders een duwtje in de rug te
geven, is er op zaterdag 20 mei 2017 ‘Kijk, ik fiets’ in
de sporthal van Kampenhout.

In februari werden de sportkampioenen van onze gemeente gehuldigd in het sport- en cultuurcentrum van Berg.
Bij de jeugdkampioenen waren Yoran Moens (motocross)
en Zara Poels (ruitersport) de uitschieters.

Kleuters die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes
of op een loopfiets, leren op twee uur tijd fietsen op
twee wielen. Ervaren lesgevers begeleiden de activiteit en geven nuttige tips aan de kinderen en de ouders.
Inschrijven bij de sportdienst (max. 20 deelnemers).
Elk kind moet begeleid worden door een volwassenen.
Prijs: 5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen)

Dries De Schepper (artistieke gym) kreeg een eervolle vermelding, hij wordt in de topsportschool van Gent klaargestoomd voor de olympische spelen.
Bij de volwassenen werden Thomas Lissens ( judo),
Jean-Marie Swinnen (schietsport), VK Berg-op vzw en SK
Kampenhout gevierd.

Zara Poels werd door de sportraad uitgekozen als sportfiguur van het jaar 2016. Haar palmares is zowel nationaal als
internationaal indrukwekkend. Als kers op de taart won ze
voor eigen publiek de ‘Wereldbeker Jumping voor Pony’s’
tijdens de Kerstjumping in Mechelen.
Proficiat aan al onze Kampenhoutse kampioenen!

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Sport

De prijs voor sportverdienste 2016 ging naar Michel De
Groote die die met een bionische beenprothese deelnam
aan de allereerste Cybathlon in Zürich (Zwitserland). De cybathlon is een kampioenschap voor paratleten die geholpen worden door robot assitieve technologie. Deze technologie werd ontwikkeld door het BruBotics onderzoeksconsortium van de Vrije Universiteit Brussel. Op die
manier wordt het voor Michel mogelijk om bijvoorbeeld een
trap te nemen of in en uit een zetel te stappen.
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Cursus reanimeren en
defibrilleren
Sportweken
De inschrijvingen voor de zomersportweken zijn lopende. Alle data nog eens op een rijtje:
MA 03/07/2017 tot en met VRIJ 07/07/2017 VOLZET!
Sportweek voor kinderen van 6 tot 12 jaar
MA 17/07/2017 tot en met DO 20/07/2017
Sportweek voor kinderen van 6 tot 12 jaar
MA 07/08/2017 tot en met VRIJ 11/08/2017
Sportweek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar
WOE 16/08/2017 tot en met VRIJ 18/08/2017
Sportweek voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar
MA 21/08/2017 tot en met VRIJ 25/08/2017
Sportweek voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar
MA 28/08/2017 tot en met DO 31/08/2017
Sportweek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar

WANNEER: 16 mei 2017 van 19 tot 22 uur
WAAR: Glazen zaal OCMW
Inschrijven vóór 9 mei via
welzijn@kampenhout.be of 016/ 65 99 20

Wist u dat …
…verenigingen die een opleiding gevolgd hebben, ook een
AED-uitleentoestel kunnen lenen bij het gemeentebestuur?
Zo kan iedereen met een gerust hart naar uw activiteit komen.
Meer info bij dienst welzijn.
… u de AED-toestellen in de sporthal van Kampenhout en het
sport- en cultuurcentrum van Berg vindt?

KAMPENHOUT I Sport I Welzijn

… er nu ook aan het kantoor van Argenta Kampenhout (Van
Beethovenlaan 2) een AED-toestel beschikbaar is?
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Bloed geven
5 april 2017: 18 tot 20.30 uur
26 juli 2017: 18 tot 20.30 uur
Waar:
Inschrijvingen via www.kampenhout.be of bij de sportdienst.

OCMW Kampenhout,
Dorpsstraat 9

DE WITLOOFGEMEENTE
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welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Gezonde wandeling
Zondag 23 april 2017 om 14 uur wandelroute van 6 km
door Kampenhout.
Vertrek en aankomst aan het sport- en cultuurcentrum
Berg met onderweg:
• L’ Origien - Belgisch kampioen ijs bereiden
• Foodtruck - met een knipoog naar het Kampenhouts
witloof
• Pannenkoekendag van Samana Berg
Deelname is 5 euro per persoon.
Inschrijven is vereist en kan tot 17 april via welzijn@
kampenhout.be of 016/65 99 20. Uw inschrijving is pas
geldig na overschrijving van het deelnamebedrag op
rekeningnummer BE17 0910 1028 1221 (vermeld ‘Wandeling + naam + aantal personen’).
Jong en oud, groot en klein, in rolstoel, kinderwagen,
met of zonder viervoeter, iedereen is van harte welkom!
Organisatie: welzijnsraad Kampenhout
Met dank L’Origien, Foodtruck, Samana Berg en het
Rode Kruis.

Ons Tehuis Brabant zkt.
4 nieuwe cliënten
Ons Tehuis Brabant vzw (OTB), een erkende voorziening voor volwassenen met een mentale beperking,
zoekt nieuwe bewoners! Waar vroeger een match werd
gezocht op de wachtlijst, moet de vzw nu zelf de open
plaatsen en het aanbod adverteren zodat de persoon
met een beperking hen vindt en kan contacteren (i.p.v.
andersom).
OTB wil graag nieuwe mensen verwelkomen in de
OTB-familie en hen een warme thuis geven in de comfortabele woningen. Er zijn vier plaatsen vrij voor (intensieve) woonondersteuning, gekoppeld aan dagondersteuning. De 24-uursondersteuning (begeleiding en
permanentie) krijgt een vraaggestuurde invulling binnen een collectieve setting. Bent u geïnteresseerd?
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem
contact op met Mia Vandervelde (Sociale dienst, 016
65 91 10, info@onstehuisbrabant.be).
Meer weten over OTB vzw ? Neem een kijkje op
www.onstehuisbrabant.be.

Berg

Infomoment: studie naar vroegtijdig opsporen van kanker

Voor deze studie zoekt UZ Leuven 1000 gezonde mannen
én vrouwen ouder dan 65 jaar bij wie zij een eenvoudige
bloedname mogen doen.
Wilt u meer weten over deze studie of heeft u interesse om
deel te nemen*? Kom vrijblijvend luisteren:
18 april 2017 om 13 uur
in de Glazen Zaal van het OCMW (aansluitend na wekelijks
Buurtrestaurant)

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Welzijn

Het Universitair Ziekenhuis van Leuven wil nagaan of kanker snel en efficiënt kan worden opgespoord door middel
van een bloedtest, zonder ingrijpende lichamelijke onderzoeken.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 30

SENIOREN VEILIG IN HET VERKEER

Praktijkcursus elektrisch fietsen
U ontdekt de mogelijkheden van de elektrische
fiets en u leert de risico’s beter inschatten. Door
enkele eenvoudige oefeningen ontdekt u niet alleen de fiets, maar leert u ook de voornaamste
vaardigheden om u veilig voort te bewegen.
Hoe snel rijdt zo’n elektrische fiets? Welke verkeersregels zijn van toepassing? Is het veilig?
Welk type past het best bij mijn noden? Zal ik
dat wel kunnen?
Wanneer: vrijdag 2 juni 2017 van 10 tot 12 uur
of van 13 tot 15 uur
Waar: Gemeenteplein Kampenhout
Prijs: 5 euro
Inschrijven voor 18 mei 2017 via
welzijn@kampenhout.be of 016/65 99 20

Iedereen weet wel wat de dode hoek is, maar
waar bevinden die dode hoeken zich juist? Volstaat het om steeds voldoende afstand te houden van de vrachtwagen? Ben ik zichtbaar als ik
voor een vrachtwagen rijd? Zijn de dode hoeken van mijn eigen wagen dezelfde als die van
een vrachtwagen? Op al deze vragen krijgt u
antwoord tijdens de interactieve opdrachten,
experimenten en stellingen.
Met de verkeersquiz testen we op een ludieke
en ontspannen manier uw kennis van het verkeersreglement. Het ideale moment om uw verkeerskennis op te frissen.
Deelnemers krijgen vijftig meerkeuzevragen
over de wegcode voorgeschoteld. Iedereen
krijgt de kans om met het antwoordformulier de
vragen te beantwoorden, individueel of in groep.
Na afloop worden alle vragen en antwoorden
overlopen en krijgt u extra uitleg bij de thema’s
die aan bod komen.
Wanneer: maandag 19 juni 2017 van 9 tot 13 uur
Waar: Glazen zaal (OCMW, Dorpsstraat 9)
Prijs: 5 euro
Inschrijven voor 2 juni 2017 via
welzijn@kampenhout.be of 016/65 99 20
In samenwerking met seniorenraad Kampenhout.

KAMPENHOUT I Senioren

Cursus: Veilig verkeer
Aan de hand van doe-activiteiten ziet u waar de
dode hoek zich bevindt en waar u zichtbaar
bent voor chauffeurs. Na deze workshop heeft
de dode hoek geen geheimen meer voor u.
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REGIONALE SPORTELDAG 50-PLUSSERS
Naar jaarlijkse gewoonte trekken de gemeenten van onze sportregio naar Durbuy. Alle 50-plussers zijn welkom om mee te kajakken, wandelen, fietsen, een kasteel of park te bezoeken, … .
Wanneer: donderdag 4 mei, van 7 uur tot 18 uur (dit zijn voorlopige richturen)
Prijs: 10 euro (busvervoer, verzekering, broodje en activiteiten inbegrepen)
Inschrijven voor 10 april via sport@kampenhout.be of 016 65 99 75
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Neem deel aan ‘Zo Dichtblij’ en doe het
hart van onze gemeente kloppen!

Week van de valpreventie
Blijf in beweging, doe het veilig!
Eén op de drie 65-plussers valt minstens één
keer per jaar. Zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Stoornissen in evenwicht, spierkracht
en/of mobiliteit zijn enkele van de belangrijkste
risicofactoren voor een val. Ze kunnen vermeden worden door regelmatig te bewegen. Dat is
de beste remedie om valpartijen te voorkomen.
Tijdens de Week van de Valpreventie van 24
tem 30 april 2017 roepen we iedereen op om
valincidenten te vermijden: wees actief, maar
doe het op een veilige manier.

Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseren Bond Beter
Leefmilieu, UNIZO en de Gezinsbond de nieuwe campagne
‘Zo Dichtblij’, die voortbouwt op het succesvolle ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.
Tijdens de campagneperiode kunt u leuke posters uithangen met de slogan ‘Fijn u hier weer te zien!’ en iedere klant
belonen met een lot. Op die manier maakt ‘Zo Dichtblij’ de
inwoners bewust van het belang van een bruisende kern, en
wordt detailhandel, horeca én ondernemerschap in en
rond de kern op de juiste plaats gestimuleerd. Want ook
diensten, creatievelingen en kleinschalige productie brengen het centrum tot leven.
Deelnemers kunnen hun loten registreren op deze website
en maken kans om een lokale prijs te winnen.

VALLEN ZONDER ZORGEN

Hoe schrijf ik mijn zaak in?

Na dit openlesmoment, onder leiding van
een judo-leraar, begrijpt u beter wat vallen is
en hoe u die beweging kunt sturen met de
juiste reflexen. U leert eenvoudige basisoefeningen waar u bovendien uw lenigheid
mee stimuleert!

Registreer u op www.zodichtblij.be. U ontvangt een bevestigingsmail, klik op de link om uw account te activeren.

maandag 24 april van 15.15 tot 16.15 uur
sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26).
Losse sportkledij is aangewezen
Inschrijven doet u via welzijn@kampenhout.
be of 016/65 99 20

Maak uw zaak aan. In het veld ‘Eventuele opmerkingen aan
de gemeente’ kunt u opgeven of u een prijs schenkt voor de
lokale prijzenpot.
Uw gemeente bezorgt u midden april een campagnepakket.
Van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 3 juni beloont u al
uw klanten met een Zo Dichtblij-lot.

op www.zodichtblij.be
of via milieudienst@kampenhout.be.

DANS JE LEVEN LANG!

Aan de kampenhoutse handelaars:

Dansen is niet alleen leuk, maar ook gezond. Trek dansschoenen aan, neem uw
man, vrouw, buren en vrienden mee en
geniet van bewegen!

Na het succes in 2012 en 2014 wil de jeugddienst met jullie
hulp op 28 juni 2017 opnieuw een Roefeldag organiseren!

OPROEP ROEFELDAG

Kom op maandag 17 april vanaf 14 uur naar
de seniorendansnamiddag in feestzaal
“Salons Deli-dish”(Brouwerijstraat 23).
Heeft u daarna de smaak te
pakken? Geen probleem, de
dansnamiddagen zijn er elke
derde maandag van de
maand (behalve juli en
augustus)!

Danesn
je levg
lan
We e k va n d e Va l p r e ve ntie

DE WITLOOFGEMEENTE

Op een Roefeldag nemen de kinderen een kijkje in de ‘Grote-mensen-wereld’. Kinderen van 6 tot 13 jaar bezoeken dan
jullie winkels, kijken rond in jullie bedrijven en helpen, indien mogelijk, zelfs mee. Deelnemende handelaars verschijnen in de gemeenteberichten en op de gemeentelijke
jeugdwebsite.
De jeugddienst en vooral de kinderen van Kampenhout appreciëren het enorm als u deelneemt. Samen maken we er
een onvergetelijke dag van!

.be

Voor inlichtingen en/of het inschrijvingsformulier: contacteer onze jeugdconsulent of kijk op onze website.

KAMPENHOUT I Senioren I Middenstand

Se
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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

Carnaval
In Nederokkerzeel stapten de kinderen van Het Klimtouw samen met de kleuters van ‘t Okkerzeeltje door het dorp in een
kleurrijke stoet. Verschillende kinderen gaven daarna nog een superleuk optreden.

KAMPENHOUT I Onderwijs

In de namiddag hadden de kinderen van De Toverberg minder geluk. Door het slechte weer kon de stoet niet doorgaan,
maar een spetterende modeshow was een leuk alternatief. Daarna was het tijd voor heerlijke pannenkoeken en spelletjes.
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Inschrijvingen

Schoolfeesten

Om uw zoon of dochter in te schrijven in Het Klimtouw of De
Toverberg voor het komende schooljaar, maakt u best een
afspraak via directie@detoverberg.be of 016/65 99 77.

HET KLIMTOUW - zaterdag 22 april 2017
DE TOVERBERG - zaterdag 24 juni 2017
Hopelijk tot dan!
DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

TUIN- EN BIOMARKT
zaterdag 29 april 2017
9.30 - 16 uur
Gemeenteplein Kampenhout

Stof tot nadenken

Het bestuur kreeg onlangs volgend bericht en wil dit graag
met u delen:

Vaak vinden jeugdverenigingen ongewenst meubilair
aan hun lokalen. Het spreekt voor zich dat dit tot vervelende situaties leidt, zoals lokalen vol ongewenste zetels,
kussens, … .
Met afval worden de verenigingen niet geholpen. Neem
daarom altijd eerst contact op met de vereniging voor u
er iets kwijt wil.
Als voorbeeld ziet u hieronder foto’s van Scouts Nederokkerzeel. Ook daar worden ongevraagd zetels en ander materiaal afgezet.

Nu schrijf ik deze emotionele oproep:
Aan iedereen die gebruik maakt van ons platteland, het
platteland waar u zo graag door fietst , loopt, wandelt of
met de auto rijdt, het platteland dat grotendeels door landbouwers wordt onderhouden, gooi a.u.b. geen afval langs
de kant van de weg.
Hoewel ik regelmatig bergen afval verzamel en ik voor elk
stukje afval stop wanneer ik het gras maai, hoewel er een
metaaldetector op de grashakselaar staat, alsook magneten bij het voer, Hoewel ik al deze voorzorgsmaatregelen
neem, moest ik vandaag niet één maar drie (!) koeien afgeven door zeer beschadigde longen, maagdarmstelsel en
hart.
Mijn dierenarts kon niet anders meer dan mij slecht nieuws
geven: we moesten ze laten inslapen .
Sluikafval heeft een grotere impact dan alleen maar het
staatbeeld bezoedelen … .

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Milieu

Sluikstorten bij
jeugdverenigingen

Op deze mooie Valentijnsdag had ik een date met mijn dierenarts, iemand die mij in het algemeen alleen maar vreugde brengt. Maar vandaag kreeg ik alleen teleurstelling en
tegenslag. Begrijp mij niet verkeerd, hij kon er zelf helemaal
niets aan doen. Ik had hem deze morgen al vroeg gebeld
voor een koe die een beetje vreemd deed. Nog geen half
uur later stond hij hier. Maar het kwaad was al geschied.
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KERMISSEN

BUKEN

RELST

zaterdag 6 mei 2017

zaterdag 29 april 2017

KERMISATTRACTIES open vanaf 15 uur
KINDERDISCO van 16 tot 18 uur

KERMISATTRACTIES open vanaf 17 uur

opendeurdag KINDERKUNSTATELIER & tentoonstelling
KLEURENATELJEE (15 – 19 uur)

optredens ‘BLACK FLAG RISING’ (20.30 uur)
‘XZENT’ (21.30 uur)

STREEKBIEREN door Jeugdhuis TonzenT vanaf 17 uur

Doorlopend drankjes en pannenkoeken verkrijgbaar
in feesttent achter de pastorij

zondag 30 april 2017

zondag 7 mei 2017

KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
opendeurdag KINDERKUNSTATELIER & tentoonstelling
KLEURENATELJEE (14 – 19 uur)

ROMMELMARKT vanaf 9 uur in Bukenstraat
KERMISATTRACTIES open vanaf 10 uur

STREEKBIEREN door Jeugdhuis TonzenT vanaf 14 uur

APERITIEFCONCERT door K.F. De Vlaamse Leeuw Relst om 11 uur
DISCOBAR ‘BO’ om 15 uur

KINDERGRIME door Chiro Kampenhout van 16 tot 18 uur

GLITTERTATOO’S van 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur
KINDERGRIME om 14 uur
workshop SPAARPOT EN/OF SPORTZAK MAKEN

maandag 1 mei 2017

KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur

Doorlopend drankjes en pannenkoeken verkrijgbaar
in feesttent achter de pastorij
.

BERG
zaterdag 20 mei 2017

KERMISATTRACTIES open vanaf 17 uur

zondag 21 mei 2017

KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
ROMMELMARKT van 7 tot 17 uur
(parking sporthal Berg)
GROTE GARAGEVERKOOP
(in 31 straten!)

maandag 22 mei 2017
KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur

NEDEROKKERZEEL
KERMISATTRACTIES
zaterdag 13 mei 2017 vanaf 17 uur
zondag 14 mei 2017 vanaf 14 uur
maandag 15 mei 2017 vanaf 16 uur

KAMPENHOUT
zaterdag 10 juni 2017

KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur
Familiedag: korting op attracties

zondag 11 juni 2017

JAARMARKT vanaf 10 uur
KERMISATTRACTIES open vanaf 10 uur

maandag 12 juni 2017

KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur
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Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I
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