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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be
Like ons op Facebook!
facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be
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Milieu
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Vereniging in de kijker
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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

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be
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Financiële dienst

Senioren
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Villa Lucie, Gemeenteplein

Sport
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Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Politie
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Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Brandweer
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Welzijn
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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

Jeugd

20-21

OCMW

22-23

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Cultuur

Mobiliteit

2

Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11

Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
info@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16
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

Mobiliteit

016 65 99 03

mobiliteit@kampenhout.be

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

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

bibliotheek@kampenhout.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW
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Beste Kampenhoutenaar,
Blij hem te mogen hebben ontmoet.
Dankbaar voor de woorden waarmee
hij zijn en ons Kampenhout zo mooi beschreef.
Op 7 september overleed Marcel Pira.
Hij groeide op in Kampenhout en vestigde zich nadien in Mortsel. Maar Kampenhout liet hem nooit los. Talloze gedichten van zijn hand prijken in onze
gemeente. In mei 2012 werd Marcel Pira
gehuldigd voor zijn mooie gedichten op al onze begraafplaatsen: de
poëzieprijs die de gemeente Kampenhout tweejaarlijks organiseert, is
naar hem vernoemd. Ik zal Marcel altijd herinneren als een zeer slimme,
empathische, woordkunstenaar en levensgenieter. Uit respect en erkenning werd Marcel Pira postuum ereburger.
Van de bijna 5000 gedichten en sonnetten zijn er een aantal die onze
gemeente en ons witloof verwoorden in al zijn pracht en praal: het witloofdorp en de witloofboer (u kunt het lezen op pagina 9). Op 2 december huldigen we Marcel en dragen we een monument aan hem op als
blijvende herinnering aan zijn onsterfelijke woorden.
Op 1 december neemt de gemeente Kampenhout samen met enkele
ondernemers een nieuw initiatief. “Ondernemend Kampenhout” heeft
als doel de ondernemers en zelfstandigen met elkaar in contact te brengen en hun werking te versterken. Alle zelfstandigen van Kampenhout
worden uitgenodigd.
We blikken terug op het succesvolle wereldspel van 11.11.11. op 15 oktober. Alle jeugdverenigingen namen deel. Een mooie bonte bende van
jeugdverenigingen speelde, lachte en smeedde banden. Dank aan de
initiatiefnemers van 11.11.11 en de jeugdraad.
Ook dank aan de inwoners voor het geduld voor de aanleg van de fietsstroken in het centrum. De veiligheid van de zwakke weggebruiker staat voorop. De hierop volgende gewijzigde verkeerssituatie zal voor iedereen
even wennen zijn. De mobiliteit in onze gemeente is een blijvend aandachtspunt die we steeds zullen blijven evalueren en bijsturen waar nodig.

Sinterklaasstoet

zondag 26 november 2017
13.30 uur:
Vorming van de stoet aan de Perksesteenweg tussen de Bulsomstraat en de Molenveldweg.
14 uur:
Doortocht aan het gemeenteplein van
Kampenhout.
Reisweg: Kerkstraat, Tiendeschuurstraat
(links), Stationsstraat, doortocht Ruisbeek,
Voortstraat, Nieuwe Kassei, Driesstraat,
Bogaertstraat, Kerk Nederokkerzeel
(+/-15 uur), Biststraat, O.L.Vrouwstraat,
Laarstraat, Neerstraat, Bergstraat, Kerk
Berg, Middenstraat , Torfbroeklaan
16 uur:
Einde stoet aan sport- en cultuurcentrum
van Berg (Torfbroeklaan 25).
Kinderen mogen de Sint begroeten in de
ontmoetingszaal en de overdekte speelplaats van school De Toverberg.
Drankgelegenheid ten voordele van de
Scouts van Berg.
Ouders, wees steeds voorzichtig en hou
uw kinderen goed bij de hand.
De reisweg is geen gesloten circuit, het
verkeersreglement blijft van toepassing.
Organisatie:
VZW Handelaarsverbond MVGK Kampenhout
mvgk@kampenhout.be
Facebook: Middenstand Kampenhout

Vergeet niet mee te lopen met onze aflossingsmarathon en/of de eindejaarsjogging op 16 en 17 december. En als laatste tip: zet de eindejaarsperiode gezellig in en kom even langs op de kerstmarkt op 19 december.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017

DE WITLOOFGEMEENTE

maandag 1 januari 2018
dinsdag 2 januari 2018

KAMPENHOUT I Gemeente

Intussen lopen de sessies “kleur mee de toekomst”. Blijf dit volgen en
neem zeker deel! Uw mening is belangrijk voor de toekomst van onze
mooie gemeente. Meer info vindt u op www.kleurdetoekomst.be .
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31
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KAMPENHOUT I Burgerzaken

Felicitaties van het gemeentebestuur, ook aan diegenen die om persoonlijke redenen hun identiteit liever niet
opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.
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Geboortes

Huwelijken

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

(eind augustus – september - oktober)

Wouter Daniëls &
Loes Ubachs

Niene

Hector Salazar Morales &
Consuelo Chango Lopez

Melissa

23/06/2017

Peter Vuchelen &
Audrey Dederen

Vic

26/06/2017

Metin Kizilirmak &
Esmeralda Vazquez Baldivia

Ayline

Gaëtan Guiette &
Marijke Hendrickx

Anaïs

6/07/2017

Frederik Noak &
Lisanne De Cock

Jerom

10/07/2017

Peter Meulemans &
Leen Rombauts

Jolien

13/07/2017

Anass Messaoudi &
Ahlam Adda

Noor

17/07/2017

John Philip &
Liane Mc Grath

Ruby

18/07/2017

Sven Van Riet &
Sabine Verheyden

Vinz

22/07/2017

Mats Vandeweeghde &
Kelly Hendrickx

Eliott

24/07/2017

Mike Vallaeys &
Eve Bosmans

Jill

7/08/2017

Bram Verstockt &
Barbara Deleenheer

Lars

12/08/2017

Walid Bouazza &
Oumaima Bairi

Inaya

18/08/2017

Roel Franckx &
Tine Bosmans

Arthur

26/08/2017

Brahim Laroussi &
Majda Belhaj

Amber

30/08/2017

Gilles Verlé &
Jessica Michielsen

William

6/09/2017

Vanessa Swiggers &
Michael Bollen

Margaux

6/09/2017

Tim Vanhecke &
Victoire Van Elten

Oliver

7/09/2017

Maarten Doms &
Vanessa Linthout

Jasmijn

17/09/2017

15/06/2017

1/07/2017

Joeri De Cremer & Kelly De Ridder

26/08/2017

Steven Verdood & Joyce Lutin

02/09/2017

Koen Haesaerts & Jessy Honée

02/09/2017

Lieven Van Deun & Ilse De Smedt

09/09/2017

Christophe Van Droogenbroeck &
Julie Leemans

16/09/2017

Luc Snelders & Cathy Ramirez Flores

23/09/2017

Remko Wouters & Leen Slachmuylders 23/09/2017
Frederic Tavernier & Ellen Schoeters

07/10/2017

Peter Loomans & Joke Pinnoy

21/10/2017

Sabrina Isenborghs &
Marie Dereymaeker

28/10/2017

Huwelijksjubilarissen
(augustus - september)
Gouden
Joris Van Craenenbroeck & Denise Van Fraechem
Geert Vanhoof & Margareta Costermans
Frans De Smedt & Simone Gillyns
André De Koninck & Christiane Liekens
Victor Driessens & Elia Van Rie
Willy De Coninck & Agnes Van Opstal
Hendrik Geerts & Jenny De Greef
Diamanten
Eloy Jacques & Christiana Bruyninckx
Andreas Elskens & Augusta Verdeyen
Paul Smedts & Blanche De la Marche
Marcel Michiels & Marie Van Gysel
Jan Goossens & Marie Wijns
René Tobback & Agnes Beeckmans
August Van Nieuwenhuyse & Mathilde Casteels
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Briljanten
Petrus Boels & Maria Herten
René Verhoeven & Margaretha Dewolf

rza

ken

Overlijdens
Germaine Vander Elst

28/07/2017

Anna-Maria Van Ingelgom

01/08/2017

Staf Moeys

14/08/2017

Dirk Vermeulen

29/08/2017

August Goyvaerts

10/09/2017

Willy Mommaerts

18/09/2017

Irma Eekeleers

26/09/2017

Magdalena Verboomen

30/09/2017

Maria (Fin) Verbelen

11/10/2017

Ontvangst gouden jubilarissen

Baby Anaïs zorgt
voor viergeslacht

René Tobback & Anges Beeckmans

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Op 6 juli 2017 zag Anaïs Guiette het levenslicht. Het kleine
meisje maakte daarmee een zoveelste vrouwelijk vier
geslacht van de familie volledig. Fiere mama is Marijke
Hendrickx, trotse oma is Kristel Van den Abeele en overgrootmoeder van het viergeslacht is Irène Vandenheuvel.
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Uw contactgegevens
in het rijksregister
Burgers kunnen hun e-mailadres en telefoonnummer in
het rijksregister laten invullen. De gegevens zijn handig in
de communicatie tussen burger en overheid en zijn bovendien een extra bescherming tegen identiteitsfraude.
Vanaf nu kunt u via www.mijndossier.rrn.fgov.be ook zelf
de gegevens toevoegen. ‘Mijn dossier’ is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken die het u mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in
het rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden
of af te drukken.

Z I N O M T I J D E N G E L D T E B E S PA R E N ?
GEEN TIJD OM NAAR
HET GEMEENTEHUIS TE GA AN ?

VEEL ATTESTEN
UIT HET RIJKSREGISTER
KUNT U VOORTAAN GRATIS
ONLINE AFHALEN VIA ‘Mijn DOSSIER’

Bekendmakingsberichten
einde termijn
Voor een aantal graven en nissen loopt de bekendmakingstermijn binnenkort af. Tot 30 november 2017
kan u een aanvraag indienen voor concessieverlenging of graf-/ nisbehoud. Latere aanvragen worden
niet meer in aanmerking genomen.
Herdenkingstekens of foto’s kan u nog wegnemen tot
30 november. Gelieve vooraf een seintje te geven op
het nummer 0495/60 55 50. We verwijderen de zerken vanaf 1 december. Nadien zijn er verdere ontruimingswerken.
Voor graven die niet behouden blijven, kunnen nabestaanden de voor- en familienaam van de overledene(n) laten graveren op de afscheidstafel ter hoogte van de strooiweide. Een naamgravure kost 110
euro en vraagt u aan voor 30 november 2017. De gravure zal klaar zijn voor Allerheiligen 2018.
Bij graven of nissen met einde termijn 1 januari 2018
– 31 december 2018 hangen sinds Allerheiligen 2017
ook bekendmakingsberichten op. Dit betekent niet
dat we de graven automatisch verwijderen, nabestaanden kunnen hun rechten laten gelden tot 31 december 2018.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Peter- of meterschap van een grafmonument

6

Burgers, verenigingen, … kunnen vanaf nu het peterof meterschap vragen van een grafmonument dat opgenomen is in de lopende bekendmakingsprocedure
en niet behouden zou blijven. Als u interesse heeft
om een steentje bij te dragen tot de instandhouding
van het funerair erfgoed, bezorg ons uw gemotiveerde aanvraag voor 1 december van dit jaar.
Ontdek het
op https://mijndossier.rrn.fgov.be

Info, voorwaarden, procedure, en aanvraagformulier:
http://www.kampenhout.be/burgerzaken/overlijden/

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

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

Infobeurs: levenslang
en aanpasbaar wonen
Zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen, het is
de droom van velen. Tijdens ons leven veranderen onze
noden en behoeften voortdurend. Als u bouwt of verbouwt, denkt u hier best al eens over na.
Vraagt u zich af welke aanpassingen u aan uw woning
kan doen, zodat u levenslang van uw woning kan genieten? Welke materialen en middelen mogelijk zijn? Waar u
op moet letten en hoe u best te werk gaat? Welke premies bestaan er?
Maandag 27 november
Beurs met standjes van 12u30 tot 15u30
Toelichtingen starten om 13 uur

voor kinderen van 5 tot 8 jaar – gratis – inschrijven hoeft niet

Locatie: Raadzaal gemeentehuis , De Griet 1, Zemst
Gratis infobeurs, inschrijven niet nodig.

Meer info? Woonloket Kampenhout - 016 65 99 18 woonloket@kampenhout.be
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Kom jij ook luistervinken?
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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!
NOVEMBER 2017
• woensdag
8 november
• woensdag
22 november
• zaterdag
25 november

om 16 en 16.30 uur
om 16 en 16.30 uur
om 11 en 11.30 uur

DECEMBER 2017
• woensdag
6 december
• zaterdag
9 december
• woensdag
20 december
• zaterdag
23 december

om 16 en 16.30 uur
om 11 en 11.30 uur
om 16 en 16.30 uur
om 11 en 11.30 uur

En de ouders? Zij mogen rustig genieten van een goed boek
en een kopje koffie.

KAMPENHOUT I Bib/Wonen/Toerisme

Oproep standhouders
opening vaarseizoen
Op 1 mei 2018 organiseert de toeristische dienst samen met yachtclub ‘Het Sas’ de jaarlijkse opening van
het toeristisch vaarseizoen. De hele dag wordt er gevaren en is er randanimatie, waaronder een kajakwedstrijd.
Is uw vereniging vrij op 1 mei? Bent u er graag bij
met een stand of wilt u deelnemen aan de kajakwedstrijd?
Contacteer ons via toerisme@kampenhout.be of
016 65 99 71. Hopelijk tot dan!

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

7 Kampenhoutse
kunstenaars

Café Combinne
Spreekt u al een beetje Nederlands en wilt u oefenen? Of
bent u Nederlandstalig, maar wilt u graag kennismaken met
andere culturen? Kom zeker eens langs bij ‘Café Combinne’,
een interculturele praatgroep waar Nederlands wordt gesproken. U leert er andere Kampenhoutenaren kennen en u
kunt gezellig praten over interessante thema’s.
Deelnemen is GRATIS. Inschrijven niet nodig
DINSDAG van 13.30 tot 15.30 uur
- 21 en 28 november
- 5, 12 en 19 december
DONDERDAG van 19 tot 21 uur
- 23 en 30 november
- 7, 14 en 21 december

KAMPENHOUT I Cultuur

in De Cultuurberg (Bergstraat 15, Kampenhout)

8

2017

Laat ons uw naam en discipline weten voor
5 februari 2018 (er is plaats voor 7 kunstenaars) via
cultuur@kampenhout.be .

Het boek omvat meer
dan tien artikels met
diverse onderwerpen:
van dagboeken van
soldaten uit WOI tot
Torfbroek en nonnen
van het rusthuis. Een
ideaal eindejaarsgeschenk?

jaarboek

Bent u creatief op vlak van schilderen, fotografie,
beeldhouwen, pottenbakken, juwelen maken of iets
anders? Wilt u graag uw werk in eigen streek tentoonstellen? We doen graag beroep op verborgen
Kampenhouts talent zodat ook deze editie een groot
succes wordt.

|

Een organisatie van het gemeentebestuur i.s.m.
cultuurraad

Volgende maand
verschijnt het zevende
jaarboek van heemkring Campenholt.

C a m p e n h o l t

27 tot 29 april 2018

Nieuw jaarboek Campenholt

Campenholt

JAARBOEK
2017

Uitreiking cultuurprijs
Na de voorstelling van het jaarboek, maakt de
cultuurdienst de winnaar van de cultuurprijs 2017
bekend. De gelukkige mag die avond de geldprijs
van 200 euro in ontvangst nemen.

Tentoonstelling ‘170 jaar
Fanfare Kampenhout’
Na de uitreiking van de cultuurprijs kunt u de
tentoonstelling ‘170 jaar fanfare Kampenhout’
bezoeken. Foto’s, tekstpanelen, instrumenten en
objecten leren u meer over de tweede oudste
vereniging van Kampenhout (zie ook pagina 10).
Vrijdag 15 december
19 uur: Voorstelling jaarboek
19.30 uur: Uitreiking cultuurprijs
Doorlopend tentoonstelling tot 21 uur
Zaterdag 16 december:
Tentoonstelling - 14 tot 18 uur
Zondag 17 december:
Tentoonstelling - 10 tot 18 uur
Locatie: Glazen Zaal (OCMW-gebouw)
Meer info:
www.kampenhout.be/heemkring
heemkring@kampenhout.be - 016/ 65 99 39

DE WITLOOFGEMEENTE
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Marcel Pira, 8ste ereburger van Kampenhout
Onlangs overleed op
88-jarige leeftijd de
dichter Marcel Pira.
Deze levensgenieter
werd in 1929 geboren
in Elsene en groeide
op in Relst (Kampenhout). Later vestigde
hij zich met zijn gezin
in Mortsel. Hij ontpopte zich tot een bekend
dichter.
Marcel Pira won verschillende literatuurprijzen in zijn leven en
schreef in totaal meer dan 4.800 gedichten. Een van zijn
opvallendste uitspraken was: ‘Poëzie is de Rolls Royce van
het woord’. Op de begraafplaatsen van Kampenhout leest u
nog steeds poëzieteksten van zijn hand. In Relst hangt er
bijvoorbeeld een poëzietekst als eerbetoon voor de
oud-strijders. De poëzieprijs die de gemeente Kampenhout
tweejaarlijks organiseert, is ook al enkele jaren naar Pira
vernoemd.

Vergeten witloofdorp tussen drie grote steden,
geborgen in een hooglied van natuur,
zacht glanst uw ziel in weelde van cultuur
onder bedaarde maatslag van een trouw verleden.
De ijslucht rond nachtelijk witloofvuur
klimt tussen uw kastelen in de mist vergleden.
Daar sluimert in saffraan archief lectuur
van bisschoppen, baronnen en proleten.
Wie hier geboren werd kan niet vergeten
hoe wijsheid tot barmhartigheid gedijt.
De linden geuren voor het kerkportaal.
God fluistert er Zijn wereldwijd verhaal
van Liefde in een menselijk geweten.
Zo blijft het goed. Zo krijgt de tijd geen spijt.
Marcel Pira, 15 november 1997

KAMPENHOUT I Cultuur

Na advies van de cultuurraad, ging de gemeenteraad volledig akkoord om Marcel Pira postuum tot ereburger van
Kampenhout te benoemen. Zo treedt hij in de voetsporen
van o.a. Kim Gevaert (2002), Steven Maginelle (2007) en
Hubert Boone (2015). Aan de kerk van Relst komt een monument te staan om deze dichter te eren.

10 jaar geleden schreef Marcel dit sonnet over Relst:

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

Groepsaankoop sanering
stookolietanks - tankslag 2017

170 jaar K.F. De Eendracht
Kampenhout
2017 is een feestjaar voor K.F.
De Eendracht Kampenhout.

Oude stookolietanks die niet meer werken, kunnen vroeg of
laat beginnen lekken. Er kan ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater ontstaan omdat lege stookolietanks
mogelijk nog stookolieresten bevatten. Om de kosten
voor het verwijderen of opvullen van deze oude stookolietanks bij een woning te drukken, ontstond de werkgroep
‘Tankslag 2017’.

Enkele jaren na de oprichting
van België, op 10 juni 1847,
werd de fanfare opgestart. Momenteel telt de vereniging 35
muzikanten en wordt er elke
vrijdag duchtig gerepeteerd in
zaal PAX, de thuisbasis.

De werkgroep koos voor de firma Riooltechnieken Ronny
Bollen uit Bocholt voor het uitvoeren van de saneringen van
stookolietanks bij particuliere woningen op basis van de beste prijs- en kwaliteitsvergelijking. De prijzen blijven geldig tot
eind 2018.

Jaarlijks organiseren zij twee muziekavonden waarbij projecties stevig blaaswerk versterken en ludieke interacties voor
een vrolijke ‘noot’ zorgen. U zal zich niet snel vervelen tijdens
deze concerten.

Interesse in de groepsaankoop?
Teken in via het invulformulier op
https://extranet.interleuven.be/tankslag.
U krijgt per mail of post een offerte van de aannemer en de
voorwaarden van de tankslag.

Meer weten?
Bezoek de tentoonstelling ‘170 jaar fanfare’ : zie pagina 8.
www.eendrachtkampenhout.be
info@eendrachtkampenhout.be

KAMPENHOUT I Milieu/Vereniging in de kijker

Op basis daarvan kunt u een contract tekenen voor de uitvoering van de sanering. Geen internet? Contacteer onze
milieudienst via 016 65 99 12.

De fanfare organiseert ook zelf muziekonderwijs om nieuwe
muzikantjes klaar te stomen. Als zij de knepen van het instrument voldoende onder de knie hebben, mogen ze van het
inspeelklasje doorstromen naar de ‘grote’ fanfare.
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Rusthuisstraat en Henkeltassestraat worden
doorlopende straten

De Votvinkenstraat is al een hele tijd geknipt ter hoogte
van de voetbalterreinen van Kampelaar. Sinds de herfstvakantie werd ook de Rusthuisstraat geknipt. Er staan nu
paaltjes in de Rusthuisstraat ter hoogte van de dokterspraktijk. Het kerkhof is bereikbaar via de Molenveld-

Nieuwe asfalt
Op regelmatige basis worden er in de gemeente een aantal wegen aangepakt die dringend aan onderhoud toe zijn.
Dit onderhoud is nodig om bijkomende structurele schade
aan het wegdek te vermijden.
Eind oktober voerde aannemer VIABUILD herstellingswerken uit aan de asfaltverharding in de Kutsegemstraat, Bergstraat, Cellebroedersweg, Voortstraat, Driesstraat, Bogaertstraat en Biststraat. In het najaar worden alle markeringen
weer aangebracht. Stap voor stap zal de gemeente inspanningen blijven leveren om het comfort en de veiligheid van
de Kampenhoutse wegen te verhogen.

weg of de Rusthuisstraat (éénrichtingsstraat).
Om sluipverkeer doorheen de woonwijk Trits te vermijden, is ook de Henkeltassestraat afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de Schuermansstraat. De
Henkeltassestraat is enkel toegankelijk via de zijde van
het kerkhof.
Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds door.

Voor al uw vragen over
aangepast vervoer
Bent u op zoek naar aangepast vervoer of heeft u vragen over de bestaande ondersteuningsmogelijkheden?
Bel de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant op
het gratis nummer 0800/26 990.
De mobiliteitscentrale
is een provinciale dienst
die uw vragen beantwoordt en het gepaste
vervoer voor uw verplaatsing zoekt.
mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Mobiliteit

In het onderzoek naar het sluipverkeer werd in het mobiliteitsplan beslist om de Votvinkenstraat en de Rusthuisstraat te ‘knippen” voor het autoverkeer.
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Omschrijving

Met het duo Macke-Bornauw als gastorkest. Birgit Bornauw is
doedelzakspeelster, Benjamin speelt accordeon. Hun
samenspel is van de bovenste plank en uiterst verfijnd.

Verdeling van de bestelde Davindsfonds-uitgaven (afhaling
boeken en cd’s) met ontmoetingsmoment met koffie, thee en
knabbels.

Heeft u zin in een andere vorm van natuurbeleving?
Veel van de biotopen kunnen enkel met beheer blijven
voortbestaan. Vooral in de natte biotopen is elke helpende
hand welkom. Inschrijven niet verplicht. Laarzen aanbevolen.
www.natuurpunt.be

Samen met Atelier Kastart een eigen design maken op een
‘tote bag’. Kinderen van 5 tot 12 jaar (begeleid door ouders)
experimenteren met verschillende drukvormen.
Inschrijven: www.kampenhout.be/tickets
Meer info: cultuur@kampenhout.be

Met live muzikaal entertainment. Gratis toegang.

Door vzw Handelaarsverbond MGVK Kampenhout.
Meer info op pagina 3.

Alles over rookmelders, een vluchtplan en hoe u uw woning
brandveilig maakt. Gratis toegang.

Ongeveer 1u30 wandelen aan een rustig tempo van +/- 4km
per uur onder leiding van een witloofstapper. Iedereen
welkom, ook niet-witloofstappers.

Sfeervol muziekconcert gebracht door Fanfare De Vlaamse
Leeuw Relst.

Inschrijven niet verplicht. Laarzen aanbevolen. www.natuur-

Activiteit

Volksbal De Vlier

Verdeling Davidsfonds-uitgaven

Mee het Torfbroek
beheren

Kinderkunstendag

Dansnamiddag
voor senioren

Sinterklaasstoet

Infosessie
brandveiligheid

Wandeling
‘vrijdag na de noen’

Winterconcert

Mee het Torfbroek

KAMPENHOUT I UIT

zo 3/12

za 2/12
van 20 tot 21.30 uur

vrij 1/12
van 13 tot 14.30 uur

di 28/11
om 19.30 uur

zon 26/11
van 14 tot 16 uur

ma 20/11
om 14 uur

zo 19/11
van 13 tot 17 uur

zo 19/11
van 10 tot 12.30 uur en
van 14 tot 17 uur

za 18/11
van 11 tot 12 uur

za 18/11
van 20 tot 23 uur

Datum

Parking Torfbroek

Sint-Jozefkerk
(Hutstraat 28b)

Sint-Stefaankerk
(Peperstraat)

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

De Cultuurberg
(Bergstraat 15)

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

Go-spetrum
Kampenhout
(Tiendeschuurstraat 17)

Parochiezaal
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat 2)

Locatie

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 maandag,
woensdag en vrijdag vanaf 14 uur.
Vanaf 1 juni tot eind augustus ook op
woensdag vanaf 18.30 uur. Aan de
bibliotheek (Tritsstraat 5). Inlichtingen: 0477 70 25 71.
BERG: Elke maandag, woensdag en
zaterdag van 14 tot 18 uur. Nieuwe
locatie: sporthal Kampenhout.
Inlichtingen: 0474 40 24 86

Volgende activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks ingericht:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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Meer info op pagina 22.

Ongeveer 1u30 wandelen aan een rustig tempo van +/- 4km
per uur onder leiding van een witloofstapper. Iedereen
welkom, ook niet-witloofstappers.

VZW Tref.Punt en de Sint-Antoniusparochie van Buken
nodigen u uit voor een concert in aanloop naar Kerstmis.
Elly en Koen van GeBaK brengen eigen geschreven
Nederlandstalige liederen.

Meer info op pagina 8.

Jaarlijkse marathon en jogging. Meer info op pagina 17 (sport).

Inschrijven niet verplicht. Laarzen aanbevolen.
www.natuurpunt.be

Gezellige kerstmarkt in Kampenhout centrum.
Meer info op pagina 24.

Rookt u? En denkt u er aan om te stoppen? In januari 2018
start een rookstopcursus in groep in Haacht. Een gratis en
vrijblijvende infosessie vindt plaats op dinsdag 9 januari en
geeft u meer informatie. Daarna kan u zich inschrijven. Ook
inwoners van Kampenhout welkom!

Jaarlijks bal met optreden van Brussels by Night.

Met live muzikaal entertainment.

Stoempdag

Wandeling
‘vrijdag na de noen’

Kerstconcert
‘De Ster achterna’

Voorstelling jaarboek
2017, uitreiking
cultuurprijs en tentoonstelling: 170 jaar
Fanfare Kampenhout

(Aflossings)marathon
en eindejaarsjogging

Mee het Torfbroek
beheren

Kerstmarkt

Gratis infosessie
Haacht stopt met
roken!

Bal van de
burgemeester

Dansnamiddag
voor senioren

ma 15/01
om 14 uur

za 13/01
van 20.30 tot 4 uur

di 9/01
van 19.30 tot 21 uur

di 19/12
van 14 tot 22 uur

zo 17/12
van 10 tot 12.30 uur en
van 14 tot 17 uur

za 16/12 en zo 17/12

Vrij 15/12 van 19 tot 21 uur
za 16/12 van 14 tot 18 uur
zo 17/12 van 10 tot 18 uur

vrijdag 15/12
van 19.30 tot 23 uur

vrij 15/12
van 13 tot 14.30 uur

za 9/12
vanaf 17.30 uur

van 10 tot 12.30 uur en
van 14 tot 17 uur

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

GC Den Breughel
(Wespelaarsesteenweg 85, Haacht)

Gemeenteplein van
Kampenhout

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Sint Antoniuskerk
(Bukenstraat 31b)

Sint Stefaankerk
(Peperstraat)

Glazen Zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

(Visserijlaan)

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 maandag 8 januari 2018 in!

punt.be

beheren

Café Combinne:
In november en december elke dinsdag en donderdag (niet tijdens de
schoolvakanties) in de Cultuurberg
(Bergstraat 15). Interculturele praatgroep waar Nederlands gesproken
wordt.
Meer info: cultuur@kampenhout.be

WANDELEN: Witloofstappers
Iedereen (ook niet-leden) welkom!
Breng gerust uw 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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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Thermografische luchtfoto

Eénrichtingsverkeer
in het centrum

Het project maakt deel uit van het klimaatactieplan van Kampenhout. Het is dus een belangrijke stap in het waarmaken
van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant.
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Deze winter wordt een thermografische luchtfoto van het
grondgebied van Kampenhout gemaakt. Een klein vliegtuigje zal ’s nachts heen en weer vliegen over Kampenhout om
de foto te maken. De foto geeft een beeld van hoe goed
onze huizen geïsoleerd zijn en via welke daken er warmteverlies is.

uters
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aat
tehuisstr
Gemeen

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in
2014 engageerde onze gemeente zich bijvoorbeeld om de
CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020.
Uit een nulmeting gebaseerd op cijfers van 2011 blijkt dat de
huishoudens verantwoordelijk zijn voor bijna 55% van de totale CO2-uitstoot. Een betere isolatie van huizen kan de uitstoot dus sterk doen dalen.
Deze kennis is niet alleen handig om de CO2-uitstoot te beperken, maar ook om te besparen op de energiefactuur.
De gemeente voorziet ook individuele ondersteuning voor
inwoners die beslissen om hun woning verder te isoleren. Zo
kunnen we samen werken aan een duurzame gemeente en
een betere toekomst!

KAMPENHOUT I Mobiliteit

De werken in het centrum van Kampenhout zijn beëindigd.
Vanaf vrijdag 22 december geldt er éénrichtingsverkeer in
de lus Gemeentehuisstraat, Frederik Wouterslaan,
Dorpsstraat en Kerkstraat. Het autoverkeer verloopt vanaf
dan in tegenuurwijzerszin. Verkeerborden wijzen u de juiste
richting.
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Fietsers mogen wel in beide richtingen blijven rijden. Om
de nieuwe fietsstroken optimaal te kunnen gebruiken, mag
u de wagen er niet meer op parkeren. Daarom zullen de
parkeerplaatsen op de fietsstroken ter hoogte van het gemeenteplein (Kerkstraat) en aan Villa Lucie (Dorpsstraat)
verdwijnen.

DE WITLOOFGEMEENTE
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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
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Agenda
Kersthappening - vrijdag 22 december 2017
De Toverberg

Sprookjesbos

Dieren ontdekken in Tivoli

Alle kleuters trokken naar het sprookjesbos in
Westerlo. Een dagje op en top genieten!

De kinderen van de eerste graad trokken op ontdekking in Tivoli.
Ze leerden een heleboel over allerlei dieren.

Dag van de leerkracht
Pennenvrienden
De tweede graad ontvangt zijn eerste brief
van de pennenvrienden
uit Mechelen. Dit wordt
weer een jaartje met
leuke brieven en een
ontmoeting op het einde van het schooljaar.

De ouderraad zorgde voor een heerlijk ontbijt voor de leerkrachten, terwijl enkele ouders les gaven in de klas. De zesde klas had
dan nog een leuke verrassing.

Scholenveldloop

KAMPENHOUT I Onderwijs

Samen met de andere scholen van Kampenhout
keken onze kinderen uit naar de jaarlijkse scholenveldloop.

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

Dansnamiddagen
senioren 2018
Live muzikaal entertainment
in Den Ast (Brouwerijstraat 23)
Gratis inkom
15 januari
19 februari
19 maart
16 april
21 mei
18 juni

KAMPENHOUT I Senioren

Telkens vanaf 14 uur
Iedereen welkom!
Uitzonderlijk geen dansnamiddag
op 18 december 2017.
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Vragen over uw wettelijk pensioen?
Kom naar een pensioenpunt!
De pensioendienst is aanwezig over het hele land.
Zijn experts en die van het RSVZ komen naar u toe
om tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw
wettelijk pensioen te beantwoorden.

Het dichtstbijzijnde Pensioenpunt?
U vindt alle informatie zoals adressen en openingsuren op www.pensioenpunt.be

Opgelet: Er zijn niet altijd experten van de 3 pensioenstelsels (werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenpen-sioenen) aanwezig in alle Pensioenpunten

DE WITLOOFGEMEENTE
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Kom lopen voor het goede doel
Op ZONDAG 17 DECEMBER organiseren de gemeente en
het solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant (in samenwerking met de sportraad en joggingclub Kampenhout) voor de
28e keer de eindejaarsjogging in Kampenhout.
600m kinderloop

start om 14u30

Gratis

5,3 km

start om 15 uur

8 euro
bij voorinschrijving
voor 10 december

10,6 km

start om 15 uur

10 euro ter plaatse

Deelnemers krijgen een technisch loopshirt (voor elke ingeschreven deelnemer) en een goodie bag van Running Mate
en Kampenhouts witloof. Deelnemers maken ook kans om
een fiets (geschonken door Fietsen Kinne) te winnen. Voor
de kinderen zijn er aparte prijzen.

Alles vindt plaats in en om het sportcentrum van Kampenhout (Zeypestraat 26).

Individueel

Start om 10 uur

€ 20

Ploegen van 2 tot Start om 10 uur
6 pers.

€ 48

DE WITLOOFGEMEENTE

In de sporthal is er randanimatie. Ook voor een droogje en
een natje kunt u daar terecht.
De volledige opbrengst van deze jogging en marathon gaat
naar OTB – Ons Tehuis Brabant, een dagcentrum voor gehandicapten in Kampenhout (www.onstehuisbrabant.be).

Info en inschrijvingen:
www.kampenhout.be
joggingenmarathon@kampenhout.be

KAMPENHOUT I Sport

ZATERDAG 16 DECEMBER staat de (aflossings)marathon
op het programma. U kan ervoor kiezen om de volledige
marathon te lopen of u loopt met een ploeg van max. 6
deelnemers elk een rondje van 7 km. Het parcours brengt u
langs rustige wegen en bospaden door landelijk Kampenhout. Elke deelnemer krijgt een technisch loopshirt en een
goodie bag van Running Mate en Kampenhouts witloof.
Voorinschrijven vereist (voor 10 december).
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Hulpverleningszone Oost
Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) verenigt
de brandweerposten Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en
Tienen. Deze acht posten met ruim 500 medewerkers
zetten zich dagelijks in voor de bescherming van de
inwoners van de 32 gemeenten binnen Hulpverleningszone Oost.

Online dienstverlening
Misschien heeft u wel eens informatie gezocht over
de brandweer. U wilt bijvoorbeeld uw woning zo
brandveilig mogelijk maken, u bent op zoek naar wettelijke regelgeving of u vraagt zich af wat de verdelging van een wespennest kost. Op www.hvzoost.be
vindt u antwoord op al uw vragen over de brandweer
en brandveiligheid in onze regio.

KAMPENHOUT I Politie

Gebruik het e-loket om minder dringende meldingen
te maken, bijvoorbeeld (niet-dringende) wespennesten, het aanvragen van een huisbezoek of infosessie
of een bezoek aan één van onze kazernes met uw
klas via een eenvoudig online formulier. Zo verminderen we de druk op de noodcentrales tijdens crisissituaties.
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In geval van een dringende melding moet u nog
steeds naar noodnummer 112 bellen.

Kom naar onze infosessie over brandpreventie op
28 november in de Glazen Zaal (zie ook volgende
pagina).

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

Cursus

Weekendcursus
24 februari 2018
3-10-17 maart 2018
van 9.30u tot 17.30u
examen op zaterdag 24 maart 2018
Refter Technische Dienst
Spoorwegstraat 8, 3020 Herent

Avondcursus
vanaf maandag 8 januari 2018
8 avonden
van 19.30u tot 22.30u
examen op maandag 12 maart 2018
Ons Tehuis Brabant
Perksesteenweg 126, 1910 Berg
Inschrijvingen en meer info via
info@kampenhout-herent.rodekruis.be
of 0486/27 72 79

Toelage mantelzorg
Het bestuur heeft veel waardering voor het werk van
mantelzorgers. Dankzij intensieve thuisverzorging
kan een zorgbehoevende langer thuis blijven in zijn
vertrouwde omgeving.
Vanaf januari 2018 kan u als mantelzorger een aanvraag indienen voor een toelage van 25 euro per
maand. Dit als bedanking en extra motivatie om deze
belangrijke zorgtaak op u te blijven nemen.
Mantelzorger en zwaar zorgbehoevende moeten beiden inwoner zijn van Kampenhout om aanspraak te
maken op de toelage. De zwaar zorgbehoevende
moet ook voldoen aan de voorwaarden opgenomen in
het gemeentelijk toelage reglement voor mantelzorg.
Voorwaarden en aanvraagformulier:
www.kampenhout.be of
bij de dienst welzijn (016 65 99 20) of
welzijn@kampenhout.be).

Infosessie brandveiligheid
DINSDAG 28 NOVEMBER om 19.30 uur

KAMPENHOUT I Welzijn

Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, Kampenhout)
Alles over rookmelders, een vluchtplan en hoe u uw woning brandveilig maakt.

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

Volg ons op Facebook:
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Jeugdraad 2017-2018
Het nieuwe werkjaar is al een tijdje bezig en ook de
jeugdraad is er meteen in gevlogen!
Het 11.11.11.-spel werd vorig jaar al uitgewerkt door een
werkgroep, maar moest toen uitgesteld worden
door typisch Belgische regenbuien. Dit jaar hadden we
meer geluk en op zondag 15 oktober mochten we meer
dan 400 leden en leiding ontvangen in Relst!
Elke jeugdvereniging heeft superhard zijn best gedaan
om een leuk spel in elkaar te steken en de namiddag
was dan ook meer dan geslaagd. Je leest er meer over
op de volgende pagina.

KAMPENHOUT I Jeugd

Wat staat er nog op het programma?
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De jeugdraad kiest elk jaar een toffe activiteit om de vrijwilligers van het jeugdwerk te bedanken voor hun inzet.
De leden bespreken ook welke grote en kleinere werken
ze willen uitvoeren aan hun lokalen en zorgen dat de subsidies evenredig verdeeld worden. In het voorjaar steken
ze samen met de gemeente een vorming in elkaar over
de blinde hoek bij vrachtwagenbestuurders. Zo weten de
leden hoe ze veilig met de fiets kunnen rijden. Tijdens de
jeugdraad brengen we elkaar natuurlijk ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes en activiteiten.

Bovenste rij: Maarten Vandereet (JH Tonzent); Menno
Persoons (Scouts Buken -Delle); Daan Vanderiet (Scouts
Berg), Nick Holsters (Secretaris); Sander Vandenbroeck
(Scouts Buken - Delle), Loes Bosschaerts (Chiro
Kampenhout); Louise Grillet (ter vervanging van Emma
Vrancken – Chiro Kampenhout)
Middelste rij; Mathias Coenraets, Luka De Ceuster,
Brad Flies (scouts Nederokkerzeel)
Onderste rij: Sam Trogh (penningmeester); Imke Hermans
(jeugdconsulente); Niels Verschueren (voorzitter)

Vorig werkjaar nam de jeugdraad afscheid van Lisa
Trogh. Sinds 2010 zetelde zij in de raad als lid en de
laatste jaren nam zij het voorzitterschap voor haar rekening. Een taak die ze steeds ter harte nam en met veel
plezier uitvoerde. Lisa, bedankt voor je jarenlange inzet
en de leuke samenwerking!

Niels Verschueren, lid sinds 2014 en voormalig Tonzentvoorzitter nam de fakkel over van Lisa. Hij leidt de
jeugdraad in goede banen en probeert de jeugdverenigingen zoveel mogelijk te steunen en te helpen waar
nodig.

Op zoek naar
kinderopvang?

Sportweek kerstvakantie

Op de gemeentelijke website vindt u een lijst met alle
kinderopvanginitiatieven in Kampenhout.

WOENSDAG 03/01/2018 tot en met
VRIJDAG 05/01/2018.

Ga naar www.kampenhout.be en klik in de linkerkolom op ‘Welzijn’. Daar kiest u voor ‘Kinderopvang’. U
krijgt dan een overzicht van alle initiatieven, het aantal
beschikbare plaatsen staat ook vermeld.

Sportweek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar
Inschrijven voor 18 december
Meer info: sport@kampenhout.be of 016 65 99 75

DE WITLOOFGEMEENTE
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11.11.11
Wereldspel
Chiro Kampenhout, Scouts
Berg, Scouts Nederokkerzeel,
Scouts Buken, JH Tonzent en
11Kampenhout hebben de
handen in elkaar geslagen. Op
15 oktober organiseerden ze
samen een groot 11.11.11 Wereldspel voor al hun leden. Het spel
vond plaats onder een stralende zon aan de chiroterreinen
van Kampenhout. Het was een
unieke samenwerking en
mogen we een precedent voor
Kampenhout noemen.

Na een kort woordje door de
11.11.11 organisatie was er een
groots slotmoment, waarbij de
400 jongeren samen de cijfers
‘11.11.11’ vormden terwijl een
drone het tafereel filmde. Tot
slot kreeg iedereen een lekkere
pannenkoek en een drankje
aangeboden door de 11.11.11
medewerkers en de jeugdraad
Kampenhout.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Jeugd

De leiding had leuke spelletjes
per leeftijdscategorie uitgewerkt, allemaal gebaseerd op
de 11-Santé campagne. Kinderen en jongeren werden op een
ludieke en speelse manier
bewustgemaakt van de
problematiek rond gezondheidszorg en migratie.
De verschillende jeugdbewegingen van Kampenhout
moesten samenwerken, het
was de ideale gelegenheid om
elkaar op een andere manier te
leren kennen.
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 314 310

Stoempdag
De OCMW-Raadsleden van Kampenhout organiseren op
zaterdag 9 december 2017 een stoempdag. Kom genieten
van echte Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp met
een heerlijke worst of een stuk spek.
De opbrengst van de stoempdag gaat naar de sociale dienst
van OCMW Kampenhout voor de aankoop van een eindejaars
attentie, schoolbenodigdheden… voor mensen die het nodig
hebben.

zaterdag 9 december 2017 vanaf 17.30 uur
OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, Kampenhout

Praatcafé Dementie
Dinsdag 28 november om 19.30 uur
Het boek ‘Wat Alz’, communicatie en verbeelding
bij dementie.
Door dhr. Kasper Bormans, doctoraatstudent KU
Leuven, Schrijver.
Van harte welkom in woonzorgcentrum Molenstee
(Gemeenteplein 1, Kampenhout).
Meer weten? 016/31 43 28

KAMPENHOUT I OCMW

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE
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MAA
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7 december 2017
19 december 2017
8 januari 2018		
23 januari 2018		
12 februari 2018
6 maart 2018		

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

Buurtrestaurant
Pure Goesting
Dinsdag 5 december
Broccolisoep met bloemkoolroosjes, spek met rode
kool en aardappelen, frangipanetaartje
Donderdag 7 december
Heldere groentesoep met vermicelli, stoofvlees met
een witloofslaatje en frieten, flan karamel
Dinsdag 12 december
Champignonsoep met boschampignons, Orloffgebraad
met champignonsaus en rijst, passievruchtenbavarois
Donderdag 14 december
Preisoep met kruidenkaas, zalmfilet met zurkelsaus en
knolselderpuree, tarte tartin
Prijzen
Maaltijdbon = 10 euro (aangepaste tarieven voor cliënten
van de sociale dienst)
Pintje, cola = 1 euro
Klein flesje wijn = 2 euro
Water = gratis
Locatie
Glazen Zaal
(OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, Kampenhout)
Elke dinsdag en donderdag opent het buurtrestaurant
de deuren om 11u30. Om 12 uur serveren we de soep, om
12u20 volgen de hoofdschotel en het dessert met een
tas koffie. Om 14u30 sluit het buurtrestaurant.
Buurttafels voorjaar
Don. 25-01-2018: Kampenhout
Don. 22-02-2018: Relst
Don. 29-03-2018: Buken
Don. 26-04-2018: Nederokkerzeel
Don. 31-05-2018: Berg
Meer info:
Onthaal OCMW 016/31 43 10
buurtrestaurant@
ocmw-kampenhout.be

Als u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na levering,
kan u contact opnemen met de sociale dienst.
TIP: Op het startuur van onze zitdag is er meestal veel volk
aanwezig en moet u meestal wel even wachten. Komt u een
uurtje voor het einde van de zitdag, dan is de drukte al wat
voorbij.
DE WITLOOFGEMEENTE
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Molenstee, de verbouwing is gestart
Al enkele jaren wordt er gepraat over de nieuwbouw en renovatie van woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout.
De wens om dit te doen leefde al langer, de wens werd de wil
om dit te doen en de administratieve mallemolen van ontwerpen, aanbestedingen en onderhandelingen werd opgestart.
De eerste plannen hangen uit, tekeningen die een impressie
weergeven van hoe het er allemaal zal uitzien. Spannend!
Medewerkers krijgen inspraak, evenals bewoners en familie.
Veel vragen en verlangens die moeten samengebracht worden in een effectief plan. Toen werd het even stil, de procedure duurde wat langer dan verwacht. Stilte voor de storm zo
blijkt.

Bewoners, familie en medewerkers kijken alvast uit naar het
resultaat. De kamers zullen veel ruimer zijn en worden voorzien van een douche en grotere ramen. Verwarming, isolatie,
sanitair, verluchting,… we pakken alles grondig aan zodat we
binnen drie jaar een volledig nieuw, lichter en ruimer woonzorgcentrum hebben. Het vernieuwde gebouw zal ook energievriendelijker zijn en over grotere gemeenschappelijke
ruimten beschikken.
Uiteraard blijven we in het centrum van Kampenhout. De inkom wordt verplaatst en uitgebreid zodat iedereen kan zien
dat we een open huis zijn.

Op 27 november is het zover. Na enkele jaren van procedures en plannen komt de eerste spadesteek in aantocht.

Terugblik veiling “De Alzheimer Code”

Woonzorgcentrum Molenstee en de dienst cultuur werkten samen aan een mooie gevarieerde tentoonstelling.
Veel kunstwerken werden gemaakt door Molenstee-bewoners, anderen zijn creaties van lokale kunstenaars. Bezoekers konden op elk kunstwerk bieden door een biedkaartje in te vullen. Op 8 oktober werden dan alle werken
geveild voor het goede doel: Villa Clementina, een kinderdagverblijf in Zemst voor kinderen met en zonder beperking.
De veiling werd muzikaal ingezet door Olivier en Crooniek.
Zij voerden het themalied op: “Ik weet dat ik vergeet”
(kijk en luister zeker eens naar de mooie tekstvideo op
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YouTube als u dat nog niet gedaan heeft). Nadien werden
de 32 artistieke creaties op haast professionele wijze aan
nieuwe eigenaars toegewezen door veilingmeester van
dienst Oscar Dekeyser.
Alle werken (schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldend
werk) gingen de deur uit, soms tegen zeer mooie bedragen. Samen met de opbrengst van de verkochte pannenkoeken en de bloemstukjes leverde dit een opbrengst op
van meer dan 2500 euro. Een onverhoopt resultaat waar
iedereen zeer tevreden mee is!
Deze geslaagde samenwerking tussen het OCMW en de
gemeente bracht dementie via kunst extra onder de aandacht op een positieve manier. Van de zware dementie-thematiek werd een strijdvaardige campagne gemaakt waarin kleuren, vormen, zang en muziek voor hoop
en verbondenheid zorgden en ook na afloop van het project nog zullen blijven zorgen.

KAMPENHOUT I OCMW

Nog tot 30 november kan u,
dankzij De Alzheimer Code, in
heel Vlaanderen verschillende
culturele evenementen rond
het thema dementie bezoeken.
Kampenhout sprong mee op de kar en organiseerde vanaf 21 september (Werelddag Dementie) een eigen kunstproject.
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Het gemeentebestuur, de marktkramers en de
deelnemende verenigingen heten u van harte welkom op

KERSTMARKT
KAMPENHOUT

dinsdag 19 december 2017
Kerstmarkt: 14 tot 22 uur
wekelijkse markt: 14 tot 19 uur
Locatie:
op en rond Gemeenteplein
en Glazen Zaal
(OCMW-gebouw)

EINDEJAARSACTIE van de marktkramers op 5, 12 en 19 DECEMBER
Kom langs en WIN een kruiwagen vol producten
geschonken door onze marktkramers.

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I Verantwoordelijke uitgever: College van
Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I
Teksten volgende editie: te bezorgen vóór woensdag maandag 8 januari 2018.
Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT,
Tel. 016 65 99 30, Fax 016 65 69 58, info@kampenhout.be

