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Kunst
in Ter Loonst
Het beleid blikt terug

Tuin- en biomarkt - 28/04

Vaarhappening - 01/05
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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Gemeente
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Gemeente

9

Onderwijs

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

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Senioren
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Sport

24

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

toerisme

26

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Vereniging in de kijker

26

Welzijn
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Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

OCMW
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Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Wonen

29

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

UIT in Kampenhout

30

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Villa Lucie, Gemeenteplein

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16
Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Openingsuren
administratieve diensten:

Woonloket

0492 58 00 31

woonloket@kampenhout.be

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

Milieu

016 65 99 12

milieudienst@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Mobiliteit

016 65 99 03

mobiliteit@kampenhout.be

Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Secretariaat

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

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

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,
De paasperiode geeft ons een eerste
adempauze in onze drukke bezigheden. De donkere dagen zijn achter de
rug, het lenteoffensief is op komst. We
kijken uit naar de langere en zonnigere
dagen.
We zijn fier om te kunnen zeggen dat
onze aflossingsmarathon en eindejaarsjogging van eind vorig jaar een recordbedrag van maar liefst
13.032 euro opbrachten. De opbrengst is ten voordele van Ons Tehuis
Brabant. De loop- (100 km) en fietsploegen (1000 km) van onze gemeente lopen en fietsen ook terug naar een mooie opbrengst, ten
voordele van ”Kampenhout Kom Op Tegen Kanker”. Vorig jaar mochten we een record noteren van 34.000 euro!
De goede doelen waar onze vrijwilligers van Kampenhout zich voor
inzetten, groeien jaar na jaar. Het doet deugd om te zien hoe mensen
hiervoor hun uiterste best doen. Het werkt aanstekelijk.
Een nieuw initiatief werd uitgewerkt door een aantal privépersonen in
samenwerking met de gemeente Kampenhout: Kunst in het Kasteel.
Ga tussen 22 april en 6 mei eens langs in het Kasteel Ter Loonst in de
Terloonststraat. U zult versteld staan van het mooie en unieke kader
waarin de kunstenaars hun werken tentoonstellen. Het project is ten
voordele van onze scholen. Als u graag meer wil weten, neem eens
een kijkje op www.terloonst2018.be.
Onze 7 Kampenhoutse kunstenaars stellen voor de twaalfde keer
hun werken tentoon in de Cultuurberg op 28 en 29 april. Ga eens
langs en geniet van hun creativiteit.
We zijn intussen in het laatste jaar van deze legislatuur beland. Met
enige fierheid kijk ik terug op de afgelopen jaren waarin al onze personeelsleden alsook onze beleidsmensen zich hebben ingezet voor vele
nieuwe realisaties, maar ook de dagdagelijkse dienstverlening. Bij
deze gemeenteberichten is een beleidskatern toegevoegd. Hier vindt
u een greep van deze realisaties en het uitgewerkt beleid. Wij blijven
ons inzetten voor ieder van u.
Uw burgemeester
Kris Leaerts
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Opbrengst eindejaarsmarathon- en jogging

De gemeente Kampenhout en het Solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant organiseerden, in samenwerking met de sportraad en joggingclub Kampenhout in
december de achtste (aflossings)marathon
en 28e eindejaarsjogging. De opbrengst
ging naar Ons Tehuis Brabant en bedroeg
maar liefst 13.031,98 euro. Een recordbedrag waar OTB natuurlijk heel blij mee is!

Witloofmuseum
ruimt op
Sinds het ontstaan van het Witloofmuseum
is de instroom van objecten en de omvang
van de collectie sterk toegenomen. Door
plaatsgebrek en de verhuis van het museum
naar de oude boerderij van het OCMW moeten we een deel van de collectie afstoten.
We zoeken voor verschillende voorwerpen
een nieuwe thuis en organiseren daarom
een verkoop.
Waar: Leuvensesteenweg 22, 1910
Kampenhout
Wanneer: zaterdag 21 april 2018 van 13 tot
16 uur
Meer info: toerisme@kampenhout.be

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
maandag 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Gemeente

De opbrengst gaat volledig naar de inrichting van het nieuw museum.
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

B

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

KAMPENHOUT I Burgerzaken I Bib

( januari - februari - maart)
Gouden
Willy Janssens & Lisette Van Casteren

Geboortes
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Huwelijksjubilarissen

Isidore Trappeniers & Irma De Smedt

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Louis Barbiot & Denise Withof

Steven Coosemans &
Anna Asmanidou

Elefteria

09/12/2017

Freddy Paeps & Clarette Gille

Bruno Costa Pereira &
Carla Coutinho Pinto

Léna

19/12/2017

Olivier Van Gysel &
Charlotte Cappuyns

Emeline

23/12/2017

Niels Van Opstal &
Melissa De Smet

Nino

14/01/2018

Kristof Van Woonsel &
Ellen Appaerts

Overlijdens

Senne

15/01/2018

Wij bieden alle nabestaanden onze oprechte deelneming
aan en wensen hen veel sterkte.

Briljanten
Albert Smet & Julia Van Eetveld

Paul Smedts

01/01/2018

Huwelijken

François Verstrepen

03/01/2018

( januari - februari - maart)

Elisabeth Van de Velde

09/01/2018

Gust Vangrunderbeeck

12/01/2018

Achille De Cremer

21/01/2018

Victor Van den Eynde &
Maria Van der Meirsch

06/01/2018

Jasper Bohets & Diana Asatova

20/01/2018

Maria Nagels

31/01/2018

Gilles Van Lankveld & Alpha Oafallas

20/01/2018

Willy Popleu

31/01/2018

Patrick Peeters & Conny Aerts

17/02/2018

Mauritius Elseviers

02/02/2018

Hans Vanhoutte & Mieke Raeymaekers

09/03/2018

Julia Mertens

03/02/2018

Youri Moeys & Melissa Moens

10/03/2018

Maurits Vercammen

11/02/2018

David Hacquin & Petra Dahlmann

10/03/2018

Bib
Luistervinken in de bib
voor kinderen van 5 tot 8 jaar – gratis – inschrijven hoeft niet

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

•
•
•
•

Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag

28 april
2 mei
26 mei
30 mei

•
•
•
•

Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag

9 juni
13 juni		
23 juni
27 juni

Zaterdag om 11 uur en 11.30 uur - Woensdag om 16 uur en 16.30 uur

DE WITLOOFGEMEENTE

Cu

ltu

ur

Meer info:
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

7 Kampenhoutse Kunstenaars
Elk groot kunstenaar was ooit een amateur. Daarom hecht het
gemeentebestuur en de cultuurraad van Kampenhout veel
belang aan de Week van de Amateurkunsten. Dit jaar krijgen
7 Kampenhoutse Kunstenaars de kans om hun werk voor het
eerst tentoon te stellen.

Lentemijmeringen in de
kerk van Buken
Een sfeervol programma met muziek door Orgax: een
unieke combinatie van saxofoon met het Bukense
kerkorgel, afgewisseld met het vrouwenkoor Frizant.
De leerlingen van de afdeling Woord van onze Kampenhoutse muziekschool zullen het geheel aan elkaar
praten met dichterlijke vrijheden. Achteraf is iedereen
welkom om gezellig na te praten in de feesttent achter
het Tref.Punt (pastorie Buken).
Wanneer: vrijdag 20 april - deuren om 19.30 uur aanvang om 20 uur
Inkom: 6 euro (tickets ter plaatse, kinderen < 12 jaar:
gratis)
Waar: Sint-Antoniuskerk Buken (Bukenstraat)

Mieke Van Steenwinckel (Letterkapper)
Cecile Hahn (Houtskool – Olieverf – Acryl – Beeldhouwwerk)
Frieda Dewinter (Fotografie)
Peter Van Calster (Gemengde technieken)
Fernand Vanhemelrijck (Olieverf)
Patricia Merens (Juwelen)
Noëlla Van Eyken (Aquarel – Acryl – Olieverf)
We nodigen u graag uit hun werken te bewonderen.
De kunstenaars staan te popelen om met u in dialoog te gaan.

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 is niet nodig.

DE WITLOOFGEMEENTE

DINSDAG van 14 tot 15.30 uur
17 en 24 april
8, 15, 22 en 29 mei
5, 12, 19 en 26 juni
DONDERDAG van 19.30 tot 21 uur
19 en 26 april
3, 17, 24 en 31 mei
7, 14, 21 en 28 juni
Locatie: De Cultuurberg (Bergstraat 15, Kampenhout)

KAMPENHOUT I Cultuur

Wanneer: zaterdag 28 en zondag 29 april telkens van 13 tot
18 uur
Waar: de Cultuurberg (Bergstraat 15, Kampenhout)

5

r

uu
t
l
u

C

Ter Loonst – kunst in het kasteel
Kampenhout staat open voor
kunst, in het bijzonder voor
eigen talent. Denk maar aan
projecten zoals 7 Kampenhoutse Kunstenaars en de
Kunstroute.
Maar ook talent uit andere regionen krijgt een forum aangeboden. Drie weken
lang vindt een unieke kunsttentoonstelling plaats in
Kasteel Hof Ter Loonst: een fijne selectie kunstwerken van nationaal en internationaal niveau.
Iedereen is hartelijk welkom in het recent gerestaureerde kasteel om de prachtige selectie van hedendaagse Vlaamse kunstenaars te bewonderen.
Deze eenmalige tentoonstelling is gratis toegankelijk
en steunt de scholen in Kampenhout.

We spraken met initiatiefnemer en curator Gilbert Putteman.
U heeft een unieke verzameling kunstenaars weten te strikken. Hoe komt u bij deze mensen terecht? Waaraan moet
een kunstenaar/kunst volgens u voldoen om deel te nemen
aan deze tentoonstelling?
De kunstwereld is een wereld die gebaseerd is op vertrouwen. Als je al meer dan 30 jaar in dat milieu vertoeft, heb je
dat vertrouwen opgebouwd. Als ik kunstenaars contacteer,
weten ze waaraan ze zich mogen verwachten.
Kunst moet je aanvoelen, je moet naar veel tentoonstellingen
gaan. Als je dan zelf tentoonstellingen organiseert, wordt het
gemakkelijker om te selecteren.
Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Het is vaak een eeuwige zoektocht, zonder
eindstation ,maar met prachtige tussenstops. Zoals in het
Kasteel Hof ter Loonst.

KAMPENHOUT I Cultuur

De meeste deelnemers aan deze tentoonstelling zijn professionelen. Zij weten dat kunst in onze samenleving een uitzonderlijke plaats inneemt . Het is één van die weinige gebieden
waar steeds grenzen verlegd worden, waar het toegestaan is
om wat warrig te zijn.

6

Ik kan je zeggen: de deelnemers aan deze tentoonstelling
hebben reeds een indrukwekkend parcours achter de rug.
Ook deze keer gaat de opbrengst naar een goed doel: het
geld wordt verdeeld onder alle Kampenhoutse scholen opdat zij hun speelplaatsen kunnen verfraaien. Die sociale
dimensie is iets dat we vaak zien terugkomen bij uw projecten. Waarom is dit voor u zo belangrijk?
Aan de meeste grote tentoonstellingen koppel ik, in overleg
met de gemeente, een goed doel, ja. Ik vind dat essentieel. Ik
heb in het leven veel gekregen en voel me bevoorrecht omdat ik het ambt van vrederechter mag uitoefenen in deze regio. Ik behoor tot de ‘oude school’ en vind het maar normaal
dat ik iets terug doe voor de gemeenschap die mij zoveel
kansen heeft gegeven.
Laat ons ook niet vergeten dat je in het leven alleen echte
voldoening krijgt wanneer je bijdraagt tot andermans welzijn.
Ik benadruk dat kunstenaars op de atelierprijzen bij elke verkoop een commissie zullen afstaan die volledig naar de Kampenhoutse scholen gaat!
Het volledige interview vindt u op
www.kampenhout.be/cultuur

Wanneer: vanaf zondag 22 april tot zondag 6 mei
Waar: Kasteel Hof Ter Loonst (Terloonststraat 22, Kampenhout)
Meer info:
www.terloonst2018.be
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 39
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Het is nog maar april en toch begint het bij sommigen al te
kriebelen! Nog 11 weken en dan staan de animatoren van
speelplein ’t Grobbeltje weer paraat. Ben jij ook zo’n enthousiasteling die met plezier activiteiten bedenkt, spelletjes speelt en eens lekker gek wilt doen deze zomer?
Stel je kandidaat als animator op onze speelpleinwerking!
Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier op
www.kampenhout.be .
Hopelijk tot binnenkort!

Voor de
agenda

18 april 2018
Buitenspeeldag
(6 t.e.m. 12 jaar)

9 mei 2018

terreinen van ’t Grobbe
ltje:
Hutstraat 24 – Relst

w
Kleutersho
ar)
(2,5 tot 6 ja
mp enhou t
sporthal Ka

23 me
i

Eerste fase van de
restauratiewerken aan de
pastorij van Kampenhoutcentrum beëindigd
Eind april zal de eerste fase van de renovatiewerken aan de
pastorij van Kampenhout afgerond zijn. De kleine pastorij is
volledig gerenoveerd en de grote pastorij schittert langs de
buitenzijde alweer in al haar glorie. Het overleg met de
diensten van onroerend erfgoed voor de binnenrestauratie
is volop aan de
gang en hopelijk
krijgen we ook
daar binnenkort
groen licht voor
de verdere procedure.
Het
dorpszicht ziet
er alvast aangenamer uit!

Start renovatiewerken
voor het nieuwe cultuuren beleefcentrum
In april start ook de renovatie van de voormalige boerderij
aan het OCMW tot cultuur- en beleefcentrum. De werken
zullen meer dan een jaar in beslag nemen maar daarna beschikt de gemeente over een gloednieuw witloofmuseum,
een permanente plaats voor het Brabants Centrum voor
Muziektradities en een polyvalente cultuurzaal. We kijken
er naar uit!
KAMPENHOUT I Jeugd I Gemeente

Inschrijven als animator bij
Speelplein ’t Grobbeltje!

2018

Jonge
re nn a
midda
(12 tot
g
16 jaar
)
sp o r t h
al Kam
p enho
ut

Hou zeker www.kampenhout.be en
www.facebook.com/jeugddienst in de gaten
voor meer nieuws!

DE WITLOOFGEMEENTE
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Wanneer? Zaterdag 28 april van 9.30 tot 16.00 uur
Waar?
Gemeentehuisstraat tussen de
Dorpsstraat en F. Wouterslaan
Meer info? Milieudienst@kampenhout.be
Tel : 016 65 99 12
Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16 - Kampenhout

8

DE WITLOOFGEMEENTE

Mi

lieu

Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

Provinciale groepsaankoop breidt uit
Dankzij de provinciale groepsaankoop plaatsten al zo’n 400
gezinnen zonnepanelen of dakisolatie. En dat voor een
scherpe, maar toch correcte prijs. Dit jaar breidt de groepsaankoop verder uit: inwoners van Vlaams-Brabant kunnen nu
ook intekenen op een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie of ramen.
Naast deze nieuwe groepsaankopen kunt u nog steeds inschrijven voor de groepsaankoop van dakisolatie of zonnepanelen.

Wat maakt deze groepsaankoop zo uniek?
Samen met vier lokale partners, 3Wplus, Pajopower, IGO en
De Kringwinkel Hageland, selecteerde de provincie
Vlaams-Brabant enkele aannemers. Zo werd een kwalitatieve uitvoering en correcte prijs voorop gesteld.
Kiezen voor de provinciale groepsaankoop is drie keer winnen: niet alleen stoot u minder CO2 uit en bespaart u op uw
energiefactuur, u helpt ook onze lokale economie bloeien.
Overtuigd van onze groepsaankoop?
Maak vrijblijvend een afspraak met onze aannemers of kom
naar de infosessie op 11 oktober 2018 van 20 uur tot 21.30 uur
in de Glazen Zaal van het OCMW Kampenhout. U krijgt er
meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen en
kunt er kennismaken met de aannemer en installateurs.
Inschrijven kan ook via
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.
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ZITDAGEN TAKS-ON-WEB

Woensdag 16 mei en woensdag 23 mei
telkens van 9 tot 14.30 uur in de Glazen
Zaal van het OCMW (Dorpsstraat 9).
Breng de nodige documenten mee: inkomstenfiches (wedden, vakantiegeld,
pensioenen,…), bedragen van kadastrale
inkomens, bewijzen van betalingen die
recht op een aftrek geven (hypothecaire
leningen, levensverzekering, kosten voor
kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, …), …
U kan ook terecht in het belastingkantoor
van Leuven (Philipssite 3a) tijdens de
maand mei van 9 tot 12 uur en tijdens de
maand juni van 9 tot 15 uur.

DE WITLOOFGEMEENTE
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BRANDVEILIG LEVEN
Weinig mensen weten dat als er ‘s nachts brand uitbreekt, men heel weinig
kans heeft om tijdig wakker te worden. Als u slaapt, ruikt u immers niets. De
rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.
Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan redden levens!
Vraag een gratis en vrijblijvend huisbezoek aan
Een brandpreventieadviseur (een speciaal opgeleide brandweerman of
-vrouw) doet een controle in en rond uw woning en geeft uitleg over de
verbeterpunten op vlak van brandveiligheid van uw woning.
Een huisbezoek aanvragen doet u via het e-loket op www.hvzoost.be.
Meer tips rond brandveilig leven op www.leefbrandveilig.be.

KAMPENHOUT I Milieu I Gemeente

Voor vragen of hulp bij het invullen van de
aangifte van uw personenbelasting organiseert de FOD Financiën zitdagen in
onze gemeente.
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Beleidsevaluatie

1.
FINANCIEEL GEZOND

2.
KWALITEITSVOL TOT UW DIENST

nze inwoners degelijk informeren over het beleid
is één van onze taken. In 2013 maakten we onze
beleidsvisie aan u over en in 2015 gaven we een stand
van zaken. Intussen zijn we in het laatste jaar van onze
bestuursperiode aangekomen en blikken we terug op
de voorbije jaren. We kijken ook vooruit naar nieuwe
projecten die we verder gaan uitwerken. We voerden
ook de nodige wijzigingen en aanpassingen door aan
ons meerjarenplan, afhankelijk van veranderingen die
zich voordoen.

3.

We vinden het belangrijk om te luisteren naar onze
inwoners, te evalueren en bij te sturen. Een goede
beleidsploeg durft zichzelf in vraag stellen. Het mag
gezegd worden dat er heel wat realisaties het levenslicht zagen. Er is nog veel werk, maar samen met onze
medewerkers geven we het beste van onszelf en staan
we steeds voor u klaar. In deze katern vindt u een
greep uit de realisaties van de afgelopen jaren.

7.

O

GOED OM ER SAMEN TE WONEN

4.
EEN OCMW OP MENSENMAAT

5.
GEMEENTELIJKE GEBOUWEN ZORGVULDIG BEHEREN

6.
RUIMTELIJK BELEID MET OOG VOOR LATER

WONEN EN LEVEN MET RESPECT VOOR HET MILIEU

8.
AANGENAAM EN VEILIG LEVEN EN WONEN

Beleidsevaluatie

Bestuursperiode 2013 > 2018

1. Financieel gezond
Het financiële resultaat van 2016 was positief. Er werden geen nieuwe leningen
opgenomen. De bestaande leningen worden verder afgelost. Zo bouwen we
tijdens deze legislatuur de schuld verder af van 19.955.190 euro op 31 december
2012 tot 13.830.185 euro op 31 december 2017. Intussen werd TGEK (Tussengemeentelijke Elektriciteitsvereniging van Kampenhout en Steenokkerzeel) in
vereffening afgesloten. Dit bracht voor zowel Kampenhout als Steenokkerzeel
een bedrag op van meer dan 900 000 euro.
In 2017 pasten we enkele belastingreglementen aan. De aanvullende personenbelasting werd verlaagd naar 7%. De algemene gemeentebelasting werd
verlaagd van 70 naar 60 euro voor een alleenstaande en van 100 naar 85 euro
voor een gezin. De belasting op leegstand werd versoepeld zodat onze inwoners meer tijd krijgen bij bijvoorbeeld het verbouwen van een huis of erfeniskwesties. Het reglement op de bouwtaks werd eenvoudiger en goedkoper voor
kleinere woningen.

2. Kwaliteitsvol tot uw dienst
Beste gemeente om te trouwen
De huwelijksceremonies vinden plaats in Villa Lucie, het oud-gemeentehuis. Die
mooie en charmante locatie bekoort onze trouwlustigen. Voor hen is het dé dag
van hun leven. Daarom krijgt elke plechtigheid een feestelijk tintje:
we rollen de rode loper uit en bieden kosteloos een huwelijksdrink aan.

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Om geen tijd te verliezen met wachten op geschikte pasfoto’s en de procedure
voor een identiteitskaart vlotter te laten verlopen, plaatsten we een pasfotocabine in ons gemeentehuis. Achter de glazen deur van de inkomhal kunt u op een
rustige manier een pasfoto laten nemen.

Project begraafplaatsen
Het gemeentebestuur zet consequent het gemeentelijk funerair beleid voort.
Onder bepaalde voorwaarden krijgen burgers altijd de kans om graven en
asbewaringen die einde termijn zijn, te behouden. De vrijgekomen ruimten
worden optimaal benut, zodat onze begraafplaatsen uitgroeien tot een
gestructureerd geheel met een sereen karakter. De urnevelden werden
heraangelegd met kunstgras. Dat oogt niet alleen veel mooier, maar het is ook
onderhoudsvriendelijker.
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Facebook
De gemeente Kampenhout is sinds vorig jaar actief op Facebook.
U vindt er berichten over het reilen en zeilen in de gemeente, zoals activiteiten,
opvanginitiatieven, nieuwtjes, enzovoort.
Volg ons via de algemene pagina of via de pagina van de jeugddienst.
facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Nieuwe website
De gemeentelijke diensten en websiteontwikkelaar LCP werken momenteel
hard aan de opmaak van een nieuwe website. Dat de oude website aan
vervanging toe is, hoeft geen betoog. De nieuwe website zal een stuk
gebruiksvriendelijker zijn dan de huidige. Met een frisse lay-out en begrijpbare
taal willen we u helpen om zo snel mogelijk te vinden wat u zoekt. De website
wordt het moederschip van alle gemeentelijke informatie en zal er op termijn
ook voor zorgen dat u niet meer voor elk document naar het gemeentehuis
hoeft te komen.

3. Goed om er samen te wonen
Netwerkevenement voor lokale ondernemers
In december organiseerde het gemeentebestuur, in samenwerking met een
aantal bedrijven voor de eerste keer een ‘Netwerkevent’. Alle ondernemers
van Kampenhout waren uitgenodigd. Het was de bedoeling dat zij elkaar beter
zouden leren kennen en daardoor in de toekomst met elkaar meer zouden gaan
samenwerken. De avond was een succes en daarom staat er binnenkort al een
nieuwe bijeenkomst in de agenda. Onze Kampenhoutse handelaars en zelfstandigen verdienen onze steun.

Mantelzorgpremie
Het bestuur waardeert het werk van mantelzorgers. Door een goede thuisverzorging kan een zorgbehoevende langer thuis in zijn vertrouwde omgeving
blijven wonen. Begin dit jaar werd de mantelzorgpremie opnieuw ingevoerd.
Verleent u langdurig en onbetaald extra zorgen aan een zorgbehoevende
persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger en kunt u, mits u
voldoet aan de voorwaarden, een financiële tegemoetkoming van 25 euro per
maand aanvragen bij onze gemeente.

Nieuwe ereburgers
Kampenhout is twee ereburgers rijker.
In 2015 werd musicoloog Hubert
Boone aan de lijst van ereburgers toegevoegd en in 2017 was het de beurt
aan dichter Marcel Pira. Marcel Pira
kreeg die erkenning postuum.
Om hem te herdenken werd aan de
kerk van Relst een monument onthuld
in de vorm van een thermosifon.
Ereburger
Hubert Boone

Monument ereburger
Marcel Pira
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Octopusscholen
We vinden een verkeersveilige schoolomgeving heel belangrijk. Daarom nam
het bestuur de bijdragen aan het Octopusplan van alle Kampenhoutse scholen
op zich. Het Octopusplan werkt rond verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
De scholen kunnen zo rekenen op ondersteuning van het Octopusplan: naast
het mooie campagnemateriaal krijgen de scholen toegang tot het digitale leerplatform voor verkeerseducatie en ze krijgen ook korting op hesjes, gadgets,
verkeersshows, enzovoort.

Zoen- en zoefzone VGSK De Boomhut

Octopusschool
Go Spectrum

Route2School: naar een veilige schoolomgeving
Om de verplaatsingen van en naar de scholen nog veiliger te maken, stapt de
gemeente in het Route2Schoolproject in. Route2School maakt voor gemeenten
en scholen een grondige analyse van de veiligheid op de schoolroutes en van
het verplaatsingsgedrag van schoolkinderen. Met een digitale schoolroutekaart
analyseert men de verkeersveiligheid van schoolroutes en brengt men ook de
nuttige trage wegen in de omgeving van de scholen mooi in kaart.
Onze scholen krijgen zo een unieke kans om alle routes te leren kennen die de
leerlingen gebruiken om naar school te komen. Meteen zien de scholen en de
gemeente ook welke pijnpunten er zijn op die routes. Sommige van die punten
zijn misschien op een heel eenvoudige en/of goedkope manier op te lossen.
Route2School is een interactieve webtool voor ouders.

Les over de dode hoek
Dat de ‘dode hoek’ in het verkeer ook écht dodelijk
kan zijn, dat leerden de leerlingen van de 2de en de
3de graad in de Kampenhoutse scholen. Met praktijkvoorbeelden en met een echte vrachtwagen om
het gevaar te illustreren werden de kinderen gewezen op het gevaar van de ‘dode hoek’. Later krijgen
ook de jeugdverenigingen dezelfde oefeningen,
zodat ook zij zich beter bewust zijn van de gevaren
in het verkeer voor zwakke weggebruikers.

Vernieuwde locatie voor
muziekschool
De Cultuurberg werd gerenoveerd en
wordt maximaal benut. De zeven lokalen zijn het decor voor het
muziekonderwijs, maar ze worden ook gebruikt voor vergaderingen,
muzikale voorstellingen en tentoonstellingen.
Enkele lokale culturele verenigingen vonden hun (nieuwe) thuis in het
ruime lokaal Beethoven: Cantabile, Jong Cantabile, kerkkoor, Frizant
en De Bergse Vrienden.
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Jeugdkampjes
Al enkele zomers lang is De Cultuurberg het decor van leuke zomerkampjes.
Muziekkampjes, kunstkampjes en sinds dit jaar ook een ‘Lego & Clickskamp’.
De kinderen zullen zich niet vervelen tijdens de zomermaanden in Kampenhout!

Nederlands oefenen bij Café Combinne
Vorig jaar gingen we van start met Café Combinne,
een initiatief in samenwerking met Archeduc. 28 sessies lang zorgden Kampenhoutse vrijwilligers ervoor
dat anderstalige inwoners de kans kregen om hun
Nederlands te oefenen in een interculturele praatgroep. De sessies vinden telkens plaats op dinsdagnamiddag en donderdagavond. Iedereen is welkom,
zowel anderstaligen als Nederlandstaligen, om een gezellig praatje te slaan
over verschillende alledaagse onderwerpen en ondertussen de taal te oefenen.

Drugs- en alcoholpreventie
Sinds 1 januari 2016 is onze gemeente aangesloten bij de intergemeentelijke
drugs- en alcoholpreventiedienst H3K, samen met de gemeenten Haacht, Keerbergen en Kortenberg.
De preventiedienst is het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente voor
vragen over drugs, alcohol, medicatie, gamen, gokken en tabak. De preventiemedewerker is beurtelings aanwezig in de 4 gemeenten.
Activiteiten die gepromoot worden, zijn bijvoorbeeld een rookstopcursus,
tournée minérale, de BOB-campagne, een kennistest cannabis, …
facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

Toegankelijke gemeente
De gemeente Kampenhout heeft mee de campagne ondertekend “Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!” We zetten samen
onze schouders onder meer toegankelijkheid voor iedereen met een tienpuntenprogramma. Daarbij krijgen we ondersteuning van Inter en On Wheels, twee
organisaties die gespecialiseerd zijn in toegankelijkheid voor mensen met een
beperking. Het tienpuntenprogramma is normaal helemaal doorlopen op 1 juni
2018, maar voor Kampenhout eindigt het daar niet.
Wij willen een leefbaar Kampenhout voor alle mensen met een beperking en
gelijke kansen voor iedereen.

Beleidsevaluatie
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Carnaval
Vorig jaar vond er voor het eerst een leuk carnavalsweekend plaats op het
marktplein. Ook nu trok er in maart een stoet door het dorp en kon u in de feesttent terecht voor livemuziek en vertier.

Kerstmarkt
Al enkele jaren wordt er een kerstmarkt georganiseerd in samenwerking met de marktkramers van de
wekelijkse dinsdagmarkt, maar ruim aangevuld met
lokale verenigingen en nog vele andere leuke kramen.

4. Een OCMW op mensenmaat
Woonzorgcentrum vernieuwd en vergroot
Tijdens deze bestuursperiode hechten we veel belang aan de renovatie en de
uitbreiding van het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum wordt technisch
en op het vlak van zuinig energieverbruik grondig aangepakt. Er werd een
werkbaar concept uitgewerkt om de bestaande infrastructuur uit
te breiden en te verbeteren. Het oude gebouw wordt gestript en
volledig gerenoveerd. Daarnaast komt er ook een nieuwe vleugel.
Zo zijn er binnenkort 68 moderne kamers beschikbaar voor de
meest zorgbehoevende ouderen. De receptie komt centraal in
een nieuwe gemeenschappelijke polyvalente ruimte. Vanaf januari
2021 moeten alle werken klaar zijn.
Renovatie woonzorgcentrum

Buurtrestaurant ‘Pure goesting’

De sociale dienst breidt zijn acties gevoelig uit
Het OCMW Kampenhout besliste eind 2016 om het sociaal restaurant en het
dorpsrestaurant samen te voegen tot het gloednieuwe buurtrestaurant
‘Pure Goesting’. Buurtrestaurant Pure Goesting is ondertussen uitgegroeid tot
een ontmoetingsplaats voor mensen met een klein netwerk, zoals ouderen,
alleenstaanden of minder gegoeden. In een gezellige sfeer kunnen ze van een
kwalitatieve maaltijd genieten. Om het buurtrestaurant elke dinsdag en
donderdag draaiende te houden, werken we met veel vrijwilligers.
’t OCMW aan a deu, dat is het nog steeds lopende initiatief van de sociale dienst
om een huisbezoek te brengen aan Kampenhoutenaren die 75 tot 80 jaar zijn.
Eind 2017 zag het project ‘KinderKansen’ het levenslicht.
Het OCMW Kampenhout engageert zich om met kleinschalige initiatieven kinderarmoede aan te pakken.
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Het OCMW-gebouw waarin het kinderdagverblijf gehuisvest is,
wordt omgevormd tot een gemengd wooninitiatief met enerzijds
noodopvang voor onze inwoners en anderzijds opvangmogelijkheden voor vluchtelingen.

Nieuwe initiatieven in samenwerking met andere partners
Op een stuk grond dat ze van het OCMW hebben gekocht (achter
het vernieuwde woonzorgcentrum), begint de vzw Infano met een
nieuw kinderdagverblijf voor 72 baby’s en peuters. Het vroegere
kinderdagverblijf ‘Huis van Mini’ en het kinderdagverblijf van de
basisschool Spectrum, zijn samengegaan en nemen daar einde
2018 hun intrek.
Ook het project ‘Ontwikkeling Zuurhage’ is in 2017 afgerond.
Het OCMW verkocht haar grond aan Vlabinvest die er 20 betaalbare koopwoningen zal bouwen. Daarnaast komt er een gemeenschapshuis waar 10 mensen met een beperking kunnen gaan
wonen. Ons Tehuis Brabant huurt dat huis voor langere tijd.

Vrijwilligers komen bij
gezinnen aan huis om kinderen te
helpen lezen

5. Gemeentelijke gebouwen
zorgvuldig beheren
Pastorieën
Het pastorieplan werd goedgekeurd en drie pastorieën kregen
een andere bestemming.
De pastorie van Berg werd verkocht. In de pastorie van Relst bevinden zich de lokalen van speelpleinwerking ’t Grobbeltje en het
kunstenatelier. Na een lange lijdensweg voor subsidies wordt de
pastorie van Kampenhout nu eindelijk volop gerestaureerd. Na de
volledige renovatie van die pastorie nemen de ondersteunende
gemeentelijke diensten daar hun intrek. Het centraal kerkbestuur
zal zijn intrek nemen in de kleine pastorij.
Aan het Grobbeltje plant de gemeente een uitbreiding met extra
lokalen en bergruimte. Elk jaar moeten er voor de speelpleinwerking containers gehuurd worden om voldoende plaats te
hebben voor alle groepen. Na de uitbreiding valt de huur van de
containers weg en kunnen de lokalen het hele jaar door gebruikt
worden voor alle vormen van vrijetijdsbesteding.

Witloofmuseum in nieuw beleefcentrum
Op de voormalige veilingsite van Kampenhout is alle activiteit al
een tijdje verdwenen. Er lopen momenteel verschillende studies
om de site een nieuwe bestemming te geven, maar het staat vast
dat het leven en bewegen rond Kampenhout-Sas daarvan geen
nadeel mag ondervinden.
Het Witloofmuseum kan nog wel bezocht worden op de veilingsite, maar op termijn verhuist het naar de voormalige boerderij
achter het OCMW-gebouw. Die boerderij wordt eerstdaags
gerenoveerd en behalve het Witloofmuseum krijgt ook het Brabants Centrum voor Muziektradities met de collectiestukken van
Hubert Boone er een permanente plaats. Om het culturele leven
in het centrum op te krikken, wordt de noordelijke vleugel van de
boerderij omgevormd tot een polyvalente cultuurzaal voor 120
bezoekers. Het erf zal overkapt worden, zodat dat nieuwe beleefcentrum voor allerlei doelen kan worden gebruikt.
Impressie foyerruimte van nieuw beleefcentrum

pastorij Kampenhout
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Nieuw kunstgrasveld
Kampenhout heeft nu ook een eigen kunstgrasveld. Er was nood aan een kunstgrasveld dat winter en zomer groen blijft en onderhoudsvriendelijk is.
De voetbalploegen kunnen er ook tijdens de wintermaanden
optimaal gebruik van maken. Het kunstgrasveld voldoet aan de
strenge ‘FIFA Quality-norm’ en kan het hele jaar door bespeeld
worden. Naast de jeugdvoetballers van Kampenhout zullen ook
scholen, deelnemers aan sportkampen en andere sportteams het
veld kunnen gebruiken.
De sportverenigingen genieten al een tijdje van de gerenoveerde
sporthal aan de Zeypestraat. Ook de cafetaria is via onze concessiepartner in een nieuw kleedje gestoken waardoor het weer
aangenaam vertoeven is na de geleverde sportieve prestaties.

6. Een ruimtelijk beleid met oog voor later
Het huidig gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ontstond aan het einde van de
jaren ’90. Het bestuur heeft daarom beslist om het structuurplan grondig te herzien en om te vormen tot een werkbaar ruimtelijk beleidsplan. Het wordt geen
plan dat van bovenuit wordt opgelegd, maar een groeiproces waar de bevolking
aan kan meewerken via enthousiaste participatie.
De afgelopen maanden kon iedere Kampenhoutenaar deelnemen aan
‘Kleur Mee De Toekomst’. Uit dat initiatief groeiden mooie ideeën en dromen
voor een beter Kampenhout. Ook zonder actief deel te nemen aan de workshops kunt u nog altijd meewerken aan het nieuwe ruimtelijke project.
Via de website www.kleurmeedetoekomst.be kunt u uw ideeën meegeven.
Op die manier krijgt elke inwoner de kans om bij te dragen aan de toekomst
van Kampenhout.

Sociale huisvesting
De gemeente Kampenhout en de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting realiseerden samen een mooi project van sociaal wonen. In de wijk
begrensd door de Tritsstraat en de Schuermansstraat werden in totaal 80 wooneenheden gebouwd: 53 huurwoningen en 27 koopwoningen.
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7. Wonen en leven
met respect voor natuur en milieu
Het blijft een prioriteit om te zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Kampenhout, maar ook daarbuiten. Het bestuur
gaat niet akkoord met activiteiten op haar grondgebied die een negatieve invloed hebben op het algemeen welzijn, rekening houdend met de milieuwetgeving en de milieunormen. Daarvoor werkt de gemeente samen met de intercommunale Haviland die instaat voor de milieuhandhaving.

Bufferzone Vekestraat
Kampenhout is en blijft een gemeente met enorme groene troeven en mooie
plekjes. Om het groene karakter nog meer in de verf te zetten, hebben we in
samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland een nieuw bos aangeplant in de bufferzone in de Vekestraat (naast de nieuwe industriezone).

Speelbos
Spelen in de natuur is één van de leukste dingen die een kind kan doen. In het
Steentjesbos is een deel van het natuurgebied ingericht als speelbos, waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en spelen. Naast dat speelbos blijft de
gemeente ook werk maken van het geplande speelbos aan de Hutteweg in Relst.

Afvalwater zuiveren
De kwaliteit van het oppervlaktewater is in onze gemeente aanzienlijk verbeterd. De werken in de Zeypestraat, Langestraat, Frijselstraat, Kampenhoutsebaan en Kampelaarstraat zijn voltooid. Ook de werken in de Oudestraat zitten in
de eindfase waardoor het afvalwater van vele huishoudens nu afgevoerd wordt
naar een waterzuiveringsstation. Aan het voetbalterrein aan de Votvinkenstraat
(Kampelaar) werd een individuele behandeling van het afvalwater geplaatst,
zodat het afvalwater gezuiverd in het naastgelegen natuurgebied terechtkomt.
Ook op de voetbalsites van Berg en Kampenhout sluiten we binnenkort het
afvalwater aan op de riolering. Daarnaast hebben heel wat grachten binnen de
gemeente een grondig onderhoud gekregen, zodat het regenwater vlot kan
worden afgevoerd. Om wateroverlast tegen te gaan, is de gemeente partner in
het strategische project voor de Weesbeek en de Molenbeek.

Gemeentelijk klimaatactieplan
Het gemeentebestuur ondertekende in juni 2014 het Burgemeestersconvenant.
Zo engageert de gemeente zich om 20% minder CO2-uitstoot te produceren
tegen 2020. Dat betekent onder meer een spaarzaam gebruik van energie,
het gebruik van alternatieve energiebronnen en de promotie van een duurzame
mobiliteit met minder vervuilende brandstoffen.
Dat alles werd opgenomen in het gemeentelijk klimaatactieplan 2015-2020 dat
door de Europese Commissie werd goedgekeurd. Enkele maatregelen brengen het
actieplan ondertussen al in de praktijk.
Zo kocht de gemeente elektrische voertuigen of voertuigen op aardgas (CNG)
voor de gemeentelijke loods, kwamen er
er
elektrische laadpunten voor wagens aan
de bibliotheek en de sporthal en werd de
sporthal van Kampenhout gerenoveerd met
aandacht voor duurzaam energiegebruik.
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Om ook de inwoners aan te moedigen op een duurzame manier energie te
gebruiken, deed de Kyotomobiel zijn ronde door heel Kampenhout. In de
Kyotomobiel kon men alle mogelijke informatie krijgen over energiebesparing,
premies, samenaankoop van isolatiemateriaal, enz.
Tijdens de voorbije wintermaanden werden thermografische luchtfoto’s genomen van alle daken in de gemeente. Binnenkort zal iedereen dus zicht krijgen
op de isolatiegraad van zijn woning.
Ook de renovatiemarkt komt nog aan de beurt. Samen met de gemeente Steenokkerzeel organiseert Kampenhout een beurs met lokale bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzaam energiegebruik bij bouw- of verbouwprojecten.

8. Aangenaam en veilig leven en wonen
BE-alert
BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool waarmee we in geval van een noodsituatie alle betrokkenen snel en duidelijk kunnen informeren. De gemeente tekende
in op dat BE-Alert-project, zodat de inwoners van Kampenhout bij een noodsituatie snel verwittigd en geïnformeerd kunnen worden.
Wilt u bij een noodsituatie verwittigd worden. Schrijf u dan in op www.be-alert.be

Veiligheidscel
De gemeentelijke veiligheidscel komt driemaandelijks samen met het oog op
een eﬃciëntie noodplanning. De cel stelt de rampenplannen op en actualiseert
ze. Samen met de hulpdiensten en de burgemeester wordt ervoor gezorgd dat
al onze horecazaken, scholen en openbare gebouwen voldoen aan de huidige
veiligheidsregels.

Interlokale coördinator integrale veiligheid
De gemeente Kampenhout streeft samen met de politiezone Kastze naar een
veilige en leefbare omgeving voor haar inwoners. Door een gezamenlijke aanpak in de 3 gemeenten van de politiezone – Kampenhout, Steenokkerzeel en
Zemst – zien we sinds 2013 een daling in de criminaliteitscijfers. Uit de laatste
enquête in 2012 bleek al dat er in onze gemeente een groot veiligheidsgevoel
heerst. In 2018 volgt er een nieuwe enquête en we trachten dat veiligheidsgevoel nog te verbeteren. Daarvoor stellen we onder andere een interlokale coördinator integrale veiligheid aan, die zorgt voor de nodige afstemming tussen de
burgers, de gemeente en de hulpdiensten.

Buurtinformatienetwerk Duistbos-Lemmeken
Begin dit jaar zijn we gestart met het Buurtinformatienetwerk (BIN) Duistbos-Lemmeken. De statistieken gaven aan dat de kans op inbraken daar het grootst was
door de specifieke ligging en de vluchtroutes die er voorhanden zijn. Via het
BIN krijgen de inwoners snel informatie door van de politie, als er een verdachte
handeling in hun buurt wordt gemeld. Door samen oplettend te zijn, kan men de
eﬃciëntie van de politie verhogen en kan men potentiële criminelen afschrikken.

Infoavond technopreventieve maatregelen
Een goede inbraakpreventie begint bij de burgers zelf. Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen we zelf inbrekers afschrikken. Behalve infomomenten
rond antidiefstalpreventie biedt de politie elke inwoner ook de mogelijkheid om
gepersonaliseerd advies aan huis te krijgen.
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Uitbreiding luchthaven
De media berichten regelmatig over een mogelijke uitbreiding van de nationale
luchthaven. De gemeente is zich ervan bewust dat de luchthaven ook een
belangrijke werkgever is voor vele inwoners. Toch mag de economische ontwikkeling niet ten koste gaan van de woonkwaliteit van de inwoners. De gemeente
zal daarover blijven waken. Iedereen moet in evenredigheid de lasten en lusten
van de luchthaven dragen. Daarom heeft Kampenhout zich aangesloten bij het
gezamenlijk juridisch initiatief tegen de Belgische Staat om tot een evenwichtig
spreidingsplan te komen met een duidelijke verdeelsleutel van de vliegbewegingen tussen de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
gemeenten in het Vlaams Gewest.

Fijnstofmeting
Twee gewestwegen doorkruisen onze gemeente, Kampenhout is centraal
gelegen. Dat betekent ook dat het autogebruik hoog is en dat het een invloed
heeft op onze woonomgeving. Met de hulp van vrijwilligers is een fijnstofmeting
per fiets uitgevoerd langs een uitgebreid traject en op verschillende tijdstippen
van de dag. Daaruit blijkt duidelijk dat het gebruik van de wagen een invloed
heeft op de luchtkwaliteit langs de grote vervoersassen. U kunt de resultaten
bekijken op www.airqmap.com.

Voorstander van openbaar vervoer en fiets
Het mag duidelijk zijn dat de gemeente zal blijven inzetten op het gebruik van
het openbaar vervoer en de fiets. In samenwerking met de Vlaamse overheid
komen er op korte termijn twee park-and-ride parkings om de overstap naar het
openbaar vervoer te stimuleren: één aan de Kerkstraat en één aan
Kampenhout-Sas. De trend naar elektrische fietsen is al een tijdje ingezet.
Via een samenaankoop zullen we ook onze bijdrage leveren om zoveel
mogelijk personeelsleden met de fiets naar het werk te krijgen.
Het fietsgebruik bevorderen, kan alleen maar door te blijven investeren in
comfortabele fietspaden. De fietspaden in de Zeypestraat, Langestraat,
Kampelaarstraat en een deel van de Kampenhoutsebaan zijn voltooid.
De gemeente wil ook het resterende deel van het fietspad in de Kampenhoutsebaan aanpakken. Omdat de kasseien in het centrum geen pretje zijn voor
fietsers, zijn er fietsstroken in beton aangelegd en is er eenrichtingsverkeer
ingevoerd.

Kris LEAERTS

Stefan IMBRECHTS

burgemeester@kampenhout.be
0478/36.33.40

stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be
0498/92.27.75

Bevoegdheden
Stedenbouw en ruimtelijke ordening Brandweer // Politie // Bevolking
Burgerlijke stand // Veiligheid // Informatica
Personeel

Bevoegdheden
Openbare werken // Patrimonium
Werken in eigen beheer // Sport

Rudi VAN INGELGOM

Marleen VAN DE WIELE

rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be
016/65.51.24 // 0475/83.17.67

marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be
0475/95.10.57

Bevoegdheden
Landbouw // Lokale economie // Toerisme
Cultuur/bibliotheek/muziekschool
Sociale huisvesting // Woonbeleid

Bevoegdheden
Trage wegen/mobiliteit // Integratie en
gelijke kansen // Financiën/kerkfabrieken
Ontwikkelingssamenwerking
Vlaams karakter

Stefan VANDEVENNE

Edith GRAUWELS

stefan.vandevenne@kampenhout.vera.be
0496/47.64.05

edith.grauwels@kampenhout.vera.be
0472/36.52.63

Bevoegdheden
Energie en milieu // Intercommunales
Dierenwelzijn // Rechtszaken

Bevoegdheden
Begraafplaatsen // Kermissen en markten
Onderwijs // Jeugd-Buitenschoolse
kinderopvang // Informatie

Greet WILLEMS

Dominique COUCKE

greet.willems@kampenhout.vera.be
0473/95.89.39

dominique.coucke@kampenhout.vera.be
0477/40 25 14

Burgemeester

College
van burgemeester
en schepenen

Tweede schepen

Vierde schepen

OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege

Bevoegdheden
OCMW-voorzitterschap
Senioren // Welzijn

Eerste schepen

Derde schepen

Vijfde schepen

Gemeentesecretaris
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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

Beroepen ontdekken - Het Klimtouw
De kinderen van de eerste graad ontdekten een heleboel beroepen van mama’s en papa’s. Zo kwam onder andere de
papa van Ziva uitleg geven over de luchthaven en de papa van Enora over metaalconstructies. De mama’s van Stan en
Lenke leerden ons wat je als verpleegster moet doen en de mama van Quinten gaf meer uitleg over het beroep van
tandarts. Te veel mama’s en papa’s om allemaal op te sommen en evenveel leuke leservaringen. Bedankt aan onze
mama’s en papa’s!

Gekke week en een supergekke stoet - De Toverberg

KAMPENHOUT I Onderwijs

Als voorbereiding op het carnavalsfeest op vrijdag met een leuke stoet, mochten de kinderen elke dag iets geks aandoen. Vooral de gekke kapsels vielen in de smaak.
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CIRCUS PICOLINI
Zaterdag 9 juni 2018 treden de kinderen van Het Klimtouw en De Toverberg samen op met circus Picolini. De circustent
staat op de terreinen van de voetbal in Berg. Meer info over de kaartenverkoop staat binnenkort op www.detoverberg.be

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

Alles wat je moet weten
over internetbankieren

Vallen zonder zorgen
voor 55 plussers.
Vallen zonder zorgen is een project van de
Vlaamse Judofederatie, goedgekeurd door
Sport Vlaanderen. Bedenker hiervan is een
Kampenhoutenaar: judoleraar Jean-Pierre
Dziergwa.
In deze initiatieles leert u de juiste reflexen
om zachter neer te komen bij het struikelen
of uitglijden. Zo vermindert u de kans op
een letsel of voorkomt u het zelfs.
De les is aangepast aan oudere personen
(niet-sporters) en kan door iedereen op
eigen tempo worden gevolgd.

Steeds vaker doen we dingen via het internet.
Facturen betalen, geld overschrijven, onze bankrekeningen beheren of verzekeringen opvolgen,
het kan allemaal online.
In deze infosessie demonstreren we de mogelijkheden van internetbankieren, en leggen we
stap voor stap uit hoe u via de pc of laptop de
stand van uw rekeningen bekijkt en overschrijvingen uitvoert. We tonen ook enkele handige
tools, zoals Doccle en Zoomit, om facturen digitaal te ontvangen en af te rekenen.

Vergelijk het met een doorsnee turnles
aangevuld met welgekozen valoefeningen
uit het judo. Naast de valoefeningen is er
aandacht voor lenigheid, evenwicht en
kracht als belangrijke ingrediënten om een
val te voorkomen.
Wanneer: vrijdag 27 april van 14 tot 15 uur
Waar: sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26)
Praktisch: gewone sportkledij en
-schoenen volstaan

Wanneer: vrijdag 18 mei 2018 van 9 tot 12 uur
Waar: Glazen Zaal (OCMW Kampenhout),
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Prijs: 5 euro
Info en inschrijvingen: Archeduc,
Kattestraat 25, 1745 Opwijk
02 454 54 01 of info@archeduc.be
www.archeduc.be
DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Senioren

Daarnaast gaan we ook dieper in op de werkwijze van bank-apps voor smartphone en tablet en
leren we mobiel betalen via de Bancontant-app.
Doorheen de infosessie krijgt u ook heel wat
tips over de veiligheid van al deze online diensten.
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Terugblik kampioenenviering

In februari werden de Kampenhoutse laureaten gehuldigd tijdens de jaarlijkse kampioenenviering in het sporten cultuurcentrum van Kampenhout.
Prachtige kampioenen, hoge titels, verscheidenheid aan
disciplines …bemoeilijkten de keuze voor één sportfiguur
van het jaar. En dus werden er drie sporters met topprestaties gekozen!
Voor de jeugd is dat Dries De Schepper waarvan de aanwezigen een indrukwekkend turnfilmpje te zien kregen.
Voor de volwassenen ging de eer naar Jill Fournier, kampioen Taikwondo en voor de seniors Jan Ansems, de kampioen sportschieten.

KAMPENHOUT I Sport

De prijs van sportverdienste is steeds voorbehouden voor
iemand die op een uitzonderlijke manier een schitterende
prestatie geleverd heeft en Kampenhout daarmee op de
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Dries De Schepper

Jill Fourier

kaart plaatst in het sportlandschap. Niemand minder dan
Stef Wolput ging aan de haal met deze titel. Stef is klimmer,
met een eigen verhaal van vallen en opstaan, van leven met
een beperking en je grenzen leren verleggen. Op 19 mei
2017 stond hij als eerste niet-valide klimmer op de top van
de Lhotse in Nepal, 8516 m hoog. Hij maakte van deze expeditie een boeiende presentatie met ongezien film- en fotomateriaal: zijn eigen verhaal waarmee hij mensen wil inspireren om nooit op te geven. Om altijd een doel te hebben.
Volgend jaar plant hij een expeditie naar Tanzania, waar hij
met andere mensen met een beperking de top van de
Mount Kilimanjaro wil beklimmen.
We wensen alle sporters nog veel sportplezier en het allerbeste in alle uitdagingen die ze nog aangaan. Proficiat!
Overzicht van alle kampioenen: www.kampenhout.be/sport

Jan Ansems

Stef Wolput

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

Sportweken
Nog geen opvang voor de grote vakantie? De vrijetijdsdiensten van Kampenhout bieden een ruim aanbod van
vakantieinitiatieven aan.
Reserveer uw plaats via de online module voor de sportweken: www.kampenhout.be/ticketgang

Kijk ik fiets
Kan uw kind al vlot fietsen met steunwieltjes of met een loopfiets?
Leer hem/haar op 1 voormiddag fietsen op twee wielen! Elk kind moet
begeleid worden door een volwassenen. Aan het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een ‘fietsdiploma’.
Wanneer: zaterdag 5 mei van 9.30 – 12 uur
Waar: sporthal Kampenhout
Prijs: 5 euro ter plaatse te betalen
(Eigen fiets en fietshelm meebrengen)
Inschrijven is verplicht en doet u via de sportdienst of via
www.kampenhout.be/sport
(slechts 20 plaatsen) De inschrijving is pas definitief na een bevestiging van de sportdienst.

Jaarlijks organiseert de ‘Sportregio Noord’ regionale seniorensportdagen die volledig in
het teken staat van de actieve
50-plussers.
Op het programma keuze uit:
Wandelen (alle niveaus), mountainbike, kayak, (geleid) bezoek
Durbuy, kasteel Rodhadesh en
park Topiaires.
Wanneer: dinsdag 29 mei 2018
Prijs: 15 euro (inbegrepen: sporten, verzekering, 1 broodje
en busvervoer)
Inschrijven voor 15 mei via de sportdienst of
www.kampenhout.be/sport

DE WITLOOFGEMEENTE

Zwemlessen 50+
Onder het motto “nooit te oud
om te leren” bieden wij senioren
de mogelijkheid om op een rustige manier kennis te maken met
het plezier om zich als een vis in
het water te voelen. In april start
in het zwembad van Tremelo
weer een reeks zwemlessen
voor 50-plussers. Zowel voor
beginners als voor gevorderden
zijn er lessen begeleid door gediplomeerde lesgevers.
Wanneer: van 20 april t.e.m. 22 juni elke vrijdag van 12.15 tot
13 uur
Prijs: 30 euro voor 10 lessen
Inschrijven www.tremelo.be/vrijetijdsloket, kassa van het
zwembad of de sportdienst

KAMPENHOUT I Sport

Regionale sporteldag Durbuy
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Meer info
www.kampenhout.be/toerisme
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

Ve
in drenig
e k ing
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r
Meer info
frans.van.laerhoven@pandora.be
0473 33 73 80
www.denbrabander-nederokkerzeel.be

Cultureel erfgoed bij
Den Brabander
Trekpaardenvereniging Den Brabander is een Kampenhoutse vzw die zich inzet voor het behoud van Brabantse
trekpaarden met al de activiteiten en tradities die er bij horen. De paarden, in de volksmond bekend als ‘boerenpaarden’, zijn grote en breedgebouwde paarden met een uitgesproken spierontwikkeling. Ze kunnen zware lasten trekken
en hebben een zachtaardig karakter. De vereniging kreeg
in 2014 de cultuurprijs van de Kampenhoutse cultuurraad.

Vaarhappening
Dinsdag 1 mei start het toeristisch vaarseizoen met
allerlei animatie op en rond het kanaal te KampenhoutSas.

Begin dit jaar besliste minister van Cultuur Sven Gatz om het
Brabants trekpaard toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een mooie erkenning waar Den Brabander natuurlijk heel blij mee is, de
aandacht voor het Brabantse trekpaard blijft zo verzekerd!

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.

KAMPENHOUT I Toerisme I Vereniging in de kijker

Geniet van een hapje en een drankje, kuier langs de
infostandjes van verenigingen of breng een gratis
bezoek aan het Witloofmuseum. Kinderen kunnen op
speurtocht gaan, zich laten schminken, knutselen of
oude volkspelen beoefenen.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Doe mee aan de
10.000-stappenclash
en stap onze gemeente
mee naar de
overwinning

Toegankelijke
gezondheidswandeling
zondag 22 april 2018 om 14 uur
met onderweg:
Hof Ter Loonst – kunst in het kasteel Chocola-Tuti
Gezondheidsrally - voor jong en oud
Vertrek en aankomst aan de Kerk van Relst
Prijs: 5 euro per persoon (vooraf te betalen)
Inschrijven is vereist en kan tot 16 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, iedereen is
van harte welkom!
Organisatie: welzijnsraad Kampenhout
Met dank aan Chocola-Tuti, Hof Ter Loonst,
LOGO Oost-Brabant en het Rode Kruis.

Wist u dat… u met 10.000 stappen per dag (of
8.000 voor 65-plussers) genoeg beweegt voor
een goede gezondheid? Lijken 10.000 stappen
onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een
overwinning op zich.
En elke stap telt, want van 1 tot en met 31 mei
doet Kampenhout mee aan de 10.000-stappenclash. We nemen het op tegen de inwoners van
meer dan 100 andere Vlaamse steden en gemeenten. Stapt u onze gemeente Kampenhout
mee naar de overwinning?
Registreer u op www.10000stappen.be, sluit aan
bij de groep van Kampenhout en geef elke dag
uw aantal stappen in. Zo maakt u kans op leuke
prijzen.

Ons Tehuis Brabant – Perksesteenweg 126 – 1910 Berg

HiepHiepHelp

AiAiAmai

Hupperdehulp

8 tot 10 jaar
3de en 4de leerjaar

10 tot 12 jaar
5de en 6de leerjaar

6 tot 8 jaar
1ste en 2de leerjaar

zaterdag 2 juni 2018

zaterdag 2 juni 2018

zaterdag 9 juni 2018

9u tot 13u

13u30 tot 17u30

13u tot 17u

Inschrijvingen en info via jeugd@kampenhout-herent.rodekruis.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Heeft u geen klassieke stappenteller? Met apps of
een activity tracker kan u ook het aantal stappen
bijhouden. Meer info op www.10000stappen.be.

KAMPENHOUT I Welzijn

Sven Ornelis is het
gezicht van deze
campagne
en
geeft het goede
voorbeeld door te
tonen
hoe
u
10.000
stappen
haalt zonder veel
extra tijd te moeten vrijmaken. “Ik
ben helemaal klaar
om samen met alle Vlamingen deze uitdaging aan
te gaan,” zegt Sven Ornelis.
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Gratis huisvuilzakken
restafval voor incontinentie-,
stoma- of peritoneaal
dialyse-patiënten

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE

Personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten kunnen van OCMW Kampenhout
een tussenkomst bekomen voor de aankoop van huisvuilzakken. Om in aanmerking te komen voor de tussenkomst moet
de persoon inwoner zijn van de gemeente Kampenhout en
mag hij/zij niet permanent in een woonzorgcentrum (ROB of
RVT) verblijven.

Meer info:
OCMW Kampenhout - 016 31 43 10
socialedienst@ocmw-kampenhout.be

Deze tussenkomst bestaat uit twee rollen van 10 grote huisvuilzakken (60 liter) of vier rollen van 10 kleine huisvuilzakken
(30 liter) voor restafval per patiënt per jaar.
Het reglement en het aanvraagformulier kan u afhalen bij het
onthaal van OCMW Kampenhout.

Din.
Ma.
Din.

24 april 2018		
14 mei 2018 		
5 juni 2018		

16 – 19 uur
14 – 16 uur
16 – 19 uur

Een ontmoetingsplaats voor mensen met een klein netwerk (ouderen of alleenstaanden of minder begoeden),
waar er in een gezellige sfeer een kwalitatieve maaltijd
genuttigd kan worden.
Menu
Dinsdag 24 april
Kippenroomsoep met kippenreepjes en dragon,
forelfilet met spekjessaus en waterkerspuree,
frangipanetaartje
Donderdag 26 april
Minestrone, konijnenfricassée met gefrituurde aardappelnuggets, crème chocolade met hazelnootjes

Praatcafé dementie

Dinsdag 1 mei - GESLOTEN (feestdag)

Donderdag 26 april om 19 uur

Donderdag 3 mei
Bloemkoolsoep met broccoliroosjes, vleesrib met
honingsaus, Parijse wortelen en peterselieaardappelen,
zwaantje

‘Mens erger je niet’, een interactieve avond
over dementie.
Spreker: mevr. Katja Van Goethem, freelance
medewerker expertisecentrum dementie MEMO,
medewerker zorgcirkels jongdementie.
Waar: wzc Molenstee.

KAMPENHOUT I OCMW

Dinsdag 5 juni om 19.30 uur
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‘Dementie: feiten en fabels’.
Spreker: mevr. Hilde Vanderlinden, psychologe WZC
St. Bernardus Bertem.

Overige menu’s op www.ocmw-kampenhout.be of via
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be
De buurttafels voor het voorjaar vinden plaats op:
Donderdag 26-04-2018:
Donderdag 31-05-2018:

Nederokkerzeel
Berg

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

Waar: GC Den Breugel (Haacht).
Meer info: WZC Molenstee,
Gemeenteplein 1
016 31 43 28

DE WITLOOFGEMEENTE
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Kyotomobiel opnieuw
in Kampenhout

Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18
Openingsuren:
ma 8.45 – 11.45 uur
di 8.45 – 11.45 uur en 17– 19.45 uur

De Kyotomobiel van 3Wplus komt opnieuw naar onze gemeente. In de Kyotomobiel krijgt u gratis informatie over
isoleren en energie.

Wie zijn of haar woning op basis van een audit energierenovatie laat uitvoeren, heeft daar alleen maar voordelen van.
De energiefactuur valt lager uit door een verminderd energieverbruik, en het wooncomfort en de waarde van de woning neemt toe. De verminderde CO2-uitstoot is ook goed
voor de planeet.
Waar en wanneer:
• van 16 tot 27 april op het dorpsplein in het centrum van
Berg
• van 30 april tot 11 mei aan de Sint-Antoniuskerk van
Buken
Wanneer geopend: vrij te bezoeken op dinsdag van 14 tot
17 uur, woensdag van 12 tot 15.30 uur en donderdag van
15.30 tot 19 uur.
Meer info: 0488 55 98 55 of kyotoindewijk@3wplus.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Renovatiemarkt : 21 april
Kampenhout en Steenokkerzeel organiseren samen een renovatiemarkt om inwoners te laten zien
dat er heel wat milieuvriendelijke alternatieven zijn
bij renovatiewerkzaamheden, die vaak ook energiezuinig zijn. We moeten immers onze CO² uitstoot
beperken.
Door het gebruik van goede en milieuvriendelijke
materialen kan u ook uw steentje bijdragen, en zal
het effect ongetwijfeld zichtbaar zijn op uw energiefactuur.
Kom op 21 april 2018 tussen 10 en 17 uur een kijkje
nemen. We helpen u graag!
Meer info
www.kampenhout.be/milieu
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

KAMPENHOUT I Wonen

Voor slechts 40 euro doet een energiedeskundige een volledige energieaudit van uw woning. Daarna volgt een leesbaar rapport met een overzicht van mogelijke maatregelen
en de tijd waarop de investeringen terugverdiend zijn. De
woonconsulent van de gemeente geeft nadien alle mogelijk informatie over de beschikbare premies en subsidies, de
voordelige Vlaamse energielening, ...
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We wandelen samen in groep, onder leiding van een witloofstapper. Iedereen is welkom, ook niet-witloofstappers.

Meer info op pagina 5.

Vrijdag na de noen
wandeling

Lentemijmeringen in
de kerk

za 21/04
van 10 tot 17 uur

Initiatief van gemeente Steenokkerzeel en gemeente
Kampenhout.
Meer info op pagina 29.

Muzikale avond door de concertband van Koninklijke Fanfare
De Toonkunst uit Berg o.l.v. Kevin Absillis Gastharmonie:
Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Heusden.

Meer info op pagina 27.

Meer info op pagina 6.

We wandelen samen in groep, onder leiding van een witloofstapper. Iedereen is welkom, ook niet-witloofstappers.

In deze initiatieles leert u de juiste reflexen die helpen om bij
struikelen en uitglijden zachter neer te komen.
Meer info op pagina 23.

Iedereen welkom op OTB voor onze lenteverkoop met
atelierproducten: koop hier je plantjes, kunstwerken, confituur, kruiden, insectenhotels, wenskaarten, ... en steun zo
onze dagcentrumcliënten! Om 18.30 uur beginnen we met

Renovatiemarkt

Lenteconcert

Toegankelijke gezondheidswandeling

Kunst in Ter Loonst

Donderdagavondwandeling

Vallen zonder zorgen
voor actieve
55-plussers

Lenteverkoop en
bingo-avond

vrij 27/04
van 17 tot 21 uur

vrij 27/04
van 14 tot 15 uur

do 26/05, 10/05, 24/05
en 14/06 van 19.30 tot
21 uur

zo 22/04 t.e.m 6/05

zo 22/04
om 14 uur

za 21/04
om 20 uur

za 21/04 en zo 22/04

Kermis Buken

vrij 20/04
deuren om 19.30 uur
aanvang om 20 uur

vrij 20/04, 4/05, 18/05,
1/06 en 15/06
van 13 tot 14.30 uur

ma 16/04
om 14 uur

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

Dansnamiddag
voor senioren

Datum
za 14/04, 15/04 en 16/04

Omschrijving

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Diverse startplaatsen

Kasteel
‘Hof Ter Loonst’
(Terloonststraat 22)

Kerk van Relst
(Hutstraat 28)

Sport- en
Cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

GC De Corren
(Van Frachenlaan 24 Steenokkerzeel)

Centrum Buken
(Bukenstraat)

Sint-Antoniuskerk
Buken (Bukenstraat)

Diverse startplaatsen

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

Centrum Relst
(Hutstraat)

Locatie

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout: elke 3de maandag
van de maand om 13.30 en 19.30 uur
(uitgezonderd in juni, juli en augustus) in
zaal Pax (Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst: elke laatste woensdag van
de maand om 19.30 uur. Info: 0486 95
38 78.

AEROBIC:
KVLV Relst: elke maandag van 20 tot 21
uur in de turnzaal van de Parkschool
(Aarschotsebaan 130).

TURNEN:
KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20 tot 21 uur in de turnzaal van
de parkschool. Sporthal Berg: elke
woensdag van 20 tot 21 uur herenturnen
Turnen 55+: elke maandag van 14 15 uur in de sporthal Kampenhout.

WEKELIJKSE MARKT:
Elke dinsdag van 14 uur tot 18 uur op
het gemeenteplein.

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: 0479 47 29 39.
BERG: Elke maandag, woensdag en
zaterdag van 14 tot 18 uur. Nieuwe
locatie: sporthal Kampenhout.
Inlichtingen:
www.petanqueclub-berg.weebly.com

Volgende activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks ingericht:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

Kermis Relst

Activiteit

KAMPENHOUT I UIT
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Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

Dansnamiddag voor
senioren

zo 27/05
van 11 tot 14 uur

Op zoek zoek naar superkoopjes als ruiter of voor uw paard?
Heeft u paardenspullen (zowel voor ruiter als voor paard )?
Bied ze te koop aan op onze beurs van de LRV De Laarstallen!

De basis van eerste hulp voor kinderen van het lager
onderwijs: bij een ongeval, een huidwonde verzorgen, een
brandwonde, een bloedneus stelpen, ... . Meer info en
inschrijvingen via jeugd@kampenhout-herent.rodekruis.be

Eucharistie met gedachtenis van de overledenen, Vlaamse
kleuren en klanken, samen met KVLV Kampenhout, muzikale
opluistering, miniconcert, aansluitend ontvangst in de kerk.
Het programma van het miniconcert vindt u op
www.davidsfonds.be

2de handsbeurs
ruiter- , pony- en
paardenspullen

EHBO-inititatie voor
kinderen

St.Lutgardisviering

O.-L.-Vrouwkerk
(Kerkstraat 1)

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)

Binnenpiste –
De Laarstallen
(Heertbaan 305)

GC De Corren
(Van Frachenlaan 24
- Steenokkerzeel)

Bogaertstraat 4

Centrum Kampenhout
(Kerkstraat)

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

Chiroterreinen
Hutstraat

Centrum
Nederokkerzeel
(Peperstraat)

De Cultuurberg
(Bergstraat 15)

Gemeentehuisstraat,
Dorpsstraat en
F. Wouterslaan

KAMPENHOUT I UIT

Wandelconcert op een promowagen van KF De Toonkunst
woe 20/06
Sport- en CultuurWandelconcert langs dekan
straten
van Berg.
van 19.30 tot 21 uur
centrum Berg
Meer
info over deze activiteiten
u vinden
op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
KF
De Toonkunst
(Torfbroeklaan
Wilt u uw activiteit ook in deze agenda zien verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord
aan en 25)
voer
uw gegevens voor maandag 7 mei 2018 in!

zo 17/06
van 11 tot 12 uur

za 2/06 en za 9/06

zo 27/05
van 16 tot 23.59 uur

za 26/05
van 14.30 tot 20.30 uur

Schoolfeest
‘t Okkerzeeltje

Concert Jong Cantabile

za 26/05, zo 27/05
en ma 28/05

ma 21/05
om 14 uur

Kermis Kampenhout

Kleutervoorstelling en animatie.

Meer info op pagina 23.

Internetbankieren
vrij 18/05
van 9 tot 12 uur

zo 15/4 van 14 tot 17 uur

Pannenkoeken, ijsjes, frisdrank, bier, wijn, een springkasteel
en schminkstand voor de kinderen!

Opendeurdag chiro

za 28/04 en zo 29/04,
telkens van 13 tot 18 uur
za 28/04, zo 29/04
en ma 30/04

Meer info op pagina 5.

Tentoonstelling 7
Kampenhoutse
Kunstenaars

za 28/04
van 9 tot 16 uur

Kermis
Nederokkerzeel

Meer info op pagina 8.

Tuin- en biomarkt

onze jaarlijkse BINGO. We spelen verschillende spelletjes, er
zijn leuke prijzen te winnen. Deelnemen = 1 euro per kaart.

FIETSEN:
KWB vrienden: Van april tot en met 25
september elke dinsdagnamiddag fietsuitstap voor senioren aan een tempo
van 15 km/uur, vertrek om 13u30 aan de
sporthal van Kampenhout. Meer info:
www.kwb-vrienden-kampenhout.weebly.com
Witloofstapper: twee wekelijks dinsdagavond fietsen onder leiding van
een witloofstapper. We fietsen één lus
van ongeveer 25à30km aan een sportief tempo. Iedereen is welkom, ook
niet-witloofstappers. Vertrek om 19.30
uur centrum Kampenhout. Meer info en
data: www.witloofstappers.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 ‘t Grobbeltje (Hutstraat 24).
Gratis deelname voor inwoners van
Kampenhout, wel vooraf contact opnemen met Benni Peeters. (0476/53 10 33 ben_peeters@hotmail.com)

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag
van de maand (juli en augustus niet),
kaartavond in de Cultuurberg van
20 tot 22.30 uur.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke eerste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf
13.30 uur
“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag van
13.30 tot 18 uur in het Park van Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en donderdag om 19.30 uur 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.

KERMISSEN

RELST

BUKEN

zaterdag 14 april 2018

zaterdag 21 april 2018

KERMISATTRACTIES open vanaf 17 uur

KERMISATTRACTIES open vanaf 15 uur

opendeurdag KINDERKUNSTATELIER &
tentoonstelling SCHILDERSATELIER (15 - 19 uur)

GRATIS WORKSHOPS
voor jonge kinderen en tieners vanaf 16 uur
- Dieren maken uit foam en / of een zandtekening
- Een dromenvanger en / of armband met paracord

STREEKBIEREN door Jeugdhuis TonzenT vanaf 17 uur

zondag 15 april 2018
KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
opendeurdag KINDERKUNSTATELIER &
tentoonstelling SCHILDERSATELIER (14 - 19 uur)
STREEKBIEREN door Jeugdhuis TonzenT vanaf 14 uur

OPTREDEN “Prins JR band” met gastoptreden van
BOBBY PRINS om 20.30 uur

zondag 22 april 2018
ROMMELMARKT vanaf 9 uur in Bukenstraat

KINDERGRIME door Chiro Kampenhout 16 - 18 uur

KERMISATTRACTIES open vanaf 10 uur

maandag 16 april 2018

APERITIEFCONCERT door
K.F. De Vlaamse Leeuw Relst om 11 uur

KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur

DISCOBAR ‘DJ BO’ om 15 uur

opendeurdag KINDERKUNSTATELIER &
tentoonstelling SCHILDERSATELIER (14 - 19 uur)

KINDERGRIME en glittertattoo (gratis) om 14 uur
Doorlopend mogelijkheid om iets te drinken of iets lekkers te smullen!

NEDEROKKERZEEL
BERG
zaterdag 12 mei 2018
KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur

KERMISATTRACTIES
zaterdag 28 april 2018 vanaf 17 uur
zondag 29 april 2018 vanaf 14 uur
maandag 30 april 2018 vanaf 16 uur

zondag 13 mei 2018
KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
GARAGEVERKOOP van 7 tot 16 uur (in 17 straten)

maandag 14 mei 2018
KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur

KAMPENHOUT
zaterdag 26 mei 2018
Opening kermis door KINDERGEMEENTERAAD
om 16 uur
FAMILIEDAG: korting op alle attracties
VUURWERK (22.30 uur)
Gesponsord door kermisuitbaters en M.V.G.K

zondag 27 mei 2018
JAARMARKT en KERMISATTRACTIES
vanaf 10 uur

maandag 28 mei 2018
KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur
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