Like
ons op
Facebook

gemeenteberichten

©Tine Bergmans

Kru
©Tanya

ijer

© Mike Kemp

eneers

30e jaargang nr. 5 • november 2018

VREDESCONCERT
Uniek licht-, klank- en beeldconcert met meer dan 100
muzikanten uit Merelbeke en Kampenhout!
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Vredesconcert
Zondag
18 november 2018

Kerstmarkt

Z a a l D e n A s t ( B ro u we r i j s t ra a t K a m p e n h o u t )
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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout
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Burgerzaken
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Bib
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Cultuur
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Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Jeugd
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Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

UIT in Kampenhout

10

Sport
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Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Milieu
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Toerisme
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

OCMW
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Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Onderwijs
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Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Senioren
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Welzijn
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Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Wonen
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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

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be
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Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11

Gemeente

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

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Villa Lucie, Kerkstraat 34

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

Werken in eigen beheer, Neerstraat 20
016 65 99 76

loods@kampenhout.be

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 herfst valt in zijn plooi en de winter
kondigt zich bijna aan. Een drukke
zomer vol activiteiten en plezier ligt achter ons. Een intense periode van campagnes resulteerde in een nieuwe beleidsploeg die zich klaarstoomt om voor
elke Kampenhoutenaar van belang te
zijn en ons mooi Kampenhout te koesteren en continu te verbeteren. Persoonlijk wil ik elke kandidaat danken
voor de faire inzet. De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is voorzien op 2 januari 2019 in de Glazen Zaal (OCMW-gebouw)
om 19u30.
Onze kiezers kwamen vlotjes met de fiets tot aan de stembus. Op een
milieuvriendelijke en aangename manier gaan stemmen. Dank hiervoor.
Ook dank aan ons gemeentepersoneel, de voorzitters, secretarissen en
bijzitters om de verkiezingen vlot en aangenaam te laten verlopen.
Ook tijdens de wintermaanden zullen er in onze gemeenten veel activiteiten doorgaan. Stip vooral 18 november aan in uw agenda. De Harmonieën van Merelbeke en de fanfares van Kampenhout geven samen een
vredesconcert ter nagedachtenis van het einde van wereldoorlog I en
de dankbaarheid die wij voor Merelbeke uiten voor de opvang van bijna
200 Kampenhoutse vluchtelingen destijds (zie pagina 7).
Loop mee met de eindejaars- of (aflossings)marathon op 15 en 16
december en steun daarmee Ons Tehuis Brabant.
Om 2018 feestelijk af te sluiten zal iedereen zijn hartje kunnen verwarmen op de kerstmarkt van 18 december 2018.
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De winnende tombolalotjes van zondag
14/10 (verkiezingen) zijn: 007 A, 573 en 384.
De winnaars mogen hun streekproductenmand ophalen bij de dienst bevolking
tijdens de openingsuren (lotje meebrengen!), proficiat!

Sinterklaasstoet
25 november
Publiciteitskaravaan van de Kampenhoutse
handelaars doorheen de gemeente met in
de laatste wagen Sinterklaas en zijn zwarte
pieten.
13.30 uur:
Vorming van de stoet aan de Perksesteenweg tussen de Bulsomstraat en de Molenveldweg.
14 uur:
Start van de stoet aan het OCMW-gebouw
(gemeenteplein Kampenhout).
Reisweg Sinterklaasstoet:
Kerkstraat, Tiendeschuurstraat (links), Stationsstraat, doortocht Ruisbeek (14u30), Voortstraat, Nieuwe Kassei, Driesstraat, Bogaertstraat, Kerk Nederokkerzeel (15u30),
Biststraat, O.L.Vrouwstraat, Laarstraat,
Neerstraat (15u50), Bergstraat, kerk Berg
(16u), Middenstraat, Torfbroeklaan.
Rond 16.30 uur:
Einde stoet aan de sporthal van Berg.
De kinderen mogen de Sint begroeten in
de overdekte speelplaats van school De
Toverberg.

Openingsdagen
gemeentelijke
diensten tijdens
de kerstvakantie
donderdag 27/12/18
vrijdag 28/12/18
donderdag 3/1/19
vrijdag 4/1/19

Organisatie:
Handelaarsverbond MVGK Kampenhout
mvkg@kampenhout.be
Facebook: Middenstand Kampenhout
(Er is geen halte onderweg en de aangekondigde uren van doortocht zijn louter
informatief. De reisweg is geen gesloten
circuit, het verkeersreglement blijft van toepassing. Ouders, wees dus steeds voorzichtig en hou de kinderen bij de hand.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen).

KAMPENHOUT I Gemeente

Uw burgemeester
Kris Leaerts

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

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

Geboortes

Huwelijksjubilarissen

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

(mei - juni - juli - augustus - september)

Dimitri De Wilde &
Vanessa Leys

Ayra

30/03/2018

Jonathan Tijskens &
Elke Boulanger

Sam

25/06/2018

Jonathan Aertgeerts &
Kennie Berckmans

Ella

15/07/2018

Gui Goovaerts &
Jariya Duangiad

Ginny

26/07/2018

Michael Sel &
Kim De Ridder

Louise

4/08/2018

Gouden
Sylvain Paeps & Joske Van Craenenbroeck
André Verstraeten & Paula Storms
René Louis & Cecilia Hahn
Robert Eeckeleers & Danielle Van Meldert
Lionel Van Buijten & Marie-José Morias
Roger Elskens & Christiane Billast
Paul Van Aerschot & Suzanne Poels
Robert Caliber & Celine De Greef
Urbaan Uythethofken & Jeannine Smets
Gustaaf Francx & Marleen De Keersmaecker

Huwelijken

Franciscus Siccard & Lydie Huygens

KAMPENHOUT I Burgerzaken

David Van Hoecke & Marinka Van Ingelgom 04/08/2018
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François Van Bellinghen & Liliane Vanhooren
Diamanten

David Evenepoel & Camille Muth

11/08/2018

Nicco Araldi & Kelly De Coster

11/08/2018

André Haerynck & Iliane Van der Stricht

Joren De Heyn & Anouk Philippe

11/08/2018

Lucien Vandermeiren & Maria Peeters

Gregory De Kerf & An Bellemans

18/08/2018

Roger Paelinck & Anna De Cock

Timothy Murphy & Julianne Barrett

18/08/2018

Steven Kemps & Ann Vercruysse

18/08/2018

Geert De Koninck & Cathy Requejo
Robledo

25/08/2018

Davy Claes & Joke Van der Meeren

01/09/2018

Joni Haeck & Silke De Koninck

15/09/2018

Stefan Maes & Imke Hermans

15/09/2018

Kristof Wijns & Wendy De Cree

21/09/2018

Ludovic Pisani & Nathalie Karaman

28/09/2018

Thomas Moyaers & Heleen Mues

29/09/2018

Briljanten
Robert Mannaerts & Simona De Coster
Julien Van Opstal & Mina Vandertwee

Gouden bruiloften
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Meer info
Tritsstraat 5, Kampenhout
bibliotheek@kampenhout.be
016 65 99 79

Overlijdens

Meer voorlezen, beter in taal!

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

Positieve ervaringen met voorlezen stimuleren het (voor)leesplezier en het leesgedrag. Maar ze
geven ook een stevige impuls aan
de leesvaardigheid. Baby’s, peuters
en kleuters (0-6 jaar) die worden
voorgelezen, groeien (in vergelijking met leeftijdsgenootjes die
niet worden voorgelezen) uit tot
betere lezers. Dit effect duurt voort
gedurende de basisschool en Danielle Daniëls, spreker
leesbevordering en taalzelfs tot in de verdere schoolloop- vaardigheid
baan. Voorlezen heeft invloed op
verschillende onderdelen van de taal- en leesvaardigheid.

Julia Wuyts

18/05/2018

Roland Fonteyne

05/07/2018

Rosa Debelder

12/07/2018

Fons Janssens

21/07/2018

Paula Alens

23/07/2018

Aline Verelst

26/07/2018

Chris Van Bedts

02/08/2018

Marcel Benoye

09/08/2018

Felix Cleynhens

16/08/2018

Jeannine Joly

17/08/2018

Heeft u een kleuter, een aanvankelijk lezertje of een kind
in de basisschool dan krijgt u een heleboel praktische tips
om uw kind op een leuke manier te ondersteunen of te
motiveren.

Frans Marchand

18/08/2018

Zin in een sessie met veel taalpret? Schrijf u in!

Roger Vandersarren

18/08/2018

Adrienne Buedts

19/08/2018

Julia Verschoren

21/08/2018

Dinsdag 27 november 2018 - 19.30 uur
Bibliotheek van Kampenhout
Beperkt aantal plaatsen
inschrijven via cultuur@kampenhout.be of 016 65 99 39

Madeleine Beullens

26/08/2018

Bertrand Van der Meiren

09/09/2018

Amelie Herremans

12/09/2018

Alice Van Horenbeeck

15/09/2018

Ketti Weber

20/09/2018

Constant van der Maelen

29/09/2018

Xiu Zhu Lin

01/10/2018

Achille Depuydt

03/10/2018

Cecile Vanhorenbeeck

06/10/2018

Maria Eyckmans

09/10/2018

Kom jij ook luistervinken?

November 2018
Zaterdag
17 november
Woensdag
21 november

(om 11 uur)
(om 16 uur)

November 2018
Zaterdag
1 december
Woensdag
5 december
Zaterdag
15 december
Woensdag
19 december

(om 11 uur)
(om 16 uur)
(om 11 uur)
(om 16 uur)

Gratis - inschrijven hoeft niet
En de ouders? Die kunnen ondertussen rustig iets
lezen & genieten van een (gratis) kopje koffie.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Burgerzaken I Bib

Luistervinken is er voor kinderen van 5 tot 8 jaar!
Kom binnen in de bib, neem plaats en spits je oren.
Onze voorlezers nemen je mee in verrukkelijke
avonturen, ver weg of gewoon dichtbij. Want voorlezen is heerlijk (ont)spannend!
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Voorstelling jaarboek 2018
C a m p e n h o l t

Velen hielden het niet voor mogelijk: hoe zou de heemkundige kring jaarlijks
een nieuw boek kunnen uitbrengen met interessante artikels over en door
Kampenhoutenaren? “Dat houden ze nooit vol.” Wel, het achtste jaarboek van
Campenholt bewijst het tegendeel.

|
jaarboek
2018

Campenholt

Opnieuw vonden meer dan tien artikels hun weg naar dit jaarboek. Volgende
onderwerpen komen onder andere aan bod: het orgel in de kerk van Nederokkerzeel, Kampenhouts ereburger Marcel Pira, Donjoncultuur in Vlaanderen, …
Bijzondere aandacht gaat dit keer naar WOI in het kader van de herdenking van
100 jaar wapenstilstand.
Het jaarboek wordt feestelijk voorgesteld op vrijdag 14 december om 19 uur in
de Glazen Zaal (OCMW-gebouw). Kostprijs per boek is 15 euro en u krijgt hierbij
nog een extraatje!

JAARBOEK
2018

Tentoonstelling
‘Kampenhout in
de Eerste Wereldoorlog’
‘Kampenhout in de Eerste Wereldoorlog’ is de
titel van een overzichtstentoonstelling die kadert
in de herdenking van de honderdste verjaardag
van het einde van de Eerste Wereldoorlog 1914
– 1918.

KAMPENHOUT I Cultuur

Heemkring Campenholt wil u laten kennismaken
met de feiten en wetenswaardigheden over de
Eerste Wereldoorlog in en rond Kampenhout.
Dat doen ze aan de hand van een twintigtal infopanelen, vele foto’s, beelden en fraaie oorlogsrelieken. Ook de kostbare monstrans, die door
een Duitse officier tijdens het Kerstbestand van
1914 werd teruggegeven aan de Kampenhoutse
eerwaarde aalmoezenier Sabinus Vander Meiren,
bepaalt mee het unieke kader van deze tentoonstelling.

6

Omdat we kiezen voor kwaliteit in de getoonde
stukken, verduidelijken we alles graag in een
bezoekersgids (kostprijs 5 euro). Een uitgave die
mee gerealiseerd werd door de steun van de
provincie Vlaams-Brabant.
Gratis tentoonstelling in de Glazen Zaal
(OCMW-gebouw):
- zaterdag 15 december van 14 tot 18 uur
- zondag 16 december van 14 tot 18 uur
- maandag 17 december 2018 van 9 tot 16 uur

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info:
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71

Vredesboom
Op 11 november 1918 zwegen de wapens
na vier jaar van waanzin en strijd. In 2018
zijn de gebeurtenissen exact 100 jaar
geleden.
In samenwerking met het Agentschap
Natuur & Bos (WO1 project “Taking care
of Flanders fields”) worden overal in
Vlaanderen vredesbomen geplant ter
herinnering van deze vier jaar oorlog. Ook
in Kampenhout.
We onthullen de boom officieel op
zondag 18 november om 11.30 uur in
aanwezigheid van het schepencollege
van Merelbeke.
In 1914 werden meer dan 100 Kampenhoutenaars in deze gemeente verzorgd
en gehuisvest. Het is dan ook een mooi
eerbetoon aan de gastvrijheid van de
Merelbekenaars om deze vredesboom te
onthullen in
aanwezigheid
van mensen
van Merelbeke.

ur

Vredesconcert Merelbeke
De ijverige heemkring van Campenholt ontdekte enkele jaren geleden
dat de gemeente Merelbeke en Kampenhout in 1914 met elkaar in
contact kwamen. Bijna 200 vluchtelingen uit Kampenhout moesten in
augustus 1914 noodgedwongen vluchten en kwamen bij toeval in Merelbeke terecht. De mensen daar zorgden uitstekend voor onze inwoners.
Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van een band tussen de besturen van
beide gemeentes. In 2014 organiseerden de bestuursleden een uitwisseling en binnenkort is het tijd voor het vervolg!
Kom genieten van een muzikaal spektakel. De drie fanfares van
Kampenhout en de twee harmonieën van Merelbeke, samen goed voor
meer dan 100 muzikanten, zorgen voor een fijne muzikale namiddag. De
muziek wordt versterkt door aangepaste beelden en een sfeervol lichtspel, helemaal in het teken van WOI en Wapenstilstand.
Wanneer: zondag 18 november van 14.30 tot 16.30 uur
Waar: Den Ast, Brouwerijstraat 23, Kampenhout
Prijs: 10 euro (incl. receptie na concert) - Plaatsen zijn beperkt
Meer info & tickets: cultuur@kampenhout.be – 016 65 99 39

VREDESCONCERT
Uniek licht-, klank- en beeldconcert met meer dan 100
muzikanten uit Merelbeke en Kampenhout!

Zondag 18 november 2018

Z a a l D e n A s t ( B ro u we r i j s t ra a t K a m p e n h o u t )

Deelnemen is gratis!
Waar:
Bibliotheek Kampenhout
(Tritsstraat 5, Kampenhout)
Wanneer: elke dinsdag van 14 tot 15.30u.
en van 19.30 tot 21u.
(niet tijdens schoolvakanties)
Meer info: cultuur@kampenhout.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Deuren 14.00 – aanvang concert 14.30 uur
Ti ckets: 10 euro ( i ncl. recep ti e na concert)
Meer info & tickets: cultuur@kampenhout.be – 016/65 99 39

KAMPENHOUT I Cultuur

Spreekt u al een beetje Nederlands en
wilt u oefenen? Of bent u Nederlandstalig,
maar u wil graag kennismaken met andere
culturen? Kom dan zeker eens langs!
Bij Café Combinne leert u andere Kampenhoutenaren kennen en kunt u gezellig
praten over interessante thema’s.

V.U.: College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout - LayOut: marcuz@telenet.be

Café Combinne

7

d

g
Jeu

Jeugdraad 2018-2019
Het nieuwe werkjaar is al even bezig en er staat
nog heel wat op de planning!
Zo zullen we bijvoorbeeld de huidige reglementen
onder de loep nemen en kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast gaan we oplossingen
zoeken voor enkele problemen waar de jeugdverenigingen mee kampen (nood aan meer speelruimte, afvalverwerking, …) en in februari volgt er, in samenwerking met de dienst milieu, een interactieve
oefening rond het klimaat in Kampenhout.
En verder…
De jeugdraad kiest elk jaar een toffe activiteit uit
om de vrijwilligers van het jeugdwerk te bedanken
voor hun inzet, ze bespreken welke grote en kleine(re) werken ze willen uitvoeren aan hun lokalen
en zorgen dat de subsidies evenredig verdeeld
worden. Tijdens elke jeugdraad brengen de jeugdverenigingen elkaar op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en activiteiten.

Maarten Vandereet, Sam Trogh (JH Tonzent); Cato Mestdagh
(Scouts Buken -Delle); Daan Vanderiet, Nick Holsters (Scouts
Berg), Emile Claes (Chiro Kampenhout); Luka De Ceuster, Dries
Verhelst (scouts Nederokkerzeel); Calum Bolton (secretaris);
Menno Persoons (penningmeester); Niels Verschueren (voorzitter); Imke Hermans (jeugdconsulent).

Eedaflegging kindergemeenteraad 2018-2019
Tijdens het kermisweekend van september legden de
kindergemeenteraadsleden officieel hun eed af in het bijzijn van het schepencollege, de burgemeester, ouders
en sympathisanten. Nadien volgde hun eerste officiële
taak als kindergemeenteraad: het openen van de kermis!

KAMPENHOUT I Jeugd

Fran Godts mag zich sinds de Parkfeesten 2018 de
nieuwe kinderburgemeester van Kampenhout noemen.
Komend jaar zal zij, samen met de 5 kinderschepenen en
12 kindergemeenteraadsleden de kindergemeenteraad
vormen.
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Kleutersportnamiddag
Op woensdag 27 februari organiseert ILV De Sportregio
een grote kleutersportnamiddag. Springkastelen, klimmen
en klauteren, fietsen, sessies knuffelturnen en andere leuke
sportsessies, speciaal op maat van onze kleuters. Dit jaar
vindt deze sportdag plaats in de sporthal van Kampenhout
(Zeypestraat 26), van 13.30 - 17 uur.
Meer info: sport@kampenhout.be

Be Oké wordt speelplein
‘t Grobbeltje
Tijdens de zomervakantie is er speelplein ’t Grobbeltje en tijdens de korte schoolvakanties is er Be Oké,
zo is het altijd geweest.
Maar tegenwoordig is er tussen de werking van
’t Grobbeltje en Be Oké nog nauwelijks verschil. Bij
beide initiatieven komen leuke activiteiten aan bod,
zoals een toneeltje, instuiven en nog veel meer. Alles
voorbereid door een groep enthousiaste animatoren.
De speelpleinwerking is zo veel meer dan enkel een
opvangplaats!
Ook de stuurgroep heeft dat begrepen en zij zijn
volop aan het werk met het schrijven van een missie
en visie van onze speelpleinwerking.
Het is dus hoog tijd om vaarwel te zeggen aan ‘Be
Oké’. Vanaf januari 2019 worden alle vakanties onder
één noemer geplaatst: Speelplein ’t Grobbeltje!

Vakantieaanbod
KERSTVAKANTIE
• Week 1: Be Oké
- maa 24/12 - don 27/12 - vrij 28/12
- sport- en cultuurcentrum Berg
- Inschrijven mogelijk tot 12/12
• Week 2: Be Oké
- maa 31/12 - don 3/1 - vrij 4/1
- sport- en cultuurcentrum Berg
- Inschrijven mogelijk tot 12/12
• Week 2: sportweek
- maa 31/12 - woe 2/1 - don 3/1 - vrij 4/1
- sporthal Kampenhout
- Inschrijven mogelijk tot 16/12

Benieuwd naar het
vakantieaanbod van 2019?
Vanaf 1 december vind je de nieuwe vakantiegids op
www.kampenhout.be ! Inschrijven kan vanaf 1 januari.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Jeugd

Er is geen BKO op 25-26 december en op 1-2 januari.
Er is geen sportkamp op 1 januari.
Inschrijven via http://kampenhout.ticketgang.eu
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Omschrijving

Reizende expo over landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Meer info: www.boterbijdeviswo1.be

We wandelen samen in groep aan een rustig tempo, onder leiding van een witloofstapper.
Wandeling van ±1u30, iedereen is welkom, ook niet-witloofstappers.

ComSiBal is een nieuw initiatief gedragen door gedreven dansers. Nooit eerder op een folkbal
gedanst? Geen zorgen, de dansen zijn relatief eenvoudig aan te leren. Meer info en reserveren op:
www.carlbosch.wixsite.com/comsibal

Gevarieerd herfstprogramma met Dvorak, Bob Chilcott en volksliederen uit Zweden, Ierland, … .
Meer info bij dameskoor Frizant.

Meer info op pagina 7.

Senioren kunnen naar hartenlust dansen en swingen. Het live muzikaal entertainment wordt
verzorgd door Yves Ombelets.

Meer info op pagina 15.

Vele exoten werden gekapt in het Weisetterbos, de vrijgekomen plaats moet zo snel mogelijk
ingeplant worden met inheemse bomen. Vele handen maken licht werk daarom doet Natuurpunt
Kampenhout een beroep op u om een handje toe te steken tijdens ‘Dag van de Natuur’.

Publiciteitsstoet van de Kampenhoutse handelaars door de gemeente met in de laatste wagen
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Zie ook pagina 3.

Sessie met praktische tips om uw kind op een leuke manier voor te lezen, te ondersteunen of te
motiveren om te lezen. Meer info op pagina 5.

Tentoonstelling:
Boter bij de vis

Wandeling
‘vrijdag na de noen’

Folkbal met duo
De Schepper-Sanczuk
en trio Loubelya

Songs en duetten

Concert Kampenhout
- Merelbeke

Senioren
dansnamiddag

Praatcafé dementie

Boomplantactie

Sinterklaasstoet

Meer voorlezen,
beter in taal!

di 27/11
van 19.30 tot 21.30

zo 25/11
van 14 tot 17 uur

zo 25/11
van 10 tot 15 uur

do 22/11
om 19 uur

ma 19/11, 17/12, 21/01 en
18/02 om 14 uur

zo 18/11
van 14.30 tot 16.30 uur

zo 18/11
van 15 tot 16.15 uur

vrij 16/11
om 19.30

vrij 16/11, 7/12, 21/12,
4/01, 18/01, 1/02, 15/02
van 13 tot 14.30 uur

tot vrij 28/12

Datum

Bibliotheek van Kampenhout
(Tritsstraat 5)

Start aan het
gemeenteplein

Einde van de Wielewaallaan

Heidetuin van
WZC Molenstee
(Gemeenteplein 1)

Zaal Den Ast

Zaal Den Ast
(Brouwerijstraat 23)

Sint-Servaaskerk

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Diverse startplaatsen

Bibliotheek van Kampenhout
(Tritsstraat 5)

Locatie

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout

Activiteit

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

KAMPENHOUT I UIT
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Jaarlijkse marathon en jogging. Meer info op pagina 13.

Gezellige kerstmarkt in Kampenhout centrum.
Meer info op pagina 20.

Jaarlijks bal met optreden en DJ Willeke, de opbrengst is ten voordele van de parochiezalen.

Mosselfeest ter ondersteuning van KF De Toonkunst uit Berg, met o.a. Zeeuwse mosselen,
vol-au-vent, witloofkroketten, curryworst met frietjes en dessert.

(aflossings)Marathon
en eindejaarsjogging

Kerstmarkt

Bal van de
burgemeester

Mosselfeest

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 7 januari 2019 in!

za 19/01
van 17.30 tot 21 uur

za 12/1
van 20.30 tot 4 uur

di 18/12
van 14 tot 22 uur

za 15/12 en zo 16/12

vrij 14/12
van 19 tot 22 uur

De heemkundige kring stelt zijn nieuwste publicatie voor.
Zie ook pagina 6.

Voorstelling jaarboek
2018 Campenholt

za 8/12
van 18.30 tot 23 uur

vrij 14/12 van 18 tot 20 uur,
za 15/12 en 16/12 van 14
tot 18 uur, ma 9 tot 17 uur

De Bergse Vrienden nodigen u uit op voor een uitstap: ‘Ne Kerstdiner en Iedereen Fret Mee’,
een kerstblijspel van Ruud De Ridder Nicole Laurent, Anke De Ridder Nick Delafontaine,
Peter Van Asbroeck, en Nicky Langley. Inschrijven via de Bergse Vrienden.

Met de bus naar
‘Het Echt Antwaarps
Teater’

za 8/12
vanaf 17.30 uur

Tentoonstelling over de gebeurtenissen tijdens WO1 in onze regio.
Meer info op pagina 6.

Eetdag met echte Vlaamse boerenkost georganiseerd door het OCMW. Zie ook info op pagina 15.

Stoempdag

di 2/12
van 20 tot 22 uur

Tentoonstelling:
Kampenhout in de
Eerste Wereldoorlog

Lezing door Michel Vandenbosch, GAIA dierenrechtenactivist, over dierenleed en dierenwelzijn.
Georganiseerd door Natuurpunt.

Lezing door
Michel Vandenbosch

za 1/12
van 19.30 tot 22 uur

zo 9/12
van 16 tot 20 uur

Sfeervolle muzikale avond gebracht door de muzikanten van fanfare De Vlaamse Leeuw,
onder leiding van dirigent Pascal Ots.

Winterconcert

do 29/11
van 8.30 tot 10 uur

Concert Jong Cantabile

Het recyclagepark komt naar u toe. Zie ook pagina 14.

Mobiel recyclagepark

Sport- en Cultuurcentrum Berg

Sporthal Kampenhout

Centrum Kampenhout

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Glazen Zaal (OCMWgebouw, Dorpstraat 9)

Glazen Zaal (OCMWgebouw, Dorpstraat 9)

Zaal NOVA
(Machelen)

Vertrek: kerkplein Berg

Glazen Zaal (OCMWgebouw, Dorpstraat 9)

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Sint Jozefkerk
(Hutstraat 28 B)

Loverdal

rt
o
p

S

Kampioenenviering oproep
In februari zetten we alle sportkampioenen uit onze gemeente in de
bloemetjes. Heeft u zelf een grote
prestatie geleverd of kent u iemand
die dit jaar op een podium stond?
Schrijf haar/hem dan snel in. De
selectiecriteria en het inschrijvingsformulier vindt u op www.kampenhout.be/kampioenenviering
Er is ook de prijs voor ‘sportverdienste van het jaar’: die reiken we uit
aan een persoon die een bijzondere
bijdrage aan de sport heeft geleverd
of nog steeds levert. Iemand die onmisbaar was of nog steeds is in het
Kampenhoutse sportlandschap.

Oproep fietsbegeleiders dinsdag
KWB-vrienden Kampenhout organiseert i.s.m. de gemeente Kampenhout elke dinsdagnamiddag van april tot
eind september een fietstocht voor recreanten aan een
gematigd tempo van 15 km per uur.
Om 13.30 vertrekken de fietsers aan de sporthal in de
Zeypestraat voor een rit van ongeveer twee uur. Onderweg is er een pauze van 30 minuten in een café of taverne.

Uiteraard bent u hiervoor niet alleen! U kan rekenen op
de reeds gekende trajecten en op ondersteuning van de
andere vrijwilligers én de sportdienst.
Interesse of meer info?
sport@kampenhout.be of 016 65 99 75

KAMPENHOUT I Sport

Om de tochten voor te bereiden, is KWB dringend op

zoek naar nieuwe vrijwilligers om mee het parcours uit
te stippelen, het bezoek aan een café of taverne te reserveren en mee de fietstocht te begeleiden.
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Kom lopen voor het goede doel
ZATERDAG
15 DECEMBER:
(AFLOSSINGS)
MARATHON
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 loop t-shirt en een
goodie bag van Running Mate en Kampenhouts Witloof. Voorinschrijven vereist (voor
9 december).
Individueel

Start om 10 uur

€ 20

Ploegen
van 2 tot 6 pers.

Start om 10 uur

€ 48

ZONDAG
16 DECEMBER:
EINDEJAARSJOGGING
Er staan 3 verschillende afstanden op het programma: een kidsrun, 5,3 km en 10,6 km. Deelnemers krijgen een technisch loopt-shirt, een
goodie bag van Running Mate en Kampenhouts witloof. Lopers maken ook kans om een
fiets (geschonken door Fietsen Kinne) te winnen. Voor de kinderen zijn er aparte prijzen.
600 m kinderloop

Start om 14.30 uur

Gratis

5,3 km

Start om 15 uur

€ 8 bij voorinschrijving, voor 9 december

10,6 km

Start om 15 uur

€ 10 ter plaatse

Info en inschrijvingen: www.kampenhout.be/eindejaarsmarathonenjogging
			joggingenmarathon@kampenhout.be
Zoals elk jaar gaat de volledige opbrengst van deze jogging en marathon ten voordele van OTB – Ons Tehuis Brabant
(dagcentrum voor mensen met een beperking). Meer info: www.onstehuisbrabant.be
In samenwerking met: de sportdienst, het Solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant, de sportraad en joggingclub
Kampenhout

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Sport

In de sporthal is randanimatie voorzien. Ook voor een droogje en een natje kan u daar terecht.
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12
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Het recyclagepark
komt naar u toe!

Wandelnetwerk Demer en
Dijle krijgt vorm

“Samen voor minder afval, wij helpen u”, dat is de
slogan van Interza. Met huis-aan-huisophaling en in de
recyclageparken helpen we u van uw huishoudelijk
afval af. Maar misschien is het recyclagepark voor u te
ver, heeft u geen auto of bent u er nog niet geweest?
Interza wil u helpen en brengt het recyclagepark voor
een keer naar u toe. Zo kan u te voet uw afval komen
afzetten.

Toerisme Vlaams-Brabant heeft samen met tien gemeenten uit het Dijleland en het Hageland een wandelknooppuntennetwerk ontwikkeld.

Op donderdagochtend 29 november van 8u30-10u.
vindt u het mobiel recyclagepark in het Loverdal in
Kampenhout (tegenover huisnr 1).
De afvalsoorten die u (in kleine hoeveelheden) gratis
kan afzetten zijn: elektrische apparaten - piepschuim
- plastic folies - kringloop - harde plastics - klein gevaarlijk afval - metaal - hout - keramiek en zuiver steenpuin - papier - kurk - glas - pmd.
Voor groot huisvuil betaalt u 5 euro per stuk. Als u
meerdere stukken brengt, betaalt u 5 euro per anderhalve kubieke meter.
Betalen mag elektronisch of contant.
Hopelijk zien we u daar!

Het wandelnetwerk is gelegen in een divers gebied met
moerassen, bossen, graslanden en landbouw. Met de samenvloeiing in Werchter vormen de Demer en de Dijle een
verbinding tussen het Hageland en het Dijleland. In deze
regio kunt u uitwaaien op de dijk, maar evengoed genieten
van een uniek stukje natuur in de groene vallei.
In september start toerisme Vlaams-Brabant met de bewegwijzering van het wandelnetwerk in de gemeenten
Steenokkerzeel, Kampenhout, Kortenberg, Herent, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Begijnendijk,
Aarschot.
In de eerste fase werden houten palen geplaatst die vorige
maand voorzien werden van knooppuntenbewegwijzering.
Het wandelnetwerk telt 340 kilometer wandelpaden, verbonden met een handig knooppuntensysteem.
Het wandelnetwerk Demer en Dijle is de missing link tussen drie andere wandelnetwerken in Vlaams-Brabant. Dit
wandelnetwerk loopt langs Steenokkerzeel en Boortmeerbeek door naar het wandelnetwerk Brabantse Kouters en
via Rotselaar en Aarschot maken we de verbinding naar het
wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en De Merode. Dit
zorgt er voor dat u in het noorden van Vlaams-Brabant, van
Affligem tot Diest, onafgebroken langs knooppunten kan
wandelen.
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KAMPENHOUT I Milieu I Toerisme

De infogids en de kaart van het wandelnetwerk Demer en
Dijle zijn vanaf december te koop in de boekhandels en
toeristische infokantoren of via
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de cofinanciering van Toerisme Vlaanderen.
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De OCMW-Raadsleden van Kampenhout organiseren op
zaterdag 8 december 2018 een stoempdag. Vanaf 17.30
uur kan u in de zaal van OCMW Kampenhout 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
eindejaarsattentie, schoolbenodigdheden … voor mensen
die het nodig hebben.

Zitdagen
verwarmingstoelagen
ma.
di.
ma.
din.
woe.

3 dec. 2018
18 dec. 2018
14 jan 2019
29 jan 2019
13 febr 2019

14 – 16 uur
16 – 18 uur
14 – 16 uur
16 – 18 uur
14 – 16 uur

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout.
Indien u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na
levering, kan u contact opnemen met de sociale dienst.

Praatcafé Dementie

Het Praatcafé Dementie wil het thema dementie bespreekbaar maken. Daarom worden verschillende deskundigen uitgenodigd om een bepaald aspect van dementie toe te lichten.
Nadien is er de mogelijkheid om vragen te stellen en
een drankje te nuttigen. U heeft ook de mogelijkheid
om uw eigen ervaringen uit te wisselen met anderen.
• Donderdag 22 november om 19 uur, wzc Molenstee:
‘Het lelijke eendje’, een bredere kijk naar jezelf als
mantelzorger. Spreker: mevr. Katja Van Goethem,
freelance medewerker expertisecentrum dementie
MEMO, medewerker zorgcirkels jongdementie.
Meer info bij
Woonzorgcentrum Molenstee
016/31 43 28

DE WITLOOFGEMEENTE

Buurtrestaurant
Pure Goesting

Buurtrestaurant Pure Goesting wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met een klein netwerk (ouderen of alleenstaanden of minder begoeden), waar er in
een gezellige sfeer een kwalitatieve maaltijd genuttigd
kan worden en waar er daarna nog tijd is om een babbeltje te doen.
Donderdag 22 november *
Ajuinsoep met gemalen kaas, blinde vinken met knolselder in witte saus en bieslookpuree, éclair
Dinsdag 27 november
Waterkerssoep, kipfilet met zoetzure saus en rijst, kriekentaart
Donderdag 29 november *
Bloemkoolsoep met gerookte zalm, varkenshaasje
met rode wijnsaus, witloof, boontjes en gegratineerde
aardappelen, appeltaartje
Bij maaltijden met een sterretje* kan een dubbele portie groenten gevraagd worden als vervanger van vlees
of vis. Overige menu’s op www.ocmw-kampenhout.be.
Buurttafels
De inwoners van Berg, Buken, Kampenhout, Nederokkerzeel en Relst worden twee maal per jaar uitgenodigd om plaats te nemen aan de zogenaamde ‘buurttafels’. Zo kunnen mede-inwoners hun buurtgenoten
ontmoeten tijdens één van de wekelijkse buurtrestaurants.
De buurttafels voor het najaar:
Don. 29-11-2018: Berg
Hoeveel kost dat?
Voor 10 euro krijgt u soep, hoofdgerecht en dessert
met koffie.
Zowel het buurtrestaurant als de buurtafels vinden
plaats in de Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9,
Kampenhout).
Zin om te komen?
Koop tot één week vooraf een maaltijdbon aan het
OCMW-onthaal.
Meer info?
Onthaal OCMW 016 31 43 10
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be

KAMPENHOUT I OCMW

Stoempdag
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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

Op ontdekking door onze gemeente
Het derde
leerjaar
van De
Toverberg
bezocht in
onze
gemeente
alle
bezienswaardigheden.

Werelddierendag
op de Kampenhoeve
Op werelddierendag waren de vierdeklassers
te gast op de Kampenhoeve.

Pennenvrienden
Lekker ouderwets brieven schrijven kan ook superleuk
zijn. De tweede graad van Het Klimtouw kreeg alvast
een eerste brief van de pennenvrienden uit Mechelen.

KAMPENHOUT I Onderwijs

Scholenveldloop
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Opwarmen voor
de
scholenveldloop
of uitrusten na een
sportieve
inspanning.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

ren

Seniorenbehoefteonderzoek
Als gemeentelijke seniorenadviesraad is het onze
taak om de spreekbuis te zijn tussen de Kampenhoutse 65-plussers en het gemeentebestuur.
Om te weten wat er momenteel leeft bij de
Kampenhoutse senioren, zetten we een groot
seniorenbehoeftenonderzoek op. We rekenen
daarvoor op de medewerking van alle Kampenhoutse senioren.
We maakten een vragenlijst over verschillende
zaken die senioren aanbelangen. Op verschillende evenementen is de enquête al uitgedeeld.
Heeft u er nog geen gekregen en wenst u mee te
doen? Dat kan nog tot 15 december!
De enquête invullen neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag.
U vindt de enquête op www.kampenhout.be/
seniorenbehoefteonderzoek of vraag een papieren versie bij welzijn@kampenhout.be of via
016 65 99 20.

Wij garanderen dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden. De resultaten maken we achteraf
kenbaar via verschillende kanalen.
Daarom: neem zeker deel aan het ‘Seniorenbehoeftenonderzoek 2018’, wij rekenen op u!
Meer weten over de seniorenraad:
senioka@kampenhout.be

Dansnamiddagen voor senioren
Live muzikaal entertainment
in Den Ast (Brouwerijstraat 23)
Gratis inkom

Telkens vanaf 14 uur
Iedereen welkom!

DE WITLOOFGEMEENTE
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21 januari
18 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

NOAH Kampenhout bestaat 5 jaar!
We nodigen u graag uit om mee te vieren en kennis te
maken met NOAH.
Ons feest vindt plaats op woensdag 5 december van
13 tot 17 uur in het parochiecentrum, zaal Pax (Brouwerijstraat 6, Kampenhout), met optredens van Sammy Moore
en De Kerkpoortclochards.
Gratis pannenkoek en welkomstdrank voor iedereen.
NOAH - DAGVERZORGING BIJ FAMILIEHULP
NOAH Kampenhout is een kleinschalig dagverzorgingshuis van Familiehulp en OCMW Kampenhout waar
oudere mensen met een zorgbehoefte met leuke
activiteiten (koken, wandelen, op uitstap gaan, kaarten,
muziek beluisteren, handwerk,…) samen een gezellige
dag kunnen doorbrengen.
De verzorgenden van Familiehulp staan klaar met kleine persoonsverzorgende taken (douche/ bad, haarverzorging,
nagelverzorging, massage,…). Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt.
BEZOEK VRIJBLIJVEND NOAH KAMPENHOUT
Legt u als oudere graag nieuwe sociale contacten? Heeft u een zorgbehoefte? Of bent u als mantelzorger op zoek
naar wat tijd voor uzelf? Kom gerust kennis¬maken met NOAH Kampenhout.
U kan ons dagverzorgingshuis elke weekdag vrijblijvend bezoeken tussen 8.45 en 16.45 uur.
NOAH Kampenhout, Zuurhage 21/1 - 1910 Kampenhout - leuven@familiehulp.be - 016 29 81 30

Reanimatie baby en kind
KAMPENHOUT I Welzijn

maandag 3 december 2018 - 19u tot 22u
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EHBO bij huis-, tuin- en
keukenongevallen
maandag 17 december 2018 - 19u tot 22u
Ons Tehuis Brabant - Perksesteenweg 126, 1910 Berg
Inschrijvingen en meer info via info@kampenhout-herent.rodekruis.be of 0486/277279
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
0492 58 00 31

‘Gratis’ zonnepanelen
via de Vlaamse Energielening

Wie dit jaar nog via de Vlaamse Energielening zonnepanelen op zijn of haar dak laat leggen, voelt amper iets van
die investering. Met de besparing op de energiefactuur
betaalt u immers uw lening af.
Zonnepanelen laten plaatsen op uw dak is goed voor het
milieu én zorgt voor een lagere energiefactuur. De kostprijs
van zonnepanelen is de laatste jaren enorm gezakt, maar
toch bedraagt de investering nog gemiddeld rond de 5000
à 6000 euro.
Toch is het mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen zonder dat u daar financieel veel van voelt. Via de Vlaamse
Energielening zijn de zonnepanelen als het ware gratis.
Maar hoe werkt dat juist? Wanneer uw dak gunstig georiënteerd ligt, kunt u zonnepanelen al terugverdienen na 8 jaar.
U kunt ze afbetalen via de Vlaamse Energielening, die u ook
kunt spreiden op 8 jaar. De besparing op de energiefactuur
betaalt dan zelf de Energielening terug. Zo voelt u niets van
de investeringskost. En al wat u in de periode na die 8 jaar
bespaart op uw energiefactuur, is winst.

Infobeurs ’Levenslang en
aanpasbaar wonen’
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de droom van
velen. Toch is dit niet steeds mogelijk. Ouder worden
maakt het soms moeilijker om in uw eigen huis te blijven wonen. En toch kan dit soms met kleine aanpassingen opgelost worden. Vraagt u zich af welke aanpassingen u aan uw woning kan doen? Bent u op de
hoogte van de premies die u hiervoor kan aanvragen?
Weet u welke instanties advies geven omtrent levenslang wonen? Wilt u een antwoord op deze en nog veel
meer vragen, dan is de infonamiddag levenslang en
aanpasbaar wonen zeker iets voor u.
Het is een thema dat zowel interessant is voor jonge
bouwers als voor ouderen. Door hier reeds vooraf
over na te denken bij nieuwbouw of renovatie kan u al
handig inspelen op (toekomstige) noden. We brengen
deze dag verschillende organisaties en instanties samen om u zo uitgebreid mogelijk te informeren en gericht vragen te beantwoorden.
Wanneer: maandag 3 december 2018
van 14 tot 16.30 uur.
Waar:

de raadzaal van het gemeentehuis
in Grimbergen, Prinsenstraat 3

Meer info: 02/260 13 46
woonloket@grimbergen.be.

De kostprijs van de zonnepanelen kan overigens nog extra
gedrukt worden door in te tekenen op de provinciale
groepsaankoop via www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen
Meer info over de Vlaamse Energielening, contacteer de
kredietbehandelaars van 3Wplus:
• 02 451 53 85
• energie@3wplus.be
• www.3wplus.be/energie
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Wie interesse heeft om ‘gratis’ zonnepanelen te bekomen,
moet zich wel haasten. Eind 2018 wordt de Vlaamse Energielening voor het brede publiek (interestvoet van 2 procent) teruggeschroefd. Voor wie nog een energielening wil
bekomen, is het belangrijk om de aanvraag ten allerlaatste
op 30 november 2018 in te dienen. Op die manier kunnen
deze dossiers nog verwerkt worden voor de start van het
nieuwe jaar. De leningen van 0 procent voor kwetsbare
doelgroepen blijft overigens bestaan.
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Het gemeentebestuur, de marktkramers en de
deelnemende verenigingen heten u van harte welkom op

KERSTMARKT
KAMPENHOUT

dinsdag 18 december 2018
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 4, 11 en 18 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: artoos group I
Teksten volgende editie: te bezorgen vóór maandag 7 januari 2019.
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

