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Seniorenfeest

Verkiezingen
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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

Nieuws uit de gemeente
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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

Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Bib
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Sport
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Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

UIT in Kampenhout
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Onderwijs
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Milieu
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Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Wonen

19

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Welzijn

20

Senioren
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Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Kamp en hout

24

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

OCMW
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Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Ontwikkelingssamenwerking

26

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

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

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

2

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 zomer van 2018 zullen we niet snel
vergeten. Door de hoge temperaturen
waanden we ons in een zuiders land.
Niet evident voor iedereen. Zowel jong
als oud werden geholpen om het allemaal iets draaglijker te maken. Onze
monitoren van speelplein ’t Grobbeltje,
de leiding van onze jeugdverenigingen,
vrijwilligers en zoveel anderen zorgden
voor een aangenaam verblijf. Ook onze werkmannen zetten hun beste
beentje voor. Niet alleen het groenonderhoud maar de organisatie en
de op- en afbouw van de vele festiviteiten vergden de nodige energie.
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In juli kwam Ring-tv langs om een filmpje
te maken over het toerisme in Kampenhout. Het resultaat mag er zijn! Bekijk het
filmpje op www.kampenhout.be

We mogen ons personeel van gemeente en OCMW niet vergeten te
danken voor hun inspanningen. De Vlaamse regering verplichtte al de
gemeentes en OCMW’s om nog beter samen te werken en er zelfs één
organisatie van te maken. Sneller gezegd dan gedaan. Ieder van ons
nam zijn verantwoordelijkheid en het resultaat zal zijn vruchten afwerpen. De dienstverlening staat centraal en zal zich aanpassen aan de
noden van de toekomst. Onze website www.kampenhout.be werd in
een nieuw jasje gestoken en zal er beter uitzien en toegankelijker zijn.
Ook de organisatie van de verkiezingen is volop bezig. Op 14 oktober
zal elke stemgerechtigde Kampenhoutenaar zich naar de sporthal in de
Zeypestraat begeven om zijn stem uit te brengen. Laat ons allen met de
fiets gaan! Goed voor het milieu, goed voor onze gezondheid, alleen
maar voordelen. Voor de minder mobiele mensen of ouderen onder
ons: laat iets weten en wij brengen u in contact met onze vrijwilligers van
de mimobus.
Ook in het najaar staan er weer veel evenementen op het programma.
We starten met onze avondmarkt op 7 september 2018. De nieuwe kindergemeenteraad zal dan geïnstalleerd worden. Fran Godts zal samen
met alle kindergemeenteraadsleden haar eed afleggen en de sjerp aandoen. Bedankt aan al de deelnemers en hun inspiratie.

Kerstmarkt: oproep
voor verenigingen
Neemt uw vereniging graag deel aan
de kerstmarkt in Kampenhout-centrum
op dinsdag 18 december?
Geef ons secretariaat een seintje via
lokaleeconomie@kampenhout.be of
016/65 99 22 (voor 15 september).

De gemeentelijke diensten zullen
gesloten zijn op
donderdag 13 september 2018
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Gemeente

Uw burgemeester
Kris Leaerts
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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:

(juni - juli)

Erik De Moor &
Alexandra Boris

Olivia

30/03/2018

Dimitri De Wilde &
Vanessa Leys

Ayra

30/03/2018

Kevin Cannoot &
Evelyne Segers

Alix &
Camille

16/04/2018

Bert De Prins &
Marjolein Van Ingelgom

Juliette

5/05/2018

Tim Vanden Schrieck &
Birgit Coremans

Ellie

17/05/2018

Jeffrey Vander Stricht &
Ellen Watson

Owen

4/06/2018

David Bortolin &
Lisa Declercq

Simone

7/06/2018

Stijn François &
Sofie Moons

Kato

7/06/2018

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Willy Bets & Eliane Vanderschrieck
Guy Vandenberghen & Andrea Vranckx
Marc Van Loco & Josée Lamoen
Leo De Coninck & Margaretha Vandevoort
Diamanten
Georges Verstraeten & Lissette Houtput
Lucien Van Loo & Marie Heynsmans
Amandus Dierickx & Marie-José Eulaerts
Briljanten
Franciscus Vestraets & Elisabeth Verhulst
Fons Cornelis & Lisette Dirickx

Huwelijken

Overlijdens

(juni - juli)

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

Robby Cauwerts & Kim Roels

02/06/2018

Karel Robrecht & Emilie Gillot

02/06/2018

Marc Verdickt & Louisette Vanden Bossche 15/06/2018

4

Gouden

Eddy Haesaerts & Karina Van de Werf

16/06/2018

Jonathan Buysse & Melissa Pelgrims

16/06/2018

Nils Huygens & Maya Warrie

16/06/2018

Nick Vertongen & Katrien Schellekens

30/06/2018

Bruno Verstraeten & Erlinde Beeckman

30/06/2018

Roeland Vandecan & Carla Wauters

30/06/2018

Cedric Vanpamel & Katia Calderon

30/06/2018

Paul De Becker & Karin Verduystert

06/07/2018

Edouard Van Rymenam &
Frieda De Koninck

14/07/2018

Mariette Denys

04/04/2018

Frans Wouters

20/04/2018

Jean Pierre Vankelst

21/04/2018

Nora Claes

10/05/2018

Jan Vander Elst

08/06/2018

Marcelus Goovaerts

22/06/2018

André Vanthienen

22/06/2018

DE WITLOOFGEMEENTE
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De huwelijksjubilarissen ontvangen gelukwensen
en geschenken van het koninklijk paleis, de
Provincie en het gemeentebestuur.
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Bekendmakingsberichten
graven of nissen einde
termijn – procedure
(concessie) verlenging
Vorig jaar werden bekendmakingsberichten aangebracht aan de graven of nissen waarvan de termijn verstrijkt tussen 1 januari en 31 december 2018. Als u nog
een aanvraag tot behoud of verlenging wil indienen,
kan dat tot uiterlijk 31 december 2018. Later ingediende
verzoekschriften nemen we niet meer in aanmerking.
Eventuele herdenkingstekens of foto’s (zelfs grafzerken) van graven die niet behouden blijven, mag u
zelf verwijderen tot 31 januari 2019 (meld dit op voorhand via 0495/60.55.50).

Lucien Van Loo & Marie Heynsmans

De zerken van graven die verwijderd worden, worden
eigendom van de gemeente die er vrij beschikkingsrecht over heeft. Deze worden weggenomen vanaf
1 februari 2019.
In een latere fase volgen ontruimingswerken. Eventuele grafverplaatsingen beperken we tot het absolute
minimum. Als dit toch zou moeten gebeuren, contacteren we de familie op voorhand. Wij verzekeren u dat
alle werkzaamheden plaatsvinden met het nodige
respect en eerbied voor de overledenen en hun
nabestaanden.

Voor een toekomstgericht funerair beleid moeten we
consequent handelen. Daarom gebeurt in de loop van
de maand oktober 2018 de bekendmaking van de graven of nissen waarvan de concessie– of begravingstermijn verstrijkt in 2019. Nabestaanden kunnen tot
31 december 2019 hun rechten laten gelden en een
concessieverlenging of graf-/nisbehoud aanvragen.

Amandus Dierickx & Marie-José Eulaerts

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info: begraafplaatsen 016/65.99.31 (voormiddag)
of begraafplaatsen@kampenhout.be

KAMPENHOUT I Burgerzaken I Bib

Fons Cornelis & Lisette Dirickx

U kunt de voor- en familienaam van overledenen laten
graveren op de afscheidstafel ter hoogte van de strooiweide. Dit kost 110 euro. De gravure wordt uitgevoerd
tegen Allerheiligen 2019. Het aanvraagformulier vindt u
terug op www.kampenhout.be of kan u bekomen bij de
dienst begraafplaatsen. De ingevulde en ondertekende aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2018 ingediend worden.
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Verkiezingen

Kampenhout.be
in een nieuw jasje

Sinds deze week staat de nieuwe www.kampenhout.be
online! Samen met websitebouwer LCP uit Oostkamp werd
de voorbije maanden hard gewerkt aan een nieuwe website.
De gemeente koos voor een eenvoudige en overzichtelijke
website, volledig op maat van de inwoner. Centraal staat de
efficiënte zoekfunctie.
Met een frisse lay-out en begrijpbare taal willen we de bezoekers helpen om snel en gemakkelijk een antwoord te vinden op hun vraag. Ook op een mobiel toestel is de website
gebruiksvriendelijk.
Naast contactgegevens vindt u op de startpagina ook
belangrijke nieuwtjes en activiteiten. De website is voorzien
van een overzichtelijke evenementenkalender, die rechtstreeks in verbinding staat met de Uitdatabank. U vindt er
ook een vernieuwd stratenplan dat een overzicht van nuttige
locaties per thema biedt.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente I Verkiezingen

Verenigingen kunnen nu zelf hun gegevens aanpassen en
invoeren op de website. Zo wil de gemeente deze organisaties toegankelijker en meer bereikbaar maken, want ze zijn
een grote meerwaarde voor Kampenhout.

6

Ontdek het snel zelf op www.kampenhout.be!

Op 14 oktober 2018 moeten we allemaal naar de
stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. U kan komen stemmen van 8 uur tot 15
uur in de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26).
Er zal in de Zeypestraat eenrichtingsverkeer zijn vanaf
de Haachtsesteenweg richting sporthal t.e.m. het
kruispunt met Nieuwegen.
Gelet op de grote verkeerstoeloop raden wij iedereen
aan om met de fiets te komen. U maakt dan kans op
één van de 3 streekpakketten die we verloten (vraag
steeds uw lotje als u met de fiets komt). Wie minder
mobiel is, kan rekenen op de mimobus. Neem hiervoor contact op met de dienst mobiliteit (mobiliteit@
kampenhout.be of 016 65 99 03).
Voor algemene informatie over de verkiezingen, de
kandidatenlijsten of uitslagen kunt u terecht op
- www.vlaanderenkiest.be
- www.kampenhout.be.

Attest van tijdelijk verblijf
in het buitenland
Bent u tijdens de verkiezingen om persoonlijke redenen in
het buitenland (vakantie, familiebezoek ...)? Dan heeft u ‘een
attest van tijdelijk verblijf in het buitenland’ nodig om een volmacht te geven.
Hoe aanvragen?
1. Vul het attest tijdelijk verblijf in het buitenland in (formulier
op www.vlaanderenkiest.be/formulieren/attest-van-tijdelijkverblijf-het-buitenland of af te halen op het gemeentehuis
bij de dienst bevolking.
2. Kom naar het gemeentehuis om uw bewijsstuk of verklaring op eer te valideren. Dat kan vanaf 13 augustus 2018
en tot en met 12 oktober 2018.
• Bewijsstuk: document waaruit blijkt dat u op
14 oktober 2018 in het buitenland bent (huurcontract,
vliegtuigticket, factuur, reisovereenkomst ...).
• Verklaring op eer: als u geen bewijsstuk hebt (bv. met
motorhome reizen, bij vrienden logeren ...). U voegt
best bewijsstukken van uw verblijf toe (bv. betalingsbewijs restaurant). U bezorgt die samen met uw oproepingsbrief na 14 oktober 2018 aan het vredegerecht in
Vilvoorde.
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Meer info:
bevolking@kampenhout.be
016 65 99 42
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Volmacht geven
Als Belg bent u vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Kunt u op zondag 14 oktober 2018 niet gaan stemmen? Dan moet u
iemand een volmacht geven om in uw naam een stem uit te brengen. Ook
niet-Belgische kiezers kunnen een volmacht geven.
U mag een volmacht geven als u een geldige reden heeft om niet te gaan
stemmen en u dat kunt bewijzen met een attest.

REDEN VOOR AFWEZIGHEID

BEWIJS VAN AFWEZIGHEID

u bent te ziek of te zwak

een doktersattest
werknemers: een attest van uw werkgever
zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en
de reden voor uw afwezigheid blijkt, afgegeven door de
burgemeester van uw gemeente

u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt,
afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbenaming
door een rechterlijke maatregel

een attest van de directie van de strafinrichting

u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging

een attest van de religieuze overheid

u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen

een attest van de directie van uw school

u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

Aan wie een volmacht geven?
U kunt een volmacht geven aan 1 andere kiezer naar keuze. De persoon aan wie u een volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u mag
stemmen. U kunt als Belg dus geen volmacht geven aan
een niet-Belgische kiezer. Elke kiezer kan maar 1 volmacht
krijgen.
Hoe geeft u een volmacht?
1. Vul het volmachtformulier in (formulier op www.vlaanderen-kiest.be/formulieren/volmachtformulier) of haal het
af op het gemeentehuis bij de dienst bevolking.
2. Vraag het attest aan dat bewijst dat u zelf niet naar het
stembureau kan (kijk in de tabel welk attest u nodig
heeft).
3. De persoon aan wie u volmacht heeft gegeven, gaat
stemmen in het stembureau dat op uw oproepingsbrief
staat. Hij/zij brengt volgende documenten mee:

volmachtformulier, attest dat reden van uw afwezigheid
bewijst, uw oproepingsbrief, zijn/haar oproepingsbrief,
zijn/haar identiteitskaart
Deelname aan de stemming is verplicht, u moet een volmacht geven wanneer u zelf niet kan stemmen. Als u geen
volmacht kunt geven, kan u de redenen van onthouding,
met de nodige verantwoording, aan de vrederechter
meedelen. Als de vrederechter uw redenen gegrond acht,
stelt hij geen vervolging in. In uw brief aan de vrederechter
noteert u uw persoonsgegevens en bij welk stembureau u
moet stemmen. Uiteraard voegt u daar een medisch attest
bij. U kunt ook aan een familielid/vriend vragen om naar
het stembureau te gaan om aan de voorzitter van dat stembureau het bewijs van de reden waarom u niet kan stemmen af te geven, alsook een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent. De voorzitter van het
stembureau zal die documenten aan de vrederechter bezorgen.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

u kunt niet deelnemen om beroepsredenen
(binnenland of buitenland)
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Meer info:
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

Muzikale kroegentocht
Zaterdag 27 oktober 2018
Met in verschillende ‘kroegen’ sfeervolle ambiancemuziek.
Bussen zorgen voor vervoer naar de verschillende bestemmingen.
Start: parking Gemeenteplein Kampenhout
Haltes: alle deelnemende etablissementen
Hou onze website en Facebook in de gaten voor meer info!

Café
Combinne

2018

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.

Dinsdag/Tuesday/Mardi

14.00 - 15.30 uur en 19.30 - 21.00 uur

4, 11, 18, 25 september
2, 9, 16, 23 oktober
6, 13, 20, 27 november
4, 11, 18 december

Deelnemen is GRATIS.
Inschrijven is niet nodig.

Locatie
BIBLIOTHEEK

KAMPENHOUT I Cultuur

Tritsstraat 5
1910 Kampenhout
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Avondmarkt en kermis
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PROGRAMMA

OPEN MONUMENTENDAG

vrijdag 7 september 2018
• AVONDMARKT vanaf 18 uur
• Opening kermis door KINDERGEMEENTERAAD om
18 uur
• Tentoonstelling van en door de leden van
KAMART (Glazen Zaal OCMW 19 – 21.30 uur)

Zondag 9 september nodigt heemkring Campenholt
i.s.m. de cultuurdienst u uit om de pastorieën te bezoeken nu de restauratie van de kleine pastorie volledig achter de rug is (de grote pastorie krijgt binnen
nog een renovatie).

zaterdag 8 september 2018
• KERMISATTRACTIES vanaf 15 uur
• BALLENWORP voor kinderen in tuin van Villa Lucie
17.30 uur
• Tentoonstelling van en door de leden van
KAMART (Glazen Zaal OCMW 14 – 18 uur)
zondag 9 september 2018
• ROMMELMARKT van 10 tot 16 uur
• KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
• Tentoonstelling van en door de leden van
KAMART (Glazen Zaal OCMW 10 – 18 uur)
• OPEN MONUMENTENDAG bezoek aan de
pastorieën
• 10 tot 12 uur: spannende fotozoektocht voor
kinderen
• 13u tot 18u: begeleide rondleidingen om het uur
(vooraf inschrijven via heemkring@kampenhout.be)

In de voormiddag is het aan de kinderen tot 12 jaar!
Met een doe-boekje mogen zij (ouders mogen mee)
het ‘Geheim van de pastorie’ ontfutselen door een
spannende fotozoektocht. Deelname is gratis en kan
tussen 10 en 12 uur, vrij aan te melden. Uit alle ontvangen doe-boekjes worden twee winnaars getrokken
die een pakketje stripalbums krijgen!
In de namiddag van 13 tot 18 uur zijn er begeleide
rondleidingen. Elk uur vertrekt een gids voor een bezoek in en om de beide pastorieën. De laatste groep
vertrekt om 17 uur.
Inschrijven verplicht via heemkring@kampenhout.be
of 016/65 99 39. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Gratis deelname.
Meer info:
www.kampenhout.be/heemkring.
Heemkring@kampenhout.be

maandag 10 september 2018
• KERMISATTRACTIES open vanaf 15.30 uur
• FAMILIEDAG: korting op alle attracties

GROEPSTENTOONSTELLING KAMART

KAMPENHOUT I Cultuur

Bezoek tijdens het kermisweekend een fijne tentoonstelling van de lokale kunstkring KAM ART. Ontdek
hun nieuwste werken in de Glazen Zaal op vrijdag 7/9
van 19 tot 21.30 uur, zaterdag 8/9 van 14 tot 18 uur, zondag 9/9 van 10 tot 18 uur (gratis toegang).
Kom zeker eens langs!
In samenwerking met de cultuurdienst.

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

DE WITLOOFGEMEENTE

DE WITLOOFGEMEENTE

9

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

Kom jij ook luistervinken?

Tentoonstelling:
Boter bij de vis

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!

Wat schaft de pot? Deze prangende vraag laat de Belgische bevolking gedurende de hele oorlog niet los. Het
schaarse voedsel is duur. Voedselproducenten en handelaars willen ‘boter bij de vis’. Bijna het hele gezinsbudget
wordt gespendeerd aan voedsel.
Landbouwers kampen met een tekort aan grondstoffen. De
Duitse bezetter eist op grote schaal vee en paarden op. De
visserij kan nauwelijks haar werk doen door de bezetting
van de zeehavens. Deze problematische voedselsituatie
en de creativiteit van de Belgische bevolking staan centraal
in de expo ‘Boter bij de vis. Landbouw, Voeding en Eerste
Wereldoorlog’. Ontdek hier het relaas van de Grote Oorlog
vanuit een nieuw perspectief over het leven van alledag.
De expo ‘Boter bij de vis’ loopt van maandag 15 oktober
tot vrijdag 28 december 2018 in de bibliotheek van Kampenhout en kan gratis bezocht worden.
De tentoonstelling richt zich op jong en oud en is toegankelijk voor iedereen.
Deze rondreizende expo is een initiatief van cultuurdienst
en bibliotheek Kampenhout, Centrum Agrarische Geschiedenis, Departement Landbouw & Visserij en andere partners. Lees meer over het samenwerkingsverband, de expo
en het bijhorende boek op www.boterbijdeviswo1.be.
Meer informatie: www.boterbijdeviswo1.be

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

September 2018
Zaterdag
8 september
Woensdag
11 september
Zaterdag
22 september
Woensdag 26 september

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

Oktober 2018
Zaterdag
6 oktober
Woensdag
10 oktober
Zaterdag
20 oktober
Woensdag
24 oktober

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

November 2018
Woensdag
7 november
Zaterdag
17 november
Woensdag
21 november

(om 16 uur)
(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)

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

Verwendag Bib
Op zaterdag 13 oktober moet u zeker eens langskomen in onze bib. De bib verwent haar lezers met
een smakelijk ontbijt en zorgt voor een verrassingsoptreden.

KAMPENHOUT I Bib

Nog geen lidkaart van de bib, maar toch nieuwsgierig? Kom gerust langs tussen 10 en 13 uur en laat u
verbazen door het ruime aanbod!
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Speelplein ’t Grobbeltje 2018
De zomervakantie is weer voorbij gevlogen! Op 2 juli werden
de animatoren en kinderen opgewarmd voor een zomer vol
plezier! Letterlijk en figuurlijk, want de hittegolf tijdens de
speelpleindagen heeft menig man doen zweten! Met zonnespray en petjes in de aanslag zijn we er in geslaagd om van
elke dag een feest te maken. Langs deze weg willen wij
graag alle (hoofd)animatoren bedanken om de kinderen een
onvergetelijke tijd te bezorgen op ’t Grobbeltje!

Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Inhuldiging
rookvrij-bordjes
Op 1 juli huldigde de kindergemeenteraad officieel de
eerste rookvrij-bordjes bij de speeltuin van het Park
van Relst in. De kinderen vragen zo aandacht voor
gezonde en veilige speelplekken waar geen gevaar is
voor brandwonden en waar kinderen geen peuken
kunnen oppakken en in hun mond stoppen of aan
dieren kunnen voederen.
De kindergemeenteraad van Kampenhout ontwierp
de kleurrijke rookvrij-bordjes, die binnenkort op alle
speelpleintjes in Kampenhout te vinden zullen zijn.
En de ouders? Zij mogen rustig genieten van een
goed boek en een kopje koffie.

Zin om bij de jeugdraad te
komen?!
Dat kan! Als geïnteresseerde , onafhankelijke jongere
kun je jezelf kandidaat stellen als:

De jeugdraad organiseert maandelijkse bijeenkomsten waarbij iedere jeugdvereniging is vertegenwoordigd, alsook de jeugdconsulent en de schepen van
jeugd. De vergaderingen zijn helemaal niet saai, maar
vaak grappig en interessant! Er worden zaken besproken zoals fuifaanvragen, problemen met
vandalisme, logistiek, enzovoort. Ook worden de jaarlijkse subsidies besproken die jeugdverenigingen
krijgen om hun infrastructuur te verbeteren.
Ben je niet helemaal zeker of dit iets voor jou is of
heb je nog vragen, contacteer ons via jeugd@
kampenhout.be of 016 65 99 15.

DE WITLOOFGEMEENTE
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. je min. 16 jaar en max.30 jaar bent
. je in de gemeente Kampenhout woont
. je een specifieke motivatie voor je kandidaatsstelling opgeeft
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Nieuwe kindergemeenteraad
Onder een warme zon streden onze 21 kandidaten op zondag 1 juli
weer voor de plaats van kinderburgemeester 2018. Eerst konden
ze hun beste kant laten zien in de behendigheidsproeven op de
vele springkastelen. Tijdens de piratenquiz rolde het zweet over
hun hoofd. En dat was niet alleen van de warmte!

Skihappening
Sportregio Noord biedt deelnemers de mogelijkheid om 2 uur skiles of snowboardles te volgen op de overdekste skipiste ‘Snowworld’ in
Landgraaf, met daarna 1 uur vrij skiën of snowboarden.
-

voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
zowel beginners als gevorderden
prijs: 30 euro (te betalen bij inschrijving)
vertrek tussen 8 en 9 uur,
terugkomst tussen 17.30 en 18.30
- inschrijven voor 6 oktober 2018
via sport@kampenhout.be

De 6 beste kandidaten werden op het podium gevraagd voor de
laatste proeven. Er werd gezongen, blind geschminkt en tot slot de
piratenschat gezocht.
Fran Godts vond als eerste de schat en kroonde zich zo tot kinderburgemeester 2018.
Tibe Boriau werd moedig tweede en wordt zo
eerste kinderschepen.
Alvast een dikke proficiat aan de nieuwe
kindergemeenteraadsleden! Op vrijdag 7 september leggen zij hun eed af in bijzijn van het
schepencollege, de burgemeester, ouders
en sympathisanten.
Nadien volgt hun eerste officiële taak als kindergemeenteraad: het
openen van de kermis!
Kinderburgemeester:
Fran Godts

KAMPENHOUT I Jeugd

Eerste kinderschepen:
Tibe Boriau
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Kinderschepenen:
Stan Coorevits
Mathijs Verhaert
Seppe Stroeykens
Anna- Lena Roelants
Sophie Boni

Kindergemeenteraadsleden:
Lieselotte Jonckers
Ella Van Dessel
Rune Godde
Pallieter Laeremans
Tuur Rubens
Daan Vanhoof
Lizelore Smets
Gerben Janssens
Lien Mostrey
Lennert Godde
Marieke Vanhoof
Eline Jonckers
Bram Jonckers
Mila Verreck

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75
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september 2018

Deelnemende sportclubs Kampenhout:

JUDOCLUB BUDOKAN
Judolessen op donderdagen
ppa.peeters@skynet.be

GSF KNUFFELTURNVRIENDJES
Gratis knuffelturnsessie op 15/09
ppa.kvcauwel@hotmail.com

WHITE EAGLE KENPO KARATE
Gratis initiatielessen
white.eagle@telenet.be

PETANQUECLUB BERG
Gratis initiatie op maa, woe en zat
pcberg@telenet.com

VOLLEYBALCLUB DE SLOEBERS
Gratis open training damesvolleybal
op donderdagavond om 20.30u
Veerle.vanhoof1@gmail.com

JOGGINGCLUB KAMPENHOUT
Wekelijkse gezamelijke avondloop,
dinsdag- en donderdagavond
om 19u30, sporthal Kampenhout

DE WITLOOFSTAPPERS EN
-TRAPPERS
Wandeling op 7/09 en 21/09
peter.maertens@lawkuleuven.be

KWB-WTC WIELERVRIENDEN
Samen fietsen voor
wielertoeristen en recreanten
wtc-kwb-vrienden@kampenhout.be

www.kampenhout.be - sport@kampenhout.be - 016 65 99 75

KAMPENHOUT I Sport

HIER BELEEF JE MEER

DE WITLOOFGEMEENTE

13

14

Omschrijving

Wandeling met najaarskleuren die een lust voor het oog zijn.
Meer info: www.natuurpunt.be (afdeling Kampenhout)

Heeft u zin in een andere vorm van natuurbeleving? Het
Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk
laagveen. Vele van deze biotopen kunnen enkel met beheer
blijven voortbestaan. Vooral in de natte biotopen is hierbij
elke helpende hand welkom!
Meer info: www.natuurpunt.be - afdeling Kampenhout

Meer info op pagina 17.

Door scouts Nederokkerzeel.

Meer info op pagina 9.

K.F. De Toonkunst nodigt u uit voor een gratis hapje, drankje,
een vleugje muziek en een gezellig samen zijn.

Gratis en vrijblijvende kennismaking met de badmintonclub in
sporthal ‘De Zeype’
Volwassenen (+ 15 jaar) ontvangen we graag op 11 september
(19u-20u vrij spel), 13 september (20u-21u30 met oefentraining), 15 september (14u-15u vrij spel). Kinderen (-15 jaar)
op maandag 17 september (19u-20u). Graag vooraf melden
wanneer u wenst langs te komen. www.bckampenhout.be

Georganiseerd door Chiro Kampenhout.
www.strandfuif.com

Meer info op pagina 23.

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment.

Goedkoper en ecologischer rijden. Om 15 uur voor ondernemers en 18 uur voor particulieren. Meer info op pagina 16.

Prachtige herfstwandeling door de bossen in Kampenhout,

Activiteit

Najaar in het Torfbroek

Mee het Torfbroek
beheren

Infosessie
zonnepanelen

Openluchtfuif

Avondmarkt en kermis
Kampenhout

Aperitiefconcert

Badminton,
een sport voor jou?

Strandfuif

Smartcafé

Dansnamiddag
voor senioren

Info- en kennismakingsavond
duurzame mobiliteit

35e houtheimtochten

KAMPENHOUT I UIT

zo 30/09

do 27/09

ma 17/09, ma 15/10 en
ma 19/11 om 14 uur

ma 17/09, 22/10 en 26/11

za 15/9

di 11/09, do 13/09,
za 15/09 en ma 17/09

zo 9/09
van 11.30 tot 13 uur

vrij 7/09, za 8/09 en
zo 9/09

7/09
om 21 uur

do 6/09
van 19 uur

zo 2/09, zo 16/09 en
30/09,
telkens van 10 tot 13 uur
en van 14 tot 17 uur

zo 2/09
van 9.30 tot 12.30 uur

Datum

Ons Tehuis Brabant

Glazen zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

Torfbroek, parking
(Visserijlaan)

Chiro Relst (Hutstraat)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Sport- en cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Gemeenteplein
Kampenhout

Achter de kerk van
Nederokkerzeel

Glazen zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Torfbroek, parking
(Visserijlaan)

Torfbroek, parking
(Visserijlaan)

Locatie

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag

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: 0484 11 43 91.
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
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Jaarlijkse tweedehandsbeurs met kinderkleren en
kinderrommelmarkt.
(www.gezinsbondkampenhout.be )

Meer info op pagina 17.

Door K.F. De Eendracht Kampenhout

Meer info op pagina 10.

Een avondvullend muzikaal programma
o.l.v. dirigent Kevin Absillis.

Door KF De Eendracht Kampenhout.

Meer info: www.gezinsbondkampenhout.be.

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout nodigt
u van harte uit op haar eetdagen. Zij serveren u ossentong,
kip en zelfgemaakte rijstpap.

Meer info op pagina 8.

Volksdansgroep de Vlier viert 50-jarig bestaan met het
Oostenrijks volksorkest Die Tanzgeiger.

Meer info op pagina 27.

Comedy met Yannick Noben en Jade Mintjes (‘Voor de
Leeuwen’ op Eén). Een organisatie van 11.11.11 Kampenhout en
Jeugdhuis Tonzent. Meer info: 11.11.11@kampenhout.be

Groots herdenkingsconcert. Samenwerking tussen
de harmonieën van Merelbeke en fanfares van Kampenhout,
ter herdenking van Wapenstilstand.
Meer info: www.Campenholt.be

Tweedehandsbeurs en
kinderrommelmarkt

Infoavond provinciale
groepsaankoop voor
muurisolatie

Concert

Verwendag bib

Berg in concert

Eetdag

Gezond ontbijt

Eetdagen

Muzikale kroegentocht

Volksbal De Vlier

11.11.11 wereldfeest

11.11.11 Comedy

Concert Campenhout
- Merelbeke

zo 18/11
van 15 tot 16.30 uur

vrij 9/11
om 20 uur

za 3/11 en zo 4/11

vrij 2/11
om 20 uur

za 28/10

za 27/10
van 18 tot 21.30 uur

zo 21/10

zo 21/10
van 11.30 tot 19 uur

za 20/10
om 20 uur

za 13/10

za 13/10 om 20 uur

do 11/10
van 20 tot 21.30 uur

za 6/10

do 4/10 en za 6/10

van 7 tot 15 uur

Zaal "Den Ast"
(Brouwerijstraat 24)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Parochiecentrum Pax
(Brouwerijstraat 6)

Diverse locaties
in Kampenhout

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Spectrum
Kampenhout (Tiendeschuurstraat 17)

Parochiecentrum Pax
(Brouwerijstraat 6)

Sport- en cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Bib (Tritsstraat 5)

Parochiecentrum Pax
(Brouwerijstraat 6)

Glazen zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Glazen zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)

(Perksesteenweg 126)

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
Wilt u uw activiteit ook in deze agenda zien verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer
uw gegevens voor maandag 8 oktober 2018 in!

Meer info op pagina 18.

Interpretatiesessie
thermografische
luchtfoto

Perk en Elewijt (en het Rubenskasteel). Tussen de bosstroken
door gebruik makend van de vele veldwegen die onze streek
nog rijk is. Vol afwisseling! Een deel van de opbrengst gaat
naar Ons Tehuis Brabant.

Volleybal:
Elke woensdagavond van 19 tot 21 uur
volleybal in de sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26).
Meer info: www.gezinsbondkampenhout.be

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)

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.

nd

O

s

ij
w
er

u

lie
i
M

Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel:
Het Klimtouw - lagere school www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg: De Toverberg kleuterschool/lagere school www.detoverberg.be

Circus Picolini
Gedurende enkele maanden leefden de kinderen van
Het Klimtouw en De Toverberg toe naar hun optreden
samen met circus Picolini. Er werden circustrucs aangeleerd, acts in elkaar gestoken en veel geoefend.
In juni kwamen Dennis en Eefje toe met hun circustent.
Een hele week logeerden ze op de voetbalterreinen
van FC Berg-op en op 9 juni was het tijd voor drie
spetterende voorstellingen.
Dit was weer een ervaring om niet te vergeten!

Nooit meer in de file?
Goedkoper en ecologischer
rijden?
Maak kennis met alle voordelen van alternatief vervoer. Wilt
u alles weten over autodelen? Denkt u dat een elektrische
auto niks voor u is? Hoe zit dat nu precies met rijden op
aardgas (CNG)?
Alle antwoorden krijgt u tijdens de infosessies op 27 september in de Glazen zaal van het OCMW.Om 15 uur vindt er
een sessie plaats gericht op ondernemers met een vervoersvraagstuk. Om 18 uur is iedereen welkom op de infosessie over privévervoer.
Na de infosessie kunt u verschillende opties uitproberen !
Testritten met elektrische auto’s, auto’s op CNG en waterstof, stadsfietsen, e-bikes, speed pedalics,… ze zullen allen
ter beschikking staan.
HET PROGRAMMA:
15 uur: voor ondernemers
1. Info over duurzame mobiliteit binnen klimaatactieplan
2. Info over alternatieven binnen een bedrijfsvloot + voorbeeldcase Colruyt Group
3. Testritten elektrische wagens, CNG-wagens en wagen
op waterstof + elektrische fietsen

KAMPENHOUT I Onderwijs I Milieu

18 uur: voor particulieren
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1.
2.
3.
4.
5.

Info over duurzame mobiliteit binnen klimaatactieplan
Wat is duurzame mobiliteit en de rol van Fluvius?
Welk alternatief kiezen voor diesel en benzine?
Elektrische deelwagens in coöperatief verband
Testritten elektrische wagens, CNG-wagens en wagen
op waterstof + elektrische fietsen

Iedereen welkom op dit feest van de mobiliteit!

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

Infosessie ‘Fotovoltaïsche
zonne-installatie (PV):
zin en onzin?’
Een fotovoltaïsche zonne-installatie is een ecologisch en
economisch interessante investering. In deze infosessie
leert u meer over de onderdelen en werking van een PV-installatie. U krijgt antwoord op vragen zoals: wat brengt een
installatie op en welke factoren hebben invloed op de opbrengst? Hoe groot maakt u de installatie en hoe integreert
u ze in uw dak? Hoe herkent u een kwalitatieve installatie?
Kunt u batterijen koppelen aan uw installatie? Wat zegt de
regelgeving over PV-installaties?
De gemeente Kampenhout , in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Archeduc, nodigen u van harte uit voor deze infosessie op 6 september
om 19.30 uur in de Glazen Zaal (OCMW).
Deze organisatie krijgt de steun van de provincie
Vlaams-Brabant.
Deelname is gratis. Schrijf u tijdig in via www.archeduc.be ,
op het telefoonnummer 02 454 54 01 of per mail naar info@
archeduc.be
Meer informatie: milieu@kampenhout.be of 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 breiden we deze 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. Ze kregen hierbij steun van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Zo werd een kwalitatieve uitvoering
en correcte prijs voorop gesteld. Door te werken met
lokale aannemers en installateurs steunen we ook de
lokale economie.
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?

Inschrijven kan ook via www.vlaamsbrabant.be/
groepsaankopen .

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

Thermografische luchtfoto:
hoe winterproof is uw huis?
In januari vloog een vliegtuig tijdens een koude, heldere
nacht laag over Kampenhout. Dit vliegtuig had een infrarood camera aan boord waarmee het een scan nam van het
volledige grondgebied.
Het resultaat is een thermografische luchtfoto die alle warmteverliezen van de Kampenhoutse daken in beeld brengt.
We stellen deze foto voor op donderdag 4 oktober om 18
uur in de Glazen Zaal van het OCMW.
Wilt u meer weten over het hoe en het waarom van deze
foto? Benieuwd naar uw dak? Kom dan zeker luisteren en
kijken naar de presentatie van deze foto.
Aansluitend is er vanaf 19 uur de mogelijkheid om uw eigen
dak, samen met een deskundige, te interpreteren.
Benieuwd of uw dak voldoende geïsoleerd is of dat er zones zijn waar warmte verloren gaat en hierdoor uw energiefactuur de hoogte in schiet?
Maak dan een afspraak voor de interpretatiesessie via
kampenhout.futureproofed.com/action/1198

Samenaankoop (fruit)bomen,
hagen, heggen en houtkanten in Vlaams-Brabant
Behaag uw tuin met streekeigen planten! De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen
u kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede
prijs.
Aanbod
Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden
Hoogstamfruitbomen
Loofbomen en knotwilgen
Wilgenhut
Meer info en bestellen
www.behaagjetuin.be of via de milieudienst:
milieu@kampenhout.be 016 65 99 12.
Het bestelde plantgoed haalt u af in de gemeentelijke
loods op zaterdag 8 december tussen 9 en 12 uur.
Wenst u ondersteuning en advies, dan kunt u inschrijven voor het adviesmoment op zaterdag 29/09/2018
tussen 14 en 18 uur in GC Den Breughel in Haacht. U
kunt hier concrete vragen stellen m.b.t. uw bestelling
en de aanplanting in uw tuin. Vooraf inschrijven via
haag@rld.be.
Meer info?
Regionaal Landschap Dijleland vzw
016/408558 of haag@rld.be

Voor wie donderdag 4 oktober niet past, organiseren we
extra interpretatiesessies op zaterdag 6 oktober tussen
9.30 en 17 uur. Ook dan graag een afspraak maken via
kampenhout.futureproofed.com/action/1198
De foto wordt gepubliceerd op www.kampenhout.be/
dakenscan. Een correcte interpretatie is noodzakelijk om
juiste conclusies te trekken. Zo kan het lijken alsof uw dak
goed geïsoleerd is, maar was u gewoon op reis op het
ogenblik dat de foto werd genomen of mogelijk zorgt de
rook uit de schouw van uw buur voor een slechter beeld.
Kom dus zeker langs voor meer info.

KAMPENHOUT I Milieu

Wilt u liever niet dat de foto van uw huis op de website komt te
staan, laat het ons weten via milieudienst@kampenhout.be.
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Kyotomobiel doet drie nieuwe wijken in Kampenhout aan
De bewoners van de wijken Relst, Terbronnen en Rood
Klooster kunnen dit najaar bij de Kyotomobiel terecht voor
gratis advies over energie besparen en voor een energieaudit en warmtescan van hun woning.
De Kyotomobiel, het mobiele energieadviesbureau van het
gemeentebestuur, 3Wplus en de provincie, zet dit najaar
zijn ronde doorheen Kampenhout verder.
Eerst staat de mobiel nog een laatste keer in het centrum
van Kampenhout (van 17 tot 29 september), Berg (van 24 tot
28 september) en Buken (1 tot 5 oktober). Nadien doen we
drie nieuwe wijken aan.
De wijk Relst is als eerste aan de beurt. Daar zal de Kyotomobiel van 8 tot 19 oktober op de parking voor de SintJozefkerk in de Hutstraat te vinden zijn.
Nadien verhuist de Kyotomobiel naar de ingang
van de wijk Ter Bronnen, waar de mobilhome
van 22 tot 2 november ter hoogte van het kruispunt van de Van Bellinghenlaan en de Tiendeschuurstraat zal staan.
Afsluiten doen we van 5 tot 16 november in de
wijk Rood Klooster.

woning. Tijdens zo’n audit neemt een energiedeskundige
de volledige woning onder de loep, gevolgd door 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, ...
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.
Meer info: 0488/55.98.55 of kyotoindewijk@3wplus.be

De Kyotomobiel is in oktober 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.
In de Kyotomobiel krijgt u gratis informatie over
isoleren en energie, en voor slechts 40 euro een
volledige energieaudit (mét warmtescan) van de

Bij het huren of verhuren van een woning komt heel wat
kijken. Zowel aan de kant van de huurder als
de verhuurder zijn er rechten en plichten. Maar wat houden die concreet in? Hoeveel bedraagt de huurwaarborg? Wat gebeurt er bij een opzeg van het huurcontract? Wat met het onderhoud van de huurwoning? En
welke voordelen en premies biedt de overheid aan om
de kwaliteit van de woning te verhogen?

DE WITLOOFGEMEENTE

Blijf niet met uw vragen zitten en kom naar het
woonloket voor gratis juridisch advies over huurovereenkomsten, opzegtermijnen, huurconflicten,…
U kunt uw vraag en huurcontract ook doorsturen naar
huurvragen@3Wplus.be.
Openingsuren woonloket:
maandag: 8u45 - 11u45
dinsdag: 8u45 - 11u45 en 17u00 - 19u45

KAMPENHOUT I Wonen

Vragen over huren en verhuren?
Contacteer het woonloket!
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Doe mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker
en laat u tweejaarlijks screenen
De mammobiel staat van 3 oktober tem 19 oktober in kampenhout
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek spoort alle
vrouwen van 50 tot en met 69 jaar ertoe aan om elke
twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen.
Een screeningsmammografie kan afwijkingen in uw borsten
vroegtijdig opsporen, lang voordat u er zelf iets van merkt.
Als we borstkanker tijdig ontdekken, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.
Ook jonge vrouwen kunnen borstkanker krijgen. Maar het
risico is veel kleiner. Ruim drie kwart van alle borstkankers
komt voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50.
Hoe deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker?
Dat kan op twee manieren: met de uitnodigingsbrief die u
thuis ontvangt of met een voorschrift van uw (huis)arts. Het
onderzoek is volledig gratis als u bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. U betaalt dus ook geen remgeld.
Kampenhout scoort héél goed, maar het kan nog beter!
Totale dekkingsgraad (%) Totale dekkingsgraad (%)
voor Kampenhout in 2016 voor Vlaanderen in 2016
67,4 %

65,3 %

KAMPENHOUT I Welzijn

Als u de voorbije 2 jaar geen screeningsmammografie liet nemen, ontvangt u een uitnodigingsbrief van het
Centrum
voor
Kankeropsporing
(CvKO). Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. De brief stelt u meteen ook een
dag en uur voor een afspraak in de
mammobiel voor. Handig, maar u kunt
die afspraak uiteraard altijd wijzigen.
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Streefwaarde totale
dekking tegen 2020

U beslist zelf of u deelneemt of niet.
Informeer u goed. Dan weet u wat het
onderzoek inhoudt en wat de bedoeling ervan is. Heeft u vragen? Surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be of bel
het Centrum voor Kankeropsporing op
het gratis nummer 0800 60 160 (elke
werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16
uur). Na het intikken van uw postcode
helpt het CvKO u graag verder.

75 %

Infosessie bevolkingsonderzoek borstkanker
Waarom een bevolkingsonderzoek dat preventief kanker opspoort?
Waarom tweejaarlijks een mammografie?
Welke andere kankers kunnen we voortijdig opsporen?
Toelichting door prof. Erik Van Limbergen, Voorzitter Centrum voor
Kankeropsporing
Dinsdag 4 september 2018 van 19.30
tot 21.30 uur
Glazen Zaal
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9,
Kampenhout)
In samenwerking met: Leuvens Universitair Centrum
voor Kankeropsporing, Logo
Oost-Brabant, het gemeentebestuur en de welzijnsraad

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

Nood aan een
gesprek over
druggebruik?
De intergemeentelijke preventiewerker informeert inwoners
over de risico‘s van tabak, overmatig alcoholgebruik en illegaal
druggebruik. In eerste instantie
wil ze vooral niet-gebruik aanmoedigen en een vroegtijdige
aanpak stimuleren. Indien nodig
biedt ze ook hulp bij problemen
als gevolg van gebruik.
Wenst u ook meer informatie?
Heeft u een vermoeden dat uw
kind gebruikt? Of wilt u weten
waar u terecht kan als uw partner
drinkt? Gebruikt u zelf iets en
heeft u hier vragen over? Wat is
het effect van cocaïne? Hoe
spreek ik mijn zoon aan over
druggebruik? Aarzel dan niet om
de preventiewerker te contacteren! Gesprekken zijn gratis, vrijblijvend en vertrouwelijk.

Starten met de tablet
Heb je nog maar weinig of nooit met de tablet gewerkt? Met deze
cursus zet je de eerste stappen.
de tablet veilig aan- en uitzetten
touchscreen gebruiken
informatie zoeken en vinden op internet (foto's, filmpjes, ...)
enkele standaardapps gebruiken
e-mails versturen
informatie bewerken, bewaren en terugvinden

Infomoment & inschrijvingen: vrijdag 7 september 2018 van 10u00 tot 12u00
Start cursus: vrijdag 14 september 2018 van 9u00 tot 12u00
Adres: Cultuurberg, Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
10 lessen, eventueel vervolg mogelijk

Bij voldoende interesse organiseren we ook een cursus
'Mee met de smartphone'

Drugs- en alcoholpreventie
H3K
drugsenalcoholpreventie@
kampenhout.be
016-269437
f facebook.com/
drugsenalcoholpreventieH3K

Info & inschrijvingen
Open School Halle-Vilvoorde - Nieuwstraat 5, 1830 Machelen
02 252 51 50
www.cbehalle-vilvoorde.be - lesinfo@cbehalle-vilvoorde.be
Wij zijn gesloten van 9 juli tot en met 19 augustus
V.u.: Adriana Van Kuijck

Vrijwilliger van het jaar 2018
Een multifunctionele persoon of groep die zich belangeloos inzet voor een vereniging, een project of een activiteit? Vindt u dat zij hier eens een bedankje voor verdienen?
Vul het nominatieformulier in op www.kampenhout.be
vóór 30 oktober of bezorg het aan de dienst welzijn.
Wie weet wordt uw kandidaat wel uitgebreid in de bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar!

DE WITLOOFGEMEENTE

De vrijwilliger van het jaar 2017 samen met de andere
genomineerden.

KAMPENHOUT I Welzijn

Kent u iemand die veel betekent voor de Kampenhoutse
samenleving?
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SENIORENFEEST
Donderdag 27 september 2018
Deuren open vanaf 11.15 uur
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Warm middagmaal om 12 uur:
Carpaccio van rundsvlees met notensla, zongedroogde tomaten en Thaise Basilicum
Gegrild varkenshaasje met peperroomsausje met fijne groentjes en aardappelgratin
Panna cotta ring met frambozen, hibicus en pepermunt

Showprogramma om 14 uur met:
Seniorenrevue met
Showballet Showcase

Tina Rosita

Nonkel Jef
Eddy Herman

KAMPENHOUT I Senioren

Voor inwoners van Kampenhout
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Diana More

Davy Gilles

KAARTEN:
15 euro: showprogramma en warm middagmaal
7 euro: showprogramma
Kaarten verkrijgbaar van 1 augustus tot 18 september 2018
Dienst bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 20)
Burgemeester & Schepenen
Kris Leaerts 		
Aarschotsebaan 83
0478 36 33 40
Stefan Imbrechts		
Grootveldstraat 89
0498 92 27 75
Rudi Van Ingelgom
Nederokkerzeelstraat 15 0475 83 17 67
Stefan Vandevenne
Langestraat 15		
0496 47 64 05
Marleen Van de Wiele
Assentstraat 2		
0475 95 10 57
Edith Grauwels		
Heideweg 6		
0472 36 52 63
Greet Willems 		
Grootveldstraat 68
0473 95 89 39
Vrijwilligers
Maurits Overloop
Kruisstraat 4
Victor Peeters		
Wildersedreef 31 A
Albert Willems		
Torfbroeklaan 18
Mimobus:
Minder mobiele personen kunnen rekenen op vervoer. Vraag uw rit aan via 0474/84 12 63.
DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Smartcafé
Heeft u een tablet of een smartphone? Wilt u
graag wat tips en trucs leren? We helpen u
graag verder tijdens het maandelijkse Smart
Café. Het is geen cursus, maar een gezellig en
leerrijk moment. Samen met anderen wisselt u
ervaringen uit en leert u uw toestel beter
kennen. Bent u zelf vertrouwd met een tablet/
smartphone en wilt u kennis delen? Ook dan
bent u van harte welkom!
Praktische info:
Neem uw eigen smartphone en/of tablet en toebehoren mee. U heeft de gegevens van uw
Apple ID of uw Google-account nodig.
Waar:
O’Berg Inn - Bergstraat 67
Wanneer:
17 september, 22 oktober en 26 november 2018
telkens van 9 tot 12 uur
Prijs: 5 euro

nio

ren

Regionale zwemlessen
voor 50-plussers
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.
Wanneer:
Van 5 oktober tot en met 14 december 2018.
Elke vrijdag van 12.15 - 13 uur (10 lessen)
Waar:
Zwembad Tremelo (Veldonkstraat 3, 3120 Tremelo)
Voor wie:
Zowel lessen voor beginners als voor gevorderden
Prijs:
30 euro voor 10 lessen (inbegrepen: inkom en
zwemles)
Inschrijven online:
www.tremelo.be/vrijetijdsloket, aan de kassa van
het zwembad of bij onze sport-dienst: sport@
kampenhout.be of 016 65 99 75

KAMPENHOUT I Senioren

Info en inschrijvingen:
Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk - 02 454 54 01
of info@archeduc.be, www.archeduc.be

Se
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Meer info
senioka@kampenhout.be

Seniorenbehoeftenonderzoek 2018
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 op dit ogenblik leeft bij de
Kampenhoutse senioren, zetten we opnieuw
een groot “seniorenbehoeftenonderzoek” op.
We rekenen daarvoor op een talrijke medewerking van de senioren van onze gemeente.
We maakten een vragenlijst over verschillende
zaken die senioren aanbelangen. We willen
dus zoveel mogelijk senioren bereiken. Vanaf
september verspreiden we de enquëtes op bijeenkomsten waar veel 65-plussers aanwezig
zijn, via persoonlijke contacten en ook via
www.kampenhout.be.
Het invullen van deze vragenlijst zal slechts enkele minuten van uw tijd vragen. Op de laatste
pagina van de vragenlijst zal u zien hoe u de
vragenlijst terug kan bezorgen.
Wij garanderen dat alle antwoorden anoniem
verwerkt worden. De resultaten maken we achteraf kenbaar via verschillende kanalen.

KAMPENHOUT I Senioren

En wat gaat er daarna mee gebeuren, zult u zich
afvragen?
Aan de hand van de resultaten zal Senioka het
nieuwe gemeentebestuur adviseren bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2019-2023,
meer bepaald bij het thema “seniorenwerking”.
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Daarna is het uw en onze taak om op te volgen
in welke mate de nieuwe bestuursploeg
rekening houdt met of werk maakt van de
bekommernissen, suggesties en ideeën van de
Kampenhoutse senioren.
Daarom: neem zeker deel aan het ‘Seniorenbehoeftenonderzoek 2018’, wij rekenen op u!

Kamp en Hout: ecologisch
modelkamp met sjorwedstrijd
Wat?
Alles draait rond Natuur, Kamp en Hout. Het thema is dit jaar
‘In beweging’.
Het doel is om het meest innovatieve kamp te bouwen. Wie
dat kan, die wint een vracht pioniershout.
We brengen mensen samen, jong en oud, chiro, scouts,
enzovoort en inspireren elkaar zodat we samen de pionierconstructies naar een hoger niveau kunnen tillen.Bij deze
pionierconstructies worden enkel touw en ronde houten
balken gebruikt:dit heet sjorren.
De groepen krijgen verschillende opdrachten om hun creativiteit te laten zegevieren. Dit jaar moeten ze binnen een
tijdspanne van 5 uur een sjorconstructie maken in het
kampthema (“In Beweging”).
Onder de deelnemers zijn dit jaar: Scouts Ruisbroek, Oudscouts Ruisbroek (VOSOG), Scouts Peer, Chiro Dienst
Avontuurlijke Activiteiten (Chiro Vlaanderen), Europascouts,
Chiro Gruitrode, Scouts Schultegroep uit het verre Diever in
Nederland.
Ecologisch
Natuurpunt Kampenhout en het Agentschap voor Natuur
en Bos hebben ons een prachtig stuk grond in natuurgebied toegewezen. We gaan de uitdaging aan om daar op
een ecologisch doordachte manier ons kamp op te bouwen.
Bezoek het kamp en bekijk verschillende constructies of
leer technieken aan.
Gratis toegang voor bezoekers op zondag 30 september
van 10 tot 15 uur.
Om 15 uur maken we de winnaar bekend. De winnaar wint een
vracht sjorhout voor de groep die ze vertegenwoordigen.
Om af te sluiten ontknopen we het kamp.
In samenwerking met Natuurpunt Kampenhout.

Meer weten?
Reportage RingTv:
www.ringtv.be/nieuws/sjorren-tijdens-kamp-hout
You Tube: ‘Kamp en Hout’
kampenhout@kampenhout.be
& kamp en hout f Kamp en Hout
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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 niet permanent in een woonzorgcentrum (ROB of RVT ) verblijven.
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.

Zitdagen
verwarmingstoelagen
MA.
DIN.
DON.
DIN.
MA.
DIN.

10 sept. 2018
2 okt. 2018
25 okt. 2018
13 nov. 2018
3 dec. 2018
18 dec. 2018

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

Woonzorgcentrum Molenstee
neemt een Tovertafel in gebruik
OCMW Kampenhout investeerde in een Tovertafel voor
woonzorgcentrum Molenstee. Deze interactieve tafel triggert de bewoners en nodigt ze op een eenvoudige manier
uit om samen te spelen met mooie, interactieve lichtprojecties.
De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen, boven de vertrouwde eettafel bijvoorbeeld. In het
kastje zitten onder andere een hoge kwaliteit beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor waarmee de interactieve spellen op tafel worden geprojecteerd.
OCMW Kampenhout kocht de tafel in samenwerking met
Vilvoorde en Machelen. De tovertafel zal dan ook om de
drie maanden van woonzorgcentrum verhuizen.

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.
Dinsdag 11 september
Lettertjessoep, kalkoenroulade met kerriesausje, ananas
en rijst, tiramisu
Donderdag 13 september
Tomaat-paprikasoep met dragon, varkenswangetjes
met boontjes en gefrituurde hertoginnenaardappelen,
appeltaart
Dinsdag 18 september
Champignonsoep, hamburger met gegratineerde selder
en gebakken aardappelblokjes, panna cotta met rode
vruchten
(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. 13-09-2018 Kampenhout
Don. 04-10-2018 Relst
Don. 25-10-2018 Buken
Don. 15-11-2018: Nederokkerzeel
Don. 29-11-2018: Berg
Zowel het buurtrestaurant als de buurttafels vinden
plaats in de Glazen Zaal, gelegen in het OCMW-gebouw
(Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout).
Meer info:
Onthaal OCMW 016/31 43 10
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be

Praatcafé Dementie
• Dinsdag 11 september om 19u00, wzc Molenstee:
‘Terug naar de eenvoud’, een muzikale avond over
dementie. Spreker: dhr. Raf de Bruyn.
• Donderdag 22 november om 19u00, 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 weten? 016/31 43 28

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I OCMW

Gratis huisvuilzakken
restafval voor incontinentie-,
stoma- of peritoneaal
dialyse-patiënten

25

sg
lin ing
e
k
ik erk
w
t
w
On men
sa

Meer info
welzijn@kampenhout.be

Na advies van de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) ondersteunt de gemeente Kampenhout dit
jaar volgende projecten:

Broederlijk Delen

werkt in Oeganda in
twee regio’s: in Rwenzori regio met 6 partners en in Lango
regio met 5 partners, en 1 nationale jongerenorganisatie.
De gemeente Kampenhout steunt dit jaar de organisatie
KRC voor een bedrag van 2000 euro. KRC is één van de 6
partnerorganisaties met wie Broederlijk Delen samenwerkt
in het Rwenzori gebied. Met de 12 partnerorganisaties
wordt samen gewerkt aan verbetering van de rurale leefomstandigheden van de kleine boeren. De focus ligt op de
verbetering van de productie, aangepaste landbouwtechnieken en toegang tot vermarkting.
Contact: anje.snauwaert@kampenhout.be

Gamrupa vzw

Ook de organisatie
wordt in
2018 voor 2000 euro gesteund. Het project draait om de
wederopbouw van een markthal in Sifoe, Gambia. Vrouwen
komen hier dagelijks hun groenten, vis en vlees verhandelen. De constructie is onveilig en onhygiënisch. De nieuwe
constructie zal aan dubbel zoveel verkoopsters een veilige
plaats bieden. Zo kan koopwaar in goede omstandigheden
uitgestald en verkocht worden. Er werd een comité samen
gesteld dat zorgt dat verkopers een bijdrage doen voor het
toekomstig onderhoud als de markthal vernieuwd is.

One Million Tree Project Als onder-

deel van een groter programma voor plattelandsontwikkeling en milieuzorg in het Usambaragebergte in Tanzania
organiseert SEKOMU (Sebastian Kolowa Memorial University - aldaar gevestigd) een fonds voor de aanplanting van
bomen, voor fruit en noten, hout, erosiebestrijding en natuurbehoud. De ambitie is om binnen een jaar één miljoen
bomen te planten.
Dit door directe samenwerking
met
dorpen en lokale
verenigingen.
De
gemiddelde
prijs
voor de aanplanting
van één boom is ongeveer 10 euro. Er
wordt voorzien in
nazorg en begeleidend
onderzoek.
Kampenhout steunt
dit jaar voor een bedrag van 1000 euro.
Contact:
hgulinck@skynet.be

KAMPENHOUT I Ontwikkelingssamenwerking

Contact: info.belgium@gamrupa.org
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Mdzangwini Swaziland

is een buurtwerking voor kwetsbare- en weeskinderen in Swaziland,
opgericht door Unicef en erkend door Microprojects
Europa/Azië. De bedoeling is om de doelgroep in vertrouwde omgeving te laten opgroeien. Er wordt o.a. geïnvesteerd
in een scholenproject (Mdzangwini NCP - kleuterschool,
Fonteyn lagere school, Hlobane lagere school). Ook kwetsbare en weeskinderen in het lager onderwijs (6-7 jaren) en
het middelbaar onderwijs (6 jaren), incl. een jong volwassen
dame, krijgen steun. Gemeente Kampenhout draagt zijn
steentje bij voor 2000 euro.
Contact: annypaeps@yahoo.com / www.learnandgrow.org

DE WITLOOFGEMEENTE

On
samtwik
en kelin
we g
rki sng
11.11.11 in Kampenhout en nationaal
De campagne in Kampenhout van vorig jaar was er eentje
om niet snel te vergeten: met een zeer geslaagd Wereldspel in Relst voor de scouts, chiro, Tonzent, 11.11.11 Kampenhout en de jeugdraad. Het was een leerrijke namiddag vol
spel, (in)spanning en symboliek. We willen dit in 2019 overdoen rond een nieuw thema. In november waren ook de
quiz, de MTB-tocht met kindertocht en wandeling en de
11-Comedy een succes.
Dit jaar staan we er opnieuw met veel goesting om onze
solidariteit te tonen met het Zuiden. 11.11.11 nationaal, de
Koepel van de Vlaamse ngo’s, richt zich voor het tweede
jaar op het thema vluchtelingen en migratie.
#AllemaalMensen, onderweg naar beter

11.11.11 en haar leden werken iedere dag aan de oorzaken
van migratie door mensen weerbaar te maken inzake
klimaatverandering, armoede, gezondheidszorg, mensenrechten...
Help 11.11.11 hierin en kom daarbij ook mee op voor een
menselijk migratiebeleid. De gemeente Kampenhout geeft
alvast het goede voorbeeld en steunt 11.11.11 dit jaar voor
2000 euro.

Alle info op www.11kampenhout.be

WERELDFEEST ≤∞±≤
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Comedy
Yannick
VRIJ

DAG

.18
09.11

Voorprogramma:

Jade
Mintjens

Noben

Ouly uit Senegal is 35 jaar. Op haar 20ste
verliet ze het harde plattelandsleven en trok

• Tickets (11 euro) via: www.kampenhout.be/tickets

©11.11.11/Isabel Corthier

JH TONZENT KAMPENHOUT

Quiz
Z AT E

RDA

G

.18
03.11

• Begin: 20u
• NIEUW! Kinderquiz: 14u
• Inschrijven via:
11.11.11@kampenhout.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Hutstraat 22,
1910 Kampenhout-Relst

MTB
toertocht
ZON

DAG

.18
04.11

• Vertrek: tussen 8u en 10u30
• Kindertocht & Wandeling: 10u

SPORTHAL KAMPENHOUT
V.U.: Vincent Keppens, Gildestraat 68, 1982 Zemst — GSM: 0485/76.09.63

• Deuren: 20 u
• Begin: 21u

Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout

KAMPENHOUT I Ontwikkelingssamenwerking

Miljoenen migranten en vluchtelingen zijn net
als wij #AllemaalMensen onderweg naar
beter. Een veilige thuis, een gezond klimaat,
gelijke rechten, een goede school, betaalbare
zorg... We verdienen allemaal een waardig
leven. We zijn #AllemaalMensen met dromen
en verwachtingen. 11.11.11 blijft daarom campagne voeren voor een humaan en solidair
migratiebeleid. We blijven vragen dat onze
politici migranten menswaardig behandelen
zodra ze hier zijn. Dat ze zorgen voor veilige
routes en de oorzaken van migratie aanpakken. En dat ze eerlijk over migratie communiceren. Een ander migratiebeleid is mogelijk en
noodzakelijk, daar geloven wij in.

naar de hoofdstad Dakar. Het winkeltje dat ze er startte was
geen succes. Ouly keerde terug naar haar dorp. Daar sloot
ze zich aan bij het tuinbouwproject van de organisatie
Symbiose. Ze leren haar technieken waarmee ze beter kan
inspelen op de klimaatverandering. Nu slaagt ze erin groenten te verbouwen en te verkopen. Migreren hoeft niet meer.
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KERMIS
KAMPENHOUT

vrijdag 7 september 2018

AVONDMARKT vanaf 18 uur
opening kermis door KINDERGEMEENTERAAD om 18 uur
Tentoonstelling van en door de leden van KAMART
(Glazen Zaal OCMW 19 – 21.30 uur)

zaterdag 8 september 2018

KERMISATTRACTIES vanaf 15 uur
BALLENWORP voor kinderen in tuin van Villa Lucie 17.30 uur
Tentoonstelling van en door de leden van KAMART
(Glazen Zaal OCMW 14 – 18 uur)

zondag 9 september 2018

ROMMELMARKT van 10 tot 16 uur
KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
Tentoonstelling van en door de leden van KAMART
(Glazen Zaal OCMW 10 – 18 uur)

OPEN MONUMENTENDAG bezoek aan de pastorieën

10 tot 12 uur: spannende fotozoektocht voor kinderen
13u tot 18u: begeleide rondleidingen om het uur (vooraf inschrijven via
heemkring@kampenhout.be)

maandag 10 september 2018
KERMISATTRACTIES open vanaf 15.30 uur
FAMILIEDAG: korting op alle attracties

V.U.: College van Burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout
Gelieve mij niet op de openbare weg te werpen aub.

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

