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KAMPENHOUT IN BEWEGING
Een themaweek vol met de leukste activiteiten in het teken van fietsen en wandelen.
Verkiezingen 26/5

Vaarhappening 1/5

Animator gezocht
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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout
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Burgerzaken

4

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Verkiezingen

5

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Nieuws uit de gemeente
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Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Kampenhout in beweging

7

Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Jeugd

11

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Uit in Kampenhout
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Milieu

14

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

OCMW

16

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Senioren
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Sport

20

Overheidsopdrachten

016 65 99 23

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Welzijn

20

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Toerisme

22

Villa Lucie, Kerkstraat 34

Cultuur

22

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Onderwijs
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Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be

Sport

23

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openingsuren
administratieve diensten:

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

Iedere werkdag
van 8.45 tot 11.45 uur.
Dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur.

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 8.45 tot 11.45 uur.
Dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur.
Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
info@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7 tot 19 uur.

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16

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

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW
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De lente veegt de donkere dagen weg. De natuur herneemt
zich traditiegetrouw. U merkt
het ook aan de mensen door
de glimlach op hun gezicht.
Aan de vele activiteiten zal het
niet ontbreken. Voor elk wat
wils. Van de voorjaarskermissen tot de vaarhappening en
nieuw dit jaar: “Kampenhout in
Beweging” van 11 t.e.m. 19 mei. Lees er meer over op pagina 7.
Vergeet ook onze nieuwe en uitgebreide Tuin-, Bio- en Streekproductenmarkt op 27 april niet.
Op 26 mei 2019 gaan we met zijn allen naar de stembus voor
de aanduiding van onze vertegenwoordigers van de Vlaamse,
Federale en Europese verkiezingen. Mogen wij zoals de voorgaande verkiezingen u terug warm maken om met de fiets naar
de stembus te komen (zie pagina 6).
Wilt u of kent u iemand die animator wil worden bij ons speelplein ’t Grobbeltje of die deel wil uitmaken van onze milieuadviesraad? Laat het snel weten aan onze diensten.

te

Uw belastingaangifte invullen?
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan om toegang te
krijgen tot uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte
of tot uw voorstel voor vereenvoudigde aangifte.
U heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte
gekregen? Zijn uw gegevens juist en volledig, dan
moet u verder niets doen. Zijn uw gegevens onjuist of
onvolledig? Dan moet u ze corrigeren via MyMinfin.be,
of via het papieren antwoordformulier.
Meer informatie?
• Consulteer de FAQ van de FOD Financiën 
www.fin.belgium.be > Particulieren > Aangifte 2019.
• Contacteer de FOD Financiën op 0257 257 57 of via
het online formulier (www.fin.belgium.be > Contact).
Hulp nodig?
Laat uw aangifte invullen door de experten van
FOD Financiën.
Wanneer: woensdag 15 mei en vrijdag 24 mei,
telkens van 9 tot 14.30 uur
Waar:
Glazen zaal van het OCMW

Persoonlijk wil ik de bijna 200 vrijwilligers of “mooimakers”
danken voor hun inzet tijdens onze jaarlijkse zwerfvuilactie van
24 maart jongstleden. Een mooie gemeente is een propere
gemeente. Hou het dan ook proper. Een jaar met minder
zwerfvuil zou ieder van ons verheugen.

Opgelet: Breng uw identiteitskaart mee. Komt u voor
iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of
haar identiteitskaart mee en een volmacht.

Onze verkozen mandatarissen, en niet te vergeten al de diensten van onze gemeente en het OCMW, draaien op volle toeren. De implementatie van het Nieuw Decreet Lokaal bestuur
en de doorgedreven digitalisering vergen veel inzet en energie. Dank aan onze personeelsleden voor hun extra inzet. Ten
dienste van al onze inwoners.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten

Uw burgemeester
Kris Leaerts
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paasmaandag
Feest van de Arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
brugdag

maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019

OCMW Kampenhout werft aan: verpleegkundige
Meer info op www.kampenhout.be/vacatures

KAMPENHOUT I Gemeente

Beste Kampenhoutenaar,
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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
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

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

21/12/2018

Jacques Vancuynebroeck

23/12/2018

Simona Vervoort

26/12/2018

Lea Engel

30/12/2018

Dietger Van de Reyd &
Ilse Coenen

Cyriel

Bert Roelands &
Margreet Van Gucht

Miró

27/12/2018

Aline Peeters

04/01/2019

Werner Ons & Kelly De Mol

Emiliana

5/01/2019

Jean Van Lierde

05/01/2019

Niels Avonts & Elke Ceuppens

Fenne

5/01/2019

Gerrit Van Kerckhove &
Brenda Boey

Nieke Somers

13/01/2019

Daan

10/01/2019

Monique Gilen

24/01/2019

Robin Vranckx & Sofie Tanson

Marie

12/01/2019

Julia Piot

25/01/2019

Maria Tobback

31/01/2019

Huwelijken

Marie-Thérèse Peeters

02/02/2019

(februari)

Lieve Snoecx

11/02/2019

Monique Winnepenninckx

17/02/2019

21/12/2018

Sydney Kimps & Melissa Poels

08/02/2019

Wouter Tobback & Justine Van de Gucht

23/02/2019

Huwelijksjubilarissen
(januari - februari)

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland?

Vraag tijdig* de Kids-ID
aan bij uw gemeente!

Gouden
Louis De Becker & Nicole Lambillotte
Diamanten
René D’haeyer & Angèle Diricq
Briljanten

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Torre Feyens & Paula Van Craenenbroeck
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Diamanten bruiloft - René D’haeyer & Angèle Diricq

* Procedure duurt drie weken

Raadpleeg uw gemeente of www.ibz.rrn.fgov.be

Briljanten bruiloft - Torre Feyens & Paula Van Craenenbroeck
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Meer info:
bevolking@kampenhout.be
016 65 99 42

Volmacht geven
Als Belg bent u vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Kunt u op zondag 26 mei 2019 niet gaan stemmen? Dan
moet u iemand een volmacht geven om in uw naam een stem uit te
brengen. Ook niet-Belgische, Europese 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

Ziekte of handicap

Medisch attest

Beroep (als u in het buitenland verblijft: ook geldig
voor gezinsleden en mensen uit uw omgeving)

Attest van uw werkgever

Geloofsovertuiging

Attest religieuze overheid

Studie

Attest van de directie van de school

Tijdelijk verblijf in het buitenland om persoonlijke
redenen (vakantie, familiebezoek ...)

Attest tijdelijk verblijf in het buitenland

Vrijheidsbeneming
(gevangenis, psychiatrische instelling ...)

Attest van de directie van de instelling

Schipper, marktkramer of kermisreiziger
(ook geldig voor gezinsleden)

Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger (af te
halen op het gemeentehuis, dienst bevolking)

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.vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier
of af te halen op het gemeentehuis, 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:

DE WITLOOFGEMEENTE

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 Verkiezingen

Aan wie een volmacht geven?
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Verkiezingen 26 mei 2019
Op zondag 26 mei 2019 vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. U kan komen
stemmen van 8 uur tot 16 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 2 waardebons van 100 euro die we verloten (vraag steeds uw lotje als u met de fiets komt).
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u
terecht op https://verkiezingen.fgov.be of op
www.kampenhout.be.
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Vrijwilligers brengen trage
wegen in kaart
Mogelijk zag u de afgelopen
weken al mensen wandelen
langs trage wegen met smartphone of tablet en een meetlat
in de aanslag.
Het ging dan vast om vrijwilligers die op pad zijn om de talrijke trage wegen die de gemeente telt te inventariseren.
Kampenhout werkt momenteel immers aan een Trage
Wegenplan. Een plan waarin voor alle trage wegen in de
gemeente wordt vastgelegd wat moet gebeuren (openmaken, verleggen, afschaffen, onderhouden,...)
Als alle informatie die de vrijwilligers binnenbrengen verwerkt is, wordt een participatietraject opgestart, waarbij
iedereen uitgenodigd wordt om na te denken over interessante trajecten, bezorgdheden rond trage wegen,…
Wordt zeker vervolgd!

KAMPENHOUT I Verkiezingen I Nieuws uit de gemeente

Attest van tijdelijk verblijf
in het buitenland
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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.

Aankondiging publieke raadpleging startnota en procesnota gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Pardon’
Het college van burgemeester en schepenen organiseert
een publieke raadpleging omtrent de opmaak van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Pardon’.

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.

Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast
te leggen voor de site ‘Pardon’ in Kampenhout. In de startnota worden onder meer de afbakening van het plangebied,
de doelstellingen van het plan en de mogelijke milieueffecten beschreven.

2. Kom naar het gemeentehuis om uw bewijsstuk of verklaring op eer te valideren. Dat kan vanaf 23 maart 2019 en
tot en met 24 mei 2019.

De startnota en de procesnota zijn voor iedereen ter inzage
van maandag 22 april 2019 tot en met 20 juni 2019 op
www.kampenhout.be en bij de dienst omgeving tijdens de
openingsuren (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout).

• Bewijsstuk: document waaruit blijkt dat u op 26 mei
2019 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 26 mei 2019 aan het vredegerecht
in Vilvoorde.

Er wordt een participatiemoment georganiseerd op 7 mei
2019 om 20 uur in de Glazen Zaal van het OCMW aan het
gemeenteplein (Dorpsstraat 9).
Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de
startnota en procesnota, kunt u deze bezorgen tijdens de
periode van de publieke raadpleging per post, via afgifte
op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via
omgeving@kampenhout.be tot uiterlijk 20 juni 2019.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT
IN BEWEGING
Van 11 t.e.m. 19 mei slaan de dienst toerisme en de
bibliotheek van Kampenhout de handen in elkaar voor een
eerste editie van ‘Kampenhout in Beweging’. Het wordt
een boeiende week boordevol activiteiten in het teken van
fietsen en wandelen.
In en rond de bibliotheek van Kampenhout zal er heel wat
te beleven vallen, zoals workshops en lezingen over wandelen en fietsen. Op het programma staan bijvoorbeeld
een fietstocht in het Kampenhouts dialect, mindful wandelen en een lezing van VRT-verkeersanker Hajo Beeckman.

Alle aangeboden activiteiten zijn gratis en starten in de
bibliotheek (Tritsstraat 5, Kampenhout, open tijdens alle
activiteiten). Inschrijven is niet nodig, tenzij specifiek vermeld (dan inschrijven via bibliotheek@kampenhout.be).
Meer info en details over het programma:
www.kampenhout.be/kampenhoutinbeweging

Kinderen kunnen hun hartje ophalen en voor detective
spelen bij een spannende speurtocht. Deelnameformulieren vindt u aan de balie van de bib.

MEER INFO:
www.kampenhout.be/kampenhoutinbeweging
Dienst toerisme:
toerisme@kampenhout.be- 016 65 99 71

DE WITLOOFGEMEENTE

Gemeentelijke bibliotheek
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
bibliotheek@kampenhout.be - 016 65 99 79

KAMPENHOUT I Kampenhout in beweging
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Maak tijdens ‘Kampenhout in beweging’ leuke foto’s
en deel ze op sociale media met de hashtag
#KampenhoutBeweegt. De leukste inzending ontvangt
een mooie prijs!
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KAMPENHOUT IN BEWEGING
10 uur
Feestelijke opening ‘Kampenhout in Beweging’
10.30 uur Workshop ‘Wandelnetwerk en routeplanner’
door de provincie Vlaams-Brabant
11.30 uur ‘Picknickwandeling’ (± 7 km) doorheen Kampenhout
in het teken van De Week van de Korte keten*
14-17 uur ‘Op sjok met de vlo’
begeleide fietstocht in Kampenhouts dialect
14-17 uur Workshop ‘pimp je fiets’ voor kinderen in de bib
door KVLV Kampenhout

© Lander Loeckx

Zaterdag 11 mei

© P. Van Ingelgom

Kom naar de bib en ontdek de leukste activiteiten in het teken van fietsen en wandelen.

Zondag 12 mei
10-12 uur ‘Hondenwandeling’
door Kampenhoutse Hondenschool
13-15 uur Testritten ‘Elliptigo fietsen’
door Elliptigobelgie.be
(Hendrik Maes & Johan Cardyn)
13-15 uur Testritten ‘Elektrische fietsen’
door fietsenhandelaar Kinne
15-17 uur Gezinsactiviteit op moederdag: ‘Mindful 		
wandelen’ voor de mama’s, ‘Brouwerijbezoek Het Labo’ voor de papa’s en
‘Knutselnamiddag’ voor kinderen in
de bib met KVLV Kampenhout.
Plaatsen beperkt:
inschrijven voor 8 mei via
bibliotheek@kampenhout.be

Maandag
13 mei
Testritten ‘Elektrische fietsen’
door fietsenhandelaar Kinne
19.30 uur Lezing ‘Verkeersveiligheid
‘Vlaanderen in de knoop’’
Spreker: Hajo Beeckman
(VRT-verkeersanker)
18 uur

Dinsdag 14 mei
‘Trage wegen wandeling’
(±7 km) met gids
18.30 uur Lezing ‘Georganiseerde
Wandelsport Vlaanderen’
Spreker: Peter Maertens
(voorzitter van de Witloofstappers
en -trappers)
19.30 uur Workshop ‘Bikefitting’
met Erno McCrae (Kinesitherapeut
bij Fisiotics en wereldkampioen 		
mountainbiken studenten)

KAMPENHOUT I Kampenhout in beweging

14 uur
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Woensdag
15 mei
14-15 uur ‘Vertelwandeling’
voor kinderen in de bib
(tot 8 jaar)
16-17 uur ‘Vertelwandeling’ voor kinderen
in de bib (tot 8 jaar)
19.30 uur Lezing ‘Eet je fit’ over tips & tricks 		
voor gezonde levensstijl en sportvoeding
Spreker: Jolien Lewyllie (diëtiste)

* Met de financiële steun van de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant
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Donderdag 16 mei
13-16 uur Wandeling ‘Op pad met je smartphone: handige apps voor onderweg’
door Archeduc
Plaatsen beperkt: inschrijven voor 12 mei via bibliotheek@kampenhout.be
18 uur
Lezing ‘Zelfstandig op stap in de bergen? Hoe doe ik dat?’
door Philippe Annys (Instructor Mountain Walking & Trekking)
19.30 uur Lezing ‘Spannende reisverhalen’
Spreker: Stef Maginelle (Kampenhouts ereburger, Fisiotics)

Vrijdag 17 mei

Zaterdag 18 mei

19.30 uur Lezing ‘GPS en Routeplanning’
Spreker: Pascal Brackman
(RouteYou)

9 uur

Zondag 19 mei
10 uur
14 uur
14u30

17 uur

‘Tai Chi-initiatie’
door Karine Dutli
Workshop ‘Geocaching’
door Gezinsbond Kampenhout
‘Geocaching’
Een digitale schattenzoektocht voor jong
en oud met Gezinsbond Kampenhout
Prijsuitreiking fotowedstrijd 		
#KampenhoutBeweegt

© Lander Loeckx

14-17 uur

‘Sportieve wandeling’ (± 25 km)
met Witloofstappers Kampenhout.
Dé ideale voorbereiding voor
de Dodentocht!
Wandeling ‘Mooie foto’s maken met je
smartphone’
door Archeduc
Plaatsen beperkt: inschrijven voor
14 mei via bibliotheek@kampenhout.be

Wandelen
Fietsen
Vlieg
Lezing
Smartphone
Relax

Doorlopend
• ZOMERSE FOTOZOEKTOCHT,
georganiseerd door de gemeente Kampenhout.
• ‘Diefstal in de bib’ - Een mysterie voor jonge detectives
Ga op zoek naar aanwijzingen in de bib en ontdek wie de dief is.
Meer info op www.kampenhout.be/kampenhoutinbeweging
• Maak tijdens deze week zelf een foto en deel het op de sociale media met de hashtag ‘#KampenhoutBeweegt’.
De leukste inzending ontvangt een mooie prijs!
• De bib is open tijdens alle activiteiten. U kunt dus boeken uitlenen buiten de normale openingsuren.
• Neem deel aan zoveel mogelijk activiteiten!
Laat uw deelnamekaart na elke activiteit afstempelen en krijg een leuke verrassing vanaf 3 stempels.
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KAMPENHOUT I Kampenhout in beweging

Fotografie
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KAMPENHOUT
IN BEWEGING
Zomerse fotozoektocht
Wie deelneemt, maakt kans op prijzen om ‘u’ tegen
te zeggen! De hoofdprijs is een fiets van sponsor en
fietsenhandelaar Kinne en ook de andere items in
de prijzenpot zijn de moeite waard: een doos Kaapwijn Import De Leeuw van Hof van Volmersele, een
lekkere ontbijtmand van Delisse, een gezellig
etentje in Het Labo, in Het Eetstaminee Onder
den toren of in Brasserie Lillebroeck, welness
voor twee personen bij Oxygen House en een
overnachting voor twee personen inclusief ontbijt
bij Hof van Volmersele.

© Lander Loeckx

Vanaf zaterdag 11 mei kan u met het hele gezin gratis al
wandelend (± 7km) deelnemen aan een ZOMERSE FOTOZOEKTOCHT door Kampenhout.

Deelnameformulieren zijn te verkrijgen in het gemeentehuis, in Villa Lucie, in de bibliotheek of bij de
sponsors.
De inzendingen worden afgesloten op 25 augustus 2019.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens Kampenhout Swingt in
Berg op donderdag 29 augustus 2019 om 21uur.

KAMPENHOUT I Kampenhout in beweging

Meer info op www.kampenhout.be/kampenhoutinbeweging.
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Brasserie Lillebroeck
FOOD

■

DRINKS

■

TRAITEUR

VIJVERSTRAAT 1, 1910 BERG | 016 65 70 47 | WWW.LILLEBROECK.BE | INFO@LILLEBROECK.BE
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Noteer in je agenda:
24 april 2019: ROEFELDAG
(Inschrijven t.e.m. 17 april 2019 via jeugd@kampenhout.be)

5 juni 2019: JONGERENNAMIDDAG
(12 - 16 jaar) in de sporthal van Kampenhout

Meer info op www.kampenhout.be/roefeldag

Het is nog maar lente maar toch
krijgen sommigen al zomerkriebels! Nog 11 weken en dan staan
de animatoren van speelplein ’t
Grobbeltje weer paraat! Ben jij
ook zo’n enthousiasteling die met
plezier activiteiten bedenkt, spelletjes speelt en eens lekker gek
wilt doen deze zomer?
Stel je kandidaat als animator op
onze speelpleinwerking!
Inschrijven kan vanaf maandag
22 april 2019 via het inschrijvingsformulier op www.kampenhout.be .
Tot in de zomer!!

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Jeugd

Inschrijven als animator bij speelplein ’t Grobbeltje!
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Omschrijving

Tijdens deze wandeling kan u kunnen kennis maken met de prachtige voorjaarsflora en het prille
lenteleven. Meer info: Natuurpunt Kampenhout

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

Meer info op pagina 14

Muzikale avond gebracht door de concertband van de Koninklijke Fanfare De Toonkunst uit Berg
- Kampenhout o.l.v. Kevin Absillis Gastharmonie: Concertband uit Landen

We fietsen samen in groep, onder leiding van een Witlooftrapper Een rustig tempo zodat iedereen
mee kan. Iedereen is welkom (ook niet-Witlooftrappers) !

Kampenhoutenaar Mark De Geest geeft een lezing over zijn meest recente boek: “Een dure vrede:
Wereldoorlog I: van Brave Little Belgium naar Poor Little Belgium”.

Meer info op pagina 16

Kom binnen in de bib, neem plaats en spits je oren. Onze voorlezers nemen je mee op verrukkelijke
avonturen, ver weg of gewoon dichtbij. Want voorlezen is heerlijk (ont)spannend!

Meer info op pagina 17

Meer info op pagina 15

In het Smart Café ga je aan de slag met je tablet of smartphone. Het is geen cursus, maar een
gezellig en leerrijk moment. Georganiseerd door Café O’Berg'Inn, Gemeentebestuur Kampenhout.
Inschrijven via info@archeduc.be

Primulavera
in het Torfbroek

Senioren
dansnamiddag

Infoavond
Luchtkwaliteit

Lenteconcert

Dinsdagavond fietsen
zomerreeks

De bib nodigt uit:
Mark De Geest

Praatcafé Dementie

Luistervinken in de bib

Vallen zonder zorgen

Planten, Bio- en
Streekproductenmarkt

Smart Café :
Apps voor onderweg

ma 29/04 en 3/06
van 9 tot 12 uur

za 27/04
van 9.30 tot 16 uur

Vrij 26/04
van 14 tot 15 uur

woe 24/04 en woe 29/05
van 16 tot 17 uur
za 27/04 en za 25/05,
van 11 tot 12 uur

di 23/04
om 19 uur

di 23/04
van 19.30 tot 21 uur

Tweewekelijks vanaf di
23/04 van 19.30 tot 21 uur

za 20/04
van 20 tot 23 uur

Do 18/04
om 19.30 uur

Ma 15/04, 20/05 en 17/06
van 14 tot 17 uur

zo 14/04
van 14 tot 17 uur

Datum

Café O’Berg'Inn
(Bergstraat 67)

Gemeenteplein
Kampenhout-centrum

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Bibliotheek Kampenhout
(Tritsstraat 5)

WZC Molenstee
(Gemeenteplein 1)

Bibliotheek Kampenhout
(Tritsstraat 5)

Diverse startplaatsen

Sport- en Cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan 25)

Cc De Corren (Van Frachenlaan 24 – Steenokkerzeel)

Zaal Den Ast
(Brouwerijstraat 23)

Torfbroek,
(parking Visserijlaan)

Locatie

in Kampenhout

Activiteit

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

KAMPENHOUT I UIT

13

We wandelen samen in groep, onder leiding van een witloofstapper. Er wordt ongeveer anderhalf
uur gewandeld aan een tempo van +/- 4km per uur. Iedereen is welkom, ook niet-witloofstappers.

Meer info op pagina 22

Meer info op pagina 24

Maak kennis met het fascinerende natuurleven. We laten geen kans onbenut om te bekijken wat
leeft in dit waterrijk gebied en zich ook durft te tonen. Meer info: Natuurpunt

Meer info op pagina 24

Graag vergezelt Natuurpunt u voor een gegidste wandeling langs de Barebeek. De natuurlijke
beeklopen in de gemeente zijn niet alleen belangrijk voor de afwatering van het grondgebied,
ze zijn ook erfgoed en belangrijk voor het leefmilieu en de biodiversiteit.

Meer info op pagina 24

Meer info op pagina 21

Georganiseerd door het dameskoor Frizant

Meer info op pagina 20

2-jaarlijks schoolfeest van VGSK De Boomhut. In ware festivalstijl kan u onze podia bezoeken en
kan u terecht voor een optreden van de kinderen.

In het Smart Café ga je aan de slag met je tablet of smartphone. Het is geen cursus, maar een
gezellig en leerrijk moment. Georganiseerd door Café O’Berg'Inn, Gemeentebestuur Kampenhout.
Inschrijven via info@archeduc.be

We wandelen samen in groep, onder leiding van een Witloofstapper. Er wordt ongeveer anderhalf
uur gewandeld aan een rustig tempo . Iedereen is welkom, ook niet-witloofstappers.

Meer info op pagina 24

Wandelconcert op een promo wagen van KF De Toonkunst langs de straten van Berg

Donderdagavondwandeling

Kunstroute

Kermis Relst

Op en top Torfbroek

Lentekermis Buken
met rommelmarkt

10de Toegankelijke
gezondheidswandeling

Kermis Berg

Barebeekwandeling

Het lied, dichterlijk
nabij

Cursus reanimeren en
defibrilleren

Schoolfeest
Rock The World

Smartcafé:
Nieuws en actualiteit

Vrijdag na de noen
wandeling

Kermis Kampenhout

Wandelkarconcert van
KF DE TOONKUNST

woe 19/06
van 19.30 tot 21 uur

Za 15/06, 16/06 en 17/06

vrij 7/06
van 13 tot 14.30 uur

Ma 3/06
van 9 tot 12 uur

vrij 24/05 en za 25/05

di 21/05
om 19 uur

zo 19/05
van 15 tot 16.30 uur

zo 12/05 om 14 uur

za 18/05, zo 19/05 en
ma 20/05

zo 19/05
van 14.30 tot 16.30 uur

Za 11/05 en zo 12/05

zo 5/05 zo 2/06
van 9.30 tot 12 uur

za 4/05, zo 5/05 en 6/05

za 4/05 en 5/05

do 2/05 en 6/06 en
20/06 van 19.30 tot 21 uur

woe 1/05

Sport- en Cultuurcentrum
Berg

Gemeenteplein Kampenhout

Café De oude schuur
(Zeypestraat 75)

Café O’Berg'Inn
(Bergstraat 67)

vgsk de boomhut
(Brouwerijstraat 2)

Glazen zaal (Dorpstraat 9)

zaal Pax (Brouwerijstraat 6)

Kerk van Nederokkerzeel

Centrum Berg

De Kampenhoeve
(Kampenhoutsevoetweg 1)

Centrum Buken

Torfbroek
(parking Visserijklaan)

Oude pastorie Relst

Diverse locaties

Diverse locaties

Kanaal Leuven/Dijle - brug
Kampenhout Sas

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 6 mei 2019 in!

Meer info op pagina 22
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Infoavond luchtkwaliteit
(Curieuzeneuzen/luchtpijp)
Wat betekent die rode bol in uw straat en is uw achterbuur beter af
met zijn groene bol? Kom het allemaal te weten op de infoavond
luchtkwaliteit die plaatsvindt op 18 april 2019 om 19u30 in
CC De Corren, Van Frachenlaan 24, 1820 Steenokkerzeel.
Kampenhout en Steenokkerzeel organiseren samen een infoavond
waarbij Professor Filip Meysman (UAntwerpen, verantwoordelijk
voor Curieuzeneuzen) ons antwoord geeft op volgende vragen:
- Hoe zit dat nu precies met luchtkwaliteit? Welke stoffen spelen
een rol? Waar komen ze vandaan?
- Hoe moeten we de resultaten interpreteren?
- Wat kunnen we hier aan doen?
Aanvullend zijn er enkele workshops:
• Brainstormsessie over het aanpakken van de knelpunten
• De resultaten ter hoogte van mijn woning? Mijn werkplaats?
Onderweg? Wat betekent dit?
• Bouw een meettoestel voor het meten van fijn stof i.s.m. luchtpijp.
be. De resultaten zijn live te volgen via een app. Wie aan deze
workshop wenst deel te nemen, moet vooraf inschrijven via
www.kampenhout.be/luchtkwaliteit. De plaatsen zijn beperkt!
Bij deelname betaal je de kost van het meettoestel (40 euro).

Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

Installatie milieuadviesraad Kampenhout
(M.A.R.K.)
Met het aantreden van een nieuwe bestuursploeg
op 1 januari 2019 moet de gemeente een nieuwe
gemeentelijke milieu- en natuurraad installeren.
Deze raad heeft als taak om het gemeentelijk beleid te adviseren vanuit milieu- en natuuroogpunt.
Daarnaast is het ook een ideaal forum om informatie door te geven en te discussiëren over het milieuen natuurbeleid van de gemeente.
Wie kan erin zetelen?
We streven er naar om een evenwichtige raad samen te stellen, met leden afkomstig uit alle maatschappelijk geledingen.
Zowel socioculturele organisaties, onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen, jeugdverenigingen,
milieu- en natuurverenigingen, enzovoort mogen
een kandidaat afvaardigen voor de M.A.R.K. Ook
geïnteresseerde inwoners van Kampenhout kunnen zich op grond van deskundigheid of positieve
interesse voor milieu en natuur kandidaat stellen
om te zetelen in de milieuadviesraad.
De installatievergadering zal plaatsvinden op
22 mei 2019.
Hoe stelt u zich kandidaat?
Bezorg uw kandidatuur uiterlijk op 26 april via
milieudienst@kampenhout.be aan het College van
Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de Milieudienst,
Gemeentehuisstraat, 16 te 1910 Kampenhout.

KAMPENHOUT I Milieu

Kort nadat de kandidaturen ingezameld zijn, krijgt u
een uitnodiging voor de installatievergadering van
de Milieuadviesraad Kampenhout -M.A.R.K.
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Dierenopvangcentrum Zemst
Sinds 2019 staat Dierenopvangcentrum Zemst
in voor de gevonden dieren in Zemst,
Steenokkerzeel en Kampenhout.
Heeft u een hond of kat gevonden,
bel het centrum dan op 015 140 770.
Meer info: www.dierenopvangcentrumzemst.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Mi

Wanneer? Zaterdag 27 april van 9.30 tot 16.00 uur
Waar?
Gemeenteplein
Meer info? Milieudienst@kampenhout.be
Tel : 016 65 99 12

Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16 - Kampenhout

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Milieu
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Gratis huisvuilzakken
restafval voor incontinentie-,
stoma- of peritoneaal
dialyse-patiënten
Inwoners die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en
peritoneaal dialysepatiënten kunnen bij OCMW Kampenhout gratis huisvuilzakken bekomen: twee rollen van 10 grote huisvuilzakken (60 liter) of vier rollen van 10 kleine huisvuilzakken (30 liter) per rechthebbende per kalenderjaar.
Inwoners van de gemeente Kampenhout die in een woonzorgcentrum verblijven, behoren niet tot de doelgroep.
De aanvraag verloopt via een formulier dat u ophaalt en
indient bij OCMW Kampenhout. De aanvraag bevat ook
een recent doktersattest dat aantoont dat de aanvrager te
maken heeft met incontinentie of dat de aanvrager stomaof peritoneaal dialysepatiënt is.
Na controle van het formulier en de voorwaarden, levert het
OCMW-onthaal de gratis huisvuilzakken af tegen ontvangstbewijs.

Praatcafé Dementie

Buurtrestaurant
Pure Goesting

Buurtrestaurant Pure Goesting is een ontmoetingsplaats voor mensen met een klein netwerk (ouderen of
alleenstaanden of minder begoeden), waar er in een
gezellige sfeer een kwalitatieve maaltijd genuttigd kan
worden.
Koop tot één week vooraf een maaltijdbon (10 euro)
aan het OCMW-onthaal. We sluiten de verkoop telkens
om 12 uur af op dinsdag en donderdag voor de restaurantdagen van de week erna.
Dinsdag 23 april
Kervelsoep, forelfilet met spekjessaus en waterkerspuree, crème mango/abrikoos
Donderdag 25 april
Courgettesoep met kruidenkaas en dragon, konijnenfricassée met gefrituurde aardappelnuggets, panna
cotta met rode vruchten
Dinsdag 30 april
Knolseldersoep, worst met erwtjes op Franse wijze en
aardappelnootjes, frangipanetaart
Volledig menu beschikbaar op www.ocmw-kampenhout.be/buurtrestaurant

KAMPENHOUT I OCMW

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
ervaringen uit te wisselen
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• Dinsdag 23 april om 19 uur, wzc Molenstee:
‘Heeft het nog zin dat ik langs ga? op bezoek bij personen met dementie’. Spreker: mevr. Greet Herkes,
dementiecoach aan huis.
Meer info bij Woonzorgcentrum Molenstee
016/31 43 28

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.
Volgende buurttafels:
Donderdag 25-04-2019: Nederokkerzeel
Donderdag 23-05-2019: Berg
Meer info?
Onthaal OCMW 016/31 43 10
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be/buurtrestaurant

DE WITLOOFGEMEENTE
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Zitdagen
verwarmingstoelagen
Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een
verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert
zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het
aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per
jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.
Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout:
Dinsdag 30 april 2019 16-18 uur
Maandag 27 mei 2019 14-16 uur
Dinsdag 25 juni 2019 16-18 uur
Indien u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na
levering, kan u contact opnemen met de sociale dienst.
Meebrengen naar de zitdag:
· leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar
of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het
aantal appartementen waarop de factuur betrekking
heeft)
· uw identiteitskaart
+ voor categorie 3 :
· de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve
schuldenregeling of een attest van de persoon die de
schuldbemiddeling verricht
Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen zal het OCMW uw inkomensgegevens en die
van de leden van uw huishouden via elektronische weg
rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen.
Meer info ? OCMW Kampenhout
016 314 310
socialedienst@ocmw-kampenhout.be
TIP: Op het startuur van onze zitdag is er meestal veel
volk aanwezig en moet u best wel even wachten. Komt
u een uurtje voor het einde van de zitdag, dan is de
drukte al wat door.
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Vallen zonder zorgen
Vallen zonder zorgen is een project van de Vlaamse Judofederatie, goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Bedenker
hiervan is Kampenhoutenaar en judoleraar Jean-Pierre
Dziergwa.
In deze initiatieles leert u de juiste reflexen om zachter neer
te komen bij het struikelen of uitglijden. Zo vermindert u de
kans op een letsel of voorkomt u het zelfs.
Vergelijk het met een doorsnee turnles aangevuld met welgekozen valoefeningen uit judo. Naast de valoefeningen is
er aandacht voor lenigheid, evenwicht en kracht als belangrijke ingrediënten om een val te voorkomen.
Door ‘stil te staan’ bij een val (wat gebeurt er precies) en de
val beweging in te oefenen ondervindt u aan den lijve, dat
vallen al bij al niet zo erg moet zijn. Ongetwijfeld helpt dit
eventuele valangst tegen te gaan.
Wanneer: vrijdag 26 april 2019 van 14 tot 15 uur
Waar:
sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26)
Gratis deelnamen en op eigen tempo
Inschrijven via welzijn@kampenhout.be
Organisatie: gemeente Kampenhout, welzijnsraad, sportdienst en de Vlaamse Judofederatie

KAMPENHOUT I OCMW I Senioren
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Seniorenbehoefteonderzoek 2008-2018
Als gemeentelijke seniorenadviesraad is het onze
taak om de spreekbuis te zijn tussen de Kampenhoutse 65+ers en het gemeentebestuur. Om te
weten wat er leeft bij onze senioren deden we een
‘seniorenbehoeftenonderzoek’. Wij stelden een
vragenlijst op over verschillende thema’s die 65+ers
aanbelangen.
Aan de hand van de resultaten gaan wij, de seniorenadviesraad, het nieuwe gemeentebestuur adviseren bij het opstellen van het beleidsplan 2019-2023
op vlak van ‘Seniorenwerking’.
Daarna is het uw en onze taak om op te volgen in
welke mate de nieuwe bestuursploeg rekening
houdt met en werk maakt van de bekommernissen,
suggesties en ideeën van alle Kampenhoutse
senioren.

plaats in de badkamer: installatie van een inloopdouche. In 2018 wordt er meer aandacht besteed
aan de isolatie van de woning, ze brand- en
inbraakveiliger maken en inspelen op het gebruikmaken van groene energie. Deze thema’s
kwamen in 2008 niet aan bod.
• Algemeen heerst er een redelijk veiligheidsgevoel, vooral dan in de eigen buurt. Men kent
zijn/haar buren en is bereid “een oogje in het zeil”
te houden voor elkaar.
• De auto en de fiets blijven de verplaatsingsmiddelen bij uitstek. Het gebruik van het openbaar vervoer is sterk toegenomen in 2018 ten
opzichte van 2008. De seniorenkaart van De Lijn
en het seniorentarief van de NMBS enerzijds, en
de duurdere autobrandstof anderzijds, spelen
daarin een grote rol.
• De senioren vonden in 2008 dat zij onvoldoende
geïnformeerd zijn over de socio-culturele activiteiten in onze gemeente en vonden dat in 2018
nog steeds. Daardoor daalt hun belangstelling
ervoor. Als er activiteiten georganiseerd worden,
dan bij voorkeur niet ’s avonds. De mogelijkheden
die de Mimobus biedt, zoals het vervoer naar en
van een socio-culturele activiteit, zijn onvoldoende gekend, zeker bij minder mobiele senioren.

KAMPENHOUT I Senioren

Het resultaat van ons onderzoek vindt u binnenkort uitgebreid op www.kampenhout.be/seniorenbehoefteonderzoek. Hieronder geven we alvast de
voornaamste conclusies mee:
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• Fietsen en wandelen zijn de meest genoemde
sportactiviteiten. Zwemmen, fitness, turnen,
petanque en dansen volgen op een afstand.

Omdat het aantal respondenten van 2018 nagenoeg
gelijk is aan het aantal van 2008 (9 verschil), kunnen
we een objectieve vergelijking maken tussen ons
eerste en ons tweede seniorenbehoefteonderzoek.
• Zowel in 2008 als in 2018 vinden de respondenten dat hun woning comfortabel is en er weinig
aanpassingen in het vooruitzicht worden gesteld.
Als er al een aanpassing zou gedaan worden,
zowel in 2008 als in 2018, dan is dat op de eerste
DE WITLOOFGEMEENTE
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Fietsen voor senioren

Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Van april tot half oktober is er op dinsdag fietsen voor
senioren. Enkele vrijwilligers zullen om de beurt de ritten begeleiden. Iedereen op post vanaf 13.25 uur aan
de sporthal van Kampenhout in de Zeypestraat!

Sportcarrousel
Benieuwd naar jouw sporttalent? Of benieuwd
welke sporten je allemaal kan vinden in
Kampenhout? Ontdek het nu!
Kom samen met jouw mama/papa/oma/opa/…
25 sportproefjes doen in de sporthal.
Gedurende vier zondagen in juni organiseren we een
aantal sportsessies met als doel een overzicht te
krijgen van jouw sportieve talent(en).
Je kan je inschrijven voor één sessie of voor meerdere sessies. Hoe meer sessies je doet, hoe beter het
overzicht van wat jij goed kan.

• Het OCMW zou zijn diensten en projecten beter
moeten communiceren aan de bevolking. Een
laagdrempelig dienstencentrum kan daarbij zeker
helpen.
• De senior in 2008 dacht vooral na over hoe het
verder moest als hij/zij niet meer in de eigen
woning kan blijven wonen. De senior in 2018 wil
vooral zo lang als mogelijk in de eigen woning
blijven wonen en daarbij kunnen de sociale
diensten van het OCMW met raad en daad helpen.
• Uit onze bevraging van 2018 blijkt dat vooral
70+ers meer bereid zijn om zich als vrijwilliger op
verschillende vlakken in te zetten. In 2008 werd
dit niet bevraagd.
SenioKa dankt alle senioren die hebben meegewerkt aan dit seniorenbehoefteonderzoek!
Raadpleeg ook onze infogids “Kampenhoutse
Seniorenweetjes” via www.kampenhout.be of op
aanvraag bij de dienst welzijn.

DE WITLOOFGEMEENTE

Samen banen jullie je een weg doorheen de verschillende proefjes en sporten, je prestaties worden mooi
bijgehouden.
Alle kindjes spelen samen ook een leuk spel waarmee jullie punten verdienen en wij bij bedrijven
sponsorgeld inzamelen. Hiermee steunen we Kampenhoutse kindjes met minder kansen om te sporten.
De dag zelf krijg je een overzicht mee van alle
Kampenhoutse sportclubs die een jeugdafdeling
hebben en waar je terecht kan om jouw favoriete
sport te beoefenen!
Het talentenoverzicht krijg je na afloop via e-mail.
VOOR WIE: alle Kampenhoutse kinderen van 4-10
jaar ( geboortejaar 2015-2009)
INSCHRIJVEN: Inschrijven is verplicht via www.
kampenhout.be of op de sportdienst
PRIJS: de sportsessies zijn GRATIS
WANNEER: Zondag 2, 9, 16 en/of 23 juni 2019, van
10u tot 11u15.
(minimum 10 en maximum 20 kinderen per sessie)
WAAR: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
ORGANISATIE: Courtvision vzw i.s.m. de sportdienst
van Kampenhout

KAMPENHOUT I Senioren I Sport

• Als vrijetijdbesteding in 2018 worden vooral
lezen, kaarten en tuinieren genoemd.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Sporteldag
voor 50-plussers Durbuy

Cursus reanimeren en
defibrilleren

Jaarlijks organiseert de ‘Sportregio Noord’ regionale
seniorensportdagen die volledig in het teken staan
van de actieve 50-plussers. De deelnemers krijgen
deze dag ook de kans om wat cultuur en toerisme van
de streek op te snuiven.

Reanimeren en een AED (automatische externe defibrillator) gebruiken is eenvoudig, toch is een opleiding
belangrijk. Het zorgt voor de juiste vaardigheden én
het vertrouwen om in te grijpen bij een hartstilstand.

Op het programma: bezoek park Topiaires, begeleide
stadswandeling, vrij bezoek stad, begeleid bezoek
kasteel Radhadesh, wandeling vanuit Rhadadesh,
wandeling vanuit Barvaux, minigolf, Kajak, Mountainbike

Wanneer: 21 mei 2019 om 19 uur
Waar:
Glazen zaal (Dorpsstraat 9)
Inschrijven via welzijn@kampenhout.be voor 14 mei

Wanneer:
Waar:
Prijs:

dinsdag 21 mei 2019
Durbuy
15 euro (Inbegrepen: sporten,
verzekering, 1 broodje club kaas/hesp,
busvervoer)
Inschrijven voor 4 mei 2019
via www.kampenhout.be/sporteldag

De sporteldag staat open voor alle 50-plussers van
de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout,
Keerbergen, Steenokkerzeel, Tremelo en Zemst.
Zowel individuen als groepen zijn van harte welkom!

Wist u dat …

De deelnemers krijgen deze dag ook de kans om wat
cultuur en toerisme van de streek op te snuiven.

… verenigingen die een opleiding gevolgd hebben,
ook een AED-uitleentoestel kunnen lenen bij het gemeentebestuur?
Zo kan iedereen met een gerust hart naar uw activiteit
komen.

KAMPENHOUT I Senioren I Welzijn

Het aanvraagformulier kan u vinden op
www.kampenhout.be/hartveilige-gemeente
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Gezocht:

10de Toegankelijke
Gezondheidswandeling
De welzijnsraad viert haar 10de editie van de gezondheidswandeling en wil dit graag met u vieren. Benieuwd? Kom
dan mee wandelen (7 km), ontdek enkele mooie wegen van
het Silsombos en de Groene Vallei.
Wanneer: zondag 12 mei om 14 uur
Vertrek en aankomst aan de Kerk van Nederokkerzeel

Nieuwe leden voor
de welzijnsraad
De welzijnsraad van Kampenhout is op zoek naar
nieuwe leden.
Binnen de welzijnsraad vindt overleg plaats, waarin
gezondheid, ziektepreventie en welzijn centraal
staan. De belangrijkste doelstelling is om het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen door
advies te geven of zelf met voorstellen naar voor te
komen.
De welzijnsraad staat open voor geïnteresseerde vrijwilligers, vertegenwoordigers van lokale verenigingen, maar zeker ook voor mensen die professioneel
bezig zijn op het gebied van welzijn en gezondheid.

Met onderweg:
De Zes Linden
Beweegroute
Heerlijk proevertje bij Delisse
Quiz met verrassing voor de winnaars
Prijs: 5 euro per persoon (vooraf te betalen)
Inschrijven is vereist en kan tot 3 mei via welzijn@kampenhout.be of 016/65 99 20. Uw inschrijving is pas geldig na
overschrijving van het deelnamebedrag op rekeningnummer BE17 0910 1028 1221 (vermeld ‘Wandeling + naam + aantal personen’).
Jong en oud, groot en klein, in rolstoel, kinderwagen, met of
zonder viervoeters, iedereen is van harte welkom!
Met dank aan Delisse, De Zes Linden, LOGO Oost-Brabant
de Witloofstappers en het Rode Kruis.

Wilt u graag meewerken aan het welzijn van alle
Kampenhoutenaren?
Geef ons een seintje via welzijn@kampenhout.be.

Nieuwe leden voor
de GROS

(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Dan bent u misschien de geschikte persoon om mee
in de GROS te zetelen.
De GROS wil een zo ruim mogelijke groep mensen
van Kampenhout die op de een of andere manier met
het Zuiden of met ontwikkelingssamenwerking bezig
zijn, samen brengen.
Wilt u zelf graag deel uitmaken van de G.R.O.S?
Geef ons een seintje via welzijn@kampenhout.be.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Bent u begaan met ontwikkelingssamenwerking?

Reanimatie
21 b
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VAARHAPPENING

KUNSTENATELIER
KAMPENHOUT

Ervaar de charme van het varen. Vanaf 10 uur kunt u, dankzij
de medewerking van de lokale Yachtclub ‘Het Sas (YCHS),
een boottochtje maken naar Boortmeerbeek sluis en terug.
Vraag uw gratis ticket bij de infostand van de toeristische
dienst aan het kanaal.

Wist u al dat er in Kampenhout een kunstenatelier is,
zowel voor kinderen als volwassenen? Op woensdagnamiddag (kinderen) en donderdagavond
(volwassenen) gaat kunstenjuf Els aan de slag.

Geniet de hele dag van een hapje en een drankje, kuier
langs de infostandjes van verenigingen of breng een gratis
bezoek aan het witloofmuseum. Hier kunnen kinderen knutselen, zich laten schminken of oude volksspelen beoefenen
terwijl de ouders proeven van lokale streekproducten.
Voor het volledige programma:
www.kampenhout.be/vaarhappening
Meer info:
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

KAMPENHOUT I Toerisme I Cultuur

C

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

Woensdag 1 mei 2019 start het toeristisch vaarseizoen met
allerlei animatie op en rond het kanaal bij Kampenhout-Sas.

In de namiddag is het hele gezin welkom om een ritje te
maken op de huifkar. Haal uw gratis ticket af aan de balie
van het witloofmuseum.
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Ook u kan aansluiten!
Kom zeker naar de opendeurdag in ’t Grobbeltje
tijdens de kermis van Relst.
Opendeurdag Kunstenatelier
Zaterdag 4 mei en zondag 5 mei van 14 tot 19 uur
’t Grobbeltje (Hutstraat 22 – naast kerk van Relst)
Meer info:
www.kampenhout.be/cultuur
cultuur@kampenhout.be – 016/65 99 39

KUNSTROUTE 2019
Bewonder op zaterdag 4 mei en zondag 5 mei op
verschillende locaties in Kampenhout de creatieve
uitspattingen van onze kunstenaars! Het aanbod is
zeer divers: meer dan 20 kunstenaars hanteren
verschillende disciplines, van schilderkunst (acryl,
aquarel, … ), beeldhouwkunst tot het maken van
poppen en hoeden. Folder met meer info en alle
adressen vooraf verkrijgbaar in de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, sporthal), op
www.kampenhout.be en tijdens het kunstrouteweekend bij de kunstenaars.

Myriam Van de

Steen

Lesley Courtois
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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

Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

De Toverberg en Het Klimtouw
op ontdekking
Op een schooldag kan er heel veel te beleven zijn. De kleuters leren op een tentoonstelling in de bib veel over onze
tanden en het derde leerjaar werkt met het Ben de Beverproject, Het Klimtouw danst zich warm op dikke truiendag,
het derde en vierde krijgt muziekles met accordeon en
viool, de vierde klas heeft de rugschool op bezoek, het
eerste en tweede leert op de computer meer over gezonde
voeding, … en zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan.
Super veel leerplezier in De Toverberg en Het Klimtouw!

Kampioenenviering
Op vrijdag 22 februari werden naar goede gewoonte de
Kampenhoutse sportkampioenen gevierd.
We lauwerden weer vele jeugdkampioenen met mooie
titels in een verscheidenheid aan disciplines. Bij de volwassenen waren er drie kampioenen en er stonden twee
ploegen op het podium.
Sportfiguur van het jaar werd deze keer Zarah Steubaut
(15 jaar) die o.m. tweede werd op het Belgisch kampioenenschap 1500 meter steeple.
We eerden Roger Hannes met de prijs voor de sportverdienste voor al zijn inzet voor de Kampenhoutse fietsers. Hij begeleidde jarenlang fietstochten naar Lourdes,
Rome… en zette zich meer dan 20 jaar lang in voor het voorbereiden en begeleiden van de fietstochten voor senioren
op dinsdagnamiddag.
We wensen alle sporters nog veel sportplezier en het allerbeste in alle uitdagingen die ze nog aangaan. Proficiat!

AGENDA
•
•

Schoolfeest Het Klimtouw - zaterdag 27 april
Schoolfeest De Toverberg - zaterdag 22 juni

DE WITLOOFGEMEENTE
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Voor foto’s en een overzicht van alle kampioenen:
www.kampenhout.be/sport
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KERMISSEN

RELST

BUKEN

zaterdag 04 mei 2019

zaterdag 11 mei 2019

KERMISATTRACTIES open vanaf 17 uur

Vanaf 15 uur: Opening Kermisattracties

opendeurdag KUNSTENATELIER (14 - 19 uur)

Van 16 uur: Gratis workshops voor klein en groot

STREEKBIEREN door Jeugdhuis TonzenT vanaf 17 uur

Om 20.30 uur:
Optreden “Vicky and The New Rockets’’

zondag 05 mei 2019
KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
opendeurdag KINDERKUNSTATELIER &
tentoonstelling SCHILDERSATELIER (14 - 19 uur)
Tentoonstelling Campenholt: 110 jaar Sint-Jozefkerk
en zijn bedienaars. Van 10.30u tot 18u Kerk-Hutstraat.
STREEKBIEREN door Jeugdhuis TonzenT vanaf 14 uur
KINDERGRIME door Chiro Kampenhout 16 - 18 uur

maandag 06 mei 2019
KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur

Doorlopend mogelijkheid om iets te drinken of iets lekkers te smullen!

zondag 12 mei 2019
Vanaf 9 uur: Rommelmarkt
Vanaf 10 uur: Kermisattracties
Om 11 uur: Aperitiefconcert
K.F. De Vlaamse Leeuw - Relst
Om 14 uur: Kindergrime en PETJE de clown
met leuke verrassingen voor de kleintjes
Om 17 uur: Ballroom Blitz: demonstratie Salsa en
workshop Bachata

Tentoonstelling 110 jaar Sint-Jozefkerk en
zijn bedienaars. Van 13 - 16 uur kerk Hutstraat

Doorlopend mogelijkheid om iets te drinken of iets lekkers te smullen!

BERG

KAMPENHOUT

zaterdag 18 mei 2019

zaterdag 15 juni 2019

KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur
Van 16u tot 18u: Kindergrime en Clown Tyno maakt
voor groot en klein de mooiste ballonenfiguren

zondag 19 mei 2019
KERMISATTRACTIES open vanaf 14 uur
Rommelmarkt van 8 tot 16 uur
(Stiggelstraat, Bergstraat, vanaf de Kerk richting
Haachtsesteenweg)
Inschrijven kermis@kampenhout.be tot 10 mei

maandag 20 mei 2019
KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur

Opening kermis
door KINDERGEMEENTERAAD om 16 uur
FAMILIEDAG: korting op alle attracties
spetterend VUURWERK om 22 uur

zondag 16 juni 2019
JAARMARKT en KERMISATTRACTIES
vanaf 10 uur

maandag 17 juni 2019
KERMISATTRACTIES
open vanaf 16 uur

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 6 mei.
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

