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Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11

2

Burgerzaken

5

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Cultuur

6

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Heemkring

7

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

OCMW

8

Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Toerisme

9

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Bib

9

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Sport & jeugd

10

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Onderwijs

16

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Milieu

17

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Welzijn

18

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Mobiliteit

20

Senioren

21

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Wonen

21

Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Uit in Kampenhout

22

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

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

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Gemeente

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

2

Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

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

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,
Een nieuw jaar en een nieuwe legislatuur. Een vliegende start kan u het wel
noemen. De 21 gemeenteraadsleden
werden geïnstalleerd op 3 januari
2019. Al onze gemeenteraadsleden
zullen hun verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor ieder van u.
De uitdagingen zijn groot, de vraag van onze bevolking is duidelijk: onze mooie gemeente nog mooier maken op alle vlakken.
Wij zullen het u niet nalaten om voor het einde van dit jaar onze
meerjarenplanning aan u voor te stellen.
Samen werken we aan onze gemeente.
Een mooi voorbeeld van belangeloos samenwerken zijn onze vrijwilligers. Wist u dat er bijna zoveel vrijwilligers in het rust- en verzorgingstehuis werken als al ons personeel samen? We danken
hen graag voor hun dagdagelijkse inzet. Zo werd Paul Vander Elst
verkozen tot vrijwilliger van het jaar 2018. Paul is de medebezieler
van het plantjesweekend van ‘Kom Op Tegen Kanker’ in Kampenhout. Proficiat Paul! Op 6 en 7 april zal u Paul aan het werk zien
tijdens het Spaghettiweekend voor ‘Kom Op Tegen Kanker’.
Dank aan alle vrijwilligers in onze gemeente.
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Installatie nieuwe
gemeente- en OCMW-raad
Op zondag 14 oktober trokken we met z’n allen
naar de stembus en dit leverde een nieuw gemeentebestuur op. De installatievergadering van
de nieuwe gemeente- en OCMW-raad vond
plaats op donderdag 3 januari in de Glazen Zaal.
De leden van deze raden, 21 in totaal, werden onder het goedkeurend oog van de talrijk aanwezige Kampenhoutenaren ingezworen.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de OCMWraad en de gemeenteraad uit dezelfde leden bestaan en dat de voorzitter hiervan dezelfde is.
Deze voorzitter is burgemeester Kris Leaerts
(Team Burgemeester). De leden van het College
van Burgemeester en Schepenen zijn eveneens
identiek aan de leden van het Vast Bureau, dat
bevoegd is voor het dagelijks bestuur van het
OCMW. Greet Willems (Team Burgemeester)
wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst en maakt van rechtswege deel uit
van het schepencollege.

In deze gemeenteberichten vindt u een overzicht van de vele initiatieven die onze gemeente inricht voor onze bewoners om deel te
nemen aan verschillende sociale activiteiten. Van de speelpleinwerking, muziekkampjes en kunstkampjes tot dansnamiddagen,
de dorpsrestaurants en nog zo veel meer.
Een mooie gemeente is een propere gemeente. Op zondag 24
maart gaan we samen op pad tijdens onze jaarlijkse zwerfvuilactie.

KAMPENHOUT I Gemeente

Dank aan iedereen.
Uw burgemeester
Kris Leaerts

DE WITLOOFGEMEENTE
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We stellen de ploeg die van 2019 tot 2024 onze gemeente zal besturen aan u voor.
Het college van Burgemeester en Schepenen:

Burgemeester

Kris Leaerts (Team Burgemeester)
burgemeester@kampenhout.be

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad, bevolking, burgerlijke
stand, informatica, personeelsdiensten, klachten, veiligheid,
stedenbouw, rechtszaken

1e schepen

Gwenny De Vroe (Open VLD)
gwenny.devroe@kampenhout.vera.be

Energie, milieu, dierenwelzijn, duurzaamheid, lokale
economie, toerisme, muziekschool, onderwijs, informatie en
communicatie

2e schepen

Stefan Imbrechts (Team Burgemeester)
stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be

Openbare werken, werken in eigen beheer, mobiliteit,
patrimonium, financiën, kerkfabrieken, intercommunales

3e schepen

Edith Grauwels (Team Burgemeester)
edith.grauwels@kampenhout.vera.be

Landbouw, trage wegen, ontwikkelingssamenwerking,
begraafplaatsen, jeugd & BKO (Buitenschoolse kinderopvang)

4e schepen

Hilaire Vanhove (Open VLD)
hilaire.vanhove@kampenhout.vera.be

Evenementen, markten en kermissen, cultuur, sport,
bibliotheek

5e schepen

Greet Willems (Team Burgemeester)
greet.willems@kampenhout.vera.be

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
OCMW, welzijn, senioren, sociale huisvesting, integratie en
gelijke kansen, Vlaams Karakter

De nieuwe gemeente- en OCMW-raad

Vooraan: Laura Nevens, Greet Willems, Hilaire Vanhove, Gwenny De Vroe, Kris Leaerts, Edith Grauwels, Leen Michiels,
Gonda Smetsers, Marleen Van de Wiele, Rudi Van Ingelgom.
Achteraan: Bart Crommelinck, Nils Stuyckens, Rudy Peeters, Danielle Van Meldert, Margo Verbist, Cedric Hoste,
Stefan Vandevenne, Stefan Imbrechts, Marleen Fannes, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke.

KAMPENHOUT I Gemeente

De gemeenteraadsleden:
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Rudi Van Ingelgom

N-VA

Bart Crommelinck

Team Burgemeester

Marleen Fannes

Vlaams Belang

Danielle Van Meldert

Team Burgemeester

Gonda Smetsers

Open VLD

Leen Michiels

Open VLD

Marleen Van de Wiele

N-VA

Cedric Hoste

Open VLD

Stefan Vandevenne

N-VA

Nils Stuyckens

Open VLD

Rudy Peeters

Team Burgemeester

Machteld Soetemans

Groen

Margo Verbist

Team Burgemeester

Wim Vanhaverbeke

Groen

Laura Nevens

Team Burgemeester

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31
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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:
Metin Kizilirmak &
Esmeralda Vazquez Baldivia

Celine

26/08/2018

Hamisi Bacuruwiha &
Claudine Mukamutara

Naïm &
Noham

27/08/2018

Robby Boone &
Elke De Ridder

Diechje

06/09/2018

Bart Dewit &
Liesbeth Leenknecht

Leon

15/09/2018

Ivan Moreno Barrios &
Yasmina Vilhena

Liam

15/09/2018

Eniz Asanovski &
Maite Simons

Naëlle

24/10/2018

Kevin Dardenne &
Sophie Nolens

Amélie

10/11/2018

Berthie Van Noten &
Geert Verbist

Amélie

27/11/2018

Kristof Demulder &
Katrijne Huyghebaert

Mona

30/11/2018

Eeuwelinge Joanna Verrijt
Op 20 december vierde woonzorgcentrum Floordam de
100ste verjaardag van bewoonster Joanna Verrijt. Joanna is geboren in Elewijt en woonde sedert 1961 in Kampenhout. Zij nam ook de gelukwensen en geschenken
van het Koninklijk Paleis, de provinciale overheid en het
gemeentebestuur in ontvangst tijdens een bezoek van
het college van burgemeester en schepenen. Wij wensen Joanna nog vele jaren in goede gezondheid toe,
blijvend omringd door familie en vrienden.

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.
Aloïs De Bruyn

02/10/2018

Julia Doms

17/10/2018

Maurits Verstraeten

20/10/2018

Guido Janssens

20/10/2018

Lisette Dirickx

30/10/2018

René Louis

02/11/2018

Emiel Demeester

08/11/2018

Walter De Vocht & Nadine Mertens

03/11/2018

Achiel Collijs

11/11/2018

Eric Quisthoudt & Griet Tobback

17/11/2018

Georges Moens

17/11/2018

Toon De Proft & Jana Van Assche

24/11/2018

Nelly Castelyns

19/11/2018

Jeroen Van der Elst & Wendy Pée

24/11/2018

Ernestine Liekens

20/11/2018

Rudy Debruyn & Sandra Rademaker

04/12/2018

Alfons Pasteels

23/11/2018

Jozef Bal

05/12/2018

Huwelijksjubilarissen

Johan Priels

17/12/2018

Gouden

José Schellens

26/12/2018

DE WITLOOFGEMEENTE

Huwelijken

Gustave Huyghe & Godelieve Goddé

KAMPENHOUT I Burgerzaken

(oktober – november – december)
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Meer info:
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71

Vredesboom Vredesconcert
Op zondag 18 november 2018 onthulde de gemeente Kampenhout
de vredesboom op de binnenplaats
van Villa Lucie. Dit gebeurde in aanwezigheid van het schepencollege
van Merelbeke. Na de inhuldiging
kon iedereen genieten van een vredesconcert, waarbij de drie fanfares
van Kampenhout en de twee harmonieën van Merelbeke samenwerkten. Het resultaat was een
uniek licht-, klank- en beeldconcert.
Dit alles was een mooi eerbetoon
aan de gebeurtenissen van 100 jaar geleden. Merelbeke en Kampenhout herdenken hiermee de 200 Kampenhoutenaren
die in augustus 1914 moesten vluchten en opgevangen werden in Merelbeke.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis, maakte dorpsdichter Michiel Van Bulck onderstaand gedicht. Meer gedichten kan u
terugvinden op www.kampenhout.be/dorpsdichter.

Vredesboom
(Herdenking ’14 – ’18)

Marcel Pira
POËZIEWEDSTRIJD

Verbroedering Merelbeke – Kampenhout

Zit jij al in het 5de of 6de leerjaar? Woon je in Kampenhout of ga je hier naar school? Hou je van poëzie?
Aarzel dan niet en doe mee met de ‘Marcel Pira
Poëziewedstrijd’! Elke deelnemer mag twee zelfgeschreven gedichten indienen.

’14 – ’18: de woeste oorlog
die heeft er nooit genoeg van
als een uitgehongerde gulzige leeuw
verslindend veel te brave arme weerloze mensen
dagelijks als een dessert veel te rauw om er ook
maar van te willen proeven

KAMPENHOUT I Cultuur

Is een ethisch mens dan plots niet meer
waard dan een nietig stuk vergankelijk vlees?

6

DEELNEMEN KAN IN 3 STAPPEN:
Stap 1:
Schrijf een Nederlandstalig gedicht.
Dit mogen ook twee gedichten zijn!

Nu 100 jaar later, vaak beter wetend
hoopvol blijvend, kiezen we voor jonge beschermde
bomen des liefdes groene symbolen die vredig
verder groeien vandaag later en nog veel later
voor ons, onze kinderen en kleinkinderen
en onze ongekende achter-achter kleinkinderen
van Kampenhout en ook die van Merelbeke
Of wordt dit misschien vanaf vandaag
Kampelbeke en Merelhout?

Stap 2:
Stop je gedicht in een gesloten omslag met daarin
een tweede omslag waarop je schuilnaam staat.
In deze tweede omslag vermeld je jouw naam,
schuilnaam, adres, geboortedatum en school.

Michiel Van Bulck
Dorpsdichter Kampenhout

Meer info:
cultuur@kampenhout.be of 016 65 99 71
Of vraag meer uitleg aan je leerkracht.

Stap 3:
Bezorg je gedicht vóór 30 maart 2019 aan de
cultuurdienst (Villa Lucie, Kerkstraat 34,
Kampenhout).

DE WITLOOFGEMEENTE
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Nacht van de geschiedenis
Het Davidsfonds Kampenhout, Heemkring Campenholt en de
cultuurdienst slaan opnieuw de handen in elkaar voor een volgende editie van ‘De nacht van de geschiedenis’.
Voordracht over restauratie & conservatie van kunstwerken!
Het restauratieatelier IPARC (Vekestraat, Kampenhout) is op
28 november 2018 in het kursaal van Oostende tot ‘KMO van
het jaar 2018’ verkozen. Dit is een prestigieuze award voor de
Vlaamse KMO die zich onderscheidt in de belangrijkste domeinen van de bedrijfsvoering. Tijdens ‘De nacht van de geschiedenis’ zullen enkele leden van IPARC een geïllustreerde voordracht geven over het restaureren en conserveren van kunstwerken. Mis deze boeiende avond niet!
Wanneer: dinsdag 19 maart om 20 uur
Waar: Glazen Zaal (OCMW-gebouw)
Inkom: gratis
Meer info: cultuur@kampenhout.be –
016 65 99 39

Geschiedenis op uw zolder:
gooi niets weg!

Waar en wanneer kan u bij ons terecht? Elke dinsdagavond van 18 tot 20 uur in Villa Lucie (Kerkstraat 34). Vanaf dit jaar ook
elke vierde zaterdag van de maand in de bibliotheek (Tritsstraat 5) van 10 tot 12 uur. Kom gerust langs voor een kennismaking. We vertellen u graag wat er allemaal mogelijk is.
Heeft u interesse om zelf actief mee te werken aan het bewaren van de lokale geschiedenis, de volkskunde en het artistiek
en cultuurhistorisch patrimonium? Aarzel niet om ons te contacteren. Breng zeker ook eens een bezoekje aan onze website
www.campenholt.be en ontdek waar we ons zo allemaal mee bezighouden.
U kan ons bereiken via:
heemkring@kampenhout.be of 016 65 99 39

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Cultuur

Heeft u oude krantenknipsels, brochures, facturen, klasfoto’s of foto’s van verenigingen, dia’s, filmpjes, video’s,
medailles, muntstukken, bidprenten en doodsbrieven,
voorwerpen, heemkundige boeken en tijdschriften, verhalen, affiches, verslagen van verenigingen,…? Gooi ze
niet weg en neem contact op met de heemkring! Heeft
het te maken met Kampenhout? Dan zullen wij het bewaren en verwerken we het in onze lokale geschiedenis. Bewaart u de stukken liever zelf, dan scannen we
ze graag in en bezorgen we u de originelen én de digitale kopieën terug.

7

W
M
C

Meer info:
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

O

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

Praatcafé Dementie

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 05-03
Heldere kippensoep met vermicelli, pasta bolognaise,
chocolademousse
Donderdag 07-03
Broccolisoep, chipolata met wortelpuree, appelcake
Dinsdag 12-03
Erwtensoep met korstjes, ossentong in madeirasaus
en aardappelpuree, flantaart
Donderdag 14-03
Portugese soep, boomstammetje met spruiten en
gegratineerde aardappelen, kriekentaart
Dinsdag 19-03
Ajuinsoep met gemalen Emmentaler, Hongaarse
varkensgoulash met rijst, karamelpudding
Donderdag 21-03
Heldere groentesoep met vermicelli, stoofvlees met
een witloofslaatje en frieten, pudding met bitterkoekjes

KAMPENHOUT I OCMW

Dinsdag 26-03
Groene groentesoep, worst met schorseneren in witte
saus en kruidenaardappelen, rijsttaart
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• Dinsdag 26 februari om 19 uur, wzc Molenstee:
‘Wat is dementie?’
Spreker: mevr. Marieke Verbiest, klinisch neuropsycholoog.

Donderdag 28-03
Kervelsoep met balletjes, varkenswangetjes op
grootmoeders wijze met dennenappeltjes, Zwarte
Woudtaart

• 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.

De buurttafels in het voorjaar gaan door op:
Don. 28-02-2019: Relst

Meer info bij woonzorgcentrum Molenstee:
016 31 43 28

Don. 28-03-2019: Buken
Don. 25-04-2019: Nederokkerzeel
Don. 23-05-2019: Berg
Meer info?
Onthaal OCMW: 016 31 43 10
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be/buurtrestaurant

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71
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Kaart nieuw wandelnetwerk
Demer en Dijle vanaf nu te
koop
U hoeft zelf niet op zoek naar de beste wandelwegen.
Vanaf nu kan u de kaart van het nieuwe wandelnetwerk
Demer en Dijle aankopen bij de dienst toerisme. Voor
wie nog meer info over de streek wenst is er ook een
infogids beschikbaar.
Het wandelnetwerk Demer en Dijle telt 340 km bewegwijzerde wandelpaden en is gelegen in een divers gebied met moerassen, bossen, graslanden en landbouw.
Het netwerk strekt zich uit over 10 gemeenten: Boortmeerbeek, Steenokkerzeel, Haacht, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Begijnendijk, Rotselaar
en Aarschot. Bovendien wordt er een verbinding gemaakt met de wandelnetwerken Brabantse Kouters, Hagelandse Heuvels en de Merode.
De kaart is te koop op volgende plaatsen:
Dienst Toerisme in Villa Lucie (Kerkstraat 34)
Bibliotheek Kampenhout (Tritsstraat 5)

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

De bibliotheekcatalogus in
een nieuw jasje
De catalogus waarin wordt opgezocht welke materialen beschikbaar zijn in de bibliotheek is vernieuwd. Er werden een
aantal zoekfuncties toegevoegd. Voortaan is het ook mogelijk om via één account het lidmaatschap van alle familieleden
op te vragen. Bovendien kan u online reserveren, verlengen
en zelfs uw uitleenhistoriek opvragen tot 2 jaar terug.
Een bijkomende functionaliteit is het opmaken van lijstjes. Zo
kan u bijhouden wat u nog wil lezen, welke boeken u nog interessant lijken over een bepaald onderwerp of wat u beslist
nog een tweede keer wil lezen. Dit lijstje kan u desgewenst
ook delen met andere leners.
Als u hierbij problemen ondervindt, aarzel niet om contact op
te nemen met de bibliotheek. Wij helpen u graag verder.

Kostprijs:
Kaart: 6 euro
Kaart + infogids: 9 euro

WANDELNETWERK
VLAAMS-BRABANT
DEMER EN DIJLE

340 KM

WANDELPLEZIER

¤9

Bent u een enthousiaste wandelaar? Toerisme
Vlaams-Brabant zoekt vrijwilligers die peter of meter willen worden van dit wandelnetwerk. Het enige wat u
hoeft te doen is op regelmatige basis (min. 2 maal per
jaar) de bewegwijzering van een stukje van het netwerk
controleren en hier online feedback over geven.
Interesse? Schrijf u dan in via:
www.toerismevlaamsbrabant.be/vrijwilligers.

DE WITLOOFGEMEENTE

Bent u leerkracht en woont u in Kampenhout? Indien u
een abonnement heeft op Klasse Magazine, ontving u
uw lerarenkaart reeds thuis bij het decembernummer.
Voor alle andere leerkrachten die in Kampenhout wonen, ligt de lerarenkaart klaar in onze bibliotheek. Het
maakt niet uit in welke gemeente u lesgeeft. Gedurende het hele schooljaar 2018-2019 kunt u hiervoor
langskomen in de bib. Breng zeker ook uw identiteitskaart of lerarenkaart 2018 mee wanneer u uw nieuwe
kaart komt afhalen!

KAMPENHOUT I Bib I Toerisme

De lerarenkaart 2019:
haal ze meteen af in de bib
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Meer info:
jeugd@kampenhout.be - 016 65 99 15
sport@kampenhout.be - 016 65 99 75

Avonturensportdag

Kleuternamiddag

Voor het tweede jaar gaan we op avontuur naar de Lissenvijver in Geel. Op het programma: hoogteparcours, hindernissentocht (takelswing, apenbrug, indianenbrug,…), moerastocht, paracommandopiste, touwladders,... Wie durft?!

Voor kleuters van 3 tot 6 jaar (onder begeleiding van de ouders).

De avonturensportdag is voor jongeren van 10 tot 16 jaar.
Wanneer: 18 april
Waar: De Lissenvijver in Geel
Prijs: 5 euro per persoon
Inschrijven via: sport@kampenhout.be

Kleuters kunnen doorlopend spelen op springkastelen, kleuterfietsen, evenwichtskoffer, klimmen en klauteren en nog veel
meer. Of ze kunnen aansluiten bij een van de initiaties zoals ballen en ballonnen, knuffelturnen, stoeispelen, kleuterdans of
kleutervoetbal. Er is dus voor elk wat wils!
Wanneer: woensdag 27 februari van 13.30 tot 17 uur
doorlopend
Waar: Sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26)
Prijs: 3 euro per kleuter
Inschrijven: ter plaatse

Kijk ik fiets
Alle kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes of met een loopfiets zijn welkom op ‘Kijk ik
fiets’. Aan de hand van enkele oefeningen leert je kind
op deze voormiddag zelfstandig fietsen zonder hulp.
Actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht.
Wanneer: 18 mei 2019
Waar: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Prijs: 5 euro per persoon
Inschrijven via: sport@kampenhout.be

KAMPENHOUT I Sport & jeugd

Watergewenning kleuters
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Tijdens de krokus- en paasvakantie staat er kleuterzwemmen op het programma. Het is de bedoeling dat
de kleuters in groep de tijd en de ruimte krijgen om te
wennen aan het water. Het groepsgevoel is heel belangrijk en daarom gaan de ouders niet mee het water
in. Door een aantal basistechnieken aan te leren, willen we bereiken dat eventuele watervrees bij kleuters
afneemt, dat ze zelfstandig leren bewegen in ondiep
water en dat vooral de zelfredzaamheid van je kind
wordt aangewakkerd.
Wanneer: 4 tot 8 maart en 8 tot 12 april
Waar: Zwembad Tremelo
Prijs: 15 euro voor de hele week
(inbegrepen: inkom en zwemles)
Inschrijven kan via: www.tremelo.be/vrijetijdsloket,
aan de kassa van het zwembad of via de sportdienst
van Kampenhout.

DE WITLOOFGEMEENTE

Vakantiegids 2019
IN DEZE VAKANTIEGIDS VIND JE ALLE INFO OVER HET VAKANTIEAANBOD
VAN DE GEMEENTE KAMPENHOUT. TARIEVEN, LOCATIES, EEN WOORDJE
UITLEG EN ENKELE TIPS, JE VINDT HET ALLEMAAL TERUG OP DE
VOLGENDE PAGINA’S. EXTRA INFORMATIE EN HET HUISHOUDELIJK
REGLEMENT VIND JE OP WWW.KAMPENHOUT.BE.

speelplein ‘t Grobbeltje
WATISDA!?
Vanaf januari 2019 worden alle schoolvakanties
onder één noemer geplaatst: Speelplein
’t Grobbeltje. De kinderen worden onderverdeeld in leeftijdsgroepen en begeleid door
ervaren animatoren. Activiteiten gaan van
knutselen tot bosspelen, fantasiespelen en
zoveel meer. We beginnen de dag steevast met
een leuk toneeltje.

PRIJS
INWONER:
€ 11 (1e kind) | € 9 (2e kind) | € 7 (vanaf 3e kind)
NIET-INWONER:
€ 13 (1e kind) | € 11 (2e kind) | € 9 (vanaf 3e kind)

WAT MOET IK WETEN?
• Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk
vanaf 7.30 en tot 18 uur.
• Eigen speelgoed blijft thuis, gsm’s kunnen
afgegeven worden aan de hoofdanimator en ’s
avond weer opgehaald worden.
• De deadline om in te schrijven verschilt tussen
de zomervakantie en de korte vakanties (zie
overzicht laatste pagina)
• Zomervakantie: Oude pastorij en Chiro-lokalen
Relst, Hutstraat 24
• Korte vakanties: Sport- en cultuurcentrum
Berg, Torfbroeklaan 25
• Organisatie van de jeugddienst.

Sportkampen

WATISDA!?
Onder toezicht van ervaren
sportmonitoren en -leerkrachten kan je
je uitleven in de meest uiteenlopende
sporten. Niet alleen de traditionele
sporten komen aan bod, maar ook
lasershooting, mountainbike, spartacus
run, oriëntatieloop en high land games
staan op het programma. Voor de
kleuters zijn er deze zomer zelfs vier
aparte sportkampen, speciaal op maat
van onze kleinste sporters.

WAT MOET IK WETEN?
• Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang
mogelijk vanaf 8 en tot 17 uur.
• Tijdens de zomervakantie krijgen de
deelnemers de eerste dag een briefje
mee met info over de uitstappen.
• Sporthal Kampenhout, Zeypestraat
26/ Sport- en cultuurcentrum Berg,
Torfbroeklaan 25
• organisatie van de sportdienst i.s.m.
GCV Sportpret

Ben je tussen 12 en 16 jaar, kom dan
mee je grenzen verleggen op sportief
en avontuurlijk vlak tijdens de
jongerensportweek.

PRIJS
INWONER
• 5 dagen: € 80 (1e kind) | € 70 (2e kind)
| € 60 (vanaf 3e kind)
+ € 10 voor jongerensportweek
• 4 dagen: € 70 (1e kind) | € 62 (2e kind)
| € 54 (vanaf 3e kind)
• 3 dagen: € 60 (1e kind) |€ 54 (2e kind)
| € 48 (vanaf 3e kind)
NIET-INWONER
• 5 dagen: € 90 (1e kind) | € 80 (2e kind)
| € 70 (vanaf 3e kind)
+ € 10 voor jongerensportweek
• 4 dagen: € 78 (1e kind) | € 70 (2e kind)
| € 62 (vanaf 3e kind)
• 3 dagen: € 66 (1e kind) | € 60 (2e kind)
| € 54 (vanaf 3e kind)

kunstkampen ‘dromen’

WATISDA!?
Laat al je dromen uitkomen op het
kunstkamp van atelier Kastart! Wat zou er
gebeuren als we onze dromen via kunst
levensecht kunnen maken?! Dromen zijn
een belangrijke inspiratiebron voor vele
kunstenaars. Ook voor ons! In dit kamp
onderzoeken we de geschiedenis van
dromen, de kunstenaars die ze gebruiken
maar natuurlijk ook onze eigen dromen!

WAT MOET IK WETEN?
• Kamp 1: van maandag 1 t.e.m. vrijdag
5 juli
• Kamp 2: van maandag 8 t.e.m. vrijdag
12 juli
• Voor 7- tot 12 jarigen
• Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang
mogelijk vanaf 8 en tot 17 uur.
• De Cultuurberg, Bergstraat 15
• Cultuurdienst i.s.m. Atelier Kastart

PRIJS
INWONER:
€ 80 (1e kind) | € 70 (2e kind)
| € 60 (vanaf 3e kind)
NIET-INWONER:
€ 90 (1e kind) | € 80 (2e kind)
| € 70 (vanaf 3e kind)

muziekkamp

WAT MOET IK WETEN?

WATISDA!?
We gaan aan de slag met allerlei blaasinstrumenten,
enerzijds instrumenten die we zelf bouwen, anderzijds
echte koperblaasinstrumenten zoals trompetten, bugels,
cornet, tuba’s, hoorn en trombone. Op het einde van het
muziekkamp spelen we een heus concert! We schrijven
en componeren samen één of meerdere liedjes rond de
piano. Samen met onze blaas- en slagwerkinstrumenten
toveren we een heuse zomerhit uit onze mouw! Je komt
toch ook meespelen met ons?

• Van maandag 26 t.e.m. woensdag 28 augustus
• Voor 7- tot 12-jarigen
• Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 en
tot 17 uur.
• De Cultuurberg, Bergstraat 15
• organisatie van de cultuurdienst

PRIJS
INWONER: € 60 (1e kind) | € 54 (2e kind) | € 48 (3e kind)
NIET INWONER: €66 (1e kind) | € 60 (2e kind) | € 54 (3e kind)

Voor de ouders
• Inschrijven via www.kampenhout.be/tickets of na
afspraak op de bevoegde dienst.
• Gelieve alle kleren, doosjes, rugzakjes… van een naam
te voorzien.
• Bij elk initiatief voorzien we twee drankjes per dag. Geef
je kind zelf nog twee tussendoortjes, een drinkbus en
een lunchpakket mee.
• Maak er een goede gewoonte van om je kind vijf
minuten voor aanvang van de activiteiten te brengen.
Zo hoeft je kind niets te missen en kan de dag vlot
beginnen!
• Voorzie aangepaste kledij dat tegen een stootje kan en
vuil mag worden, voorzie ook steeds regenkledij. Op de
warme zomerdagen graag zwemkledij, een handdoek en
een petje meegeven.
• Als je kind ziek is, breng je zo snel mogelijk de
JEUGD
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15

CULTUUR
cultuur@kampenhout.be
016/65 99 72

•

•
•
•

bevoegde dienst op de hoogte en bezorg je ons een
doktersattest binnen de 7 kalenderdagen na aanvang
van de ziekte. Vermeld hierop ook je rekeningnummer.
Als je door overmacht of vergissing genoodzaakt bent
om te annuleren of dagen te wisselen, vragen wij om
dit minstens twee weken op voorhand te melden.
Contacteer in dit geval onmiddellijk de bevoegde
dienst zodat zij dit kunnen aanpassen in Ticketgang.
Bij terugbetaling wordt een administratieve kost
aangerekend.
Als je je kind te laat ophaalt, zijn we genoodzaakt een
boete aan te rekenen.
Attesten voor de belastingen en de mutualiteit kan je
terugvinden via jouw gezinsaccount van Ticketgang.
Volg ons op facebook.com/jeugddienstkampenhout

SPORT
sport@kampenhout.be
016/65 99 75

Overzicht
DATUM

WAT

LEEFTIJD

DEADLINE

DIENST

4 maart t.e.m.8 maart

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 12 jaar

20 februari 2019

Jeugd

4 maart t.e.m.8 maart

Sportweek

6 t.e.m. 12 jaar

17 februari 2019

Sport

8 april t.e.m. 12 april

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 12 jaar

27 maart 2019

Jeugd

15 april t.e.m. 19 april

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 12 jaar

27 maart 2019

Jeugd

15 april t.e.m. 19 april

Sportweek

6 t.e.m. 12 jaar

25 maart 2018

Sport

‘t Grobbeltje

2,5 tot en met 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

Sportweek

6 tot en met 12 jaar

10 juni 2019

Sport

Sportweek KLEUTERS

4 tot en met 6 jaar

10 juni 2019

Sport

Kunstkamp

7 t.e.m. 12 jaar

‘t Grobbeltje

2,5 tot en met 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

Sportweek

6 tot en met 12 jaar

10 juni 2019

Sport

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE
1 juli t.e.m. 5 juli

8 juli t.e.m. 12 juli (uitz. 11 juli)

Sportweek KLEUTERS

Cultuur

10 juni 2019

8 juli t.e.m. 12 juli

Kunstkamp

7 t.e.m. 12 jaar

15 juli t.e.m. 19 juli

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

22 juli t.e.m. 26 juli

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

29 juli t.e.m. 2 augustus

‘t grobbeltje

2,5 t.e.m. 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

5 augustus t.e.m. 9 augustus

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

Sportweek JONGEREN

12 t.e.m. 16 jaar

15 juli 2019

Sport

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

Sportweek KLEUTERS

4 t.e.m. 6 jaar

15 juli 2019

Sport

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 15 jaar

2 dagen op voorhand

Jeugd

Sportweek

6 t.e.m. 12 jaar

15 juli 2019

Sport

Sportweek

6 t.e.m. 12 jaar

15 juli 2019

Sport

Sportweek KLEUTERS

4 t.e.m. 6 jaar

15 juli 2019

Sport

muziekkamp

7 t.e.m. 12 jaar

28 oktober t.e.m. 31 oktober (uitz. 1 nov)

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 12 jaar

16 oktober 2019

Jeugd

28 oktober t.e.m. 31 oktober (uitz. 1 nov)

Sportweek

6 t.e.m. 12 jaar

14 oktober 2019

Sport

23 december t.e.m. 27 december
(uitz. 25-26 december)
24 december max. tot 16 uur

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 12 jaar

11 december 2019

Jeugd

30 december t.e.m. 3 januari
(uitz. 1-2 jan.) 31 jan max. tot 16 uur

‘t Grobbeltje

2,5 t.e.m. 12 jaar

11 december 2019

Jeugd

30 december t.e.m. 3 januari (uitz. 1 jan)
31 januari tot max. 16 uur

Sportweek

6 t.e.m. 12 jaar

9 december 2019

Sport

12-14 augustus (uitz. 15-16 augustus)

19 augustus t.e.m. 23 augustus

26 augustus t.e.m. 30 augustus

26-28 augustus

Cultuur

Cultuur

HERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
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Scouts Berg

gezocht voor de sportraad!
Vind je dat er in onze gemeente wel wat mag bewegen op sportief gebied? Heb je graag inspraak in de erkenningsprocedure van de clubs en
hoe de subsidies verdeeld worden? Interesseert het je om mee na te
denken over het beheer van onze sportaccommodaties?
Neem dan zeker contact op met de sportdienst via sport@kampenhout.
be voor meer informatie.

Zondag 24 maart 2019

1e TorfbroekJOGGING
openingswedstrijd RunningMateCup
Programma:
7 km
14 km

Torfbroekjogging: kom lopen
voor het goede doel
De gemeente Kampenhout en de scouts van Berg organiseren in samenwerking met de sportraad voor de 1e
maal de Torfbroekjogging. Het parcours ligt gedeeltelijk
langs het natuurreservaat het Torfbroek, ongeveer 80%
is offroad. De jogging is de openingswedstrijd van de
Running Mate Cup.
U kan kiezen tussen 3 verschillende afstanden:
7 km

Start
14 km
om
21,1 km 11uur

€ 6 bij voorinschrijving,
voor 15 maart
€ 8 daginschrijving

21,1 km

Start om 11u00

€6 bij voorinschrijving
€8 daginschrijving

Vooraf inschrijven tot 15 maart2019
via webadres www.kampenhout.be/Torfbroekjogging
Meer info: torfbroekjogging@kampenhout.be

Start en aankomst
Gemeenteschool de Toverberg
Torfbroeklaan 26
1910 Kampenhout

Wanneer: zondag 24 maart 2019
Vertrek en aankomst: gemeenteschool de Toverberg
- Torfbroeklaan 25
Info en inschrijvingen:
www.kampenhout.be/torfbroekjogging,
torfbroekjogging@kampenhout.be
De volledige opbrengst van de jogging is ten voordele van
de scouts van Berg.In de sporthal is randanimatie voorzien.
Ook voor een droogje en een natje kan u daar terecht.

Kindergemeenteraad

Woensdag 28 november kwamen we samen
in Jeugdhuis Tonzent om het onderwerp ‘Klimaat’ onder de loep te nemen. In samenwerking met de milieudienst werden de topics
‘verkeer’, ‘eten en winkelen’ en ‘energieverbruik’ besproken. Er kwamen heel wat toffe,
originele ideeën aan bod. De leden hebben
zelf heel wat opgestoken en ze hebben een
oude T-shirt gerecycleerd tot een boodschappentas!
Op dinsdag 18 december bezochten ze de
kerstmarkt van Kampenhout. De marktkra-

DE WITLOOFGEMEENTE

mers daagden de kindergemeenteraad uit
om drie kruiwagens vol lekkers te vullen voor
hun eindejaarsactie. Deze kruiwagens werden nadien verloot. Van de Weyer Paula,
Croon Marc en Van der Goolen gingen uiteindelijk met de prijzen aan de haal. Na de
uitreiking werd er nog gesmuld van een lekker
hapje en drankje.
In het begin van het nieuwe jaar brachten de
kinderburgemeester en enkele kindergemeenteraadsleden ook een bezoekje aan
woonzorgcentrum Molenstee. Ze wensten
verschillende bewoners het allerbeste voor
2019. Na het voorlezen van hun nieuwjaarsbrief was er nog tijd om spelletjes te spelen of
om wenskaartjes te knutselen.

KAMPENHOUT I Sport & jeugd

Het werkjaar van de kindergemeenteraad is
reeds halverwege. Naast hun eedaflegging en
de opening van de kermis in september hadden wij nog drie activiteiten voor hen in petto!
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Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel: Het Klimtouw - lagere school - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg: De Toverberg - kleuterschool/lagere school - www.detoverberg.be

Op kerstbezoek in Molenstee
De kinderen van klas 3 en 4 brachten een bezoek
aan het woonzorgcentrum Molenstee met een heleboel kerstliedjes.

Aan de ouders met een kind van
het geboortejaar 2017 (of vroeger)
De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een nieuwe regelgeving voor de organisatie van de inschrijvingen en aanmeldingen. Na overleg werden onderstaande inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar ‘19-‘20 bepaald. Dit geldt
voor alle scholen in Kampenhout.
VOORRANGSPERIODE
Ouders die al kinderen op school hebben, krijgen voorrang.
Zij kunnen broers/zussen (brussen) tot en met vrijdag 15 februari 2019 aanmelden in de school waar het oudste kind al
naar school gaat. Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen
voorrang binnen deze periode.
NIEUWE GEZINNEN
Zoekt u een nieuwe school? Wilt u van school veranderen
voor het schooljaar 2019-2020? Is uw kindje geboren in
2017? Zoekt u een school voor uw kindje ook al weet u nog
niet precies wanneer het voor het eerst naar school zal gaan?
Alle kinderen geboren in 2017 moeten in de komende
maanden worden ingeschreven.
Volgende data zijn hiervoor belangrijk:
• Meld uw kind aan: 1 tot 29 maart 2019
• U krijgt het resultaat van de aanmelding ten laatste op:
4 april 2019
• U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding
tussen: 6 en 24 mei 2019
Up-to-date info i.v.m. aanmeldingen/inschrijvingen + Info instapdata 2019/2020 + link naar de websites van de scholen
in Kampenhout: www.kampenhout.be/onderwijs

OPENDEURDAGEN & INFO AANMELDINGSSYSTEEM

KAMPENHOUT I Onderwijs

•
•
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Gezond en wel
In veel klassen leren we heel wat over gezonde
voeding. Dit doen we op verschillende manieren:
gezond ontbijt op school, gezonde monstertjes maken,
witloofsoep maken met zelfgekweekt witloof,…

•
•
•
•

Parkschool: zaterdag 16 februari (10 tot 11 uur)
’t Okkerzeeltje: zaterdag 16 februari (9.30 tot
12 uur) en dinsdag 19 februari (8.30 tot 10.30 uur)
Spectrum Kampenhout: zaterdag 23 februari
(13 tot 17 uur)
Spectrum Buken: zondag 24 februari (10 tot 12 uur)
De Toverberg: woensdag 13 februari (17 tot 19 uur)
Het Klimtouw: donderdag 21 februari (15.30 tot
17 uur)
VGSK De Boomhut: op afspraak met de directie
(016 65 74 86)

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

Maak van Kampenhout de properste gemeente
Zwerfvuil is een groeiend probleem. Iedereen stoort zich wel eens aan rondslingerende blikjes en peuken. Daarom nodigen we
iedereen die graag in een propere omgeving leeft uit om zelf de handen uit te mouwen te steken.

Zwerfvuilactie
Doe mee met de
zwerfvuilactie op zondag 24 maart 2019
en laat iedereen weten dat zwerfvuil niet
meer van deze tijd is.
Vorig jaar haalden we
ongeveer 2 ton (!) afval
op.
Heeft u als vrijwilliger
of vereniging interesse
om deel te nemen?
Geef dan een seintje
vóór 8 maart aan de milieudienst via milieudienst@kampenhout.be of 016 65 99 12 met de volgende gegevens:
• naam van de vrijwilliger(s) of vereniging
• aantal deelnemers
• deelgemeente waar men mee wil helpen opruimen
Zakken, handschoenen, grijpers, emmers,… worden door
de milieudienst ter beschikking gesteld. Na de actie kan u
tijdens een gezellig slotevenement nog zwerfvuilverhalen uitwisselen.

Oude Interza-zakken inruilen
kan nog tot 30 april
Vanaf 1 januari 2019 nemen de Interza ophaalploegen
de witte zakken niet meer mee. Inwoners die toch nog
witte zakken hebben liggen, krijgen een allerlaatste
kans om de zakken in te leveren. Het volstaat om de
overblijvende zakken of rollen binnen te brengen op
een Interza-recyclagepark of op de Interza-hoofdzetel. Dit kan NIET op het gemeentehuis. De waarde van
de zakken wordt dan teruggestort op uw bankrekening.
Per pakketje vult u een ondertekend teruggaveformulier in. U vindt dit formulier op www.Interza.be. Het ingevulde formulier draait u best met een elastiekje of
kleefband rond de resterende rol. Inleveren van de
oude witte zakken kan uiterlijk tot 30 april 2019. Daarna gaat de waarde van de zakken onherroepelijk verloren.
Oudere blauwe pmd-zakken kunnen wel nog zonder
beperking verder gebruikt worden.
Meer info:
info@interza.be of 02 721 07 31

Ploggen tegen zwerfvuil
Wil u nog meer doen tegen zwerfvuil dan alleen de zwerfvuilactie? Dan kan u starten met
ploggen, zoals Kampenhoutenaren Catherine Stichelbaut en Sonia De Wandeler. Dit is een
vorm van fitness waarbij u tegelijkertijd afval opruimt.

Genoeg materiaal om aan de slag te gaan, maar evident bleek het niet. Hun normale rondje
van een half uur nam al snel anderhalf uur in beslag, want ze moesten een volle witte zak restafval meesleuren. Al hun spieren werden zo wel getraind. Voor hun volgende trainingen schakelden ze over naar de blauwe
zak voor blikjes en flesjes. De twee dames liepen de eindejaarsjogging uiteindelijk uit. Zonder te ploggen, weliswaar.
Zin om ook te ploggen? Trek dan als de bliksem uw loopschoenen aan. Kampenhout wordt er alvast een stukje mooier van.
Chantal en Sonia zien nu al resultaat van alle acties van de Propere Burgers.
Meer info: info@interza.be of 02 721 07 31

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Milieu

Zij startten in oktober met lopen als voorbereiding op de eindejaarsjogging en zagen onderweg een heleboel afval liggen, te veel om dit zomaar te negeren. Na contact met de gemeente kwamen ze bij ‘Propere Burgers’ terecht, een initiatief van Interza en de Mooimakers voor
mensen die graag hun buurt mee proper houden. Ze ontvingen hiervoor een pakket dat bestond uit: handschoenen, grijpers, zwerfvuilzakken, T-shirt en een fluo hesje.
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Maart: maand van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker
Door kanker vroeg op te sporen, is uw kans op volledige genezing groter. Doe van uw 51e tot en met uw 74ste elke 2
jaar een stoelgangtest. U krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als u tot de leeftijdsgroep behoort en het 2 jaar geleden is dat u een stoelgangstaal liet onderzoeken. Wilt u weten wanneer u een uitnodiging voor het onderzoek in de brievenbus krijgt? Dat kan via het gratis softwaresysteem ‘MyHealthViewer’. U logt
in met uw elektronische identiteitskaart of via de app ‘itsme’. Daarna gaat u naar de gegevens over de bevolkingsonderzoeken.
Vragen over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9
en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Kampenhout doet mee aan Tournée Minérale

KAMPENHOUT I Welzijn

En u? Super! U bent al halfweg en kiest voor lekkere alcoholvrije alternatieven. Koffie, thee en frisdrank al beu? Dan
zijn er altijd nog smoothies, fruitwater of verrassende mocktails. Hierbij alvast een receptje.
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Sprankelende mocktail met gember en peer
Ingrediënten voor 4 mocktails:
• 170 ml (vers) perensap (van de meest smaakvolle peren
die u vindt, bv. Doyenne)
• 170 g honing
• 2/3 el sap van verse citroen
• 30 g suiker
• 2 takjes verse rozemarijn (+/- 10 cm per takje)
• 2,5 cm verse gemberwortel, gepeld en in fijne stukjes gesneden
• Snuifje geraspte nootmuskaat
• IJsblokjes
• Spuitwater
• 1 Peer (versiering)

Bereidingswijze
Het handige aan deze mocktail is dat hij gebaseerd is op
een siroop die u op voorhand kunt maken. Doe hiervoor het
perensap, het citroensap, de honing, de suiker, 1 takje rozemarijn, de gemberstukjes en nootmuskaat in een steelpannetje en roer alles door elkaar op een middelhoog vuur.
Breng aan de kook en verminder dan meteen tot een laag
vuur. Blijf nog een vijftal minuten verder roeren tot de honing en suiker volledig zijn opgelost. Zet het vuur af en laat
het mengsel 30 minuten afkoelen. Zeef de siroop en laat
deze vervolgens volledig koud worden.
Vul feestelijke glazen (bv. champagneglazen) halfweg met
ijsblokjes. Voeg per glas 3 eetlepels siroop toe en vul verder met het spuitwater. Versier de glazen met een twijgje
rozemarijn en een stukje peer. De siroop die u over heeft,
kunt u afgesloten bewaren in de koelkast.
Meer recepten vindt u op www.tourneeminerale.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20
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Paul Vander Elst verkozen tot ‘vrijwilliger van het jaar 2018’
Op 4 december werd Paul Vander Elst uitgeroepen tot de ‘vrijwilliger van het jaar’ van
onze gemeente. Er werd opnieuw massaal
gereageerd op de oproep om vrijwilligers
uit onze gemeente te nomineren en na rijp
beraad koos onze jury uiteindelijk voor Paul
Vander Elst.
Paul is al vele jaren de bezieler van de azaleaverkoop van ‘Kom op tegen Kanker’ in
Kampenhout. Hij zet zich met hart en ziel in
om alles in goede banen te leiden en de andere vrijwilligers te motiveren om jaarlijks
meer dan 3000 plantjes te verkopen. Hij
staat iedereen ook steeds met raad en daad
én met de glimlach bij.

bij baby's en kinderen
Wanneer:
2 april 2019
van 19 tot 22 uur

Waar:
Glazen zaal
(OCMW-gebouw)
Inschrijvingsdatum:
voor 29 maart

Paul was achteraf uiteraard blij met deze onderscheiding, maar wenste toch te benadrukken dat vrijwilligerswerk vooral een echte teamsport is en dat niet
alle lof naar één enkele persoon hoeft te gaan. We
wensen Paul alvast een hele dikke proficiat voor de
jarenlange tomeloze inzet. Een zitbank met naamplaatje, op een locatie te kiezen door Paul, wordt aan hem
opgedragen.
Ook de overige genomineerden bedanken we voor
hun vrijwillige inzet: Roger Hannes, Karin Van Boxel,
de vrijwilligers van Café Combinne, Paula Verlinden,
Gilberte Degreef, de vrijwilligers van de Kampenhoeve, Roza Merckx, Victorine van Craenenbroeck, Oscar
De Keyser en Francinne Kerinckx, André Elinckx, Hendrik De Reus en de vrijwilligers van de bouwploeg van
Parochiezaal Nederokkerzeel.

Een absolute must voor alle (toekomstige)
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s!
Meer info en inschrijven via
welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 20

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Welziijn

EHBO

Dit alles vereist een enorme planning die hij reeds
maanden voor de plantjesverkoop zelf moet beginnen
maken. Bovendien leidt dit al eens tot een kleine verbouwing van zijn eigen woonst om al de plantjes op te
kunnen slagen. Volgend jaar is het al de 20e keer dat
onze gemeente meedoet aan de actie. Er is dus geen
beter moment om Paul nu zelf eens in de bloemetjes te
zetten.

19

t

i
li ite

b
Mo

Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Veilig naar school met Route2School
Vanaf nu kan u de digitale schoolroutekaart van Kampenhout raadplegen.
Deze kaart biedt de beste route naar
school aan. Deze routes zijn niet altijd
de kortste, maar wel de meest
veilige. Bovendien lopen deze routes
zoveel mogelijk via fietspaden,
beveiligde kruispunten, alternatieve
wegen, trage wegen,...
De digitale schoolroutekaart is het
resultaat van een samenwerking van
de gemeente Kampenhout met
Route2School. Zij bevroegen
leerlingen, ouders en leerkrachten
van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te
inventariseren. Hoe komen zij naar
school? Welke route nemen ze? Hoe
ervaren ze hun route? Welke
knelpunten komen ze onderweg

tegen? Welke oplossing stellen ze
voor?
U kan de digitale schoolroutekaart
van Kampenhout en de uitleg hoe
deze te gebruiken terugvinden op de
website van de gemeente (Kampenhout.be > Omgeving > Mobiliteit >
Route2School). Aan de hand van
deze kaart zal de gemeente bepaalde knelpunten verbeteren.
De dienst mobiliteit van de gemeente richt een werkgroep op om de
resultaten te bespreken. De opvolging zal gebeuren door de dienst
openbare werken en er zal een
terugkoppeling gebeuren naar de
verkeerscel en de verkeerscommissie. Er zal steeds op zoek gegaan
worden naar een passende oplos-

sing. Ook zal er extra aandacht zijn
voor de aangeduide trage wegen.
Dit om de verkeersveiligheid van de
leerlingen te verbeteren.
Wij danken alvast iedereen die door
hun input tijdens de inventarisatiefase meegewerkt heeft aan de
ontwikkeling van deze schoolroutekaart. VIAS, het kenniscentrum
verkeersveiligheid raadt u aan om de
veiligste route meermaals te oefenen. Zo bent u zeker dat uw kind
veilig naar school fietst.

GEZOCHT:

Chauffeurs voor
de Mimobus

KAMPENHOUT I Mobiliteit

De gemeente Kampenhout organiseert vervoer van en naar de activiteiten die plaatsvinden in Kampenhout en gericht zijn op senioren
(hobbyclub, ziekenzorg, dansnamiddag, dorpsrestaurant, buurtrestaurant, markt,...).
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Wilt u zich tijdens uw vrije tijd inzetten voor minder mobiele personen?
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers
die één of meerdere dagen beschikbaar zijn.
Meer info:
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20
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Smart Café Kampenhout

Meer info
woonloket@kampenhout.be
0492 58 00 31
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Kyotomobiel ook in de lente in
Kampenhout
Inwoners van Kampenhout kunnen tijdens de lente opnieuw gratis energieadvies bekomen in de Kyotomobiel.

Wanneer: maandag 29 april, van 9 tot 12 uur
maandag 3 juni, van 9 tot 12 uur
Praktische info:
Neem uw eigen smartphone en/of tablet mee. U
heeft de gegevens van uw Apple ID of uw Google-account nodig.
Waar: O’Berg’Inn - Bergstraat 67
Prijs: 8 euro per sessie
Info en inschrijvingen: Archeduc, Kattestraat 25,
1745 Opwijk, 02 454 54 01 of info@archeduc.be,
www.archeduc.be
Een samenwerking van
Archeduc, O’Berg’Inn en de
gemeente Kampenhout.

Sporteldag in Durbuy en
zwemmen voor senioren
Senioren, zet alvast 21 mei 2019 in jullie agenda! Dan gaat
de jaarlijkse sporteldag in Durbuy door en dit keer met een
licht aangepaste formule. Meer info volgt in de gemeenteberichten van april.
Ook dit voorjaar (van 26 april tot 28 juni) organiseren we
elke vrijdag van 12.15 tot 13 uur ‘zwemmen voor senioren’ in
het zwembad van Tremelo. De lessen staan open voor
beginners en gevorderden. Voor 10 lessen betaalt u 30
euro (inkom zwembad en begeleiding inbegrepen).
Meer info: sport@kampenhout.be of 016 65 99 75

DE WITLOOFGEMEENTE

Het uitvoeren van energierenovaties heeft alleen maar
voordelen. De energiefactuur valt lager uit door een
verminderd energieverbruik en het wooncomfort en de
waarde van de woning nemen toe. De verminderde
CO2-uitstoot is ook goed voor de planeet. Daarom helpt de
aanwezigheid van de Kyotomobiel de gemeente ook met
het bereiken van de klimaatdoelstellingen.
Waar staat de Kyotomobiel en wanneer?
• Van 25 tot 29 maart in de wijk Relst op de parking voor de
Sint-Jozefkerk
• Van 1 tot 5 april in de wijk Ter Bronnen in de Van Bellinghenlaan
• Van 8 tot 12 april in de wijk Rood Klooster in de Rood-Kloosterlaan
Openingsuren:
• Dinsdag van 14 tot 17 uur
• Woensdag van 12 tot 15.30 uur
• Donderdag van 15.30 tot 19 uur
Meer info: kyotoindewijk@3wplus.be of 0488 55 98 55

KAMPENHOUT I Senioren I Wonen

In het Smart Café gaat u aan de slag met uw tablet of
smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellig
en leerrijk moment. U ontdekt samen met anderen
de uitgebreide mogelijkheden van uw toestel en
wisselt ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een
bepaald onderwerp centraal.

Het concept van de Kyotomobiel is nog niet veranderd. In
de opvallende mobilhome zit een energiedeskundige klaar
om gratis advies te verlenen over duurzaam wonen en
energie besparen. Wie plannen heeft zijn of haar dak,
muren, ramen of verwarmingsketel te renoveren, wordt
geholpen van a tot z. Bij de woonconsulent op het gemeentehuis kunnen inwoners nadien terecht voor alle
mogelijke informatie over onder meer beschikbare
premies en subsidies, de voordelige Vlaamse energielening en de groepsaankopen van de provincie.
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Datum
Vr 15/2, 1/3, 15/3
van 13 tot 14.30 uur
Zo 17/2
van 7 tot 15 uur
Ma 18/2 en 18/3
van 14 tot 17 uur
Di 19/2 en 19/3 (wandelen), 5/3 (fietsen)
van 19.30 tot 21 uur
Zo 24/2, 10/3 en 24/3,
telkens van 10 tot 12.30
uur en van 14 tot 17 uur
Di 26/2 om 19 uur
Vr 1/3
van 17 tot 21.30 uur

Za 9/3
van 20 tot 22 uur

Di 19/3
van 20 tot 22 uur
Zo 24/3

Omschrijving

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.

Wandelen langs de prachtige velden, bossen en wateren van Kampenhout, met grote kans laagvliegende vliegtuigen te kunnen bewonderen. Meer info: www.witloofstappers.be

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

Om de 2 weken op dinsdagvond afwisselend fietsen of wandelen. Eén lus wandelen max. 7 km of
één lus fietsen max. 25 à 30 km. Aan een sportief tempo, in principe enkel voor sportieve leden.

Heeft u zin in een andere vorm van natuurbeveling? 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

‘Wat is dementie?’ Spreker: mevr. Marieke Verbiest, klinisch neuropsycholoog.

Jaarlijkse eetdag van sportfietsers “Pedaalridders Kampenhout”. Spaghetti en Croque Monsieur aan
eerlijke prijzen.

Deze keer zoekt De Eendracht verre oorden op! Gordels vast voor de missie naar Mars! Zou er
leven zijn op Mars? De jeugdfanfare heeft in ieder geval heel veel in haar mars! Geen UFO-nium,
wel een solo op euphonium door Julie! Het belooft weer een muzikale trip te worden! Zal astronaut
Kevin er zijn?

Meer info op pagina 7

Meer info op pagina 17

Vrijdag na de noen
wandeling

Kampenhout in de
Winter

Senioren
dansnamiddag

Dinsdagavond
wandeltocht /fietsen
wintereditie

Mee het Torfbroek
beheren

Praatcafé Dementie

7e eetdag
Pedaalridders
Kampenhout

MARSCONCERT
(K.F. De Eendracht
Kampenhout)

Nacht van de
geschiedenis

Diverse locaties

Glazen zaal (OCMWgebouw, Dorpsstraat 9)

Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Wzc Molenstee
(Gemeenteplein 1)

Torfbroek,
parking (Visserijlaan)

Markt van Kampenhout

Zaal Den Ast
(Brouwerijstraat 23)

Sport- en cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan 25)

Diverse startplaatsen

Locatie

in Kampenhout

Activiteit

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

KAMPENHOUT I UIT
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Vr 29/3, Za 30/3
van 20.30 tot 23.30 uur
Zo 31/3 van 15 tot 18 uur
Zo 31/3
van 15 tot 18 uur
Di 2/4
van 20 tot 22 uur
Di 2/4
van 19 tot 22 uur
Za 6/4
van 19.30 tot 22.30 uur
zo 14/4 van 14 tot 17 uur

Di 23/4 om 19 uur
Elke dinsdag van 14 tot
15.30 uur van 19.30 tot 21
uur (niet tijdens schoolvakanties)

Een avondvullend blijspel in 2 delen gebaseerd op “De gewetensstem van de burgemeester” van
Daniël Quintens. In Regie van Yves Lambrechts. Een ontspoorde burgemeester moet terug op het
rechte pad gebracht worden...

Onder leiding van Dieter Staelens wordt er voor paassfeer gezorgd. Na het concert genieten van
een gebakje en drankje in de parochiezaal van Nederokkerzeel.

De spanning geloof en wetenschap, vastenverdieping
Gerard Bodifee, astrofysicus, filosoof, auteur, publicist en columnist. Meer info: Davidsfonds
Kampenhout

Meer info op pagina 19

Sfeervolle muziek gebracht door de muzikanten van Fanfare De Vlaamse Leeuw Relst olv Pascal
Ots + gastfanfare.

Tijdens deze wandeling kan u kennis maken met de prachtige voorjaarsflora en het prille lenteleven. meer info: www.natuurpunt.be

“Heeft het nog zin dat ik langs ga.” Spreker Greet Herkes, dementiecoach aan huis.

Bent u anderstalig en oefent u graag op een leuke manier uw Nederlands? Café Combinne is
hiervoor de ideale gelegenheid. In dit praatcafé ontmoeten Nederlandstaligen en anderstaligen
elkaar in een open en huiselijke sfeer en kan u gezellig praten over interessante thema’s. Deelnemen is gratis, inschrijven vooraf niet nodig.

(F)oei Burgemeester!

Koor Cantabile Paasconcert

God en het Gesteente

EHBO bij baby’s en
kinderen

Lenteconcert

Primulavera in het
Torfbroek

Praatcafé Dementie

Café Combinne

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 25 februari 2019 in!

Zo 24/3 om 11 uur

Meer info op pagina 15

Torfbroekjogging

Zwerfvuilactie

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Wzc Molenstee
(Gemeenteplein 1)

Torfbroek parking

Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Glazen zaal (OCMWgebouw, Dorpsstraat 9)

Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Sint-Stefaankerk
(Peperstraat)

Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Sport- en cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan 25)

Elke laatste woensdag en zaterdag van de maand
Woensdag om 16 uur

GRATIS

Zaterdag om 11 uur
Voor
kinderen

KOM JIJ OOK

Inschrijven
hoe� niet

tot 8 jaar

LUISTERVINKEN

Zin om
zelf voor te lezen?
Laat het ons dan weten
via bibliotheek@kampenhout.be
of 016/65.99.79
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!
En de ouders? Die kunnen ondertussen rus�g iets lezen & genieten van een kopje koﬃe of thee!
za 26 januari ‐ woe 30 januari ‐ za 23 februari ‐ woe 27 februari ‐ woe 27 maart ‐ za 30 maart ‐
woe 24 april ‐ za 27 april ‐ za 25 mei ‐ woe 29 mei ‐ woe 26 juni ‐ za 29 juni 2019
Kom luisteren, spaar s�ckers en verdien een cadeautje!
Op zaterdag 23 februari (om 11 uur) en woensdag 27 februari (om 16 uur) vieren we carnaval. Kom
verkleed naar de bib en knutsel met ons mee.
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 25 februari 2019.
Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT,
Tel. 016 65 99 30, Fax 016 65 69 58, info@kampenhout.be

