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Kampenhout Swingt
Foodtruckfestival

Verkiezing kinderburgemeester

Zomerse fotozoektocht
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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout
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Nieuws uit de gemeente
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Burgerzaken
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Cultuur
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Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Jeugd
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Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Bib - Toerisme
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Onderwijs
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Uit in Kampenhout
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Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Mobiliteit
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Milieu
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Senioren
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Overheidsopdrachten

016 65 99 23

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Wonen

19

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

OCMW
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Villa Lucie, Kerkstraat 34

Sport
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Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Welzijn
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Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be

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

016 65 99 18

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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Prijs van Sportverdienste:
Roger Hannes
Beste Kampenhoutenaar,
Onze gemeente goed besturen
is onze opdracht. Een gedragen beleid steunt op de inspraak van onze inwoners. Inspraak en voorstellen van onze
inwoners zijn van groot belang
bij de opmaak van goed onderbouwde gemeenteraadsbeslissingen.
Bij het begin van deze legislatuur vragen wij aan onze inwoners om zich kandidaat te stellen voor één van onze adviesraden. Heb je interesse in de milieuadviesraad, de verkeerscommissie, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
of andere adviesraden? Schrijf je dan tijdig in (zie pagina 4).
Onze vakantie zal te kort zijn voor de vele activiteiten die de
zomer ons brengt. Kampenhout Swingt, de vele parochiefeesten, kermissen, speelpleinwerkingen waaronder ‘t Grobbeltje,
de kampen van onze jeugdverenigingen en vele andere activiteiten vrolijken onze zomer op en verbinden ons.
Tijdens de parkfeesten zal er op 7 juli een nieuwe kindergemeenteraad en een kinderburgemeester worden verkozen.
Wees er snel bij en schrijf je in voor 27 juni 2019 (zie pagina 9).
Met veel genegenheid en sportief respect kijken we terug op
onze sportlaureaat 2018 Roger Hannes, die we één week voor
zijn overlijden samen hebben gevierd. De lach op zijn gezicht
en zijn laatste interview over zijn fietsende levenswandel blijven bij en liggen mij nauw aan het hart.

De
prijs
van
sportverdienste is
steeds voorbehouden voor iemand
die op een uitzonderlijke manier een
schitterende prestatie of prestaties
geleverd heeft en
Kampenhout daarmee op de kaart
plaatst in het sportlandschap.
Niemand minder dan
Roger Hannes nam dit jaar deze prijs in ontvangst
voor al zijn inzet. Hij begeleidde jarenlang fietstochten
naar Lourdes, Rome, Schotland,… en zette zich meer
dan 30 jaar lang in voor het voorbereiden en begeleiden van de fietstochten voor Kampenhoutse fietsers.
Met droefnis vernamen we dan ook dat Roger Hannes
op 15 mei 2019 overleden is op 85-jarige leeftijd. We
danken Roger voor zijn jarenlange (sportieve) inzet en
wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe!

De winnende tombolalotjes van zondag 26/5
(verkiezingen) zijn: WIT 635 en WIT 631.
De winnaars mogen een waardebon van 100 euro
komen afhalen bij de dienst bevolking tijdens de
openingsuren. Vergeet uw winnend lotje niet.
Proficiat!

Kris Leaerts
Burgemeester

DE WITLOOFGEMEENTE

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
➜ donderdag 11 juli 2019
Sluitingsdag
➜ vrijdag 12 juli 2019
O.L.V.-Tenhemelopneming
➜ donderdag 15 augustus 2019
Sluitingsdag
➜ vrijdag 16 augustus 2019

KAMPENHOUT I Gemeente

Samen maken we er een mooie zomer van!
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Oproep tot kandidaatstelling voor adviescommissies
Elke zes jaar wordt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe gemeentelijke adviescommissie
samengesteld. De werkingsperiode valt samen met de
bestuursperiode van de gemeenteraad.
Kandidaatstelling voor de verkeerscommissie:
De verkeerscommissie overlegt en geeft advies over initiatieven en voorstellen die te maken hebben met verkeer
en mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in
het bijzonder. Dit kan onder meer gaan over:
• het verhelpen van probleempunten op de openbare
weg door het opmaken van een aanvullend verkeersreglement
• infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid
• de bepaling van de wegbekleding en inrichting bij belangrijke wegverbeteringen alsmede bij de aanleg van
nieuwe wegen en/of aanhorigheden
• de bepaling van de uitwerking van de proefopstellingen
in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
• verkeerstechnische aspecten bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
• het openbaar vervoer voor zover de gemeente bevoegd is
• sensibiliseringsacties inzake verkeersveiligheid
• …

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

De verkeerscommissie is een door het gemeentebestuur
erkende adviesraad die onafhankelijk advies uitbrengt en
bestaat uit afgevaardigden van de politieke fracties en adviesraden, de gemeentelijke administratie, de politie, het
onderwijs en lokale verenigingen. Daarnaast kunnen ook
maximaal zes leden zetelen als deskundige of als geïnteresseerde burger.
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Wenst u zich als deskundige of als geïnteresseerde
burger kandidaat te stellen om in de verkeerscommissie
te zetelen? Schrijf dan een gemotiveerde brief aan het
college van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout. Dit kan ook per mail aan
mobiliteit@kampenhout.be. We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 31 juli 2019.
Na alle kandidaturen onderzocht te hebben benoemt de
gemeenteraad de leden van de verkeerscommissie.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst mobiliteit: 016 65 99 03 of mobiliteit@kampenhout.be.

Kandidaatstelling voor de GECORO:
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(GECORO) adviseert de gemeenteraad bij het opmaken
van een ruimtelijk structuurplan of beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen en behandelt
de bezwaarschriften hierover. Verder verstrekt ze advies
over stedenbouwkundige verordeningen, vergunningsaanvragen en meer in het algemeen over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag
van de gemeente als uit eigen beweging.
De GECORO bestaat uit 13 personen waarvan 5 deskundigen in ruimtelijke ordening en 8 vertegenwoordigers van
de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de
gemeente. Voor Kampenhout zijn volgende maatschappelijke geledingen aangeduid: verenigingen rond natuur
en milieu, werkgevers en/of zelfstandigen, handelaars,
landbouwers, gepensioneerden, socio-culturele en sportverenigingen, jeugd en onderwijs.
Deze GECORO-leden moeten voeling hebben met wat in
de gemeente leeft. Zij moeten inzicht hebben en minstens
vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. In elk geval moeten zij bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende bereid zijn om ambtelijke rapporten op een
korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te
vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om
erover te vergaderen om tot een advies te komen dat in
overeenstemming is met de reglementering. Zij moeten
voldoende mondig zijn om zich te kunnen mengen in een
discussie, zonder vooringenomenheid.
Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige? Dan
schrijft u een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen. De deskundigheid in de ruimtelijke ordening kan gemotiveerd worden door diploma’s,
praktijkkennis en/of ervaring.
Wenst u zich als vertegenwoordiger voor een aangeduide
maatschappelijke geleding kandidaat te stellen dan schrijft
u hiervoor een gemotiveerde brief aan het college van
burgemeester en schepenen waarbij u een vertegenwoordiger voordraagt van de vereniging met een plaatsvervanger. Daarin vermeldt u ook duidelijk voor welke
maatschappelijke geleding u zich kandidaat stelt en waarom u herkenbaar en aanvaardbaar bent als vertegenwoordiger voor deze geleding.
Na alle kandidaturen onderzocht te hebben benoemt de
gemeenteraad de voorzitter, de leden, de plaatsvervan-

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

gers en de vaste secretaris. Hierbij moet de gemeenteraad rekening houden met de verplichte
evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen
en mannen waarbij maximum 2/3e van de leden
van hetzelfde geslacht mogen zijn.
We verwachten de kandidaturen uiterlijk op
31 juli 2019 ter attentie van het college van
burgemeester en schepenen, kandidatuur
GECORO, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout. U kan uw kandidatuur ook per mail
overmaken aan stedenbouw@kampenhout.be.
Alle documenten die uw kandidatuur ondersteunen moeten als bijlage bijgevoegd worden.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de
dienst omgeving: 016 65 99 05 of stedenbouw@
kampenhout.be.

BBuu
rrggee
rrzzaa
kkeen
n

Huwelijken
(maart - april)
Rudy Van den Bosch & Katrien De Meyer

08/03/2019

Thomas Bruyninckx & Sylvie Martens

30/03/2019

Dirk Gyurkovics & Natasja Smetanko

19/04/2019

Roby Townsley & Ann Boulanger

27/04/2019

Eric Beyens & Christine Hubin

27/04/2019

Alexis Plum & Charlotte Lemaire

30/04/2019

Huwelijksjubilarissen
(maart – april)
Gouden huwelijksjubilarissen
Hugo Haesaerts & Magda Rock
Rogier Craessaerts & Martha Bellekens
Gabriël Vanhee & Elza Berckmans
Patrik Brigitta & Anita Willems
Guido Poels & Liliane Salu

Geboortes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Davy De Wilde &
Levie Van Laeken

Noéline

9/01/2019

Stijn Van den Brandt &
Laura Dubois

Finn

24/01/2019

Steven De Deyne &
Sophie Van Mulders

Felix

29/01/2019

Kristof Snyders &
Valerie Dekrem

Louise

31/01/2019

Robby Vanderperren &
Elke Maes

Warre

Koen Piessens &
Tess Van der Spiegel

Nora

31/01/2019
7/02/2019

Dirk Hendrickx & Yolanda Baes Helena

17/02/2019

Raf Rennen & Layla Schrevens

Jasper

28/02/2019

Olivier Salavert &
Birgit Borremans

Jao

4/03/2019

Sebastian Witkowski &
Emilia Witkowska

Zuzanna

15/03/2019

DE WITLOOFGEMEENTE

De huwelijksjubilarissen ontvangen gelukwensen
vanwege het gemeentebestuur.

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.
Constantia Huegaerts

21/01/2019

Agnes Rijdams

01/02/2019

Frans Liekens

16/02/2019

Jean Pierre Banderlé

23/02/2019

Géraldina Dufrasne

28/02/2019

Jeannine Ghesquière

06/03/2019

Jozef Weng

08/03/2019

Pauline Meys

16/03/2019

Yvonne Janssens

26/03/2019

Donna Hermansader

13/04/2019

Robertus Mathijs

15/04/2019

Richard Vanhooff

30/04/2019

Magda Peeters

01/05/2019

Louisa Bruijninckx

06/05/2019

Simone Willems

07/05/2019

Jozef Van Dyck

07/05/2019

Roger Hannes

15/05/2019

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Felicitaties van het gemeentebestuur, ook aan diegenen
die om persoonlijke redenen hun identiteit liever niet
opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad,
waarvoor alle respect.
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Meer info:
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71

C

Rommelmarkt Kampenhout
Heeft u spullen die weg mogen, wilt u uw garage
eens grondig opruimen of bevinden er zich vergeten
schatten op zolder? Wie weet kan u er nog een centje
mee verdienen!
Schrijf u in als standhouder voor onze rommelmarkt
op zondag 8 september 2019 tijdens het kermisweekend van Kampenhout.
Inschrijven kan tot 1 september
via kermis@kampenhout.be.

Uitreiking poëzieprijs
Benieuwd naar de winnaars van de ‘Marcel Pira’
Poëziewedstrijd?
Onze Kampenhoutse leerlingen schreven tal van
gedichten.
Locatie: Bibliotheek Kampenhout
Wanneer: 29 juni om 10u30
Inkom: Gratis

Kunstenatelier 2019-2020
Heeft u zin in een jaar vol artistieke ontplooiing? Schrijf u dan in voor het Kunstenatelier!
KLAS 1: Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur: vanaf 6 t/m 15 jaar
Tekenen en schilderen op niveau, van perspectief tot portret, van houtskool tot acryl,
met een jeugdige toets. KLAS IS VOLZET!
KLAS 2: Donderdagavond van 18.30 tot 21.30 uur: vanaf 16 jaar t/m 99 jaar
Tekenen en schilderen voor beginners vanaf 16 jaar en volwassenen naar waarneming
met verschillende technieken.

KAMPENHOUT I Cultuur

Inschrijven kan via een invulformulier in het digitaal loket op:
www.kampenhout.be/kunstenatelier
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Chefs on Whe

KAMPENHOUT
13-14.07.2019

Live Bands
DJ’s
ZA .12u-22u ZO.12u-21u

• chefsonwheels.be •

DE WITLOOFGEMEENTE
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KAMPENHOUT I Cultuur

GEMEENTEPLEIN
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Op zoek naar
kinderopvang?
www.kampenhout.be/kinderopvang
Lokaal loket kinderopvang
• Geeft informatie over het opvangaanbod in Kampenhout
• Ondersteunt ouders bij het vinden van
kinderopvang
• Coördineert de registratie van opvangvragen
Een aanvraag doen
• Ga naar
www.kampenhout.be/kinderopvang
• Klik op ‘aanvraagformulier openen’
• Vul alle gevraagde gegevens in en klik
op ‘verstuur’
• Uw aanvraag komt terecht bij het aangeduide opvanginitiatief of de onthaalouder
• U krijgt binnen maximum drie weken
een reactie

Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Springkastelenfestival
Kom de zomervakantie goed
afsluiten met
een namiddagje
springkastelen
springen!

Prijs:
Wanneer:
Waar:
Meer info:

3 euro per deelnemer
woensdag 28 augustus van 13.30 tot 18 uur
Huize De Veuster - Pater Damiaanstraat 33 B - Tremelo
sport@kampenhout.be of 016 65 99 75

Opgelet! Kinderen onder de 10 jaar verplicht begeleid door een
volwassene.

KAMPENHOUT I Jeugd

Terugblik
Roefeldag 2019
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Op woensdag 24 april werd er weer
volop geroefeld in onze gemeente.
Kinderen van 6 tot 13 jaar konden
dan kennismaken met de wereld
van volwassenen door zelf voor
even in de huid te kruipen van een
slager of winkelier. Op onze Roefeldag bleef het dus niet bij een ‘kijkje
achter de schermen’: de kinderen
gingen ook zelf aan de slag!
Wij danken dan ook graag de deelnemende handelaars die voor
deze geslaagde namiddag hebben
gezorgd: Beenhouwerij Renmans,
Spar Berg, Het Viooltje, Bakkerij
Allemeersch en Delisse.

DE WITLOOFGEMEENTE
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STELT VOOR

planeet
RED ONZE

ZONDAG 7 JULI 2019 VAN 14 TOT 17 UUR

SPEELOASE
VOOR KINDEREN!
SPRINGKASTELEN | DANCE | SCHMINK
CLOWN | YOGA EN SMOOTHIES WORKSHOPS
BALLEKESRAPEN VOOR JONG EN OUD

DEELNAM

EPRIJS

50

€ 2,

VERKIEZING KINDERBURGEMEESTER KAMPENHOUT
Ben jij geboren in 2007, 2008 of 2009 en wil je de kinderen van Kampenhout
graag een jaar lang vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad?

SCHRIJF JE DAN SNEL IN!
Enkel via het online inschrijvingsformulier op www.parkvanrelst.be

KAMPENHOUT I Jeugd

van woensdag 1 mei tot en met donderdag 27 juni 2019.
Er zijn maar 21 plaatsen in onze kindergemeenteraad, dus wees er snel bij!

V.U. : Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout
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Meer info
Tritsstraat 5, Kampenhout - bibliotheek@kampenhout.be - 016 65 99 79
toerisme@kampenhout.be - 016 65 99 71

‘Schatten van Vlieg’ in de
Bibliotheek van Kampenhout
Nieuw in de bib: Leesclub

Ga op zoek naar een schat van Vlieg in de bibliotheek van
Kampenhout! Neem tussen 29 juni en 31 augustus 2019
deel aan een zomerse smaakzoektocht van ‘Schatten van
Vlieg’.

Verslindt u het ene boek na het andere en wil u graag uw
passie delen met andere gelijkgezinde leesfans?

Lukt het om de schatkist te vinden, dan maakt u kans op
een heerlijke prijs!

Wel, dan hebben we goed nieuws voor u. De bibliotheek
van Kampenhout richt vanaf september 2019 haar eigen
leesclub op. Tijdens onze avonden, om de 6 à 8 weken,
bespreken we de thema’s in het boek, de personages
en de onverwachte spannende plotwendingen.

Waar:
Wanneer:

Bent u geïnteresseerd?
Stuur
dan
vliegensvlug
een
mailtje
naar
bibliotheek@kampenhout.be en wie weet zien we
elkaar tijdens de eerste avond van onze Kampenhoutse
leesclub!

Bibliotheek Kampenhout
van 29 juni tot 31 augustus,
tijdens de openingsuren van de bibliotheek
Prijs:
gratis
Leeftijd:
voor kinderen tot 12 jaar.
Meer info: toerisme@kampenhout.be of 016 65 99 71

Zomerse fotozoektocht
Tot zondag 25 augustus kan u al wandelend (± 7km)
deelnemen aan onze zomerse fotozoektocht door Kampenhout. Wie deelneemt maakt kans op prijzen om ‘u’
tegen te zeggen. De hoofdprijs is een fiets van sponsor
en fietsenhandelaar Kinne. Deelnameformulieren zijn te
verkrijgen in het gemeentehuis, Villa Lucie, de bibliotheek of bij de sponsors. De prijsuitreiking vindt plaats
tijdens Kampenhout Swingt in Berg op donderdag 29
augustus om 21 uur. Waag dus zeker uw kans!
Meer info:
www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht
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De dienst toerisme gaat deze zomer op pad met een
professionele fotograaf om leuke foto’s te nemen van
onze landelijke gemeente. Hiervoor zoeken wij nog
enkele figuranten. Staat u graag op de foto en heeft u
er geen probleem mee dat ze gebruikt worden in
brochures, website, gemeenteberichten,….?
© Lander Loeckx

KAMPENHOUT I Bib I Toerisme

Gezocht

Stuur dan meteen een mailtje naar
toerisme@kampenhout.be!
Praktisch: Iedereen mag meedoen. De foto’s worden
genomen in de maand augustus op een zonnige dag.
Tijdstip af te spreken.

DE WITLOOFGEMEENTE
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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
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AGENDA
•

Schoolfeest De Toverberg - zaterdag 22 juni

Allemaal boeken!
In de maand maart deden
we mee aan de jeugdboekenweek. Een bezoek aan
de bib kon dan zeker niet
ontbreken. Voor de derde
klas had de bibliotheek zelfs
een speciale activiteit voorzien. Ook op school organiseerden we allerlei activiteiten rond boeken. Zo ging de
2de graad van Het Klimtouw
voorlezen bij de kleuters
van ‘t Okkerzeeltje. Deze
klas bracht ook samen met
het derde uit De Toverberg
een bezoek aan het stripmuseum. Een leerrijke ervaring!

Lekkere paasbrunch
in Het Klimtouw

KAMPENHOUT I Onderwijs

Het vierde op ontdekking in Leuven

DE WITLOOFGEMEENTE
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Omschrijving

Van zaterdag tot maandag kermis Kampenhout. Jaarmarkt op zondag vanaf 10 uur.
Meer info op: www.kampenhout.be

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

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

Wandelconcert op een promowagen van KF De Toonkunst langs de straten van Berg.

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 6.

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

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 10.

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen,
rietvelden, broekbos en soortenrijke natte graslanden. Laarzen zijn hierbij aanbevolen.

Kermis en jaarmarkt
Kampenhout

Senioren
dansnamiddag

Dinsdagavond fietsen
zomerreeks

Wandelkarconcert van
KF DE TOONKUNST

Vrijdag na de noen
wandeling

Kampenootjes

Donderdagavondwandeling zomerreeks

Luistervinken

‘Schatten van Vlieg’ in
de bib van Kampenhout

Orchideeënwandeling
in het Torfbroek/

zo 30/6
van 14.30 tot 17 uur en

Van 29/6 tot 31/8
(tijdens de openingsuren
van de bibliotheek)

woe 26/6
van 16 tot 17 uur en
za 29/6
van 11 tot 12 uur

Elke donderdagavond
van mei tot eind augustus
tussen 19.30 en 21 uur.

za 22/6
van 10 tot 13 uur

vr 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8
van 13 tot 14.30 uur

woe 19/6
van 19.30 tot 21 uur

di 18/6 en 16/7
van 19.30 tot 21 uur

ma 17/6
van 14 tot 17 uur

za 15/6, zo 16/6 en
ma 17/6

Datum

Torfbroek parking
(Visserijlaan)

Bibliotheek Kampenhout

Bibliotheek Kampenhout

Diverse locaties

Cultuurberg
(Bergstraat 15)

Diverse startplaatsen

Sport- en Cultuurcentrum
Berg

Diverse startplaatsen

Zaal Den Ast
(Brouwerijstraat 23)

Kampenhout centrum

Locatie

in Kampenhout

Activiteit

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

KAMPENHOUT I UIT
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Meer info op pagina 24.

PROGRAMMA jaarlijkse feesten in het Park van Relst:
Vrijdag: FREEPARK (fuif met gratis inkom).
Zaterdag: PARKCROSS (mountainbike voor iedereen) , SUPER 8 FLANDRIEN PARKCROSS
(aflossingswedstrijd voor recreanten), DREEFROCK in ‘t PARK vs. leukemie
(Gratis optredens).
Zondag: PARK4KIDS (activiteiten voor kinderen), AVONDTERRAS: liveoptreden van The Fury’s,
doorlopend Parkrestaurant.

Meer info op pagina 23

Meer info op pagina 7.

Mosselen, brochettes en koude schotels

Lekkere mosselen, heerlijk stoofvlees, curryworsten en vers gesneden frietjes te verkrijgen.
Niet te missen deze eetdagen.

Feest van de 70-jarigen (geboortejaar 1949). Op het programma: fietstocht langs Kampenhoutse
kapelletjes, vertrek aan ‘t Labo (14 uur), felicitaties van de gemeente (16.30 uur) en pizza en
pasta party (17.30 uur). Meer info en inschrijvingen: club1949@skynet.be (Francinne Kerinckx) of
andre.ververs@belgacom.net

Meer info op www.nederokkerzeel.be

U kan kiezen uit volgende afstanden: 6 - 10 - 14 - 18 - 25 - 32 - 42 km of 50 km.
Prachtige wandeling met veel natuur, perfecte aanduiding, verzorgde catering.
Meer info: www.witloofstappers.be

Kampenhout Swingt

Parkfeesten

(Fiets)sportdag
Balenberg

Foodtruckfestival

Pax Zomerfestijn

Fanfarefeesten

Club 1949

Okkeziel Bruist

Regionale wandeldag
Vlaams-Brabant –
10 jaar Witloofstappers

zo 25/8
van 6 tot 15 uur

vr 16/8, za 17/8 en zo 18/8

do 15/8 om 14 uur

za 10/8
van 17 tot 20 uur,
zo 11/8 en do 15/8
van 12 tot 19 uur

za 3/8 en zo 4/8

za 13/7
van 12 tot 22 uur
zo 14/7
van 12 tot 21 uur

di 9/7
van 8.30 tot 17 uur

vr 5/7
vanaf 21.30 uur
za 6/7
vanaf 15 uur
zo 7/7
vanaf 14 uur

do 4/7 en 25/7 en
do 8/8 en 29/8

zo 7/7
van 9.30 tot 12 uur

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Centrum Nederokkerzeel

’t Labo (Brouwerijstraat 23)

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Zaal Pax (Brouwerijstraat 6)

Gemeenteplein Kampenhout

Sven Nys Cycling Center
(Balenberg, Tremelo)

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Gemeenteplein
Kampenhout (4/7)
Kerk Nederokkerzeel (25/7)
Trefpunt Buken (8/8)
Dorpsplein Berg (29/8)

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 15 juli 2019 in!

Inschrijven wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Levendig Torfbroek
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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Vernieuwde fietsoversteekplaatsen
op de gewestwegen
Hoe weet je als fietser of je bij het oversteken van een kruispunt
voorrang hebt of niet?
• Geen markeringen of signalisatie: de algemene regel van voorrang
van rechts geldt.
• Fietspadmarkering (onderbroken strepen aan weerskanten) en de
fietsoversteekplaats is eventueel rood geverfd: fietser heeft voorrang.
• Fietsgeleidingsmarkeringen (fietsicoontje en dunne blokmarkeringen) en de fietsoversteekplaats is zwart, met haaientanden of stopstreep: fietser heeft geen voorrang.
Er blijven hier en daar nog oversteekplaatsen zonder voorrang voor
fietsers over die in het verleden toch rood geverfd zijn. Deze moeten
nog aangepast worden zodat alle oversteekplaatsen uiteindelijk uniform zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt de rode kleur
van fietspaden enkel nog om aan te duiden dat de fietsers voorrang
hebben.
Wanneer krijgt een fietser op een kruispunt met een voorrangsweg
voorrang en wanneer niet?
• Als een fietser de voorrangsweg volgt (m.a.w. als het fietspad parallel naast de rijweg van de voorrangsweg ligt), krijgt zij/hij voorrang.
• Als een fietser de voorrangsweg kruist, krijgt zij/hij geen voorrang
op het kruisende verkeer.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

Opmerking daarbij: op het overgrote deel van de oversteekplaatsen
waar fietsers een voorrangsweg kruisen, hadden de fietsers voordien
ook geen voorrang. Deze regel is dus niet nieuw, de bedoeling is
vooral om de uitzonderingen aan te passen, zodat fietsers overal waar
ze een voorrangsweg kruisen, voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de voorrangsweg.
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Fietsgeleiding op een kruispunt zonder verkeerslichten (met haaientanden)

Wat als een oversteekplaats voor fietsers vlak naast een zebrapad
ligt? Krijgen fietsers dan ook voorrang?
Voetgangers hebben volgens de wegcode altijd voorrang als ze over
een zebrapad oversteken. Als er vlak naast het zebrapad een fietsoversteekplaats ligt, hangt het af van de rangorde van de weg of die
fietsers daar ook voorrang krijgen. Als het fietspad deel uitmaakt van
een voorrangsweg, krijgen ze voorrang (en zal het fietspad rood
geverfd worden), als het fietspad een voorrangsweg dwarst, krijgen
ze geen voorrang (en zal de fietsoversteekplaats zwart zijn en met
markeringen voor fietsgeleiding aangeduid worden).
Dat voetgangers op een zebrapad wel voorrang hebben en fietsers
niet, zelfs als de fietsoversteekplaats vlak naast het zebrapad ligt, is
ergens logisch. Fietsers verplaatsen zich immers sneller dan voetgangers, waardoor het risico op automobilisten die verrast worden door
een fietser aanzienlijk groter is (dan dat die automobilisten verrast
worden door voetgangers).

Fietsgeleiding op een kruispunt met verkeerslichten (met stopstrepen)
Bron + meer info:
Agentschap Wegen en Verkeer
www.wegenenverkeer.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Op verschillende plaatsen binnen de gemeente
liggen de voetpaden er niet goed bij waardoor
het comfort voor de gebruikers te wensen over
laat. Om dit te verhelpen worden die voetpaden
best volledig heraangelegd. Daarnaast zijn er
nog een aantal ontbrekende stukken die bestaande voetpaden zouden kunnen verbinden.
Op deze ontbrekende stukken moeten voetgangers op straat wandelen wat de veiligheid niet ten
goede komt. De gemeente zal nog dit jaar een
studiebureau aanstellen om plannen op te maken
voor de heraanleg van slecht liggende voetpaden en het ontwerp voor de ontbrekende delen
die bestaande voetpaden kunnen verbinden. Uiteraard kunnen niet alle voetpaden in één keer
aangepakt worden maar zal dit een eerste fase
zijn.

Rioleringswerken
kasteel-, ahornbomenen lentelaan in ontwerpfase
Na de aanleg van riolering en de vernieuwing van
de wegen in de eerste fase van Ter Bronnen (deel
Kasteel-, Patrijzen- en Meerlaan) is Aquafin samen
met de gemeente momenteel bezig met het voorontwerp van de tweede fase. Deze tweede fase
omvat het resterend gedeelte van de Kasteellaan,
de Ahornbomenlaan en de Lentelaan. Het voorontwerpdossier is ingediend bij de Vlaamse milieumaatschappij voor goedkeuring waarna de
definitieve ontwerpfase van start kan gaan. Als
alles vlot verloopt met de administratieve procedures voor subsidies en vergunningen zullen de
werken in het voorjaar van 2021 van start kunnen
gaan. Dit is uiteraard nog onder voorbehoud. Tijdens de verdere ontwerpfase zal u nog verder
geïnformeerd worden over de stand van zaken en
wat de werken precies zullen inhouden.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Aanvullende reglementen op het
wegverkeer
De gemeenteraad heeft volgende aanvullende reglementen op
het wegverkeer goedgekeurd:
• Uitbreiding zone 30 Tritsstraat
De zone 30 in de Tritsstraat is uitgebreid tot aan het kruispunt
met de Rusthuisstraat, dit om de verkeersveiligheid aan de
parking van de bibliotheek en de Kerkveldwegel te verbeteren.
• Verbod op vrachtverkeer in de Dorpelstraat, Voortstraat,
Nieuwe Kassei en Kwerpseweg
Het gemeentebestuur heeft beslist om geen zwaar verkeer
(+3,5T) meer toe te laten in verschillende straten van Nederokkerzeel. Door de kilometerheffing op de autosnelwegen reden er steeds meer vrachtwagens door het centrum van Nederokkerzeel en gebruiken vrachtwagenchauffeurs deze route als
sluiproute tussen de Haachtsesteenweg en Kortenberg. Vermits
de doorgang op de Kwerpseweg verboden is, heeft dit ook een
positief effect voor het zwaar verkeer in de deelgemeente Berg.
Deze doorgang voor zwaar vervoer kon alleen vermeden
worden dankzij een goede samenwerking met buurgemeente
Kortenberg die ook op de Nederokkerzeelsesteenweg een
verbod voor zwaar vervoer
ingevoerd heeft. De gemeente
Kampenhout verkoos om het
verkeersbord C23 te gebruiken zodat er geen verbod komt
voor bijvoorbeeld landbouwvoertuigen en bussen. Plaatselijke leveringen blijven steeds
mogelijk.
• Tijdelijke politieverordening:
aanpassen straatbeeld Voortstraat
In de Voortstraat ter hoogte van huisnummer 47c gaat de snelheidszone 70 over naar zone 50. Op deze plaats zal via een versmalling het straatbeeld aangepast worden zodat het visueel
duidelijker is dat hier de zone 50 begint. Daarbij wordt een voorrangsregeling ingevoerd zodat het verkeer dat de zone 50 verlaat voorrang krijgt op het verkeer dat de zone 50 wil inrijden. Op
de eerstvolgende verkeerscommissie zal deze nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd worden en indien positief bevonden zal
een definitief aanvullend reglement op de gemeenteraad ter
goedkeuring gebracht worden.
Bovenstaande reglementen zijn van toepassing na bekendmaking
op de gemeentelijke website en na het plaatsen van de verkeersborden en aanbrengen van wegmarkeringen.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

Herstel van voetpaden
en aanleg van ontbrekende verbindingen

tei
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Autodelen?
Ook in Kampenhout?
Kampenhout onderzoekt momenteel
samen met Cambio
de mogelijkheid om
autodelen in te voeren in de gemeente. Maar wat is autodelen nu precies?
Bij autodelen maken
meerdere personen
om beurt gebruik
van één (of meerdere)
wagen(s).
Autodelen gaat uit
van een eenvoudig
principe: de wagen
wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer
de wagen niet nodig is, kan deze door een
andere persoon gebruikt worden. Autodelen
biedt grote milieu- , sociale en economische
voordelen. Het vermindert het aantal auto’s,
het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik
van een wagen. Autodelen is een duurzaam
en flexibel alternatief voor het bezit van een
wagen.
Autodelen is iets voor u als u iemand bent
die:
- zijn/haar autogebruik op voorhand wil en
kan plannen
- een auto eerder ziet als gebruiksvoorwerp
dan als statussymbool

KAMPENHOUT I Milieu

Autodelen is ideaal voor wie:
- geen auto heeft, maar er af en toe wel één
(of een tweede) wil gebruiken
- de eigen (tweede) auto vrij weinig gebruikt
- overweegt om een (tweede) auto te kopen
- af en toe wel een ander type wagen wil
gebruiken
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Vooraleer dit kan worden ingevoerd, willen
we eerst nagaan of er voldoende geïnteresseerden zijn. Lijkt autodelen iets voor u?
Vul dan de enquête in onder volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/cambioinKampenhout
Meer informatie over cambio:
www.cambio.be

Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

TERSANA vzw

bodemsaneringsfonds voor de garage-,
carrosserie-, en landbouwmachinesector
Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend
in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-,
carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van
belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar
in het verleden een dergelijke activiteit uitgevoerd werd die tot
bodemverontreiniging kon leiden.
Helpen
Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, saneringswerken en de evaluatie
daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana is er dus
om haar klanten organisatorisch te ondersteunen door o.a. samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders en de dossiers verder op te volgen.
Financiële steun
Naast het organisatorisch luik, biedt Tersana ook een financiële
tegemoetkoming. Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40%
van de werking van het fonds voor haar rekening. Daarnaast zal
Tersana de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging te voorkomen.
Tersana richt zich tot twee doelgroepen. De professionele, m.n. de
garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar,
na een oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging is
vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn.
De tweede doelgroep zijn de eigenaars van gronden waar in het
verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en waar
bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat dus over gronden die
in het verleden een inrichting hadden als garage, carrosserieof landbouwmechanisatiebedrijf. Deze eigenaars dienen voor
31 december 2023 sowieso een oriënterend Bodemonderzoek
te laten uitvoeren maar deze datum valt na de uiterste aanmeldingsdatum bij Tersana die is vastgelegd op 31 maart 2022. U kan dus
best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat u, ingeval er
bodemverontreiniging wordt vastgesteld, nog een beroep kan doen
op Tersana. Indien u verwacht in aanmerking te komen voor het
fonds, raden wij u ten sterkste aan om u te informeren bij Tersana.
Tersana neemt al uw bodemsaneringszorgen over. Zo hoeft u zich
niet bezig te houden met de complexe materie en kan u zich volledig focussen op uw zaak. Daarnaast kan u dankzij de steun van de
Vlaamse overheid ook nog eens genieten van de financiële tussenkomst die de kosten van uw bodemonderzoek en -sanering drukken. Daarenboven streven we steeds het beste na voor onze klanten.
Meer informatie vindt u op de website: www.tersana.be.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20
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Seniorenbehoefteonderzoek

Hieronder leest u enkele beleidsadviezen uit
het behoefteonderzoek:
Thema ‘Wonen’:
• De diensten van het woonloket beter kenbaar maken.
• Bij het verlenen van bouwvergunningen:
aandacht voor betaalbare huurwoningen
en appartementen voor senioren.
• Stimuleren van de bouw of de verbouwing in
de badkamer naar een inloopdouche, het
goed of beter isoleren van de woning, het
gebruik van hernieuwbare energie.
• Bij alle beslissingen zorgen voor het behoud
van het landelijk en het groene karakter
van onze gemeente.
Thema ‘Buurt en Buren’:
• In samenwerking met de politie het BINproject uitbreiden in alle wijken van onze
gemeente.
• Om het veiligheidsgevoel in onze gemeente
nog te vergroten moet er meer politiecontrole op sluipverkeer, snelheid, drugs (en
drugspreventie) uitgevoerd worden.
Thema ‘Mobiliteit’:
• Veilige, goed onderhouden voetpaden en
fietspaden die overal voldoende breed zijn

DE WITLOOFGEMEENTE

ook voor rolstoelgebruikers en dan speciaal daar waar het fietspad kruist met een zijstraat: een aangepaste af- en oprit voor het
fietspad.
• Zorgen voor veilige oversteekplaatsen voor
voetgangers en fietsers waar het kan met
verkeerslichten, waar het niet kan met duidelijke aanduidingen voor de andere weggebruikers door middel van aangepaste verkeersborden en een duidelijke afbakening
van een parkeerverbod nabij een zebrapad.
• Duidelijke aanwijzing op die paden waarvan zowel fietsers als voetgangers gebruik
moeten maken, voor de veiligheid van beide
weggebruikers.
• Een veilig en ordelijk parkeerbeleid op alle
openbare wegen, ook op die wegen waar
auto’s in één richting zijn toegelaten en fietsers in de beide richtingen mogen fietsen.
• Een duidelijk en eenvoudig te raadplegen
lijst van de verschillende mogelijkheden
voor vervoer van minder mobiele senioren
zowel binnen onze gemeente als daarbuiten.
Thema ‘Denken aan de toekomst’:
• Zorg voor duidelijke en eenvormige informatie over de nieuwe erfeniswetgeving/wilsverklaring/testament.
• Informeer over andere woonvormen wanneer de eigen woning niet meer aangepast
is aan de huidige situatie van de senior.
Het uitgebreide resultaat met alle thema’s
van het behoefteonderzoek 2018 en de vergelijking tussen 2008 en 2018 vindt u op
www.kampenhout.be/seniorenbehoefteonderzoek
of op aanvraag bij de dienst welzijn.
Alle leden van SenioKa danken u voor uw
medewerking aan dit seniorenbehoefteonderzoek en engageren zich om te blijven
ijveren voor het welzijn en het welbevinden
van elke senior in onze gemeente.

KAMPENHOUT I Senioren

In 2018 heeft de gemeentelijke seniorenraad
(Senioka) via een uitgebreide vragenlijst
gepeild naar uw vaststellingen, ideeën en
voorstellen. Via de talrijke reacties heeft
Senioka beleidsadviezen voorgelegd aan het
bestuur. Senioka volgt samen met u op hoe
het beleid in onze gemeente rekening houdt
met de resultaten en adviezen van dit onderzoek. Aarzel dus niet om uw positieve en
negatieve ervaringen kenbaar te maken aan
de leden van SenioKa want zij zijn de spreekbuis van de Kampenhoutse senioren naar het
gemeentebestuur.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Smart Café
Heeft u een tablet of een smartphone? Wilt u graag wat tips
en trucs leren? We helpen u graag verder tijdens het maandelijkse Smart Café. Het is geen cursus, maar een gezellig
en leerrijk moment. Samen met anderen wisselt u ervaringen uit en leert u uw toestel beter kennen. Bent u zelf vertrouwd met een tablet/smartphone en wilt u kennis delen?
Ook dan bent u van harte welkom!
Praktische info:
Neem uw eigen smartphone en/of tablet en toebehoren mee.
U heeft de gegevens van uw Apple ID of uw Google-account nodig.
Waar: O’Berg’Inn - Bergstraat 67
Wanneer: 14 oktober, 18 november en 9 december, telkens van 9 tot 12 uur
Prijs: 8 euro
Info en inschrijvingen: Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk
02 454 54 01 of info@archeduc.be, www.archeduc.be

SENIORENFEEST
donderdag 3 oktober 2019

Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Warm middagmaal om 12 uur (deuren open vanaf 11.15 uur)
Showprogramma om 14 uur met:

KAMPENHOUT I Senioren

Gunther Neefs
Margriet Hermans
Sammy Moore
Boopsie
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Toegangsprijs:
€ 20 (middagmaal & showprogramma) - € 10 (showprogramma)
Enkel voor inwoners van Kampenhout
Kaarten verkrijgbaar van 1 augustus tot 23 september via:
Dienst bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 20) - Burgemeester & Schepenen of de vrijwilligers
Bent u in het bezit van een European Disability Card? Neem dan contact op met de dienst welzijn voor uw voordelen.

DE WITLOOFGEMEENTE
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KAMPENHOUT
SWINGT
Senioreneditie op de eerste
swingt in het centrum van
Kampenhout

Leef brandveilig
Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de
woning is het belangrijk om te investeren in voldoende
rookmelders. Veel te weinig mensen weten dat als er ‘s
nachts brand uitbreekt, u heel weinig kans heeft om
tijdig wakker te worden. Als u slaapt, ruikt u immers
niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel
en is verstikkend. Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan redden levens.

Nonstop meezingen en mee feesten met drie
muzikale musketiers: de Hollandse Belg
Johan Veugelers, de Vlaamse Sammy Moore
en de Nederlander pur sang Danny Diëgo.
Wanneer:
4 juli 2019 om 14 uur
Programma:
14 uur - Bingo
16 uur - Het Gezelligste Caféfeest
Het volledige programma kan u vinden op
pagina 24.

Daarom heeft de brandweer van Hulpverleningszone
Vlaams-Brabant Oost, in samenwerking met 3Wplus en
het gemeentebestuur van Kampenhout, op de tuin-,
bio- en streekproductenmarkt hun interactieve brandweermobiel voorgesteld. In het voertuig kregen bezoekers boodschappen over brandveiligheid en hadden
ze de mogelijkheid om deel te nemen aan een interactieve quiz.

KAMPENHOUT I Senioren I Wonen

Meer info over brandveilig leven en wonen vindt u op
de website www.leefbrandveilig.be.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Huurhuis isoleren?
Fluitje van een cent!
Verhuurt u een woning? Dan heeft u misschien al gehoord dat die steeds energiezuiniger moet worden.
Dakisolatie is verplicht vanaf 2020 en ook hoogrendementsglas zal dat in de nabije toekomst zijn. Om
verhuurders daarbij een handje te helpen, organiseert de Vlaamse overheid de huur- en isolatiepremies. Dankzij die projecten, krijgen verhuurders die
hun woning verhuren aan bepaalde doelgroepen of
aan een bepaalde maximale huurprijs, een extra hoge
premie voor investeringen in dakisolatie, hoogrendementsglas en/of spouwmuurisolatie.
Verhuurt u aan een van de doelgroepen?
Premies nu uitzonderlijk hoog
De premies voor energie-investeringen in huurwoningen zijn nu uitzonderlijk hoog. Dit terwijl er binnenkort
verplichtingen gelden. Het is dus nu het moment om
te investeren. Samen met de komst van de verplichtingen, verdwijnen wellicht de premies. Extra voordelig is dat die premie op voorhand wordt toegekend. U
betaalt als verhuurder dus een fors lagere factuur. Bovendien stoomt u uw eigendom met een paar eenvoudige ingrepen klaar voor de toekomst. Daardoor
zal de waarde van de woning stijgen.

KAMPENHOUT I Wonen

En dat is niet alles, want een projectpromotor begeleidt u in het proces: hij berekent de investeringskost,
vraagt de premie aan bij de netbeheerder, helpt bij de
zoektocht naar eerlijke prijzen bij vakbekwame aannemers, controleert de werken en trekt de premie af
van de factuur. Als verhuurder engageert u zich tevens om de huurprijs niet te verhogen omdat er energiebesparende werken worden uitgevoerd en om het
huurcontract niet voortijdig op te zeggen.
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Meer informatie: www.fluvius.be/nl/thema/premies/
premies-voor-sociale-verhuurders
Contact:
Ine Renson (3Wplus Energie):
ine.renson@3wplus.be – 02 451 53 89
woonloket@kampenhout.be – 016 65 99 18
(op maandag en dinsdag)

Energiesnoeier helpt u
besparen op energiefactuur
Mensen die behoren tot bepaalde doelgroepcategorieën en die willen besparen op hun energiefactuur
maar niet goed weten hoe, kunnen een beroep doen
op de energiesnoeiers van 3Wplus.
De laatste jaren is de energiefactuur serieus de hoogte
in gegaan. Vooral voor wie het financieel niet zo breed
heeft, is de extra kost niet altijd gemakkelijk om dragen. Ook voor het milieu is het een goede zaak om
energie te besparen. Uw energiefactuur omlaag krijgen, kan al door het nemen van enkele kleine ingrepen. De energiesnoeiers van 3Wplus maken u hier
graag wegwijs in. Na het maken van een afspraak komt
een van hen bij u thuis om het energieverbruik van uw
gezin in kaart te brengen, maar daar blijft het niet bij.
De energiesnoeiers geven ook tips om het verbruik te
verminderen en voeren kleine ingrepen uit die rechtstreeks tot energiebesparing leiden. Dat gaat bijvoorbeeld over het plaatsen van radiatorfolie, spaardouchekoppen of spaarlampen. Elk bezocht gezin heeft
recht op een spaarpakket ter waarde van 20 euro.
Vraag nu gratis een energiescan aan via
energiesnoeiers@3wplus.be of 0498 28 53 81.
Meer info over de voorwaarden via
www.energiesnoeiers.net/energiescan.html
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Zitdagen
verwarmingstoelagen
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

25 juni 2019
24 juli 2019
20 augustus 2019

Buurtrestaurant
Pure Goesting

16 - 18 uur
14 - 16 uur
16 - 18 uur

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de
zitdagen van OCMW Kampenhout. Als u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na levering, kan u contact
opnemen met de sociale dienst.
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.
Meer info:
016 31 43 10
socialedienst@ocmw-kampenhout.be

Kampenhout kermis
in Molenstee
Op zondag 16 juni 2019 van 14 tot 17 uur kan u in woonzorgcentrum Molenstee (Gemeenteplein 1) komen genieten
van een lekker drankje en een stukje verse taart. Daarnaast
bieden we ook huisgemaakte confituur te koop aan, met
veel liefde en toewijding bereid door onze bewoners. De
opbrengst van dit alles gaat naar de aankoop van een comfortabele Thera-Glide schommelstoel. We worden op die
dag trouwens sympathiek bijgestaan door bewoners van
Ons Tehuis Brabant.

Dinsdag 25 juni
Provençaalse soep, kalkoen cordon bleu met champignons en gefrituurde hertoginnen aardappelen, aardbeientaart.
Donderdag 27 juni
Broccolisoep met bloemkoolroosjes, vleesbrood met
krieken en aardappelpuree, appeltaart.
Dinsdag 02 juli
Heldere kippensoep met vermicelli, gehaktbrood met
asperges in witte saus en kruidenaardappelen, ijsje.
Volledig menu beschikbaar op
www.ocmw-kampenhout.be/buurtrestaurant
Meer info?
Onthaal OCMW 016 31 43 10
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be/buurtrestaurant

KAMPENHOUT I OCMW

Meer info:
016 31 43 28
wzc.molenstee@ocmw-kampenhout.be

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.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Sporteldag aan zee
De sporteldag staat open voor alle 50-plussers. Zowel
individuen als groepen zijn van harte welkom. De deelnemers krijgen deze dag ook de kans om wat cultuur
en toerisme van de streek op te snuiven.

Zwemlessen
voor 50-plussers

Keuze uit het programma:
Voormiddag: begeleid fietsen, wandelen, petanque,
kubb, vrij bezoek Blankenberge,
dropping De Haan (8km)
Namiddag:

vrij fietsen, wandelen, petanque, kubb,
vrij bezoek Blankenberge, dropping 		
Zeebrugge (7km)

Doorlopend: minigolf/biljart
Ganse dag vrij fietsen: + 5 euro
Prijs:

15 euro (inbegrepen: sport, verzekering,
soep, 1 broodje club kaas/hesp en
busvervoer)

Wanneer:

vrijdag 20 september 2019

Waar:

Blankenberge

Inschrijven: voor 4 september bij de sportdienst

KAMPENHOUT I Sport

Onder het motto ‘nooit te oud om te leren’ bieden we
senioren de mogelijkheid om op een rustige manier
kennis te maken met het plezier om zich als een vis in
het water te voelen. Er zijn lessen voor beginners en
voor gevorderden (verbeteren of leren van een
nieuwe zwemstijl).
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Wanneer:

van 4 oktober tot en met 13 december 		
2019, elke vrijdag van 12.15 tot 13 uur

Waar:

Zwembad Tremelo, Veldonkstraat 3, 		
3120 Tremelo

Prijs:

30 euro voor 10 lessen
(inbegrepen: inkom en zwemles)

Inschrijving: online via www.tremelo.be/vrijetijdsloket,
aan de kassa van het zwembad
of bij de sportdienst van Kampenhout.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 40 personen!
Schrijf dus zo snel mogelijk in!
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

(Fiets)sportdag Balenberg
Fiets je graag, wil je graag kennismaken met de wielersport
of wil je gewoon een afwisselende sportdag beleven?
Schrijf je dan in voor de (fiets)sportdag op de Balenberg in
Tremelo. Allerlei sportactiviteiten staan op het programma:
workshop fietstechniek, initiatie BMX, initiatie off-road,
boogschieten, geo-chache en honkbal. Al het sportmateriaal is voorzien ter plaatse. Je hoeft dus geen eigen helm of
fiets mee te brengen.
Er is busvervoer voorzien vanaf Kampenhout Sas om 8.30
uur. We zijn terug rond 17 uur.
Wanneer:

dinsdag 9 juli 2019

Waar:

Sven Nys Cycling Center
(Balenbergstraatje 11, Tremelo)

Voor wie:

10- tot 16-jarigen

Prijs:

20 euro (inbegrepen: activiteiten,
verzekering, middagmaal)

Inschrijven: voor 28 juni bij de sportdienst door het online
inschrijvingsformulier in te vullen op:
www.kampenhout.be/inschrijving-fietssportdag
Meer info:

sport@kampenhout.be

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

European Disability Card
Een kaart om toegang van personen met een handicap
tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken.
Hoe en waar gebruikt u de kaart?
• U kunt de European Disability Card gebruiken voor
cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld
bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark).
• Raadpleeg de website, reclame, flyers,... van de plaats
die u bezoekt of neem contact op met de organisator. Hij
zal u informeren over de voordelen voor kaarthouders.
• De kaart kan in België gebruikt worden en in de zeven
andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland,
Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.
• De kaart is strikt persoonlijk. De voordelen zijn uitsluitend
voor persoonlijk gebruik. U moet de kaart altijd bij zich
hebben om de voordelen te krijgen.
Heel wat partners zoals Mini-Europa, de Grotten van Han of
de Zoo van Antwerpen, maken al deel uit van het netwerk
dat de kaart aanvaardt.
De European Disability Card is ontwikkeld en ingevoerd
dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen die instaan voor het integratiebeleid voor personen
met een handicap (FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ,
PHARE en DSL).
Waar aanvragen:
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid schriftelijk of
via www.handicap.belgium.be
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) via www.vaph.be/

KAMPENHOUT I Sport I Welzijn

Meer over de kaart: www.eudisabilitycard.be
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14u. // Bingo
16u. // Het Gezelligste Caféfeest
19.30u. // Les Folles De Gand
22u. // Ontpopt
Drank verzorgd door vzw Carnaval Kampenhout

DONDERDAG

25/07

NEDEROKKERZEEL
DONDERDAG

08/08
BUKEN

DONDERDAG

29/08
BERG

20u. // Boney & The Fannies
22u. // Le Frique
Drank verzorgd door
Landelijke Gilde Nederokkerzeel

20u. // Olivier & Crooniek
22u. // Lenny en de Wespen
Drank verzorgd door
Landelijke Gilde Buken

20u. // Op Losse Schroeven
21u. // Prijsuitreiking
Zomerse Fotozoektocht
22u. // R.U. Sirius?
Drank verzorgd door
Jong Cantabile
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