Like
ons op
Facebook

gemeenteberichten
31e jaargang nr. 5 • november 2019

8

© J.-M. Verhulst

Xxx

10
Xxx

Eindejaarsmarathon en -jogging

4

Verhuis gemeentediensten
naar Kasteel Van Bellinghen
Infoavond 'Is jouw woning brandveilig?'

Kerstmarkt 2019
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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11
Gemeente
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Nieuws uit de gemeente
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgerzaken
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Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Cultuur & Bib
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Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Bib
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Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Jeugd
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Uit in Kampenhout
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Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
Openingsuren
administratieve diensten:
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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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.

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten

016 65 99 23

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

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

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

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

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

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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Beste Kampenhoutenaar,
De herfst luidt de afwisseling
der seizoenen in. Deze afwisseling geeft ons energie om
steeds weer een nieuw hoofdstuk aan te snijden. De verkozen
meerderheid werkt intens samen met onze diensten aan verschillende hoofdstukken voor
een evenwichtig meerjarenplan.
Een eerste tipje van dit meerjarenplan werd reeds opgelicht
met de aankoop van het Kasteel Van Bellinghen. Deze opportuniteit bood zich op korte termijn aan en doorstond de vergelijking met onze bestaande site van het gemeentehuis.
Deze zal te koop aangeboden worden onder strikte voorwaarden. We willen namelijk de kans geven aan de ontwikkeling van aantrekkelijker wonen en kleinschalige handel en
horeca. Dit in combinatie met groene publieke ruimtes. U kan
het beschouwen als een ruil die financieel voordeliger uitkomt. Bovendien zal dit een betere dienstverlening voor al
onze Kampenhoutenaren en een aantrekkelijkere dorpskern
opleveren. Met andere woorden: twee vliegen in één klap.
Het einde van 2019 nadert en die eindejaarsperiode biedt ons
een gloed van warmte. Niet alleen de sportieve warmte van de
eindejaarsjogging en –marathon op 21 en 22 december, waar
we ons met z’n allen zullen smijten voor het goede doel. Maar
zeker ook die typische innerlijke warmte van de kerstperiode
die de Kerstmarkt en de Stoempdag ons zullen bezorgen.
Vele organisaties en activiteiten zorgen ervoor dat mensen
elkaar ontmoeten. Ontmoeten en verbinden: u zal er in de
toekomst meer en meer van horen.
Het belooft een boeiend einde van 2019 te worden.
Boordevol initiatieven en ideeën.
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Bent u 50 jaar in 2019?
Feest dan met ons mee!
Zaterdag 23 november is het feestdag
voor de 50-jarigen
in Kampenhout!
U bent van harte welkom met uw partner in de parochiezaal van Nederokkerzeel voor 'Reunite '69', een
pop-up food & drinks & dance-café. Om 18 uur openen we de deuren voor een gezellig samenzijn met
buffet en muziek.
Hierbij dus een oproep aan alle personen van 1969 die
geboren en getogen zijn, gewoond hebben of woonachtig zijn in Groot-Kampenhout om samen te vieren.
Kent u een 50'er met een Kampenhoutse link? Verwittig hem/haar snel om dit uniek event niet te missen. Snel inschrijven is de boodschap (vóór 17/11/2019)
via mail naar ‘kampenhout1969@gmail.com’ of
facebook ‘Kampenhout 1969’.

Ondertekening
'Bomencharter' en nieuw
'Klimaatengagement'
Het gemeentebestuur wil inzetten op een duurzaam
klimaatbeleid. Daarom werd in oktober het 'Bomencharter' en een nieuw 'Klimaatengagement' voor
Vlaams-Brabant ondertekend. Lees er meer over
op pagina 12.

© Provincie Vlaams-Brabant
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Uw burgemeester,
Kris Leaerts
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Gemeentediensten verhuizen naar Kasteel Van Bellinghen
Half oktober vernam het gemeentebestuur van Kampenhout
dat het de mogelijkheid kreeg om het Kasteel Van Bellinghen
aan te kopen. Een aanbod waar het gemeentebestuur met
het oog op de toekomst graag op in ging. Aan de gemeenteraad van 24 oktober werd gevraagd om deze aankoop goed
te keuren. Het doel van deze aankoop is om de gemeenteen ondersteunende OCMW-diensten hier samen te huisvesten in het kader van de integratie. Daarnaast zal de site waarop het huidige gemeentehuis staat, aangewend worden om
de dorpskern van Kampenhout een nieuwe impuls te geven.
De definitieve verhuis is gepland voor halfweg 2022.
Het Kasteel Van Bellinghen is een geklasseerd, neoclassicistisch herenhuis dat rond 1855 gebouwd werd en vanuit historisch oogpunt van onschatbare waarde is voor Kampenhout.
Sommigen situeren de oorsprong van dit gebouw in de 12e
eeuw toen dit domein een verlaten dorpshof was van de
Campenholts, een voornaam adellijk geslacht dat als lokale
vertegenwoordiger van de Brabantse hertog optrad. De geschiedenis van de gemeente Kampenhout heeft er als het
ware zijn oorsprong. Een reden te meer om dit gebouw aan te
kopen. De aankoopprijs zou rond de 1.995.000 euro liggen.
Integratie gemeente en OCMW-diensten
Sinds het nieuwe decreet lokaal bestuur in werking getreden is op 1 januari 2019, werkt het gemeentebestuur volop
aan de integratie van gemeente- en OCMW-diensten. De
aankoop van het Kasteel Van Bellinghen komt dus op het
ideale moment, want dit zal ervoor zorgen dat de integratie
ook tastbaar wordt voor de bevolking: één geïntegreerde
dienstverlening onder één dak.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

De burger zal amper hinder ondervinden van de geplande
verhuis, want het kasteel ligt schuin tegenover het huidige
gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 16) en geeft recht uit
op de Frederik Wouterslaan. Onze inwoners zullen in de
toekomst dus letterlijk de straat moeten oversteken.
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Situering Kasteel Van Bellinghen (geel) en de oude pastorie
(blauw) ten opzichte van het huidige gemeentehuis (rood).

Nieuw leven in Kampenhout-centrum
Aangezien de gemeentediensten het huidige gemeentehuis verlaten, betekent dit ook dat er ruimte vrijkomt op
deze site. Het gemeentebestuur wil van deze gelegenheid
gebruik maken om het centrum van Kampenhout nieuw leven in te blazen. De site aan de Gemeentehuisstraat 16 zal
verkocht worden onder de vorm van een wedstrijdaan
besteding. Uiteraard zullen er verschillende voorwaarden
opgelegd worden. De bedoeling is om een kwalitatieve en
aantrekkelijke dorpskern te creëren die volledig past binnen deze omgeving. Dit kan onder andere door nieuwe
woonvormen, bv. kleinschaliger wonen of kleinere handelszaken een kans te geven.
De geïntegreerde dienstverlening van gemeente en OCMW
optimaliseren en de dorpskern van Kampenhout doen heropleven zijn twee punten die opgenomen zijn in de meerjarenplanning. Met deze aankoop slaat het gemeentebestuur
dus twee vliegen in één klap.
Financieel en ruimtelijk een goede zaak
Het Kasteel Van Bellinghen is een gebouw met drie ruime
verdiepingen, een zolder en een (droge) kelder. De totale
oppervlakte is 1.410 m² en biedt ongeveer 200 m² kelderruimte voor archief. Dat is een verbetering ten opzichte van
de huidige drie gebouwen. Het gemeentehuis, de politie en
de oude school, waar de diensten openbare werken en omgeving zitten, hebben samen een oppervlakte van 1.041 m²
en 250 m² archiefruimte.
In vergelijking met de beoogde kosten voor verbouwingen
die de komende jaren aan de huidige gebouwen moeten
gebeuren, is deze aankoop financieel ook een voordelige
zaak.
Zo zijn er de noodzakelijke aanpassingen aan de diensten
bevolking en burgerlijke stand met het oog op de privacywetgeving en de creatie van een volwaardig onthaal en loketfunctie. Momenteel hebben de burgers onvoldoende
privacy bij het aanvragen van persoonlijke stukken (paspoort, rijbewijs,...) of de aangifte van een geboorte, huwelijk
of sterfgeval. Op dinsdagavond leidt dit vaak ook tot lange
wachtrijen.
Het Kasteel Van Bellinghen sluit daarnaast aan bij de oude
pastorie van Kampenhout. Ook hier kunnen in de toekomst
diensten in onder gebracht worden. Tussen deze twee gebouwen is er bovendien een grote grasweide binnen de
ommuurde site. Hier kunnen in de toekomst kleinschalige
dorpsactiviteiten doorgaan die Kampenhoutenaren met elkaar verbinden.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Kortom: deze site biedt toekomstperspectieven voor de
volgende generaties én voor de functionaliteit van deze
prachtige geklasseerde gebouwen.

De streefdatum om intrek te nemen en de bevolking een
splinternieuw gemeentehuis aan te bieden, is halfweg
2022. Niet alleen voor de burger, maar ook voor het personeel zal dit een grote stap voorwaarts betekenen. Werken
in een vernieuwd en uniek kader kan de dienstverlening
alleen maar extra stimuleren.
Zeventien jaar lang hebben Geert Maertens en zijn vrouw
Goedele bloed, zweet en tranen gespendeerd aan intensieve restauratiewerken. Met enige droefheid nemen ze
dan ook afscheid van hun kasteel, maar ze zijn zeker ook
verheugd dat hun levenswerk nu in de goede handen van
de gemeente Kampenhout terecht komt. Zo kan gans de
bevolking binnenkort genieten van dit prachtige gebouw,
van hun nieuw gemeentehuis.

© J.-M. Verhulst

Intrek medio 2022
Vanaf juni 2020 is het pand zelf beschikbaar. Het gemeentebestuur wil zichzelf voldoende tijd gunnen om alles grondig te bestuderen en de nodige aanpassingen aan de toegankelijkheid en inrichting van het Kasteel uit te voeren.
Uiteraard steeds met het nodige respect voor het gebouw
zelf.

Kasteel Van Bellinghen:
Enkele (historische) feiten
• Neoclassicistisch vrijstaand herenhuis met 3 verdiepingen.
• Aangelegd als een symmetrisch U-vormig complex met woonhuis, dienstvleugels en een volledig ommuurde tuin.
• 12e eeuw: een verlaten dorpshof van de Campenholts dat gedurende lange tijd onbebouwd bleef.
• In 1761 laat een zekere De Cauter hier een landhuis
of kasteel optrekken te midden van een ommuurd
park van 2,5 hectare.
• Circa 1855: de heer De Ro bouwt een verdieping
bij en herstelt het zwaar vervallen kasteel tot zijn
huidige vorm.

• Het kasteel raakt hierna in verval en huisvest onder andere een hoender- en konijnenkwekerij,
een notariaat (rond 1951) en een jongenstehuis
‘Edele Brabant’.
• Eerdere pogingen om hier het gemeentehuis in
onder te brengen strandden in de eerste helft van
de 20e eeuw door politieke strubbelingen.
• Anno 2019 is het kasteel in handen van Geert
Maertens en zijn vrouw Goedele die het volledig
restaureerden.
Bron + meer info:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/39831

DE WITLOOFGEMEENTE
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• De naam is afkomstig van het notarisgeslacht Van
Bellinghen dat er tussen 1890 en 1894 gevestigd was.
Zij lieten de gevels cementeren en wit schilderen.
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

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

Frederik Michiels & Lien Vanderveken

24/08/2019

Sep Outtier & Marian Van den dries

24/08/2019

Fred De Clercq & Leentje Meeuwens

31/08/2019

Geboortes

Dieter Peeters & Jordis Leys

21/09/2019

Gibi Njie & Ida Borremans

24/09/2019

Frank De Wals & Sarah Peeters

19/10/2019

David Clam & Hilde Vandenheuvel

19/10/2019

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Giuseppe Buffa &
Nadia Yacoubi
Gaëtan Guiette &
Marijke Hendrickx
Zino Witpas &
Cassandra De Smet
Simon Ghijselings &
Karolien Pyckhout
Raf Wouters &
Kirsten Havet
Jeroen Heymans &
Katleen Dekeyser
Jens Grammet &
Tine Dewulf
Jaimy Vanden Brande &
Emma Veekmans
Heleen Van Baelen &
Sara Jacobs
Bart Van Boxel &
Nathalie Van Kerckhoven

Amélia

4/05/2019

Arthur

7/06/2019

Délano

17/06/2019

Emile

2/07/2019

Oscar Dekeyser & Francinne Kerinckx

Liv

2/07/2019

Fred Tutenel & Emi Lami

Lewis

3/07/2019

Benni Peeters & Anny Imbrechts

Jules

18/07/2019

Louise

29/07/2019

Noé

30/07/2019

Marie

8/08/2019

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Gouden huwelijksjubilarissen
Dirk Vanhoof & Maria Vandessel
Jimmy Elseviers & Christiane Dewandeleer
Alain Rothé & Vida Ouziel
Jozef Poels & Jeanine Huysmans
René Van den dries & Lisette Cleynhens
Victor Verbist & Denise Coussaert
Jacques Van Wichelen & Gilberte Tonné
Diamanten huwelijksjubilarissen
Fons Wellens & Francine Feyens
André Slegers & Maria De Greef

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

Alfons Stroobants & Paula Van Nieuwenhuyse

Overlijdens

Jules Liekens
Maurits Mommens
Edmond Vandenbroeck
Hubert Verdoodt
Paula De Coninck
Louis Geens
René Verhoeven
Edwine Couillien
Inès De Meulder
Freddy Imbrechts
Elza Doms

Huwelijksjubilarissen

12/07/2019
12/07/2019
26/07/2019
02/08/2019
10/08/2019
11/08/2019
16/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
01/09/2019
11/09/2019

Frans Peeters & Simona De Coster
Briljanten huwelijksjubilarissen
Eduard Cockaerts & Maria Vandermeiren
Sylvain Van Langendonck & Francine Vandam
Roger Slegers & Finke Vandermeiren
De huwelijksjubilarissen ontvangen gelukwensen en
geschenken van het Koninklijk Paleis, de Provincie en het
gemeentebestuur.

Huwelijken
(augustus-september-oktober)
Miguel Martinez Soares Moreira &
Lindsay Martinez

02/08/2019

Ian Van der Eedt & Annelies Vandertwee

10/08/2019

Mike Kempeneers & Elke Orband

17/08/2019
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71

Van letters
en boeken

&B

ib

Tentoonstelling en lezing
Vlaamse Meesters
Van 9 tot en met 30 november loopt er in de
bibliotheek een tentoonstelling over ‘Vlaamse
Meesters’. Bent u gebeten door de werken
van Vlaamse Meesters zoals Rubens, Bruegel
of Van Eyck? Dan is deze tentoonstelling iets
voor u. Speciaal voor deze gelegenheid werden de werken becommentarieerd door verschillende bekende Vlamingen. U kan langskomen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
In het kader van deze tentoonstelling geeft de
doorwinterde verteller Selle de Vos op dinsdag 19 november om 19.30 uur op eigen geniale wijze tekst en uitleg bij de tentoongestelde werken. Gratis én niet te missen!

KAMPENHOUT I Cultuur & Bib

De dagelijkse omgang met teksten
maakt ons blind voor de schoonheid
van de letters. Daarom hebben vijf kunstenaars uit Kampenhout het initiatief
genomen om in de bibliotheek letters,
woorden en teksten in dialoog te brengen met boeken. Gekapt in steen of
hout, gekalligrafeerd op papier en in
boek gebonden, geven zij een frisse
kijk op onze schrijftekens. Deze gratis
tentoonstelling loopt
in de bibliotheek van
9 december tot 23 januari tijdens de openingsuren.

ur
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Bib

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

Het Groot Dictee Heruitgevonden

Luistervinken en breicafé

Bent u een echte taalpurist? Net als verschillende bibliotheken in
Vlaanderen organiseert de bibliotheek op vrijdag 6 december om
19.30 uur het ‘Groot Dictee Heruitgevonden’, een speels en zeker
niet te academisch dictee. Het dictee wordt voorgelezen door Kampenhoutenaar Maxim Waladi. Schrijf u in via bibliotheek@kampenhout.be.

Kom binnen in de bib, neem plaats en spits uw
oren. Onze voorlezers nemen u mee op verrukkelijke avonturen, ver weg of gewoon dichtbij. Want
voorlezen is heerlijk (ont)spannend!
Wie 5 keer komt luisteren, krijgt een geschenkje!
Voor wie?
Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Kostprijs?
Gratis, inschrijven hoeft niet.
En de (groot)ouders?
Zij mogen rustig genieten van ons aanbod boeken,
kranten of tijdschriften en een heerlijk kopje koffie
of thee. Wie zin heeft in breien kan aansluiten bij
het breicafé. De dames van de KVLV helpen u
graag op weg.
Data?
Elke laatste woensdag en zaterdag van de maand,
tenzij anders vermeld, zijn de kindjes welkom. Op
woensdag om 16 uur, op zaterdag om 11 uur. Het
breicafé gaat enkel door op zaterdag om 11 uur.
In het najaar zal Luistervinken plaatsvinden op:
• Wo 27/11
• Za 30/11 (met verrassing)
• Vrij 20/12 (Wintervertelnacht)
• Za 28/12

KAMPENHOUT I Bib

Zin om zelf voor te lezen?
Laat het ons dan weten via 016 65 99 79 of
bibliotheek@kampenhout.be.
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Wintervertelnacht
Geen betere tijd voor het voorlezen van verhaaltjes dan
hartje winter. Onze kleinste lezers (en (groot)ouders!) zijn
op vrijdag 20 december van 19 tot 20 uur meer dan welgekomen voor een gezellige winterse voorleesavond.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Eedaflegging
kindergemeenteraad
Jeugdraad 2019-2020
In september mocht onze jeugdraad er al
meteen in vliegen en advies geven over verschillende reglementen van onder andere het
Kunstenatelier en de vakantiewerkingen.
Wat staat er nog op het programma? De jeugdraad kiest elk jaar een toffe activiteit uit om de
vrijwilligers van het jeugdwerk te bedanken
voor hun inzet, ze bespreken welke grote en
kleinere werken ze willen uitvoeren aan hun lokalen en zorgen dat de subsidies evenredig verdeeld worden. Tijdens elke jeugdraad brengen
de jeugdverenigingen elkaar op de hoogte van
de laatste nieuwtjes en activiteiten.

Yelina Steuts is de kersverse kinderburgemeester van Kampenhout! Komend jaar zal zij, samen met de 5 kinderschepenen en
15 kindergemeenteraadsleden, de kindergemeenteraad vormen.
Op donderdag 26 september legden de kindergemeenteraadsleden hun eed af in Kampenhout in het bijzijn van het schepencollege, de burgemeester, ouders en sympathisanten. Bij de ouders
waren vooral fiere gezichten te zien, bij de kinderen sloeg de stress
hier en daar toch wat toe. De receptie nadien was in ieder geval dé
ideale gelegenheid om te klinken op hun nieuwe titel!
Zoals de traditie het wil, brengt de kindergemeenteraad ook dit jaar
een bezoekje aan de kerstmarkt in onze gemeente en trekken ze
met hun nieuwjaarswensen naar woonzorgcentrum Molenstee.
Daar maken ze graag tijd om samen met de bewoners een spelletje
te spelen. Daarnaast staat er nog een uitstap op de planning en
zoeken ze ook uit op welke manier de kindergemeenteraad onze
gemeente weer een stukje mooier/beter/veiliger/… kan maken.

• Week 1: Speelplein ‘t Grobbeltje
• Ma 23, di 24 en vr 27/12
• Sport- en cultuurcentrum Berg
• Inschrijven mogelijk tot 11/12
• Week 2: Speelplein ‘t Grobbeltje
• Ma 30/12, di 31/12 en vr 3/1
• Sport- en cultuurcentrum Berg
• Inschrijven mogelijk tot 11/12
• Week 2: sportweek
• Ma 30/12, di 31/12, do 2/1 en vr 3/1
• Sporthal Kampenhout
• Inschrijven mogelijk tot 9/12

DE WITLOOFGEMEENTE

Opgelet:
• Er is geen speelpleinwerking op
25 en 26 december en op 1 en 2 januari.
• Er is geen sportkamp op 1 januari.
• Op 24 en 30 december sluiten de deuren
van Speelplein ’t Grobbeltje en het sportkamp
om 16 uur.
• Inschrijven via: http://kampenhout.ticketgang.eu
Benieuwd naar het vakantieaanbod van 2020?
Vanaf 1 december 2019 vindt u de nieuwe
vakantiegids op www.kampenhout.be.
Inschrijven kan vanaf 6 januari 2020.

KAMPENHOUT I Jeugd

Vakantieaanbod: Kerstvakantie
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Datum
Van za 9/11 tot za 30/11
tijdens openingsuren bib
Vr 15/11, 6/12, 20/12
van 13 tot 14.30 uur
Za 16/11 en za 14/12
van 10 tot 13 uur
Ma 18/11 en 16/12
van 14 tot 17 uur
Ma 18/11
om 19 uur
Di 19/11
om 19.30 uur
Za 23/11
om 18 uur
Zo 24/11
van 8 tot 11 uur
Zo 24/11
van 14 tot 17 uur
Zo 24/11
van 13 tot 17 uur
Di 26/11, 10/12
van 19 tot 20.30 uur
Wo 27/11, za 30/11,
vr 20/12, za 28/12
Za 30/11

Omschrijving

Meer info op pagina 7

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.

CoderDojo organiseert gratis programmeerclubs, de zogenaamde ‘Dojo's’. In die Dojo's leren
meisjes en jongens programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen, enz. CoderDojo
maakt van ontwikkelen en programmeren een superleuke, keigezellige en megatoffe leerervaring.

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

Meer info op pagina 19
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Pop-up food & drinks & dance café. Reünie voor alle (gewezen) inwoners van Kampenhout van
1969. Meer info en inschrijvingen: kampenhout1969@gmail.com of facebook ‘Kampenhout1969’.
Inschrijven voor 17/11!

Een gezond ontbijt voor iedereen. Iedereen is welkom. Mogelijkheid om een boek te kopen of te
verkopen. Meer info: kampenhout.gezinsbond.be.

Naai- en kledingherstel, fietsherstelling, herstellen van juwelen, workshop van T-shirt tot draagtas,
kinderworkshop. Stand met kennismaking Mamadepot uit Leefdaal. Herstelling is gratis. De
wisselstukken dienen betaald te worden. Meer info: KVLV.

Publiciteitskaravaan van de Kampenhoutse handelaars doorheen de gemeente met in de laatste
wagen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.

Om de 2 weken, op dinsdagavond, wordt er gefietst (tot en met eind maart) aan een sportief tempo.
In principe enkel voor sportieve leden. Deelnemers worden gevraagd aandacht te hebben voor het
dragen van een helm en het bij zich hebben van een performant licht.

Meer info op pagina 8

Leuke quiz voor gelegenheidsploegen. Organisatie: Go! Basisschool Spectrum.

Tentoonstelling
‘Vlaamse Meesters’

Vrijdag na de noen
wandeling

CoderDojo
Kampenhout

Senioren
dansnamiddag

Infoavond ‘Is jouw
woning brandveilig?’

Lezing
‘Vlaamse Meesters’

Reunite ‘69

Ontbijt voor iedereen

Repair café

Sinterklaasstoet

Dinsdagavond
Fietstocht - Wintereditie

Luistervinken

Spectrumquiz

Go! Basisschool spectrum

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Vertrek:
Kerk van Kampenhout

Start: Gemeenteplein
Kampenhout

Park van Relst

Basisschool Ter Bronnen
(Tiendeschuurstraat 17)

Parochiezaal
Nederokkerzeel

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Glazen Zaal
(Dorpsstraat 9)

Zaal Den Ast
(Brouwerijstraat 23)

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Diverse startlocaties

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Locatie

in Kampenhout

Activiteit

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

KAMPENHOUT I UIT
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Di 3/12 om 19.30 uur
Van vr 6/12 tot ma 9/12
Vr 6/12
vanaf 19.30 uur
Za 7/12
vanaf 19.30 uur
Ma 9/12 en 10/02
van 9 tot 12 uur
Van ma 9/12 tot do 23/01
Za 14/12
van 17.30 tot 22 uur
Di 17/12
vanaf 14 uur
Di 17/12
van 19 tot 21 uur
Vr 20/12 van 19 tot 20 uur
Za 21/12 en zo 22/12
Zo 19/01
Do 6/02
vanaf 20 uur
Di 11/02
van 19.30 tot 21 uur

Za 15/02 vanaf 14 uur

Meer info op pagina 16
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Muzikale avond vol verrassingen, niet te missen! Noteer deze datum alvast in uw agenda. In
samenwerking met toneelkring 'De Anjelier'. Kostprijs: 10 euro.
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Stemmige kerstliederen voor jong en oud. Gratis toegang.

Meer info op pagina 8
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Nieuwjaarsconcert.

Door Jos Meersmans, musicoloog, auteur van zoveel gesmaakte portretten van muzikale grootheden en graag geziene gast op Kampenhoutse Davidsfonds-avonden. Nu is het de beurt aan Ludwig
van Beethoven, gezien door Franz Schuberts bril.

Lezing van VRT-journalist Peter Verlinden, waarin hij aan de hand van vele concrete voorbeelden
uitleg geeft over hoe de massamedia omgaan met oorlog en vrede, met terrorisme en de vluchtelingencrisis en met (internationale) conflicten.
Inschrijven: bibliotheek@kampenhout.be, kostprijs: 5 euro.

Opendeur met pannenkoekenfestijn in GO! basisschool Spectrum vanaf 14 uur: maak kennis met de
school en de leerkrachten en kom een lekkere pannenkoek smullen. Randanimatie voorzien.

Praatcafé Dementie

Tentoonstelling
Vervoer

Het Groot Dictee
Heruitgevonden

KANNIBALE

Smart Café

Van letters en boeken

Stoempdag OCMW
Kampenhout

Kerstmarkt
Kampenhout

Kersttoppers

Wintervertelnacht

Eindejaarsmarathon
en -jogging

Nieuwjaarsconcert
Koor Cantabile

Beethoven, de grote
Geweldenaar

De bib nodigt uit: Peter
Verlinden

Opendeur met pannenkoekenfestijn - GO!
basisschool Spectrum

Go! Basisschool spectrum
(Tiendeschuurstraat 17)

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Paxbar
(Brouwerijstraat 6)

Kerk Berg

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Bibliotheek (Tritsstraat 5)

Cafetaria wzc Molenstee
(Gemeenteplein 1)

Gemeenteplein
Kampenhout

Glazen Zaal
(Dorpsstraat 9)

Bibliotheek (Tritsstraat 5)

Café O’Berg’Inn
(Bergstraat 67)

Sport- en cultuurcentrum
Berg

Bibliotheek (Tritsstraat 5)

Parochiezaal
Nederokkerzeel

Glazen Zaal (Dorpsstraat 9)

Parochiezaal
Nederokkerzeel

(Tiendeschuurstraat 17)

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
Wilt u uw activiteit ook in deze agenda zien verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer uw gegevens voor maandag 6 januari 2020 in!

Za 30/11 van 17 tot 22.30 uur
Zo 1/12 van 11.30 tot 15 uur

Op het menu de exclusieve ossentong in Madeirasaus of kip met champignonroomsaus.
De opbrengst gaat naar het onderhoud en de renovatie van de parochiezaal.

Tongdagen Parochiezaal
Nederokkerzeel

vanaf 19 uur
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Ondertekening Bomencharter en
Klimaatengagement Vlaams-Brabant
Het gemeentebestuur wil inzetten op een duurzaam klimaatbeleid. Daarom
werd op donderdag 17 oktober het ‘Bomencharter’ voor Vlaams-Brabant ondertekend. Samen met 18 andere gemeenten streeft de gemeente Kampenhout ernaar om in de provincie Vlaams-Brabant 94.595 bomen bij te planten
gedurende de periode 2019-2024. Dit charter werd mee ondertekend door het
Centrum voor Botanische Verrijking, BOS+ en de Vereniging Openbaar Groen
(VVOG).
Een dag later, op vrijdag 18 oktober, ondertekende het gemeentebestuur
samen met 63 Vlaams-Brabantse gemeenten ook een nieuw ‘Klimaatengagement’ (zie foto). De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier
jaar waren bovendien de warmste ooit en daar moet iets aan gedaan worden.
De provincie Vlaams-Brabant, Haviland, Interleuven en de betrokken Vlaams-Brabantse gemeenten willen nu samen werk maken van een sterk en doorgedreven
klimaatbeleid. Dit werd vastgelegd in dit nieuw Klimaatengagement.

KAMPENHOUT I Milieu

Wat beloven we door dit Klimaatengagement te ondertekenen?
• Minder CO2 uitstoten door energie te besparen, het gebruik van fossiele
brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door
te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
• De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast te verminderen.
• Alle relevante actoren te betrekken bij de uitvoering van ons lokaal klimaatbeleid.
• Zelf het goede voorbeeld te geven.
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Er wordt vooral ingezet op volgende thema’s:
• Ruimtelijke ordening: kernversterking, ruimte voor hernieuwbare energie
en met aandacht voor het duurzaam versterken van open en groene ruimte. Wonen, werken en winkelen gebeurt vooral in de dorpskernen.
• Gebouwen: energieverbruik verminderen in onze eigen gebouwen en de inwoners aanmoedigen om duurzaam te (ver)bouwen en energie te besparen.
• Mobiliteit: een ambitieus fiets- en trage wegenbeleid, sterke uitbouw van
het openbaar vervoer, het aanmoedigen van gebruik van elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof of gedeelde mobiliteit.
• Klimaatadaptatie: Met meer groen, meer ruimte voor water en door te ontharden waar het kan, willen we de te verwachten effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, tegengaan en tegelijkertijd ook de biodiversiteit in onze regio versterken.
• Hernieuwbare energie: inzetten op natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen, zoals zon, wind en groene (rest)warmte.
Meer info:
www.bomencharter.be
www.vlaamsbrabant.be/klimaatengagement

Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

De afvalkalender
komt eraan!
Tijdens de week van 16 december
valt de afvalkalender in uw bus. In de
kalender staat alle belangrijke info
over de ophaling van uw huishoudelijk afval. Hou hem dus goed bij.
Geen kalender gekregen? Contacteer onmiddellijk Bpost via uw lokale
postkantoor. Zij bezorgen u alsnog
een exemplaar. In de weken daarna
kan u langsgaan bij het gemeentehuis
of het recyclagepark. Daar ligt vanaf 1
januari een voorraad extra kalenders!
Let op: de ophalingen van donderdag en vrijdag wisselen. Check dus
extra goed voor de ophaling van
PMD, papier en glas.

Verbod afsteken
vuurwerk
Langzaam sluipt het nieuwe jaar dichterbij. Traditioneel gaat dit gepaard
met het afsteken van vuurwerk. Bent u
van plan zelf vuurwerk af te steken?
Hou er dan rekening mee dat het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen of wensballonnen bij
wet verboden is in Kampenhout.
Eventuele aanvragen zullen dan ook
in geen enkel geval een positief gevolg krijgen. Het niet naleven van
deze reglementering wordt bestraft
met een gemeentelijke administratieve sanctie, zoals bepaald in het politiereglement van politiezone Kastze.

DE WITLOOFGEMEENTE

Mi

lieu

Onderhoud beplantingen
langs de openbare weg
Groenbeheer is een woord met een ruime opvatting,
maar dat betekent niet dat de gemeente hier altijd
voor aansprakelijk gesteld kan worden. De dienst
Werken in Eigen Beheer, meer bepaald de groendienst, staat onder andere in voor het onderhoud
van de gemeentelijke bermen, parken en plantsoenen, het snoeien van de straatbomen en de opknapbeurten van de gemeentelijke begraafplaatsen.
Bomen, struiken en hagen op privédomein, palend
aan de openbare weg, moeten echter door de eigenaar of de gebruiker van het perceel onderhouden
(gesnoeid) worden en dus niet door de gemeentelijke groendienst. Zij mogen geen gevaar opleveren
voor de veiligheid van het verkeer, noch enige doorgang beperken.
De verplichting om de openbare weg vrij te houden,
is beschreven in artikel 3.1.3 van de algemene politieverordening. Hierin wordt bepaald dat:
bomen en planten zodanig gesnoeid moeten worden
dat geen enkele tak ervan:
• over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven
de grond of het verkeer hindert;
• het zicht op verkeerssignalisatie, verkeersborden,
verkeersspiegels, informatie aan de bushaltes, e.d.
hindert;
• over de gelijkgrondse berm of voetpad hangt op
minder dan 2,5 meter boven de grond.

Afvalophaler is zonder twijfel het schoonste beroep
ter wereld! Er wordt zelfs gezegd dat het het belangrijkste beroep ter wereld is. Beeldt u maar eens in
hoe de straten erbij zouden liggen als de ophalers er
niet zouden passeren.
Vindt u ook dat afvalophalers respect verdienen?
Dan kan u dat altijd tonen door uw afval correct aan
te bieden (meer info daarover op houhetnet.be).
Tijdens de week van 18 tot 24 november doen we
nog iets extra. Doet u mee? Toon uw waardering voor
het werk van de afvalophaler door een rood lint aan
uw afvalzak of container te binden of een tekening
voor het raam te hangen.
DE WITLOOFGEMEENTE

Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel
recht op bovenvermelde onroerende goederen zoals
eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht, recht van
bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
Via een aangetekende brief kan het gemeentebestuur de in gebreke blijvende perso(o)n(en) aanmanen om aan hun verplichtingen te voldoen. Als de
betrokkenen daarna nalatig blijven, zullen de werkmannen van de gemeente het werk ambtshalve uitvoeren en zullen de kosten verhaald worden op de
nalatige perso(o)n(en).

KAMPENHOUT I Milieu

Van 18 tot 24 november
is het week van de afvalophaler!
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Verkeersveiligheid
Haachtsesteenweg (N21)
De laatste tijd gebeuren er terug meer ongevallen op de Haachtsesteenweg. Spijtig genoeg
soms ook met dodelijke afloop. De gemeenten
Kampenhout en Steenokkerzeel hebben met
de verkeerspolitie van Kastze samengezeten
om alle gevaarlijke punten op de Haachtsesteenweg in kaart te brengen en te bespreken,
zodat wij gezamenlijk onze verbetervoorstellen
aan het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)
en De Lijn kunnen voorleggen.
Hopelijk kunnen we tot een akkoord komen om
sommige van onze vragen zo snel mogelijk op
het terrein aan te passen. Het moet namelijk
niet altijd over dure infrastructurele aanpassingen gaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook vragen wij aan alle bestuurders, zowel
automobilisten als fietsers en voetgangers,
voor de nodige voorzichtigheid.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

Bij snelheidscontroles op de gewestweg tonen
de cijfers dat de meeste automobilisten zich
aan de snelheidsbeperking van 70 km per uur
houden. Daarnaast merken we dat fietsers hele
trajecten in tegenovergestelde rijrichting op
het fietspad rijden. Op de lijst van de ongevallen op de Haachtsesteenweg staan de ongelukken met fietsers die in tegengestelde richting rijden op de eerste plaats. De fietspaden
op de Haachtsesteenweg zijn GEEN tweerichtingsfietspaden. Automobilisten die uit een zijstraat of van een oprit komen, schrikken als er
een fietser uit de ‘verkeerde’ rijrichting’ komt.
Dit kan conflicten of ongelukken veroorzaken.
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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Informatie over wegeniswerken,
nutswerken en evenementen
Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)
verzamelt alle informatie over werken of manifestaties op het
openbaar domein. Het platform zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden
we werken op omleidingstrajecten en kunnen eventuele conflicten tussen werken en manifestaties beter worden gedetecteerd. Al deze informatie kan u terugvinden op het stratenplan
op de website van de gemeente Kampenhout.

U kan op het stratenplan de volgende lagen activeren:

Zo krijgt u een overzicht van al de werken en manifestaties of
evenementen op ons grondgebied.

Daarom vragen wij om zo snel mogelijk en op
een veilige manier naar de overkant van de
steenweg te rijden zodat u, als fietser, de juiste
rijrichting kan volgen. Op de Haachtsesteenweg zijn er enkele kruispunten met verkeerslichten of fietsoversteekplaatsen. Let wel op: op
deze oversteekplaatsen heeft u als fietser geen
voorrang op het verkeer op de gewestweg.
Samenwerken zal hopelijk leiden tot een ongevalvrije situatie op onze gewestwegen!

Wilt u meer gedetailleerde informatie, dan kan u elke gebeurtenis afzonderlijk bekijken door erop te klikken.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Om de 2 maanden komt de Verkeerscel (burgemeester,
schepenen, verkeersdeskundige politie, afdeling mobiliteit,
werken in eigen beheer en openbare werken) samen om de
mobiliteitsproblemen in Kampenhout te bespreken. Hier
worden vooral vragen, opmerkingen en bezorgdheden rond
verkeersveiligheid en mobiliteit van onze burgers besproken. Vervolgens wordt het verslag van deze Verkeerscel
door het college van burgemeester en schepenen ter kennis
genomen. De dienst mobiliteit brengt de aanvrager op de
hoogte van de goedkeuring of de gemotiveerde weigering.
De gemeenteraad heeft tijdens de zitting van 25 april 2019
de samenstelling en het huishoudelijk reglement van de
Verkeerscommissie goedgekeurd waarbij volgende vertegenwoordigingen zijn opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het college van burgemeester en schepenen
De politieke fracties in de gemeenteraad
De gemeentelijke administratie
De lokale politie
De gemeentelijke adviesraden
De onderwijsinstellingen
Lokale verenigingen
Deskundigen en geïnteresseerde burgers

Op de eerste bijeenkomst van de Verkeerscommissie heeft
Roel De Cleen van SAVE (Samen Actief voor VEilig verkeer)
een toelichting gegeven zodat we een zicht krijgen op het
SAVE-traject. Dit is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).
Daarnaast zijn ook onderwerpen zoals: de snelheidsproblematiek op de Perksesteenweg, de resultaten van de infoavond voor inwoners over ‘knip’ Rusthuisstraat en Oude
Haegestraat, het omzetten van tijdelijke politieverordeningen
naar aanvullende reglementen (straatbeeld Voortstraat snelheid 50-70 en zebrapad Liststraat) aan bod gekomen. Het
onderwerp ‘Fietsstraten in Kampenhout’ zal bij de volgende
Verkeerscommissie meer in detail besproken worden.

Meld defecte
straatverlichting!
Een goede straatverlichting is belangrijk, zeker in de
winter. Het draagt niet alleen bij tot de verkeersveiligheid in onze gemeente, een defecte straatverlichting is ook ongezellig, gevaarlijk en geeft
soms een onveilig gevoel. Als inwoner ziet u meestal
als eerste wanneer een lamp stuk is. Indien u een
defecte straatlamp opmerkt, vragen wij u om dit zo
snel mogelijk te melden.
Straatverlichting op onze gemeentewegen:
• Deze melding mag u online doorgeven via de
website van Fluvius (defecte straatlamp) of telefonisch op het gratis nummer 0800 60 777.
Straatverlichting op de gewestwegen (Haachtsesteenweg, Leuvensesteenweg en Mechelsesteenweg):
• Deze melding mag u online doorgeven via de
website van AWV: meldpuntwegen.be of telefonisch op het gratis nummer 1700.

Vandalisme
Vandalisme is het opzettelijk beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren.
Voor de daders brengt het in materieel opzicht niets
op: ze doen kwaad zonder zich rekenschap te geven
van de gevolgen. Meestal doen de daders het uit
verveling, wraak of gewoon om te spelen.
Regelmatig is ook onze gemeente hiervan het slachtoffer. We merken dat bijvoorbeeld de glazen panelen van bushaltes worden gesloopt of beschadigd.
Dit kost jaarlijks veel geld aan de gemeenschap. Het
is niet prettig voor burgers die steeds in weer en
wind in een gesloopte bushalte moeten wachten. De
reizigers wachten graag in comfortabele omstandigheden op de bus.
Betrapt u vandalen op heterdaad? Dan mag u dit altijd melden bij de politie via het nummer 112. Vandalisme is een misdrijf dat dus ook in het Strafwetboek
staat. Wanneer een dader veroordeeld wordt, komt
dit misdrijf op zijn strafblad te staan.
Wij vragen u ook om vernielingen altijd te melden bij
de gemeente zodat deze zo snel mogelijk kunnen
hersteld worden. Dit kan via het meldpunt op de
website: www.kampenhout.be/melding.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Verkeerscel en
Verkeerscommissie
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

O

Buurtrestaurant
Pure Goesting
Buurtrestaurant Pure Goesting is een ontmoetingsplaats voor mensen met een klein netwerk (ouderen of
alleenstaanden of minder begoeden), waar er in een
gezellige sfeer een kwalitatieve maaltijd genuttigd kan
worden. Koop tot één week vooraf een maaltijdbon (10
euro) aan het OCMW-onthaal. We sluiten de verkoop
telkens af om 12 uur op dinsdag en donderdag voor de
restaurantdagen van de week erna.
Dinsdag 26 november
Waterkerssoep, kipfilet met zoetzure saus en gebakken aardappelen, chocoladetaart.
Donderdag 28 november
Koninginnesoep, hertenragout met wintergroenten en
gegratineerde aardappelen, crème mango-abrikoos.
Dinsdag 3 december
Portugese soep, orloffgebraad met champignonsaus
en frieten, crème speculaas.
Donderdag 5 december
Kervelsoep met balletjes, kalfstong in Madeirasaus en
aardappelpuree, advocaatpudding.
Dinsdag 10 december
Erwtensoep met broodcroutons, crépinet met gegratineerde selder en kruidenaardappelen, rijsttaart.
Donderdag 12 december
Pompoensoep, hazenragout met wortel en pastinaak en
wafeltjesaardappelen, panna cotta met rode vruchten.

Zitdagen verwarmingstoelage
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

26 november
11 december
17 december

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

Praatcafé Dementie
Dinsdag 3 december om 19.30 uur,
Glazen Zaal (OCMW-gebouw):
‘Mistig landschap’. Een muzikale theatermonoloog over
dementie. Door theatergezelschap Musicarte (5 euro inkom wordt gevraagd).
Meer info:
wzc Molenstee (Gemeenteplein 1)
016 31 43 28

Buurttafels
De inwoners van Berg, Buken, Kampenhout, Nederokkerzeel en Relst worden twee maal per jaar uitgenodigd om plaats te nemen aan de zogenaamde ‘buurttafels’. Zo kunnen mede-inwoners hun buurtgenoten ontmoeten tijdens één van de wekelijkse buurtrestaurants.

KAMPENHOUT I OCMW

Buurttafels in het najaar:
Donderdag 28-11-2019: Berg
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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

Stoempdag
De OCMW-raadsleden van Kampenhout organiseren op
zaterdag 14 december een stoempdag. Vanaf 17.30 uur
kan u in de Glazen Zaal van OCMW Kampenhout genieten
van echte Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp met
een heerlijke worst of een stuk spek.
De opbrengst van de stoempdag gaat naar de sociale
dienst van OCMW Kampenhout voor de aankoop van een
eindejaarsattentie, schoolbenodigdheden,… voor mensen
die het nodig hebben.

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20
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4e pijler project:
‘Everybody’s Everest:
Wolf goes Manaslu’
De gemeente mag net als vorig jaar 2000
euro aan subsidies verdelen onder 4e pijlerprojecten, een verzamelnaam voor alle acties
op vlak van ontwikkelingssamenwerking, die
ondernomen worden naast die van de overheid (1e pijler), de internationale organisaties
(2e pijler) en de niet-gouvernementele organisaties (3e pijler). Eén van de projecten die in
2019 steun mocht ontvangen is de klimexpeditie ‘Everybody’s Everest: Wolf Goes Manaslu’ van Stef ‘Wolf’ Wolput.

Het doel was om als eerste Belgische
non-valide klimmer – hij heeft een verlamming aan zijn rechteronderbeen – de top te
bereiken van de Manaslu in Nepal, een berg
van 8.163 meter. Het zou zijn tweede achtduizender worden na de beklimming van de
Lhotse (Nepal) in 2017. Op 27 september
2019 bereikte Stef na een lastige beklimming
uiteindelijk de top van de Manaslu. Bij thuiskomst In Kampenhout werd hij feestelijk ontvangen en wapperden de vlagjes.
Eind december zal een Team Wolf meedoen
aan de aflossingsmarathon in Kampenhout.
In mei 2020 neemt Stef met de Belgische
Defensie deel aan de Invictus Wounded Warrior Games in Den Haag. Zijn volgende uitdagingen kunnen dus al starten.
Meer info over dit project kan u vinden via:
www.facebook.com/WolfgoesLhotse
www.climbeverest.jimdo.com

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Ontwikkelingssamenwerking

Stef organiseerde deze expeditie ten voordele van de Vlaamse vzw Shangri La Home,
een Vlaams opvangtehuis en school voor
straat- en weeskinderen in Kathmandu, Nepal (zie foto's). Hij kreeg van de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS) een subsidie van 500 euro, die integraal naar deze vzw gaat.
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

S

Kom lopen voor het goede doel
De sportdienst van de gemeente Kampenhout en het Solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant organiseren, in samenwerking met de sportraad en Joggingclub Kampenhout, op zaterdag 21 en zondag 22
december voor de 10e maal een (aflossings)marathon en al voor de 30e maal een eindejaarsjogging.
Alles vindt plaats in en om de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26). Omdat het dit jaar een feesteditie
is, hebben we besloten om zaterdag ook een ultraloop van 50 kilometer te organiseren en op zondag een
G-loop.
Zoals elk jaar gaat de volledige opbrengst van deze jogging en marathon naar Ons Tehuis Brabant (OTB),
vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een mentale beperking (Perksesteenweg 126, Kampenhout). Meer info kan u vinden op: www.onstehuisbrabant.be.

Programma:
Zaterdag 21 december staat de (aflossings)marathon op het programma. U kunt ervoor kiezen om
individueel de volledige marathon te lopen ofwel
met een ploeg van max. 6 deelnemers elk een
rondje te lopen van 7 km. Het parcours loopt door
landelijk Kampenhout, langs rustige wegen en (bos)
paden. Nieuw is dat u ook kan kiezen voor een ultraloop van 50 km op een nieuw parcours (volgens
wandelknooppunten).
Voorinschrijven is verplicht voor deze onderdelen
en moet gebeuren voor 15 december. Er zijn schitterende prijzen te winnen. Iedere deelnemer krijgt
een technisch loopshirt en Kampenhouts witloof.
Ultraloop (Witlov Ultra)

Start om 9 uur

€ 20

Individuele Marathon

Start om 10 uur € 20

Ploegen van 2 tot 6 pers.

Start om 10 uur € 48

Zondag 22 december staan er 4 verschillende afstanden op het programma: een kidsrun, een
G-loop, 5,3 km en 10,6 km. Ook dan zijn er schitterende prijzen te winnen. Iedere deelnemer krijgt
sowieso een technisch loopshirt (tot zolang de
voorraad strekt) en Kampenhouts witloof. Bovendien maken de aanwezige deelnemers kans op
een dames- en herenfiets.
600 m
kinderloop

Start om
14 uur

Gratis,
inschrijven hoeft niet

G-loop

Start om Voorinschrijving € 3
14.30 uur (voor 15 december)

5,3 km

Start om
15 uur

10,6 km

Start om
15 uur

Voorinschrijving € 8
(voor 15 december)
€ 10 aan de kassa

In de sporthal is randanimatie voorzien. Ook voor een droogje en een natje kan u daar terecht.

KAMPENHOUT I Sport

Info en inschrijvingen:
www.kampenhout.be/eindejaarsmarathonenjogging of joggingenmarathon@kampenhout.be
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20
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Terugblik seniorenfeest
Op 3 oktober zorgden Margriet Hermans, Boopsie,
Sammy Moore en Gunther Neefs voor een knaller
van een seniorenfeest in de sporthal van Kampenhout.
Via www.kampenhout.be/seniorenfeest kan u nog
enkele sfeerbeelden en een filmpje bekijken. Op
naar de volgende editie!

Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18
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Infoavond ‘Is jouw woning brandveilig?’ op maandag 18 november
De gemeente Kampenhout organiseert samen met de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant een infomoment over brandveiligheid op maandag 18 november. U komt er alles te weten
over rookmelders, een mogelijk vluchtplan en hoe u uw woning
brandveilig kan maken. Deze infoavond gaat door in de Glazen
Zaal van OCMW Kampenhout (Dorpsstraat 9) om 19 uur.
Woningbranden in België eisen namelijk enorm veel slachtoffers. Bovendien merken we al een aantal jaren op dat branden
zich veel sneller ontwikkelen dan vroeger. Naast het vermijden
van brandrisico’s in en om de woning, is het belangrijk dat er
geïnvesteerd wordt in voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan.
Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt u heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als
u slaapt, ruikt u immers niets. De rook van een brand verspreidt
zich zeer snel en is verstikkend.

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.
Wanneer:
• 9 december 2019: Online betalen
• 10 februari 2020: Gegevens veilig bewaren
Telkens van 9 tot 12 uur
Prijs: 8 euro
Waar: Café O’Berg'Inn (Bergstraat 67)
Info en inschrijven bij Archeduc via:
info@archeduc.be, 02 454 54 01 of
www.archeduc.be.

Nieuwe versie
‘Seniorenweetjes’
Vanaf december zal de nieuwe versie van de
‘Seniorenweetjes’ beschikbaar zijn.

DE WITLOOFGEMEENTE

Deze infoavond is
volledig gratis en
vrijblijvend en kadert in de verplichting om vanaf 1 januari 2020 rookmelders te plaatsen in uw woning.
Kom dus zeker
langs, inschrijven
is niet nodig. Samen kunnen we
zorgen voor meer
brandveiligheid!
Vanaf dinsdag 19 november krijgt u de kans om via de gemeente rookmelders aan te kopen. U kan hiervoor tijdens de
openingsuren langskomen bij het OCMW-onthaal (van maandag tot vrijdag) en het woonloket (elke maandag en dinsdag).
Meer info:
Tim Renders
Brandpreventieadviseur HVZ Oost Vlaams-Brabant
0486 69 74 76
tim.renders@hvzoost.be

KAMPENHOUT I Senioren I Wonen

Smart Café

Rookmelders en een vluchtplan redden levens!
Als het brandt in een woning, is het belangrijkste dat heel de
familie zo snel mogelijk wakker is. Rookmelders vervangen ‘s
nachts uw ogen en oren en waarschuwen u op tijd. Bespreek
ook met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen (bv. wie
neemt de kinderen mee, langs welke weg kan u naar buiten,
waar hangt een sleutel,…).
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