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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

5

Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Sport

7

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Cultuur
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Toerisme
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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

Uit in Kampenhout

14

Jeugd

16

Milieu

18

Openbare werken

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Mobiliteit

20

Overheidsopdrachten

016 65 99 23

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Veiligheid

21

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Wonen
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Villa Lucie, Kerkstraat 34

OCMW
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Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Senioren

24

Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

26

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

Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
Secretariaat

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

2

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

DE WITLOOFGEMEENTE
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Beste Kampenhoutenaar,

Het was weer snikheet, maar
zowel de monitoren van ’t Grobbeltje, de verzorgers in het rusthuis als vele anderen deden
hun uiterste best en zorgden
op verschillende manieren voor verkoeling tijdens deze warme
periode.
De volksverhuizingen naar de vele kampen, zowel veraf als
dichtbij, bezorgden onze jeugd het nodige plezier en intens
geluk. Soms wel bedenkelijk bij hun terugkomst vol met builen
en schrammen. Bij de ene al wat erger dan bij de andere, maar
de glinstering in hun ogen vertelde ons genoeg.
De start van de vakantieperiode was al meteen een hoogtepunt met de verkiezingen van onze enthousiaste kindergemeenteraadsleden en als kersverse kinderburgemeester
Yelina Steuts. Proficiat aan alle kindergemeenteraadsleden.
Ook in het najaar staat de agenda vol van allerlei evenementen. Er is voor ieder wat wils: jeugdfuiven, de start van een
nieuw scouts- en chirojaar, het seniorenfeest, de maand van de
sportclub,…
Vakantie of niet, het college van burgemeester en schepenen
werkt gestaag verder en bereidt samen met de gemeentelijke
diensten haar beleidsvisie voor. Tegen eind dit jaar zal de
beleidsvisie een definitieve vorm krijgen.
De vakantieperiode loopt op zijn einde maar de vele activiteiten zullen ons een blijvend vakantiegevoel geven.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Kerstmarkt:
oproep voor verenigingen
Neemt uw vereniging graag deel aan de kerstmarkt
in Kampenhout-centrum op dinsdag 17 december?
Geef ons secretariaat een seintje via
lokaleeconomie@kampenhout.be of 016 65 99 22
(voor 15 september).

Internationale dag
van de vrede
Tijdens de week van 21 september wappert de
vredesvlag aan het gemeentehuis en Villa Lucie!
21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede om ‘de
idealen van vrede te promoten’.
Door het uithangen van de vredesvlag steunen we het
verbod op kernwapens en vragen we dat België het
VN-verdrag, dat kernwapens verbiedt, mee ondertekent.
Meer info op www.vrede.be

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Allerheiligen
➜ Vrijdag 1 november 2019
Wapenstilstand
➜ Maandag 11 november 2019

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Gemeente

Een zonnige, soms te warme
zomer vol van diverse activiteiten, evenementen en feesten
zorgde voor een aangename
vakantieperiode.
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Algemeen directeur
Tijdens de gemeenteraad van 23 mei
2019 werd Terry Horckmans officieel
aangesteld als algemeen directeur van
de gemeente en het OCMW Kampenhout. Zij zal in de toekomst de verbindingspersoon tussen ambtenaren en
mandatarissen zijn en instaan voor een
efficiënte werking van de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Zij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer
en staat ook in voor de voorbereiding, de uitvoering en de
evaluatie van het beleid en voor de interne controle.
De algemeen directeur bereidt de vergaderingen voor van de
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen,
de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het
bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij woont de vergaderingen bij en adviseert de mandatarissen op beleidsmatig,
bestuurskundig en juridisch vlak en waakt over de correcte
naleving van de regelgeving. Samen met de burgemeester
ondertekent zij alle officiële documenten.
Contact: algemeendirecteur@kampenhout.be - 016 65 99 21

Kamp en Hout
Bezoek het unieke modelkamp “KAMP EN HOUT”
Groepen uit verschillende jeugdbewegingen nemen
het tegen elkaar op om een vracht sjorhout te winnen
voor de jeugdbeweging die ze vertegenwoordigen.
Kamp en Hout is een onafhankelijke organisatie die
het volgende als doel heeft:
- het meest innovatieve kamp bouwen;
- mensen (jong of oud, Chiro, Scouts, KLJ enz.)
samenbrengen en elkaar laten inspireren, dit om
de sjorconstructies naar een hoger niveau te
tillen;
- grenzeloos groeien in onze sjorvaardigheden en
te leren uit de best practices van de verschillende
patrouilles;
- plezier beleven.
Waar:
Natuurgebied van Natuurpunt in
Kampenhout, Vijverstraat, Kampenhout (nabij
Brasserie Lillebroeck)
Wanneer:
Bezoekers zijn welkom op zondag
29 september van 10 tot 15.30 uur.
Gratis workshops:
- bushcrafts: 11 – 12 uur en 12 – 13 uur
- technieken: 11 – 12 uur en 12 – 13 uur
Groentenmarkt ‘Eigen Oogst’:
Koop en verkoop van zelf geteelde groenten en
fruit: 10 - 15 uur.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Meer info:
kampenhout@kampenhout.be
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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.
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Huwelijken
(mei – juni - juli)
Frederic Van Bellinghen & Kelly Wierinckx

04/05/2019

Geboortes

Mërgim Avdiji & Nazlije Jusufi

14/05/2019

Florian Parrein & Lieke Lens

18/05/2019

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Jeroen Moonen & Fabienne Van Camp

24/05/2019

Janssens Andy & Herten Kelly

Warre

12/03/2019

Jürgen Potums & Kim Van Cotthem

01/06/2019

Mestrom Sarah &
Michiels Anne

Jeppe

26/04/2019

Raymond Slosse & Valérie Castaigne

07/06/2019

van Kerckhoven Jeroen &
Vander Elst Lies

Ronny Vandersarren & Christiane Van Dam

14/06/2019

Noah

26/04/2019

Johan Vernimmen & Véronique Pira

15/06/2019

De Cleyn Ben &
De Pauw Florence

Scooter Coppens & Linda Van Lathem

15/06/2019

Noé

3/05/2019

Mergim Berisha & Dafina Kacalija

18/06/2019

Wynakker Frederique &
Hillebrand Jessica

Owen

9/05/2019

Philip Rogiers & Julie Zaborowski

22/06/2019

David Lauwers & Cindy Servranckx

22/06/2019

Plum Alexis &
Lemaire Charlotte

Sia

1/06/2019

Luc Debaerdemaeker & Veronique Grouwels

28/06/2019

De Cock Kevin &
Herreman Louisa

Christophe Vijverman & Kim Lowet

29/06/2019

Ariane

11/06/2019

Steve Verstraeten & Karen Meganck

29/06/2019

Van Driel Bas &
Roelandts Isabelle

Olivia

16/05/2019

Koen Gijsbrechts & Sandy Vanden Berge

27/07/2019

Hoolants Grégory &
Voets Cindy

Louisa

17/05/2019

Huwelijksjubilarissen

Herwyn Sören &
Van Opstal Nicky

Robyn

28/05/2019

Gouden huwelijksjubilarissen

Fabré Dirk &
Guylinck Stephanie

Margaux

9/06/2019

Vandueren Bert &
Heymans Mieke

Jarne

20/06/2019

Tillekaerts Lucas &
Verdeyen Jo

Jasper

27/06/2019

Albert Van Craenenbroeck & Christiane Christiaens
Alfons De Coster & Jacqueline De Boeck
Jos Aertgeerts & Agnes Vanheylen
George Stroobants & Julia Elseviers
Camillus Croon & Octavie Ceuleers
Guy Luyckx & Hélène De Man

Overlijdens

Diamanten huwelijksjubilarissen

Tom Vos

18/04/2019

Frans Luypaert

15/05/2019

Roza Eskens

25/05/2019

Aline Ceulers

26/05/2019

Maria Vissenaekens

09/06/2019

Ghislaine Heirman

12/06/2019

Marleen Naets

13/06/2019

Tine Wyns

26/06/2019

Pierre Ver Elst & Angèle Vercammen
Roger De Greef & Marietta Verhuyght
Cornelius Buys & Rosa De Caerlé
Maurits Mommens & Jet De Coster
Leon Van Boxel & Emmy Hendrickx
Briljanten huwelijksjubilarissen
Robert Dekrem & Maria Van Ingelgom
Platina huwelijksjubilarissen
Guilleame Vander Maelen & Liza Jacmans
De huwelijksjubilarissen ontvangen gelukwensen en geschenken van het Koninklijk Paleis, de Provincie en het gemeentebestuur.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

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

DE WITLOOFGEMEENTE

(april - mei – juni - juli)
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Meer info
begraafplaatsen@kampenhout.be
016 65 99 31

Bekendmakingsberichten
graven of nissen einde termijn
– procedure (concessie)
verlenging
Pierre Ver Elst & Angèle Vercammen

Roger De Greef & Marietta Verhuyght

Leon Van Boxel & Emmy Hendrickx

Vorig jaar werden bekendmakingsberichten aangebracht aan
de graven of nissen waarvan de termijn verstrijkt tussen 1 januari
2019 en 31 december 2019. Indien u nog een aanvraag tot behoud of verlenging wenst in te dienen kan dit tot 31 december
2019. Later ingediende verzoekschriften worden niet meer in
aanmerking genomen. Eventuele herdenkingstekens of foto’s
(zelfs grafzerken) van graven die niet behouden blijven, mogen
door uzelf verwijderd worden tot 31 januari 2020. U dient dit op
voorhand te melden op het nr. 0495 60 55 50.
De resterende zerken van de te verwijderen graven worden
eigendom van de gemeente die er vrij beschikkingsrecht over
heeft. Deze worden weggenomen vanaf 1 februari 2020. In een
latere fase volgen de verdere noodzakelijke ontruimingswerken.
Eventuele grafverplaatsingen worden tot het absolute minimum
beperkt. Indien dit toch het geval zou zijn, wordt de familie op
voorhand gecontacteerd. Wij verzekeren u dat alle werkzaamheden met het nodige respect en eerbied voor de overledenen
en hun nabestaanden zullen uitgevoerd worden.
Men kan de voor- en familienaam van de overledenen laten
graveren op de afscheidstafel ter hoogte van de strooiweide. Dit kost 110 euro. De gravure wordt uitgevoerd tegen
Allerheiligen 2020. Het aanvraagformulier vindt u terug op
kampenhout.be of kan u bekomen bij de dienst begraafplaatsen. De ingevulde en ondertekende aanvraag moet uiterlijk op
31 december 2019 ingediend worden.
In het kader van de verdere uitbouw van een toekomstgericht
funerair beleid is het nodig consequent te handelen. Daarom
gebeurt in de loop van de maand oktober 2019 de bekendmaking van de graven of nissen waarvan de concessie– of begravingstermijn verstrijkt in 2020. Nabestaanden kunnen tot
31 december 2020 hun rechten laten gelden en een concessieverlenging of graf-/nisbehoud aanvragen.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Robert Dekrem & Maria Van Ingelgom
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Guilleame Vander Maelen & Liza Jacmans
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Kampenhout

MAAND
VAN DE

SPORT
CLUB.

DATYBO CVBA PILATES
Proeflessen Pilates
dinsdag 17 en 24 september om 20u
daenen.lut@gmail.com

september 2019
Deelnemende sportclubs Kampenhout:

GSF KNUFFELTURNVRIENDJES
Gratis initiatiesessie op 7 of 14 sept.
kvcauwel@hotmail.com
www.knuffelturnvriendjes.be

PETANQUECLUB BERG (PC BERG)
Demo op maandag van 19 tot 22u,
woensdag en zaterdag, van 14 tot 17u
pcberg@telenet.be
www.petanqueclub-berg.weebly.com

WTC-KWB-VRIENDEN
Recreatieve fietsers op dinsdagnamiddagen
3 - 10 - 17 - 24 september om 13u25
Wielertoeristen op zo. 1-8-15-22-29/09 om 8u25
en op wo. 4-11-18-25 september om 13u25
wtc-kwb-vrienden@kampenhout.be
kwbvriendenk.wixsite.com/kampenhout

WHITE EAGLE KARATE
2 gratis proeflessen op ma 2/09, vrij 6/09,
ma 9/09, vrij 13/09, ma 16/09 en vrij 20/09
6 - 12 jaar: 19 - 20u / 13 - 17 jaar: 20 - 21u30
+ 18 jaar: 20 - 22u
WE.kenpokarate@gmail.com

SLOEBERS BERG
Damesvolleybal met competitiewedstrijden. 1x per week training
of wedstrijd.
veerle.vanhoof1@gmail.com

LRV PONYCLUB DE LAARSTALLEN
Proeflessen elke zaterdag om 9 uur
voor iedereen tussen 6 en 16 jaar
die zelf een paard heeft
heidi.arnauts@telenet.be

GSF VOLLEYBAL
Recreatief (gemengd) volleybal voor 18 jaar en
ouder. Kom testen op woensdagavond tussen
19.15 en 21 uur. Graag vooraf een seintje.
sara.gezinsbondkampenhout@gmail.com
kampenhout.gezinsbond.be

JIU JITSU SAMOERAI
Gratis initiatie en demonstraties
elke woensdag en vrijdag.
Sessies voor jongeren tot en vanaf 12 jaar.
jiujitsu.samoerai@gmail.com

MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

DE WITLOOFGEMEENTE
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KAMPENHOUT I Sport

www.kampenhout.be
sport@kampenhout.be
016 65 99 75
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Muzikale kroegentocht
Zaterdag 26 oktober 2019
Met in elke deelnemende ‘kroeg’ sfeervolle ambiancemuziek.

Heeft u een hart voor
cultuur en bibliotheek?
Word lid van de cultuurraad!
Voor het gemeentebestuur is inspraak heel belangrijk. Daarom zijn er veel adviesraden in Kampenhout,
waaronder een raad die advies geeft over cultuurbeleid! Nieuw is dat deze cultuurraad uitgebreid
wordt en ook advies kan geven over het
bibliotheekbeleid, wat zorgt voor ‘kruisbestuiving’. Er
wordt dus geen aparte bibliotheekraad opgericht.
We zoeken tien mensen uit het socio-culturele
verenigingsleven en vijf ‘onafhankelijken’,
met een hart voor cultuur en bibliotheek!
Wilt u graag het cultuurbeleid in Kampenhout ondersteunen?
• Stel u kandidaat om deel uit te maken van het dagelijks bestuur van de cultuurraad! Stuur een
e-mail naar cultuur@kampenhout.be (voor dinsdag 17 september). Stel uzelf voor en motiveer
kort waarom u de geschikte persoon bent om
deel uit te maken van de cultuurraad.
• Op maandag 23 september in de Glazen Zaal
wordt het nieuwe bestuur samengesteld. Indien
er meer kandidaten zijn dan nodig, wordt er gestemd.
Vragen? Laat het ons weten:
016 65 99 39 of cultuur@kampenhout.be

GEZOCHT:
KUNSTENAARS
7 Kampenhoutse kunstenaars

O’Berg’Inn - Berg
Het Labo - Kampenhout
Home Theater De Jonghe - Kampenhout
Sportbreak - Kampenhout
Sweet Caroline - Kampenhout

Bussen zorgen voor vervoer naar de verschillende bestemmingen vanaf 21 uur tot 2 uur.
Hou onze website en Facebook in de gaten voor meer info!

Kasteel Festival
Op zaterdag 14 september 2019 zal de 1ste editie plaatsvinden van het Kasteel Festival!
Op één van de meest unieke locaties van Kampenhout: “Hof
ter Loonst”. Een event voor het hele gezin, met een knipoog
naar het festivalgevoel.
Heel de dag genieten van springkastelen, een middeleeuws
dorp met ringsteken, patat hakken, boogschieten en nog veel
meer. Met foodtrucks, een ambachtenmarkt en natuurlijk een
drankje zal niemand iets te kort komen.
Ontdek de twee podia met live optredens van onder andere
Tracy Lane, Ester Sels, Plage de la foret, Chateau Special,
NLTT? Techno stage, Deejay Fill Flame, DJ Greg, DJdB69,
Kinderdisco met Dansbaar en nog veel meer.
Tickets verkrijgbaar voor slechts 10 euro.
Per betalende volwassene krijgen 2 kinderen tot 16 jaar gratis
toegang mits begeleid door een betalende ouder.
Fasounds, initiatiefnemer en organisator, organiseert dit alles
in samenwerking met Hof Ter Loonst en de Chiro van Relst.
Ticketinfo:
www.fasounds.be of www.facebook.com/kasteelfestivals
Locatie: Hof Ter Loonst – Terloonststraat 22 – Kampenhout

KAMPENHOUT I Cultuur

Een organisatie van het gemeentebestuur
i.s.m. de cultuurraad.
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Bent u creatief op vlak van schilderen, fotografie, beeldhouwen, pottenbakken, juwelen
maken of iets anders? Wilt u graag uw werk in
eigen streek tentoonstellen? We doen graag
beroep op verborgen Kampenhouts talent zodat ook deze editie een groot succes wordt.
Laat ons uw naam en discipline weten voor
31 oktober 2019 (er is plaats voor 7 kunstenaars) via cultuur@kampenhout.be.

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

Café Combinne
Café Combinne is een praatcafé waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar in een open en gezellige sfeer ontmoeten. Iedereen is welkom, aanmelden
hoeft niet!
Voor wie?
Bent u anderstalig en oefent u graag op een leuke
manier uw Nederlands? Kom dan zeker langs en geniet mee van deze interessante activiteit.
Bij Café Combinne leert u andere Kampenhoutenaren kennen en kan u gezellig praten over interessante
thema’s. U komt en gaat wanneer u wilt.
Deelnemen is gratis!
Bibliotheek Kampenhout
(Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout)
Wanneer: dinsdag
van 14 tot 15.30 uur en van 19 tot 20.30 uur
(niet tijdens schoolvakanties)
Waar:

ur

CAMPENHOLT:
we behouden het verleden!
Een gespecialiseerde bibliotheek,
geheel ten dienste
van de geïnteresseerde personen
in de geschiedenis
van hun gemeente,
is één van de
doelstellingen van
Heemkring
Campenholt.
Omdat deze niet
alleen kan opgebouwd worden uit
eigen geldmiddelen, wordt ook graag een beroep gedaan op de welwillendheid en de vrijgevigheid van u allen.
Daarom roept de Heemkring iedereen op die geïnteresseerd is in heemkunde, om onze bibliotheek te helpen verrijken. Elk boek(je), elk tijdschrift, elke publicatie in verband
met genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis
van de gemeente, iconografie en biografie wordt met bijzondere dank aanvaard. Gedenkboeken, archiefinventarissen, stambomen (gedrukte, in handschrift of getypt), historische tijdschriften (ook losse nummers), heemkundige en
folkloristische uitgaven zijn bijzonder welkom. Bevat uw eigen bibliotheek een dubbel exemplaar? Schenk het aan
Heemkring Campenholt. Op zolder, in koffers of in oude
dozen ligt beslist nog veel waardevols voor ons.
Kom gerust eens langs om uw verhaal te vertellen en uw
gevonden kleinood aan ons te tonen. Bewaart u liever zelf
documenten? Dan scannen wij uw documenten in om te
bewaren in ons documentatiecentrum.

Meer info:
heemkring@kampenhout.be
www.campenholt.be

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Cultuur

Waar en wanneer kan u bij ons terecht?
• Elke dinsdag van 18 tot 20 uur in Villa Lucie (Kerkstraat 34)
• Elke vierde zaterdag van de maand in de bibliotheek
(Tritsstraat 5) van 10 tot 13 uur
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Winnaars
Marcel Pira Poëziewedstrijd
De jury was samengesteld uit: Michiel Van Bulck (dorpsdichter), Jan
Hermans (voorzitter cultuurraad), Maxime Waladi (Leraar muziekschool) en Laura Vannotten (leerkracht middelbaar onderwijs).
De jury heeft na lange beraadslaging 7 winnaars gekozen. De prijsuitreiking gebeurde op zaterdag 29 juni in de bibliotheek van
Kampenhout. De winnaars hebben allemaal een boekenbon gekregen. Alle winnende gedichten zijn na te lezen op de website:
www.kampenhout.be/poeziewedstrijd.

Winnaars 5de leerjaar lager onderwijs
Titelloos van Darkness
(Anouk Vandermosten – BSGO Spectrum Kampenhout)
“Gedichten” van Thomson
(Thomas Goovaerts – De Toverberg)
“Bloemen” van Lamaqueen21
(Chloé Mostrey – Parkschool Relst)

Winnaars 6de leerjaar lager onderwijs

Een hond op straat
Die komt en gaat
Keer op keer
Telkens weer
Naar binnen naar buiten
Niemand zal op hem f uiten
Geen huis
Geen thuis
Niemand die van hem houdt
En hij heeft het steeds koud
Koud en kil
Is niet wat hij wil
Honderden honden komen langs zijn steeg
Toch was er niemand die bleef
Darkness

“De stem” van M. Jansens
(Pallieter Laermans – De Toverberg)
“De zee zal onze namen wissen” van @je
(Alisia Job – De Toverberg)

KAMPENHOUT I Cultuur

“Horror in mijn kop” van eenentwintig
(Mirthe Vermeylen – VGSK De Boomhut)
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De scheet
De scheet is een kleine planeet.
Gemaakt door de mens
maar niet naar ieders wens.
We houden het in bedwang
maar soms duurt het iets te lang.
Dan maar soms iets te luid.
Als ik dan inadem en weer uit
ruikt het niet echt naar fruit.
			Ketchup
Winnaar ‘Meest humoristische gedicht’
“De scheet” van Ketchup
(Stien Bonne – De Toverberg)

De stem
In mijn hoofd zit er een stem,
heel mysterieus.
Daarom zit mijn hoofd soms klem,
en word ik nerveus.
Als ik aan tafel zit, zegt hij:
“Pak die peer en die banaan,
plet die tot een stevige brij.”
En zo stookt hij mij altijd aan.
Ik wil zeggen: “Stop!
Ga toch uit mijn hoofd”.
Maar hij houdt dat voor een mop,
hij die mijn geest dooft.
Na 1000 keer roepen er uit te gaan,
zette hij mij uit zijn kooi.
Hij sprak me nog 1 keer aan:
“Ik ga wel naar een andere prooi…”
(x oneindig)
M. Jansens

DE WITLOOFGEMEENTE
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Het Witte Goud, Witloof
Receptenwedstrijd 2019
Bent u gepassioneerd door lekker eten en trots op ons
witte goud? Creëert u graag gerechten waarbij ‘het witloof’
centraal staat? Neem dan deel aan de receptenwedstrijd
van het witte goud!
De wedstrijd “Het Witte Goud, Witloof” is een initiatief van
de ‘witte goud’-gemeenten Haacht en Kampenhout in
samenwerking met Restaurant Dumon, toerisme
Vlaams-Brabant en met de medewerking van het SintAngela-Instituut te Tildonk.
Hoe deelnemen?
• Dien een recept in via het online deelnameformulier (foto
mag, niet verplicht).
• Elke deelnemer kan maximaal 2 recepten inzenden. Bij
voorkeur bereid met lokaal geteeld witloof.
• De deelnemer geeft aan de organisatie de toestemming
om de recepten vrij te gebruiken.
De deelnameformulieren moeten ingediend worden uiterlijk op 30 september 2019!
In november bereiden 6 finalisten, tijdens een kookwedstrijd, hun gerecht voor een vakjury van 3 Belgische meesterkoks en de burgemeesters van Kampenhout en Haacht,
o.l.v. Rik Dumon.

De winnaar van de receptenwedstrijd wordt
voor één avond hulpkok
in Restaurant Dumon en
krijgt op die avond voor
8 personen een gastronomisch diner met aangepaste
wijnen aangeboden.

© Dominic Verhulst

Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

Meer info over de wedstrijdvoorschriften en het deelnameformulier via www.kampenhout.be/receptenwedstrijd of
www.haacht.be/receptenwedstrijd
Voor vragen kan u ook terecht bij de toeristische dienst:
Toerisme - Landbouw - Lokale economie
Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht
T: 016 26 94 34
toerisme@haacht.be
Cultuur - Toerisme - Witloofmuseum
Kerkstraat 34 - Villa Lucie
1910 Kampenhout
T: 016 65 99 71
toerisme@kampenhout.be

Wandeling trage weg
zondag 20 oktober

Dit jaar verkennen we, samen met een
gids, de trage wegen in Nederokkerzeel.
Onderweg is er een korte tussenstop
waar de deelnemers een gratis drankje
aangeboden krijgen.
Inschrijven is niet nodig en deelname
gratis.
Iedereen welkom!
Vertrek om 14u aan de kerk van Nederokkerzeel.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Trek je wandelschoenen maar aan, want
op zondag 20 oktober vieren wij de ‘dag
van de trage weg’.
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Bib

De bib nodigt uit:
Bart Moeyaert

De bib nodigt uit:
Ronny Mosuse

Bart Moeyaert is een gerenommeerd
auteur,
dichter en performer.
Zijn werk is bekroond
en bejubeld in binnen- en buitenland.
Tot zijn meest bekende titels behoren ‘Blote
handen’, ‘Het is de liefde
die we niet begrijpen’,
‘Broere’, ‘De Schepping’ en de
poëziebundel ‘Verzamel de liefde’.

Ronny Mosuse heeft zijn
Congolese vader niet echt
gekend. Na zijn dood gaat
hij op zoek naar zijn wortels en puzzelt zijn verleden in elkaar om zijn kinderen het levensverhaal
van hun opa te kunnen vertellen. Zijn vader bleek een man
van vele mysteries te zijn.

Tijdens deze lezing brengt hij een verhaal dat begint in
1939 en eindigt op de dag van de lezing. Een verhaal
over het gezin waarin hij is opgegroeid, het ontstaan
van zijn boeken en het evolueren van ideeën. Afwisselend brengt hij ook gedichten uit zijn bundels en gaat
hij dieper in op enkele van zijn boeken.
dinsdag 10 september 2019
van 19.30 tot 21 uur
Prijs:
Gratis
Waar:
Bib - Tritsstraat 5
Inschrijven: bibliotheek@kampenhout.be
(Beperkt aantal plaatsen)

Wanneer:

De lezing is gebaseerd op het boek ‘De verborgen
geschiedenis van mijn vader’, het relaas van een aangrijpende zoektocht naar zijn familie en de vele onbekende facetten van zijn leven. Ook zal hij live enkele
nummers brengen uit zijn rijk repertoire.
Ronny Mosuse is gekend als zanger, muzikant en songwriter. Hij vormde samen met zijn broer Robert ‘The
Radios’ onder de hoede van Bart Peeters. Vanaf 2002
toert hij vooral solo.
dinsdag 5 november 2019
van 19.30 tot 21 uur
Prijs:
5 euro
Waar:
Bib - Tritsstraat 5
Inschrijven: bibliotheek@kampenhout.be
Wanneer:

Luistervinken
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar - gratis - inschrijven hoeft niet.

KAMPENHOUT I Bib

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!
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Zin om zelf voor te lezen?
Laat het ons dan weten via bibliotheek@kampenhout.be
of 016 65 99 79.

Najaar 2019: Elke laatste woensdag en zaterdag van de
maand, tenzij anders vermeld, zijn de kindjes welkom.
Op woensdag om 16 uur en op zaterdag om 11 uur.
Woensdag 25 september
Zaterdag 28 september
Zaterdag 26 oktober
Woensdag 30 oktober
Woensdag 27 november
Zaterdag 30 november
(Week van het voorlezen met speciale gast)
Vrijdag 20 december (Wintervertelnacht)
Zaterdag 28 december
Mama’s en papa’s of oma’s en opa’s kunnen ondertussen wat rondneuzen in de bibliotheek, genieten van een
heerlijk kopje koffie of aansluiten bij het brei-café.

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

Brei-café
14 september:
IT-voormiddag en prijsuitreiking Zomergroetjes
Noteer alvast zaterdag 14 september in uw agenda.
Het wordt een gezellig drukke voormiddag in de
bib. We stellen deze helemaal in het teken van IT en
programmeren met leuke activiteiten voor kinderen.
Omstreeks 11 uur vindt ook de prijsuitreiking plaats van
onze Zomergroetjes-actie.
In het najaar start de bibliotheek met CoderDojosessies voor kinderen en jongeren van 7 tot 17 jaar.
Tijdens deze sessies initiëren we hen in de wondere
wereld van het programmeren en het coderen. Een
echte aanrader!
Wilt u uw passie voor IT doorgeven aan de jongere
generatie? We zijn nog steeds op zoek naar coaches
om de kinderen en jongeren te begeleiden. Stuur een
mailtje naar bibliotheek@kampenhout.be.

Breit u graag? Wilt u uw passie met anderen delen?
Wel, goed nieuws! Vanaf dit najaar richt de bibliotheek haar eigen brei-café op. Elke laatste zaterdag,
vanaf de maand september, bent u welkom om 11 uur
met wol en breipriem. De dames van de KVLV helpen
u graag op weg.
Bent u hierin geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar bibliotheek@kampenhout.be
voor meer informatie. Of kom gewoon langs. U bent
welkom!

Bib Late Night
Op 25 oktober, vanaf 19 uur, organiseert de bibliotheek haar eerste Bib Late Night. Voor deze eerste
editie geven we de mogelijkheid om een initiatie
kalligrafie voor volwassenen te volgen en wordt de bib
omgetoverd tot een gezellige plaats waar u in alle rust
een boek kan lezen.

Verwendag
Kom op zaterdag 12 oktober om 10 uur naar de bibliotheek van Kampenhout en laat u verwennen! Maak kennis met onze collectie, geniet van een drankje of een
gezond ontbijt. Sla uw slag in onze boekenverkoop. De
sfeer wordt verzekerd door de dames van Sjakosj. Maak
kennis met de wondere wereld van de kalligrafie. Deze
workshop wordt gegeven door Mesuda Rie.

Leesclub in de bib
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.
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!

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

13

14

Strandfuif
Dansnamiddag
voor senioren
Infosessie:
Gevelrenovatie

IT-voormiddag en
prijsuitreiking
zomergroetjes
Kasteel Festival

De bib nodigt uit

Parnassiawandeling
Natuurpunt
Kampenhout
Badminton, een sport
voor jou?

Aperitiefconcert

Vrijdag-na-de-noenwandeling
Open Petanque Mêlee

Activiteit
Gezinsevenement
Natuurpunt
Kampenhout
Samen boeken kaften
Gezinsbond
Kampenhout
Avondmarkt - kermis
en rommelmarkt
Tentoonstelling
KAM ART
woe 4/09
van 15 tot 18 uur
vrij 6/09 tot ma 9/09
vrij 6/09 van 19 tot 21 uur
za 7/09 van 14 tot 19 uur
zo 8/09 van 10 tot 18 uur
Vrij 6/09, 20/09, 18/10 en
15/11 van 13 tot 14.30 uur
za 7/09
van 13.45 tot en met 18 uur
zo 8/09
van 11.30 tot 12.30 uur
zo 8/09
van 14 tot 17 uur

Kom met je (school)boeken langs en laat deze kaften door onze vrijwilligers of doe het samen met
ons. Volg met je kinderen workshops om de boeken unieker te maken, een gepersonaliseerde
pennenzak maken, enz.

Meer info op pagina 28.

Tentoonstelling door lokale kunstenaarsvereniging KAM ART.
Gratis toegang.

Open Petanque Mêlee voor iedereen.

do 26/09
van 19.30 tot 22 uur

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

In deze sessie leert u de mogelijkheden om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren en
waar u op moet letten bij de vervanging van ramen. Speciale aandacht voor: wind-, lucht- en

di 10/09 en di 5/11
van 19.30 tot 21 uur
za 14/09

za 14/09
van 12 tot 22 uur
za 14/09
ma 16/09, 21/10 en 18/11
van 14 tot 17 uur

Meer info op pagina 8.

Meer info op pagina 13.

Gratis en vrijblijvende kennismaking met de badmintonclub. Kinderen (-16 jaar) ontvangen we
graag op 9 september van 19-20 uur. Volwassenen (+16 jaar) kunnen langskomen op 10 september
(19-21 uur, vrij spel), 12 september (20-21.30 uur, met oefentraining) en 14 september (14-17 uur, vrij
spel). Graag vooraf aanmelden via www.bckampenhout.be.
Meer info op pagina 12.

K.F. De Toonkunst nodigt u uit voor een hapje, drankje, een vleugje muziek en gewoon gezellig
samen zijn.
Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk laagveen. Je vindt er plassen, rietvelden,
broekbos en soortenrijke natte graslanden. De najaarskleuren zijn een lust voor het oog.
Laarzen aanbevolen.

ma 9/09, di 10/09,
do 12/09 en za 14/09

zo 1/09
van 14 tot 17 uur

Wandelen onder begeleiding van de witloofstappers.

Datum

Gezinsevent met fietstochten langs de Kampenhoutse natuurgebieden, activiteiten voor kinderen,
drank- en eetgelegenheid.

Glazen Zaal
(Dorpsstraat 9)

Hof Ter Loonst
(Terloonststraat 22)
Hutstraat 41
Zaal Den Ast
(Brouwerijstraat 23)

Bib
(Tritsstraat 5)
Bib
(Tritsstraat 5)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Chalet PC Berg
(Zeypestraat 26C)
De Toverberg
(Torfbroeklaan 25)
Torfbroek, parking
Visserijlaan

Diverse startlocaties

Glazen Zaal
(Dorpsstraat 9)

Kampenhout centrum

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Gemeenteplein Kampenhout

Locatie

in Kampenhout

Omschrijving

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

KAMPENHOUT I UIT
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vrij 25/10
vanaf 19 uur
za 26/10
van 19 tot 20 uur
za 26/10 vanaf 21 uur
zo 10/11 om 11 uur
za 16/11
van 20 tot 23 uur
za 23/11
om 18 uur

Fakkeltocht in het Steentjesbos georganiseerd door Natuurpunt Kampenhout en Natuurpunt
Boortmeerbeek.
Meer info op pagina 8.
Viering om 11 uur, aansluitend dierenwijding met jachthoornblazers (The Greenfields).
Quiz voor amateurs georganiseerd door KF De Toonkunst. Maximaal 20 ploegen, maximum
deelnemers per ploeg: 5. Inschrijving voor 11/11/2019 op quiz@de-toonkunst.be.

Pop-up food & drinks & dance cafe. Reünie voor alle (gewezen) inwoners van Kampenhout van
1969. Meer info en inschrijvingen: kampenhout1969@gmail.com of facebook Kampenhout 1969.

Meer info op pagina 13.

zo 20/10
van 11 tot 19 uur

za 19/10
van 20 tot 23 uur
za 19/10
van 20 tot 3 uur

za 12/10
om 10 uur
za 12/10
van 20 tot 22 uur

Meer info op pagina 13.

Na het Marsconcert, gaat de fanfare de magische toer op!
Gandalf, heksen, Harry Potter,... ze passeren allemaal de revue! En als special guest, naast de
jeugfanfare, is er KETNET-goochelaar Kobe. Meer info: Eendracht Kampenhout.
Een avondvullend muzikaal programma o.l.v. dirigent Kevin Absillis.
Meer info: KF De Toonkunst.
De parochiezaal wordt volledig gerenoveerd. Om de vele vrijwilligers een hart onder de riem te
steken, zetten we het werk even aan de kant voor een denderende fuif. De opbrengst gaat vanzelfsprekend naar het onderhoud en de renovatie van de zaal.
Familie-eetdag. Ten voordele van de verdere uitbouw van onze oudste fanfare van Kampenhout,
De Eendracht Kampenhout.

za 12/10
vanaf 17 uur

zo 6/10
van 13.30 tot 16 uur

za 5/10 van 12 tot 22 uur
zo 6/10 van 11 tot 18 uur
za 5/10 en zo 20/10
van 8 tot 12 uur

do 3/10
vanaf 12 uur
za 5/10
van 10 tot 12 uur

Eetfestijn met heerlijke mosselen, balletjes in tomatensaus of voor de vegetariërs een vegiburger.

Op zaterdag groots mosselfestijn (door Kiwanis Vilvoorde Noordrand) en op zondag een gezellige
familiedag (door het solidariteitsfonds).
De vogeltrek is een jaarlijks fenomeen dat de mens al eeuwenlang boeit. Ook als je nog niet veel
van vogels en hun geluiden kent, kan dit iets voor jou zijn. Graag tot dan en breng zeker je verrekijker mee! Meer info: Natuurpunt Kampenhout.
We nemen je graag mee op een tocht doorheen de geschiedenis van het Hellebos, het Lelleveld
en het gehucht Lelle. Meer info: Natuurpunt Kampenhout.

Verkoop baby- en kinderkledij (tot 16 jaar), baby-uitzet (geen speelgoed).

Meer info op pagina 24.

zo 29/09
van 7 tot 15 uur
zo 29/09
van 10 tot 15.30 uur

Parochiezaal
Nederokkerzeel

Bib
(Tritsstraat 5)
Aan de Sint Isidorishoeve
(Hever)
Diverse locaties
Kerk Berg
Sport- en cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan 25)

Sport- en cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan 25)
Parochiezaal
Nederokkerzeel
(Bogaertstraat 2)
Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Bib
(Tritsstraat 5)
Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)
Meerbeekwegel (trage weg),
best bereikbaar via Robensvenweg te Boortmeerbeek
Voor woning "Herberg
in den Molensteen"
(Hoek Sint-Lambertusstraat
en Watermolenstraat)
Go! Basisschool spectrum
(Tiendeschuurstraat 17)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)
Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)
Natuurgebied Natuurpunt:
Vijverstraat, Kampenhout

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 7 oktober 2019 in!

Muzikale kroegentocht
Sint-Hubertusviering
3de Toon je KUNST
Quiz
Reunite ‘69

Fakkeltocht

Eetdag Fanfare
Kampenhout
Bib Late Night

Werffuif

Berg in concert

Magieconcert

Mosselfeest - GO!
basisschool Spectrum
Verwendag

Erfgoedwandeling
Hellebos en Lelleveld

Eurobirdwatch 2019

Tweedehandsbeurs
herfst
Oktoberfeesten

Kamp en Hout
Groentenmarkt
Seniorenfeest

36e Houtheimtochten

koudebrugvrije aansluitingen van nieuwe ramen op muurisolatie. Ook ventilatie, passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod. I.s.m. Archeduc, Fluvius, Gemeentebestuur Kampenhout.
Prachtige herfstwandeling door het Moorbos, Hellebos en Floordambos. Tussen de bosstroken
door gebruik makend van de vele veldwegen, die deze streek nog rijk is.
‘Eigen oogst’: koop en verkoop van zelf-geteelde groenten en fruit.
Meer info: kampenhout@kampenhout.be of facebookpagina ‘Kamp en Hout’.
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Speelplein ’t Grobbeltje
2019
ZOEEEF! Zo snel is de speelpleinzomer voorbij
gevlogen! Acht weken vol spelende kinderen,
lachende gezichten, plezante spelletjes, enthousiaste animatoren, (nieuwe) vriendschappen en vooral
héél veel plezier! Wij hopen dat wij alle kinderen een
fantastische tijd op Speelplein ’t Grobbeltje hebben
bezorgd. Via deze weg ook een dikke ‘dank u wel’
aan alle (hoofd)animatoren die deze zomer van de
partij waren: BEDANKT!

Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Oproep jeugdraad
Zin om in de jeugdraad te komen?!
Dat kan! Je kan je als geïnteresseerde onafhankelijke
jongere kandidaat stellen als lid van de gemeentelijke
jeugdraad.
Enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen:
. Minimum 16 jaar en maximum 30 jaar zijn
. Bij kandidaatsstelling woonachtig zijn in de gemeente
. Een specifieke motivatie voor je kandidaatsstelling
opgeven
Ben je ervan overtuigd dat dit iets voor jou is of heb je toch
nog enkele vragen, neem dan snel contact op met de
jeugddienst: jeugd@kampenhout.be of 016 65 99 15.

Kalligrafie
Ben je creatief? Hou je van tekenen? In het najaar
starten we met een nieuwe lessenreeks kalligrafie
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Geïnteresseerd?
Meer info: bibliotheek@kampenhout.be

KAMPENHOUT I Jeugd

De data volgen snel!
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Nieuwe
Kindergemeenteraad
YELINA STEUTS NIEUWE KINDERBURGEMEESTER
VAN KAMPENHOUT
Op zondag 7 juli 2019 werd - na een spannende wedstrijd - Yelina Steuts tot nieuwe kinderburgemeester
verkozen. Yelina is 12 jaar en is woonachtig in de deelgemeente Nederokkerzeel.
Samen met de kindergemeenteraad zal zij thema’s bespreken die belangrijk zijn voor de kinderen en jongeren zoals sport, verkeer en milieu.
Als schepenen werden verkozen:
Eerste kinderschepen:
Thor Verhoeven
Kinderschepenen:
Ella Van Dessel
Tibe Boriau
Pallieter Laeremans
Elias Aerts
De overige gemeenteraadsleden zijn:
Majandra Van Rafelghem
Anouk Fransen
Mathijs Verhaert
Fran Coorevits
Lennert Godde
Fien Vanhoof
Lauren Michiels
Erin Deroover
Rune Godde		
Xander Enckels
Fran Godts		
Tom Boni
Lien Mostrey		
Stan Coorevits
Fenna Boriau

Sportweken
Ook tijdens de kleine schoolvakanties kan je deelnemen
aan onze gekende sportweken. Fluo-games, lasershoot,
airtrack of gewoon volleybal,… Alles komt aan bod!

dagen komen sporten? Schrijf je dan in voor het sportkamp op 30/12, 31/12, 2/1 en/of 3/1.

NIEUW: tijdens de sportweek in de kerstvakantie kan je
nu ook per dag inschrijven. Ben je door de feesten niet
de hele week vrij, maar wil je wel graag 1 of meerdere

Meer info:
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

DE WITLOOFGEMEENTE

Inschrijven kan via kampenhout.ticketgang.eu

KAMPENHOUT I Jeugd

Alle kindergemeenteraadsleden zullen na de vakantieperiode uitgenodigd worden voor de officiële installatie en eedaflegging.
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Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

Vliegt uw geld door daken en
kieren?
Kampenhoutse huishoudens besteden veel geld aan energie. Een groot deel daarvan gaat naar verwarming. Nu de
zomer op zijn einde loopt, wordt het tijd om uw huis voor te
bereiden op de winter. Kom daarom op dinsdag 10 september langs op de milieudienst om te zien hoeveel warmte
door uw dak of dakraam verloren gaat, wat u hieraan kan
doen, op welke subsidies u recht hebt en op welke groepsaankopen u beroep kan doen, zodat uw geld volgende winter niet langer door daken en kieren vliegt.
Om er voor te zorgen dat u niet nodeloos moet staan wachten
kan u een afspraak maken op: Kampenhout.futureproofed.com
doorklikken naar ‘is uw dak winterproof’.

Behaag uw tuin
met streekeigen planten
Samenaankoop (fruit)bomen, hagen, heggen en
houtkanten in Vlaams-Brabant
85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote
kans dus dat u er ook één heeft. Dan is de samenaankoop ‘Behaag uw tuin’ iets voor u. Want uw tuin, hoe
groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur en klimaat. Hoe? Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen. En dat is
goed voor mens en dier. Maak van uw tuin een fijne
plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook
volop van de bloesems en het fruit.
Aanbod
• Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden
• Hoogstamfruitbomen
• Loofbomen en knotwilgen
• Wilgenhut
• Nieuw in 2019: Paardenheg
Meer info of bestellen: www.behaagjetuin.be of via
milieudienst@kampenhout.be.
Bestel online tussen 1 september en 31 oktober
2019 op www.behaagjetuin.be. Het bestelde plantgoed haalt u af bij de Loods (Neerstraat 20) tussen 10
en 12 uur op zaterdag 7 december 2019.
Wenst u ondersteuning en advies? Met concrete vragen m.b.t. uw bestelling en de aanplanting in uw tuin
kan u contact opnemen met het Regionaal Landschap
Dijleland vzw via info@rld.be of 016 40 85 58.

Behaag

Een rat! Wat nu?

je tuin
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Bestrijding
Eigenaars zijn wettelijk verplicht om ratten op hun
terrein te bestrijden. Wanneer u ratten aantreft in of
rond uw huis of bedrijf, moet u deze (laten) verdelgen.
Wanneer u ratten ontdekt op het openbaar domein
(bv. langs een gracht of waterkant) moet u dit melden via
het rattenmeldpunt van de gemeente: milieudienst@
kampenhout.be. Sinds 2018 is het voor particulieren
verboden om gif te kopen en te gebruiken. Enkel professioneel gebruik is nog toegestaan (door een erkende
rattenverdelger met een fytolicentie). De gemeente deelt
bijgevolg ook geen rattenvergif meer uit aan inwoners.
Meer info:
www.kampenhout.be/rattenverdelging

Samenaankoop

(fruit)bomen, hagen, heggen en
houtkanten in Vlaams-Brabant

Bestel online je streekeigen plantgoed
tussen 1 september en 31 oktober 2019.
www.behaagjetuin.be
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 7 december.

LEVE DE TUIN
Haal meer uit je tuin. Tips op
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
V.U. Patrick Endels, RLBK vzw, Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde

KAMPENHOUT I Milieu

De beste bestrijding tegen ratten is preventie. Door de
voedselbeschikbaarheid laag te houden en geen rommel te laten rondslingeren wordt de kans op ratten aanzienlijk verkleind. Maar wat als er nu toch een rat opduikt?
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Meer info
openbarewerken@kampenhout.be
016 65 99 01
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(Her)aanleg van voetpaden
en fietspaden in
Kampenhout

Regelmatig dienen er onderhoudswerken voorzien te
worden aan aangelegde wegen. Het merendeel van
onze gemeentewegen zijn asfaltwegen. Op langere
termijn kunnen er scheuren, verzakkingen en putten
in de weg komen. Om het rijcomfort te blijven garanderen wordt de bestaande asfaltlaag deels afgefreesd en wordt een nieuwe toplaag aangebracht.
Het resultaat is niet alleen mooier maar ook veiliger.
Waar in de toekomst grotere wegenis- of rioleringswerken worden voorzien, wordt nog even gewacht
om grote kosten te maken. Herstellingen in functie
van de veiligheid zullen natuurlijk wel steeds worden
uitgevoerd. Bij totale heraanleg benutten we de kans
om te bekijken of er een (beter) voetpad of fietspad
kan worden aangelegd.
Deze legislatuur worden in een eerste fase onderhoudswerken gepland aan onderstaande geasfalteerde wegen:
• Tritsstraat (van kerk tot Van Langendonckstraat)
• Bulsomstraat
• De Croixlaan (van Haachtsesteenweg tot Notelarendreef)
• Lemmekenstraat (vanaf Resedalaan) t/m Kapelstraatje
• Tiendeschuurstraat (van kruispunt Van Bellinghenlaan tot Stationsstraat en tot Haachtsesteenweg)
In een tweede en derde fase staat in 2021 en 2023
een onderhoud asfaltering op de planning voor de
straten: H. Tobbackstraat, Dijkstraat, Irislaan, Krokuslaan, Heideweg, St.-Lambertusstraat, Lepelstraat en
Industriestraat.

DE WITLOOFGEMEENTE

Op meerdere plaatsen zijn de voetpaden in minder
goede staat of zijn er nog ontbrekende stukken voetpad tussen de reeds aangelegde delen. Hierdoor
worden voetgangers (en jonge fietsers) op en af de
rijbaan gestuurd. Niet zo comfortabel of veilig.
Daarnaast zijn niet al onze paden van het recreatief
fietsroutenetwerk in goede staat en bieden ze niet
het gewenste comfortniveau. Willen we het fietsgebruik stimuleren, dan dient ook aan onderhoud en/of
verbetering van de fietspaden gewerkt te worden.
Om de aanleg en heraanleg van de verschillende
voet- en fietspaden op een systematische manier aan
te pakken, werd beslist om een ontwerper aan te stellen. De heraanleg van de voetpaden in de wijk De
Hutte, de Tiendeschuurstraat en de Kerkwegel staan
alvast op de planning.
Met een nieuw betonnen fietspad zal men van de
Bulsomstraat, aanpikkend op de Kampenhoutsevoetweg, veilig en rustig naar de Sint-Servaesstraat kunnen doorsteken. Vanaf de Sint-Servaesstraat tot de
grens met Zemst wordt het bestaande fietspad van
de Kampenhoutsebaan heraangelegd. Niet alle voeten fietspaden kunnen in één keer aangepakt worden
maar dit is alvast een eerste fase.
Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om
de buitenruimte van de Cultuurberg heraan te leggen.
Na het verwijderen van de verouderde klascontainer,
bleef er een rommelige opgebroken koer achter. Bij
de herinrichting ervan zal zeker aandacht worden besteed aan meer groenaanplantingen. Met groen, zitelementen en het voorzien van een speeltuintje willen
we hier een leuke ontmoetingsplaats van maken.
Meer info: openbarewerken@kampenhout.be
016 65 99 01

KAMPENHOUT I Openbare werken

Te verwachten
asfalteringswerken
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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Kampenhout,
Steenokkerzeel en Zemst
ondertekenen
SAVE-charter
Op woensdag 22 mei ondertekenden de gemeentebesturen van Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout
en politiezone KASTZE, officieel het SAVE-charter
Steden & Gemeenten. Ze onderstrepen hiermee hun
engagement om samen werk te maken van veiliger
verkeer.

Dankzij Route2school beschikt Kampenhout over een
digitale schoolroutekaart. Deze kaart heeft als doel de
meest aanbevolen routes naar school aan te duiden. De
routes zijn niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige.
Bovendien lopen deze routes zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen, trage
wegen,… Leerlingen die te voet of met de fiets naar school
gaan, worden toch nog vaak geconfronteerd met onveilige
verkeerssituaties. De knelpunten op deze routes zijn
in kaart gebracht dankzij de hulp van de leerlingen,
(groot)ouders, leerkrachten,… Zij hebben kunnen aangeven
hoe zij het verkeer op hun route ervaren.
De volgende stap in het Route2School-project is om de
mobiliteitsknelpunten die op de kaart aangegeven zijn in
detail te bekijken en actie te ondernemen. Voor een goede
en vlotte werking gaan we de gemeente indelen en school
per school uitnodigen om een werkgroep op te richten. Zo
kan iedere school zijn aandachtspunten benadrukken.

SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer en
is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen
(OVK). Het SAVE-charter omvat zeven doelstellingen
die de verkeersveiligheid binnen een gemeente
kunnen bevorderen. Door de ondertekening van het
charter gaat een gemeente het engagement aan
deze algemene doelstellingen via concrete acties na
te streven.
Het gaat onder meer over het opmaken van een
verkeersveiligheidsanalyse en het afstemmen van
het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. Na
officiële ondertekening krijgen de gemeenten een
jaar de tijd om het SAVE-actieplan uit te voeren. Bij
een positieve beoordeling ontvangt de gemeente het
SAVE-label. Dit label geeft aan dat de gemeente een
actieve bijdrage levert aan de verbetering van de
verkeersveiligheid. De gemeente krijgt tijdens het
volledige traject begeleiding van OVK.
Meer info: http://save.ovk.be of
www.kampenhout.be/SAVE-charter

KAMPENHOUT I Mobiliteit

De eerste school waarmee we van start gaan is school
Spectrum (Kampenhout en Buken). Samen met de directie
gaan we een werkgroep oprichten bestaande uit leerkrachten, ouders, leden van de verkeerscommissie en de dienst
mobiliteit.
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De meldingen die we via het Route2School-project hebben
ontvangen, alsook de aangeduide alternatieve routes, zullen we meer in detail bestuderen. Daarnaast zullen we op
zoek gaan naar oplossingen zodat we de verkeersveiligheid rondom de scholen kunnen verbeteren.
Meer info: www.kampenhout.be/route2school

DE WITLOOFGEMEENTE

Ve
ili

gh

eid

Schrijf u in voor BE-Alert!
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente willen we u
graag snel kunnen verwittigen. Daarom maken we gebruik
van BE-Alert, het systeem dat u via sms, e-mail of telefoon
meteen op de hoogte brengt in geval van nood.
BE-Alert
Dankzij BE-Alert kan de burgemeester, maar ook de gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken, een bericht
sturen naar iedereen op wie de noodsituatie impact heeft.
Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen, bijvoorbeeld dat ze ramen en deuren gesloten
moeten houden bij een brand. Officiële, correcte informatie,
direct van de bron. BE-Alert gebruikt verschillende kanalen
om u te waarschuwen: sms, een gesproken bericht via een
vaste telefoonlijn of e-mail.
Laat u waarschuwen, waar u ook bent
U kan een bericht van BE-Alert ontvangen als u zich inschrijft op BE-Alert. Dat is erg belangrijk. De burgemeester,
gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken kan bij
een noodsituatie dan beslissen een noodbericht te sturen

op basis van een adressenlijst, bijvoorbeeld naar alle mensen die in een bepaalde wijk wonen.
U kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. U woont in Kampenhout, maar werkt
in Zaventem? Registreer beide adressen en u bent altijd op
de hoogte.
Daarnaast is het bij heel ernstige noodsituaties ook mogelijk om iedereen in een bepaalde zone te alarmeren. Al wie
fysiek in het gebied aanwezig is, krijgt dan een sms. Dat
systeem is uniek in België. Zo kan u ook verwittigd worden
als u in Kampenhout woont, maar een uitstapje maakt naar
de zoo of de zee.
Hoe registreren?
Wilt u bij een noodsituatie verwittigd worden? Schrijf u dan
vandaag nog in! Registreren is helemaal gratis en kan heel
makkelijk op www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Heeft
u geen computer ter beschikking? Bij de dienst bevolking in
het gemeentehuis kan u een papieren versie van het inschrijvingsformulier vinden.

METEEN VERWITTIGD BĲ

REGISTREER JE VIA
WWW.BE-ALERT.BE
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EEN NOODSITUATIE?
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Kyotomobiel in Kampenhout
Inwoners van Kampenhout kunnen van begin september
tot begin november opnieuw gratis energieadvies bekomen in de Kyotomobiel.
Het concept van de Kyotomobiel is nog niet veranderd.
In de opvallende mobilhome zit een energiedeskundige
klaar om gratis advies te verlenen over uw toekomstig
renovatieproject. De nadruk ligt daarbij op BENOveren,
wat staat voor ‘beter renoveren’. Dit betekent dat bij een
renovatieproject ook energiebesparende maatregelen
overwogen moeten worden, zoals isolatie, hoogrendementsbeglazing, zonnepanelen en warmtepompen.
Wie renovatieplannen heeft, krijgt van de benovatiecoach begeleiding van a tot z. Voor 40 euro voert de
deskundige een energieaudit van de woning uit, waarbij
wordt nagegaan wat de pijnpunten zijn op vlak van energieverbruik. Nadien volgt er een rapport met daarin een
overzicht van de mogelijk te nemen maatregelen en de
kostprijs ervan. De opmaak van het rapport vormt een
mooie basis om de mensen nadien verder te helpen bij
hun renovatieplannen. Er wordt mee gezocht naar aannemers, offertes worden nagekeken en na de werkzaamheden volgt een kwaliteitscontrole. Ook de financiële kant wordt mee opgevolgd. Zo worden de mensen
wegwijs gemaakt in de beschikbare premies, subsidies
en groepsaankopen.
Wanneer en waar:
• 9 tot 26 september: Gemeenteplein Kampenhout
• 30 september tot 18 oktober: op de parking
aan de Sint-Jozefkerk in Relst
• 21 oktober tot 8 november: aan de oude pastorie
centrum Nederokkerzeel
De Kyotomobiel is vrij te bezoeken op:
• woensdag van 12 tot 15.30 uur
• donderdag van 15.30 tot 19 uur
• vrijdag van 12 tot 15.30 uur

Puur confituur!
U heeft er waarschijnlijk al van gehoord: samen met
onze bewoners maken we in WZC Molenstee op
grootmoeders wijze confituur. Deze potjes Puur
Confituur zijn opnieuw aan het onthaal verkrijgbaar
vanaf 1 oktober 2019 voor 5 euro. Wanneer u het lege
potje terugbrengt, krijgt u 0,50 euro terug. Met de
opbrengst zullen wij een ergonomische schommelstoel aankopen voor mensen met dementie.
Ons geheim geven we maar direct prijs: ieder potje
bevat een vleugje liefde.
Aangezien het om zelfgemaakte confituur gaat, zonder bewaarmiddelen, raden we aan om deze niet te
lang in de kast te laten staan. Eens geopend bewaart
u de Puur Confituur best in de koelkast. De smaken
zijn afhankelijk van het seizoensfruit. Smakelijk!
De eerste editie was een groot succes, wees er dus
snel bij om zeker te zijn van uw potje.
Bestellen kan t.e.m. 30 september 2019. Afhalen van
de confituur is mogelijk tussen 1 en 31 oktober 2019.
Meer info aan het onthaal van het WZC.

KAMPENHOUT I Wonen I OCMW

Meer info:
0488 55 98 55
kyotoindewijk@3wplus.be
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Zitdagen
verwarmingstoelage

Buurtrestaurant
Pure Goesting

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

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.

14 - 16 uur
16 - 18 uur
14 - 16 uur
16 - 18 uur
14 - 16 uur
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 24 september om 19.30 uur,
GC Den Breugel (Haacht):
‘De wondere wereld van dementie’ (over de inzichten
van Anneke Van Der Plaats)
Spreker: mevr. Erika van de Veerdonk, verpleegkundige
en sociaal gerontoloog, lid van BreinCollectief.
Reservatie noodzakelijk via kompas@dementie.be.
Dinsdag 22 oktober om 19 uur, wzc Molenstee:
‘Het maaltijdgebeuren bij personen met dementie’
(slikproblemen)
Door mevr. Marijke Vanderheyden, logopediste.
Meer info:
wzc Molenstee (Gemeenteplein 1)
016 31 43 28

Dinsdag 10 september
Waterkerssoep met balletjes, kalkoenrollade met kerriesaus, ananas en rijst, Zwarte woudtaart
Donderdag 12 september
Provençaalse soep, kip Tikki Masala, broccoli en gele
rijst, crème brûlée met Limoncello
Dinsdag 17 september
Pastinaaksoep met spekjes, Crépinet met erwtjes op
Franse wijze, bavarois met advocaat
Donderdag 19 september
Champignonsoep, varkensgebraad met gebakken witloof en pompoenpuree, flantaart
Dinsdag 24 september
Heldere kippensoep met Oosterse groenten, hamburger met gegratineerde selder en gebakken aardappelblokjes, pudding met bitterkoekjes
Donderdag 26 september
Toscaanse tomatensoep, kalfsblanquet met champignons, wortelen en kroketten, tiramisu met oreo
Buurttafels
De inwoners van Berg, Buken, Kampenhout, Nederokkerzeel en Relst worden twee maal per jaar uitgenodigd
om plaats te nemen aan de zogenaamde ‘buurttafels’.
Zo kunnen mede-inwoners hun buurtgenoten ontmoeten tijdens één van de wekelijkse buurtrestaurants.
De buurttafels in het najaar gaan door op:
Don. 12-09-2019: Kampenhout
Don. 26-09-2019: Relst
Don. 24-10-2019: Buken
Don. 07-11-2019:
Nederokkerzeel
Don. 28-11-2019:
Berg
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
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9 september 2019
24 september 2019
9 oktober 2019
22 oktober 2019
4 november 2019
26 november 2019
11 december 2019
17 december 2019
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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:

Gunther Neefs
Margriet Hermans
Sammy Moore
Boopsie
Toegangsprijs:
€ 20 (middagmaal & showprogramma) - € 10 (showprogramma)
Alleen 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, Kerkstraat 34, 016 65 99 20)
Burgemeester & Schepenen:
Kris Leaerts
Gwenny De Vroe
Stefan Imbrechts
Edith Grauwels
Hilaire Vanhove
Greet Willems

Aarschotsebaan 83
Vogelzanglaan 11
Grootveldstraat 89
Heideweg 6
Kloosterweg 6
Grootveldstraat 68

0478 36 33 40
0495 60 86 60
0498 92 27 75
0472 36 52 63
0495 88 89 76
0473 95 89 39

KAMPENHOUT I Senioren

Vrijwilligers:
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Maurits Overloop
Kruisstraat 4
016 65 58 92
Victor Peeters
Wildersedreef 31 A
016 58 43 83
Danielle Van Meldert Vogelzanglaan 21
016 65 64 25
Jef Kempeneers
Brusselsebaan 10
0477 21 19 40
Bent u in het bezit van een European Disability Card? Neem dan contact op met de dienst welzijn voor
uw voordelen.
OPGELET: dit jaar zal er GEEN vervoer met de Mimobus plaatsvinden. De gemeente Kampenhout is
aangesloten bij de Dienst voor Aangepast Vervoer (DAV) Grimbergen. Inwoners van Kampenhout
krijgen een korting van 0,10 euro per kilometer.
Meer informatie of vervoer aanvragen: info@dav-grimbergen.net of 02/270 94 36 (elke werkdag
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur)
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

ren

Smart Café

Senioren dansnamiddagen
Kom ook dit najaar dansen en swingen tijdens
de dansnamiddagen voor senioren in Den Ast
(Brouwerijstraat 23). Het live muzikaal entertainment wordt verzorgd door Yves Ombelets.
De inkom is gratis. Deuren openen vanaf 14 uur.
U kan komen dansen op volgende data:
16 september
21 oktober (verjaardagseditie)
18 november
16 december
Op 21 oktober bestaan de dansnamiddagen
10 jaar en zal er een speciale verjaardagseditie
op het programma staan. Kom deze verjaardag
mee vieren. Elke aanwezige krijgt een leuke
verrassing.

Heeft u een tablet of een smartphone? Wilt u graag
wat tips en trucs opdoen? Samen met anderen wisselt
u ervaringen uit en leert u uw toestel beter kennen.
Praktische info:
Neem uw eigen smartphone en/of tablet en toebehoren mee.
Waar: O’Berg’Inn - Bergstraat 67
Wanneer:
• 14 oktober: filmpjes maken
• 18 november: veilig internetten
• 9 december: online betalen
Telkens van 9 tot 12 uur
Prijs: 8 euro
Info en inschrijvingen:
Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk
02 454 54 01
info@archeduc.be - www.archeduc.be

Onder het motto “nooit te oud om te leren” bieden wij
senioren de mogelijkheid om op een rustige manier
kennis te maken met het plezier om zich als een vis in
het water te voelen.
Er zijn zwemlessen voorzien voor beginners en gevorderden.
Wanneer: van 4 oktober tot en met 13 december 2019
elke vrijdag van 12.15 tot 13 uur (10 lessen)
Waar:
Zwembad Tremelo
Veldonkstraat 3, 3120 Tremelo
Prijs:
30 euro voor 10 lessen
(inbegrepen: inkom en zwemles)
Inschrijven: www.tremelo.be/vrijetijdsloket,
aan de kassa van het zwembad
of ter plaatse in uw eigen gemeente
Meer info: sport@kampenhout.be - 016 65 99 75
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Zwemlessen voor 50-plussers
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Gezondheidskompas

Kom op tegen Kanker

Dit kompas wilt u helpen om inzicht te krijgen in uw
gezondheidsrisico’s en adviezen geven om uw
gezondheid te bevorderen. Het is mogelijk dat het
Gezondheidskompas u verwijst naar uw huisarts om
een aantal aspecten verder te onderzoeken. U bent
volledig vrij om de adviezen al dan niet op te volgen.

Op 13, 14 en 15 september zullen heel wat mensen
van het comité Kom op tegen Kanker Kampenhout
duidelijk aanwezig zijn in het straatbeeld van onze
gemeente. Zij hopen tijdens dat weekend op een
massale verkoop van azalea’s tijdens deze feesteditie (25ste Plantjesweekeinde en de 20ste deelname van Kampenhout).

Vanaf de leeftijd van 45 jaar kan het Gezondheidskompas uw risico op diabetes type 2 concreet vaststellen en kan u, indien aangewezen, instromen in het
HALT2Diabetes-traject. Het kompas peilt ook naar
andere risico’s zoals hart- en vaatziekten en een
gezonde leefstijl.

Namens de Vlaamse Liga tegen Kanker wenst het
comité Kom op tegen Kanker Kampenhout de bevolking alvast te bedanken voor haar massale steun aan
deze actie.
www.komoptegenkanker.be

Meer info: www.gezondheidskompas.be
Gezondheidskompas.be is een officiële website van
de Vlaamse overheid.

Een kusje op de wonde?
EHBO
bij baby's en kinderen
Wanneer:
17 september 2019
van 19 tot 22 uur

Waar:
Glazen Zaal
(OCMW-gebouw)

Vrijwilliger van het jaar 2019
Kent u iemand die veel betekent voor de Kampenhoutse
samenleving? Een multifunctionele persoon of groep die
zich belangeloos inzet voor een vereniging, een project of
een activiteit? Vindt u dat zij hier eens een bedankje voor
verdienen?
Vul het nominatieformulier in op
www.kampenhout.be/vrijwilligervanhetjaar
voor 30 oktober 2019 of bezorg het aan de dienst welzijn.
Wie weet wordt uw kandidaat wel uitgebreid in de bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar!

Inschrijvingsdatum:
Voor 13 september

Deelname:

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

Vrijwilliger van het jaar 2018 Paul Vander Elst
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Geestelijke gezondheid
Geestelijke gezondheidsproblemen, zijn dit uitzonderingen?
Is het taboe? Neen, praat erover!

Reanimeren
bij baby’s en kinderen
Wilt u graag weten wat u moet doen als u een baby of
kind moet reanimeren en wat u moet doen als uw
baby zich verslikt? Om op deze vragen een antwoord
te bieden organiseren de welzijnsraad en Rode Kruis
Kampenhout-Herent een workshop reanimeren bij
baby’s en kinderen.
U voelt zich veel zekerder als u weet wat u moet doen
wanneer uw kind iets overkomt. Op de juiste manier
reageren kan een groot verschil maken. Als uw kind
of kindje waar u voor zorgt zich in een levensbedreigende situatie bevindt, hoopt u toch dat u het hoofd
koel kan houden en correct durft reageren tot de
hulpdiensten er zijn.

Wanneer:
Waar:

dinsdag
22staat
oktober
van
tot 22
uur
‘De wereld van Noah
van de ene op de
andere19
dag helemaal
op zijn
kop.

Weg huis, weg vrienden, weg school, weg bijna alles… Gelukkig heeft hij
superkrachten, juf Elsie leerde hem dat. Ze helpen om het vol te houden, om
door te zetten en als ze even zoek raken dan zijn er de krachten van vrienden…
en vrienden, die vind je op de gekste plaatsen.‘

Glazen Zaal (OCMW-gebouw)

Inschrijven: welzijn@kampenhout.be
Duik je mee met Noah in zijn avontuur? Hij liet in dit boek alvast hier en daar
een plekje voor jouw belevenissen. Zo wordt zijn verhaal ook een beetje jouw
016
65
99 20 voor 18 oktober
verhaal,
leuk toch?

Deelname: gratis voor inwoners van Kampenhout

Herkent u het volgende bij u of bij een familielid:
• Slecht de slaap vinden
• Slecht in het vel zitten
• Is naar school / werk gaan een opgave?
• Neemt u een “pilleke”
• Is niet elke dag rooskleurig
• Het hebben van een zwarte gedachte
De Kampenhoutse welzijnsraad wil de drempel verlagen en
de bevolking de kans geven hier meer over te weten te
komen en vooral te praten: het is geen taboe. Regelmatig
zal de welzijnsraad hierover workshops, info-avonden,…
inrichten. Iedereen is hier welkom. Breng het met ons mee
in de aandacht en hopelijk tot op onze eerste workshop.
Workshop: ‘Veerkrachtig aan de slag’
Voor wie met kinderen omgaat. Liv Leeman, auteur van het
boek ‘Mijn leven als superheld’, dompelt u onder in de
achterliggende visie van het boek.
Liv Leeman ‘Mijn leven als superheld’

In deze workshop helpen we u daarbij. We bekijken
zowel de theorie als de praktijk van het reanimeren. U
leert eenvoudige technieken voor hartmassage en
mond-op-mondbeademing toepassen op kleine kinderen. Oefenen doen we op levensechte baby- en
kinderreanimatiepoppen. Kortom: u leert levens redden! En dat is onbetaalbaar.

Ieder van ons, jong en oud, ongeacht intelligentie of sociale
klasse, kampt hiermee. Het maakt deel uit van ons dagdagelijks sociaal leven. Een goede geestelijke gezondheid
is een evenwicht vinden tussen verschillende aspecten:
school, werk, maatschappij, gezondheid, ontspanning,
me- en quality time,…
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‘Mijn leven
als superheld’

Waarom is elk kind een superheld? Hoe kan u als hulpverlener, ouder, begeleider of leerkracht de superkrachten
van uw kinderen laten groeien? Liv geeft wat theoretische
achtergrond en brengt heel wat praktische tips mee waar u
mee aan de slag kan.
Wanneer: dinsdag 8 oktober 2019 van 20 tot 22 uur
Waar:
Glazen Zaal (OCMW-gebouw)
Deelname: gratis
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Vrijdag 6 september

Zondag 8 september

• Kermis vanaf 18 uur
• Avondmarkt vanaf 18 tot 22 uur
• Tentoonstelling Kam Art van 19 tot 21 uur
in de Glazen Zaal – gratis toegang

• Kermis vanaf 14 uur
• Rommelmarkt van 10 tot 16 uur
Drankstand in handen van De Stoempers
• Open Monumentendag in Kasteel van Bellinghen
van 11 tot 18 uur: bezoek het kasteel en domein,
met kinderanimatie, muziek en kunst!
• Tentoonstelling Kam Art van 10 tot 18 uur
in de Glazen Zaal – gratis toegang

Zaterdag 7 september
• Kermis vanaf 15 uur
• Ballenworp in de tuin van Villa Lucie om 17.30 uur
• Tentoonstelling Kam Art van 14 tot 19 uur
in de Glazen Zaal – gratis toegang

Maandag 9 september
• Kermis vanaf 15.30 uur
Familiedag: korting op alle attracties!
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