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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11
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Burgerzaken
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Bib
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Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be
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016 65 99 44

kermis@kampenhout.be
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Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be
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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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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

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.

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
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, Dorpsstraat 9
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Beste Kampenhoutenaar,
2020 is nu volop aan de gang.
Dat geeft ons de kans om al
eens terug te blikken op wat
geweest is, maar vooral ook uit
te kijken naar wat nog komen
zal.
We vergeten de donkere dagen van de winterperiode, die
dankzij de vele lichtpunten toch aangenaam werden. Zo
geven de activiteiten en initiatieven die onze verenigingen en
gemeentediensten organiseerden én het meerjarenplan,
waar onze gemeentelijke medewerkers hun uiterste best
voor doen, licht en kleur aan onze mooie gemeente.
We kijken ook tevreden terug op de participatieavond van
30 januari over de verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg. We luisterden naar de vele voorstellen van ieder van
u en gaan nu samen met onze politiezone Kastze en het
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant aan de slag
om de nodige initiatieven te nemen voor een veiliger verkeer
in Kampenhout.
Onze gemeente staat duidelijk niet stil en dat zal ook de
komende periode blijken. Zorg dat u erbij bent op 22 maart.
Samen met de ‘Kampenhoutse Mooimakers’ ruimen we
Kampenhout op tijdens onze zwerfvuilactie. Doe zeker mee!
U kan er zelfs een ballonvaart mee winnen.

Abonneer u op
onze digitale nieuwsbrief!
Blijft u graag op de hoogte van het reilen en zeilen
in onze gemeente? Wilt u graag weten welke activiteiten er doorheen het jaar op onze agenda staan?
Aarzel dan niet en abonneer u op onze digitale
nieuwsbrief.
Dit kan heel eenvoudig door te surfen naar
www.kampenhout.be/nieuwsbrieven en uw e-mailadres in te vullen.

Ook onze 7 Kampenhoutse Kunstenaars zijn volop actief.
Ze stellen tentoon op 28 en 29 maart in de Glazen Zaal.
Breng hen een bezoekje. U zal versteld staan van hun enorme creativiteit.

De lente zal ons prikkelen en ons aanzetten om met veel
energie ertegenaan te gaan.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Sluitingsdag
Paasmaandag

DE WITLOOFGEMEENTE

Maandag 13 april

KAMPENHOUT I Gemeente

Voor de sportievelingen, ten slotte, is er de Torfbroekjogging.
Naast onze Eindejaarsjogging, wordt ook deze loopwedstrijd
stilaan een begrip. Samen organiseren we nu een tweede
editie. Loop dus mee op 15 maart. We zetten zoveel mogelijk
inwoners in beweging.
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

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

Geboortes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Van Moer Jeremy &
Van Boxel Yanina
Potums Benny &
Baetens Anouk
Khasanov Tamerlan &
Ibragimova Larisa
Tobback Wouter &
Van de Gucht Justine
El Obadi Jaouad &
Otten Laetitia
Lammens Nico &
Vanhamme Lana
Vanheste Bart & De Cock Jana
Ayburtaeva Zareta
Cattiez Simon &
Vanhuylenbroeck Stephanie

Matts

31/07/2019

Billie

23/08/2019

Dayana

26/08/2019

Louette

29/08/2019

Lina

30/08/2019

Sieg

3/09/2019

Ellis
Said

10/09/2019
14/09/2019

Juliette

17/09/2019

Ghekiere Kristiaan &
Janmaat Samantha
Kilombo Onya &
Musankishay Rachel
Heyligen Robby &
Janssens Loes
Pée Evy
Michiels Jeroen & Zintz Céline
Van de Velde Bram &
De Rudder Kristin
Deweerdt Emmanuel &
Vanbellingen Elke
Plum Yannick & Imbrechts Steffi
Djak Danijel & Suman Anita
Van den Brandt Kristof &
Delaet Coralie

Charlie

25/09/2019

Jesse

5/10/2019

Twan

10/10/2019

Oona
Arnaud

13/10/2019
1/11/2019

Ilias

3/11/2019

Ella

12/11/2019

Loa
Rafael

24/11/2019
5/12/2019

Mats

8/12/2019

Huwelijken

Huwelijksjubilarissen

(november – december - januari)

(november – december)
Gouden huwelijksjubilarissen

Yves Dossin & Valérie Tamagni

02/11/2019

Wim Goris & Arini Savitri

14/12/2019

Martin Paulus & Mariette De Coster

Joël Enckels & Wendy Brems

17/12/2019

Joannes De Gelan & Théa Bulens

Sven Van Brussel & Emily Vanhove

27/12/2019

Vincent Van Loon & Lina Pira

10/01/2020

Alle koppels die in 2019 hun gouden bruiloft vierden werden uitgenodigd op 18/10/2019 voor een gezellig samenzijn.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

rbij!
Zij waren e
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Bib
Diamanten huwelijksjubilarissen
Alfons Verschoren & Georgette Vandermeiren
Kamiel Poedts & Lydia Vanoosterwyck
Roger Aerts & Mariette De Greef

Luistervinken en
handwerk café
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!
Wie 5 keer komt luisteren, krijgt een geschenkje!
Luistervinken, voor wie?
Voor kinderen vanaf 5 jaar.
En de (groot)ouders mogen rustig genieten van
ons aanbod boeken, kranten of tijdschriften en
een heerlijk kopje koffie of thee.

Alfons Versch
oren &
Georget te Va
ndermeiren

Briljanten huwelijksjubilarissen
Robert Van Steenweghen & Cecilia Van Ingelgom
Wij wensen alle huwelijksjubilarissen langs deze weg van
harte proficiat en hopen dat zij nog talrijke jaren in goede
gezondheid omringd door familie en vrienden samen mogen zijn.

Overlijdens
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
gestorven zijn. Wij bieden alle nabestaanden onze oprechte
deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.
Rachel Van Boxem
Henriette Torrekens
Rika Victoor
Fabienne Smolders
Eva Bols
Gabriëlle Peeters
Marie José Eulaerts
Christian Spreutels
Paula Halmes
Jeanne Witpas
Jozef Corbeels
Maria Libotton
Lucien Van Nieuwenhuysen
Roger van Beveren
Raymond Dekeyser
Simonne Van Kelf
Marieke Tobback
Maria Van Hummelen
Mariette Verhuyght

DE WITLOOFGEMEENTE

29/08/2019
26/09/2019
05/10/2019
12/10/2019
13/10/2019
13/10/2019
13/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
26/10/2019
29/10/2019
01/11/2019
07/11/2019
26/11/2019
22/12/2019
24/12/2019
24/12/2019
24/12/2019
16/01/2020

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.
• Woensdag 26 februari
• Zaterdag 29 februari (Carnaval)
• Woensdag 25 maart
• Zaterdag 28 maart (Knutselen)
De inkom is gratis, inschrijven hoeft niet.
Handwerk café?
Wie zin heeft in handwerk (o.a. breien) kan aansluiten bij het handwerk café. De dames van de KVLV
helpen je graag op weg. Het handwerk café gaat
enkel door op de bovenvermelde zaterdagen om
11 uur.
Zin om zelf voor te lezen?
Laat het ons dan weten via 016 65 99 79
of bibliotheek@kampenhout.be.

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

Bib Late Night
Ook in 2020 organiseert de bibliotheek een Bib Late
Night. Tijdens deze edities kunt u een initiatie kalligrafie voor volwassenen volgen en wordt de bib omgetoverd tot een gezellige plaats waar u in alle rust
een boek kan lezen. Mét livemuziek!
Wanneer: vrijdag 28 februari en 27 maart,
telkens vanaf 19 uur

PianoDays2020
Op 1 maart geven we het startschot van PianoDays2020.
10 gemeenten uit de Brusselse Noordrand plaatsen dan
1 maand lang de piano centraal. We trappen af met intieme
pianoconcerten op bijzondere locaties in de deelnemende
gemeenten. Kies 2 concerten uit en fiets van het ene naar
het andere. Wij stippelen de fietsroute voor u uit! Tussen de
concerten door is er tijd om u met de fiets te verplaatsen.
In onze gemeente geven Kampenhoutenaar Pieter Smout
(piano) en Hannelore Muyllaert (zang) het beste van zichzelf in het Labo Café (Brouwerijstraat 23). Zij spelen 2 concerten en brengen Franse chansons, oude klassiekers en
verborgen parels. Steeds met liefde en passie gebracht.
Wanneer:
zondag 1 maart, om 14 én om 16 uur
Prijs:
5 euro
Reserveren via: bibliotheek@kampenhout.be
Meer info over de locaties en
fietsroute:
www.ccstrombeek.be/1maart

De bib nodigt uit: vrederechter Gilbert Putteman
Gilbert Putteman, vrederechter van het kanton
Vilvoorde, breekt in zijn uitnodigend en vlot geschreven boek ‘Een vrederechter vertelt …’ een lans voor
de handhaving van de menselijke aanpak bij het
zoeken naar een oplossing voor één of ander
geschil. Een aanrader en dus een perfecte gast voor
‘De bib nodigt uit’!
Wanneer:
Prijs:
Waar:
Inschrijven:

dinsdag 3 maart van 19.30 tot 21 uur
5 euro
Bib (Tritsstraat 5)
bibliotheek@kampenhout.be

KAMPENHOUT I Bib

Lezing: ‘Slapeloosheid
voorkomen en genezen’

6

Slaapt u wel eens slecht? Hoeveel slaap hebben we
nodig? Hoe ontstaat een slaapklacht? Wat is de invloed
van onze GSM en tablet op de slaap? Dr. Nigitha Van
Doorn (UZ Brussel) brengt een interessante lezing over
slapeloosheid. Als afsluiter worden enkele tips & tricks
meegegeven om de slaap zelf te verbeteren. Deze
lezing wordt georganiseerd in samenwerking met
WijWillenWeten.
Wanneer:
Prijs:
Waar:
Inschrijven:

donderdag 2 april om 20 uur
5 euro
Bib (Tritsstraat 5)
bibliotheek@kampenhout.be

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71
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Lessenreeks oud schrift:
‘Bouwstenen voor de geschiedenis van Kampenhout’
Wie zijn stamboom wenst op te maken, de geschiedenis van zijn huis wil opzoeken of een stukje dorpsgeschiedenis wil
bestuderen, moet eeuwenoude documenten raadplegen. Heemkring Campenholt biedt daarom een cursus van vijf
lessen aan waarin we dieper ingaan op de historische bronnen van onze dorpen. We oefenen ook op het schrift waarin
die teksten tot ons zijn gekomen door om de beurt enkele regels te lezen.
Wat staat er op het programma?
• Les 1 (29 februari): burgerlijke stand - bevolkingsboeken - aangiften van nalatenschap (19e eeuw)
• Les 2 (7 maart): parochieregisters - kerkrekeningen - kadaster (18e en 19e eeuw)
• Les 3 (21 maart): notariaat
• Les 4 (28 maart): schepenarchief
• Les 5 (4 april): andere bronnen (18e eeuw)
De Heemkring bezorgt u de teksten een week op voorhand per mail. De transcripties en geziene theorie ontvangt
u ook per mail na de les. De lessen gaan door op zaterdag van 10 tot 12 uur in de bibliotheek van Kampenhout
(Tritsstraat 5) vanaf 29 februari. De teksten worden geprojecteerd op scherm.

Inschrijven voor de cursus is verplicht en bedraagt 20 euro, over te schrijven op BE79 8601 1206 9233 van
Campenholt en dit vóór 26 februari 2020 met vermelding 'Cursus oud schrift + vermelding naam'. Intekenen per les
is niet mogelijk.
Meer info en inschrijven: heemkring@kampenhout.be of 016 65 99 39 - www.campenholt.be

Nacht van de geschiedenis : ‘Woonwagenbewoners in Vlaanderen’

Wanneer: dinsdag 10 maart
om 20 uur
Waar:
Glazen Zaal 			
(OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)
Kostprijs: gratis toegang
Meer info: cultuur@kampenhout.be
of 016 65 99 39

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Cultuur

Sinds de 15e eeuw verblijven er woonwagenbewoners in ons land. Ze worden nog steeds uitgesloten en vervolgd. Wie zijn
deze mensen? Welke geschiedenis kennen zij? Hoe verloopt zo'n leven in een huis op wielen? Kim Janssens schreef een boek
over woonwagenbewoners in Vlaanderen en vertelt vanuit haar unieke
praktijkervaring over deze ongekende leefwereld. De ‘Nacht van de geschiedenis’ wordt georganiseerd
door de cultuurdienst, in samenwerking met Heemkring Campenholt en
het Davidsfonds.
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Cultuurprijs
Om de drie jaar reikt de cultuurraad van Kampenhout de
Cultuurprijs uit. In 2017 mocht de fanfare van Kampenhout deze in ontvangst nemen (zie foto). Deze muziekvereniging vierde haar 170e verjaardag, met onder
andere een tentoonstelling in samenwerking met
Campenholt. In 2020 zoeken we een nieuwe laureaat!
Voor wie?
Elke inwoner van Kampenhout, elke Kampenhoutse
vereniging, alsook de leden van het dagelijks bestuur
van de cultuurraad kunnen één of meerdere kandidaten
voordragen.
Voorwaarden?
De prijs richt zich tot personen en verenigingen die
zich dienstbaar maakten op het vlak van bijvoorbeeld
letterkunde, toneel, architectuur, muziek, geschiedenis,
volkskunde, fotografie, film, ballet, dans, schilderkunst,
beeldende kunst, enzovoort.

Eindelijk! Op zaterdag 28 en zondag 29 maart krijgen
7 Kampenhoutse Kunstenaars opnieuw de kans om hun
werk tentoon te stellen!
Dit jaar werden Jimmy Peeters (fotografie), Philemon De
Winter (schilderkunst), Bart Caron (digitale kunst), Jeremy
Grooten (fotografie), Ann Oosterlinck (creaties uit powertex
en schilderkunst), Paul Laes (fotografie) en Chris De Nys
(schilderkunst) verkozen.
Zij nodigen jullie graag uit om hun werken te komen bewonderen.
Wanneer: • zaterdag 28 maart: van 14 tot 20 uur
• zondag 29 maart: van 10 tot 18 uur
Waar:
Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9)
Meer info:
www.kampenhout.be/7-kampenhoutse-kunstenaars

© Eric Bonckaert

Hoe aanvragen?
Bezorg de kandidatuur aan de cultuurdienst ten laatste
op 14 september via cultuur@kampenhout.be. Iedere
kandidatuur moet een bondige motivatie bevatten.

Tentoonstelling:
7 Kampenhoutse Kunstenaars

KAMPENHOUT I Cultuur

Café Combinne

8

Heeft u een anderstalige buur of vriend of kent u iemand die niet goed
Nederlands praat? Kom dan samen naar Café Combinne. Tijdens dit praatcafé kunnen Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar in een open en gezellige sfeer ontmoeten en hun Nederlands oefenen. Iedereen is welkom voor
een warme babbel. Aanmelden hoeft niet! U krijgt van ons een gratis drankje.
Waar:
Wanneer:

Bibliotheek (Tritsstraat 5)
Elke dinsdag van 14 tot 15.30 uur of van 19 tot 20.30 uur
(niet tijdens schoolvakanties)
Meer info: cultuur@kampenhout.be of 016 65 99 71

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15
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Kindergemeenteraad bezoekt
kerstmarkt …

GEZOCHT:
Dorpsdichter
De cultuurdienst gaat voor de derde keer op zoek naar een dorpsdichter. Wordt u de opvolger van
huidig dorpsdichter Michiel Van
Bulck (foto)? Iemand die schrijft
over plaatsen, mensen of gebeurtenissen in onze gemeente? Over
iets persoonlijks of juist algemeen?

Op dinsdag 17 december 2019 bezocht de kindergemeenteraad de kerstmarkt van Kampenhout waar ze, op initiatief van de marktkramers, drie kruiwagens vol lekkers van de markt gingen vullen en verloten. Na de uitreiking
van de prijzen werd er naar goede gewoonte nog genoten van een lekker
hapje en drankje.

Bent u een enthousiaste creatieveling die kan RIJMEN EN DICHTEN
met een hart voor Kampenhout?
Vindt u het leuk om mooie woorden en poëtische zinnen uit uw pen
te laten vloeien?

Kandidaten bezorgen ons drie zelfgeschreven (Nederlandstalige) gedichten voor 30 juni 2020: één
gedicht over Kampenhout en twee
gedichten over een zelfgekozen
onderwerp. Motiveer uw deelname
en vermeld uw identiteit in een bijgevoegde gesloten omslag.
U mag uw kandidatuur per post
richten aan de cultuurdienst (Villa
Lucie, Kerkstraat 34, 1910 Kampenhout). Veel succes!

© Erik Van Eycken

Meer info:
www.kampenhout.be/dorpsdichter
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… En wenst de bewoners van
Molenstee het beste voor 2020!
In het begin van het
nieuwe jaar brachten de
kinderburgemeester en
enkele kindergemeenteraadsleden ook een bezoekje aan woonzorgcentrum Molenstee.
Ze wensten verschillende bewoners het allerbeste voor 2020. Na
het voorlezen van hun
nieuwjaarsbrief was er
nog tijd om een spelletje te spelen of een babbeltje te slaan met de
bewoners.

KAMPENHOUT I Cultuur I Jeugd

Bent u ouder dan 16 jaar, woont u in
Kampenhout en wilt u op regelmatige basis gedichten schrijven
en delen met een publiek? Waag
uw kans! Wie weet wordt u onze
nieuwe dorpsdichter voor de
komende jaren!

9
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Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel:
Het Klimtouw - lagere school - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg:
De Toverberg - kleuterschool/lagere school - www.detoverberg.be
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December, feestmaand
Tijdens de maand december voelen we de spanning hangen bij de kinderen. Al
die feesten en al die verrassingen ... Eerst komt de Sint, daarna kerst en Nieuwjaar.

De Warmste Week
Ook deden we mee met De Warmste Week. Het Klimtouw en De Toverberg organiseerden een ‘Warmathon’. Alle kinderen hebben hard gelopen en zamelden dan ook
een heleboel centjes in voor Zero Plastic Rivers, namelijk 7043,62 euro.

Flitsactie

KAMPENHOUT I Onderwijs

Hebben jullie ze gezien? Onze
fluo-hesjes die overal rondhangen? Zo weten jullie dat de
school in de buurt ligt. Dus …
Graag traag!
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Lezen, superfijn!
Tijdens de voorleesweek werd
er weer extra veel gelezen.
Enkele klassen lazen voor bij
de kleuters of maakten gewoon
in de klas een voorleestrein.

DE WITLOOFGEMEENTE
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In onze gemeente hebben zich het afgelopen jaar verschillende incidenten voorgedaan met loslopende of rondzwervende honden. Volgens de regelgeving moeten
honden nochtans altijd aan de leiband gehouden worden.
Niet alleen op openbare wegen, maar ook in velden en
bossen. Inbreuken op deze regels worden bestraft met
een GAS-boete. De bijzondere veldwachters, de jacht- en
boswachters en de politie controleren de naleving van
deze regels.
Er zijn verschillende redenen waarom u uw hond aan de
leiband moet houden. Zowel uit respect voor andere dieren, de natuur en landbouwgewassen in uw omgeving als
voor de veiligheid van uw medemens. Hieronder enkele
voorbeelden:
• Vogels die op de grond of laag in de struiken broeden,
lopen een gevaar bij loslopende honden. Zij vliegen op
als een hond te dicht in de buurt komt. De eieren of
jonge vogels in het nest zijn dan een gemakkelijke prooi
voor andere dieren.
• Reeën raken snel in paniek bij het zien van een hond. Zij
lopen zich op die manier soms letterlijk dood op prikkeldraden en hekkens en kunnen verkeersongelukken
veroorzaken.
• Wanneer dieren verjaagd of gedood worden, is de kans
ook zeer groot dat hun jongen niet overleven.
• Honden kunnen de gastheer zijn van Neospora, een
parasiet die runderen ongeneeslijk ziek kan maken. De
overdracht gebeurt via hondenuitwerpselen die achtergelaten worden in weiden.
• Niet iedereen wilt ongevraagd benaderd worden door
een hond. Een loslopende hond kan ook een gevaarlijke
confrontatie met een aangelijnde hond veroorzaken.
• Sommige kinderen zijn angstig bij het zien van een hond
en lopen gillend weg, wat de verleiding om aan te vallen
bij de hond groter kan maken.
• Joggers kunnen door bepaalde honden als een angstige prooi worden aanzien en bijgevolg achtervolgd en
aangevallen worden.
• Fietsers kunnen vallen omdat ze plots moeten uitwijken
voor een loslopende hond.
Neem, als u gaat wandelen, ook steeds hondenpoepzakjes mee zodat we onze gemeente samen proper kunnen houden.
Meer info: www.kampenhout.be/hondenaandeleiband
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Haal alles uit de kast!
Veel mensen hebben thuis in hun kasten een heleboel
spullen die ze niet meer gebruiken: kledij, boeken,
speelgoed, servies, elektrische apparaten, … Die spullen verdienen een tweede leven, maar het komt er
vaak niet van om ze naar de Kringwinkel te brengen.
Daarom organiseren Interza, Incovo en de Kringwinkel
de actie ‘Haal alles uit de kast’. De ideale manier om
iedereen te helpen om eenvoudig, praktisch en ecologisch van hun kleine herbruikbare spullen af te raken.
Hoe gaat het in zijn werk? Scholen, bedrijven, wijken
en verenigingen uit de regio kunnen een inzameling
organiseren voor hun leden, leerlingen of collega’s. U
doet online een aanvraag, de Kringwinkel brengt manden om alles in te verzamelen en haalt alles op een
afgesproken dag weer op. Superhandig!
Zo raakt niet alleen uw huis opgeruimd, maar vermijdt
u ook dat alle spullen op de afvalberg terechtkomen.
Door de samenwerking met de Kringwinkel draagt u
daarnaast bij aan de sociale economie. Zij geven werk
aan mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt en de spullen worden verkocht aan heel toegankelijke prijzen. Bovendien werkt u als school, bedrijf,
vereniging of wijk mee aan een beter leefmilieu.
Meer info en inschrijven: www.haalallesuitdekast.be

Gezocht: jobstudenten!
Interza is op zoek naar jobstudenten voor de
afvalophaling en het recyclagepark. Werk je graag
buiten met de handen uit de mouwen? Draag je
graag bij aan een propere wereld? Ben je bovendien beschikbaar op zaterdagen en/of tijdens
schoolvakanties? Dan ben jij misschien wel de geknipte jobstudent. Heb je interesse? Vul het webformulier in op www.interza.be/werken-bij-interza.

KAMPENHOUT I Milieu

Houd uw
hond aan
de leiband!
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Omschrijving

Deze tentoonstelling biedt ruimte aan zowel olieverfschilderijen, collages als curiosa. In haar laatste
creaties schenkt Inez Maes veel aandacht aan het symbolisme en het trachten zichtbaar te maken
van soms onzichtbare emoties. Meer info: www.inezmaes.be.

De nacht van het nieuwe Prinsenpaar carnaval van Kampenhout.

Tweewekelijkse wandeltocht aan een rustig tempo. Iedereen is welkom (ook niet-Witloofstappers en
-trappers)! Meer info: www.witloofstappers.be.

Samen gezelschapsspelletjes spelen met het hele gezin. Breng gerust uw eigen spelletje mee of
speel er eentje van iemand anders. U kan ook iets drinken of een lekkere pannenkoek bestellen.

Tweewekelijkse vrijdagmiddag fietstochten. WINTERREEKS, met aangepaste formule. Iedereen
welkom (ook niet-Witlooftrappers). Meer info: www.witloofstappers.be.

Jaarlijkse eetdag van de sportfietsers ‘Pedaalridders Kampenhout’. Spaghetti en croque monsieur
aan eerlijke prijzen.

Meer info op pagina 6.

Springkastelen voor jong (kinderen vanaf 6 jaar) en oud. In samenwerking met gemeente
Steenokkerzeel. Meer info: www.kampenhout.be/springkastelenfestival-2020.

Speurend naar de eerste tekenen van een naderende lente wordt het genieten in het landelijke
Kampenhout. U wandelt door natuurgebied het Torfbroek en Hellebos en u maakt ook gebruik
van de talrijk aanwezige veldwegen. Een echte natuurwandeling.

Eetdag ten voordele van Parochiecentrum Pax.

Meer info op pagina 6.

Meer info op pagina 6.

Jaarlijkse spaghettidag van de Givers van scouts Berg. Wilt u graag een croque monsieur of
vegetarische spaghetti? Laat dan even iets weten via mail op givers@scoutsberg.be.

EXPO Onzichtbaar
Zichtbaar

Prinsenpaarnacht
van Kampenhout

Vrijdag na de noen
wandeling

Spelletjesnamiddag
Gezinsbond

Vrijdagnamiddag
Fietstocht wintereditie

8e eetdag
Pedaalridders

Bib Late Night

Springkastelenfestival

Jef Pijp-tochten

Eetdag

PianoDays2020 Kampenhout

De bib nodigt uit:
Gilbert Putteman

Spaghettidag
Givers Scouts Berg

Za 7/03

Di 3/03
van 19.30 tot 21 uur

Zo 1/03
om 14 én 16 uur

Zo 1/03
van 11.30 tot 15 uur

Zo 1/03
van 7.30 tot 15 uur

Za 29/02 en zo 1/03

Vr 28/02 en 27/03
van 19 tot 20.30 uur

Vrij 28/02
van 17 tot 21.30 uur

Vrij 28/02, 13/03, 27/03,
telkens van 13 tot 15 uur

Za 22/02
van 14 tot 17 uur

Vr 21/02, 6/03, 20/03
van 13 tot 14.30 uur

Vr 21/02

Van vr 21/02 tot zo 1/03

Datum

Parochiecentrum Pax
(Brouwerijstraat 6)

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Café Het Labo
(Brouwerijstraat 23)

Parochiecentrum Pax
(Brouwerijstraat 6)

Spectrum Kampenhout
(Tiendeschuurstraat 17)

Sporthal Steenokkerzeel
(Orchideeënlaan 18)

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Diverse startplaatsen

Sport- en cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan 25)

Diverse startplaatsen

Parochiezaal Nederokkerzeel

Hof Ter Loonst
(Terloonststraat 21)

Locatie

in Kampenhout

Activiteit

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

KAMPENHOUT I UIT
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Online kopen en verkopen. Meer info op pagina 18.

Meer info op pagina 7.

Jaarlijkse tweedehandsbeurs van Gezinsbond Kampenhout voor baby- en kinderkledij lente/zomer.
U kan er ook terecht voor babyuitzet, zoals een badje of stoeltjes (geen speelgoed).

De Eendracht zoekt de laatste nieuwsfeitjes op. Julie Colpaert (vtm) leidt samen met onze
Kevin de fanfare in goede banen. Special guests: de jeugdfanfare en beatboxer Brian Cibibi.
Meer info: www.eendrachtkampenhout.be.

Meer info op pagina 21.

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

Luc Devisscher kruipt in de huid van de twaalfde leerling van de Heer. Op zoek naar diens duistere
motieven. Meer info: www.davidsfonds.be.

Doe mee en win 1 van 6 ballonvaarten! Meer info op pagina 14.

Meer info op pagina 8.

Meer info op pagina 6.

Tijdens deze begeleide wandeling zal u kennis maken met de prachtige voorjaarsflora en het prille
lenteleven in het Torfbroek. Laarzen zijn hierbij aanbevolen. Meer info: Natuurpunt Kampenhout.

De Landelijke Gilde van Relst, de KVLV en Onderlinge Bedrijfshulp Relst nodigen u uit voor een
heerlijk buffet.

Muzikale avond gebracht door de concertband van K.F. De Toonkunst uit Berg o.l.v. Kevin Absillis.
Wij nodigen als gasten het vrouwenkoor Frizant uit o.l.v. Guy Verfaillie.

Meer info op pagina 15.

Smart Café

Nacht van de
geschiedenis

2e handsbeurs:
Kinderkledij

Nieuwsconcert

Torfbroekjogging

Senioren
dansnamiddag

Judas Iskariot,
apostel van Jezus

Zwerfvuilactie

7 Kampenhoutse
Kunstenaars

Lezing Slapeloosheid

Primulavera
in het Torfbroek

Eetdagen

LENTECONCERT

Tuin-, bio- en streekproductenmarkt

Za 25/04
van 9 tot 16 uur

Za 18/04
vanaf 19.30 uur

Za 18/04
van 17 tot 21 uur
Zo 19/04
van 11.30 tot 15 uur

Zo 12/04
van 14.30 tot 16.30 uur

Do 2/04
om 20 uur

Za 28/03 en zo 29/03

Zo 22/03
van 9 tot 16 uur

Do 19/03
om 20 uur

Ma 16/03 en 20/04
om 14 uur

Zo 15/03
vanaf 11 uur

Za 14/03
van 20 tot 22 uur

Za 14/03
van 10 tot 12 uur

Di 10/03
van 20 tot 22 uur

Ma 9/03
van 9 tot 12 uur

Za 7/03

Gemeenteplein Kampenhout

Sport- en cultuurcentrum
Berg (Torfbroeklaan 25)

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Torfbroek
(Parking - Visserijlaan)

Bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Glazen Zaal
(Dorpsstraat 9)

Vertrek: Glazen Zaal
(Dorpsstraat 9)

O.-L.-Vrouwkerk
Kampenhout

Den Ast
(Brouwerijstraat 23)

De Toverberg
(Torfbroeklaan 25)

Zaal Pax
(Brouwerijstraat 6)

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Glazen Zaal
(Dorpsstraat 9)

Café O’Berg'Inn
(Bergstraat 67)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)
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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 2 maart 2020 in!

Jaarlijks Italiaans eetfestijn van Chiro Kampenhout. De opbrengst gaat ook dit jaar naar de nieuwe
gebouwen. De leiding heeft een heerlijk zelfgemaakt (ook vegetarisch) menu in petto!

Italiaans eetfestijn
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Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

Doe mee aan de lenteschoonmaak van 22 maart …
En win een ballonvaart!
Op zondag 22 maart organiseert
de gemeente Kampenhout de
jaarlijkse zwerfvuilactie in samenwerking met Interza en de Mooimakers. Die dag zetten verenigingen en vrijwilligers zich samen in
om het zwerfvuil langs onze straten en wegen op te ruimen. De
milieudienst zorgt voor het materiaal: vuilniszakken, hesjes, handschoenen, grijpers, enzovoort.

Doe mee
en win!

Na de schoonmaakactie bent u
vanaf 15 uur welkom op een feestelijk slotevenement voor jong en
oud in de Glazen Zaal (OCMWgebouw, Dorpsstraat 9). U kan
er zwerfvuilverhalen uitwisselen,
genieten van randanimatie (workshops, muziek, filmpjes en nog
veel meer) en misschien wint u
wel een unieke prijs. Wie mee de handen uit de mouwen
steekt, maakt namelijk kans om één van zes ballonvaarten te winnen! Zo kan u onze regio eens vanuit de lucht
ontdekken. We maken de zes winnaars bekend tijdens
ons slotevenement.

Neemt u graag als vrijwilliger of als vereniging deel aan
de schoonmaakactie? Wilt u samen met anderen het
zwerfvuil in onze gemeente opruimen? Iedereen is van
harte welkom tussen 9 en 16 uur. Laat wel even weten
of u aanwezig zal zijn. Dan voorzien we het nodige materiaal. Dit kan u ophalen en terugbrengen in de Glazen
Zaal.

Meld u vóór 6 maart aan via
www.kampenhout.be/inschrijving-zwerfvuilactie2020
en vermeld daarbij:

KAMPENHOUT I Milieu

• de naam van de vrijwilliger(s);
• of de contactpersoon van de vereniging en het
aantal deelnemers;
• de namen van de deelnemers van de vereniging
die graag deelnemen aan de verloting;
• de deelgemeente (of de straten) waar jullie mee
willen helpen opruimen.
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Aarzel dus niet en schrijf u in, want deze kleine
inspanning heeft een grote impact!

DE WITLOOFGEMEENTE
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Zwerfvuil? Neen, bedankt!

Registreer uw boom!

Liefst 8 op 10 inwoners ergert zich aan rondslingerend
zwerfvuil. Blikjes, papiertjes en flesjes in de goot,
sigarettenpeuken en kauwgom op het voetpad, … De lijst is
eindeloos. Jaarlijks belandt er meer dan 20.000 ton
zwerfvuil op onze wegen. Dat is meer dan 3 kilo per
Vlaming!

Kampenhout ondertekende eind vorig jaar het
bomencharter (www.bomencharter.be) en engageerde zich om tegen 31/12/2024 2.000 extra bomen te
planten op haar grondgebied. Hierbij is elke boom
belangrijk en alle beetjes helpen!

Het is nochtans eenvoudig: gooi klein afval in de vuilbak en
niet zomaar op de grond! Zonder zwerfvuil is het voor
iedereen aangenamer om te wandelen, te winkelen en te
wonen in onze mooie gemeente. En dat willen we toch
allemaal?

Plantte u in 2019 of 2020 één of meerdere bomen?
Registreer deze dan via: kampenhout.be/futureproofed
zodat we samen dit streefdoel kunnen halen!

Duur en bijna onafbreekbaar
Zwerfvuil opruimen kost ons ook handenvol geld: meer dan
60 miljoen euro per jaar. Een hallucinant bedrag dat we
veel beter kunnen besteden.

Recycleren en afvalberg verminderen
Hoe lossen we dit op? In Vlaanderen zijn we al bijzonder
goed in recycleren. Toch blijft het dweilen met de kraan
open, want we produceren tegelijk ook steeds meer afval,
zodat de afvalberg blijft aangroeien. Om de hoeveelheid
zwerfvuil te verminderen, moet dus eerst de hoeveelheid
afval afnemen.
De beste oplossing is ook de simpelste: gebruik minder.
Wat we niet gebruiken, hoeven we niet te recycleren en
kunnen we dus ook niet wegsmijten. Vermijd bijvoorbeeld
overbodige verpakkingen en verpakkingen voor eenmalig
gebruik, zoals voor groenten en fruit. Ook het invoeren van
statiegeld op flesjes en blikjes kan een oplossing zijn. In
ons land verkopen we jaarlijks meer dan 2 miljard flesjes en
blikjes. Geen wonder dat zij bijna de helft van het zwerfvuil
langs onze wegen vormen.
We moeten dit probleem samen aanpakken. Deelnemen
aan de zwerfvuilactie van 22 maart is daarom een goede
aanzet om voortaan in het dagelijks leven op een andere
manier met afval om te gaan en zo zwerfvuil definitief uit het
Kampenhouts straatbeeld te bannen. Zwerfvuil vermijden is
niet moeilijk. U moet het alleen doen!
Meer info: www.kampenhout.be/zwerfvuilactie2020

Tuin-, bio- en streekproductenmarkt
Op zaterdag 25 april vindt opnieuw de tuin-, bio- en
streekproductenmarkt plaats. Dit gaat door op het
Gemeenteplein van 9 tot 16 uur. Meer info kan u bekomen via milieudienst@kampenhout.be of 016 65 99 12.

Dierenopvangcentrum
Zemst
Dierenopvangcentrum Zemst staat in voor de opvang
en herplaatsing van gevonden en afstandsdieren in
de gemeenten Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel
en Boortmeerbeek. Een dierenarts controleert, chipt
en vaccineert deze dieren en behandelt ze tegen
vlooien en wormen. Indien nodig worden er bijkomende medische zorgen geleverd. De dieren worden twee weken ‘bewaard’ voor de eigenaar. Na
deze periode kan een nieuw baasje een ‘zwerfdier’
adopteren.
Heeft u een hond of kat gevonden, bel ons dan op
015 140 770.
Meer info: www.dierenopvangcentrumzemst.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Bovendien vormt zwerfvuil een groot gevaar voor mensen
én dieren. Het breekt namelijk niet op 1-2-3 af: een
sigarettenpeuk doet er 2 jaar over, een kauwgom 20 jaar en
een blikje zelfs 50 jaar. De grote boosdoener is en blijft
echter plastic. Flesjes en zakjes breken in steeds kleinere
stukjes uit elkaar en komen als microplastics in ons
drinkwater en onze voeding terecht of ze eindigen als
plastic soep in de oceanen. Wat enorm schadelijk is voor
zeedieren.
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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Participatieavond:
verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg (N21)
Naar aanleiding van de vele verkeersongevallen met lichamelijk letsel op de Haachtsesteenweg (N21) stelden we na
overleg met buurgemeente Steenokkerzeel, politiezone
Kastze, wegbeheerder AWV (Agentschap wegen en verkeer) en De Lijn een stappenplan op om de verkeersveiligheid op de N21 te verbeteren. Op donderdag 30 januari
2020 organiseerde het gemeentebestuur van Kampenhout
een participatieavond waarbij alle inwoners vooraf via de
website voorstellen en suggesties aan het bestuur konden
overmaken.

Het bestuur heeft meer dan 60 constructieve voorstellen
en vragen ontvangen. Tijdens de participatieavond, waar
meer dan 100 geïnteresseerde burgers aanwezig waren,
werden vooral de meest terugkomende opmerkingen besproken. De ongevallencijfers (met lichamelijk letsel) tonen
ook duidelijk aan dat de verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg een ernstig probleem is (zie grafiek). Meer en
meer verkeer, meer en meer fietsers (wat we zeker willen
aanmoedigen) veroorzaken dan ook meer en meer conflicten tussen de verschillende weggebruikers.
Enkele voorbeelden van meest terugkomende meldingen, die we mochten
ontvangen en die tijdens deze participatieavond uitvoerig aan bod kwamen, zijn:
• gevaarlijke verkeerssituaties aan verschillende kruispunten zoals ter hoogte
van de Bulsomstraat, Bergstraat, … ;
• éénrichtingsverkeer en snelheid op de
fietspaden;
• gevaarlijke voetgangersoversteekplaatsen;
• busbanen;
• onvoldoende straatverlichting;
• overdreven en onaangepaste snelheid.
Alle opmerkingen, vragen en voorstellen
zullen we bespreken tijdens een volgend
overleg met de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant, die beheerder is
van de Haachtsesteenweg. Een aantal
punten kunnen snel opgelost worden,
maar andere vergen meer tijd en geld. Het
gemeentebestuur heeft beslist om zelf al
een aantal initiatieven te nemen:

KAMPENHOUT I Mobiliteit

• Plaatsen van extra straatverlichting aan
de donkere kruispunten.
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• Plaatsen van een oplichtend bord met
drukknop aan de voetgangersoversteken. Zo wordt het duidelijker voor
automobilisten dat iemand wenst over
te steken. Dit is vooral zeer nuttig als
het donker en/of regenachtig weer is.
• Met wegmarkeringen wordt op het
fietspad de rijrichting voor fietsers extra
benadrukt.
• Samen met politiezone KASTZE en de
afdeling wegen en verkeer VlaamsBrabant onderzoeken we of we op het
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Gewijzigde verkeerssituatie
Rusthuisstraat en Molenveldweg

• De afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant
zal de invoegstrook voor lijnbussen richting
Kampenhout-Sas ter hoogte van de wijk de
Hutte/Citroën garage aanpassen zodat de lijnbussen vroeger kunnen invoegen en er meer
ruimte vrijkomt voor de voetgangers aan de
voetgangersoversteek.
• Op vraag van de gemeente zal de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant de voetgangers- en fietsersverkeerslichten ter hoogte van
de kruispunten met de Zeypestraat en de Van
Bellinghenlaan aanpassen. Fietsers en voetgangers krijgen hierdoor steeds gelijktijdig
groen licht. Momenteel is dit zeer onduidelijk
voor zowel automobilisten als voor fietsers en
voetgangers, wat conflicten en gevaarlijke situaties veroorzaakt.
• De Lijn zal op vraag van de gemeente een interne nota verspreiden met de vraag aan de chauffeurs om tijdens de spits en de file hun snelheid
aan te passen en te beperken tot 50 km/uur.
• De verlichting in de bushaltes op de Haachtsesteenweg en aan Kampenhout-Sas werden
door de gemeente hersteld.
• Op vraag van de gemeente plaatste de afdeling
wegen en verkeer Vlaams-Brabant op de brug
van Kampenhout-Sas twee nieuwe verlichtingspalen, wat ook voor een beter zicht zorgt op de
fietspaden langs de brug.
• De gemeente wenst een snelheidsbeperking in
te voeren tot 50 km/uur op het deel van de
Haachtsesteenweg tussen de Kerkstraat en de
Stationsstraat. Dit zal samen met de afdeling
wegen en verkeer Vlaams-Brabant verder uitgewerkt worden en komt de veiligheid van
onze schoolgaande kinderen ten goede.
We willen iedereen bedanken die vragen, opmerkingen en voorstellen heeft ingediend. Deze waren stuk voor stuk zeer bruikbaar en constructief.
Ze zullen mee als basis dienen om de verkeersveiligheid op onze gewestwegen te verbeteren.
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Oorspronkelijk stonden er paaltjes in de Rusthuisstraat ter hoogte
van de huisartsenpraktijk en in de Henkeltassestraat ter hoogte van
het appartementsgebouw. Dit zorgde regelmatig voor problemen
met hulpdiensten, leveringen en huisvuilophaling. Deze paaltjes werden ondertussen verplaatst.
Een vorige gemeenteraad besloot om de paaltjes in het midden van
de parking van het kerkhof te plaatsen. Bij uitvoering werd opgemerkt dat deze plaats niet ideaal was omdat een groot deel van de
parkeerplaatsen verloren gaat. Daarom hebben we een nieuw voorstel besproken met de inwoners van de Rusthuisstraat en de Molenveldweg.
We verplaatsten de paaltjes naar het einde van de parking. Hierdoor
is de volledige parking alleen nog bereikbaar via de Tritsstraat. De
paaltjes in de Henkeltassestraat verwijderden we, zodat er een in- en
uitrit voorzien is voor de bewoners en bezoekers van de wijk Trits. In
de Rusthuisstraat (tot huisnummer 28) gold reeds éénrichtingsverkeer. Aansluitend is nu ook de Molenveldweg (het stuk tussen de
Rusthuisstraat en de Perksesteenweg) een éénrichtingsstraat.
Tijdens kermissen en andere grote activiteiten in Kampenhoutcentrum kunnen we deze paaltjes verwijderen om deze weg als
omleiding te gebruiken. De gemeenteraad keurde dit aanvullend
reglement goed. De nodige instanties en begrafenisondernemers
werden op de hoogte gebracht.

Infoavond inwoners
Oude Haegestraat
Naar aanleiding van de plannen van het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) om eventueel de Oude Haegestraat ter
hoogte van de Leuvensesteenweg (N26) af te sluiten, nodigden we de inwoners van de Oude Haegestraat uit om dit te toe
te lichten.
De Oude Haegestraat is momenteel een favoriete sluiproute
van veel automobilisten die gewestwegen en Kampenhout-Sas
proberen te omzeilen. Dit gaat helaas ten koste van fietsers en
voetgangers die niet meer op een veilige manier de Oude
Haegestraat kunnen gebruiken. Daarnaast ontstaat er meer
file aan de lichten van Buken omdat al deze auto’s hun weg
moeten verderzetten op de Leuvensesteenweg.
We stelden voor om een tractorsluis te plaatsen aan de kruising met de Stokstraat, in plaats van de knip aan de kruising
met de Leuvensesteenweg. Zo blijft het voor landbouwers mogelijk om hun veld langs deze kant te bereiken. De verkeerscommissie gaat akkoord met deze beslissing. De gemeenteraad keurde dit aanvullend reglement goed.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

smalle drukke fietspad een snelheidsbeperking
tot 30 km/uur kunnen invoeren. Momenteel laat
de wegcode dit nog niet toe.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20
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Smart Café
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 deze sessie bekijken we hoe u veilig spullen kan kopen en verkopen op het internet.
Wanneer: maandag 9 maart van 9 tot 12 uur
Waar:
Café O’Berg'Inn (Bergstraat 67)
Prijs:
8 euro
Info en inschrijven bij Archeduc via:
info@archeduc.be
02 454 54 01
www.archeduc.be

Interactieve workshop
verkeersregels
We veronderstellen dat u als weggebruiker de verkeersregels goed kent en
correct kan toepassen. In het dagelijkse verkeer ervaren we dat dit niet altijd even gemakkelijk is.
De lesgever frist de kennis van de verkeersregels op
via concrete verkeerssituaties. Er is ook de mogelijkheid om lokale verkeerssituaties te bespreken samen
met onze lokale politie (Kastze).

KAMPENHOUT I Senioren

Wat staat er op het programma:
• Kent u de verkeerstekens?
• Kent u de bevelen van bevoegde personen?
• Waar moet u rijden?
• Denk aan de juiste snelheid!
• Hoe zit het met voorrang?
• Uw auto parkeren of even stilstaan?
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Wanneer:
Waar:
Prijs:
Inschrijven:
		

vrijdag 20 maart van 13.30 tot 15.30 uur
Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9)
5 euro
voor 6 maart
via welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 20

Deze workshop komt tot stand i.s.m.
Senioka en politiezone Kastze.

Rijgeschiktheidsonderzoek bij CARA
Heeft u een mogelijke vermindering van
uw functionele vaardigheden omwille van
een ziekte, een ongeval of een andere
medische oorzaak die eventueel een
invloed kan hebben op het veilig besturen
van een motorvoertuig? Dan kan u zich
wenden tot het CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek.
Een team van specialisten zal via de nodige
onderzoeken uw rijgeschiktheid nagaan en
u documenten afleveren waarmee u al dan
niet een (nieuw) rijbewijs kunt krijgen. Er
wordt beslist of u aanpassingen aan uw
voertuig nodig heeft en/of het opleggen
van beperkingen op het gebruik van uw rijbewijs noodzakelijk is om u veilig in het
verkeer te begeven. Alle evaluaties bij en
door het CARA zijn bovendien gratis. Bijkomende onderzoeken bij een arts, rijlessen en uw nieuwe rijbewijs betaalt u zelf.
Let op: Als u een verminderde functionele
vaardigheid heeft en nalaat een rijgeschiktheidsonderzoek te ondergaan bij het CARA
of als u rijgeschikt bent bevonden onder
bepaalde voorwaarden en u laat uw rijbewijs niet aanpassen zoals de wet dat
voorschrijft, riskeert u zware straffen. Blijven rijden met een onaangepast rijbewijs is
namelijk hetzelfde als rijden zonder (geldig)
rijbewijs.
U of uw arts dient steeds zelf het initiatief
te nemen om u aan te melden bij het CARA.
Alvorens een afspraak te kunnen maken,
dient u een ingevulde medische vragenlijst te bezorgen. Deze vragenlijst kan u
bekomen door te bellen naar het nummer
02 244 15 52, een mail te sturen naar
cara@vias.be of dit te downloaden op de
website van het CARA.
Meer info:
www.vias.be/nl/particulieren/cara

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

Buur t res taurant
Pure Goesting is
een ontmoetingsplaats voor mensen met een klein
netwerk (ouderen,
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 3 maart
Spinaziesoep, chipolata met wortelpuree en ajuinsaus,
chocoladetaart.
Donderdag 5 maart
Pastinaaksoep met groenteblokjes, rundstong in
madeirasaus en aardappelpuree, rijsttaart.
Dinsdag 10 maart
Portugese soep, kaasburger met spruiten en gegratineerde aardappelen, pudding met bitterkoekjes.
Donderdag 12 maart
Heldere groentesoep met vermicelli, varkensgoulash
met paprika en rijst, koffiepudding.
Dinsdag 17 maart
Knolseldersoep met spekjes, stoofvlees met witloofslaatje en frieten, crème speculaas.
Donderdag 19 maart
Heldere groentesoep met vermicelli, pasta bolognaise,
biscuit met slagroom en marsepein.
Buurttafels
De inwoners van Kampenhout, Relst, Buken, Nederokkerzeel en Berg 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.
Buurttafels in het najaar:
Donderdag 27-02: Relst
Donderdag 26-03: Buken
Donderdag 23-04: Nederokkerzeel
Donderdag 28-05: Berg
Meer info en volledig menu:
Onthaal OCMW - 016 31 43 10
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be/buurtrestaurant
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Auxilia vzw zoekt vrijwillige
lesgevers voor Kampenhout
OCMW Kampenhout investeert de komende jaren in samenwerkingsverbanden die onze eigen werking kunnen ondersteunen. Eén van de organisaties die wij via ons KinderKansen-project willen bekendmaken is Auxilia.
Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die aangepast en
individueel onderwijs biedt aan kansarme jongeren en
volwassenen, zonder onderscheid van huidskleur of
levensbeschouwing.
We zoeken vrijwillige lesgevers voor Kampenhout die
bereid zijn om wekelijks 1 à 2 uur les te geven. Een pedagogisch diploma of praktijkervaring is mooi meegenomen,
maar zeker geen vereiste.

Meer info:
www.auxilia-vlaanderen.be,
auxilialeuven@gmail.com of
bij de regionale coördinatoren:
• Hubert Verbeke: 0478 65 25 29
• Lydia Dewispelaere: 0479 20 00 28
• Janine Van Espen: 02 759 78 62
• Joske Indesteeg: 016 50 90 81
• Mady Van Cauteren: 016 22 99 81

Zitdagen verwarmingstoelage
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

25 februari
9 maart
24 maart
8 april
21 april

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

KAMPENHOUT I OCMW

Buurtrestaurant
Pure Goesting
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

S

Schrijf je in voor
een golfinitiatie!
De bal in zo weinig mogelijk slagen in een putje krijgen, dat
is het doel van golf. Maar hoe doe je dat? Ontdek het tijdens
de golfinitiaties die we dit voorjaar organiseren. Je krijgt
een woordje uitleg over de sport en leert de eerste kneepjes van het vak. Op twee uurtjes tijd sla je je eerste ballen
en achteraf kan je als een echte pro meepraten over greens,
hole-in-one en putting.
Opgelet: dit is geen lessenreeks. Op elke datum geven we
dezelfde initiatie. Je schrijft je dus in per datum. Je hoeft
geen materiaal mee te brengen. Dit krijg je van de club.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Inschrijven:

jongeren van 12 tot 18 jaar
29 april, 6 en 13 mei, telkens van 14 tot 16 uur
Golfclub Kampenhout (Wildersedreef 56)
15 euro per persoon
www.kampenhout.be/golfinitiatie-jeugd2020

Watergewenning kleuters
Tijdens de paasvakantie staat er kleuterzwemmen op het
programma. Kleuters krijgen in groep de tijd en de ruimte om te
wennen aan het water. Het groepsgevoel is heel belangrijk en
daarom gaan de ouders niet mee het water in. Door een aantal
basistechnieken aan te leren, willen we dat eventuele watervrees bij kleuters afneemt, dat ze zelfstandig leren bewegen in
ondiep water en dat vooral de zelfredzaamheid van uw kind
wordt gestimuleerd.

KAMPENHOUT I Sport

Voor wie:
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max. 15 kleuters per sessie geboren tussen 2015
en 2018
Wanneer: 6 tot 10 april
Waar:
Zwembad Tremelo (Veldonkstraat 3)
Prijs:
15 euro voor de hele week (inbegrepen: inkom en
zwemles)
Inschrijven: www.tremelo.be/vrijetijdsloket, aan de kassa van het
zwembad of via de sportdienst van Kampenhout.
Meer info: www.kampenhout.be/watergewenning-voorjaar2020

Avonturensportdag
Lissenvijver
Ondertussen is het een jaarlijkse traditie: de avonturensportdag voor tieners. Op het programma: hoogteparcours, hindernissentocht (takelswing, apenbrug,
indianenbrug, …), moerastocht, paracommandopiste,
touwladders, ... Wie durft?!
Voor wie: jongeren van 10 tot 16 jaar
Wanneer: donderdag 9 april
Waar:
De Lissenvijver in Geel
Prijs:
20 euro per persoon
Inschrijven: www.kampenhout.be/avonturensportdag2020

Kijk! Ik fiets!
Alle kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met
steunwieltjes of met een loopfiets zijn welkom op
‘Kijk, ik fiets’. Aan de hand van enkele oefeningen
leert uw kind tijdens deze voormiddag zelfstandig
fietsen zonder hulp. Actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Inschrijven:

zaterdag 16 mei, vanaf 9.30 uur
Sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26)
5 euro per kind (ter plaatste te betalen)
www.kampenhout.be/kijkikfiets
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Sport voor senioren
Senioren, zet alvast maandag 18 mei in jullie agenda! Dan gaat de jaarlijkse sportdag in Durbuy door.
Meer info volgt in de gemeenteberichten van april.
Ook dit voorjaar, van 17 april tot 26 juni, organiseren
we elke vrijdag van 12.15 tot 13 uur ‘zwemmen voor
senioren’ in het zwembad van Tremelo (Veldonkstraat 3). De lessen staan open voor beginners en
gevorderden. Voor 10 lessen betaalt u 30 euro (inkom zwembad en begeleiding inbegrepen). Inschrijven doet u via www.tremelo.be/vrijetijdsloket, aan
de kassa van het zwembad of via de sportdienst.
Meer info: sport@kampenhout.be of 016 65 99 75

Torfbroekjogging 2020
Na een succesvolle eerste editie organiseren de
gemeente Kampenhout en de scouts van Berg op
zondag 15 maart voor de 2e maal de ‘Torfbroekjogging’.
Dit vindt plaats in en om gemeenteschool De Toverberg
(Torfbroeklaan 25, Kampenhout). De ‘Torfbroekjogging’
is tevens de openingswedstrijd van de RunningMateCup
(www.runningmate.be).
De volledige opbrengst van de jogging gaat naar de
scouts van Berg (www.scoutsberg.be). In de sporthal van
Berg is randanimatie voorzien. Ook voor een droogje en
een natje kan u daar terecht.
Programma:
7 km
14 km

Start om 11 uur

21,1 km

€8 bij voorinschrijving
voor 8 maart
€10 daginschrijving

Gemeenten zijn bevoegd om een leegstand- en verwaarlozingsregister bij te houden van woningen op hun
grondgebied. Vanaf 1 januari 2020 geldt in Kampenhout
een nieuw belastingreglement voor leegstaande
woningen en gebouwen en voor verwaarloosde
woningen en gronden.
Staat uw woning leeg? Overweeg dan om met het
sociaal verhuurkantoor, Webra, in zee te gaan. Zo kan u
interessante renovatieovereenkomsten sluiten en ontvangt u gegarandeerde huurinkomsten.
Vanaf 1 januari 2020 wordt er niet meer alleen naar de
verwaarlozing van de grond, maar ook naar de verwaarlozing van het gebouw gekeken.
Staat uw woning leeg of is uw woning verwaarloosd,
neem dan zeker contact op met de woonconsulent. Zij
kan u begeleiden bij het zoeken naar een oplossing en
het vermijden van een heffing op belasting.
Sociaal beheersrecht
Om verwaarlozing en vandalisme tegen te gaan, worden jaarlijks nieuwe controles uitgevoerd en wordt er
vanaf 2020 gebruik gemaakt van het sociaal beheersrecht. Dit houdt in dat een gemeente een leegstaande,
verwaarloosde of een ongeschikte en/of onbewoonbare woning die minstens twee jaar opgenomen staat in
het register, in de plaats van de eigenaar kan beheren.
De gemeente heeft dan het recht om werken uit te voeren in de woning en deze te verhuren gedurende negen
jaar. In ruil voor het uitoefenen van het sociaal beheersrecht, ontvangt de eigenaar een jaarlijkse vergoeding.
Meer info:
www.kampenhout.be/Leegstandvangebouwenenwoningen

KAMPENHOUT I Sport I Wonen

Info en inschrijvingen:
www.kampenhout.be/torfbroekjogging
torfbroekjogging@kampenhout.be

Laat uw woning niet leeg
staan of verkommeren!

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

Wettelijke verplichtingen affichering van de huurprijzen en
het EPC
Als u een woning of appartement te huur stelt en een
affiche aan het raam hangt of een advertentie zet op een
immosite of een zoekertje in een reclameblad, moet u de
gewenste huurprijs vermelden. Dit is verplicht sinds 2007,
maar wordt vaak vergeten bij affichering. Hier is nochtans
een specifiek vakje voor voorzien.
Momenteel worden verhuurders alleen geïnformeerd als
ze deze wet niet naleven, maar binnenkort zal dit in de
gemeente Kampenhout bestraft worden met een
GAS-boete. Naast de huurprijs moet u ook de eventuele
gemeenschappelijke kosten en de energiescore (EPC)
aangeven in het juiste vakje op de affiche. De standaard
raamaffiche ‘te huur’ kan u gratis afhalen aan het woonloket.

Verhuurder bescherm uzelf: conformiteitsattest
U kan aan de gemeente een gratis technisch onderzoek
aanvragen om de woning die u verhuurt te controleren. Is
de woning in orde, dan kunt u een conformiteitsattest (CA)
vragen (62,5 euro). Het attest is geen verhuurvergunning
en is momenteel niet verplicht bij het verhuren van een
woning. Met het CA kunt u aan potentiële huurders aantonen dat uw woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van
de Vlaamse Wooncode.
Voor vragen over deze wettelijke verplichtingen kan u
steeds terecht bij het woonloket op maandag en dinsdag
tijdens de openingsuren.
Meer info: www.kampenhout.be/affichering-huurprijzen

EPC
Als u uw woning te koop of te huur aanbiedt,
moet u een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Deze verplichting geldt
sinds 1 januari 2009 bij nieuwe inhuurnemingen.
Het EPC moet opgemaakt worden door een
energiedeskundige type A en is 10 jaar geldig.
Bereken een correcte huurprijs
Wilt u een woning huren of verhuren in het Vlaamse
Gewest? Dan kunt u op www.huurschatter.be
zelf nagaan wat een correcte huurprijs is voor
die woning. Deze applicatie maakt via enkele
belangrijke woningkenmerken (gemeente, aantal slaapkamers, tuin, …) een inschatting van een
correcte huurprijs.

Doe de woontest

KAMPENHOUT I Wonen

Hoe we leven en wonen verandert razendsnel. Maken we in de toekomst
plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het
contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er allemaal verandert, is niet altijd even duidelijk.
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Daarom lanceert de Vlaamse Overheid samen met lokale besturen ‘Thuis in
de Toekomst’. Via deze online woontest geeft u het bestuur informatie over
hoe u graag wilt wonen: wat u belangrijk vindt en wat niet. Daarmee kunnen
we samen plannen voor de toekomst maken. Bovendien krijgt u al een kleine inkijk in het wonen van morgen.
Nieuwsgierig?
Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be. Beschikt u niet over een
computer? Kom gerust eens langs aan het woonloket.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Maart: Maand van het bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker

GRATIS ONDERZOEK VOOR MANNEN EN
VROUWEN VAN 50 TOT EN MET 74 JAAR
Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op
www.bevolkingsonderzoek.be of via het gratis nummer 0800 60 160

Gezocht: Vrijwillige chauffeurs
Heeft u nog wat vrije tijd? Bent u graag op de baan? Helpt u graag
andere mensen verder? Voor de opstart van een Minder Mobielen
Centrale in Kampenhout zijn wij nog op zoek naar vrijwillige chauffeurs.
Heeft u interesse?
Meer info kan u bekomen via mmc@kampenhout.be of 0474 84 12 63.
De Minder Mobielen Centrale wordt georganiseerd in samenwerking met Taxistop en Provincie Vlaams-Brabant.

Ontleen het AED-toestel
voor uw evenement!
Organiseert u een evenement? Dan bent u best op
alles voorbereid. Kampenhout is een hartveilige gemeente en biedt elke vereniging daarom de kans om
het draagbaar AED-toestel
te ontlenen om zo extra in
te spelen op de veiligheid van uw evenement.

Mantelzorgpremie

• Vul dan het online aanvraagformulier in via:
www.kampenhout.be/aanvraag-AED-toestel.

Het gemeentebestuur heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dankzij intensieve thuisverzorging kan een zorgbehoevende langer thuis blijven in zijn vertrouwde omgeving. U kan als
mantelzorger een aanvraag indienen voor een toelage van 25 euro
per maand. Dit als bedanking en extra motivatie om deze belangrijke zorgtaak op u te (blijven) nemen.

• Belangrijk: voor het uitlenen van het AED-toestel moet u een persoon vermelden die een
AED-opleiding gevolgd heeft en dus vertrouwd is met het apparaat. Deze persoon
moet in staat zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te herkennen, moet
weten wanneer professionele hulp nodig is en
kan de reanimatie toepassen.

Mantelzorger en zwaar zorgbehoevende moeten beiden inwoner
zijn van Kampenhout om aanspraak te maken op de toelage. De
zwaar zorgbehoevende moet ook voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het gemeentelijk toelagereglement voor mantelzorg.
Voorwaarden en aanvraagformulier:
www.kampenhout.be/mantelzorgpremie
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Meer info:
welzijn@kampenhout.be, 016 65 99 20 of
www.kampenhout.be/hartveilige-gemeente

KAMPENHOUT I Welzijn

Wilt u het AED-toestel lenen bij de gemeente?
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