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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Diensten lokaal bestuur - 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

Cultuur
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Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Toerisme
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Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Jeugd

8

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Onderwijs

13

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

OCMW
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Sport
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Mobiliteit
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Lokale economie
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Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Milieu
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Welzijn

18

Informatica

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Wonen
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Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
Bereikbaarheid gemeente- en
OCMW-diensten:
We werken momenteel
uitsluitend op afspraak.
Contacteer ons telefonisch of via
e-mail (elke werkdag tussen 9 en
12 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

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

Op afspraak:
dinsdag van 17 tot 19.45 uur,
vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Openingsuren commissariaat
politie Kastze:
02 759 78 72
info@kastze.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

Elke werkdag op afspraak
van 7 tot 19 uur.

Werken in eigen beheer, Neerstraat 20
016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Gemeentelijke bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be

Onthaal

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

Sociale Dienst

016 31 43 10

socialedienst@ocmw-kampenhout.be

OCMW, Dorpsstraat 9
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Een goede gezondheid … Op Nieuwjaar de traditionele nieuwjaarswens, vaak uitgesproken
zonder echt doorleefd te zijn. Voor het nieuwe
jaar zal deze wens alleen maar aan kracht winnen. Want op dit moment is onze gezondheid
ons hoogste goed.
Na de eerste lockdown werd al duidelijk dat we ons mentaal welbevinden niet uit het oog mochten verliezen. Het gebrek aan sociale
contacten, angsten, eenzaamheid en depressies staken de kop op.
Nu we aanbeland zijn bij een tweede lockdown, weten we dat onderlinge verbondenheid, warmte en licht van levensbelang zijn.
Gelukkig kunnen wij er met een kleine inspanning zijn voor onze nabije buur, verre vriend of eenzame kennis. Een belletje, kaartje of
vriendelijk gebaar maakt in deze donkere periode een wereld van
verschil. Solidariteit is een werkwoord! Laat ons dus zorgen voor elkaar. Raadpleeg zeker onze website om te weten wat Solidair
Kampenhout voor u kan betekenen, als hulpvrager of hulpverlener.
We doen als gemeente alles om het virus actief te bestrijden. Jammer
genoeg voelde niet iedereen zich geroepen de opgelegde regels,
die ons terug naar een coronavrije wereld moesten loodsen, even
correct op te volgen. De snelle opmars van het virus kreeg mede
daardoor een vrijgeleide die we niet meer konden stuiten. Ik vraag u
recht uit het hart alle maatregelen strikt na te leven en, waar nodig,
anderen ervan te overtuigen. Alleen zo krijgen we ons bruisend Kampenhout terug. Ook ik kijk reikhalzend uit naar het ogenblik dat we
opnieuw activiteiten mogen organiseren. Dat we weer van ons uitgebreid en gevarieerd cultureel en vrijetijdsaanbod kunnen genieten.
Amper bekomen van de eerste lockdown, wordt ook onze lokale
economie geconfronteerd met een tweede sluiting. Vergeet hen niet
te steunen: koop lokaal, maak gebruik van onze Kampenhoutbon.
En dan zijn er nog onze zorgverleners. Ondertussen kennen wij allemaal de beelden van overvolle ziekenhuizen en vermoeide zorgverleners. Opnieuw staan zij paraat maar ditmaal boksen ze op tegen
een grotere tweede golf. Er zijn niet genoeg woorden om elk van hen
ons grootste respect en dankbaarheid te betuigen.
Mocht u nog vragen hebben, kan u - uitsluitend op afspraak - terecht
bij medewerkers van de gemeente of het OCMW. Via onze informatiekanalen houden wij u op de hoogte van onze dienst- en hulpverlening.
Ten slotte wil ik ieder van jullie moed en zeker ook hoop geven. Want
– zoals onze Kampenhoutse ereburger Will Tura zong – ‘hoop doet
leven’! Hou vol!
Uw burgemeester,
Kris Leaerts
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Geen UIT-kalender
Aangezien er op dit moment geen evenementen mogen doorgaan, publiceren we in deze
gemeenteberichten geen UIT-kalender.
Via www.kampenhout.be/events vindt u, van
zodra de coronamaatregelen het weer toelaten, een actueel overzicht van wat er in onze
gemeente op de planning staat.

Dienstverlening op
afspraak
De diensten van het lokaal bestuur werken al
geruime tijd uitsluitend op afspraak. Deze regeling is nog altijd van kracht. Wilt u langskomen bij de gemeentediensten of in het OCMW?
Maak dan eerst een afspraak. Voor een vlotte
en veilige werking is dit noodzakelijk. Zonder
afspraak moeten we u de toegang tot onze gebouwen weigeren.
Hoe gaat u te werk?
• U vindt de contactgegevens van onze diensten op pagina 2 van deze gemeenteberichten.
• Contacteer de betrokken dienst telefonisch
of via e-mail voor een afspraak. We zijn elke
werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur.
• Vermeld uw contactgegevens (naam, adres,
telefoon, e-mail) en de reden van uw bezoek,
zodat we kunnen inschatten of een afspraak
echt nodig is. Soms kunnen we u ook via de
telefoon of e-mail verder helpen. Wanneer u
toch moet langskomen, kunnen we ons meteen goed voorbereiden en u snel verder
helpen.
• Neem ook eens een kijkje op het digitaal loket: www.kampenhout.be/e-loket. Sommige
aanvragen kan u via deze weg doen.
Komt u bij ons langs?
Kom op tijd en respecteer alle opgelegde regels, zoals aangegeven aan de ingang van
onze gebouwen. Het dragen van een mondmasker is verplicht!

Sluitingsdagen
Sluitingsdag
Kerstmis
Sluitingsdag
Nieuwjaar

Donderdag 24 december 2020
Vrijdag 25 december 2020
Donderdag 31 december 2020
Vrijdag 1 januari 2021

KAMPENHOUT I Gemeente

Beste Kampenhoutenaar,
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31
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Felicitaties van het gemeentebestuur, ook aan diegenen die
om persoonlijke redenen hun identiteit liever niet opgenomen
zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

Huwelijksjubilarissen

Geboortes

Gouden huwelijksjubilarissen

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Jaak Depuydt & Lou Desmet

Mathieu

04/05/2020

Goovaerts Dirk &
Op de Beeck Natalie

Cor

08/05/2020

Vander Borght Anthony &
Van Orshoven Hannah

Lukas

26/05/2020

Vanbriel Frederik &
Goovaerts Carolien

Mimi

01/06/2020

Claes Karsten &
Swerts Jolien

Mila

22/06/2020

El Habachi Al &
Belkadi Hajar

Amel

12/07/2020

Cordero-Adriaenssens
Michael & Gruloos Joyce

Laurélie

13/07/2020

De Becker Remco &
Claes Joke

Ferre

18/07/2020

Overlijdens

Struyven Simon &
Van Ingelgom Julie

Ray

17/08/2020

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

Roger Holsters & Lisette Daems
Eddy Chambart & Elisabeth Platteau
Diamanten huwelijksjubilarissen
Jozef Oeyen & Lorette Vranckx
André Floré & Hilda Dujardin
Eduardus Wouters & Joanna Leempoels

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.

Gusta Torfs

05/07/2020

Nele Verhoeven

09/07/2020

Mémé Canelas Da Encarnacao

16/07/2020

Mathilda Vander Sloten

18/07/2020

Denise Vanhoudt

28/07/2020

Frederic Van Hoof – Dorien Teugels

Alice Hoornaert

10/08/2020

Luc Stroobants – Elzbieta Klencner

Jacqueline Van Win

27/08/2020

Cédric Geens – Sarah Driessens

Margriet Paeps

09/09/2020

Jilali Hariti – Oksana Parfenkova

Irma Artoos

10/09/2020

Ayrton Beys – Els Quisthoudt

Gilberte Vande Velde

20/09/2020

Anthony Petit – Delphine Saucez

Maria Vander Wilt

22/09/2020

Eric Vandeput – Anita Diddens

Simonne Peeters

24/09/2020

Liliane Lambert

01/10/2020

Joseph Faack

03/10/2020

Jozef De Becker

04/10/2020

(augustus - september - oktober)
Kristof Jacob – Femke Van Ingelgom
Sonny Mahy – Inés Caudenbergh
Werner Ons – Kelly De Mol

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Alois Verschueren & Nicole Pardon

Oldyck Robin &
Nolf Isabelle

Huwelijken

4

(augustus - september)

Tom Goovaerts – Meta Milo
Jelle Reynders – Suzan Sempels
Koen D’Haeseleer – Annelies Cools
Gregory Cornelis – Evi Brettar
Kurt Trappeniers – Vanessa Stroobants

DE WITLOOFGEMEENTE

De bib in cijfers
94 - Wist u dat onze oudste actieve lener 94 jaar oud is en onze jongste
1,5 jaar. Verschillende generaties vinden hun weg naar de bibliotheek.
1150 - In totaal voerden we in 2020 maar liefst 1150 nieuwe exemplaren in.
Heel wat nieuw leesmateriaal om te verslinden dus. Kom gerust eens langs
in de bib om de (nieuwe) c ollectie te bewonderen of kijk eens rond in onze
online catalogus via www.bidoc.be/kampenhout.
498 - Wist u dat u in de bibliotheek ook e-readers en e-boeken kan uitlenen?
Deze service is gratis. In totaal hebben we maar liefst 498 e-boeken in onze
collectie. Meer info? Stuur gerust een mailtje naar bibliotheek@kampenhout.be
of vraag het aan de balie.

Nieuwe RFID-uitleentoestellen in de bib
Onze bibliotheek is sinds oktober de
trotse eigenaar van gloednieuwe Radio
Frequency
Identification-uitleentoestellen (RFID). Deze toestellen verbeteren onze dienstverlening en zorgen
ervoor dat leners in alle comfort hun
materialen kunnen uitlenen. Ook betalen met bancontact is vanaf nu mogelijk.
Hoe werk het?
Als u een boek uitleent, scant u eerst
uw bibliotheekpasje of identiteitskaart.
Nadien heeft u de keuze uit verschillende opties via het keuzemenu op het
aanraakscherm: uitlenen, verlengen,
info. U legt uw materialen op de glasplaat en u vraagt al dan niet een ticketje. Nadien kan u gemakkelijk een
eventueel openstaand bedrag betalen
via bancontact of cash.

diogestuurde
identificatiemethode
waarbij gegevens opgeslagen worden
op een chip. Die chip bevindt zich in
een RFID-tag.
We brachten in alle materialen van de
bib een RFID-chip aan die alle info over
het werk draagt. Antennes in de zelfbedieningstoestellen registreren via
radiogolven de signalen van de chip
en identificeren zo de titel van het bibliotheekmateriaal.

Wat is RFID?
RFID wordt gezien als de opvolger van
de barcodetechnologie. Het is een ra-

Gratis krantenarchief
Een schoolopdracht rond de actualiteit voorbereiden of een opdracht maken
vanop afstand? Juiste informatie opzoeken over het coronavirus? Dat kan
gratis en snel met het handige Gopress krantenarchief! Als u lid bent van de
bib van Kampenhout krijgt u toegang tot uw ‘Mijn Bibliotheek-profiel’ na
activatie van de code die u in de bib krijgt. Zo kan u persartikels van verschillende Belgische kranten en tijdschriften digitaal raadplegen.

DE WITLOOFGEMEENTE
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10e Jaarboek van
Campenholt
Wie had ooit gedacht dat de Kampenhoutse heemkring Campenholt erin
zou slagen om elk jaar een publicatie
uit te brengen? In 2011 verscheen het
eerste Jaarboek: 96 pagina’s werden
in een recordtijd in elkaar gestoken.
Een oplage van 300 stuks, volledig
uitverkocht.
Nu, 10 jaar later, verschijnt al het 10e
Jaarboek dat liefst 176 pagina’s telt.
Nog steeds te koop aan dezelfde
scherpe prijs van 15 euro! Altijd nieuwe onderwerpen, afwisselend nieuwe en geroutineerde auteurs die de
resultaten van hun opzoekingen willen delen. Het jaarboek is beschikbaar vanaf vrijdag 4 december in onze
verkooppunten.
Meer info: www.campenholt.be

Luistervinken en
Handwerk Café:
geannuleerd
Omwille van de huidige coronamaatregelen zullen Luistervinken
en het bijhorende Handwerk
Café tot onze grote spijt dit najaar
niet kunnen doorgaan. We hopen
iedereen in 2021 opnieuw te mogen verwelkomen voor spannende voorleesavonturen!

KAMPENHOUT I Bib

Meer info
Tritsstraat 5, Kampenhout
bibliotheek@kampenhout.be - 016 65 99 79
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71

De Kerkpoortclochards winnen Cultuurprijs 2020
De cultuurraad heeft de Kerkpoortclochards uitgeroepen
tot winnaar van de Cultuurprijs 2020. Tijdens de vergadering van de cultuurraad van 21 september 2020 werd een
jury samengesteld. Een vereiste hierbij was om geen
band of verwantschap te hebben met de genomineerde
kandidaten.
Deze jury verkoos na een grondige bespreking van de
ingediende kandidaturen unaniem De kerkpoortclochards tot laureaat van 2020. Van zodra de situatie het
toelaat, overhandigen we hen de oorkonde en een cheque ter waarde van 200 euro.

• Heemkring Campenholt
Met een passie voor geschiedenis, opgericht in
december 2010. Bestaat dit jaar 10 jaar!
• Home Theater De Jonghe
Een klein theater opgericht door Natascha Sobolewski
waar topartiesten een vleugje cultuur naar Kampenhout brengen.
• Jong Cantabile
Een kinder- en jeugdkoor, dat in 2021 reeds 35 jaar
bestaat.
• Koninklijke Fanfare De Toonkunst Berg
Met liefde voor muziek, gestart in 1870 en bestaat dit
jaar 150 jaar.
Meer info: www.sintservaas.be

KAMPENHOUT I Cultuur

De Kerkpoortclochards startten als vereniging in 2009
toen drie Bergenaren gewoon even op het kerkplein van
Berg muziek besloten te spelen. Vele nieuwsgierigen
kwamen kijken, luisteren en meezingen. Sindsdien speelde dit collectief op verschillende gelegenheden in Kampenhout, zoals eerder dit jaar tijdens onze kampioenenviering (zie foto). We wensen hen van harte proficiat.

We vermelden ook nog even de andere genomineerden
die kans maakten op de Cultuurprijs van 2020.

6
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Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71

Toe
r

ism

Els Smedts verkozen tot
nieuwe Dorpsdichter!

Korte Keten:
Koop bij onze lokale boeren

Twee jaar lang droeg Michiel Van Bulck met trots de
titel ‘Dorpsdichter van Kampenhout’. Op 29 oktober
2020 heeft hij de fakkel doorgegeven aan Els Smedts.
Zij is geboren en getogen in K
 ampenhout en is al sinds
haar tienerjaren geboeid door gedichten schrijven en
voordragen. Ze volgde hiervoor gedurende vier jaar
dictie aan het conservatorium van Mechelen.

Weet u graag waar uw voedsel vandaan komt en wie
het geproduceerd heeft? Koopt u graag vers en lokaal?
De korte keten is dé oplossing en brengt u in contact
met lokale boeren.

Hieronder kan u haar gedicht over Kampenhout lezen:

• U kan een blik werpen achter de schermen van zijn/
haar landbouwbedrijf waardoor u ook het landbouwproduct beter leert kennen.

Gegroet, O Kampenhout
Gegroet, o Kampenhout, dorp waar ik geboren ben.
Waar ik de straten en zovele mensen ken,
waar ik speelde en nadien de liefde vond,
mijn dorp, met de akkers en het witte goud in de grond.
Mijn dorp, ik zocht u op in de geschiedenis

Dit heeft tal van voordelen:
• U leert de boer kennen.

• U kan rechtstreeks bij de boer verse en kwaliteitsvolle producten kopen, zonder veel voedselkilometers
of verpakkingsafval.
Ook in Kampenhout zijn er verschillende korteketenboeren waar u gedurende het hele jaar bij terecht kan:
• Patrick Coremans (aardappelen): Frijselstraat 10

en ontdekte zo dat uw ware naam ‘bos bij de vlakte’ is.

• Patrick Van Ingelgom (witloof): Heideweg 6

O dorp, gij stroomt door mijn aderen, gij zit mij in het bloed

• Grondwitloof Danny en Bieke:
Leuvensesteenweg 202

gij zijt mij zoveel nader, nog meer dan ik vermoed.

e

• Dirk Peeters (witloof): Geilroedeweg 43
Maar dorp, na al die jaren herken ik u haast niet meer
waar zijn al die cafés en dorpswinkels van weleer?
Ze maakten plaats voor andere stenen en jong bloed
dat nieuwe energie door de straten vloeien doet.
Gegroet, o Kampenhout, ik ben zo blij dat ik u ken
maar nog meer ben ik oprecht gelukkig
dat ik na al die jaren niet weggegaan,

• Rudi Van Ingelgom (witloof):
Nederokkerzeelstraat 15
U herkent deze boeren aan het korteketenbord (zie
afbeelding). Spring gerust even binnen. Onze Kampenhoutse boeren heten jullie van harte welkom!
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/korteketen

KAMPENHOUT I Cultuur I Toerisme

maar juist bij u gebleven ben.

• SDB Boerderij (varkens, kippen en vlees):
Voortstraat 94

DE WITLOOFGEMEENTE
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Beweegroute

Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Kampenhout
Speelplein ’t Grobbeltje

De zomervakantie
lijkt alweer
ver verleden
tijd. Toch
De beweegroute
is een
wandeling
van 770
m, vertrekkend vanaf
willen
we
graag
even
terugblikken,
want
deze
zomer
het gemeenteplein via de tuin van de pastorij, langs de kerk en de bib terug,
er enkele grote aanpassingen in de tuin van ’t
met waren
eenvoudige
en moeilijkere beweegoefeningen.
Grobbeltje. Omdat de ouders deze zomer het terrein
Je traint er kracht, uithouding en balans mee.
niet mochten betreden, tonen we graag via deze
Leukweg
omwat
te er
doen
en goed voor je lichaam!
veranderde.

t

traa

eg
Hofw

13

ss
Trit

Er werd een heuse overkapping van 8x10 meter geplaatst om de kinderen te beschutten tegen de zon
en regen. Hiermee sparen we de jaarlijkse kost voor
het huren van klascontainers uit. Er werd ook een
wadi (infiltratievoorziening) aangelegd met enkele
speelelementen en brug én zelfs de boomstronk
werd getransformeerd tot koninklijke zetel!

Openbare Bibliotheek
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Een nieuwe opbergruimte ter vervanging van de materiaalcontainers staat ook op de planning en dan is
het plaatje helemaal AF!
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2. FIETSTRAPPER
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4. ZITTEN TEGEN MUUR
5. PLANKHOUDING
6. ZIJWAARTS PLANKEN
7. RECHTE LIJN

Jeugdraad 2020-2021
8. ARMEN OP EN NEER

KAMPENHOUT I Jeugd

9. LETTER SCHRIJVEN

In september
kwamen we terug samen met de jeugdraad.
10. SNELWANDELEN
Op een kleine ontmoeting na in verband met de zomerkam11. SCHOUDERS AANTIKKEN
pen, hebben de jeugdverenigingen elkaar niet meer gezien
De gemeente is niet verantwoordelijk
12. SLALOMMEN
sinds februari
2020.
voor gebeurlijke ongevallen
BANK ZITTEN
Op veilige13.afstand
en met de ramen open vond de eerste
jeugdraad14.van
het
nieuwe werkjaar plaats. Door corona zal
ROMP
DRAAIEN
EXPERT
dit werkjaar
er lichtjes anders uitzien,MAKKELIJK
al hopenMOEILIJK
wij stiekem
15. FLAMINGO
dat we in het voorjaar toch op één of andere manier onze

‘Dag van de Jeugd’ kunnen laten doorgaan. Alleen al voor
de organisatie van de zomerkampen verdienen onze jeugdverenigingen een groot applaus. Ook de vrijwilligers van
De beweegroute is een initiatief van Logo Oost-Brabant,
Jeugdhuis Tonzent
doen
ergemeente
alles aan
om onze jongeren een
in samenwerking
met de
Kampenhout
gezellige, maar vooral veilige avond in het jeugdhuis te bezorgen.
Wij hebben er alvast zin in!

16. BOKSEN

8

17. KNIEËN HEFFEN
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UITNEEMBARE BIJLAGE
VAN MAANDAG 16.11.2020
T.E.M. ZONDAG 28.02. 2021

ZOEKTOCHT

© foto: Shutterstock

PRAKTISCH
De gezellige eindejaarsperiode komt er
weer aan. Dit jaar zal die er wellicht wat anders
uitzien dan vorig jaar. Voor ons is dit het ideale moment
om je op verkenning te sturen doorheen Kampenhout. Trek je
winterjas en wandelschoenen maar aan en knoop je veters stevig vast.
Deze winter dagen we je uit met onze Winterse Fotozoektocht!
Want ook als het wat kouder is, blijft Kampenhout een prachtige plek om
spelenderwijs te ontdekken.
Start
Je vertrekt aan de bibliotheek van Kampenhout (Tritsstraat 5).
Hier is parking om jouw auto achter te laten.
Dit is ook het eindpunt van de route.

Fotovragen
Langsheen de route werden 18 foto’s genomen. Bij elke foto hoort een vraag.
Opgepast! De foto’s staan afgedrukt in een willekeurige volgorde.
Noteer telkens het antwoord bij het corresponderende cijfer op het deelnameformulier.

Afstand
Ongeveer 6,5 km

Wegbeschrijving
Gebruik zowel de kaart als de wegbeschrijving om de route correct te volgen.

Prijzen
Wie deelneemt, maakt kans op een mooie prijs!
De gemeente deelt 10 Kampenhoutbonnen ter waarde van 50 euro uit.

Tijdspanne
Deelnemen kan van maandag 16 november 2020 tot en met zondag 28 februari 2021.
Steek je deelnameformulier voor zondag 28 februari 2021 in de brievenbus van de
bibliotheek. Op dinsdag 2 maart 2021 om 18 uur zullen we de winnaars bekendmaken
via onze website: www.kampenhout.be/wintersefotozoektocht.

MEER INFO:
Toerisme
Kampenhout
Kerkstraat 34 (Villa Lucie)
1910 Kampenhout
016/65.99.71
toerisme@kampenhout.be

Bibliotheek
Kampenhout
Tritsstraat 5
1910 Kampenhout
016/65.99.79
bibliotheek@kampenhout.be

Welke letter ontbreekt
er op deze foto?

In welke
richting
wijst de pijl?

Hoeveel van
deze ‘zonnen’
tel je?

2

3

4

1
Hoeveel rechtopstaande
stenen tel je hier?

Wat kan je hier kopen?
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Noteer het derde woord
van stap drie.
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Welke oefening
kan je hier doen?

7

Wat is het laatste woord van de titel van dit boek?
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Op welke locatie vind
je deze ‘toppen’?

Naar welk telefoonnummer
kan je hier bellen?

Welke trage weg gaat hier naar links?
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Hoeveel leeuwen tel je hier?

11

12
Bij welk bedrijf kan je deze bloem vinden?
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16
In welke straat vind je mij?

Welk getal ontbreekt er op deze foto?

15
Wat is hier
niet oké?

Welk cijfer ontbreekt
er op deze foto?

17
In welk jaar heeft de
kunstenaar J. Laumans
dit werk gemaakt?

18

WEGBESCHRIJVING
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We vertrekken aan de brievenbus van de bibliotheek.

we
lveld
Frijse

eldweg
selv
Frij

g

Links tot aan de kerk.

3km

Links (Hof Ter Munckwegel)
Bruggetje oversteken.

swe

gel

ar-

Kampela
weg

2km

Hof te

r Mun

s
ken

in
Votv

Rechtdoor tot aan de trage weg Frijselveldweg.
Hier naar rechts (Frijselveldweg)

Kerkebos

t
traa

ra
st

L am
aat
Trit ss
tr

t
rijstraa

ke
n

1km

Rechtdoor (Kerkeboswegel)
Links (Claermansweideweg)

gel
eldwe
Kerk v
el
eg
fw
o
H

Rechtdoor (Vleugewegel)
g

at

Molen
veldw
eg

sw
eg

ve
r

10.

2.

11.

3.

12.

4.

13.

5.

14.

6.

15.

Telefoon:
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E-mail:
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Steek je deelnameformulier voor 28 februari 2021 in de brievenbus van de bibliotheek.

OPGELET, ÉÉN DEELNAMEFORMULIER PER ADRES.

Op dinsdag 2 maart 2021 om 18 uur zullen we de winnaars bekendmaken
via onze website: www.kampenhout.be/wintersefotozoektocht
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Beweegroute
Kampenhout

De beweegroute is een wandeling van 770 m, vertrekkend vanaf
het gemeenteplein via de tuin van de pastorij, langs de kerk en de bib terug,
met eenvoudige en moeilijkere beweegoefeningen.
Je traint er kracht, uithouding en balans mee.
Leuk om te doen en goed voor je lichaam!
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4. ZITTEN TEGEN MUUR
5. PLANKHOUDING
6. ZIJWAARTS PLANKEN
7. RECHTE LIJN
8. ARMEN OP EN NEER
9. LETTER SCHRIJVEN
10. SNELWANDELEN
11. SCHOUDERS AANTIKKEN
12. SLALOMMEN

De gemeente is niet verantwoordelijk

De beweegroute is een initiatief van Logo Oost-Brabant,

voor gebeurlijke ongevallen

in samenwerking met de gemeente Kampenhout

13. BANK ZITTEN
14. ROMP DRAAIEN
MAKKELIJK
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MOEILIJK

EXPERT

n

17

rslaa

at

sstra

Dorp

raat

isst

ehu

ent

e
Gem

oute

en

rik W

ks

e
Fred

Pe
r

Winterse

On

der

wij

s

FOTO

OC

MW

UITNEEMBARE BIJLAGE
VAN MAANDAG 16.11.2020

T.E.M. ZONDAG 28.02. 2021

Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel:
Het Klimtouw - lagere school - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg:
De Toverberg - kleuterschool/lagere school www.detoverberg.be

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

Door sport en spel zit je goed in je vel!

Aanvraag
verwarmings
toelage

ZOEKTOCHT

Het thema van de gemeentescholen De Toverberg en Het Klimtouw is dit jaar
‘Sport en spel’. Bewegen is belangrijk om je goed te voelen en daarom zetten we
het dit schooljaar in de kijker. De eerste schooldag zat alvast vol sport en spel!

© foto: Shutterstock

Als u uw gezinswoning verwarmt met
huisbrandolie, verwarmingspetroleum
(c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de
300 euro, afhankelijk van het aantal
liter en de prijs die u daarvoor betaald
heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter
gesubsidieerd.
Voor wie?

De gezellige eindejaarsperiode komt er
weer aan. Dit jaar zal die er wellicht wat anders
uitzien dan vorig jaar. Voor ons is dit het ideale moment
om je op verkenning te sturen doorheen Kampenhout. Trek je
winterjas en wandelschoenen maar aan en knoop je veters stevig vast.
Deze winter dagen we je uit met onze Winterse Fotozoektocht!
Want ook als het wat kouder is, blijft Kampenhout een prachtige plek om
spelenderwijs te ontdekken.
Start
Je vertrekt aan de bibliotheek van Kampenhout (Tritsstraat 5).
Hier is parking om jouw auto achter te laten.
Dit is ook het eindpunt van de route.

Fotovragen
Langsheen de route werden 18 foto’s genomen. Bij elke foto hoort een vraag.
Opgepast! De foto’s staan afgedrukt in een willekeurige volgorde.
Noteer telkens het antwoord bij het corresponderende cijfer op het deelnameformulier.

Afstand
Ongeveer 6,5 km

Wegbeschrijving
Gebruik zowel de kaart als de wegbeschrijving om de route correct te volgen.

Prijzen

Pizza-avond in Het Klimtouw

Wie deelneemt, maakt kans op een mooie prijs!
De
gemeente
deelt
10 Kampenhoutbonnen
ter waarde
van 50 euro
Op
vrijdag 27
november
2020 organiseert
Het Klimtouw
eenuit.
Pizza-avond. We

bakken de pizza’s op school in een houtoven. Nadien kan je ze thuis lekker
Tijdspanne
opsmullen. We vragen om vooraf te bestellen.

Deelnemen kan van maandag 16 november 2020 tot en met zondag 28 februari 2021.
Steek
deelnameformulier
voor zondag 28 februari 2021 in de brievenbus van de
Meerjeinfo:
www.hetklimtouw.be
bibliotheek. Op dinsdag 2 maart 2021 om 18 uur zullen we de winnaars bekendmaken
via onze website: www.kampenhout.be/wintersefotozoektocht.
DE WITLOOFGEMEENTE

Cat. 1: personen met recht op
verhoogde verzekerings
tegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeits
verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd
inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Hoe aanvragen?

MEER
INFO:
U moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de leToerisme
vering.
Momenteel organiseert het
Kampenhout
OCMW
van Kampenhout geen zitdaKerkstraat
34 (Villa Lucie)
gen.

1910 Kampenhout
Indien u een verwarmingstoelage
016/65.99.71
toerisme@kampenhout.be
wenst aan te vragen, neem dan con-

tact op met onze sociale dienst via:
Bibliotheek
• 016 31 43 10,
Kampenhout
• socialedienst@ocmw-kampenhout.be.

Tritsstraat 5
1910 Kampenhout
016/65.99.79
bibliotheek@kampenhout.be

KAMPENHOUT I Onderwijs I OCMW

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

Oproep sportkampioenen
Op sportief vlak was 2020 een gemengd jaar. Velen
startten tijdens de lockdown met sporten. Er werd
heel veel gewandeld, gefietst en gelopen, maar de
meeste competities moesten helaas vroegtijdig
stoppen en vele wedstrijden gingen niet door.
Bent u of uw ploeg toch kampioen geworden in
2020? Laat het ons dan zeker weten. Een echte kampioenenviering zullen we niet organiseren, maar de
stuurgroep sport zal de kampioenen toch op een gepaste manier in de bloemetjes zetten.
Kandidaten vullen voor vrijdag 8 januari 2021 via
www.kampenhout.be/kampioenenviering het invulformulier in of nemen contact op met de sportdienst.
Het reglement vindt u op onze website.

Eindejaarsmarathon en
–jogging: afgelast
Door de recente corona-ontwikkelingen moeten wij
helaas de Eindejaarsjogging en (aflossings)marathon
van dit jaar afgelasten.
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Sensibiliseringscampagne
verkeersveiligheid
Haachtsesteenweg
Bij het begin van het nieuwe schooljaar startten we met een
sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid op de
Haachtsesteenweg (N21) en dan vooral rond de onveilige situatie op de fietspaden. Op verschillende punten langs de N21
plaatsten we enkele spandoeken die dit thema in de verf zetten. U heeft ze vast al opgemerkt.
Tijdens de participatieavond op 30 januari 2020 over de verkeersveiligheid op de N21 was dit een opmerking die vaak terugkwam. Het is belangrijk om 'te zien' en 'gezien te worden'.
Zeker tijdens de donkere wintermaanden. We moeten ons realiseren dat iedereen, jong en oud, het fietspad gebruikt. In de
zomer werden ook al wegmarkeringen aangebracht op de
fietspaden. Deze geven aan dat de maximumsnelheid 30 km
per uur is en welke de correcte rijrichting is.
In november maken we fietsers en voetgangers op de Haachtsesteenweg er extra op attent dat een goede zichtbaarheid
noodzakelijk is, zeker nu we volop in de 'donkere periode' zitten. We raden iedereen aan, fietsers, voetgangers en zelfs wie
bijvoorbeeld op de bus wacht, om een fluohesje te dragen.
Ook een goedwerkende fietslamp is geen overbodige luxe.
Het lokaal bestuur deelt daarom hesjes en lampjes uit. Wij danken alle vrijwilligers die ons hiermee tijdens deze sensibiliseringsactie zullen helpen.
Blijf opmerkzaam, alleen zo kunnen we de verkeersveiligheid in
onze gemeente samen verbeteren!

KAMPENHOUT I Sport I Mobiliteit

Veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en iedereen
die erbij betrokken is, staat boven alles. Onder de
huidige omstandigheden kunnen we die veiligheid
niet garanderen. Daarnaast is de onzekerheid over
de evolutie van de coronacrisis te groot om een dergelijk grootschalig evenement te organiseren.
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We hopen in 2021 een nieuwe editie van onze Eindejaarsjogging te kunnen organiseren.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Problematiek schoolbussen De Lijn
Sinds de start van het schooljaar worden
leerlingen, die vanuit Kampenhout met
De Lijn naar school gaan in Haacht, Keerbergen en Tildonk, opnieuw geconfronteerd met overvolle bussen. Dit is een
probleem dat al tientallen jaren aansleept. In deze coronatijden, waarin afstand houden cruciaal is, moeten we dit
absoluut vermijden.
Op aandringen van de betrokken lokale
besturen, de scholen en verschillende
ouders werkte De Lijn enkele oplossingen uit voor dit capaciteitsprobleem.
• Op maandag 14 september verving
De Lijn tijdens de ochtendspits een
gewone bus door een gelede bus.
• Sinds woensdag 23 september rijdt er
op schooldagen tijdens de ochtenden avondspits en op woensdagmiddag een bijkomende dienst op een
gedeelte van lijn 270 tussen Steenokkerzeel en Keerbergen. Deze bus

stopt aan alle haltes in Kampenhout op
de Haachtsesteenweg.
• Sinds maandag 5 oktober is er ook
een oplossing voor de bussen van en
naar Sint Angela Tildonk via Don Bosco Haacht. Privébussen van autocarbedrijven rijden achter de bussen van
De Lijn tijdens de schoolspits. Als het
op de bussen van De Lijn druk wordt,
kan u opstappen op de autocar.
De Lijn benadrukt dat dit een tijdelijke
maatregel is, gedekt door een bijkomende dotatie vanuit de Vlaamse overheid.
De gemeente Kampenhout zal er toch
alles aan doen om deze tijdelijke oplossing te behouden, zodat we overvolle
schoolbussen in de toekomst kunnen
vermijden. We zullen aan de Vervoerregio van de Vlaamse rand een definitieve
oplossing met voldoende capaciteit vragen.
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Verkeersacties
KASTZE
Wilt u weten waar er in de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst verkeersacties werden georganiseerd
en wat de resultaten hiervan
zijn?
U vindt deze terug op onze
website: www.kampenhout.be/
KASTZE-controlesverkeer.
De gemeenten en de politie
pakken samen de straten aan
waar veel verkeersovertredingen of -ongevallen gebeuren.
Wanneer het aantal snelheidsovertredingen meer dan 10%
bedraagt, worden flitscontroles herhaald. Bij herhaaldelijke
snelheidsovertredingen over
leggen de gemeente en de politie waar bijsturing mogelijk is.

Test schoolstraat in Buken
In het kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ en het Route2Schoolproject streven we naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere
luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact,
beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid.

• elke weekdag 's morgens van 8.20 tot 8.50 uur,
• op woensdagmiddag van 12.10 tot 12.40 uur,
• elke weekdag 's namiddags (uitgezonderd op woensdag) van 15.15 tot 15.45 uur.
Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Wie met de auto
komt, kan parkeren in de Bukenstraat en van daaruit naar
de schoolpoort wandelen.

DE WITLOOFGEMEENTE

Na de test bekijken we wat goed was en wat beter kan.
Bij een positieve evaluatie kunnen we nadenken over
een definitieve invoering. Een schoolstraat is alleen mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers, namelijk
(groot)ouders en leerkrachten. We danken hen voor de
geleverde inspanningen.
Meer info: www.paraatvoordeschoolstraat.be

KAMPENHOUT I Mobiliteit

Daarom test het lokaal bestuur vanaf half oktober tot en
met vrijdag 18 december aan school Spectrum in Buken
het principe ‘schoolstraat’. De Sint-Antoniusstraat wordt
dan aan het begin en einde van de schooldag een half
uur afgesloten. Dit gebeurt:
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Lokaal bestuur Kampenhout
lanceert ‘De Kampenhoutbon’
De coronacrisis heeft er flink op ingehakt. Ook voor onze lokale handelaars is dit geen eenvoudige periode. Om het ‘winkelhieren’ te promoten en onze Kampenhoutse ondernemers te ondersteunen, lanceert
het lokaal bestuur vanaf begin december de Kampenhoutbon.
Wat is de Kampenhoutbon?
Half oktober verstuurden we reeds een brief naar alle lokale handelaars met de vraag om zich gratis te registreren op het platform van de
Kampenhoutbon. Via www.shoppeninkampenhout.be kunnen ze dit
overigens nog altijd doen. Vanaf begin december kan elke Kampenhoutenaar via www.shoppeninkampenhout.be of bij de dienst lokale
economie de Kampenhoutbon aankopen. Deze bon bestaat in verschillende waardes: 5, 10, 20 en 50 euro of een hoger vrij te kiezen bedrag
en is één jaar geldig. U betaalt meteen bij aankoop.
U kan deze bon zelf spenderen bij alle Kampenhoutse handelaars die
zich registreerden op het platform of u kan de Kampenhoutbon cadeau
doen. Het is overigens niet verplicht om het volledige bedrag van de
bon te spenderen bij één en dezelfde handelaar. Als u het bedrag niet
volledig spendeerde, kan u het resterende bedrag gebruiken voor een
aankoop bij een andere deelnemende handelaar.
Waarom de Kampenhoutbon?
Het lokaal bestuur wil er alles aan doen om onze Kampenhoutse handelaars te ondersteunen. Door een bon te lanceren die alleen bij hen
gebruikt kan worden, houden we de koopkracht in de gemeente en
geven we zuurstof aan de lokale economie.
Wie een Kampenhoutbon koopt of cadeau krijgt, mag steeds vrij kiezen
waar hij die uiteindelijk besteedt. Zoals dat bij andere cadeaubonnen
vaak het geval is, is deze bon niet gelinkt aan één specifieke winkel.
Neem vanaf dinsdag 1 december dus zeker eens een kijkje op www.
shoppeninkampenhout.be. Misschien is de Kampenhoutbon wel het
ideale geschenk voor de komende eindejaarsperiode!

Meer info
lokaleeconomie@kampenhout.be
016 65 99 22

Starterspremie
centrum Kampenhout
Het lokaal bestuur wil het centrum van Kampenhout nieuw leven inblazen en leegstand
tegengaan. Daarom kennen we een starters
premie toe aan ondernemers die een handelszaak willen openen in het centrum van
Kampenhout. De premie kan oplopen tot
10000 euro.
Met de invoering van een starterspremie
neemt het lokaal bestuur een ingrijpende
maatregel, met steun van de gemeentelijke
adviesraad lokale economie (Ondernemend
Kampenhout), om het centrum opnieuw aantrekkelijker te maken en de drempel voor het
starten van een nieuwe zaak te verlagen.
De premie bedraagt maximaal 5000 euro
voor alle nieuwe starters in het centrum van
Kampenhout. Voor handelspanden opgenomen in het leegstandsregister en waarvoor reeds een eerste leegstandsheffing
werd geheven, bedraagt de tussenkomst
max. 10000 euro. De premie wordt berekend op de uitgaven die betrekking hebben op de inrichting van het handelspand.
De handelspanden moeten zich bevinden
in het centrum van Kampenhout. Eens men
de premie ontvangen heeft, moet het pand
ten minste 3 jaar zonder onderbreking gebruikt worden voor de uitbating van een
handelszaak. Een aantal handelsactiviteiten, zoals uitbating van o.a. nachtwinkels of
wedkantoren, komen niet in aanmerking
voor het verkrijgen van de premie.

KAMPENHOUT I Lokale economie

Hoe aanvragen?
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Een aanvraag voor de starterspremie dient
u in bij de dienst lokale economie (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout) of door
een mail te sturen naar lokaleeconomie@
kampenhout.be.
Het verkrijgen van de starterspremie is onderhevig aan enkele voorwaarden. Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 september 2020.
Meer info over de voorwaarden:
www.kampenhout.be/starterspremie-centrum

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

Elektrisch rijden in
Kampenhout
Denkt u erover na om een elektrische
auto te kopen, maar kan u thuis uw
auto niet opladen? Momenteel zijn er in
Kampenhout twee publieke laadpalen
geplaatst waar u uw auto kan opladen.
Deze laadpalen kan u vinden aan de
bibliotheek (Tritsstraat 5) en op de parking van de sporthal van Kampenhout
(Zeypestraat 26). Elektrisch rijden heeft
heel wat voordelen. Zo is het bijvoorbeeld goedkoper dan diesel of benzine.
Woont u te ver van de bib of van de
sporthal om uw auto daar handig op te
laden? U kan via de website
www.paalvolgtwagen.be een laadpaal
aanvragen.

Ik knal zonder vuurwerk
De eindejaarsperiode gaat traditioneel gepaard met vuurwerk. Dit jaar
zullen we het eindejaar noodgedwongen binnen onze kleine bubbel
moeten vieren. Velen willen er toch iets feestelijks van maken door bv.
vuurwerk af te steken.
Dat is geen goed idee. Het afsteken van vuurwerk is bij wet
verboden in Kampenhout.
Bovendien is het levens- en
brandgevaarlijk en belastend
voor dieren en hulpdiensten.
We roepen iedereen op om
dit jaar opnieuw te knallen
(=feesten) zonder vuurwerk.
Gebruik dus zeker de hashtag
#ikknalzondervuurwerk als u
feestelijke selfies post.
Meer info:
www.ikknalzondervuurwerk.be

Week van de afvalophaler
Afvalophaler is zonder twijfel het schoonste beroep ter wereld! Dat het ook één van de belangrijkste beroepen ter wereld is, is deze lente nog eens gebleken.
Toen iedereen thuis moest blijven, stonden onze mannen en vrouwen klaar om
uw afval op te halen en te zorgen voor
een gezonde omgeving.

Van 23 tot 29 november zetten we onze waardering
voor de afvalophalers en recyclageparkwachters nog eens
extra in de verf tijdens de ‘Week van de afvalophaler’. Doet
u ook mee? Het is heel simpel: bind gewoon een origineel
rood lint aan uw afvalzak of container. Ook de allerkleinsten
kunnen hun waardering tonen door een leuke tekening te
maken en deze voor het raam te hangen. Of maak er een
foto van en deel ze op sociale media met de hashtag
#houhetnet.
Meer info: www.houhetnet.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Vindt u ook dat afvalophalers respect
verdienen? Dan kan u dat altijd tonen
door uw afval correct aan te bieden.
Interza dankt iedereen die dit steeds
met de nodige zorg doet: ‘Merci,
schoon gedaan’.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Solidair Kampenhout: Wij helpen u!
Sociale cohesie en contacten met mensen zijn essentieel voor een goede
geestelijke gezondheid. Steun van anderen is één van de belangrijkste hulpbronnen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. Met Solidair Kampenhout
willen we graag zorgen voor elkaar en onze veerkracht versterken, vereenzaming tegengaan en mensen in contact brengen met elkaar.
Voelt u zich eenzaam?
Heeft u nood aan een babbel? Geef ons dan zeker een seintje. Wij brengen u in
contact met een van onze vrijwilligers voor een gezellig telefoongesprekje.

Gezond binnen

Wilt u graag helpen?

We brengen met zijn allen gemiddeld
85% binnen door. Door C
 OVID-19 is dat
dit jaar nog meer. Ons binnenmilieu verdient dan ook de nodige aandacht.

Helpt u graag mensen tegen de vereenzaming? Houdt u van een leuk telefonisch babbeltje? Geef ons dan uw gegevens door.
Contact: solidair@kampenhout.be of 016 65 99 20

Als u de lucht niet voldoende ververst,
stapelen vocht en schadelijke stoffen,
zoals radon, CO, verbrandingsproducten, stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, meubels, gordijnen, ... zich op in
de woning. Dat kan gezondheidsproblemen veroorzaken.
Zwangere vrouwen, kinderen, ouderen
en zieken zijn het meest kwetsbaar. De
schadelijke stoffen in de binnenlucht
kunnen zorgen voor irritatie van de
ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie,
astma, enzovoort. Sommige stoffen zijn
ook kankerverwekkend. CO kan tot een
coma en zelfs tot de dood leiden. Te
veel vocht kan leiden tot schimmelgroei,
wat op zijn beurt gezondheidsproblemen veroorzaakt.
Meer info: www.gezondbinnen.be

Mentaal sterk blijven in c oronatijden? Checkjezelf.be zet u op weg!

KAMPENHOUT I Welzijn

In deze uitdagende tijden bedreigt het coronavirus ons niet
alleen fysiek. Ook mentaal krijgen we het zwaar. Sommigen
verloren hun job, vielen zonder sociaal netwerk, moesten
afscheid nemen van dierbaren, …
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Het is normaal dat u u af en toe minder goed in uw vel voelt.
Maar u staat er niet alleen voor: op het gloednieuwe checkjezelf.be vindt u tips, info en o
 efeningen die u helpen om
goed voor uzelf te (blijven) zorgen en mentaal fit te blijven.
Daarnaast krijgt u handige informatie om ook uw naasten te
helpen als het allemaal even wat minder gaat.

Verschillende (bekende) Vlamingen en experten delen er
ook hun eigen ervaringen en tips.

Meer info: www.checkjezelf.be
© Vlaams Instituut Gezond Leven

Dit interactief platform is opgebouwd rond 6 thema’s die
door corona bijzonder actueel zijn: eenzaamheid, verlies,
veerkracht, stress, burn-out en angst.

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

Uw woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor (SVK)
Webra biedt de gelegenheid zorgeloos te verhuren gedurende
9 jaar, met heel wat voordelen. Zo maakt het SVK een plaatsbeschrijving van uw woning op en neemt het heel wat administratieve taken uit uw handen.
• Het regelen van een brandverzekering en indexering.
• Het zoekt een onderhuurder voor de woning en stelt het huurcontract op.
• De organisatie van onderhoud of herstellingen via de eigen
klusdienst in opdracht van de huurder.
• Het SVK waakt als hoofdhuurder over de staat van uw pand en
begeleidt de huurder in zijn rechten en plichten volgens de
(ver)huurwetgeving.
Als verhuurder heeft u de garantie dat u de maandelijkse
huursom op tijd zal ontvangen, ook wanneer er geen huurder is
of deze te laat betaalde. Als verhuurder bent u negen jaar lang
zeker van verhuurinkomsten waarop u niet belast wordt. U vermijdt langdurige leegstand en bijkomende leegstandsheffing.
U heeft de mogelijkheid tot een renovatiehuurcontract en de bijhorende premies, renteloze leningen en voordelen waar men exclusief van gebruik kan maken. Zo zijn er onder andere de aanpassingspremie, renovatiepremie en premies voor energiebesparende maatregelen.
Spreekt een verminderde huurprijs in ruil voor deze garanties u
aan, dan is verhuren via een sociaal verhuurkantoor absoluut de
juiste inzet. Vrijblijvende informatie kan u bekomen via administratie@webra.be, 02 451 24 90 of surf naar www.kampenhout.be/
verhuren-svkwebra of www.webra.be.

Lenen aan 0 procent voor energiebesparende investeringen
De Vlaamse energielening met een rente van nul procent voor
investeringen in energiebesparende maatregelen bestaat nog altijd. Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid. Het is mogelijk om maximaal
15000 euro te lenen met een looptijd van 10 jaar. Ook is er gratis
ondersteuning bij onder meer het bepalen van de werken, het
aanvragen van prijsoffertes, het kiezen van een aannemer, de opvolging van de werken, het aanvragen van premies of subsidies.
Meer info over welke werken en welke personen in aanmerking
komen, vindt u op www.kampenhout.be/energielening-nul-procent
of vraag de volledige voorwaarden op via energie@3wplus.be of
02 451 53 85.

DE WITLOOFGEMEENTE

Bescherm uzelf als
verhuurder: vraag een
conformiteitsattest aan!
U kan bij de gemeente een gratis technisch onderzoek aanvragen om de woning die u verhuurt te controleren. Is de woning in orde, dan
kan u een conformiteitsattest aanvragen
(62,5 euro). Dit is geen vergunning om te verhuren en is momenteel niet verplicht, tenzij u verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) of
na een opzeg voor renovatiewerken. In dat geval moet u als verhuurder na de beëindiging
van de werken wel verplicht een conformiteitsattest aanvragen.
Met het conformiteitsattest kan u aan potentiële
huurders aantonen dat uw woning voldoet aan
de minimale kwaliteitsnormen van artikel 5 van
de Vlaamse Wooncode. Indien de verhuurder
bij de aanvang van de huurovereenkomst een
conformiteitsattest kan voorleggen van max. 3
maanden oud, geldt dit als (weerlegbaar) vermoeden dat het pand in goede staat werd afgeleverd.
Op het conformiteitsattest wordt de eindscore,
het maximumaantal toegelaten bewoners, de
geldigheidsduur, een korte omschrijving en de
kadastrale gegevens van de woning vermeld.
Meer info:
woonloket@kampenhout.be of 016 65 99 18

Doe de V-test
Heeft u uw eindafrekening gekregen voor elektriciteit en/of gas en bent u benieuwd of u bij de goedkoopste energieleverancier zit? Doe dan de V-test.
In het begin van elke maand wordt de V-test geactualiseerd met de contracten en prijzen die de leveranciers die maand aan nieuwe klanten aanbieden. Dus
vanaf de 10e dag van de maand bent u zeker van de
laatste prijzen en kan u via vtest.vreg.be zelf aan de
slag gaan of langskomen bij het woonloket waar de
woonconsulente u met veel plezier zal helpen bij het
invullen. Breng dan zeker uw eindafrekening mee.
Wenst u meer informatie of wilt een afspraak maken? Contacteer ons via:
woonloket@kampenhout.be of 016 65 99 18.

KAMPENHOUT I Wonen

Verhuren via SVK Webra
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V.U.: Karine Moykens, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel
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