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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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Onderwijs

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Milieu
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Mobiliteit

16

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

OCMW

18

Villa Lucie, Kerkstraat 34

Senioren
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Informatica

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Welzijn
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Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be

Wonen
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Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Bereikbaarheid gemeente- en
OCMW-diensten:

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

Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be

KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Bevolking

Secretariaat

We werken momenteel uitsluitend op afspraak. Contacteer ons
telefonisch (elke werkdag tussen
9 en 12 uur) of via e-mail.

2

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16

Op afspraak:
dinsdag van 17 tot 19.45 uur,
donderdag van 13 tot 16 uur,
vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

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

Werken in eigen beheer, Neerstraat 20

Alle dagen op afspraak
van 7 tot 19 uur.

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

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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Beste Kampenhoutenaar,
Mag het applaus niet wat langer duren?
Vele mensen stellen mij nog steeds de
vraag: “Had u dit gedacht?” Eerlijk: neen.
Maar gelukkig blijft de solidariteit - die
broodnodig is - groeien. Ook wij als gemeente laten niets aan
het toeval over en staan onze inwoners bij waar nodig.
Ons zorg- en medisch personeel zijn we vanzelfsprekend uitermate dankbaar. Maar ook onze jeugdleiders en monitoren
gaven het beste van zichzelf om in deze coronatijd onze kinderen meer dan ooit een leuke vakantie te bieden.
Onze gezondheid is ons grootste goed: dat besef heeft alleen maar aan waarde gewonnen. Gezond zijn en blijven, kan
alleen maar door ook voor elkaars gezondheid oog te hebben en de vooropgestelde maatregelen strikt te volgen.
Onderlinge steun, bemoedigende woorden voor elkaar: het
is een kleine inspanning met een groot effect! En vooral: ieder
van ons kan hiertoe bijdragen. Ons lokaal bestuur organiseert haar dienst- en hulpverlening zo flexibel mogelijk om u
ook in deze ongewone tijd verder te helpen.
De crisiscel, opgericht om alles met betrekking tot corona op
te volgen, komt meerdere keren per week samen. De noodplanambtenaar en korpschef van de politiezone, communicatiedienst, directeur van het woonzorgcentrum, algemeen
directeur en ikzelf als burgemeester vertalen alle federaal
genomen maatregelen naar ons Kampenhout.
Ook onze artsen en maatschappelijk werkers zijn belangrijke
spelers in het kader van de contactopsporing en het bron
onderzoek.

Geen UIT-kalender,
gemeentelijke activiteiten
onder voorbehoud
In deze editie van de gemeenteberichten zal u uitzonderlijk geen UIT-kalender terugvinden. Omwille
van de coronacrisis is het onmogelijk om de correctheid van de verschillende activiteiten en evenementen in onze gemeente te garanderen.
U kan via www.kampenhout.be/events een overzicht
vinden van wat er de komende weken en maanden
(mogelijk) op de planning staat in onze gemeente.
Alle gemeentelijke activiteiten die toch in deze gemeenteberichten vermeld worden, zijn onder voorbehoud van de evolutie van de coronapandemie.
We houden steeds rekening met de maatregelen die
op dat moment gelden. Houd onze communicatie
kanalen dus goed in het oog.

Dag van de Trage Weg
Op zondag 18 oktober trekken we onze wandelschoenen weer aan voor de 'Dag van de Trage Weg'.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer info
volgt later op onze website en facebookpagina.

Ik hoop dat ik in het voorwoord van de volgende gemeenteberichten terug nieuws kan brengen over de initiatieven van
onze verenigingen en de talrijke op til zijnde evenementen.

Ik dank ieder van jullie.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Sluitingsdagen
Allerzielen
Maandag 2 november
Wapenstilstand Woensdag 11 november
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KAMPENHOUT I Gemeente

Met veel kracht en positieve inzet maken we er samen het
beste van!
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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:
Luts Jeroen &
Lefevre Ellen
Peeters Jochen &
Kino Felien
Marien Sam &
Wouters Anneleen
Vuchelen Peter &
Dederen Audrey
Prikken Matty &
Puig Jessica
Van Gompel Karel &
Gosseye Katleen
Liekens Kjeld &
Kimmel Tiffany
Verstockt Bram &
Deleenheer Barbara
Steeno Gregory &
De Mol Melissa
Duarte Nycolas &
Vanlangendonck Karina

Vincent

06/03/2020

Maurice

07/03/2020

Marie

13/03/2020

Ellie

23/03/2020

Thiméo

26/03/2020

Wannes

26/03/2020

Nilo

06/04/2020

Tuur

15/04/2020

Keanen

19/04/2020

Marie-Louise 27/04/2020

Huwelijken
(half mei – juni - juli)

Anastasios Papageorgiou – Stéphanie Galassi
Steven Wijnants – Veerle Van Dijck
Ben Van Biesbroeck – Kelsey Housh
Renko Buelens – Sylvie Dubois
Gaëtan Trefois – Lise Dieltjens
Wout Geldhof – Yentl Vandenbroucke
Dries Boon – Nele De Meyer
Emmanuel Bonehill – Laurence Morales Villegas
Frederik Maho – Annelore Van Ingelgom
Jens Grammet – Tine Dewulf

Huwelijksjubilarissen
KAMPENHOUT I Burgerzaken

(mei – juni - juli)
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Gouden huwelijksjubilarissen
Alex Maes & Christiane Janssens
Jean Blockmans & Marie-Jeanne De Becker
Freddy Degreef & Josee Smets
Diamanten huwelijksjubilarissen
Felix Paeps & Anna Fonderie
Marcel Cockaerts & Elisa Vandermeiren
Briljanten huwelijksjubilarissen
Jos Van Lierde & Marie Thérèse Vanstiphout

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.
Roger Wellens
Stefaan Piot
Marc Wynants
Daniel Bohets
Gilbert Delforge
Elvire Lens
Blanche Holsters
Josiane Deroover
Julien Imbrechts

22/03/2020
06/05/2020
07/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
22/05/2020
24/05/2020
09/06/2020
01/07/2020

Orgaandonatie
Orgaantransplantatie is voor veel patiënten een laatste
redmiddel. Orgaanschaarste en verschillende (lange)
wachtlijsten zijn redenen om uitdrukkelijke toestemming te geven voor orgaandonatie bij een overlijden.
Er zijn 4 mogelijke beslissingen:
orgaandonatie voor transplantatie, donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie, donatie
van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen en donatie van menselijk
lichaamsmateriaal voor onderzoek.
Voorwaarden
Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of
minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister),
dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij u
dit uitdrukkelijk weigert tijdens uw leven of als uw
naaste familieleden zich ertegen verzetten.
U kan de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' laten registreren:
• bij de huisarts,
• op www.mijngezondheid.be (elektronische zelfregistratie),
• of maak een afspraak bij de dienst burgerlijke stand
(telefonisch/per mail).
Meer info:
www.kampenhout.be/orgaandonatie
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Meer info
begraafplaatsen@kampenhout.be
016 65 99 31
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Bekendmakingsberichten graven of nissen:
Einde termijn en verdere procedures
Net voor Allerheiligen brengen we jaarlijks bekendmakingsberichten aan aan graven en nissen waarvan de termijn verstrijkt. Een laatste rustplaats kan u behouden door een
schriftelijke aanvraag in te dienen vóór het einde van de
bekendmakingstermijn. Later kan helaas niet. Afhankelijk
van het type concessie moet u al dan niet betalen. Ook termijnen kunnen verschillen. Na registratie van uw aanvraag
brengen we op het bekendmakingsbericht een klever aan
met de vermelding ‘aanvraag ok’. Zolang die klever er niet
is, heeft u nog geen aanvraag ingediend of werd die nog
niet verwerkt. U neemt dan best contact op met het gemeentebestuur.
Voor graven en nissen die bewaard worden, wordt de staat
van de zerk nagegaan. Indien er opmerkingen zijn, moet u
eerst de nodige herstelling uitvoeren. Nadien ontvangt de
aanvrager een collegebesluit met de nieuwe vervaldatum.

Indien de bewaringstermijn van assen definitief ten einde is,
worden deze in principe verstrooid op het asverstrooiingsperceel van de begraafplaats. Nabestaanden, die zich kenbaar maakten, worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Onder bepaalde strikte voorwaarden kan de as nog overhandigd worden aan directe nabestaanden.
Voor personen waarvoor het graf of de as niet bewaard
wordt, kan u een aanvraag naamgravure indienen. De
voor- en familienaam graveren we op de rechterzijde van
de 
bovenplaat op de afscheidstafel ter hoogte van de
strooiweide onder de titel ‘Blijvende herinnering aan…’. Dit
kost 110 euro per naamgravure.

Indien u geen enkele aanvraag binnen de bekendmakingstermijn indient, wordt het graf of de as niet langer bewaard. De nabestaanden krijgen gedurende een bepaalde
periode de kans herdenkingstekens (foto’s, vaasjes, zelfs
grafzerken) weg te nemen. U moet het gemeentebestuur op
voorhand op de hoogte stellen op het nummer
0495 60 55 50. Indien er meerdere aanvragen zijn voor
eenzelfde graf of nis, blijft de laatste rustplaats bewaard en
mogen geen herdenkingstekens of ornamenten weggenomen worden.
Zodra de procedure rond is en de termijn voor het wegnemen van herdenkingstekens door de familie voorbij is, worden deze eigendom van de gemeente die er vrij over beschikt. De zerken worden weg genomen. De stoffelijke resten worden op een later tijdstip overgebracht naar een gezamenlijke rustplaats.
Overzicht van de periode en uit te voeren handelingen:

Graven of nissen einde termijn
Bekendmakingsperiode
Uiterste datum indienen behoud/verlenging concessie
Aanvraag naamgravure
Wegnemen h
 erdenkingstekens familie
Wegnemen grafzerken door gemeente
Toekenning bestuurlijk besluit grafbehoud of
concessieverlenging
Asverstrooiingen
Uitvoering naamgravure

DE WITLOOFGEMEENTE

01/01/2020 – 31/12/2020
15/10/2019 – 31/12/2020
vóór 31/12/2020
vóór 31/12/2020
01/02/2021 – 15/02/2021
vanaf 15/02/2021
vanaf juni 2021

01/01/2021 – 31/12/2021
15/10/2020 – 31/12/2021
vóór 31/12/2021
vóór 31/12/2021
01/02/2022 – 15/02/2022
vanaf 15/02/2022
vanaf juni 2022

juni 2021
oktober 2021

juni 2022
oktober 2022

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis.
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Bib

Saskia De Coster heeft ondertussen acht romans op de teller
staan, waaronder ‘Wij en ik’ (2013), ‘Eeuwige Roem’ (2006) en recent het fel gesmaakte ‘Nachtouders’ (2019). Ze is vaste klant bij
zowel de long- als shortlists van de AKO literatuurprijs, De Gouden
Uil en de Librisprijs. Van ‘Wij en ik’ werden er maar liefst 50.000
exemplaren verkocht. Tom Lanoye bestempelt De Coster als ‘de
meest originele pen van Vlaanderen’. Een ideale gast dus om ‘De
bib nodigt uit’ weer op gang te trappen!
Waar: Bibliotheek Kampenhout (Tritsstraat 5)
Wanneer: dinsdag 22 september om 19.30 uur
Inkom: 5 euro
Reserveren: verplicht via bibliotheek@kampenhout.be (plaatsen
beperkt!)

Lezing Beethoven
Beethoven had roots in Kampenhout ... Samen met musici als Bach,
Mozart en Vivaldi geldt Ludwig van Beethoven als een van de
grootste componisten uit de geschiedenis. Dit jaar vieren wij zijn
250e geboortejaar. Omdat een van zijn betovergrootvaders een
Kampenhoutenaar was, herdenken wij hem met een muzikaal omlijste lezing door Arthuur De Vis, een van onze beste Beethovenkenners. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met
WijWillenWeten.
Waar: Bibliotheek (Tritsstraat 5)
Wanneer: dinsdag 8 september om 19.30 uur
Inkom: 5 euro
Reserveren: verplicht via bibliotheek@kampenhout.be

© Sarah Van Looy

De bib nodigt uit:
Saskia De Coster

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

Ezelsoor
Een nieuw schooljaar betekent heel wat kaftwerk
voor ouders en kinderen. Ezelsoor en Gezinsbond
Kampenhout geven gezinnen met schoolgaande
kinderen de kans om op één plaats en op eenzelfde
moment alle schoolboeken te kaften. We voorzien
leuke randactiviteiten!
Wanneer:
• Woensdag 2 september, vanaf 13 uur
(mét randactiviteiten) in zaal Pax
(Brouwerijstraat 6).
• Zaterdag 5 september, vanaf 10 uur
(enkel kaften, geen randactiviteiten)
in de bib (Tritsstraat 5).

Bib Late Night

KAMPENHOUT I Bib

Op vrijdag 30 oktober vanaf 19 uur herneemt onze
bibliotheek haar Bib Late Night-sessies. Voor 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 live-muziek. Een aanrader van formaat!
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Luistervinken en
handwerk café
Kom binnen in de bib, neem plaats en spits je oren.
Onze voorlezers nemen alle kinderen tot 8 jaar mee op
verrukkelijke avonturen, ver weg of gewoon dichtbij.
Want voorlezen is heerlijk (ont)spannend! Wie 5 keer
komt luisteren, krijgt een geschenkje! De deelname is
gratis, inschrijven niet nodig.
En de (groot)ouders?
Zij mogen rustig genieten van ons aanbod boeken,
kranten of tijdschriften en een heerlijk kopje koffie of
thee.
Wanneer?
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.
In het najaar zal Luistervinken plaatsvinden op:
• zaterdag 26 september
• woensdag 30 september
• woensdag 28 oktober
• zaterdag 31 oktober
• woensdag 25 november
• zaterdag 28 november (Voorleesweek met speciale
gast Ine De Volder en leuke activiteiten!)
• vrijdag 18 december (Wintervertelnacht)
• woensdag 30 december
Handwerk café
Wie zin heeft in handwerken kan op de zaterdagen van
Luistervinken aansluiten bij het handwerk café. De dames van de KVLV helpen je graag op weg. Heb je altijd
al willen breien of handwerken? Dan is dit is iets voor jou!
Je kan gratis aansluiten.
Zin om zelf voor te lezen?
Laat het ons dan weten via bibliotheek@kampenhout.be
of 016 65 99 79.

Word lid van de boekenjury!
De nationale Kinder- en Jeugdjury (KJV) selecteert elk jaar
voor verschillende leeftijdsgroepen de beste jeugdliteratuur. In onze bib starten we in september met de boeken
van groep 2. Dat betekent dat kinderen tussen 6 en 8 jaar
kunnen meedoen. Onder begeleiding van vrijwilligers lezen
we samen de 8 geselecteerde boeken van onze leeftijdsgroep. We bespreken ze en kiezen onze winnaar. Wij zorgen voor een superleuk en leerrijk traject.
Ben je ouder maar wil je ook héél graag meedoen? Dat kan.
Door een samenwerking van onze bib met de HaBoBIB, kan
je daar terecht voor groep 3 (8-10 jaar) en groep 4 (1012 jaar).
Wil je graag meedoen?
Aarzel dan niet en verzeker je van een plekje in onze jury
door een mailtje te sturen naar bibliotheek@kampenhout.be.
We komen samen op woensdagen van 14 tot 15.30 uur.
Op 23 september vindt een startmoment plaats samen met
de leden van HaBoBIB in de bibliotheek van Boortmeerbeek.

Taalpunt
Iedereen moet de kans krijgen om Nederlands te leren
spreken. Taalpunt streeft naar meer zelfredzaamheid van
anderstalige gebruikers en geeft ondersteuning aan anderstaligen op vlak van taalontwikkeling (Nederlands leren) en
maatschappelijke oriëntatie. Sinds kort is er ook in onze bibliotheek een Taalpunt waar anderstaligen terecht kunnen.
In het taalpunt vindt u de collectie NT2 (Nederlands als
tweede taal) voor anderstaligen die Nederlands leren. De
collectie bestaat onder meer uit woordenboeken, taalcursussen Nederlands, grammatica en woordenschat-oefenboeken.
Het taalpunt bevat ook informatieve boeken met beeldmateriaal en eenvoudige woordenschat voor laaggeletterden
en ‘Makkelijk lezen'-boeken. Dit zijn vereenvoudigde romans voor volwassenen in klare taal voor wie de Nederlandse taal al wat beheerst en graag wil lezen.

281 - Wist je dat de bibliotheek maar liefst 281 Suske en
Wiske-strips in haar collectie heeft?
1031 - Wist je dat alle strips van Suske en Wiske goed
zijn voor 1031 ontleningen vorig jaar?
16 - Wist je dat de strip BRBS 2.0, nummer 344 van
Suske en Wiske, vorig jaar wel 16 keer is uitgeleend?

DE WITLOOFGEMEENTE
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De bib in cijfers
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71

Reveil 2020: Warme k
 lanken op Allerheiligen
Op zondag 1 november vindt Reveil voor de zevende keer
plaats in Vlaanderen. Het project laat begraafplaatsen heropleven met muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Een
soort eerbetoon op een minder 'klassieke' manier, een
feest van de melancholie. En vooral een poging om de kille
sfeer op een kerkhof eventjes om te buigen in een warme
gloed. De voorbije edities creëerden ze simultaan kleine,
hartverwarmende vlammetjes op bijna 70 locaties.

Wanneer: zondag 1 november om 18.30 uur
(onder voorbehoud van de coronacrisis)
Waar: kerkhof van Nederokkerzeel
Toegang: gratis
Meer info: cultuur@kampenhout.be

© Matthias Loockx

Vorige jaren ging dit door op de begraafplaatsen van Relst
en Buken. Dit jaar verzamelen we op het kerkhof van
Nederokkerzeel. De derde keer in Kampenhout dus.

Ook Illuminine is terug van de partij. Speciaal voor deze
editie worden enkele van zijn beste songs uitgekozen en
muzikaal vertolkt in een samenwerking met Crooniek.

Ludovicus (Lodewijk) Schueremans
wordt 200

KAMPENHOUT I Cultuur

Op 26 januari 1821 (in 2021 juist 200 jaar geleden) werd in de Aarschotsebaan te
Kampenhout-Relst Ludovicus (Lodewijk) Guillielmus (Willem) Schueremans geboren, als zoon van pachter Peter Schueremans (geboren in Tildonk) en van Anna
Maria De Keyser (geboren in Boortmeerbeek).
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Lodewijk Schueremans was niet alleen priester (van Wilsele), maar ook uitgever,
schrijver en medestichter van het Davidsfonds. Kortom een leven lang in het teken van de Vlaamse letterkunde. Dit jaar is het ook 155 jaar geleden dat de eerste druk verscheen van het dialectenwoordenboek ‘Idioticon’ waar hij tevens de
samensteller van was.
Eén van zijn nazaten is Herman Schueremans, de organisator van Rock Werchter.
Het volledige verhaal is vanaf midden december 2020 te lezen in het 10e jaarboek van Heemkring Campenholt.
Meer info: www.campenholt.be
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

De kindergemeenteraad doet er nog
een jaartje bij
Tijdens de Parkfeesten verkiezen we normaal een nieuwe kinderburgemeester en kindergemeenteraad. Door de coronacrisis kon dit helaas niet
doorgaan dit jaar. Dit is wel goed nieuws voor de kindergemeenteraad van
2019-2020. Zij mogen nog een jaartje langer zetelen!

Luister jij ook naar
mijn verhaal?
Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. We
maken tijd voor al hun verhalen, ongeacht de inhoud, en we zorgen ervoor
dat alles in volledige anonimiteit gebeurt. Een gesprekje is helemaal gratis. Awel is via telefoon simpel te bereiken op het nummer 102.
Iets voor jou?
Surf naar awel.be/word-beantwoorder
voor meer info. Je kan je nog tot begin
september kandidaat stellen.

Terugblik vakantiewerkingen

KAMPENHOUT I Jeugd

Door de coronacrisis waren we genoodzaakt om de vakantiewerkingen tijdens
de zomermaanden volledig om te gooien en coronaproof te maken. De afgelopen weken werden liefst 42 kampbubbels (sportweken, speelplein, tienerkamp,
kunstkampen) gecreëerd, goed voor 1690 plaatsen, verdeeld over 7 locaties. We
danken onze vrijetijdsdiensten, die samen met Sportpret gcv en Atelier Kastart al
deze kampen mogelijk maakten.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Zwemlessen voor senioren
Onder het motto ‘nooit te oud om te leren’ geven we senioren de kans om op een rustige manier kennis te maken met
het plezier om zich als een vis in het water te voelen. We
voorzien lessen voor gevorderden en voor beginners.

Wanneer: 		 elke vrijdag van 12.15 tot 13 uur (10 lessen)
van 2 oktober tot en met 11 december
Waar: 		 Zwembad Tremelo
		 (Veldonkstraat 3, 3120 Tremelo)
Prijs: 		 30 euro voor 10 lessen (inbegrepen: inkom en
zwemles)
Inschrijven: online via www.tremelo.be/vrijetijdsloket, aan
de kassa van het zwembad of via de sportdienst van K
 ampenhout.
Opgelet: 		 Deze activiteit is onder voorbehoud o.w.v. de
coronacrisis.

Watergewenning kleuters

KAMPENHOUT I Sport

Tijdens de herfstvakantie staat er opnieuw 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.
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Voor wie: 		 max. 15 kleuters per sessie geboren tussen
2015 en 2018
Wanneer: 		 van 3 tot en met 6 november
sessie 1: 9 tot 9.30 uur
sessie 2: 9.30 tot 10 uur
sessie 3: 10 tot 10.30 uur
sessie 4: 10.30 tot 11 uur
Waar: 		 Zwembad Tremelo
		 (Veldonkstraat 3, 3120 Tremelo)
Prijs: 		 12 euro voor 4 dagen (inbegrepen: inkom en
zwemles)
Inschrijven: via www.tremelo.be/vrijetijdsloket, aan de
kassa van het zwembad of via de sportdienst
van Kampenhout.
Opgelet: 		 Deze activiteit is onder voorbehoud van de
coronacrisis.

Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Sporteldag aan zee voor
senioren: geannuleerd
Jaarlijks organiseert De Sportregio in samenwerking
met de omliggende gemeenten de sporteldag voor senioren. Dit jaar wordt deze uitstap geannuleerd omwille
van de coronapandemie.

Regionale skihappening
De Sportregio biedt de deelnemers de mogelijkheid
om op de overdekte skipiste ‘Snowvalley’ in Peer te
skiën of te snowboarden. Deze activiteit staat open
voor beginners en gevorderden. Voor de middag
krijg je twee uur les, ingedeeld per niveau. Na de
middag mag je een uur vrij skiën of snowboarden.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Prijs:

jongeren van 10 tot 18 jaar
vrijdag 6 november van 8 tot 17 uur
Snowvalley in Peer
30 euro (niet inbegrepen: middagmaal
en huur locker)
Inschrijving: voor 20 oktober (gelieve te betalen bij
inschrijving) via www.kampenhout.be/
inschrijving-activiteiten
Opgelet:
Deze activiteit is onder voorbehoud
van de coronacrisis.

DE WITLOOFGEMEENTE
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SPORTING K AMPENHOUT
• Trainingen in de scholen.
• Vriendjesdag (open voor
iedereen) op 23/9 om 18u
op het kunstgrasveld van
De Zeype.
• Contact: middenbouw@
sportingkampenhout.be

Kampenhout
september 2020
Deelnemende sportclubs Kampenhout:

BC KAMPENHOUT
Badminton, een sport voor
jou? We zijn actief in de
sporthal van Kampenhout.
Jeugdtrainingen (tot 16 jaar)
op maandag (19-21u).
Andere speelmomenten:
dinsdag- en donderdagavond en zaterdag
namiddag. Kom gratis en
vrijblijvend kennismaken in
september.
Exacte data:
www.bckampenhout.be

KAMPENHOUTSE
HONDENSCHOOL
• Proefles gehoorzaamheid op 15/9
(19u15-20u15) (met
reservatie).
• Opendeurdag op 20/9
(10-12u).
• Contact: media.
kampenhoutsehondenschool@gmail.com
• Website: kampenhoutsehondenschool.
wordpress.com

KNUFFELTURNVRIENDJES
• Gratis proeflessen.
• De data vindt u op
knuffelturnvriendjes.be.
• Contact: kvcauwel@
hotmail.com

TURNEN HEREN
• Sport voor heren
(± 45 jaar en ouder) die in
beweging willen blijven.
We turnen een half uur
en sporten (badminton, …) daarna het uur vol
in een ontspannen sfeer.
• Van begin september tot
eind mei: elke
woensdagavond (20-21u)
in de sporthal van Berg.
• Kennismaken? Kom
gewoon langs.
• Meer info via Wim
Decraemer: 016 65 67 78.

HANDBALCLUB ATOMIX
KAMPENHOUT
• Open trainingen: elke
dinsdag (18-19u) en
vrijdag (18-19.15u).
Deelname is vrijblijvend
en gratis.
• Waar: Sporthal
Kampenhout
• Voor wie: jongens en
meisjes van 6 tot 12 jaar
(geboren in 2009 en
later)
• Deelnemen? Geef een
seintje via gerrithandbal@
gmail.com.

PONYCLUB LRV
DE LAARSTALLEN
• Elke woensdag (18-21u) en
elke zaterdag (9-13u): open
sportdag.
• 19/9 en 26/9: wandeling
met pony’s en uitleg
clubwerking (gratis).
• Elke zaterdag (9-13u):
proeflessen (€20) voor
iedereen tussen 6 en
16 jaar die zelf een pony
heeft.
• Gelieve op voorhand in te
schrijven!
• Contact: heidi.arnauts@
telenet.be

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de coronacrisis. 
Contacteer voor u deelneemt aan een activiteit steeds de betrokken club!

DE WITLOOFGEMEENTE
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KAMPENHOUT I Sport

www.kampenhout.be
sport@kampenhout.be
016 65 99 75
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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

Terug naar school!
Ook in mei was het weer even 1 september en mochten we
terug naar school na 3 maanden thuis leren en werken. Genieten dus van elkaar, een leuke schilderactiviteit, ons buitenklasje, een ijsje, het speelbos en gelukkig op de valreep
nog op de klasfoto.

KAMPENHOUT I Onderwijs

Activiteiten schooljaar
2020-2021
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• Zondag 11 oktober 2020:
Ontbijtbuffet Het Klimtouw
• Vrijdag 18 december 2020:
Kersthappening De Toverberg
• Vrijdag 29 januari 2021:
Toverbergquiz
• Woensdag 3 februari 2021:
Opendeur De Toverberg
• Donderdag 11 februari 2021:
Opendeur Het Klimtouw
• Zaterdag 13 maart 2021:
Boekenbeurs De Toverberg
• Vrijdag 23 april 2021:
Schoolfeest Het Klimtouw
• Zaterdag 26 juni 2021:
Schoolfeest De Toverberg

DE WITLOOFGEMEENTE
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Behaag uw tuin
Ook dit jaar organiseren de 5 regionale landschappen van Vlaams-Brabant
de samenaankoop streekeigen (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten.
Want uw tuin, groot of klein, kan een verschil maken voor natuur en klimaat.
Plant een boom of haag en zorg voor meer groen. Maak van uw tuin een
fijne plek voor vogels, bijen en vlinders en geniet zelf ook van de bloesems,
het fruit en de schaduw.
Bekijk het volledige aanbod op www.behaagjetuin.be en plaats hier uw bestelling. Dit kan van 1 september tot en met 31 oktober 2020. Het bestelde
plantgoed haalt u af bij de gemeentelijke loods (Neerstraat 20) op zaterdag 5 december 2020 tussen 10 en 12 uur.
Wenst u ondersteuning en advies? Dan kan u contact opnemen met Regionaal Landschap Dijleland via haag@rld.be of 016 40 85 58 of met de gemeentelijke milieudienst.

Afhalen bemalingswater
In mei keurde de gemeenteraad een
nieuw reglement goed voor bemalingen in tijden van droogte. Bij bemalingen wordt water opgepompt en geloosd om bijvoorbeeld een kelder te
kunnen bouwen. Tijdens droge periodes, waarin we zuinig moeten omspringen met water, stellen heel wat
mensen hier vragen bij.
Met dit nieuwe reglement wil de gemeente ervoor zorgen dat dit opgepompte water niet zomaar verloren
gaat. Op werven waar momenteel bemaald wordt, is het verplicht om een
buffervat van 10.000 liter te plaatsen.
Inwoners en landbouwers die dit water graag willen gebruiken om bv. hun
regenwaterput te vullen, mogen dit
gratis komen ophalen wanneer ge-

DE WITLOOFGEMEENTE

wenst. U hoeft zich niet aan te melden. Let wel: dit is ongecontroleerd
water dat niet geschikt is voor menselijke consumptie.
Via http://stratenplan.kampenhout.be/
kan u nagaan waar er op dit moment
bemalingen worden uitgevoerd in
Kampenhout. Als u op het woord ‘bemaling’ klikt, zullen deze plaatsen op
de kaart van Kampenhout worden
weergegeven. Wanneer u langs komt,
brengt u zelf een vat mee en ofwel
een pomp (voornamelijk voor landbouwers), ofwel een stukje buis van
ongeveer 3 meter om verbinding te
maken met het buffervat.
Meer info over dit nieuwe reglement:
www.kampenhout.be/bronbemalingen

Let op voor de
doornappel
In de zomer kunnen we genieten
van heel wat groen. De natuur
biedt ons mooie landschappen
en leuke plekjes. Helaas zit er in
het groen af en toe een gevaarlijke plant. De laatste jaren is de
doornappel in onze gemeente
aan een opmars bezig. Deze
plant is giftig voor mensen en
dieren.
De doornappel valt op doordat hij
fors groeit tot maximaal een meter hoog en door de witte, trompetvormige bloemen waarop zich
stekelige en eivormige doosvruchten ontwikkelen. De doosvruchten zijn behoorlijk groot en
lijken wat op de bolsters van kastanjes. Elke doosvrucht kan honderden zaden bevatten, waardoor een enkele plant dus een
enorme verspreiding kan veroorzaken.
De enige bestrijdingswijze is het
uittrekken van de plant, deze van
het veld te verwijderen en te vernietigen. Gebruik hiervoor altijd
handschoenen!

KAMPENHOUT I Milieu

Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12
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Kom naar ons Klimaatcafé op
8 september
Gemeente Kampenhout ondertekende het klimaatengagement van de provincie Vlaams-Brabant en engageert zich zo
om te werken aan een gemeente met een beperkte klimaatimpact én die gewapend is tegen de gevolgen van het
veranderende klimaat zoals hittegolven en overstromingen.
We willen het probleem gericht en met een langetermijnvisie
aanpakken. Daarom wordt een klimaatbeleidsplan opgemaakt voor de komende 10 jaar. Hiervoor hebben we de inbreng van zoveel mogelijk inwoners en organisaties nodig.
Wilt u ook mee nadenken over hoe we Kampenhout klaar
maken voor de toekomst? Heeft u een topidee om de
CO2-uitstoot naar beneden te halen? Of bent u gewoon
nieuwsgierig naar de ideeën van anderen? Neem dan deel
aan het Klimaatcafé op 8 september 2020 om 19.30 uur.
Door de coronamaatregelen zal het Klimaatcafé grotendeels
digitaal doorgaan. Wenst u deel te nemen, stuur dan zeker
een mailtje naar milieudienst@kampenhout.be. Als u niet
over een computer met internet beschikt, maar wel wenst
deel te nemen? Neem dan telefonisch contact met ons op via
016 65 99 13.

Hoe winterproof is uw huis?
In januari 2018 vloog een vliegtuig tijdens een koude,
heldere nacht laag over Kampenhout. Dit vliegtuig had
een infraroodcamera aan boord waarmee het een scan
nam van het volledige grondgebied. Het resultaat is
een thermografische luchtfoto die alle warmteverliezen
van de Kampenhoutse daken in beeld brengt.
Wilt u meer weten over het hoe en het waarom van
deze foto? Benieuwd of uw dak voldoende geïsoleerd
is? Zijn er zones waar warmte verloren gaat en hierdoor
uw energiefactuur de hoogte in schiet? Maak dan zeker een afspraak voor de interpretatiesessie op 22 september via ‘https://kampenhout.futureproofed.com > Is
uw dak winterproof’ en krijg nuttige tips over hoe u uw
energiefactuur kan verlagen.
De interpretatiesessie gaat door in de schepenzaal van
het gemeentehuis (in het gebouw van grondgebiedszaken).

Wordt u een ‘Waste Watcher’?

KAMPENHOUT I Milieu

Hamster geen groene
zakken!
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Midden 2021 zal Interza nieuwe restafvalzakken introduceren. Vanaf dan is Interza verplicht om zakken met
voldoende gerecycleerde plastics te gebruiken. Met
de invoering van P+MD zal ook het formaat van de zakken veranderen. Gouden raad om te vermijden dat u
midden 2021 blijft zitten met zakken die u niet meer kan
gebruiken: koop niet meer dan één rol tegelijk. Gebruik
uw laatste groene zak zeker voor de herfst van 2021.

Wilt u graag minder voeding en grondstoffen verspillen? Wilt
u minder afval creëren en er dus minder geld aan uitgeven?
Ga dan de uitdaging van Interza aan en zet uw afvalzak op
dieet door u aan te sluiten bij de ‘Waste Watchers’. We komen
drie keer samen voor een inspirerende uitwisseling van ervaringen: welke doelstellingen durft u aan, hoeveel afval kunnen we samen vermijden, hoeveel geld kunnen we besparen, … Bovendien krijgt u regelmatig tips.
Schrijf u via communicatie@interza.be in bij de ‘Waste
Wachters’. Want minder afval is beter voor onze planeet en
voor uw portemonnee! Hou alvast 27 oktober, 17 november
en 12 januari van 18 tot 20 uur vrij.

Meer info: www.interza.be
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Onlangs werden er everzwijnen gespot in Kampenhout, wat zeer uitzonderlijk is. De dieren kunnen enorme afstanden afleggen en hebben zo hun territorium
uitgebreid. Wees dus steeds waakzaam als u bijvoorbeeld gaat wandelen in bossen!
De voorbije jaren zijn everzwijnen in opmars in Vlaanderen en hebben ze zich gevestigd als inheems grofwild. Voor de biodiversiteit, natuurbeleving en recreatie is dit een goede zaak, maar ze kunnen ook schade
aanrichten aan de landbouw, de natuur en in het verkeer of wildziekten verspreiden met mogelijk zware
economische schade als gevolg.
Voor het everzwijnbeheer in Vlaanderen streeft men
3 zaken na:
• Populatiebeheer: everzwijnen zijn heel productief.
Door bejaging wordt de populatie onder controle gehouden. Hiervoor bestaat in Vlaanderen een wettelijk kader.
• Schade voorkomen en beheersen: de dieren kunnen voor schade zorgen aan landbouwgewassen of
verkeersongevallen veroorzaken. Eventuele schade
kan u melden via www.natuurenbos.be/schade.
• Risicobeheersing wildziekten: infecties verspreid
door everzwijnen kunnen leiden tot een grote economische schade. Daarom wordt er gemonitord op
twee manieren: actief (het nemen van stalen bij geschoten dieren) en passief (het nemen van stalen bij
dieren die op een verdachte manier zijn overleden).
Meer info:
Download de kompasnaald voor everzwijnen via
www.kampenhout.be/everzwijnen.

DE WITLOOFGEMEENTE

Mobiel Energiehuis komt naar
Kampenhout
Inwoners van Kampenhout kunnen dit najaar gratis terecht
met al hun vragen over energie besparen, duurzaam wonen, bouwen en verbouwen in het Mobiel Energiehuis van
3Wplus, de opvolger van de Kyotomobiel.
Het is hier ook mogelijk om de thermografische luchtfoto
van uw woning te bekijken en te bespreken. Bovendien kan
u voor 50 euro (als u tot de beschermde doelgroep behoort
voor 25 euro) een grondige energieaudit van uw woning
aanvragen, met de optie om in de winter een warmtescan te
laten uitvoeren. Wie concrete plannen heeft om energierenovaties uit te voeren door te BENOveren (‘beter renoveren’), kan verdere begeleiding bij de renovatie krijgen via
het BENOvatietraject. De prijs van dit traject zit vervat in de
prijs van de energieaudit.
Waar en wanneer komt het Mobiel Energiehuis?
Het Mobiel Energiehuis staat van 21 september tot en met
2 oktober op het Gemeenteplein van Kampenhout, recht
over het OCMW. Openingsuren:
• dinsdag van 15 tot 18 uur (tijdens de markt),
• woensdag van 17 tot 19.30 uur,
• vrijdag van 12 tot 15 uur.
Opgelet!
Omwille van de coronamaatregelen is een afspraak maken
verplicht. In het energieloket zal er altijd minstens ander
halve meter afstand zijn tussen de energiedeskundige en
de bezoeker. Ontsmettende gel en mondmaskers worden
voorzien. Na ieder bezoek wordt de ruimte ontsmet en verlucht.
Voor inlichtingen of om een afspraak te maken, kan u contact opnemen met Eline De Vos via eline.devos@3wplus.be
of het nummer 0491 61 43 51.
Meer info: www.kampenhout.be/mobiel-energiehuis

KAMPENHOUT I Milieu

Opgelet voor everzwijnen
in Kampenhout!
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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Stand van zaken: Verkeersveiligheid H
 aachtsesteenweg (N21)
Naar aanleiding van verschillende
verkeersongevallen op de Haachtsesteenweg (N21) organiseerden we op
30 januari 2020 een participatieavond
over de verkeersveiligheid op de N21.
Alle vragen, voorstellen en opmerkingen die tijdens deze avond aan bod
kwamen, alsook de meldingen die we
via het digitale loket van de gemeente
ontvingen, werden opgelijst en besproken met het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV), de beheerder van
de gewestwegen.
Begin mei, tijdens een tweede overleg met het AWV, maakten we al concrete afspraken over aanpassingen
die in de toekomst zullen gebeuren.
Graag informeren wij u over de stand
van zaken:

KAMPENHOUT I Mobiliteit

• We brachten reeds wegmarkeringen en maximum snelheid van
30 km/u aan op de fietspaden. Via
een sensibiliseringscampagne zullen we deze verkeersonveilige situatie nog eens extra onder de aandacht brengen.
• De gemeente zal aan de bushaltes
van De Lijn op verschillende plaatsen extra overdekte fietsenstallingen plaatsen.
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• Voor de zichtbaarheid van de fietsers en voetgangers onderzoeken
we om op elk kruispunt op de
Haachtsesteenweg telkens 2 extra
lichtpunten te plaatsen.
• De
snelheidsbeperking
tot
50 km/u tussen de Stationsstraat
en de Kerkstraat is op 28 mei besproken op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV). Dit
voorstel is deels goedgekeurd, namelijk voor het stuk tussen Warandestraat en Stationsstraat. Het stuk
tussen Kerkstraat en Warandestraat
blijft voorlopig 70 km/u. In de toekomst zal er aan de Kerkstraat een
Mobipunt komen, een herkenbare
plek met divers vervoeraanbod:
bushalte, carpool, fietsenstalling, ...
Zodra dit punt er is, kunnen we
eventueel ook op het tweede stuk
tussen Kerkstraat en Warandestraat
de snelheid beperken tot 50 km/u.
• De invoegstrook van de busbaan
ter hoogte van wijk De Hutte (rijrichting Haacht) die nu voor verwarring
zorgt, pakken we aan in het voorjaar
van 2021.
• De PCV keurde ook het aanpassen
van de verkeerslichten voor fietsers en voetgangers op de kruispunten met de Zeypestraat, de
Warande
straat en de Hutstraat
goed. Momenteel krijgen fietsers en
voetgangers niet gelijktijdig groen
om de Haachtsesteenweg over te
steken. Dit veroorzaakt dikwijls conflicten. Een exacte uitvoeringsdatum om dit gelijk te schakelen, is
nog niet gekend.
• Sensibilisering: fietsen in het donker. Hesjes en fietslichtjes zijn besteld en geleverd. Zodra het ’s morgens terug donker is als de schoolgaande jeugd naar school fietst en
het fietsende woon-werkverkeer
vertrekt, zullen we deze hesjes en
lichtjes tijdens een sensibiliseringscampagne met vrijwilligers uitdelen.
• Voor de omleiding van de Bulsom-

•

•

•

•

straat naar het kruispunt met de
Bergstraat zal een studiebureau
worden aangesteld om dit project
op te starten. Dit geldt ook voor de
fietspaden op de N26 tussen
Kampenhout-Sas en Buken.
Het oplichtend bord met drukknop
aan de oversteekplaatsen op de
Haachtsesteenweg zodat extra duidelijk is dat iemand wil oversteken,
is niet goedgekeurd door het AWV
omdat zij uniformiteit op al de gewestwegen willen. We bekijken nog
op welke manier we dit als gemeente eventueel toch kunnen uitvoeren.
De vraag van de gemeente om op
een aantal plaatsen de haag (die
het zicht belemmert) te verwijderen, is goedgekeurd en zal door het
AWV uitgevoerd worden.
De gemeente heeft gevraagd om
de op- en afstapplaats van de bushalte aan de Zeypestraat (rijrichting
Brussel) te verplaatsen tot voorbij
het zebrapad. Nu zijn voetgangers
die bij groen licht willen oversteken
soms niet zichtbaar omdat de lijnbus op de halte stil staat.
We vroegen aan het AWV om ter
hoogte van de Weisetterstraat een
extra fietsoversteekplaats te voorzien, zodat fietsers die van Kampenhout-Sas komen op een veilige manier kunnen oversteken.

Het college van burgemeester en
schepenen, de dienst mobiliteit en het
AWV komen regelmatig samen. Door
de punten die we belangrijk vinden te
herhalen en door de goede samenwerking met het AWV zorgen we er
stap per stap voor dat onze gewestwegen veiliger worden voor iedereen.
Vragen of opmerkingen mag u doorsturen naar mobiliteit@kampenhout.be
of via www.meldpuntwegen.be rechtstreeks naar het AWV. Opgelet: een
dringende, gevaarlijke situatie moet u
melden bij de politie via het nummer
101.
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Veiligere schoolomgevingen
In onze gemeente brachten we onlangs aan alle scholen
kleurrijke wegmarkeringen aan. Deze wegmarkeringen
van het Octopusplan (bekend van de Octopuspalen) zijn
een manier om het voor autobestuurders duidelijker te maken dat zij een school naderen. De bedoeling is dat iedereen voorzichtiger gaat rijden. U kan deze wegmarkeringen
herkennen aan de vierkante, gekleurde blokken en het
woord ‘SCHOOL’ duidelijk leesbaar op de weg.
Deze aanpak maakt deel uit van het Route2School-project.
Route2School bevroeg leerlingen, ouders en leerkrachten
van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren.
Elke school kan zijn aandachtspunten benadrukken. We
startten met Spectrum (Kampenhout en Buken), waar de directie een werkgroep oprichtte, bestaande uit ouders en
leerkrachten. De eerste voorstellen zijn besproken en samen zal er gewerkt worden aan een veiligere schoolomgeving.
Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde en nog uit te
voeren aanpassingen zijn:

• Spectrum Buken:
- Wegmarkeringen in de Bukenstraat.
- Plaatsen van Octopusbeugels tussen straat en voetpad
ter bescherming van de voetgangers.
- Een testfase van schoolstraat in de Sint-Antoniusstraat:
een schoolstraat is alleen mogelijk dankzij de hulp van
veel vrijwilligers, namelijk de (groot)ouders en leerkrachten. Deze test zullen we in de toekomst in samenspraak met de directie uitvoeren. Oorspronkelijk was
het de bedoeling om na de paasvakantie van dit schooljaar te starten maar door de coronacrisis moesten we
dit uitstellen.
• Spectrum Kampenhout:
- Wegmarkeringen in de schoolomgeving.
- Plaatsen van Octopusbeugels tussen straat en voetpad
ter bescherming van de voetgangers.
- Directie, leerkrachten en leerlingen gaan op een creatieve manier de school meer zichtbaar maken in het
straatbeeld.
- De aanleg van de ontbrekende stukken voetpad in de
Tiendeschuurstraat werd concreet opgenomen in het
meerjarenplan. Een ontwerper werd aangesteld en zal
met de eerste opmetingen beginnen.
- De toegang via de schoolpoort in de Van Bellinghenlaan wordt opgewaardeerd en veiliger bereikbaar.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

De volgende school die we uitnodigen in het Route2School-project is de Parkschool in Relst. Ook hier zullen
we samen met directie, leerkrachten en ouders samenwerken om beetje bij beetje de schoolomgevingen in onze gemeente veiliger te maken.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Heraanleg rotondes
Kampenhout-Sas
Wegen en Verkeer start eind augustus met de heraanleg
van de twee rotondes op de kruising van de Leuvensesteenweg (N26) en de Haachtsesteenweg (N21). De werken zullen niet gelijktijdig verlopen. Eind augustus wordt
gestart aan de veilingkant (richting Leuven), vanaf eind
februari 2021 aan de kant van M
 echelen.
Rotondes met twee rijstroken en voorsorteerstroken
Kampenhout-Sas is het kruispunt tussen twee belangrijke
gewestwegen: de N26 tussen Mechelen en Leuven en de
N21 tussen Haacht en Brussel. Op deze kruising bevinden
zich twee rotondes. Om de doorstroming en veiligheid te
verbeteren, plant Wegen en Verkeer de heraanleg van
deze rotondes.
De twee rotondes worden omgevormd tot tweestrookse
rotondes met voorsorteerstroken. Op zo’n rotonde kiezen
bestuurders de juiste rijstrook voor ze de rotonde oprijden.
Door het verkeer te organiseren voor de rotonde, kan het
vlotter doorrijden en verkleint het risico op conflicten.
Vanaf eind augustus: werken aan rotonde kant Leuven
Eerst wordt de rotonde aan de kant van de veiling (richting Leuven) aangepakt. Vanaf maandag 31/8 start een
voorbereidende fase, waarbij het verkeer nog grotendeels normaal verloopt, plaatselijk wordt wel een rijstrook
ingenomen. Vanaf maandag 14/9 starten de werken effectief. Verkeer blijft mogelijk in alle richtingen, maar we
moeten rekening houden met vertragingen. Begin december zouden de werken afgerond zijn.
Vanaf eind februari: werken aan rotonde kant Mechelen
Tijdens de wintermaanden wordt er niet gewerkt. Vanaf
eind februari starten de werken aan de rotonde aan de
kant van Mechelen. Ook hier verwachten we dat de werken drie maanden zullen duren (tot eind mei).

KAMPENHOUT I Mobiliteit I OCMW

De meest recente informatie vindt u op:
www.kampenhout.be/werken-kampenhout-sas
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016 31 43 10

Het Buurtrestaurant is t erug!
Vanaf september kan u weer terecht in ons Buurtrestaurant Pure Goesting! Voor meer informatie kan u contact
opnemen met het onthaal van het woonzorgcentrum via
het telefoonnummer 016 31 43 10.

Gezocht: 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. Dit is
een vrijwilligersorganisatie die aangepast is en individueel
onderwijs biedt aan kansarme jongeren en volwassenen,
zonder onderscheid van huidskleur of levensbeschouwing.
Auxilia zoekt 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

Verwarmingstoelage
Wat?
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?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen.
Cat. 3: personen met schuldoverlast.
Wanneer aanvragen?
U moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de
60 dagen na de levering. Momenteel organiseert OCMW
Kampenhout geen zitdagen. Indien u een verwarmings
toelage wenst aan te vragen, neem dan contact op met
onze sociale dienst via: 016 31 43 10 of socialedienst@
ocmw-kampenhout.be.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Seniorenfeest 2020: geannuleerd
Traditiegetrouw wordt er eind september een seniorenfeest georganiseerd
in de sporthal van Kampenhout. Dit jaar heeft het gemeentebestuur van
Kampenhout beslist om het feest te annuleren omwille van de coronacrisis
én, uiteraard het allerbelangrijkste, voor jullie gezondheid.
Wij hopen jullie allemaal opnieuw in 2021 feestelijk te mogen ontvangen voor
een grandioos seniorenfeest.

ren

Smart Café
Heeft u een tablet of een smartphone?
Wilt u graag wat tips en trucs opdoen?
Samen met anderen wisselt u ervaringen uit en leert u uw toestel beter kennen. Belangrijk: neem uw eigen smartphone en/of tablet en toebehoren mee.
Wanneer:
woensdag 14 oktober: basisinstellingen
woensdag 18 november: bellen via internet
woensdag 9 december: tips & tricks
Telkens van 19 tot 22 uur
Waar: Bibliotheek Kampenhout
(Tritsstraat 5)
Prijs: 8 euro per sessie
Info en inschrijvingen bij Archeduc via:
• 02 454 54 01,
• info@archeduc.be,
• www.archeduc.be.

De Mimobus is ook nog steeds
beschikbaar voor vervoer van
en naar activiteiten voor senioren die plaatsvinden in Kampenhout: hobby
club, ziekenzorg,
dansnamiddag, buurtrestaurant,
markt, …
U vraagt een rit aan voor de
Mimobus op het nummer

0474 84 12 63 (bereikbaar elke
werkdag tussen 9.30 uur en
13 uur).
Meer info:
www.kampenhout.be/mimobus
Let op! De coronamaatregelen
(een mondmasker dragen,
1,5 meter afstand houden,
hygiënemaatregelen, …) blijven
ook van toepassing voor de
MMC Kampenhout en de
Mimo

bus. Wij kunnen niet
garanderen elk vervoer te

regelen.
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Minder Mobielen Centrale
Omdat een goede mobiliteit voor veel
mensen met een beperking en ouderen een belangrijke rol speelt om deel
te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven, start de gemeente Kampenhout in de loop van september met
een Minder Mobielen Centrale (MMC).
Dit vervoer wordt mogelijk gemaakt
door vrijwilligers die een stukje van hun
vrije tijd inzetten voor inwoners van
Kampenhout met een beperkt inkomen
die geen beroep kunnen doen op het
openbaar vervoer of taxibedrijven. Een
rit kan aangevraagd worden bij de MMC
voor een familiebezoek, boodschappen,
een kappersbezoek, een bezoekje aan
de dokter, het ziekenhuis of voor administratieve zaken in het gemeentehuis.
Hoe aanvragen?
Maak u eerst lid bij de MMC Kampenhout aan de hand van het inschrijvingsformulier en bezorg dit, samen met het
meest recente aanslagbiljet van de per-

sonenbelasting, aan de dienst welzijn.
Eenmaal u lid bent, kan u een rit aanvragen. Doe dit minstens 2 werkdagen op
voorhand tussen 9 en 13 uur via
0474 84 12 63 of mmc@kampenhout.be.
Kostprijs
De gemeente Kampenhout neemt het
lidgeld voor haar rekening tot en met
31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022
bedraagt het jaarlijks lidgeld 10 euro
voor een alleenstaande en 15 euro voor
een koppel. Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze
bedraagt gemiddeld 0,35 euro/km.
Meer info:
Het volledige reglement kan u nalezen
op www.kampenhout.be/mmc of contacteer de dienst welzijn via 016 65
99 20 of welzijn@kampenhout.be.
De MMC wordt georganiseerd in samenwerking met Taxistop en Provincie
Vlaams-Brabant.

KAMPENHOUT I Senioren

Mimobus
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Vrijwilliger van het jaar 2020
Kent u iemand die veel betekent voor de Kampenhoutse
samenleving? Een multifunctionele persoon of groep die
zich belangeloos inzet voor een vereniging, een project of
een activiteit? Vindt u dat zij hier eens een bedankje voor
verdienen?
Vul op www.kampenhout.be/vrijwilligervanhetjaar het nominatieformulier in voor 30 oktober 2020 of bezorg het aan
de dienst welzijn.
Wie weet wordt uw kandidaat wel uitgebreid in de bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar! Vorig jaar werden de
vrijwilligers van Ons Tehuis Brabant bekroond met deze titel.

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Hartveilige gemeente
Kampenhout is een hartveilige gemeente. Momenteel
hangen er AED-toestellen in de sporthallen, aan de
inkom van het OCMW en op sommige privéterreinen
in onze gemeente.
Als gemeente willen we meer inzetten op de overlevingskansen van slachtoffers bij een hartstilstand en
de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Daarom plaatsen we in elke dorpskern op goed
bereikbare plaatsen een AED-toestel. Ook de
AED-toestellen van de sporthallen worden vervangen
door buitentoestellen. Deze zijn vanaf nu ook beter
toegankelijk buiten de openingsuren.
Waar duiken al deze toestellen op?
• Park van Relst
• Zaal PAX
• aan de kerk van Berg
• Parochiezaal van Nederokkerzeel
• Trefpunt Buken
Alle locaties kan u ook terugvinden op het stratenplan
van Kampenhout via http://stratenplan.kampenhout.be/.
Meer info: www.kampenhout.be/hartveilige-gemeente

De beweegroute helpt u meer te bewegen
Tijdens de wandeling van 770 meter komt u 17 bordjes
met eenvoudige en moeilijkere oefeningen tegen om uw
uithoudingsvermogen, evenwicht en kracht te trainen. De
oefeningen zijn makkelijk, leuk en goed voor uw lichaam.
Ze worden nog fijner als u ze samen met vrienden of familie doet. U krijgt er een gratis dosis energie bij!

KAMPENHOUT I Welzijn

Wilt u meer bewegen? Een fitter gevoel? Een betere gezondheid en meer energie? Vanaf september kan u de
beweegroute doen in het centum van Kampenhout. Deze
vertrekt op het Gemeenteplein en loopt verder langs de
tuin van de pastorij, de kerk en de bib. Sportkledij is niet
nodig! De beweegroute komt tot stand in samenwerking
met Logo Oost-Brabant.
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Samen Veerkrachtig
Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In Vlaanderen gaan we een stapje verder en houden we een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

U rookt en denkt er wel eens aan om te stoppen? Gewoon doen! Voor uw gezondheid én voor uw portemonnee. Doe meteen uw beste stoppoging ooit.
Op 1 oktober 2020 start in de gemeente Haacht een
rookstopcursus in groep. Maak een nieuwe start en
schrijf u in. De rookstopcursus bestaat uit acht bijeenkomsten, gespreid over drie maanden. Kathleen Peetroons, een erkende tabakoloog, begeleidt de cursus
en geeft u handige tips en trucjes om de sigaret vaarwel te zeggen. Zij bereidt u voor op de gezamenlijke
rookstop en traint uw vaardigheden om herval te voorkomen. Ook daarna begeleidt ze de groep nog verder.
Zo maakt u van die nieuwe start een succes en beleeft
u uw beste stoppoging ooit.
De Vlaamse overheid vergoedt de deelname aan de
rookstopcursus grotendeels. Deelnemers betalen een
persoonlijke bijdrage van 48 euro voor de hele cursus.
Mensen met een statuut van verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 24 euro.
Kom naar de gratis en vrijblijvende infosessie op
24 september om 19.30 uur!
Leer stoppen én volhouden in acht sessies op:
1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 en 17/12 telkens
om 19.30 uur.
Waar: GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85,
3150 Haacht
Meer info en inschrijven:
drugsenalcoholpreventie@haacht.be of 016 26 94 37
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Onder het motto 'Samen Veerkrachtig' focussen wij van
1 tot en met 10 oktober op dit levensbelangrijke thema
en zetten we het belang van veerkracht in de kijker.
Want veerkracht is meer dan ooit overal nodig. Het leven zoals we dat kennen, wordt dit jaar immers serieus
op zijn kop gezet. Voor veel mensen gaat dit gepaard
met onzekerheid, angst of stress. Het coronavirus heeft
bijgevolg niet alleen een grote impact op onze fysieke,
maar zeker ook op onze geestelijke gezondheid. Om
deze onzekerheid goed door te komen, is de veerkracht van mensen cruciaal.
Het goede nieuws? Veerkracht kan u trainen! Want uw
veerkracht hangt voor een groot deel af van uw vaardigheden om met problemen en stress om te gaan. En
die kan u oefenen! Zo kan u leren positief om te gaan
met een negatieve gebeurtenis of uw goed gevoel te
beschermen.
Hoe? In samenwerking met Logo Oost-Brabant gaan
we tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid samen voor een veerkrachtig Kampenhout! Van 1
tot 10 oktober maken we geestelijke gezondheid meer
bespreekbaar en bundelen we onze krachten. Op 6 oktober kan u deelnemen aan de workshop ‘Fit in je
hoofd’.
Wilt u nu al aan de slag? Geef uw veerkracht dan een
boost met de oefeningen op www.fitinjehoofd.be. Bent
u jonger dan 16 jaar? Op www.noknok.be vindt u interessante tips en oefeningen.
Workshop: ‘Fit in je hoofd’
Wanneer: dinsdag 6 oktober om 19.30 uur
Waar: Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9)
Volg onze kanalen als u de sessie online wil volgen.
Inschrijven: voor 29 september via 016 65 99 20 of
welzijn@kampenhout.be.
Meer info: www.samenveerkrachtig.be

KAMPENHOUT I Welzijn

Samen stoppen met roken?
Uw beste stoppoging ooit!
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Sloop- en heropbouwpremie loopt
nog tot eind 2020
Sinds de start van de sloop- en
herbouwpremie op 1 oktober 2018
werden al ruim 1000 premies uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het gaat om een
eenmalige premie van 7500 euro,
voor wie een pand sloopt en heropbouwt en geen aanspraak kan
maken op het gunstige btw-tarief
van 6 procent.
U kan als particulier een premie
van 7500 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen
gelegen in het Vlaamse Gewest en
de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw. Enkel projecten voor sloop
en herbouw waarvoor u een omgevingsvergunning indiende in de
periode van 1 oktober 2018 tot en
met 31 december 2020 komen in

aanmerking voor deze premie. Wie
nog plannen heeft voor sloop en
heropbouw stelt dit best niet meer
uit.
De slooppremie moet u altijd aanvragen via de website van het VEA
binnen de 3 maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop en heropbouw. U
hoeft dus niet te wachten op de
ontvangst van de effectieve sloopen herbouwvergunning om uw
slooppremie aan te vragen.

Energiefitsessie warmtepompen en
provinciale groepsaankopen
De gemeente Kampenhout organiseert samen met de gemeente Steenokkerzeel, F
 luvius, Dialoog en 3Wplus energie een energiefitsessie.

KAMPENHOUT I Wonen

Warmtepompen
Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of
bodem) en gebruikt die om uw woning te verwarmen. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp 70 tot 80 procent van haar energie uit de natuur. Maar is uw woning geschikt voor een warmtepomp?
Welk type biedt de meeste voordelen? Dialoog zal meer informatie
bieden over warmtepompen en de premies die u kan krijgen.
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Provinciale groepsaankoop
3Wplus energie zal de provinciale groepsaankopen toelichten.
Momenteel kan u inschrijven voor de groepsaankoop dakisolatie,
muurisolatie, ramen en warmtepompen.
Wanneer: dinsdag 13 oktober om 19 uur
Waar: Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9)
Inschrijven is verplicht omwille van de coronamaatregelen via
016 65 99 18 of woonloket@kampenhout.be.

Infosessie
kwaliteitsvol
(ver)huren
Vlaanderen heeft sinds 1 januari 2019
een eigen Vlaams Woninghuurdecreet.
Daarom organiseren de gemeente
Kampenhout en de gemeente Steenokkerzeel in samenwerking met Woonwinkel Noord een infosessie.
Tijdens de infosessie komt u meer te
weten over de kwaliteitsvereisten voor
huurwoningen, de mogelijkheid om private huurwoningen sociaal te verhuren
en over uw rechten en plichten als
huurder of verhuurder. Er zal voldoende tijd zijn om persoonlijke vragen te
stellen.
Wanneer: dinsdag 22 september om
19 uur
Waar: Glazen Zaal (OCMW-gebouw,
Dorpsstraat 9)
Inschrijven is verplicht omwille van de
coronamaatregelen via 016 65 99 18 of
woonloket@kampenhout.be.
Meer info:
Heeft u als huurder nood aan specifiek
advies en/of begeleiding, dan kan u
een afspraak maken met de huurdersbond. Voor inwoners van Kampenhout
is dit gratis.
Heeft u als verhuurder nood aan specifiek advies en/of begeleiding, mail dan
naar ursula.
delanghe@3Wplus.be. Of
contacteer
het
woonloket
via
woonloket@kampenhout.be.
DE WITLOOFGEMEENTE
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Wie zonnepanelen laat installeren voor 31 december
2020 kan nog genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. Vanaf 1 januari 2021 kan dit niet
meer.
Toch blijft investeren in zonnepanelen ook in 2021
voordelig via een investeringspremie. De premie
loopt van 2021 tot 2024 en is bedoeld voor kleinere
installaties (met een omvormervermogen kleiner of
gelijk aan 10 kVA).
Bovendien moeten de zonnepanelen geplaatst worden door een aannemer en geldt de premie enkel
voor bestaande gebouwen of nieuwbouwwoningen
met een bouwaanvraag tot 31 december 2013. Het
premiebedrag bedraagt 300 euro/kWp van 0 kWp
tot 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWP van 4 kWp tot
6 kWp en kan maximaal oplopen tot 1500 euro. Jaarlijks zal de premie aangepast worden aan de dalende evolutie van de investeringskosten.
Bij de nieuwe regeling vanaf 2021 worden de opbrengsten berekend op de hoeveelheid stroom die
ze in realiteit op het net plaatsen en van het net halen. Die nieuwe regeling stimuleert immers ‘zelfverbruik’. Wie in de toekomst het maximumrendement
uit zijn zonnepanelen wil halen, zal een actieve rol
moeten opnemen door het verwarmen van sanitair
warm water via een warmtepompboiler of door het
gebruik van toestellen zoals de afwasmachine, wasmachine en droogkast in te plannen op momenten
dat er veel zonneproductie is.
Voor middelgrote zonneprojecten wordt een nieuwe steunregeling van 25 miljoen euro aangekondigd. Ter vervanging van het huidige systeem van
groenestroomcertificaten, waarbij de financiële
steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt
uitbetaald, zullen middelgrote zonneprojecten van
40 kW tot 2 MW voortaan via een projectoproep in
aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteun via de begrotingsmiddelen.
Meer informatie over deze nieuwe steunmaatregelen voor het plaatsen van zonnepanelen kan u vinden op www.energiesparen.be. Wilt u graag weten
hoe geschikt uw dak is voor zonnepanelen of een
zonneboiler? Raadpleeg dan zeker de zonnekaart
op deze website.
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Nieuwe website rond energie
besparen en d
 uurzaam wonen
Inwoners van Halle-Vilvoorde kunnen voortaan op één
website terecht met al hun vragen over energie besparen
en duurzaam wonen. Via het digitaal Energiehuis van
3Wplus kan u onder meer te weten komen waar u moet
aankloppen voor een renovatiebegeleiding en op welke
premies u aanspraak maakt.
Het digitaal platform energiehuis.3wplus.be zorgt ervoor
dat iedere burger thuis zelf al de nodige informatie kan
opzoeken. Na enkele muisklikken achterhaalt u wie u moet
contacteren voor extra uitleg. Daarnaast stak 3Wplus ook
de eigen website in een nieuw kleedje. De projecten van
3Wplus ontdekt u via www.3wplus.be.

Is uw huisnummer goed
zichtbaar?
Tijdens de verdeling van de mondmaskers in onze gemeente bleek dat niet alle huisnummers duidelijk zichtbaar zijn.
Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. In geval van
nood moeten de politie, de brandweer of andere hulpdiensten snel uw woning kunnen terugvinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Een huisnummer dat ook in het
donker goed zichtbaar is, is daarbij van cruciaal belang.
Hulpdiensten verliezen vaak kostbare tijd om bij een dringende interventie het juiste huis of appartement te vinden
omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar
is. Vooral 's nachts en bij slecht weer vormt dit een probleem. Huisnummers zijn soms te klein waardoor ze niet
leesbaar zijn vanop de rijbaan. Het gebeurt ook dat een
huisnummer niet goed zichtbaar is of dat er geen nummer
werd aangebracht. Soms zijn de nummers te klein of verborgen achter bladeren of struiken.
Voor uw eigen veiligheid raden we sterk aan ervoor te zorgen dat uw huisnummer duidelijk lees- en zichtbaar is van
op de openbare weg en zeker ook ’s nachts. Controleer dit
vandaag nog!

KAMPENHOUT I Wonen

Vlaanderen blijft inzetten
op zonne-energiepremie
zonnepanelen vanaf 2021
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KAMPENHOUT

ONLINE INSCHRIJVINGEN VANAF 23 JUNI

MUZIEK
Voor kinderen vanaf 5 jaar: INSTRUMENTINITIATIE
Misschien heb je al een uitgesproken voorkeur voor een bepaald
instrument. In onze academie kan je in de 1ste graad reeds starten.
Instrumentinitiatie wordt altijd gecombineerd met een groepsles.
(muziekinitiatie, domeinoverschrijdende initiatie of groepsles Viool)
Voor kinderen van 6-7 jaar: MUZIEKINITIATIE
Op een dartele en creatieve manier ga je op ontdekking door de
wondere wereld van de muziek. Je ontdekt wat je allemaal met je stem
kan doen en verwerft gevoel voor metrum en ritme. Je marcheert,
dirigeert, zingt, klapt, beweegt en luistert! Daarnaast krijg je een
instrumentenbad waar je kennis maakt met gekende en minder
gekende instrumenten. (1u per week)
Voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar: MUZIEK 2de graad
Samen bouw je een stevige muzikale basis uit in de lessen Muzikale
en Culturele vorming. Hier leer je de muzikale taal beheersen
(notenleer, ritmiek, theorie en gehoorvorming), luisteren naar muziek,
samen zingen en musiceren. Een goede groepssfeer en speel- en
musiceerplezier staan centraal. (2u per week)
Daarnaast volg je instrument- of zangles
In een kleine groep leer je het instrument van jouw keuze bespelen.
Wekelijkse lessen en dagelijkse oefentijd thuis brengen je snel tot fijne
muzikale momenten thuis en in de les maar ook op het podium.
Het instrumentenaanbod in de vestiging Kampenhout:
gitaar (klassiek en elektrisch), contrabas, harp, koperblazers, piano,
viool en zang (Jazz Pop Rock) (1u per week)

Voor kinderen van 6-7 jaar: WOORDINITIATIE
Voel jij het kriebelen als je kan vertellen of op een podium kan staan?
Dan is deze cursus iets voor jou!
Eén uurtje per week proef je van beginnend theaterspel, vertel je
verhalen vol fantasie en ontdek je ten volle je creatieve mondigheid!
Voor kinderen van 8-11 jaar: WOORDATELIER
Speel je graag toneel? Vertel en verzin je graag? Dan staan de poorten
van het Woordatelier voor je open! Eén uur per week lees je teksten,
verhalen en gedichten, leer je op een podium staan, en ontdek je hoe
fijn het is om theater te maken. Je leert je stem en lichaamsexpressie
te beheersen en je uitspraak te ontwikkelen. Spelplezier, samenspel en
creativiteit staan steeds centraal.
Voor jongeren van 12-15 jaar: optie SPELTHEATER
Dramastudio
In de dramastudio kan alles ons inspireren, of het nu kunst is met de
grote K of iets kleins uit het leven om ons heen. We vertalen het naar
het speelvlak, het wordt de basis voor onze spelscènes. We gaan
dieper in op lichaamswewustzijn, ruimtegebruik en samenspel. We
experimenteren met alle facetten van het theater. Hoe kan je een
scène opbouwen? Wat maakt een beeld sterk? Wanneer wordt je
personage geloofwaardig? ... Eén keer per jaar gaan we ook samen op
theaterweekend.
Speltheater
We gaan aan de slag met vertelteksten, dialogen, poëzie, theater,…
We zoeken naar verhalen die jij wil vertellen, die je raken, die je wil
doorgeven. We wekken teksten tot leven: hoe 'vertaal' je iets van het
papier naar het podium? Welke keuzes maak je hierin en waarom?
Hoe kan je inhoud aan vorm koppelen? En verder blijven we werken
aan overdracht en overtuiging. Natuurlijk .... geen opleiding theater
zonder publiek. Minstens één keer per jaar sta je te schitteren op een
podium.

DOMEINOVERSCHRIJDEND
Voor kinderen van 5-7 jaar: DOMEINOVERSCHRIJDENDE INITIATIE
Muziek, theater, beweging en beeld komen hand in hand aan bod. Je proeft op een ongedwongen manier van de verschillende kunstvormen en
ontwikkelt zo een brede muzische kijk. Spelenderwijs ontwikkel je je zintuigen en scherp je je nieuwsgierigheid voor kunst aan. (1u per week)

In

Info over uurroosters, tarieven, inschrijvingen en zoveel meer vind je op
www.academiezaventem.be of stel je vraag via dko@kampenhout.be
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