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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Burgerzaken
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be
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Burgerlijke stand
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Kermissen

016 65 99 44
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Begraafplaatsen
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begraafplaatsen@kampenhout.be
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Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Ontwikkelingssamenwerking
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Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Senioren
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Welzijn
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Informatica

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

communicatie@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Bereikbaarheid gemeente- en
OCMW-diensten:
We werken momenteel uitsluitend op afspraak. Contacteer
ons telefonisch (elke werkdag
tussen 9 en 12 uur), via e-mail of
maak online een afspraak.
Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Onderwijs

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
info@kampenhout.be
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Diensten lokaal bestuur - 016 65 99 11

Gemeente

Op afspraak:
dinsdag van 17 tot 19.45 uur,
donderdag van 13 tot 16 uur,
vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.
Openingsuren commissariaat
politie Kastze:
02 759 78 72
info@kastze.be
Elke werkdag op afspraak
van 7 tot 19 uur.

Villa Lucie, Kerkstraat 34

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16
Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

016 65 99 18

woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 12

milieudienst@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Mobiliteit

016 65 99 03

mobiliteit@kampenhout.be

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

Werken in eigen beheer, Neerstraat 20
016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Gemeentelijke bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be

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,
Nog voor u hebt aangebeld, gaat plots de deur
van woonzorgcentrum Molenstee terug automatisch open. Het is even schrikken, want dat
waren we niet meer gewend. Dankzij de vaccinaties hoeven we niet meer aan te bellen en is
het leven in Molenstee weer wat draaglijker geworden. Een grote opluchting voor de bewoners en het zorgpersoneel. Laat ons dit alvast koesteren als een eerste belangrijke stap in
de goede richting.
Langzaamaan zal het ook voor ieder van ons weer ‘leefbaarder’ worden. Ik besef dat het te lang duurt en dat we (te) veel geduld moeten
oefenen. We laten onderweg al eens vallen dat dit onbegrijpelijk is,
maar weet dat het uiteindelijk allemaal goed komt!
In deze gemeenteberichten blikken we terug op de herdenking
van de grootste vliegtuigramp uit onze Belgische geschiedenis. Op
15 februari 2021 om 10.05 uur was het exact 60 jaar geleden dat er in
‘t Lemmeken een vliegtuig neerstortte. Samen met Juliette Pelgrims
(weduwe van Marcel Lauwers) en Kevin Cleynhens (Hangar Flying
vzw) brachten we een eerbetoon aan de slachtoffers en onthulden
we het nieuwe monument. Het was er stil en koud! Enkel het geluid
van de wind, de regen en het klikken van de fotoapparaten waren de
stille getuigen. De coronamaatregelen maakten dit alles nog wat intenser. Lees er meer over op pagina 16 of plan eens een bezoekje
aan het nieuwe monument.
Het nieuwe algemeen politiereglement voor Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst werd intussen goedgekeurd. De aanpassingen
in het reglement moeten ervoor zorgen dat we efficiënter en sterker
kunnen inzetten op onze veiligheid. Op pagina 5 vindt u meer informatie.
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Geen UIT-kalender
In deze editie van de gemeenteberichten zal
u opnieuw 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
periode (mogelijk) op de planning staat.
Alle gemeentelijke activiteiten die toch in
deze gemeenteberichten vermeld worden,
zijn onder voorbehoud. We houden steeds
rekening met de maatregelen die op dat
moment gelden. Houd onze communicatiekanalen dus goed in het oog.

Paasactie Kampenhoutbon
Op 1 december 2020 lanceerden we de Kampenhoutbon. Ondertussen verkochten we al
meer dan 400 bonnen. Om het lokaal kopen tijdens de paasperiode nog eens in de kijker te
zetten, organiseren we een paasactie.
Wie in april een Kampenhoutbon van minstens
50 euro koopt, krijgt daarbovenop gratis een
kwaliteitsvolle jutten shoppingbag. Ideaal om
al uw boodschappen in weg te stoppen wanneer u bij onze lokale handelaars gaat shoppen.
Na aankoop van de bon, krijgt u de zak thuis bezorgd.
Een Kampenhoutbon koopt u via:
www.shoppeninkampenhout.be.

De dagen worden alsmaar langer en we gaan stilaan echt de zomer
tegemoet. Samen met jullie hoop ik dat we snel ons normaal leven
weer kunnen omhelzen.
Blijf positief denken en vooruit kijken.

Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Sluitingsdagen
Maandag 3 mei		
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei		
Maandag 24 mei		
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Sluitingsdag
O.H. Hemelvaart
Sluitingsdag
Pinkstermaandag

KAMPENHOUT I Gemeente

Het komt goed!
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Oprichting buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z)
Op vrijdag 19 maart ondertekenden het lokaal bestuur, de
politiezone KASTZE en de lokale coördinatoren het charter
voor een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z)
in Kampenhout.
Een BIN-Z werkt op dezelfde manier als een gewoon buurtinformatienetwerk, waarbij één buurt zich organiseert. Het
is een samenwerking tussen lokale handelaars en de politie
die ernaar streeft om het veiligheidsgevoel bij ondernemers te vergroten door bijvoorbeeld signalementen van
winkeldieven aan elkaar door te geven. De officiële opstart
is gepland op 1 mei.
Dit initiatief wordt getrokken door de lokale coördinatoren,
Rudy Allemeersch en Caroline Steensels en de wijkmanager van de lokale politie. Zij evalueren de werking op regelmatige tijdstippen. Wanneer een handelaar een verdachte
situatie of gedraging opmerkt, dan verwittigt hij of zij de
politie via het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de

hand is en kan vervolgens een sms-bericht sturen naar alle
BIN-Z-leden.
Kampenhoutse handelaars kunnen aansluiten door het online formulier in te vullen op onze website of door een mail
te sturen naar BIN-Z@kampenhout.be.
Meer info: www.kampenhout.be/bin-z

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

ONLINE ATTESTEN EN UITTREKSELS AANVRAGEN
OF EEN AFSPRAAK MAKEN? DAT DOE JE ZO!
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Meer info of problemen? Stuur een mail naar communicatie@kampenhout.be.
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Nieuw algemeen zonaal politiereglement
Vanaf 1 mei steekt het algemeen politiereglement van
de gemeente in een nieuw jasje. Sinds 2014 besloten
Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst om een gezamenlijk algemeen politiereglement te hanteren. Dit was mogelijk
sinds de Wet op de gemeentelijke administratieve sancties
van 2013 (GAS-wet). Vandaar het algemeen zonaal politiereglement (AZP).
Wat is een algemeen zonaal politiereglement?
Het algemeen politiereglement is ‘lokale regelgeving’ en
kan u zien als een ‘huishoudelijk reglement’ van de gemeente. Hierin staan afspraken om het maatschappelijk
leven in onze gemeente op een goede manier te laten verlopen.
Waarom een herziening?
Het reglement was toe aan een opfrisbeurt. We maakten
enkele juridische correcties en er kwamen een aantal nieuwe bepalingen die afgestemd zijn op nieuwe thema’s. Voor
de vorm hielden we zoveel mogelijk vast aan de traditionele
pijlers van de openbare orde: openbare rust, veiligheid en
gezondheid.
We voegden daarnaast een onderdeel ‘vergunningsplicht’
toe voor een aantal inrichtingen die kwetsbaar blijken voor
criminele organisaties. We willen voorkomen dat er een verplaatsingseffect van de grootsteden naar de gemeente
plaatsvindt. Het reglement voorziet dat een vergunningsaanvraag voortaan grondig onderzocht wordt vooraleer we
effectief een vergunning afleveren. De startdatum hiervoor
is 1 september 2021.

Er verdwijnen ook twee belangrijke thema’s uit het AZP:
voor de bepalingen over brand verwijzen we naar de nieuwe reglementen van de brandweerzone en de bepalingen
over parkeren nemen we op in een apart politiereglement
over verkeer.
Wat is er nieuw?
De meeste bepalingen nemen we (eventueel aangepast)
over uit het huidige algemene politiereglement. Toch zijn er
ook enkele nieuwe bepalingen:
• bepalingen rond slachten van dieren en zwerfkatten;
• bepaling rond ‘schadelijke middelen’ zoals lachgas of
alcoholgas;
• gebruik van drones bij evenementen;
• belemmeren van vlotte doorgang, intimideren, naroepen;
• gebruik van alcoholische dranken in de openbare ruimte
(buiten terrassen) tussen middernacht en 8 uur;
• bedrieglijke hulpoproep naar de hulpdiensten;
• geluidsgolven uit voertuigen;
• algemene bepalingen in ‘groene ruimten’: gemeentelijke
parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra;
• algemene bepalingen in ‘waardevolle natuurgebieden’.
Heeft u vragen of nood aan meer info?
• Vanaf 1 mei kan u het nieuwe politiereglement raadplegen
via www.kampenhout.be/algemeen-zonaal-politiereglement.
• Stuur een mail naar info@kastze.be.

Wilt u een verhuiswagen of -lift plaatsen en hierbij parkeerplaatsen, voet- en fietspaden gebruiken? Plant u
werken aan uw huis waarbij u een container of stelling
moet plaatsen? Wilt u, van zodra het weer kan, een
feestje, evenement of wielerwedstrijd organiseren?
U vraagt hiervoor de nodige toelatingen eenvoudig online aan via het platform EagleBe! Met een simpele druk
op de knop komt u rechtstreeks uit bij het juiste invulformulier. Uw aanvraag wordt verstuurd en u ontvangt een
bevestigingsmail wanneer uw aanvraag volledig en
goed werd ontvangen. Na verwerking ontvangt u de
goedgekeurde vergunning via e-mail.
De vergunning wordt aangevraagd door diegene die de
hinder veroorzaakt, vaak is dit een hoofdaannemer of

DE WITLOOFGEMEENTE

gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. Als er geen hoofdaannemer is aangesteld, is de
bouwheer verantwoordelijk.
Vergeet niet om uw vergunning tijdig aan te vragen! Afhankelijk van het type van inname moet de aanvraag
uiterlijk 5 tot 15 werkdagen op voorhand gebeuren.
De toelating voor evenementen wordt aangevraagd
door de organisator en moet minstens 8 weken op
voorhand gebeuren.
Aanvragen dient u in via: https://app.eaglebe.com.
Voor meer informatie of hulp kan u terecht op de website van politiezone KASTZE:
www.politie.be/5412/vragen/vergunningen.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Inname openbaar domein of evenementen?
Vraag het aan via EagleBe!
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Ontwerpvoorstelling sport- en landschapspark ‘De Zeype’
Het lokaal bestuur van Kampenhout wil verder werk maken
van de invulling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Weesbeek. Concreet gaat dit over het veld gelegen tussen
het woonpark ‘Rood Klooster’ en sportsite ‘De Zeype’.

tot een Finse piste. De volledige sportsite 'De Zeype', ook
de bestaande, wordt hierbij herdacht. We willen zo komen
tot een recreatieve site, waar sport, spel, natuur en ontmoeting hand in hand gaan.

Op dinsdag 30 maart 2021 stelden we enkele eerste ruwe
schetsontwerpen voor tijdens een digitale infoavond. In de
ontwerpen is er aandacht voor veel groen (natuurlijke buffers) en verschillende vormen van sportbeleving en recreatie. Dit gaat van een zone met speeltuigen voor de kinderen

Heeft u vragen of suggesties? Laat ze ons dan zeker
weten via sport@kampenhout.be. We werken aan een lijst
met veelgestelde vragen. Die zal u kunnen terugvinden via
www.kampenhout.be/ontwerp-dezeype. Hier kan u ook de
voorstelling herbekijken.

Aanplanting bufferzone sportsite ‘De Zeype’
tegen het moment dat er effectief gesport wordt in het
nieuwe recreatiedomein. Op een later moment zal de
gemeente nog extra buffer toevoegen aan de huidige
aanplanting, zodat alles wat natuurlijker oogt.

In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is voorzien dat er
een bufferzone van 15 meter langs de achtertuinen aan de
Guido Gezellelaan wordt aangelegd. Nu plant de gemeente
dus al de eerste 10 meter bufferzone over een lengte van
240 meter aan, zodat de bufferzone al kan aangroeien

Bij het begin van de legislatuur ondertekende het lokaal
bestuur het bomencharter. Door de aanplanting van deze
bomen, doet de gemeente ook een stevige duit in het zakje
om tegen het einde van de legislatuur 2000 bomen bij te
plaatsen.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Op donderdag 25 maart startte het lokaal bestuur met het
aanplanten van een bufferzone van 2400 m² bomen aan
sportsite De Zeype. Dit kadert in de plannen rond sport- en
landschapspark ‘De Zeype’.
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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:
De Prins Bert &
Van Ingelgom Marjolein

Viktor

18/12/2020

Toetenel Frederik &
De Clercq Jennifer

Fay

19/12/2020

Decruynaere Pieter &
Vets Charissa

Ties

21/12/2020

Van Kerckhove Gerrit &
Boey Brenda

Quin

08/01/2021

Pauwels Vik &
Goossens Annelien

Helena

11/01/2021

Huwelijken
( januari - februari)
Nicolaas Butnaru & Joyce Bronckaers
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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.
Serge Mainfroid

04/11/2020

Madeleine Deleus

26/12/2020

Josephina Huysmans

06/01/2021

Gabriella Oortman

28/01/2021

Willy Caliber

02/02/2021

Simone Eulaerts

02/02/2021

Jeanne De Vylder

05/02/2021

René Schadeck

11/02/2021

Freddy Bruneel

09/02/2021

Denise De Snoeck

16/02/2021

Godelieve De Vriendt

26/02/2021

Anny Verboogen

01/03/2021

Jacqueline Bonte

02/03/2021

Huwelijksjubilarissen
( januari - februari)
Gouden huwelijksjubilarissen
Jef Lenie & Viviane Liekens
Jean Crabbé & Sonia Truyens
Victor Aelbrecht & Francine Van Hole

Op 19 december verwelkomden Frederik Toetenel
en Jennifer De Clercq hun dochtertje Fay. Samen
met de trotse (over)grootmoeders Helena van der
Hulst (links) en Raymonde Trogh (midden) vormen
Jennifer en Fay een rasecht Kampenhouts viergeslacht. We wensen hen een dikke proficiat!

KAMPENHOUT I Burgerzaken

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.

Viergeslacht
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Ondertussen in vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas
Eind januari, begin februari stoomden we het vaccinatiecentrum klaar voor
de eerste prikjes. Omdat we, net zoals alle andere vaccinatiecentra, volledig
afhankelijk zijn van de levering van de vaccins, gebeurde de vaccinatie
niet meteen op grote schaal. We konden slechts stapsgewijs mensen uitnodigen.
Op dinsdag 23 februari was het eindelijk de grote dag. Om 15 uur zetten we
de eerste vaccins tegen het coronavirus. Deze waren bestemd voor
de zorgprofessionals. Ondertussen komt de vaccinatiecampagne stilaan
echt op gang. Momenteel zijn we volop bezig met het vaccineren van de
65-plussers.
Binnen deze doelgroep werken we van oud naar jong. Dat wil zeggen dat
eerst mensen van 90 jaar en ouder een uitnodiging ontvingen. Vervolgens
werken we zo verder naar beneden tot aan de 65-jarigen. Vanaf donderdag
18 maart werden zij in het vaccinatiecentrum verwacht voor hun eerste prik.
De komende maanden zullen ook risicopatiënten, mensen met essentiële
beroepen en ten slotte de brede volwassen bevolking stap voor stap aan de
beurt komen. Op de volgende pagina’s vatten we nog even samen wat u
mag verwachten als u langskomt in het vaccinatiecentrum.

Voor welke vragen kan ik bij wie terecht?

Wanneer word ik uitgenodigd?

• Heeft u medische vragen, bijvoorbeeld bezorgdheden over het vaccin met betrekking tot uw
medische situatie (allergieën, zwangerschap, langdurige ziektes, …)? Neem dan contact op met uw
huisarts.

Als u aan de beurt bent, ontvangt u ongeveer
2 weken op voorhand van de Vlaamse overheid een
persoonlijke uitnodiging via de post op uw officiële
domicilieadres, zoals bekend bij het rijksregister.
U kan ook een sms en/of e-mail krijgen als die gegevens bekend zijn bij uw ziekenfonds. Contacteer uw
ziekenfonds als u dit wil controleren.

KAMPENHOUT I Vaccinatie

• Als u algemene vragen heeft over de vaccinatiecampagne (bv. volgorde van vaccineren, werking
vaccin), kan u terecht op www.laatjevaccineren.be.
Vindt u hier geen antwoord? Bel dan naar de
Vlaamse infolijn op het nummer 1700.
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• Heeft u specifieke vragen over vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas? Wilt u bijvoorbeeld meer
informatie over de uitnodiging of wilt u uw afspraak
bevestigen, verplaatsen of weigeren? Wenst u
meer informatie over de toegankelijkheid (bv. met
een rolstoel) of vraagt u zich af hoe u het vaccinatiecentrum kan bereiken? Dan kan u elke werkdag
het callcenter telefonisch bereiken tussen 9 en 20
uur op het nummer 016 36 10 36 of stuur een mail
naar vaccinatiecentrum@kampenhout-sas.be.
• De meest recente info over het vaccinatiecentrum en de vaccinatiecampagne vindt u via
www.kampenhout.be/vaccinatie.

De uitnodiging wordt ook verzonden naar uw
‘Burgerprofiel’. Surf naar burgerprofiel.vlaanderen.be
om te checken of u al een burgerprofiel heeft of om uw
gegevens aan te passen. Hiervoor heeft u een
eID-kaartlezer of de Itsme-app nodig.
In uw uitnodiging stellen we een datum voor om langs
te komen. Deze datum kan u bevestigen, verplaatsen
of annuleren. Dat doet u online of telefonisch. De instructies vindt u in de uitnodiging. Voor de planning in
het vaccinatiecentrum is het belangrijk dat u
effectief reageert op deze uitnodiging: hetzij om uw
afspraak te bevestigen of te verplaatsen, hetzij om ze
te annuleren als u niet gevaccineerd wil worden.
Alleen als we weten dat u wel of niet komt, kunnen we
de beschikbare vaccins efficiënt inplannen.
Houd uw uitnodiging goed bij, want het is uw e-ticket
voor uw bezoek in het vaccinatiecentrum.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Hoe verloopt de vaccinatie?

2

Als u langskomt in het vaccinatiecentrum doorloopt u vijf stappen.
1. Ingang: een medewerker meet vanop afstand uw temperatuur.
2. Onthaal: u meldt zich aan bij het onthaal. We scannen uw
identiteitskaart en controleren of u een afspraak hebt.
Een medewerker begeleidt u vervolgens naar de administratieve ruimte in de vaccinatiezone.

3

3. Administratieve ruimte: een verpleegkundige geeft info
over het vaccin en stelt u een aantal vragen over uw medische achtergrond (allergieën, medicatie, …). Indien u medische vragen heeft, contacteert u best op voorhand uw
huisarts. U krijgt hier ook een vaccinatiekaartje met de gegevens van het vaccin en de datum van uw tweede prik.

4

4. Vaccinatieruimte: de verpleegkundige vaccineert u.

Wilt u graag op voorhand bekijken hoe de vaccinatie precies
verloopt? We maakten een virtuele rondleiding die u kan bekijken via www.kampenhout.be/vaccinatiecentrum-in-beeld.

KAMPENHOUT I Vaccinatie
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5. Wachtruimte: na de vaccinatie wacht u een kwartiertje
onder toezicht van een medewerker of steward die het
algemeen welzijn van de aanwezigen observeert. Er zijn
altijd artsen aanwezig in het centrum.
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Meer info
www.kampenhout.be/vaccinatie
www.laatjevaccineren.be

Wat mag u niet vergeten?
Als u richting het vaccinatiecentrum vertrekt, is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden.
Op die manier kan u met een gerust hart op weg.
• Breng zeker uw identiteitskaart, uitnodiging én
mondmasker mee.
• Het is essentieel om op het afgesproken uur te
komen. Wees niet te laat, maar zeker ook niet te
vroeg. Op die manier willen we de groep mensen in
het vaccinatiecentrum zo klein mogelijk houden.
• Kom alleen. Enkel voor personen die hulpbehoevend
zijn, wordt begeleiding met één persoon/mantelzorger

toegestaan. Kinderen, ook al zijn ze nog heel klein,
zijn niet toegelaten in het vaccinatiecentrum.
• Alvorens u gevaccineerd wordt, zal u ter plaatse enkele
vragen krijgen rond uw medische achtergrond. Zorg dat
u hiervoor de nodige informatie kan geven. Zo kan u bijvoorbeeld bij uw apotheker terecht voor een overzicht
van uw medicatie of raadpleeg uw huisarts bij twijfel.
• Draag kledij waarbij u eenvoudig de schouder kan
ontbloten. De prik wordt in de bovenarm gezet. Om
de strakke planning voor de inentingen te kunnen
aanhouden, is het belangrijk dat uw kledij toelaat om
snel te vaccineren.

Hoe geraak ik tot aan het vaccinatiecentrum?
Vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas bevindt zich in de
oude witloofveiling aan Kampenhout-Sas (Leuvensesteenweg 22). Voor vele Kampenhoutenaren is dit geen
onbekend terrein. Toch geven we graag nog even een
overzicht van hoe u het vaccinatiecentrum kan bereiken.

KAMPENHOUT I Vaccinatie

Met de auto
Vanaf de Leuvensesteenweg (N26) of de Haachtsesteenweg (N21) volgt u de gele signalisatieborden naar
het vaccinatiecentrum. Er worden een 150-tal parkeerplaatsen voorzien.
• De inrit is gelegen langs de Leuvensesteenweg. U
slaat rechts af aan het vroegere Witloofmuseum. Als u
vanuit Leuven komt, moet u eerst over de rotonde rijden. Links afslaan is hier verboden.
• De uitrit ligt aan de achterkant van de witloofveiling
aan de Haachtsesteenweg. Als u in de richting van
Brussel wil rijden, moet u opnieuw de rotonde nemen.
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Met de fiets
Laat u de auto liever thuis, dan is de fiets een goed alternatief. We voorzien een fietsenstalling met voldoende
plaats om uw fiets veilig achter te laten. Via bewegwijzering staat aangegeven hoe u het vaccinatiecentrum kan
bereiken via tunnels onder de rotonde.
Met het openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer geraakt u vlot aan het
vaccinatiecentrum. Er zijn verschillende buslijnen (270,
470, 660, 686, 285) die elk uur meerdere doorkomsten
hebben aan de halte Kampenhout-Sas.

Plan uw route snel en eenvoudig via de routeplanner
van De Lijn: www.delijn.be/nl/routeplanner.
Bent u slecht te been?
We voorzien parkeerplaatsen voor mindervaliden en
aan de ingang van het vaccinatiecentrum zorgen we
voor voldoende rolstoelen. Onze medewerkers zijn
steeds bereid om u verder te helpen.
Geraakt u moeilijk tot aan het vaccinatiecentrum? Dan
kan u een rit aanvragen via één van volgende diensten:
Niet-rolstoelgebonden vervoer: inwoners van Kampenhout mogen contact opnemen met de Minder Mobielen Centrale (MMC) van de gemeente Zemst via het
telefoonnummer 015 61 88 90.
Rolstoelgebonden vervoer: hiervoor werden 2 firma's
aangesteld die u kan contacteren:
• Eigen Thuis vzw (DAV): info@dav-grimbergen.net 02 270 94 36
• MDF Mobility: 0477 92 68 08
Werken rotonde Kampenhout-Sas
Vanaf 1 maart tot en met juli 2021 voert het Agentschap
Wegen en Verkeer werken uit aan de rotonde (richting
Mechelen) aan Kampenhout-Sas. Deze wegenwerken
vallen voor een stuk samen met de vaccinatiecampagne.
Houd er bij uw verplaatsing naar het vaccinatiecentrum
dus altijd rekening mee dat vertragingen mogelijk zijn.
De meest actuele informatie over de werken vindt u op:
www.kampenhout.be/werken-kampenhout-sas.
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Va
cc

ina

tie

Wees alert voor nepnieuws
Dagelijks worden we overspoeld door informatie over
het coronavirus en de vaccinatie ertegen. Niet alle informatie is even correct en betrouwbaar. Wees daarom op
uw hoede voor zogenaamd ‘fake news’ of nepnieuws.
Nepnieuws herkennen
• Misleidende berichten trekken de aandacht met
een pakkende titel, roepen sterke emoties op en
benadrukken vaak autoriteit om betrouwbaar over te
komen (bv. dokter X, gestudeerd aan universiteit Y,
zegt …).
• Zoek online informatie over de auteur op. Vaak wordt
dan duidelijk dat hij of zij onbetrouwbaar is of zelfs
niet bestaat.
• Kijk de datum van het bericht na. Oud nieuws kan
wijzen op nepnieuws.

zo’n website. Zij controleren op dit moment zoveel
mogelijk nieuws over corona en vaccinatie op correctheid. Op die manier vormt de website een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, die gebaseerd is op degelijk wetenschappelijk
onderzoek. Wilt u meer weten? Surf dan naar
www.gezondheidenwetenschap.be.
Betrouwbare en actuele informatie over coronavaccinatie vindt u op:
• www.laatjevaccineren.be
(Agentschap Zorg en Gezondheid)
• www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie
(Nationaal Crisiscentrum)

Omgaan met nepnieuws
• Op publieke kanalen zoals Facebook
kan u onjuiste berichten rapporteren om
verdere verspreiding tegen te gaan.
• Geef geen onnodige extra aandacht
door op het bericht te reageren.
• Er zijn goede websites die aan ‘factchecking’ doen. Ze weerleggen uitspraken in detail en geven betrouwbare, wetenschappelijke informatie. Gezondheid
en Wetenschap is een voorbeeld van

Bent u gevaccineerd? Blijf dan alle coronaregels volgen!

• Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste vaccinatie
vooraleer uw lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming goed begint te werken. Als u dus in die periode blootgesteld wordt aan het virus, is uw afweer
nog niet voldoende gestimuleerd door het vaccin en
kan u nog besmet raken.
• Net zoals andere vaccins biedt het COVID-19-vaccin
geen 100% bescherming, ook niet na twee dosissen.

DE WITLOOFGEMEENTE

• Omdat niet wordt nagegaan of u op het moment van
vaccinatie drager bent van het virus, kan het zijn dat
u al besmet was en kort na de eerste vaccinatie
COVID-19-positief wordt en eventueel ziektesymptomen hebt. Dit komt omdat u op het moment van de
vaccinatie nog in incubatietijd was.
Kortom, het blijft dus belangrijk om ook na uw vaccinatie(s) de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen. Wanneer er genoeg mensen gevaccineerd en beschermd
zijn tegen het virus, kunnen de coronamaatregelen wél
versoepeld worden en kunnen we onze vrijheid herwinnen! Tot die tijd moeten we samen nog even volhouden!

KAMPENHOUT I Vaccinatie

Zegt u ‘ja’ tegen vaccinatie? Geweldig! Maar het is belangrijk dat u de coronamaatregelen blijft volgen, ook
nadat u gevaccineerd bent. De kans is klein, maar het
kan gebeuren dat u zelfs na vaccinatie toch nog
COVID-19-positief wordt en anderen besmet.
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Getuigenissen van gevaccineerden uit Molenstee
De vaccinatiecampagne startte in de woonzorgcentra en
dat was ook het geval voor woonzorgcentrum (wzc) Molenstee. Na de moeilijkste elf maanden in de geschiedenis van
het woonzorgcentrum mochten bewoners en medewerkers
op 13 februari hun tweede vaccin tegen COVID-19 laten zetten. We vroegen aan enkelen waarom ze besloten zich te
laten vaccineren en wat dat met hen deed.
“Ik voel me na de vaccinatie hetzelfde als vroeger: niet beter, niet slechter”, zegt bewoner Staf. “Last van nevenwerkingen heb ik niet gehad. Ik ben content. Als het helpt om
de boel op te lossen, waarom zou je het dan niet doen? Als
we terug samen dingen kunnen doen, dan gaat alles toch
beter zijn. Terug samen zingen, samen lachen: daar kijk ik
naar uit.”
“Ik doe mee aan de vaccinatie. Het kan toch geen kwaad! Ik
heb er geen last van gehad. Nochtans heb ik vroeger vaak
genoeg met mijn gezondheid gesukkeld”, vertelt bewoonster Josephine. “Kijk, als iedereen zou zeggen ‘ik doe niet
mee’ en zich niet zou laten vaccineren, dan gaan we toch
niet vooruit? Dan verandert er toch niks? Ik wil terug gaan
kaarten! Op de lange duur word je moe en onnozel van de
hele tijd niks te doen.”

Groter veiligheidsgevoel
De zorgverleners binnen het woonzorgcentrum konden
zich ook laten vaccineren. Kinesitherapeute Nadia reageert
opgelucht: “Ik ben blij dat ik gevaccineerd ben. Het betekent niet dat ik minder voorzichtig zal zijn, wel dat ik me
veiliger zal voelen. Zowel hier in Molenstee als in mijn privépraktijk. Voortdurend was ik bang om mijn patiënten te besmetten. Dat is nu weg.” Nadia weet waarover ze spreekt,
want ze heeft zelf corona gehad. “Ik ben 3 weken heel ziek
geweest. Nevenwerkingen van het vaccin heb ik een beetje gehad, maar dat was pakweg slechts 10 à 15% van hetgeen ik voelde door COVID-19. Het vaccin is zeker de moeite waard. Je moet niet twijfelen om het te laten zetten.”

“ Het vaccin geeft
een veiliger en
geruster gevoel "
Net zoals de bewoners kijkt ook zorgkundige Nadia vooruit naar een periode met meer vrijheid voor de bewoners.
“Ik heb me laten vaccineren omdat ik mezelf wil beschermen. Ik ben zelf al besmet geweest met het coronavirus en
redelijk ziek geweest. Het geeft een veiliger en geruster
gevoel en binnenkort hopelijk meer vrijheid. Ook voor onze
bewoners in het woonzorgcentrum is het vaccin goed, dan
kunnen ze terug meer activiteiten doen en meer bezoek
krijgen van hun familie.”

KAMPENHOUT I Vaccinatie

Ondertussen komt het normale leven in wzc Molenstee
steeds meer op gang. Groepsactiviteiten kunnen weer doorgaan, er kan gezellig iets gedronken worden in de cafetaria en
in februari kon er zowaar weer een echt verjaardagsfeest
georganiseerd worden. Welverdiende ontspanning na het
voorbije loodzware jaar.
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Meer info
Tritsstraat 5, Kampenhout
bibliotheek@kampenhout.be - 016 65 99 79

Bib in tijden van corona
Goed één jaar geleden moest de bib sluiten omwille
van de coronacrisis. Vrijwel onmiddellijk schakelden
wij over naar een pakjesdienst: leners reserveerden
via mail of via het bib-systeem hun materialen. Ze
maakten een afspraak en haalden hun pakketje(s)
op aan de voordeur.
Een terugblik op deze periode (14 maart tot 8 juni
2020) levert ons aardige cijfers op:
• 3636 materialen werden uitgeleend
• 331 lezers
Op de laatste openingsdag, 13 maart 2020, kwamen
150 leners langs tussen 10 en 18 uur. Zo werden er
maar liefst 1076 materialen uitgeleend op één dag.

Nieuw! Tip van de bib
Kom naar de bibliotheek en ontdek ons boek in de kijker.
Ontleen deze bibtip en vervang het boek door uw persoonlijke leestip.

Reeks ‘Mijn familie
komt uit …’
Sinds kort is ook de
reeks ‘Mijn familie
komt uit …’ in onze
bib beschikbaar.
Heeft u altijd al
meer willen weten
over
Marokko,
Afghanistan
of
Turkije? Maak op
een laagdrempelige manier kennis
met een bepaald
land en leer meer over
de cultuur en gewoontes van de bevolking.
Een aanrader voor onze jonge anderstalige lezers!

Nieuw! Genre-etiketten
In onze bibliotheek zijn verschillende soorten
boeken te vinden. Denk aan prentenboeken, strips,
informatieve boeken, fictie- of verhalenboeken. Om
nog duidelijker te maken met wat voor soort boek u
te maken hebt, plaatst de bibliotheek vanaf dit jaar
genre-iconen op haar nieuwe aanwinsten. Zowel bij
de jeugd als bij boeken voor volwassenen.
Voortaan vindt u op onder andere griezelboeken,
detectives, humoristische verhalen, historische verhalen en gedichten een genre-etiket. Dit maakt uw
keuze in de bib een heel stuk makkelijker.

KAMPENHOUT I Bib

Niet op alle boeken kunnen we zo’n etiket kleven.
Sommige boeken zijn moeilijk in een bepaald
‘hokje’ te plaatsen. Hierop vindt u dus geen genreetiket.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75
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Huldiging sportkampioenen 2020
2020 was voor onze Kampenhoutse sporters geen gemakkelijk jaar. In maart stopten zo goed als alle competities abrupt. In
de zomer konden sommige nog in een
light-versie hernemen, maar een volwaardig sportjaar was het uiteraard niet.
We zijn dan ook heel blij dat we dit jaar
toch negen kandidaten konden eren. Niet
zoals andere jaren tijdens onze kampioenenviering, maar op een coronaveilige
manier. De schepen van sport ging samen
met de voorzitter van de stuurgroep sport
en de sportdienst op pad om hen thuis de
prijs te overhandigen.

Skateworkshops
De Sportregio organiseert elke
woensdag in mei skateworkshops. Op woensdag 19 mei is
Kampenhout aan de beurt.

Niels Ver Eecke

Wie zetten we dit jaar in de bloemetjes?
Volwassenen
• Karlien Van Cauwelaert (atletiek)
• Peter Vanhemelrijck (tennis)
Jeugd
• Eline Vanhemelrijck (tennis)
• Lotte Van Noten (ritmische gymnastiek)
• Kaat Van Noten (ritmische gymnastiek)
• Zarah Steurbaut (atletiek)
• Daan De Schepper (atletiek)
• Niels Ver Eecke (paardenmennen)
• Lauren Michiels (dansen)
De rode draad bij alle kampioenen was de
onzekerheid over het seizoen 2021. Momenteel lijkt dit nog meer onzeker dan
2020. We steken dan ook alle sporters
een hart onder de riem die, ondanks de
afgelastingen van competities en trainingen, toch blijven verder werken.

KAMPENHOUT I Jeugd & Sport
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Waar:

Achterkant Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Prijs:

5 euro
(ter plaatse betalen,
inschrijven verplicht)

Zarah Steurbaut

Meer info en inschrijven:
www.kampenhout.be/skate-initiaties
Opgelet: deze sessies zijn onder
voorbehoud van de coronamaatregelen.
Karlien Van Cauwelaert

Kijk! Ik fiets!

We wensen jullie allemaal heel veel succes en duimen mee voor een goede heropstart van de trainingen en competities.
Meer info:
www.kampenhout.be/kampioenenviering

Praktisch:
Sessie 1: 13 tot 14.30 uur:
van 9 tot 12 jaar (initiatie)
Sessie 2: 14.45 tot 16.15 uur:
van 12 tot 14 jaar (initiatie)
Sessie 3: 16.30 tot 18 uur:
tips en tricks voor
14- tot 18-jarigen die al
ervaring hebben met
skaten.

Leer uw kind fietsen op 2 wielen
met behulp van enkele nuttige
tips van een ervaren lesgever en
de actieve begeleiding van de
ouders.
Lauren Michiels

Wanneer: zaterdag 5 juni
Waar:

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Prijs:

5 euro

Meer info en inschrijven:
www.kampenhout.be/kijk-ik-fiets
Opgelet: deze activiteit is onder
voorbehoud van de coronamaatregelen.
Peter & Eline Vanhemelrijck

Lotte & Kaat Van Noten

DE WITLOOFGEMEENTE
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Vakantiewerkingen zomervakantie
Momenteel zijn er helaas nog veel onzekerheden over de regels voor
onze zomerkampen. Dit is zowel voor ons als voor jullie lastig om de
vakantiewerking tijdens de zomer te organiseren. Daarom geven we
alvast een aantal zaken mee.
De inschrijvingen zullen starten in de eerste helft van mei. De juiste
datum maken we bekend via de scholen, de gemeentelijke website en
onze Facebookpagina.
Elke week, van maandag 5 juli tot en met vrijdag 27 augustus, bieden
we het volgende aan:

•

•

Sportkampen (in samenwerking met gcv Sportpret)
- Leeftijd: van geboortejaar 2018 tot en met geboortejaar 2009
- Basistarief: 15 euro/dag (1e kind inwoner)
- Inschrijvingen enkel per week
Speelplein ’t Grobbeltje
- Leeftijd: van geboortejaar 2018 tot en met geboortejaar 2009
- Basistarief: 11 euro/dag (1e kind inwoner)
- Inschrijvingen enkel per week
Kunstkampen
- Leeftijd: afhankelijk van week tot week
- Basistarief: 15 euro/dag (1e kind inwoner)
- Inschrijvingen enkel per week
- Samenwerkingen met verschillende organisaties

Indien we tegen de zomer terug activiteiten voor jongeren ouder dan
12 jaar mogen organiseren, voorzien we ook voor hen een aanbod.
We hopen begin mei alle info te hebben over de te volgen regels,
zodat we ook de locaties reeds kunnen bevestigen. Anders zullen we
voor een (tijdelijke) oplossing zorgen zodat we alvast met de inschrijvingen kunnen starten.
Alvast bedankt voor jullie begrip. Samen maken we er weer een topzomer van voor alle kinderen!
Opgelet: deze regeling is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71
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Herdenking 60e verjaardag vliegtuigramp Berg
Op woensdag 15 februari 1961 stortte de Boeing 707
van Sabena-vlucht 548 om 10.05 uur neer in de wijk Het
Lemmeken in Berg. 73 mensen verloren daarbij het leven:
alle 72 inzittenden van het vliegtuig en een slachtoffer op de
grond. Een persoon op de grond ontsnapte aan de dood
maar verloor een been.

KAMPENHOUT I Cultuur

Op maandag 15 februari 2021, precies om 10.05 uur, herdachten we de 60e verjaardag van deze vliegtuigramp,
in aanwezigheid van de burgemeester, mevrouw Juliette
Pelgrims (weduwe van Marcel Lauwers) en de heer Kevin
Cleynhens (Hangar Flying vzw). We onthulden ook een
nieuw monument in inox, met de namen van alle slachtoffers. Het ontwerp en de realisatie zijn van EMG Tilco nv.
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Het nieuwe monument is een initiatief van het lokaal
bestuur van Kampenhout, in samenwerking met Heemkring
Campenholt en Hangar Flying vzw. Het staat naast het oude
monument op de hoek van de Dijkstraat en de Lemmekenstraat. Een QR-code op het monument leidt u naar de
website van de heemkring waar u een heleboel informatie
over deze ramp kan nalezen.

Wilt u graag meer info over deze ramp of wilt u het filmpje van
de herdenking en de onthulling van het nieuwe monument
bekijken? Surf dan naar de website van de heemkring:
www.campenholt.be/aircrash1961.

Door de coronamaatregelen konden we hier geen publiek
op uitnodigen. Daarom besloten we om, in samenwerking
met Sonora, een filmpje van deze herdenking op te
nemen. Via archiefbeelden geven we ook wat extra informatie over deze vliegtuigramp.

Crash Boeing 707
Een vliegtuig vertrok,
bemanning en passagiers
met dromen, ongekend,
eenieder z’n verhaal,
eenieder z’n eigen talent.
Eens de lucht in gegaan
kon de Boeing 707
plots
de vlucht
niet meer aan.
60 jaar geleden
kleurde de lucht
boven ’t Lemmeken rood.
72 mensen
vonden hier,
totaal onverwacht,
de dood.

Onze dorpsdichter Els Smedts schreef voor deze onthulling
volgend gedicht:

Els Smedts
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Cultuur Noordrand
lanceert nieuwe website
Op 1 maart vierde Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS) Cultuur Noordrand haar eenjarig bestaan met een lanceringscampagne voor
haar nieuwe website. In elke gemeente van het
regionetwerk werd een taart afgeleverd aan een
cultuurmedewerker op een culturele locatie. Zij
vormen immers samen de motor van onze cultuurregio. Deze feestelijke actie werd opgenomen en in een ludiek filmpje gegoten.
13 steden en gemeenten in de Noordrand van
Brussel en partner vzw De Rand bundelen hun
krachten om samen te investeren in cultuur voor
iedereen. Cultuur Noordrand wil bruggen bouwen met onderwijs, erfgoed, toerisme, … om samen regionale en maatschappelijke uitdagingen
aan te pakken. Er borrelen heel wat initiatieven
op uit de basis die ook interessant kunnen zijn
voor culturele actoren uit de andere gemeenten.
Die delen we graag op onze website. En het samenwerken met regionale partners levert ook
heel wat voordelen op. Ontdek wie er al deel uitmaakt van ons netwerk en wat zij voor u kunnen
betekenen!
Ontdek de werking en het filmpje op de gloednieuwe website: www.cultuurnoordrand.be.
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Tankslag groot succes:
verwijder ook uw mazouttank!
Tot 15 april konden inwoners met een mazouttank zich aanmelden om deze via een groepsaankoop te laten verwijderen. Deze actie bleek een groot succes. De komende maanden ( juni-september) ontvangen alle deelnemers hun persoonlijke offerte, volgens de afgesproken prijzen van de
stuurgroep.
Heeft u uw tank nog niet aangemeld, maar wenst u dit toch
nog te doen? Vul dan voor 15 september het formulier in op
www.kampenhout.be/tankslag-mazouttank.
Wilt u graag meer informatie voor u uw persoonlijke offerte
goedkeurt of uw tank aanmeldt? Op 15 juni organiseert de
gemeente Kampenhout een infoavond voor alle geïnteresseerde inwoners. Deze zal online doorgaan. Inwoners die
hun tank reeds aanmeldden, zullen hierover op voorhand
een e-mail ontvangen. Inschrijven voor de infoavond kan
eveneens via bovenstaande link.

Vraag een boom aan
voor uw straat of voortuin
Bomen zorgen voor verkoeling in de zomer, voor een
betere luchtkwaliteit, ze houden het regenwater beter
vast en helpen het geluid in uw buurt dempen. Weet
u een goede plaats waar u een boom kan laten aanplanten in uw straat of wilt u een boom plaatsen in uw
voortuin? Als inwoner van Kampenhout kan u hiervoor
een aanvraag doen bij het lokaal bestuur.

De voorwaarden om
een boom aan te
vragen in uw straat of
voortuin en het
aanvraagformulier vindt
u via:
www.kampenhout.be/
boom-aanvragen.
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De milieudienst bekijkt of het
praktisch mogelijk is en bij
positief advies zorgt de
gemeente in het eerstvolgende plantseizoen
voor de boom.
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Een rat! Wat nu?
De beste bestrijding tegen ratten is preventie. Door de
voedselbeschikbaarheid laag te houden en geen rommel te
laten rondslingeren, verkleint u de kans op ratten aanzienlijk. Maar wat als er nu toch een rat opduikt?
Ratten vermijden
De beste manier om ratten te bestrijden, is door hen geen
geschikte leefomgeving te bieden.
• Laat geen etensresten slingeren en bewaar voedsel in
harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van
huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de
restjes ’s avonds op.
• Verzamel huisvuil in afgesloten bakken, niet in zakken en
zorg dat het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
• Vermijd langdurige voedselopslag.
• Beperk het aantal plaatsen waar ratten nesten kunnen
maken en schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde
tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur).
• Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
• Plaats compostbakken op een verharde ondergrond en
sluit deze goed af.
Bestrijding
De gemeente staat in voor het verdelgen van ratten op het
openbaar domein. Jaarlijks organiseren we 6 rattenverdelgingscampagnes. Waar veel ratten voorkomen, plaatst een
erkende rattenverdelger lokaas. Bij hardnekkige broeihaarden en tussentijdse meldingen voeren we eveneens

controles uit. Gif plaatsen mag alleen na een klacht. Ontdekt u dus ratten op het openbaar domein, bv. langs een
gracht of waterkant? Meld het dan via het rattenmeldpunt
van de gemeente via milieudienst@kampenhout.be.
Ontdekt u ratten in en rond uw eigen woning of bedrijf?
Dan bent u wettelijk verplicht om deze zelf te (laten) verdelgen en dus niet door de gemeente. U kan hiervoor beroep
doen op een erkende firma of zelf aan de slag gaan.
U kan werken met klemmen of vallen. Wanneer dit onvoldoende effect heeft of er is een grote haard, kan u werken
met gif. Sinds 2018 mogen gemeenten niet langer gif uitdelen aan burgers. U kan dit wel kopen in doe-het-zelfzaken of
tuincentra. Bij ernstige problemen schakelt u best een rattenverdelger in.
Meer info: www.kampenhout.be/rattenverdelging

Alle plastic verpakkingen in de blauwe PMD-zak
Sinds 1 april 2021 mag u alle plastic verpakkingen in de blauwe PMD-zak werpen.
Dat wil zeggen dat u dus rekening moet houden met gewijzigde sorteerregels.

KAMPENHOUT I Milieu

De consequenties van de gewijzigde sorteerregels zijn enorm. Wie vandaag de gemiddelde
restafvalzak nakijkt, ziet dat plastic verpakkingen de meeste plaats innemen. Plastic
folies, yoghurtpotjes, margarinevlootjes, plastic schaaltjes, vlees- en visschaaltjes,
plastic bekers en bloempotjes, zelfs chipszakjes: het mag voortaan allemaal in
de blauwe zak.
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De hoeveelheid afval in de restafvalzak zal daarom bij veel inwoners met
bijna de helft dalen. Door het wegvallen van lichte plastics zal het resterend
afval wel zwaarder worden. De hoeveelheid PMD zal daarentegen toenemen.
Daarom voert Interza samen met de nieuwe sorteerregels grotere afvalzakken in
voor PMD en kleinere voor restafval. De prijs van de zakken blijft ongewijzigd.
De bestaande PMD-zakken blijven onbeperkt geldig. De huidige restafvalzakken mag u gebruiken tot 31 augustus 2021. Wie dan nog restafvalzakken over
heeft, zal deze bij Interza kunnen inleveren voor terugbetaling.
Meer info: www.interza.be
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Plaats een geveltuintje
Vanaf nu kan u bij het lokaal bestuur een geveltuintje aanvragen. Geveltuintjes hebben een
grote meerwaarde in de strijd tegen klimaatopwarming. Ze zorgen voor minder verharding,
minder opwarming, meer infiltratie van regenwater en meer biodiversiteit. Bovendien zorgen ze ook voor wat meer kleur in uw buurt.
Wilt u de hitte in de zomer nog wat meer tegen
gaan? Plant dan een klimplant tegen uw gevel.
Door de schaduw van het groen zullen de bakstenen minder opwarmen en blijft het ook binnen in huis koel. Stenen die overdag niet opgewarmd zijn, kunnen 's nachts ook geen warmte
afstralen, waardoor het hitte-eilandeffect wordt
tegen gegaan. Als u kiest voor een wintergroen exemplaar, dan is uw woning in de winter ook iets beter geïsoleerd.
Hoe aanvragen?
Heeft u een voortuin?
Prima! Dan kan u meteen aan de slag. Verwijder zo veel mogelijk verharding en vervang
deze door planten.

Kampenhout breekt uit!
Het lokaal bestuur streeft naar minder verharding. Wie zijn voortuin, oprit of terras wil ontharden geven we graag een duwtje in de
rug. Voor elke vierkante meter verharding die u opbreekt en vervangt door meer doorlatende materialen, geven we een premie.
Voor wie nog een stapje verder wil gaan en regenwater in de eigen tuin wil laten infiltreren door het aanleggen van bijvoorbeeld
een wadi, voorzien we nog een extra premie. Deze premies zijn
alleen van toepassing als de ontharding vrij wordt uitgevoerd en
niet verplicht is door een omgevingsvergunning.
Het opbreken van verharding, bv. tegels, klinkers of een betonvloer, heeft heel wat voordelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Minder verharding zorgt voor meer waterinsijpeling, wat de
risico's op droogte en wateroverlast doet afnemen. Daarnaast
warmt verharding op hete dagen op en geeft die 's nachts warmte
af. Minder verharding zorgt dus voor een afname van het hitteeilandeffect. We roepen daarom iedereen op om zoveel mogelijk
verharding uit te breken. Alle beetjes helpen!
Meer info en het volledige reglement vindt u via:
www.kampenhout.be/premie-ontharding.

Heeft u geen voortuin?
Geen probleem. Ook u kan een geveltuin aanplanten. U moet hiervoor wel toelating aanvragen bij de gemeente. Vul daarvoor via
www.kampenhout.be/geveltuintje het digitaal
formulier in.

Belangrijk: het voetpad moet voldoende
breed zijn om een geveltuin te kunnen aanleggen, namelijk minstens 1,5 meter. Zo bedraagt
na aanleg de resterende doorgang voor voetgangers minstens 1,2 meter. U moet ook steeds
30 cm van de buren blijven.
Meer info: www.kampenhout.be/geveltuintje
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KAMPENHOUT I Milieu

De gemeente zal kosteloos instaan voor de
aanleg van een plantvak. Telkens in de maanden februari en oktober, net voor het plantseizoen, zal de aanleg plaatsvinden. Bij onderkelderde woningen kan de gemeente niet instaan
voor de aanleg van het plantvak om schade
aan de kelder te vermijden. De beplanting
moet u wel zelf voorzien worden. Hierop legt
de gemeente enkele voorwaarden.
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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

Winterpret

Carnaval
We deden lekker gek op de ‘gekkeschoenendag’ en het carnavalsfeest
vormde de spetterende afsluiter, weliswaar binnen in onze klasbubbel. Buiten
konden we wel samen uit de bol gaan.

Als het sneeuwt, is de winterpret nooit
veraf voor onze kinderen. Tijdens de
speeltijden genieten we volop van de
sneeuw door te sleeën of houden we
een sneeuwballengevecht. In de klas
maken we vetbollen voor de vogels. Wat
willen we nog meer?

Volg een cursus bij Basiseductie
Chris, 65 jaar en inwoner van Kampenhout, volgde
bij het Centrum voor Basiseducatie (CBE) de
cursussen ‘rijbewijs opfrissen’, ‘kopen en verkopen’ en ‘op pad met de smartphone’.

KAMPENHOUT I Onderwijs

“Tijdens de coronaperiode werd de jongste telg
van mijn familie geboren. Dankzij Basiseducatie
kan ik haar ontwikkeling op de voet volgen door te
videobellen, te chatten en te mailen”, zegt Chris.
“Het is me gelukt om in de lockdown online een
droogkast te kopen en die aan huis te laten leveren. Ook voor bankzaken hoef ik de deur niet meer uit. Door deze lessen
voel ik me zelfzeker en ben ik mee met de nieuwste technologieën.”
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Wilt u, net als Chris, bijleren uit interesse, voor uw werk, een opleiding of een
examen? Basiseducatie helpt u om uw kennis van taal, rekenen, computer
en algemene vorming op te frissen en te vergroten. Stap voor stap en in uw
eigen tempo.
Ontdek alle cursussen van Basiseducatie op www.basiseducatie.be.
Meer info:
• 02 252 51 50
• lesinfo.machelen@cbehalle-vilvoorde.be
• CBE Halle-Vilvoorde Team Machelen: Nieuwstraat 5, 1830 Machelen
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openbarewerken@kampenhout.be
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016 65 99 01
Rioleringsprojecten
Kampenhout
Momenteel lopen er twee rioleringsprojecten in Kampenhout. We geven graag even een stand van zaken.
Project collector en riolering Kasteellaan, Ahornbomenlaan en Lentelaan
Het voorontwerp van dit project werd reeds behandeld op
het college. De vergunningsaanvraag loopt ondertussen.
De aanbesteding volgt normaal in september 2021, waardoor de werken wellicht kunnen starten in de eerste helft
van 2022.
In dit dossier worden ongeveer 80 woningen afgekoppeld.
De afkoppelingsdeskundige is gestart met zijn bezoeken.
Voor de woningen in dit project zijn er geen aansluitingen
voor regenwaterafvoer (RWA) voorzien.

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

OC

MW

Gezocht: vrijwillige lesgevers
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 en vast geen vereiste.
Meer info:
www.auxilia-vlaanderen.be
auxilialeuven@gmail.com

Op 25 november 2020 stelden we dit project voor tijdens
een digitale infoavond. De gebruikte presentaties kan u
bekijken via: www.kampenhout.be/riolering-terbronnen.
Project riolering Weisetterstraat

Er is een volledige infiltratie in wegkoffer voorzien. Ook
hier dient de afkoppelingsdeskundige de nodige bezoeken te plannen. In dit dossier zijn slechts 9 woningen af te
koppelen.

Verwarmingstoelage
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
Hoe aanvragen
U moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering. Momenteel organiseert
het OCMW van Kampenhout geen zitdagen.
Indien u een verwarmingstoelage wenst aan te vragen, neem dan contact op met OCMW Kampenhout:
016 31 43 10 of socialedienst@ocmw-kampenhout.be.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Openbare werken I OCMW

Het voorontwerp van dit project werd behandeld op het
college dat ondertussen ook de vergunning reeds goedkeurde. Ook de subsidies voor het voorontwerp werden
goedgekeurd. Het aanbestedingsdossier kan worden afgerond voor publicatie. De aanbesteding is voorzien voor
dit voorjaar, waardoor de werken wellicht nog dit jaar kunnen starten.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Vraag tijdig uw subsidie voor ontwikkelingssamenwerking aan!
De gemeente Kampenhout kent jaarlijks subsidies toe aan
projecten rond ontwikkelingssamenwerking waar Kampenhoutenaren bij betrokken zijn. Inwoners van Kampenhout
kunnen hun project voor 1 mei indienen bij de dienst welzijn.
Na deze schriftelijke aanvraag nodigen we u uit op een vergadering van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (G.R.O.S.) om het project toe te lichten.

Het aanvraagformulier, het bijhorend reglement en meer
informatie over de werking van de G.R.O.S. vindt u op
www.kampenhout.be/ontwikkelingssamenwerking.
Welke projecten kregen in 2020 subsidies?
In 2020 stelden we een budget van 10.000 euro ter
beschikking voor dergelijke projecten. De G.R.O.S. selecteerde zes projecten waarvan ze overtuigd is dat die onze
financiële én morele steun verdienen. We lichten ze graag
toe.

Learn and grow: Mdzangwini, Swaziland

KAMPENHOUT I Ontwikkelingssamenwerking

Dit project wil het Mdzangwini
Neighbourhood Care Point de nodige zuurstof geven om de ontwikkeling van de kleuter- en lagere
school verder te versterken, en de
wezen en kansarme kinderen de
kans te geven om schoolonderwijs
te volgen. Greet Paeps, ex-inwoner
van Kampenhout, steunt en volgt
samen met haar broer Marc het project ter plaatse op (Mdzangwini
NCP-kleuterschool, Fonteyn lagere
school, Hlobane lagere school).
Ook in 2020 zetten ze verder in op
het onderhoud en afwerken van de
scholen en op sponsoring van leerlingen van het lager en middelbaar
onderwijs.
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The Angkor Tree,
Cambodja
De belangrijkste activiteit van het project in
Cambodja is het organiseren van opleidingen
voor leerkrachten uit zowel de informele scholen (buurtschooltjes), als de overheidsscholen.
In de vorming voor de informele scholen komen
alle aspecten van het onderwijs aan bod, voor
de overheidsscholen bestaat een jaartraject
met leerkrachten Engels.
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er
nood is aan grotere en meer hygiënische ruimtes om de opleidingen te kunnen verderzetten.
Met de subsidie bouwen ze zo’n groter opleidingslokaal.
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Shangrila Home,
Nepal
Shangrila Home ondersteunt kansarme kinderen die risico lopen in hun
thuissituatie en worden opgevangen
in
een
kinderopvangtehuis
in
Kathmandu, de hoofdstad van Nepal.
Stef ‘Wolf’ Wolput, een alpinist uit
Kampenhout, leerde Shangrila Home
kennen tijdens de grote aardbeving in
Nepal in 2015. Hij reist regelmatig
naar Nepal om te klimmen en gaat
dan altijd langs in het tehuis. Met de
subsidie werken ze o.a. de oprit en
omheining af en verfraaien ze de
speelplaats.

CENADEP is een nationale organisatie die de zelforganisatie van boerengroepen versterkt in de provincie
Kwilu in RD Congo. Door de conflicten, corruptie en de
desinteresse van het centrale bestuur zijn boerenfamilies aan hun lot overgelaten. Broederlijk Delen steunt
de gemeenschappen en families om initiatieven van
duurzame familiale landbouw en van een zelfstandige
boerenbeweging uit te bouwen die invloed kan uitoefenen op het beleid. Het doel is ook om de productiviteit
van hun landbouw te verhogen, verzekeren van de vermarkting, verbetering van inkomen, zelfstandiger worden en meer participatie van vrouwen en jongeren.

Gamrupa Europe, Gambia
Gamrupa Europe - Belgium ondersteunt kleinschalige
projecten in Sifoe, een plattelandsgemeente in
Gambia, door: de aanleg van schooltuinen, het ondersteunen van schoolgaande kinderen, uitbouw van de
watervoorziening, aanvoer van hulpgoederen, uitbouw van een medische post, het opzetten van een
onderling ziekenfonds, de bouw van kraamkamers,
en nog veel meer.
Met de subsidie zet men de eerste stappen om het
alomtegenwoordige plastic afval te recycleren en te
herbestemmen. Een project waar de ganse gemeenschap, de school en het leefmilieu, beter van moet
worden.

DE WITLOOFGEMEENTE

11.11.11, RD Congo
Passy Mubalama werd geconfronteerd met de slechte
leefomstandigheden in een vluchtelingenkamp in
conflictgebied Noord-Kivu (RD Congo) en richtte de
organisatie Aidprofen op. De ambitie is om de situatie
van de vrouwen en kinderen in het kamp te verbeteren.
Ze zetten in op het verdedigen van mensenrechten,
de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld
en deelname aan het politieke proces van vrouwen en
jongeren.

KAMPENHOUT I Ontwikkelingssamenwerking

Broederlijk Delen, RD Congo
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De bewegingsdriehoek helpt vallen voorkomen
Jaarlijks valt één op de drie senioren in Vlaanderen. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot
70% van de bewoners. Bovendien leidt een valpartij vaak tot een ziekenhuisopname.
Eén van de veelvoorkomende gevolgen van een val is een heupbreuk. In België
zijn er zo’n 16.000 heupbreuken per jaar, met een totale jaarlijkse kostprijs van
meer dan 310 miljoen euro. Een val maakt heel wat ouderen
angstig. En dat veroorzaakt gemakkelijk een volgende
valpartij. Het gevolg? Mensen durven de deur niet meer uit
en raken sociaal geïsoleerd.
Bovendien vergrijst onze maatschappij waardoor de
zorg voor ouderen toeneemt. Een voorbeeld?
De ziekenhuisopnames veroorzaakt door een val
zijn de laatste twintig jaar verdubbeld. Een groot
deel van de valpartijen kan u vermijden.
Volg de tips van de bewegingsdriehoek
en voorkom vallen.
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Volg de tips van de bewegingsdriehoek op www.bewegingsdriehoek.be

KAMPENHOUT I Senioren

Minder vallen?
Meer bewegen en minder zitten!
1.

Zit minder lang stil én beweeg meer!

2.

Pak het stap voor stap aan

3.

Ga voor een gezonde gewoonte

Probeer wekelijks aan hoge intensiteit te bewegen
* Maak een stevige fietstocht
* Ga zwemmen
* Dans

Geef niet op bij een terugval
Elke beetje beweging is beter dan geen beweging
Wissel elke dag zitten, staan en bewegen af

Vergeet ook niet om wekelijks je spieren,
evenwicht en lenigheid te trainen!
Een kinesitherapeut kan je hierin begeleiden

Probeer dagelijks een stukje matig intensief te bewegen
* Werk in de tuin
* Fiets (bv. op een hometrainer)
* Maak een wandeling
* Speel petanque

Zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van
elke dag licht intensief te bewegen

* Doe lichte huishoudelijke taken
* Ga zoveel mogelijk te voet (naar winkel, cafetaria, op bezoek bij familie)
* Neem de trap in plaats van de lift
* Speel met je kleinkinderen

© VSV

Wil je meer info over oefenprogramma’s? Ga naar www.valpreventie.be
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Bouwen aan geluk? De nieuwe geluksdriehoek wijst de weg!
Wie wil werken aan zijn of haar geluk heeft daar nu een praktisch hulpmiddel
voor: de geluksdriehoek. Deze figuur toont de 3 bouwblokken van geluk en
bundelt de zaken die u zélf kan beïnvloeden om gelukkig(er) te worden. Op
die manier wil de geluksdriehoek Vlamingen stimuleren om aan hun mentaal
welbevinden te werken.
Op www.geluksdriehoek.be staan praktische tips, filmpjes, oefeningen en
verhalen van (bekende) Vlamingen over verschillende geluksgerelateerde
thema’s. Er is ook een geluksmaat. Dat is een test die u meer vertelt over hoe
het gesteld is met uw geluk. Het dashboard houdt de resultaten voor u bij.
De geluksdriehoek werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven
met de hulp van heel wat experten. Het is het allereerste educatieve model
in Vlaanderen dat 100% toespitst op mentaal welbevinden.

Beweeg meer met de beweegroute!
Tijdens de wandeling van 770 meter komt u bordjes met
eenvoudige en moeilijkere oefeningen tegen om uw uithoudingsvermogen, evenwicht en kracht te trainen. De
oefeningen zijn makkelijk en leuk. 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 méér bewegen? Een fitter gevoel? Een betere
gezondheid en meer energie? Doe onze beweegroute
in het centum van Kampenhout. U vertrekt aan het
Gemeenteplein en wandelt verder langs de pastorij, de
kerk en de bib. Sportkledij is niet nodig!

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

Bereken een correcte huurprijs met huurschatter.be
Wilt u een woning huren of verhuren in het Vlaamse Gewest?
Dan kan u op www.huurschatter.be zelf nagaan wat een correcte huurprijs is voor die woning.
Via een aantal belangrijke kenmerken van de woning, zoals de gemeente, het aantal slaapkamers, een recente badkamer, een tuin of terras, maakt de applicatie een inschatting van
een correcte huurprijs. De vermelde huurprijs is enkel een schatting en dus informatief, maar
ze geeft zowel aan de huurder als aan de verhuurder een goede indicatie.

Sensibiliserende
actieweek verplichting
huuraffichering
Van 19 april tot en met 23 april zal er meer gericht gecontroleerd worden op het correct vermelden van alle verplichte gegevens op raamaffiches en -borden. Daarnaast
zal ook digitaal, via verschillende immobiliënsites, toegezien worden op de correcte vermelding van de huurprijs
en kosten/lasten bij woningen die te huur worden aangeboden.
Naast de huurprijs moeten ook de gemeenschappelijke
lasten (als die er zijn) en de EPC-score of energieprestatiecertificaat-score vermeld worden. Indien die verplichting niet wordt nageleefd, bedraagt de GAS-boete 100
euro.
Gratis raamaffiche of meer info?
Het woonloket stelt een gratis ontwerp van een raamaffiche ter beschikking. Wie nog andere vragen heeft over
de toepassing van de wettelijke verplichtingen over de
huurwetgeving, kan steeds terecht bij het woonloket.

KAMPENHOUT I Wonen

Meer info:
www.kampenhout.be/affichering-huurprijzen
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Tijdelijke uitbreiding
gerechtigden sociaal
tarief
De federale regering besloot om het sociaal tarief
energie tijdelijk toe te kennen aan personen die
recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Dit
om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.
Deze tijdelijke uitbreiding loopt van 1 februari tot en
met 31 december 2021. Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt voor de meesten van
deze doelgroep automatisch toegepast. De betrokken klanten zullen het sociaal tarief dus ten
vroegste vanaf mei 2021 op hun energiefactuur
zien. Personen met verhoogde tegemoetkoming
hebben ook recht op Vlaamse verhoogde premies
en andere voordelen ‘beschermde afnemers’.
Concreet betekent dit dat iedereen met verhoogde
tegemoetkoming (diegenen van wie het nummer
op de mutualiteitsklever eindigt op een 1) tot eind
dit jaar recht heeft op:
• Kortingsbon bij aankoop van een energiezuinige
wasmachine of koelkast. Deze is nu reeds beschikbaar voor iedereen met verhoogde tegemoetkoming.
• Premie voor een condensatieketel.
• Verminderd tarief van de bijdrage energiefonds,
via de factuur (0 euro i.p.v. 5,16 euro).
• Verhoogde Fluvius-premies voor energiebesparende investeringen in de woning.
• Verhoogde laag e-peil premie (+20%) voor energiezuinige nieuwbouwwoning of -appartement
(als de bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2016
werd ingediend).
Daarnaast blijven ze natuurlijk recht hebben op:
• De gratis energiescan
• De huur- en isolatiepremie voor huurwoningen
• De 0% energielening
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Betaalbaar wonen in Kampenhout: Woonproject Zuurhage
In Kampenhout langs de Zuurhage (zijstraat van de Tiendeschuurstraat) zal de Sociale Huisvestingsmaatschappij
Providentia, in samenwerking met Vlabinvest, een betaalbaar woonproject van Vlabinvest-koopwoningen bouwen.
Vlabinvest biedt betaalbare woningen aan in de Vlaamse
rand rond Brussel, met een korting tegenover de marktprijs.
Zo kunnen mensen met een klein tot middelgroot inkomen
in hun buurt blijven wonen. Kandidaten die in aanmerking
komen en een sterke maatschappelijke, socio-culturele en/
of economische band kunnen aantonen met de streek kunnen voorrang krijgen.

De woningen worden allemaal gebouwd volgens de bijnaenergieneutraal- of kortweg BEN-norm met een E-peil lager
of gelijk aan E30. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat
ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie,
koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt
uit groene energiebronnen gehaald (pv-panelen).
Wilt u graag meer info of inschrijven? Neem dan contact
op met Providentia via 05 452 72 43, kopen@providentia.be
of www.providentia.be. Via www.vlabinvest.be kan u nakijken of u in aanmerking komt.

Het project bevindt zich
op een rustige locatie,
met aandacht voor betaalbaarheid, kwalitatief wonen en energiezuinigheid.
Op wandelafstand bevinden zich bushaltes, het
centrum van Berg, een
sportcentrum, een bibliotheek, de basisschool
Spectrum, winkels en supermarkten. De start van
de bouw staat gepland in
het voorjaar van 2022.

Verhuur uw woning aan het sociaal verhuurkantoor

Welke voordelen heeft u als eigenaar?
Dankzij Webra heeft u geen administratieve beslommeringen, de garantie van stipte huurbetaling (zelfs bij leegstand of betalingsmoeilijkheden van de huurder) en de
zekerheid dat u de woning in dezelfde toestand terugkrijgt. Webra onderhoudt ook de minder aangename

DE WITLOOFGEMEENTE

contacten met huurders. Huurbegeleiding zorgt ervoor
dat het pand met het nodige respect wordt bewoond. Op
regelmatige tijdstippen brengen huurbegeleiders een
bezoek aan de onderhuurders.
Via het sociaal verhuurkantoor kan de eigenaar genieten
van een renteloze lening tot 25.000 euro om zijn renovatiewerken te financieren. U kan ook genieten van een renovatiepremie, verlaagd btw-tarief (bij nieuwbouw en bij
verhuur gedurende minstens 15 jaar aan het SVK), verlaagd tarief van de onroerende voorheffing, gunsttarief
registratierechten, geen risico op leegstandsheffing en
gesubsidieerde uren van klus- en renovatieploegen.
Meer info:
• www.webra.be
• 02 451 24 90
• administratie@webra.be

KAMPENHOUT I Wonen

Het is aangenaam wonen in Kampenhout! Geen wonder
dat de vraag naar comfortabele en betaalbare huurwoningen toeneemt. De gemeente Kampenhout en het
Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant (SVK Webra vzw)
streven ernaar dat iedereen beschikt over woonzekerheid in een kwaliteitsvolle woning, tegen een betaalbare
prijs en in een behoorlijke woonomgeving. Webra huurt
woningen van privé-eigenaars voor een termijn van 9
jaar, ondersteunt de eigenaar bij het renoveren van de
woning (indien nodig) en verhuurt de woning dan door
aan een redelijke huurprijs.
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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)
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