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DE BESTE WENSEN VAN
TEAM BURGEMEESTER
Een nieuw jaar ziet er steeds een beetje anders uit. Elke dag ziet er steeds een beetje anders uit. En maar goed ook.
Zo kunnen wij ons aanpassen, bijsturen waar nodig en ons blijven inze� en voor een samenhangende samenleving
en bevorderen van ons levendig Kampenhout.
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Bubbels met hapje.

zondag 29 januari 2023
van 11.00 tot 13.00 u.

Ongeveer 35 jaar geleden hielp ik samen met mijn lief Ilse 
op het Seniorenfeest in de sporthal van Kampenhout. Ik 
was 19 en zij 18, we deden het uit vrije wil en ’t was nog
plezant ook! Politiek was toen heel ver weg maar we hiel-
pen wel. Onze ouders moedigden ons aan te helpen waar 
nodig. Samen met vele kameraden van o.a. de Chiro en an-
dere verenigingen beleefden we een superleuke en toffe 
periode. We vonden veel uit en organiseerden vanalles. 
Het is niet toevallig dat men zoekt naar mensen uit ver-
enigingen om mee te bouwen aan de gemeente. De beleid-
voerders van destijds merkten onze inzet op en wisten mij 
(ons) te vinden. Enige tijd later - en na veel aandringen - zet 
je uiteindelijk dan toch de stap naar de politiek.

Wat heeft dit nu met de nieuwjaarsboodschap en ons 
Team te maken? Veel, heel veel!

Een belangeloze inzet voor het verenigingsleven en er 
veel plezier uit halen is de boodschap. Het zit in ons DNA, 
maar het moet er blijven inzitten. Over de politiek praten is
tegenwoordig niet gemakkelijk. Vele mensen beoordelen 
de politiek negatief alvorens de ware defi nitie en inzet hier-
van gekend is. De pers speelt hier, niet altijd even recht-
vaardig, op in en deelt de klappen al uit voor de boodschap 
is gegeven. Om van sommige socialemediakanalen maar 
te zwijgen…
Dit maakt het juist moeilijk om geëngageerde personen 
aan boord te krijgen. Beslissingen nemen en indien nodig 
tegen de stroom ingaan in het belang van iedereen is aan 
politiek doen! Het blijf de uitdaging en de motivatie om er 
elke dag tegen aan te gaan.

Veel mensen zetten zich dagelijks in voor diverse ver-
enigingen en denken en werken mee aan de toekomst.
De politiek kan je vergelijken met een vereniging.
En als die ‘uit de kluiten gewassen vereniging’ nu toevallig 
de gemeente is word je politieker en wordt de perceptie 
anders. Dat hoeft niet!
Wat is onze boodschap? Het belang van onze inwoners 
primeert boven onze persoonlijke en politieke belangen. 
Dat moet bepalend zijn voor ons beleid.

Familie, vrienden, verenigingen en ook wij, de beleidsmen-
sen, hebben de taak om het sociaal weefsel te versterken 
en waar nodig te herstellen.

Ons Team Burgemeester en ikzelf geloven hierin en zullen 
ons elke dag er voor blijven inzetten. Ik ben ervan over-
tuigd dat éénieder zijn steentje zal bijdragen, ieder op zijn 
manier en met eigen talenten en mogelijkheden, om zo ons 
sociaal netwerk warm en hecht te houden. Vanuit respect 
voor het verleden maken we ons klaar voor de toekomst. 

Het begint bij onszelf! Het geloof in een sociaal sterkere 
binding. Niet toevallig is de kern van onze beleidstekst 
‘ontmoeten en verbinden’.
Het ontmoeten is er al maar het verbinden kan beter. Hier 
zetten we samen onze schouders onder.

Mijn beste wensen en vooral een goede gezondheid. Ik 
hoop jullie deze wensen persoonlijk te kunnen overmaken 
op onze nieuwsjaarsreceptie. 

Uw burgmeester

Kris Leaerts en het hele Team



Ik ben Kurt Schoevaerts, geboren en 
getogen Kampenhoutenaar.Mijn ou-
ders en grootouders zijn hier altijd 
actief geweest in het verenigings- en 
parochiaal leven.

Ik heb het nooit anders geweten en 
zie het als één van de bouwstenen 
waarop Kampenhout steunt. Zelf ben 
ik actief als o.a. muzikant in de fanfa-
re in Relst en lid van de landelijke gil-
de. Misschien zegt mijn familienaam 
u iets en dat kan, want mijn grootva-
der is één van de ere-burgemeesters 
van onze gemeente. Ook hij werkte 
aan Kampenhout en dat is wat ik ook 
graag wil doen. Meebouwen aan ons 
Kampenhout, een landelijke, levende 
gemeente. Een plek om veilig op te 
groeien en te genieten van het leven. 

Samen met mijn vrouw Carla en onze 
kinderen hebben we de kans gehad 
om een thuis te bouwen voor ons 
nieuw samengesteld gezin in onze 
landelijke witloof gemeente. Tijdens 
de 48 jaren dat ik Kampenhoutenaar 
ben, heb ik ook gezien dat ons dorp is 
gegroeid, ons witloof heeft niet meer 
de bovenhand en we leven met meer 
mensen samen. Ons “witte goud” zit 
echter niet alleen in het witloof, maar 
ook in onszelf, de Kampenhoutenaren 
in verenigingen, parochies, sport- en 
jeugdbewegingen, fanfares, al onze 
vrijwilligers. En daar zit ons goud om 
onze gemeente open te laten bloeien 
en nog mooier te maken.

Ons Kampenhout, dat is waar ik graag, 
samen met Team Burgemeester, mijn 
schouders onder zet.

Ik ben sinds kort bij Team Burge-
meester, ik wil me graag inzetten 
voor deze gemeenschap. Daar gaat 
politiek voor mij over, ongeacht de 
politieke kleur. Sinds 2012 woon ik 
in Nederokkerzeel, ik ontdekte de 
knappe landelijke omgeving. Mijn 
politieke kriebel is gegroeid doordat 
mijn grootvader, gemeenteraadslid in 
Boortmeerbeek, mij het goede voor-
beeld gaf. Op professioneel vlak ben 
ik IT-manager en ik kan deze erva-
ring benutten om voor de inwoners 
van Kampenhout meer bewustzijn te 
creëren op vlak van veiligheid in de 
digitale wereld. In m’n vrije tijd steek 
ik graag de handen uit de mouwen 
en help ik andere graag. Tijdens het 
Mosselfeest van Team Burgemeester 
maakte ik meteen kennis met een tof-
fe bende harde werkers. Ik voel me 
er direct op mijn gemak en kijk al uit 
naar wat we samen nog kunnen rea-
liseren als team.

Ik ben 44, woon samen met Lien en 
onze twee tienerdochters op de Jen-
nekensheide, vlakbij het Steentjes-
bos. Team Burgemeester spreekt me 
om verschillende redenen aan, de in-
tegere manier waarop Kampenhout 
vandaag bestuurd wordt en ik denk 
ook graag mee na over de toekomst 
van het dorp. Vooral de domeinen 
economie, verkeer en duurzaamheid 
boeien me.

Ik ben eigenaar van twee bedrijven 
in Kampenhout, een actief in cyber-
security en nog een in mobiliteits-
advies. Toen ik 18 was kocht ik een 
blauwe Volvo Amazon uit ‘67 en die 
heb ik nog steeds, voor het geval dat 
ik me ooit nog eens zou vervelen. Al 
gebeurt dat nog zelden.

VOORSTELLING NIEUWE LEDEN

KURT SCHOEVAERTS NICK  VANMEERBEECK FREEK MICHIELS

WILLIAM,
ONZE FIERE
VOORZITTER
We trokken met ons Team Burgemeester op teambuilding. Een hele dag vol 
verassingen, met als start een lekker ontbijt bij Bakkerij Allemeersch.
Iedereen samen de bus op naar het politiegebouw van KASTZE te Steen-
okkerzeel. Daar kregen we een leerrijke en boeiende uiteenzetting over de 
werking van de politie door onze korpschef Filip Van Steenbergen.
Vervolgens reden we naar het mooie domein Drie Fonteinen waar we een 
lichte lunch namen om dan te starten met een hollewegenwandeling onder 
een herfstzonnetje. Nadien nog wat brainstormen en wat constructief over-
leg onder de bestuursleden om dan af te sluiten met een diner.
We hadden een geweldige dag samen, ik ben fi er en trots op dit Team! 
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Hartverwarmend om te zien hoe Kampenhout zich weer solidair toont.
Er werden maar liefst 213 maaltijden afgehaald en op de eetdag in de zaal 
werden nog 212 porties geserveerd! Jullie schonken ook 54 uitgestelde 
maaltijden weg. Dank aan al wie zich hiervoor inzette.
Helpende handen zijn goud waard.

Greet Willems, Rina Vanosmael en
Filip Van de Maele (bijzonder comité sociale dienst)
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WENSEN TEAMLEDEN

Ik wens iedereen een gezond en vre-
dig 2023, met meer verdraagzaam-
heid en respect voor mens en natuur! 

William Hanssens

Geniet in 2023 gewoon van elke dag 
die je tegemoetkomen mag. Veel 
vreugde, liefde en een sprankelende 
gezondheid en steeds weer proberen 
naar mekaar te luisteren. 

Jean-Marie Nevens 

Ik wens je de kracht om te verande-
ren wat je kan veranderen, de moed 
om te aanvaarden wat je niet kan ver-
anderen, en de wijsheid om luisteren 
in plaats van te oordelen.

Filip Van De Maele 

Ik wens iedereen ook dit jaar 365 da-
gen vol liefde en respect voor elkaar.

Kurt Schoevaerts

Ik wens iedereen een goede gezond-
heid, veel geluk, warme vriendschap-
pen en massa’s positiviteit. Geniet 
van elke dag en wees mild voor jouw 
medemens. 

Bart Crommelinck

Ik wens jullie 365 dagen gevuld met 
warmte en licht, een nieuw jaar boor-
devol geluk! 

Margo Verbist

Een nieuw jaar, nieuwe wensen of 
toch weer niet zo nieuw... In 2023 
wens ik iedereen veilig op weg te 
kunnen gaan en veilig terug thuis te 
komen langs Kampenhoutse wegen. 
Samen met een portie gezondheid 
en een fl inke dosis goesting zal het 
nieuwe jaar een mooi jaar worden.

Stefan Imbrechts

Met elkaar.
Voor elkaar.

Ik wens je
Iets goeds iets lekker
Iets geks iets gekker

Iets aardig iets liefs
Maar hoe dan ook iets positiefs

Ik wens je tranen van het lachen
je allerbeste zoen.
Moed voor dingen die je
niet zou doen

Een blij en gezond Nieuwjaar 
wees lief voor jezelf
en voor elkaar

Edith Grauwels

Mag 2023 jou een sprankelende ge-
zondheid brengen voor jou en je dier-
baren, geluk zit in een klein hoekje, 
geniet er met volle teugen van, je kan 
het vinden in zovele dingen…

Anja Decoster

Ik wens jou dat er een jaar op je 
wacht, dat vooral naar je lacht! 

Laura Nevens 

Dat liefdevolle toewijding de grond-
stroom mag blijven in uw familie en 
buurt. Dan scheppen we verbonden-
heid en wordt 2023 een gelukkig jaar.

Greet Willems

Wij wensen jullie veel liefde voor el-
kaar, geef weg wat je kan missen en 
je hart zal zich niet vergissen.

Sonia Dewandeler en Ward Vanhecke 

Nieuwe avonturen lonken achter de 
hoek van 2023. Laat het een uitda-
gend nieuw jaar worden!

Natascha Sobolewski 

Wensen is vurig verlangen naar…,
hopen op… Ik wens dat je altijd iets 
mag hebben waar je naar kan uitkij-
ken, waar je mee aan mag bouwen en 
nadien ten volle van kan genieten. 

Helena Molineaux

Een warme wens voor jou en zij die 
jou omringen, het allerbeste voor het 
nieuwe jaar, bergen van geluk in gro-
te en kleine dingen maar vooral veel 
vreugde met elkaar. Zo kan 2023 niet 
meer stuk! 

Daniëlle Van Meldert 

Laten we in 2023 allemaal een licht-
puntje voor elkaar zijn en voor elkaar 
zorg dragen, mijn allerbeste wensen!

Glenda Kempenaerts

Wij wensen jullie een groot pak ge-
luk, met warme vriendschappen, 
toffe momenten in je vriendengroep 
en vereniging. Dat jullie in goede ge-
zondheid mogen genieten van wat 
elke dag brengt. We hopen dat 2023 
een prachtig jaar wordt! 

Rudy Peeters  - Rina Vanosmael
Hendrik De Reus - Johnny Aerts

Jesse Imbrechts
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