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op zondag 11 september is het in Vlaanderen Open-Monumentendag.
Kampenhout doet ook mee!
Het hoofdthemavoorditjaar luidt: "Monumenten in vervoer(ing)"
Wij zullen dus in de eerste plaats aandacht besteden aan ons patrimonium
dat te maken heeft met de meest uiteenlopende vormen van transport.

Zo komen bij ons in aanmerking:
De vaart -i- sluisdeuren. De Kampenhoutse sas-deuren zijn immers de oudste
van het kanaal en zullen waarschijnlijk geklasseerd worden.

In de tuinbouwveiling "Brava" is een gids ter
plaatse om U te tonen hoe de groenten er
bewaard worden en waarheen ter wereld ons

witloof vervoerd wordt.

De mooi gerestaureerde afspanning
't Zandvliet Is zeker een bezoek waard.

Bij mooi weer kan je van "t Zandvliet" langs het
Tonzentpad en de Streekweg (langsheen de
Molenbeek, ±1 km) wandelen of fietsen naar
het Kasteel ter Loonst, één van onze mooiste

kastelen gebouwd in de 12 de eeuw. Bij een
hapje en een drankje kan U er alles vernemen
over de historische waarde van dit kasteel én

De tuinbouwveiling "Brava"
waar gezorgd wordt voor
verkoop en vervoer naar
binnen- en buitenland van

onze groenten, in het bijzonder
van het Kampenhoutse
witloof.
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De oude afspanning
"t Zandvliet" aan de Aarschotsebaan 96 te Reist, vroeger
stopplaats van de postkoets Brussel-Aarschot en wisselplaats
voorde paarden.

Het Kasteel "Ter Loonst" aan de Terloonststraat 22 te Reist dat
door Keizer Karei V in 1538 uitgekozen werd als
overnachtingsplaats op zijn doorreis naar Duitsland.

Door dit aanbod krijgt U op onze Open-Monumentendag '94 een
heel ander patrimonium te bezichtigen. Hopelijk zal er evenveel
interesse zijn als de vorige jaren. Onze gidsen zullen ter plaatse
zijn om Li de nodige uitleg te verschaffen.

Op de Vaart (Kampenhout-Sas) zal een boot tweemaal versast
worden tussen 14 en 17 u. U kan meevaren tot Wespelaar en dit
boottochtje combineren met een geleid bezoek aan het domein
de Spoelberch (±1u.). Per fiets kan u het domein bereiken langs
het jaagpad naast de vaart.
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genieten van de wondermooie tuin van

Mevrouw de Gravin.

De dorstigen laven en de hongerigen spijzen
is hier het werk van onze plaatselijke Rode
Kruisafdeiing.

Wij zorgen voor een goede bewegwijzering,
hopen op prachtig weer en wensen U allen
een deugddoende namiddag met veel open-
monumenteh plezier.

Informatie op Open Monumen
tendag (11 sept. a.s.) in de
sporthal aan de Zeypestraat 26
van 13 tot 17 uur

Openingsuren van de monu
menten van 14 uur tot 18 uur

Gidsbeurten om het uur van 14

uur tot 17 uur

Parkeergelegenheid; te Reist
tegenover de St. Jozefskerk,

Kampenhout-Sas aan het
veilingcomplex (achterkant,
tegenover Kasteel Ter Loonst)
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GEEN ONGEADRESSEERDE REKLAME A.U.B.
Niet iedereen is gediend met ongevraagd reklamedrukwerk.
Het schepencollege bestelde bij de Bond Beter Leefmilieu kleine zelfklevers zoals hieronder afgebeeld:

REKLAME A.U.B.
Bond Beter Leefmilieu

Door de sticker op uw brievenbus te kleven, kunt U duidelijk te kennen geven geen reklamedrukwerk meer te
wensen.

De stickers zijn gratis te verkrijgen op de milieudienst van de gemeente (gemeentehuis - Technische Dienst -
1"® verdieping) elke werkdag tussen 9.00 en 11u30 en op dinsdagavond tussen 17.00 en 20.OOu.


