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Cultuur
In mei 1996 organiseerde de
Cuituurrood van Kampenhouf in
samenwerking mef hef gemeenfebesfuur de fenfoonstelling - 7 kampenhoufse kunstenaars - in het kader van
de week van de amateurkunste
naars.

In aansluiting op deze 2-jaarlijkse
tentoonstelling nam de schepen van
financien, dhr Jean Meeus, het initia
tief om in de begroting een budget te
voorzien voor de aankoop van een
kunstwerk van een plaatselijke kun
stenaar die deel genomen heeft aan
de tentoonstelling om zodanig het
kunstpatrimonium van de gemeente
verder op te bouwen.
Mv. Carine Campe was een van
deze 7 Kampenhoutse kunstenaars.
Zij is een jonge kunstenares afkomstig,

De opdracht die zij kreeg was vrij
eenvoudig: een schilderwerk maken
dat typerend is voor Kampenhout.

burgemeester van Kampenhout van
1818 tot aan zijn dood in 1847.
Via een omweg kwam het kasteel

Carine stelde voor om het Kasteel

dan in het bezit van Baron Jean de

van Wilder te vereeuwigen op doek,
vanwege de politieke binding door
de eeuwen heen met de gemeente
Kampenhout.
Even schetsen: het oorspronkelijk

Vinck de deux Orp die eveneens
burgemeester was van Kampen
hout en provinciaal raadslid van

Kasteel van Wilder dateerde van

Brabant evenals zijn zoon Georges
vader
Yvonne

van
en

Georges-Henri,

Antoinette. Het is

1365 en werd in 1578 vernield

Antoinette die in het huwelijk treedt
door de Staatse troepen die de Prins met graaf Andre de Broqueville
van Oranje naar Antwerpen hadden zoon van Charles de Broqueville gebracht. Het werd weer opge
een staatsminister. Tijdens die
bouwd en een tweede maal door
periode werd het kasteel verfraaid
brand verwoest in 1622 door de

Spanjaarden.
De wederopbouw gebeurde in

met een dak a la mansart.

Raymond-Henri, vrijgezel gebleven,
adopteerde een der zonen van zijn
1629/1630. Toen kwam het kas
teel in het bezit van de familie de zuster, wijlen graaf Baudouin de
Broqueville, echtgenoot van gravin
uit de streek van Latem. Geboeid Fourneau de Cruyckenbourg uit
Ariette de Briey, die sedert 1956 het
door haar geboortestreek, het Ternat. Toen werd ook de dreef
latemse leielandschap, experimen aangeplant - oorspronkelijk populie kasteel kwam bewonen. Zij woont
nog steeds met haar familie op het
teert zij vanaf jeugdige leeftijd met ren.
Omstreeks 1823 werd de oorspron kasteel.
kleur en materie om zich later te ver
volmaken aan de Portaelsschool kelijke waterburcht gesloopt en werd Het schilderwerk zal opgehangen
voor beeldende kunsten te Vilvoorde

door

en aan de kunstacademie De Lei te

d'Hoogvorst het huidige sierlijke kas
teel in laat-klassicistische stijl

Leuven.

baron

vander

Linden

Voor haar kunstuitingen doet zij gebouwd. Baron Charles vander
beroep op verschillende technieken: Linden d'Hoogvorst was meier en
olieverf - pastel en aquarel. Haar stijl
is gevarieerd en ongedwongen en
meestal geleid door stemmingen,
hetgeen haar werken tot een intro

vert gebeuren maakt. Dikwijls wijzigt
zij met opzet de kleuren om de com
binatie met het ritme van de afbeel
dingen nog te ondersteunen.
Zij stelde sinds 1991 reeds verschei
dene malen haar werken tentoon te

Kampenhout,

Woluwe,

Ukkel,

Brasschaat, Deurie tot zelfs in Parijs de academie de Lutece.

worden in een openbare ruimte Vi'^
de gemeente. De bedoeling is zo
onze plaatselijke kunstenaars te pro
moten en kenbaar te maken bij het
grote publiek.

Opening Gemeentelijk Park
OUDE PASTORIJS
Tijdens de jaarmarkt van zondag 25 mei e.k. wordt het
Gemeentelijk Park aan de Oude Pastorij officieel geopend.

Vanaf 10.00 uur is er de nodige animatie voorzien (muziek, dans,
ambachten, ...).
Om 1 1.00 uur begint het jaarlijks aperitiefconcert door de
Kampenhoutse fanfares op de binnenkoer van Rusthuis Molenstee.
U KOMT TOCH OOK!

"TtPRIf

Zaterdag 19.4
Zondag 20.4
Maandag 21.4
Dinsdag 22.4
Woensdag 23.4
Donderdag 24.4
Vrijdag 25.4
Zondag 27.4

^gens in april

Fusieconcert - Zaal Pax - ingericht Kon. Fanf. De Toonkunst
Giidenbal - Kon. StSebastiaansgilde - Zaal Bloemenhof
Opendeurdag KWB - Zaal Pax
Werkprogramma BBB - KVLV - N.O.

Sjabloneren
De Kruidentuin - KVLV - N.O.

Bloemschikken Culturele Kring - Onder de Toren, Berg - 20 u.
Bloemschikken KVLV Kampenhout
Feestvergadering KVLV - N.O.
Open Deur KVLV-Kampenhout
De waarde van het Esperanto door Frans Croon
Davidsfonds

Maandag7.7-14.7-21.7-28,7
Fietstocht KVLV Kampenhout
Vrijdag 11.7
Parkfeesten - Will Tura met TURA TOUR '97
Zaterdag 12.7
ROAD SHOW DE PRE HISTORIE LIVE
met Guy De Pré
Zondag 13.7
Verkiezing Kampenhoutse Kinderburgemeester
metMarijn Devaick
'Kampenhoutse uitsmijter'
vrij podium voor beginnende groepen

Week-end voor 15.08 en week-end van 15.08

fanfare feesten veiling Kampenhout
'Fanfare De Vlaamse Leeuw'

Mtl ■
Donderdag 8.5
Zaterdag 10.5

Woensdag 14.5
Donderdag 15.5
Woensdag 21.5
Woensdag 28.5
-Underdog 29.5

Koningsschieling - Kon. St, Sebastiaansgilde
Sportstadion Kampenhout
Bloemenverkoop - KVLV Berg
Koninklijke Fanfare 'De Toonkunst'
Slotconcertjeugdmuziekkamp
Koninklijke Muziekfederatie Vlaams-Brabant in de sporthal
schoolcomplex Berg
Koken met kruiden - KVLV - N.O.

Bloemschikken KVLV Kampenhout

Zaterdag 20.9
Zondag 21.9
OKTOBER

Zaterdag 11,10
Zaterdag 18,10

Spreekavond: Incontinentie - KVLV Buken
Reis: Verrassend Limburg - KVLV - N.O.
Bloemschikken Culturele Kring
Onder de Toren Berg - 20 u.

Viering 150jaar Kon.fanfare
De Eendracht Kampenhout
Viering 150jaar Kon.fanfare
De Eendracht Kampenhout

Zondag 19.10
25.10 of 26.10

Festival van Vlaanderen - kerk Berg
Herfstconcert Kon. Fanfare
De Eendracht Kampenhout
Herfstconcert Kon. Fanfare
De Toonkunst - schoolcomplex Berg
Familie eetdag Kon. Fanfare
De Eendracht Kampenhout
Concert Kon.fanfare de Verbroedering

jünT
'NÓVEMBER

Zondag 1 of 8.6
Zaterdag 14.6
Zondag 15.6
Maandag 16.6
Donderdag 19.6

Zondag 22.6
Maandag 23.6
Maandag 30.6

Wandeling o.Lv. M.Janssens - Davidsfonds
Feestvergadering KVLV Kampenhout
St. Lutgardisviering - Davidsfonds
Fietstocht KVLV Kampenhout
Bloemschikken Culturele Kring - Onder de Toren Berg - 20 u.
Bloemschikken KVLV Kampenhout
Slotviering 20jaar VGSK - Park van Reist
Fietstocht - KVLV Kampenhout
Fietstocht - KVLV Kampenhout

Ton"

Zondag 6.7

Bedevaart - Fietstocht Scherpenheuvel
KVLV-N.O.

Zondag 2.11

Eetdagen bivok
Eetdagen bivok

1 ste zaterdag

Concert fanfare De Vlaamse Leeuw

Zaterdag 1.11

I ste zaterdag februaiT
1 ste zaterdag maart
1 ste zaterdag december=concert
jaarlijks; week-end voor en week-end van 15.8
feesten veiling Kampenhout

worden voorgelegd. Bij even- ^

DISTELBESTRIJDING

De verantwoordelijke huurders,
eigenaars van terreinen dienen in
toepassing van het KB. van
19.1 1.1987 betreffende de bestrij
ding van voor planten en plantaardi
ge producten schadelijk organismen
te zorgen voor de vernietiging van
de akkerdistel, speerdistel, KaleJonker en kruldistel.

Bij nalatigheid van de verantwoor

delijke huurder, eigenaar en/of
gebruiker wordt deze vernietiging
ambtshalve door het gemeentebe
stuur gedaan en zijn volgende tarie

tueel verlies, proces-verbaal
van verlies laten opmaken.
Verder dient u zich te voorzien

van 3 recente pasfoto's en 300 fr.,

per jaar geldigheid vermeerderd met
220 fr. administratieve kosten. Een
reispas kan maximum 5 jaar geldig
zijn. Bij aflevering minimum 4 dagen

na aanvraag, wordt behoudens spe
ciale omstandigheden de oude reis
pas ingeleverd.
Voor de aflevering van een reispas

aan minderjarigen is een ouderlijke
machtiging noodzakelijk.

ven van toepassing:

- vaste verplaatsingskosten 2.000 fr
-manuren
- machine uren

1.360 fr
2.200 fr

Om nodeloze kosten te vermijden is
het aan te raden zelf tijdig voor deze
vernietiging in te staan.

Het feit dat dergelijke distels op een
perceel AANWEZIG zijn is een over
treding. Er dient niet noodzakelijk
een voorafgaandelijke verwittiging
gestuurd te worden.

GESTOLEN / GEVONDEN
VOORWERPEN

de politiediensten mogelijk te maken
om weergevonden fietsen aan de
rechtmatige eigenaar te kunnen

teruggeven is het noodzakelijk bij

ieder verlies/terugvinden/verdwij
ning van een fiets
hiervan
proces
te

laten

opstellen waarin de

Informatiebrochures betreffende
diefstalpreventie, registreerkaarten
en UV-stiften zijn nog steeds te ver
krijgen bij de politiediensten.

voornaamste

en

bijzondere kenmer
ken van de fiets
worden opgeno
men.

VERKOOP VAN

GEVONDEN
VOORWERPEN

DIENST REISPASSEN

Reispassen dienen persoonlijk aan
gevraagd en persoonlijk afgehaald
bij de politiediensten. Bij de aan
vraag moet steeds de vorige reispas

Zoals sommige Jongeren al hebbed
ondervonden wordt door de politie
diensten van onze gemeente bij vast
stelling op de openbare weg van
opgedreven bromfietsen, de inbe
slagname onmiddellijk toegepast!!!
Dit in het belang van hun eigen vei
ligheid en eventueel ter bescherming
van de aansprakelijkheid van hun
ouders !!!

Gestolen/gevonden fietsen: Om het

verbaal

PREVENTIE

OPGEFOKTE
BROMFIETSEN

HEEFT PLAATS OP

14/09/97 OP
KERAMSZONDAG,
BINNENKOER

GEMEENTEHUIS.

PLAATSELIJK WERKGELEGENtiEIDSAGENTSCHAP VAN KAMPENHOUT

DRINGENDE OPROEP
AAN ALL£ WERKLOZEN DIE

2 jaar sfempelen én ouder dan 40 jaar zijn.

Wegens het stijgend succes van het PWA van Kampenhout worden de wachtlijsten voor tuinieren, poetshulp en
allerlei klusjes met de dag langer.
Indien u, in afwachtig van vast of tijdelijk werk, uw dagen zinvol wenst door te brengen en tevens iets wenst bij
te verdienen, neem dan zo vlug mogelijk contact op met de PWA-beambte, Lieve Thielemans, Dorpsstraat 9 te

Kampenhout op het telefoonnummer 016/65 04 70 tussen 8.30 uur en 12.00 uur
of persoonlijk tussen 10.00 uur en 12.00 uur op het bureel in de O.C.M.W.~gebouwen.
AAN DE GEBRUIKERS VAN HET PWA VRAGEN WE EVEN GEDULD TE OEFENEN ...

Lieve Thielemans,
PWA-beambte.

Meegeoeelo
RODE KRUIS-VLAAN DEREN

BLOEDTRANSFUSIECENTRU M
arr. LEUVEN

^RG

nAMPENHOUT centrum
Reist

NEDEROKKERZEEL
Dff

18.00-21.00
gemeenteschool
vergaderzaal O.C.M.W. 18.00-21.00
18.00-21.00
Park van Reist
18.30-20.30
gemeenteschool
r#////////

UMÊÊ
Vanaf 22.02.1997 werd de lijn 285

(Mechelen - Kompenhout/Wespelcar
- Leuven) opgesplitst in de lijnen 284
(Mechelen - Hoacht - Leuven) en 285
(Mechelen - Kampenhout - Leuven).

21/05
09/05
21/05
09/04

19/08
20/08
20/08
02/07

18/1 1
13/11
10/11
01/10

KWB
Na 5 succesvolle meerdaagse fietsuit-

stappen (o.a. naar Rome en Santiago
de Compostella) kan een vervolg niet
uitblijven.
Volgend jaar, in juli 1998 fietsen wij
van Kampenhout naar Lourdes en

Hierbij zal lijn 284, als nieuwigheid,

terug.

Haacht centrum bedienen met een fre

Zich kandidaat stellen voor deze fiets

quentie van 1 bus om de 30 minuten in
de spitsuren en 1 bus om de 60 minuten
in de daluren.

tocht kan slechts tot 20 april 1997. Het
aantal deelnemers is beperkt. Neem
vrijblijvend inlichtingen bij Roger

Meer inlichtingen bij mej. Van Waeyen-

Hannes, Tiendeschuurstraat 48 te Kam

berghe-tel. 02/526.28.51.

penhout (Tel. 016/65.60.18).

SPORT
1'^' uitgave van de Kampenhoutse Sportieve Gordel
Zaterdag 31 mei e.k.
Verfrek; sporthal Berg 1 3.30 u.

U kon deelnemen con volgende sporten
(verspreid over een ongeveer
9 km long parcours)

's Avonds in de sporthal van Berg:
'JAARLIJKSE KAMPIOENENVIERING'

- ben jij in één of andere sport kampioen ?
- is je ploeg kampioen ?

• badminton

• strafschoppen trappen
• wipschieten

meld dit dan vlug aan de sportfunctionaris

•golf

JS

• auto-racen (miniatuur auto's)
• joggen
• ballet
Dit parcours

kunt U per fiets of te voet afleggen. V

LV.K.

(Leefbaar Verkeer
Kampenhouf)
Beste inwoners van Kampenhout,
U kent ons nog van de fietshelmenactie.,.toch nog even opfrissen. Wij zijn

(O]6/65 99 75) of bij de schepen van sport.

ZATERDAG 3 1 MEI /
KAMPENHOUTSE
SPORTIEVE DAG !!!!!

Uit onze vorige bijeenkomsten (voor de
fietshelmenactie) is een grote bezorgd
heid gebleken voor de verkeersveilig
heid in onze gemeente. We vonden het

daarom nuttig om nog tijd vrij te maken

leeftijd) het verkeersgedrag van hun
chauffeurs (ouders, grootouders, bus
chauffeur, ...) kunnen beoordelen. In
de klas zullen de leerlingen het hier in de
verkeersles eveneens over hebben.

Deze actie kan aanleiding geven tot
een gesprek met uw kind over ons en
weliswaar enkele schoonheidsfoutjes, hun verkeersgedrag.
mensen uit de diverse oudercomités,
maar er is nog ander werk te doen.
Zo zullen wij hen duidelijk maken dat
directies en leerkrachten van alle scho
We menen het zelf allemaal goed met ook wij uit onze fouten kunnen leren.
len van Kampenhout, samen met
onze kinderen maar toch moeten we
De groteren kunnen erop gewezen
gemeenteraadsleden, schepenen, de
toegeven dat we niet altijd zo n goed worden dat ze zelf in'het verkeer extra
Kampenhoutse politie en dit onder de
voorbeeld zijn. leder van ons kent de moeten opletten om niet het slachtoff-^
deskundige coördinatie van de u niet
regels die gelden in het verkeer maar te worden van deze snel gebeurde
onbekende BGJG.
toch durven we al eens 'over de maar risicovolle fouten van anderen.
schreef te gaan. We mogen echter niet U weze gewaarschuwd en kan u alvast
uit het oog verliezen dat deze kleine of gaan oefenen in goed verkeersgedrag.
grote verkeersfouten grote risico's De bedoeling is dat we over ons ver
inhouden, dit tot ergernis van mede
keersgedrag gaan nadenken en niet dat
weggebruikers. Ze leiden bovendien deze informatie wordt doorgegeven
tot een groter gevoel van onveiligheid aan de politie.
voor meer acties rond dit thema. De

fietshelmenactie was een succes, met

en stress in het verkeer.

Omdat volwassenen, net als kinderen,
soms eens 'een stok achter de deur'

nodig hebben en kinderen veel leren als
ze eens aan de andere kant van de les
senaar staan ziehier ONZE PLANNEN ...

n de week van 21 tot en met 27 april
plannen we in alle Kampenhoutse
scholen een verkeersweek. De kinde

ren zullen dan, aan de hand van een

soort vragenlijst, (aangepast aan hun

Iedereen, ook diegene die geen kriti
sche beoordelaar achter in z'n wagen
zitten heeft, vragen we tijdens deze

week extra aandachtig te zijn.
Natuurlijk is het nog belangrijker om
ALTIJD correct en hoffelijk in het ver
keer te zijn. Wij appreciëren het ten
zeerste en de politie ondersteunt ons
hierbij.
Bedankt namens de werkgroep
Leefbaar Verkeer Kampenhout.

INLEIDENDE TEKST

Sinds 1995 ging in alle Vlaamse gemeenfen hef Jeugdwerkbeleidsplan van
sfarf. Dif plan dient driejaarlijks opgesteld te worden en bevat alle doelstellin
gen die het gemeentebestuur aan het einde van de volgende drie jaar bereikt
wil hebben. Dit plan wordt opgesteld door vertegenwoordigers van de
gemeente en vertegenwoordigers uit de bestaande jeugdverenigingen.
Omdat wij niet alle wijsheid in pacht hebben, zouden wij jou graag eens aan
het woord laten. Wij zouden graag van je horen wat jij gerealiseerd wil zien
voor het jaar 2001 om is. Omdat we ook wel weten dat de wensen van een
zesjarige anders liggen dan die van een 2S-jarige, hebben we drie verschil
lende vragenlijsten ontworpen. Het zou veel voor ons betekenen wanneer je
jouw ingevulde formulier in één van de daartoe dienende brievenbussen (te

^nden in alle openbare gebouwen) zou deponeren of zou terugsturen naar
de gemeentelijke jeugddienst, t.a.v. Elke Andries, Dorpsstraat 9, 1910
Kampenhout. Voor meer informatie kan je altijd bellen op het nummer

016/65.04.70, of één van de volgende personen aanspreken :
Claes Bert

Langestraat 16A

Kampenhout

Croon Stef
Keppens Vincent

Laarstraat 56

Nederokkerzeel

Kampenhoutsebaan 37

Berg-heide

Nederokkerzeelstraat 18 bus 4 Berg
Balkestroat 51
Reist
Rood Kloosterlaan 68
Kampenhout

Roesems Bruno
Schoevaerts Bart
Vander Eist Paul
Van Steenwinckel Krista

Mostaardstraat 1

Verstraeten Bert

Bosstraat 2A

Nederokkerzeel
Reist

Ms ik
...

Wij zijn op zoek naar
jouw idee !?
Voor alle kinderen in het Lacher Onderwijs
Als ik burgemeest'er zou zijn in Kampenhout,
wat zou ik dan doen ? ...

ik Burg€th€€sti€r v/a^ ...
Wij zijn op zoek naar jouw idee !?
Vnnr allejongeren in het Middelbaar Onderwies
1. Identificatiegegevens
Leeftijd:
Geslacht:

Deelgemeente:

Kruis aan en vui aan welke van de volgende verenigingen door jou gekend zijn en van welke verenigingen je zelf
lid bent of geweest bent binnen de gemeente Kampenhout.
Vereniging

gekend

lid

Vereniging

jeugdraad

speelplein

jeugdbeweging scouts, chiro

jeugdatelier

muziekvereniging

13+

sportvereniging

Bibliotheek

jeugdhuis

Andere

gekend

lid

2. Vrije tijd

Je brengt heel wat tijd door op school. Toch zijn er wel wat vrije momenten (woensdagnamiddag, weekends,
vakanties,...) Hoe en waar breng jij deze door ?

Wat vind jij belangrijk bij de invulling van je vrije tijd ? (Anderen ontmoeten, creatief bezig zijn, sport en spel,
iets bijleren,...)

Vind je in onze gemeente een geschikt vrije-tijdsaanbod ? Ook tijdens de vakanties ?

Vind je voldoende aanbod bij jou in de buurt (deelgemeente, parochie, wijk,...) of moetje je nogal ver
verplaatsen binnen of zelfs buiten de gemeente ?

Kan je je zelfstandig verplaatsen (te voet, fiets, bromfiets) naar de verschillende activiteiten of moetje hiervoor
beroep doen op anderen (auto) en waarom ? (te gevaarlijk, te ver, te donker)

Kan de gemeente hieraan iets verhelpen ?

Wat moet er in Kampenhout dringend komen voor de jeugd ?

eA-li ik Bur^€th€it3ttr
Wij zijn op zoek naar jouw idee !?
3.Inspraak

Vind jij dat je ook wel wat te zeggen hebt over wat er in de gemeente gebeurt ?
Kan je deze dingen op de één of andere manier kwijt ?

Hoe zou jij je ideeën willen bekend maken aan de burgemeester ?
■

Zou je het goed vinden om het ganse jaar door je zegje te kunnen doen en hoe zou je dit organiseren ?
(Brievenbus, telefoonlijn, gemeenteraad)

Worden de jongeren in onze gemeente voldoende op de hoogte gehouden van de beslissingen van de gemeente
en op welke manier ?

Zou je dit op een andere manier willen organiseren ? Zo ja, hoe ?

Ben je op de hoogte van het bestaan van de jeugdconsulente en weetje waar en wanneer je daar terecht kan ?

4. Varia

Wanneer jij het voor het zeggen had in de gemeente, wat zou jij dan doen rond de verkeersproblematiek ?
- .1

Wanneer jij het voor het zeggen had in de gemeente, wat zou jij dan doen voor het milieu ?

Als jij de touwtjes in handen had in de gemeente, wat zou jij dan veranderen aan het jeugdwerk ?

Wanneer jij kon beslissen over de vrijetijdsbesteding in de gemeente, wat zou er dan veranderen ?

ik fe
Wij zijn op zoek naar jouw iaee !?
Voor alle Werkendejongeren of/ongeren in het Hoger Onderwijs
1. Identificatiegegevens
Leeftijd:
Geslacht:

Deelgemeente:
Werkend/student:

Kruis aan en vul aan welke van de volgende verenigingen door jou gekend zijn en van >yeike verenigingen je zelf
lid bent of geweest bent binnen de gemeente Kampenhout.
Vereniging
Jeugdraad
Jeugdbew. scouts, chiro
Muziekvereniging

gekend

lid

Vereniging
Speelplein
Jeugdatelier

gekehd

lid

13+

Sportvereniging

Bibliotheek

Jeugdhuis

Andere

2. Vrije tijd

Wat vind jij belangrijk bij de invulling van je vrije tijd ? {Anderen ontmoeten, creatief bezig zijn, sport en spel,
iets bijleren, anderen iets bijleren,...)

Situeert je vrijetijdsbesteding zich voornamelijk binnen of buiten onze gemeente ? Voor welke faciliteiten moet
je naar een andere gemeente ? Welke zouden daarvan in de eigen gemeente aanwezig moeten zijn ?

Wat moet er volgens jou in Kampenhout dringend komen voor de jeugd ?

3. Inspraak

Vind je dat er in Kampenhout voldoende mogelijkheden zijn om je mening/ ideeën te kunnen geven rond het
plaatselijk (jeugd)beleid ?

Wat moet er veranderen of op welke manier zou je een betere inspraak organiseren ?

Vind je dat je voldoende geïnformeerd bent over wat er in onze gemeente beslist wordt inzake jeugd ?

Ben je op de hoogte van het bestaan van de jeugdconsulente en weetje waar en wanneer je daar terecht kan ?

10

Ah i\%
Wij zijn op zoek naar jouw idee !?
4. Varia

Indien jij de doelstellingen kon formuleren voor het volgende jeugdwerkbeleidsplan, waar zou jij de nadruk op
leggen ?

Welke doelstellingen zou je voor het milieubeleid stellen ?

Welke doelstellingen zou je voor het verkeersbeleid stellen ?

Welke doelstellingen zou je voor hetjeugdbeleid stellen ?

Welke doelstellingen zou je voor het vrijetijdsbestedingsbeleid stellen ?

ANTENNEPOST
JONGEREN CADENS

JIAACHT
Heb je brood nodig dan ga je naar de bakker.
Voor een gesprongen walerleiding bel je de
loodgieter. Maar niet voor olie problemen
weetje zo snel waar naartoe. Wie helpt je met
je vragen over je relatie, je kinderen, een
zaamheid, sexualiteit, verslaving, verdriet, ... ?

Met zulke vragen kan je terecht in de Centra
Algemeen Welzijnswerk. Cadens is zo'n cen
trum. We zijn er voor jongeren en volwassenen
met om het even welke vraag of probleem.
Onze hulp is professioneel, gegarandeerd
anoniem en gratis.

In de 5 gemeenten van het Kanton Haacht en

Kampenhout maakt Magda Rombaut deze
waarborgen al jaren waar. Eerst in het
Regionaol Centrum Maatschappelijk Werk en
sinds de fusie, dus in Cadens.
In haar werk met volwassenen voelde Magda
dat een aanbod voor jongeren in de regio ont
brak. PMS-werkers, maatschappelijk assisten
ten op het OCMW,leerkrachten, consulenten
uit jeugdrechtbank en Comité Bijzondere

Jeugdzorg, politie en rijkswacht, en andere
mensen uit de regio die met jongeren werken
beaamden haar gevoel. Een antennepost zoals
de JAC-werking van Cadens al had uitge
bouwd in Tienen leek een prima antwoord op
deze situatie.

De OCMW-raden van Boortmeerbeek,

Rotselaar, Haacht, Keerbergen, Kampenhout,
Tremelo, Welzijnszorg en Rotary Club Keer

standig Wonen. De nadruk ligt hier op het
daadwerkelijk samen met de jongere op weg
gaan. Samen zoeken naar een woonst,samen

vacatures zoeken, samen brieven schrijven op
zoek naar werk, ...

In die situaties waarin we niet de gepaste hulp
verlening kunnen bieden verwijzen we gericht
door naar andere meer gespecialiseerde dien
sten.

bergen brachten het nodige geld samen. Sinds

De vragen waarmee mensen ons in advies- en

1 november '96 werkt Peter Brepoels aan de
voorbereiding van deze antennepost.
We zijn er voor jongeren van 15 tot 25. Door
hen ook in de regio Haacht gratis, laagdrem
pelige, anonieme en vrijblijvende informatie en
advies aan te bieden willen we vermijden dat
ze in de problemen komen. Waf thema's
betreft hanteren we een breedhoeklens. Alles
kan. 'Er zijn geen domme vragen.' Is onze

hulpverleningsgesprekken confronteren zijn
ook de basis van ons preventief werk.
Bedoeling is te vermijden dat andere jongeren
in dezelfde problemen komen. We richten ons
hier zowel naar de jongeren zelf door het

leuze.

Soms komt dit aanbod te laat en zijn er al pro
blemen. In die situaties doen we een hulpverle
ningsaanbod. Als het gaat om afgelijnde psycho-sociale problemen kan dit aanbod een
oantal gesprekken inhouden.
Als de problemen het hele levensdomein
bestrijken is er het intensieve Begeleid Zelf11

maken van folders, en het geven von vorming

als naar structuren zoals gemeente, provincie,
gemeenschap, ...
Wij openden in februari '97 de deuren op de
Grote Boan 55 in Wespelaar. In het begin zal
dit nog vrij beperkt zijn: iedere woensdagmid
dag van 12 tot 14 u. Dit omdat we in de eer
ste fase onze energie vooral willen steken in de
bekendmaking van het initiatief. Wie ons tijdens
deze beperkte openingsuren niet kan bereiken
belt het nummer 016/22.85.82. We kunnen

dan afspreken in Wespelaar.

v.z.w. VRIENDENKRING EURO-CHILDREN
Ere-Voorzitter ■ Stichter
Voorzitter
Secretariaat

A. POELMAN, Nijverheidsstraat 121, 9040 Sint-Amandsberg Tel. (09) 228 31 16 Fax (09) 229 29 77
A. DE NEEF. Egelvoortstraat 37. 2970 Schilde Tel. - Fax (03) 383 50 01

Bankrekening

737-4471330-61

R. HUSSON, Molenveld 119, 2490 Balen

Tel.(014} 81 15 04

Euro-Children is een organisatie die ervoor zorgt dat
kinderen die in moeilijke sociale omstandigheden
opgroeien, hun vakantie kunnen doorbrengen bij gast
gezinnen. Het gaat om kinderen uit Kroatië, Noordlerland, Tsjechië en Slovakije. Elk jaar doen wij inspan
ningen om gastgezinnen te vinden voor circa duizend

WE HEBBEN OOK FINANCIËLE
HULP NODIG

Veel gezinnen kunnen de reiskos
ten niet betalen voor hun kind,
dat met vakantie komt. Er is

de verzekering ongevallen,

burgerlijke aansprakelijkheid en
voor de kinderen uit Tsjechië,
Slovakije en Kroatië nog een vrij dure ziekte,^

kinderen.

Enkele algemene inlichtingen
Voor elk van de drie groepen kinderen, kunnen de onthaalgezinnen volgende keuze doen:
een jongen of meisje, naar gelang de samenstelling van
het eigen gezin

verzekering.
Hoewel Euro-Children ook zeer vele vrijwilligers heeft, is
een minimum aan administratie en sociale dienst nood

zakelijk.
Ook u kan een weldoener worden van één of meerde

een vroege periode (eerste week van juli) of een late
periode (laatste week van juli).

re Euro-Children.

Het verblijf van de kinderen zelf is ongeveer vier weken.
De juiste data worden u door het secretariaat graag

Omdat Euro-Children samen werkt met Caritas, kan u

uw gift overschrijven op rekening 409-7527761-23.

medegedeeld.
Heeft u interesse één van onze kinderen op te nemen, of
wenst u toch minstens iets meer te weten over de werking

Caritas-Hulpbetoon vzw
Karei Mirystraat 2, 2020 Antwerpen,

van Euro-Children?

vermelden: Euro-children 1996 +nationaal nummer

Ons secretariaat zal u graag alle inlichtingen bezorgen,
zonder enige verdere verplichting:
Euro-Children vzw. Karei Mirystraat 2,

(of, indien u dat niet kent, uw geboortedatum).

Caritas-Hulpbetoon zal voor elke gift van minimuirj^
1000 fr. een fiskaal attest bezorgen, waardoor u aftre..
bekomt van uw' belastingen.

2020 Antwerpen. Telefoon tijdens de kantooruren:
03/247 88 50, fax: 03/247.88.91.
GEZONDHEIDSPROMOTIE ;
VOORKOM BAARMOEDERHALSKANKER

ondertussen 3 jaar geleden is of nog nooit een uitstrijkje
hebben laten nemen, zullen via een speciale uitnodi
gingsbrief van de provinciale diensten verzocht worden

In de loop van 1997 organiseert het gemeentebestuur,
in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, een
sensibiliseringscampagne rond baarmoederhalskanker-

om contact op te nemen met hun huisarts of gynaeco
loog. Anderen kunnen zich op vrij initiatief tot de arts

preventie.

Als gemeentelijke overheid ondersteunen wij deze actie
d.m.v. informatieverspreiding en voorlichting in samen
werking met de lokale huisartsen.
Over onze precieze actieplannen zullen wij u op het
gepaste tijdstip informeren.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u steeds
contact opnemen met mevrouw Huguette Kemps, tel.

wenden.

De doelstelling van deze actie is baarmoederhalskanker
voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen.
De actie richt zich tot alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar
en gebeurt op vrijwillige basis.
Om preventief te kunnen optreden zou elke vrouw in die

leeftijdsgroep op regelmatige basis, d.w.z. om de 3 jaar,
een uitstrijkje moeten laten nemen. Diegenen bij wie het

016/65.99.31.
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HERBRUIKBARE
GOEDEREN ?
BRENG ZE NAAR HET
KRINGLOOPCENTRUM!

Herbruikbare goederen

hoeven

voortaan niet meer rechtstreeks op
. de afvalberg terecht te komen. De
afvalintercommunale INTERZA sloot
een overeenkomst af met het kring

loopcentrum TELEVIL in Vilvoorde,
^ierdoor mag het kringloopcentrum
..1 het werkingsgebied van INTERZA
het herbruikbare deel van het grof
vuil ophalen om het te recupereren.
Op die manier zorgt INTERZA
ervoor dat de afvalberg minder snel
aangroeit. Uiteraard blijft INTERZA
het grofvuil dat niet meer kan herge
bruikt worden, verder ophalen.

Werking van het kringloopcentrum

deren op telefonische afroep gratis
bij u thuis op. U kan ze ook zelf ter
plaatse brengen. Alles wat nog te

goed is voor de grofvuilophaling,
wordt aanvaard door het kringloop
centrum. Indien nodig worden de

sen, rolschaatsen, tuinmeubelen, kin

herbruikbare materialen hersteld.

derwagens, kindermeubels, speel

We denken aan meubelen, huisraad,

goed, grasmaaiers, boeken...

elektrische toestellen, speelgoed,
boeken, ...

Na een opknapbeurt, worden deze

Kringloopcentrum

goederen aan betaalbare prijzen te
koop aangeboden in de kringloop

TELEVIL

winkel

Vilvoorde. Elektrische

De Kortestraat 1

apparaten worden eerst hersteld en
getest vooraleer ze verkocht wor

1800 Vilvoorde

te

Tel. 02/252.15.15

den.

Wat komt in aanmerking voor her
gebruik ?
Oude meubelen, huisraad, kleding,

TELEVIL haalt de herbruikbare goe

huishoudtoestellen (koelkast, for
nuis,...), TV-toestellen, radio's, fiet

AfVAL VOORKOMEN =

met de Gemeente, beslist hieraan

Openingsuren:
Van maandag tot vrijdag
van 9.30 uur tot 17.30 uur

Zaterdag van
9.30 uur tot 13.00,uur.

een huisvuilzak 40,-fr/zak kost,

waardoor het principe 'de vervuiler
tere toepassing van de huisvuilopha- betaalt' wordt toegepast. Tegelijker
AFVAL: Een thema waar t^ans
tijd heeft het gemeentebestuur beslist
Vlaanderen de mond (of buik) van ling en een doorgedreven selectieve
vol heeft !! Een stijgende afvalberg, huis-aan-huis inzameling van papier de milieubelasting van 4.500,-fr.
overvolle storten en verbrandings en karton, glas en G.F.T. wordt terug te brengen tot 3.500,-fr. en de
geboortepremie per kind op te trek
ovens die sluiten, waardoor weldra geprobeerd de hoeveelheid (te ver
werken) restfractie te laten dalen. ken van 1 .500,-fr. tot 2.500,-fr.
in heel Vlaanderen een totaal stort
verbod voor huishoudelijk afval zal De eerste resultaten zijn reeds
afgekondigd worden. Het gevolg is bemoedigend. Toch meent het HOE MINDER BETALEN ??
dat op dit moment de afvalverwer- Gemeentebestuur nog een stapje Of U al dan niet zult kunnen bespa
kingskost sinds het begin van de jaren verder te moeten gaan. Daar waar ren op Uw onkostenrekening,
90 nagenoeg verviervoudigd is. in 1996 nauwelijks rekening werd bepaalt U nu voor een groot deel
Waar in 1991 de verwerkingskost gehouden met die mensen die effec zelf. Door bij Uw aankopen rekening
voor 1 ton huishoudelijk afval tief inspanningen leverden om hun te houden met wat U koopt en hoe
±1095,-fr/ton kostte is deze kost hoeveelheid huisvuil te laten dalen, is het verpakt is, is het mogelijk om heel
eind 1996 gestegen tot ±4425,- men vanaf 1 februari 1997 over<^e- wat afval te vermijden. Maak
fr/ton.
schakeld op een systeem met ver
bovendien optimaal gebruik van de
Sinds eind 1995 heeft de Intercom
plichte huisvuilzakken. Dit systeem is door INTERZA aangeboden dien
munale INTERZA, in samenwerking sociaal rechtvaardiger aangezien sten. Papier en karton evenals glas

KINDER BETALEN !!

iets te moeten doen. Door een strik
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worden maandelijks huis-aan-huis
opgehaald. Diegenen die menen daf
ze zich niets hoeven aan te trekken

van al deze maatregelen en daarom
kiezen voor de oplossing sluikstorten,
wezen echter gewaarschuwd. Vanaf
1997 is de boete op het sluikstorten

alle waarschijnlijkheid het lang ver
wachte containerpark nog dit jaar
geopend worden.
VERPLICHTE HUISVUILZAKKEN ü
WAAR ZIJN ZE TE KOOP??

Om elke inwoner de kans te geven

op een vlotte manier aan verplichte
verhoQt^d tot 30.000,-fr.
Ook G.F.T. (Groente-, Fruit- en huisvuiizakken te geraken heeft de
Tuinafval) kan U wekelijks kwijt, gemeente voor de verdeling ervan
maar beter nog is het voorkomen
ervan! Doe aan thuiscomposteren,
dan hoeft U deze fractie niet mee te
geven. Een aanzienlijke daling van
de hoeveelheid G.F.T. kan de totale

onkostennota van de gemeente
alleen maar doen dalen wat ook U
alleen maar voordeel kan bieden.

Bovendien stimuleert de gemeente
het thuiscomposteren door no<^

de medewerking gevraagd van de
lokale

handelaars. Een

zevental

handelaars verspreid over heel
Kampenhout hebben hierop positief
gereageerd, waarvoor onze dank.
Voor diegenen die het nog niet
weten geven we nogmaals de verkoopspunten:
- SPARDEKREMb.v.b.a. - Voe

steeds een eenmalic^e subsidie van

dingswinkel, Kerkstraat 33 te
1910 Kampenhout.

800,-fr./compostvat / per <^ezin

- BUKENNOOTJE - Kranten -

G. RAYMAEKER5-SCHROVEN -

Algemene voeding - Kranten -

Tabakswaren, Peperstraat 142 te
1910 Kampenhout -Nederokkerzeel.

N.V. WILMAN Superette Delhaize
- Voedingszaak - Lotto - Dagbladhandel, Kerkhoflaan 24 te
1910 Kampenhout-Berg
KADOOMANIE - Geschenken,

Maachtsesteenweg 510 te 1910
Kampenhout

BERNAERT5 b.v.b.a. (VOEDING
POELS) - Voeding, Maachtse
steenweg 100 te 1910 Kampen
hout

UNICJANSSEN5 - Supermarkt,
Stationstraat 64 te 1910 Kam

penhout.
GEMEENTEHUIS KAMPENHOUT

toe te kennen.

Tabak - Nieuwkuis, Leuvense

Ondertussen doet de gemeente ook
de nodige inspanningen. Zo zal naar

steenweg 273 te 1910 Kampen-

- Bevolkingsdienst. Elke voormid
dag van 9.00 tot 1 1.45 uur en
dinsdagavond van 17.00 tot

hout-Buken.

19.45 uur.

ONDERHOUD EN CONTROLE VAN;
A; VERWARMINGSINSTALLATIES
B. OPSLAGINSTALLATIES VOOR STOOKOLIE
A. VERWARMINGSINSTALLATIES

B. OPSLAGINSTALLATIES

Volgens de van kracht zijnde milieuwet
geving op het voorkomen van luchtver

VOOR STOOKOLIE

Sinds de nieuwe milieureglemente

ring VLAREMII van kracht is (1
augustus 1995), zijn ook de opslag
installaties voor stookolie (=
installatie. Dit betekent dat U jaarlijks mazouttanks) met een inhoud klei
verplicht bent Uw verwarmingsinstalla
ner dan 5.000 liter, onderworpen
tie een onderhoudsbeurt te laten geven aan een periodieke controle en schuwings- of beveiligingssysteem
door een erkend technicus.
onderhoud. Enerzijds wordt er een tegen overvulling. Bovendien moe
ten alle tanks binnen een bepaalde
Enkel een erkend technicus bezit onderscheid gemaakt tussen be
over een geldig, door een ambte staande en nieuwe installaties, termijn een eerste keer volledig
naar van AMINAL gehandtekend anderzijds maakt men een onder gecontroleerd worden door een
erkenningsbewijs met erkennings scheid tussen buitenwand toeganke erkend technicus. Deze is in het bezit
nummer (samengesteld uit de letters lijke en buitenwand ontoegankelijke van een geldig, door een ambtenaar
TV, gevolgd door 4 of 5 cijfers). Mij mazouttanks. Een overzicht I!
van AMINAL gehandtekend erken
alleen is gemachtigd het wettelijk
ningsbewijs met erkenningsnummer
verplichte onderhoudsattest af te 1. Bestaande installaties:
(samengesteld uit de letters SV,
leveren. Dit attest moet U minstens 2 Alle bestaande
stookolietanks gevolg door 5 cijfers).
jaar bewaren zodat U het steeds kan (d.w.z. geplaatst voor 1 augustus Zij alleen zijn gemachtigd controles
voorleggen aan de controlerende 1995) moeten voor 1 augustus uit te oefenen op de opslaginstalla
onh"einiging, moet elke gebruiker van
een verwarmingsinstallatie steeds wa
ken over de goede werking van zijn

ambtenaren.

2000 uitgerust zijn met een waar14

ties. Met door hen afgeleverde con-

formiteitsaHest dient U steeds te

3) Wat te doen wanneer er zich

bewaren tot no de eerstvolgende

een (ek voordoet ??

controle. De controles dienen uitge- Bij het optreden van een lek of het
voerd te worden binnen de hierna voordoen van verontreiniging moet
vermelde termijnen:
U alle mogelijke maatregelen nemen

definitief buiten gebruik gesteld te
worden door ze volledig te laten
opvullen met zand, schuim of een
ander inert materiaal !!

4) Meer informatie ??
ONTOEGANKELIJK

Buitenwand
TOEGANKELIJK

vóór 01.08.2000

vóór 01.08.2002

Indien U meer informatie wenst te
ontvangen betreffende bovenver
melde regelgeving, of U heeft als
particulier misschien wel een

telkens binnen 5 jaar

5.000 liter, dan kan U steeds vrijblij

Buitenwand

eerste controle

mazouttank steken van méér dan

e.v. periodieke controle('*)

metaal: telkens binnen 3jaar
G.T.K.: telkens binnen 4jaar

vend een uitgebreide brochure aan
vragen met onderstaande aan
vraagbon. Ook op Uw gemeentelij

( ): te rekenen vanaf datum vorige controle

ke milieudienst kan U steeds een

om schade of verstoring aan het
2) Nieuwe installaties:
B.i| de aanleg van nieuwe opslagin- milieu te voorkomen.
jllaties is het momenteel strikt ver

boden om nog enkelwandige tanks
rechtstreeks in te graven (uitgezon
derd enkelwandige tanks in gewa
pend thermohardende kunststof
G.T.K.), of bovengrondse enkelvou
dige tanks te plaatsen zonder inkui-

Leuven-Tel: 016/21.12.65 op de
hoogte brengen.
meer kunnen hersteld wor

worden door een erkende technicus,

den of niet langer meer
mogen gebruikt worden

e.v. periodieke controle(**)

W. Van Essche

AMINAL - Vlaams-Brabant; Afde
ling WATER; Waaistraat 1 te 3000

installatie regelmatig gecontroleerd

eerste controle (*)

De Milieu-ambtenaar.

Vervolgens moet U onmiddellijk

Wanneer

'^ntrole dient uitgevoerd te worden:

men.

U dient de opslaginstallatie buiten
gebruik te stellen door de tank te
ledigen.

ping.
Eenmaal geplaatst moet de ganse

waarna U eveneens een conformiteitsattest moet ontvangen. De hier
navolgende tabel geeft een overzicht
van de termijnen binnen dewelke de

exemplaar van deze brochure beko

de

tanks

niet

moeten zij verwijderd/uit
gegraven worden.
Is dit niet mogelijk
dan dienen zij

ONTOEGANKELIJK

ONTOEGANKELIJK

Metaal

G.T.Kunststof

binnen 6jaar

binnen 8jaar

binnen 10 jaar

telkens binnen 3 jaar

telkens binnen 4jaar

telkens binnen 5jaar

(*): te rekenen vanaf datum van plaatsing

TOEGANKELIJK

(* *): te rekenen vanaf datum vorige controle

INfORMATIEBROCHURE
ONDERHOUD VAN VERWARMINGSINSTALLATIES
AMINAL

ONDERHOUD VAN STOOKOLIETANKS

Naam :
Adres:

wenst
exemplaren van de brochure te ontvangen.
Sturen naar: AMINAL, Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Beiliardstraat 14-18, 1040 Brussel
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COMPOSTM££STERS GSZOCHT!
U wil uw Groente-, fruit- en Tuinafval thuis zelf verwerken tot compost. U
kocht misschien speciaal daarvoor een compostvat.
Toch lukt het thuiscornposteren niet meteen. U wil wellicht raad vragen, maar
aan wie? Precies daarom is er nood aan een ploeg enthousiaste compostmeesters die anderen willen raad geven en op weg helpen bij het thuis
cornposteren.

Samen met uw gemeentebestuur, wil INTERZA het thuiscomposteren actief
promoten en thuiscomposteerders met raad en daad bijstaan. Hiervoor zijn
we op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn een opleiding tot compostmeester te volgen om alle knepen van het vak' onder de knie te krijgen.
Na afloop van de cursus wordt van de compostmeesters verwacht dat zij hun
kennis over het thuiscomposteren overdragen aan anderen.
De opleiding tot compostmeester
De opleiding tot compostmeester is kosteloos voor de cursist. Ze bestaat uit
een 7-tal sessies, gespreid over een viertal maanden. In deze 'lessen' wordt
de theorie over het composteringsproces uitgelegd, maar worden de com
postmeesters ook praktisch aan het werk gezet. Eén sessie is volledig gewijd
aan de techniek om te spreken voor publiek. De theoretische lessen worden

's avonds gegeven, de praktische werksessies (het werken met een composthoop, -vat en -bak) hebben overdag of 's zaterdags plaats. Wie zich opgeeft
als kandidaat-compostmeester moet aan alle 7 sessies kunnen deelnemen.

7 JUNI
FEE6T IN EUKADIE
POORT: 14.00 u. • TOEGANG GRATIS • BEGIN: 15.00 u.

Wil u ook composlrncesfer
worden ?

Vraag meer informatie bij de
milieuambtenaar van uw gemeente.

Tel. 016/65.99.04

FUSIE
CONCERT

Öfttnedett vm dc ieenU»t^

en de
"

5nacks,
"

ijs

m

5pa0hetti-dvonci

GROOT-KAMPENHOUT,

Discotheek

Onder auspiciën van tiet gemeentebestuur

in de Sportlial te Berg

op zaterdag 19 april 1997
te 19.00 uur (deuren 18.30 u.)
Organisatie:

Koninklijke Fanfare"De Toonkunst-Berg"

Cof.

ooct nieuwe ÜeutetA ;IS jtuti 19^7

Opgeluisterd door:

'kfOHcUÜoJit: 29jUHi 1997
;27 <iu^<4tuA 1997
2S

1997

- Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw - Reist

2^

1997

- Kon. Fanfare De Verbroedering - Ruisbeek

30 <tu^it4iuA 1997

Gemeenteschool Bukadie

- Kon. Fanfare De Eendractit - Kampentiout

31

- Kon. Fanfare De Toonkunst - Berg

1997

St-Antoniusstraat Ö,1910 Buken

Gezamenlijk optreden van de

Tel. 016/60 2059

vier fanfares met 100 uitvoerders
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