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Teksten volgende gemeenteberichten te bezorgen vóór 10 maart 2002.

EERBETOON
In de schepenzaal van Kampenhout hangen de portretten van
alle burgemeesters die Kampenhout ooit kende.  Met ingang
van 1 januari 2001 gaf voormalig burgemeester Marcel
Verhoeven de fakkel door aan Jean Meeus.  Marcel kwam in
januari 1971 in de Kampenhoutse politiek als schepen.  Zijn
burgemeestersambt liep van 16 oktober 1979 tot 31 december
2000.  Momenteel zetelt hij als gemeenteraadslid , neemt deel
aan verschillende raadscommissies en is voorzitter van de
intercommunale Haviland. 
Kunstschilder Luc Mathijs uit Berg liet zich van zijn beste kant
zien en schilderde, in opdracht van het gemeentebestuur, 
een prachtig portret van Marcel Verhoeven die de eer te 
beurt viel het te onthullen na de gemeenteraadszitting van 
17 januari 2002.  Kijkt u zelf maar!
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Daarbij aansluitend keurde de gemeenteraad de begroting
2002 goed, met volgend resultaat (cijfers in euro)

Openbare verlichting.

Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid te beslissen over
de uurprogramma's van de openbare verlichting. Er zijn 3
mogelijkheden:
• van 5 uur tot dagklaarte en inval duisternis tot 24 uur
• van 5 uur tot dagklaarte en inval duisternis  tot 01 uur
• gans de nacht door

Hoe langer de openbare verlichting aanblijft, hoe hoger de ver-
bruikskosten.  Dat is logisch.  Het gemeentebestuur is echter
van mening dat een continue openbare verlichting bijdraagt tot
een grotere veiligheid en opteerde er voor dat ook in het jaar
2002 de openbare verlichting de ganse nacht zal aanblijven -
kostenraming: 2.348.844,-Bef. (BTW incl.).

Nieuwe reglementen

De gemeenteraad keurde een uitleenreglement voor gemeente-
lijke sportaccomodaties en een nieuw dienstreglement voor de
openbare bibliotheek (zie ook pg 6-7) goed.

Parkeerverbod

Op advies van de verkeerscommissie en uit
veiligheidsoverwegingen wordt een volle-
dig parkeerverbod in de Industriestraat 
ingevoerd. Ook in een gedeelte van de
Brouwerijstraat, Stationsstraat, Dorpsstraat
en Kloosterweg zal een parkeerverbod gelden.
Vooraleer deze maatregelen van kracht wor-
den, moet de Minister van Verkeer en
Infrastructuur nog het licht op groen zetten.

Euro-tarieven en begroting

De gemeenteraad sprak zich over niet minder dan 32 agenda-
punten uit m.b.t. financiële aangelegenheden gaande van
belasting-, retributie- en subsidiereglementen tot vaststelling
tarieven allerlei zoals geschiedenisboeken, verkoop huisvuilzak-
ken, leerlingenvervoer, …
Alle bedragen worden vanaf 2002 vastgesteld in euro.

Op te merken valt dat:
• kopies van bestuursdocumenten voortaan gratis worden 

afgeleverd;
• het gemeentelijk zegelrecht voor afgifte van administratieve 

stukken volledig wegvalt;
• de geboorte- en adoptiepremie wordt opgetrokken van 

2.500,-Bef. naar € 100 (4.034,-Bef.);
• de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk met handelskarakter wordt opgetrok-
ken van 0,25,-Bef. naar € 0,02 (0,81,-Bef.);

• de nodige financiële middelen tot de oprichting van een 
witloofmuseum worden voorzien;

• volgende zomer ook de dorpskernen van Relst en Buken 
worden bebloemd;

• het “verfraaien” van de gemeente één van de hoofddoelen is 
in de volgende jaren;

• de belastingen,dankzij een kordaat beleid ,op hun huidig peil 
behouden blijven;

• het rioleringsprogramma wordt uitgevoerd, zoals gepland;
• de milieu- en rioolbelasting vanaf het aanslagjaar 2002 niet 

meer wordt toegepast en wordt vervangen door de "algeme-
ne milieubelasting".  Voorheen  bedroeg de milieubelasting 
2.500,-Bef. voor 1 persoon of 3.500,-Bef. per gezin en de 
rioolbelasting was 2.000,-Bef.  Dit betekende dat de geza-
menlijke belasting neerkwam op 4.500,-Bef. voor 1 persoon 
en 5.500,-Bef. per gezin.  Vanaf 2002 bedraagt de algemene 
milieubelasting  € 95  (lees 3.832,-Bef.) voor 1 persoon en  
€ 120 (lees 4.841,-Bef.)/gezin.

Opgelet!
De nieuwe "algemene milieubelasting" wordt pas geheven
vanaf het aanslagjaar 2002. Voor het dienstjaar 2001 
blijven de vroegere aparte milieu- en rioolbelasting van
toepassing. Het aanslagbiljet milieubelasting kreeg je in
september 2001 in de bus en werd reeds betaald. In het 
voorjaar 2002 ontvang je nog wel een aanslagbiljet riool-
belasting - aanslagjaar 2001.  
Nog vragen?
Neem dan contact op met de financiële dienst � 016/65.99.14 of mailto:rekendienst@kampenhout.be 

ZITTING 
20 DECEMBER 2001  

Gewone dienst Buitengewone
dienst

Ontvangsten eigen dienstjaar 9.209.514,00 4.548.257,49

Uitgaven eigen dienstjaar 10.706.507,19 4.895.235,00

Resultaat vorige dienstjaren 2.943.021,72 475.995,60

Saldo 1.410.028,53 129.018,09
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ZITTING 
17 JANUARI 2002  
Reglementering brandveiligheid horecazaken

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor een goede
openbare orde en moet instaan voor de openbare veiligheid.
Een gemeentelijk reglement inzake de brandveiligheid kan 
preventief werken en bijdragen om branden te voorkomen of 
te beperken.  Bovendien is het noodzakelijk een uniform regle-
ment te hebben bij de brandweerdiensten en in de drie
gemeenten van de politiezone.  

De werkgroep "preventie" van de regiowerking van de brand-
weer Vlaams-Brabant, waarin elk brandweerkorps is vertegen-
woordigd, werkte een modelreglement uit inzake brandveilig-
heid in de horecazaken. De gemeenteraad keurde dit goed.  Het
zal worden toegevoegd aan het politiereglement.

Alle nieuwe horecazaken moeten aan de nieuwe reglemente-
ring inzake brandveiligheid voldoen per 1 januari 2003. De
bestaande horecazaken moeten vóór 1 januari 2003 een exploi-
tatievergunning aanvragen maar krijgen een bepaalde tijd om
zich in orde te stellen met het reglement.  Dit gebeurt aan de
hand van een stappenplan waarin de uitbater van de horeca-
zaak de timing opgeeft waarin de inrichting van zijn zaak in
overeenstemming wordt gebracht met het reglement.  Uiterlijk
op 31 december 2007 moeten alle horecazaken aan de bepa-
lingen van het reglement inzake brandveiligheid voldoen.

Er zal regelmatig overleg zijn tussen de horeca-
zaken en het gemeentebestuur. Er wordt 
een opvolgingscommissie opgericht waarin
zowel het gemeentebestuur als de
horeca-uitbaters vertegenwoordigd
zijn.  Het stappenplan moet worden
goedgekeurd door de opvolgings-
commissie die ook de naleving ervan 
zal opvolgen.
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Herstelling dak school Berg

In de overdekte speelplaats en de refter van de gemeentelijke
basisschool te Berg is er waterinsijpeling via het dak. Om 
erger te voorkomen nam het schepencollege reeds eind
november 2001 bij hoogdringendheid het besluit de gunnings-
procedure op te starten. Het betreft een uitgave van ca. 
€ 4.862.  De gemeenteraad bekrachtigde dit besluit.

Brandweerbijdrage 2000

De gemeenten worden voor de algemene organisatie van de
brandweerdiensten ingedeeld in gewestelijke groepen. Elke
gewestgroep bestaat uit een zogenaamde centrumgemeente
en een aantal beschermde gemeenten.  De centrumgemeente is
wettelijk verplicht om over het nodige personeel en materieel
te beschikken om uit te rukken indien nodig. Kampenhout heeft
geen eigen brandweerdienst en doet dus een beroep op de
brandweerdienst van de centrumgemeente (lees Vilvoorde).  

Ter compensatie wordt jaar-
lijks een forfaitaire bijdrage
betaald.  Deze bijdrage wordt
vastgesteld door de provin-
ciegouverneur.  Voor het jaar
2000 is de bijdrage voor onze
gemeente € 154.014,80.

Vanaf eind 2003 – begin 2004 zal de voorpost Haacht opera-
tioneel zijn. 

Grondaankoop

Vlakbij de villawijk "Rood Klooster" werd een blok grond met
een oppervlakte van  ± 6ha  te koop aangeboden.  Voormelde
kavel gelegen achter de sporthal in de Zeypestraat biedt moge-
lijkheid om het recreatiegebied in de toekomst uit te breiden.
Het gemeentebestuur liet, zoals de wetgeving het voorschrijft,
een schattingsverslag opmaken door de Ontvanger van
Registratie en Domeinen.  Het geheel der kavels wordt geschat
op € 371.841 (15 mio Bef). Na onderhandelingen kon het
gemeentebestuur de gronden aankopen aan € 334.656,25
(13,5 mio Bef). De gemeenteraad aarzelde niet.  Het goed krijgt
een bestemming van openbaar nut. 

Agendapunten SP.A.-fractie

• Vraagstelling aan de schepen van sport hoe het beleidsplan 
van het Schepencollege verder zal worden ingevuld voor de 
komende 5 jaar.

• Invoeren van een sociale toelage voor personen die incon-
tinent zijn - Vraag tot het treffen van een princiepsbesluit.
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Jeugdwerkbeleidsplan

De gemeenteraad zette het licht op groen voor het jeugdwerk-
beleidsplan.  Hierin worden de doelstellingen op het vlak van
jeugdbeleid voor de volgende 3 jaar in opgenomen.  Meer info
zie pg 13 - rubriek "Kinderen en Jeugd".

Gemeentelijke dotatie aan politiezone

Een gevolg van de politiehervorming is dat de politiezone op 
1 januari 2002 van start moet kunnen gaan met een eigen
begroting.  Om die te kunnnen opmaken en goedkeuren, moe-
ten de politieraden van de meergemeentezones de verdeel-
sleutel van de gemeentelijke dotatie kennen. Het percentage
van het aandeel van elke gemeente wordt bepaald in onderling
akkoord tussen de gemeenteraden. Een Koninklijk Besluit van
16 november 2001 vaardigde enkele richtlijnen voor de bereke-
ning van de gemeentelijke dotatie uit.  Omgezet in cijfers geeft
dit volgend resultaat: Kampenhout 26,36%, Steenokkerzeel
27,64% en Zemst 46%.  De gemeenteraad ging akkoord met
het voorstel van het politiecollege.

Nieuwe tarieven BKO

Sedert november 2000 organiseert het gemeentebestuur 
buitenschoolse kinderopvang tijdens korte schoolvakanties 
van minimum één week voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die 
in Kampenhout wonen of er naar school gaan. Daarenboven
worden ook regelmatig sportweken georganiseerd.

Teneinde tot een beter evenwicht te komen tussen verloning
monitoren BKO en sportweken wordt de ouderbijdrage BKO
herzien als volgt:

• voor het eerste of enige kind uit een gezin : € 7/dag

• voor het tweede kind uit eenzelfde gezin: € 5/dag

• voor het derde uit eenzelfde gezin : € 3/dag

In deze prijs zijn 2 drankjes per kind per dag begrepen.  
Deze tarieven worden vanaf nu aangerekend.

RECLAME BEU

De Robinsonlijst
Wie geen commerciële communicatie meer wil via post, tele-
foon of fax kan zich laten inschrijven op "de Robinsonlijst".  Alle
leden van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) ver-
binden zich ertoe de namen van de mensen op de Robinsonlijst
te schrappen uit hun adressenbestanden. Niet-aangesloten
bedrijven moet je desgevallend zelf vragen jouw adres te
schrappen.

Voor bijkomende informatie bel je gratis naar de Robinsonlijn
van het BDMV op het nummer 0800/91 886 of naar de Vlaamse
Infolijn, op 0800/3 02 01. Je krijgt dan een officieel inschrij-
vingsformulier toegestuurd. Pas als je dit inschrijvingsformulier
terugzendt, wordt jouw naam voor 3 jaar op de Robinsonlijst
gezet.

Gratis staaltjes
Als ingeschrevene op de Robinsonlijst krijg je geen gratis staal-
tjes mee toegestuurd. Wil je die nog wel, neem dan rechtstreeks
contact op met de bedrijven waarvan je de reclame niet meer
wil.

Junkmail
Ook via e-mail kan je bestookt worden met ongewenste recla-
me-praktijken. Vervelend!  De Direct Marketing Association
heeft daarom een Robinsonlijst voor e-mailings in het leven
geroepen.  Op de website www.e-mps.org vind je meer infor-
matie over deze service en kan je je inschrijven op de lijst.

Bijkomende info
• Belgisch Direct Marketing Verbond, Dienst Consumenten-

zorg, Heizel Esplanade bus 46, 1020 Brussel - � 0800/91 886

• Op het internet kan je terecht op www.bdmv.be of 
www.marketing.be

• De Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 0800/3 02 01
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Het dienstreglement van de openbare bibliotheek is gewijzigd.
De hoofdlijnen blijven onveranderd.  De voornaamste verande-
ringen hebben te maken met aanpassing naar euro-tarieven,
aantal mogelijke ontleningen en betwisting beschadigde/verlo-
ren werken.  We zetten alles even op een rijtje.

Inschrijving
Bij je eerste inschrijving leg je je identiteitsbewijs voor.  Een
eventuele adresverandering geef je sowieso door.  Voor jonge-
ren onder de 14 jaar is de toestemming van de ouders vereist.
Volwassenen betalen jaarlijks € 2,50 lidgeld.  Kinderen, adoles-
centen tot 18 jaar en 60-plussers betalen geen lidgeld.  Voor
een nieuwe lenerskaart (bij verlies of beschadiging) betaal je 
€ 1.

Ontleningen
Het ontlenen van boeken is gratis.  De uitleentermijn bedraagt
4 weken (28 dagen). 
Per dag kan je maximum 5 boeken, 4 strips en 4 tijdschriften
ontlenen of 4 boeken, 4 strips en 5 tijdschriften. Het meest
recente nummer van een tijdschrift wordt niet ontleend.
Naslagwerken kunnen enkel in de leeszaal worden geraad-
pleegd.

Voor het ontlenen van cd's, taalcursussen op cd of cassette, 
cd-roms of DVD's (= AVM, Audio Visuele Materialen) betaal 
je een leengeld van € 0,50/eenheid en per uitlening. De 
ontlening van niet-educatief materiaal op cd-rom of DVD 
kost € 1. De uitleentermijn van al deze materialen bedraagt 
2 weken (14 dagen).  

Het maximum aantal AVM dat je per dag kan ontlenen, is
beperkt tot 5 eenheden. Als één titel uit méér dan 5 eenheden
bestaat, kan je het natuurlijk wel ontlenen.  Het aantal cd-roms
of DVD’s wordt beperkt tot 2. Van niet-educatieve cd-roms of
DVD’s kan je er slechts 1 meenemen per keer.

Reservaties
Ontleende werken kan je reserven.  Zodra het wordt ingeleverd,
krijg je een schriftelijke verwittiging dat het werk tot een
bepaalde datum beschikbaar is.  Hiervoor betaal je € 0,50 voor-
af.  Werken die niet in het bezit zijn van de bib, kunnen via het
interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd.  De hieraan
verbonden kosten vallen ten laste van de lezer.

Verlengingen
Als je alles tijdig inlevert, kan de uitleentermijn éénmaal wor-
den verlengd.  Telefonisch verlengen is onmogelijk.  De lezer
moet zich met de lenerskaart en de te verlengen werken aan-
bieden aan de balie.  Een verlenging gaat in de dag waarop deze
wordt aangevraagd.

Te laat
Lever je het ontleende niet tijdig in, dan krijg je een schrifte-
lijke aanmaning. Na 3 aanmaningen volgt een aangetekend 
schrijven. Vanaf de eerste dag dat je te laat bent, bedraagt de
maningskost € 0,10/boek en € 0,50/eenheid ontleende AVM.
Deze maningkosten verdubbelen wekelijks.  Bij elke aanmaning
moet je nog de administratiekost van € 0,50/ verzending reke-
nen of € 2,50 bij een aangetekende zending.

Elektronische informatie
Per uitleensessie kan je gratis 30' internetten.  Wacht er nie-
mand, dan kan je nog 30' extra surfen.  Je kan maximum 2 ses-
sies per kalenderweek (lopende en volgende week) voor het
internet reserveren.  Zorg dat je op tijd bent, zo niet verlies je
geheel of gedeeltelijk je reservatie.  

De resultaten van een zoekactie kan je printen aan € 0,10/A4-
blad.  Een kleurafdruk kost € 0,20.  Het downloaden van gege-
vens gebeurt door  het bibliotheekpersoneel op diskettes van de
bib zelf.  Per diskette betaal je € 1.
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De uitleningen zijn persoonlijk.  De lener is verantwoordelijk
voor wat op zijn naam werd ontleend.  Bij het ontlenen van een
beschadigd werk, verwittig je het personeel teneinde te vermij-
den dat je zelf verantwoordelijk zou worden gesteld.  

Bij verlies of beschadiging betaal je de aankoopprijs van een
nieuw exemplaar.  

Bij betwisting kan het betreffende werk en de wederzijdse
argumentatie worden voorgelegd aan het beheersorgaan dat
als geschillencommissie zal optreden.  Het beschadigd werk
blijft steeds in het bezit van de bibliotheek.

Fotokopiëren
Dit kan uitsluitend uit werken in het bezit van de bibliotheek en
kost € 0,10/blad A4-formaat en € 0,20/A3-blad.

De volledige tekst van het dienstreglement bekom je 
in de bib of surf naar www.kampenhout.be. 

Nieuw!!!
Het beheer van de leden en de uitleningen creëert heel wat
kleine financiële verrichtingen.  
Om het de lener en het personeel wat makkelijker te maken kan
je voortaan met Proton betalen in de bib.  

De Protontoepassing is ingebouwd in een "chip" op elke bank-
kaart.  Je kan je Proton gewoon opladen via de bank, aan geld-
automaten, via publieke telefooncellen, via de zogenaamde
Proton-palen en/of thuis via de pc.  Waarop nog wachten?

P.O.B. - Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout� 016/65 99 79 - 016/65 90 78 of 
mailto: bibliotheek@kampenhout.be

Openingsuren

maandag       16u - 20u

dinsdag         16u - 20u

woensdag     14u - 18u

donderdag    16u - 19u

vrijdag          17u - 19u

zaterdag 10u - 13u

JEUGDBOEKENWEEK
Een dak boven je hoofd.  Het is niet alles en het 
is niet het enige.  Maar een mens kan nauwelijks
zonder.  Het thema van de Jeugdboekenweek 2002,
die officieel loopt van 10 tot 24 maart 2002, is
"Onder Dak".

Het thema "Onder dak" spreekt iedereen stellig
aan.  Het verwijst immers naar wonen, ergens thuis
zijn, een plek vinden, …!  

En hebben wij niet allemaal zo'n plaats voor onszelf
nodig om tot rust te komen?  Of verwijst dit thema
eerder naar de schrijnende beelden van vluchte-
lingen en daklozen die het zonder dak moeten
stellen?  

Inspelend op dit thema zal de plaatselijke open-
bare bibliotheek rond die periode weer bol van 
verrassingsactiviteiten staan.  Je hoort er nog van!

(zie ook pg 15 - rubriek onderwijs)
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WONEN ONLINE

Recent werd door het Vlaams Ministerie van Huisvesting de
nieuwe website "Wonen in Vlaanderen" gelanceerd.  Deze méér
dan interessante site vind je op het internet terug onder
www.vlaanderen.be/wonen.  Zij richt zich tot drie doelgroepen:
particulieren, professionelen op de woningmarkt en initiatief-
nemers voor sociale huisvestingsprojecten.

Particulieren vinden er een volledig overzicht van alle premies
en tegemoetkomingen van het Vlaamse Gewest.  Ook wordt de

weg gewezen naar
andere organisa-
ties in Vlaanderen
die actief zijn op
het vlak van huis-
vesting.

Voor professio-
nelen op de wo-
ningmarkt (woon-
organisaties, huis-
vestingsconsulen-
ten, notarissen,

architecten, …) wordt het Vlaamse woonbeleid toegelicht.  Op
de site vinden zij beleidsdocumenten, wetteksten, informatie
over onderzoek en de instrumenten om de woningkwaliteit te
bevorderen.

Voor initiatiefnemers van sociale woningbouwprojecten
(sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten en OCMW's)
staan vooral de projectsubsidies centraal.

Surfen maar!

VERLAGING REGISTRATIERECHTEN

Het Vlaams Parlement keurde op 16 januari 2002 de verlaging van de registratierechten 
goed.  Het decreet gaat onmiddellijk in, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002.

De registratierechten bij de aankoop van een huis dalen van 12,5% naar 10% en 
voor het zogenaamde klein beschrijf van 6% naar 5%.

Wie zijn huis verkoopt en een nieuwe hoofdverblijfplaats koopt, kan de reeds betaalde 
registratierechten ook aftrekken van de nieuwe aankoop (maximumbedrag € 125.000).

LEEGSTAND

Het Vlaamse Gewest zendt een aanslagbiljet naar alle eige-
naars van leegstaande en/of verkrotte woningen of gebouwen.
Voor de dienstjaren 2002 t/m 2003 heft de gemeente 
50 opcentiemen op de hoofdsom van de gewestelijke heffing.
Opgelet! Leegstaande woningen worden opgespoord!

Als eigenaar van een leegstaande woning of gebouw doe je er
misschien wel goed aan om je eigendom een bestemming te
geven.  Op die wijze vermijd je belastingen te moeten betalen
en kan je misschien inkomsten recupereren.  

Wil je zeker zijn van een vaste huurinkomst en een goed
onderhoud van je goed?  Neem dan contact op met het OCMW.
Zij hebben nood aan huisvestingsmogelijkheden om personen
die het financieel moeilijk hebben een dak boven het hoofd te
geven.  In voorkomend geval, sluit je een overeenkomst af met
het OCMW als hoofdhuurder waarbij je volgende garanties
krijgt:
• De huurovereenkomst wordt stipt nageleefd.
• Zekerheid van maandelijkse betaling van de huishuur
• Onderhoud en een eventuele opknapbeurt vallen ten laste 

van het OCMW
• Indien de woning bepaalde mankementen vertoont, kan het 

OCMW in sommige gevallen bepaalde werken financieel op 
zich nemen.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Tina Vander Meeren, dienst huisvesting
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout (elke voormiddag van 9u00
tot 12u00) of  � 016/31.43.18 of mailto: 
tina.vandermeeren@ocmw.kampenhout.vera.be.

12,5 
%

10%
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HOFSTEDE 
"DE DRIE LINDEN"

De wet verplicht OCMW's te voorzien in een menswaardig
bestaan voor de inwoners van de gemeente.  Huisvesting res-
sorteert hieronder.  In dit verband kocht het OCWM het gebouw
De Drie Linden aan.  Dit is een voormalige herberg annex win-
kel gelegen aan de Bukenstraat 2.  Het goed wordt verbouwd
tot minimum 6 wooneenheden.  Het uitgangspunt is de toene-
mende vraag om te voorzien in woongelegenheden voor min-
der-mobielen en alleenstaande ouderen.

Het project zal worden gefinancierd door eigen OCMW-fond-
sen.  De voorbesprekingen met het gemeentebestuur en de
Vlaamse Gemeenschap voor medefinanciering verliepen in een
positieve sfeer.  

Een architect zette zich reeds aan de tekentafel.  Het uitge-
werkte concept verwijst naar het principe van de hofstede rond
een binnengebied, gescheiden van de straat door een hofmuur
en de gebouwen.  De verharding van de parkeerzone wordt
opnieuw tuin.  Het bijgebouw, deels garage en opslagruimte
wordt als een woongelegenheid geïntegreerd en wordt verdub-
beld in volume met een centrale doorgang naar de gemeen-
schappelijke tuin. De randen van de tuin worden voorzien van
privé-terassen.

Instandhoudingswerken zijn inmiddels gestart.  Deze beperkte
werken laten toe om op zeer korte termijn het gebouw reeds
gedeeltelijk bewoonbaar te maken zodat de gedane investering
onmiddellijk rendeert.

CO, EEN STILLE 
MOORDENAAR

Koolstofmonoxide, kortweg CO, is een reuk- en kleurloos gas
dat tot vergiftiging kan leiden en is jaarlijks de oorzaak van vele
overlijdens.  

De eerste symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, bra-
ken en flauw vallen.  
Verder zijn er ook situaties waar men telkens bij het nemen van
een bad of douche of tijdens de vaat klaagt over hoofdpijn en
misselijkheid te wijten aan CO-vergiftiging.  Alle verbran-
dingstoestellen (hout-, kolen), petroleum-, mazout- en gaska-
chels, gastoestellen, waterverwarmers, …) kunnen aanleiding
geven tot CO-vorming.  

Twijfel je?  Gooi onmiddellijk ramen en deuren open zodat je
frisse lucht kan inademen en contacteer dan de hulpdiensten.  

Als je denkt dat jouw woning een risico voor CO-vergiftiging
vormt, neem dan contact op met de brandweerdiensten in
Vilvoorde - � 02/251.00.23.   

CO treft niet alleen alleenstaanden in verouderde woningen
maar ook jonge gezinnen.

BRANDVEILIGHEID

Heb je er al aan gedacht een rookmelder te plaatsen?
Dit is een klein apparaat dat werkt volgens het principe
"waar rook is, is vuur". Een rookdetector reageert op
rookverschijnselen door een scherp geluidssignaal te
geven waardoor je sneller kan ingrijpen.  

Plaats minimum één melder op elke verdieping en zeker
in de ruimte waar de deuren van de slaapkamers op uit-
geven.  Een rookmelder bevestig je bij voorkeur aan het
plafond.

Loop eens langs bij een doe-het-zelf-zaak.  Voor het
geld moet je het zeker  niet laten.  De kostprijs schom-
melt van ca. € 12,39 tot € 22,31.

Voorkomen is beter dan genezen!
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aan financiering van openbare werken.  Het gemeente-
bestuur voorziet voor 2002 een investeringsprogramma 
van ruim € 4.800.000. Een duizelingwekkend bedrag dat 
nadere uitleg vergt.  

Openbare werken

- Voor de werken aan de brug van Kampenhout-Sas, die nog
dit voorjaar starten, is een gemeentelijke tussenkomst  voor-
zien van € 500.000.

- Het belangrijkste rioleringsproject is gepland in de 
H. Tobbackstraat, waar Aquafin collectorwerken voorziet van
de Haachtsesteenweg tot aan het geplande zuiveringsstation
in de Beemdstraat.  Voor de heraanleg van de straat komt het
gemeentebestuur tussen voor € 420.000. Deze werken gaan,
afhankelijk van de resultaten van de aanbesteding, wellicht
in uitvoering in het voorjaar 2002.

- De ontwerpdossiers inzake heraanleg Lemmekensstraat 
(kostenraming € 675.000) en de aanleg van fietspaden in
een gedeelte van de Langestraat (kostenraming € 680.000)
werden goedgekeurd en worden verder aangepakt.

- In het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan, 
worden aanpassingwerken voorzien aan het kruispunt
Bulsomstraat - Perksesteenweg. Het fietspad van de
Perksesteenweg krijgt een opknapbeurt. Hiervoor werd 
€ 207.000 voorzien.

- De afwerking van de onteigeningsdossiers in de
Binnenveldstraat staat eveneens op het programma zodat
aldaar ook de voorziene verbeteringswerken kunnen worden
uitgevoerd - prijskaartje: € 270.000.

- Voor de werken in de Peperstraat en een gedeelte Driesstraat
is de aannemer reeds gekend.  De aanvang is voorzien in het
voorjaar van 2002.  De nutsleidingen worden er ondergronds
gebracht; er worden voetpaden aangelegd en de straat-
bedekking wordt vernieuwd - kostenraming: ca. € 347.000.

- De gemeente Steenokkerzeel bouwt een waterzuiverings-
station op het grondgebied van Berg.  Daarbij aansluitend
worden aanpassingswerken aan de riolering in de de
Croixlaan uitgevoerd - kostenraming € 7.500.

- Enkele verhoogde kruispunten moeten, in het kader van de
nieuwe wetgeving, worden aangepast.  Hiervoor is een bud-
get van € 136.400 voorzien.

- Een aantal fietspaden zullen worden verbeterd.

Gemeentelijke gebouwen

Het gemeentelijk patrimonium wordt opgefrist.  Komen aan de
beurt:

- De gevelrenovatie van het voormalig gemeentehuis van Berg,
waar thans de muziekschool werd ondergebracht. De werken
werden toegewezen voor € 34.000.

- De restauratie van het pastorijgebouw in het centrum 
(€ 352.000) en de torenspits van de Onze-Lieve-Vrouwkerk
(€100.000).  De wettelijke subsidies zijn toegezegd. De aan-
bestedingsdossiers zijn in opmaak.

- Voor de restauratie van het oud-gemeentehuis in het 
centrum werd € 680.000 ingeschreven in de gemeente-
begroting.  Hier is het echter nog wachten op de toezegging
van de subsidies van de hogere overheid.

- De nodige kredieten (€ 24.800) voor het opstarten van het
dossier van de bouw van jeugdlokalen en uitbreiding van de
kleuterschool in Berg zijn voorzien.

- De geklasseerde kerkhofmuur van Nederokkerzeel krijgt een
opknapbeurt (prijskaartje € 144.000) wat alleszins een 
meerwaarde zal betekenen voor het dorpsgezicht.

Springen verder in het oog

- De aankoop van een perceel grond van 5,8 ha grenzend aan
het gemeentelijk sportcomplex in de Zeypestraat, met het
oog op verdere uitbreiding van het recreatiegebied met 
sportinfrastructuur - prijskaartje: ± € 334.167.

- Voor de hernieuwing van het elektriciteitsnet voorziet de
gemeente € 125.000.

- De te vervangen of nieuw te plaatsen speeltuigen kosten 
€ 37.500.

- De sportliefhebbers kunnen rekenen op € 14.875 voor 
aankoop van sportmateriaal.

- Voor de aankoop van een nieuwe tractor ten behoeve van het
werkliedenpersoneel wordt € 99.000 voorbehouden.

- Om de kwaliteit van de gemeenteraadszittingen te verbete-
ren, wordt voorzien in de aankoop van een gepaste geluids-
installatie ten bedrage van € 45.000.

Het is duidelijk.  Het bestuur wacht heelwat uitdagingen. De
diensten een heleboel werk.  We gaan er samen met goede
moed tegenaan!!!

BEGROTING EN OPENBARE WERKEN
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Even voorstellen. 
BKO staat voor Buitenschoolse Kinderopvang en is een
gemeentelijk initiatief tijdens de schoolvakanties van minimum
één week.  Monitoren voorzien een te gek programma dat
bestaat uit knutselen, spelletjes, dansen, … kortom een heleboel
leuke dingen die je in je eentje niet kan of mag!

Praktisch
De opvang begint om 7u30 en eindigt om 18u00.  Er is plaats
voor maximum 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  Om te kunnen
deelnemen moet je wel in Kampenhout wonen of er naar
school gaan.  Let op, op voorhand inschrijven is verplicht.  
De ouderbijdragen zijn :
- Voor het eerste of enige kind uit een gezin: € 7/dag
- Voor het tweede kind uit eenzelfde gezin: € 5/dag
- Voor het derde kind uit eenzelfde gezin: € 3/dag.
In deze prijs zijn 2 drankjes per kind per opvangdag  begrepen.

Naam
Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe, spetterende welklinken-
de naam voor dit initiatief.  Want geef nu zelf toe, de naam BKO
lijkt ons een beetje saai en laat niet vermoeden dat het er zo fijn
kan aan toegaan.  
Bovendien denken sommige papa's en mama's dat ze hun
kroost zomaar de ganse dag door kunnen brengen en ophalen.
Dit is het helemaal niet.  Er worden georganiseerde activiteiten
uitgewerkt die één geheel vormen.  Het is belangrijk voor je
eigen kind en voor de groep dat de activiteiten zo min mogelijk
worden gestoord.

Wil jij ons helpen en een originele maar goed in het oor klin-
kende naam verzinnen voor onze BKO-activiteiten?  Wij wach-
ten vol ongeduld op jouw briljant idee.  Dit kan je tot 1 april
2002 (neen, dit is geen grap!) overmaken aan de jeugddienst.   
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ont-
vangt bovendien een prachtige prijs!!!!  

BKO Paasvakantie 

• Vanaf 2 april t/m 12 april 2002

• Inschrijvingen lopen vanaf 5 maart tot 22 maart 2002. 
Eerst is eerst !

• Enkel inschrijven bij Jeugddienst (sporthal Kampenhout). 
Voorafgaandelijk betalen !

Bijkomende info: Nathalie Cleynhens, jeugdconsulente - sport-
hal, Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout of mailto:
jeugd@kampenhout.be

KINDEROPVANG
SPORTWEKEN
Tijdens de Paasvakantie organiseert de sportdienst SPO-RE-KA
twee sportweken voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

Wanneer
- Eerste week van dinsdag 02 april 2002 t/m vrijdag 05 april

2002 (Paasmaandag: 1 april 2002 geen activiteiten!!)
- Tweede week van maandag 08 april 2002 t/m vrijdag 

12 april 2002.
De activiteiten lopen van 9 uur tot 16 uur.

Wie
Beide weken worden georganiseerd voor kinderen van 6
tot en met 11 jaar. Om zoveel mogelijk jongeren aan bod te
laten komen, kan je kind 1 week deelnemen aan de sport-
weken. Het aantal deelnemers is beperkt tot 75 personen.

Waar
De verschillende sportdisciplines vinden plaats op de
speel- en sportterreinen van het sportcentrum Sporeka,
Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout of vertrekken steeds
vanuit deze lokatie met de gemeentelijke bussen.

Welke sporten
Voetbal, volleybal, badminton, zwemmen en andere.

Deelnameprijs
- Eerste week: € 15,00 
- Tweede week: € 19,00 (1 dag meer)
In de prijs is begrepen: lesgevers, verzekering, busvervoer, 
2 drankjes per dag per kind.

Inschrijvingen
- De inschrijvingsformulieren worden verdeeld via de

scholen of kunnen worden afgehaald in de sporthal of
surf naar www.kampenhout.be.

- Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk.  Je hebt er 
alle belang bij de inschrijving van je kind zo snel moge-
lijk te regelen (max. 75 deelnemers/week).

- Telefonische inschrijvingen of inschrijvingen via e-mail 
worden niet aanvaard.

Inschrijven kan uitsluitend in de sporthal,
Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout.

De inschrijvingen starten op woensdag 6 maart 2002 om
13u30 en gaan verder vanaf donderdag 7 maart 2002 
elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot

16u00.

Bijkomende informatie bekom je op de sportdienst 
bij Elke Buelens  � 016/65.99.75 of 

mailto:sport@kampenhout.be 
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KINDEROPVANG
Als je kleine spruit wordt opgevangen in een kinderdagverblijf
of bij een opvangouder betaal je hiervoor een bedrag in func-
tie van je inkomen. Op 1 juli 2002 gaat een nieuwe regeling in
voor de berekening van de ouderbijdragen. 

Ouders met lagere inkomens betalen minder, ouders met hoge-
re inkomens zullen meer betalen. Voortaan wordt korting toe-
gekend volgens het aantal kinderen ten laste en niet meer vol-
gens het aantal kinderen in de 
kinderopvang. De volledige 
regeling vind je terug op 
http://www.kinderopvang.be.

OPVANGMOGELIJKHEDEN
Ouders die voor hun kinderen opvang zoeken, kunnen voortaan
terecht op de nieuwe website van Kind en Gezin.  Daar vinden
ze een lijst met 4.500 opvanggezinnen en antwoord op 200
meest gestelde vragen.  

Wie zelf met kinderopvang wil starten, kan er informatie vin-
den over soorten opvang en de voorwaarden waaraan men
moet voldoen.

Aarzel niet en surf naar www.kinderopvang.be 

In Kampenhout

• Landelijke kinderopvang
Dienst opvanggezinnen 
(afdeling Kampenhout - Boortmeerbeek)
Contactpersoon: Hilde Cornelis
Hanswijkstraat 1, 1910 Boortmeerbeek� en 015/52 07 23 
mailto: dogboortmeerbeek@tiscalinet.be
- Permanentie maandag en vrijdag van 9u00 tot 10u30 en 

dinsdag van 13u00 tot 14u30.
- Spreekuur in CM-lokaal, Kerkstraat 41, Kampenhout 

(� 016/65 71 32) na afspraak en elke laatste vrijdag van 
de maand van 13u00 tot 15u00) 

• Het Huis van Mini (kinderkribbe)
Contactpersoon: Peggy Heens
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout� 016/31.43.24 - 016/65 04 53
mailto: peggy.heens@ocmw.kampenhout.vera.be 
Openingsuren: elke werkdag van 7u30 tot 18u30.

• 't Speelnestje (kinderkribbe)
Tiendeschuurstraat 17,1910 Kampenhout� en 016/65 15 27
Openingsuren: elke werkdag van 
7u30 tot 18u30.

• Zelfstandige onthaalmoeders
Contacteer: Kind en Gezin - Dienst kinderopvang
Lombardstraat 41 - B4, 1000 Brussel� 02/548 97 41/42 - 02/513 92 96
mailto: kinderopvang@kindengezin.be
Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 16u00

CONSULTATIES 
KIND EN GEZIN

Kersverse ouders kunnen voor medische controle, gratis
advies en vaccinaties  terecht op het Consultatiebureau
van Kind en Gezin, Bergstraat 15 te 1910 Kampenhout� 016/65 05 49.

Je kan er terecht op volgende dagen en uren:

- 1e
- 3e woensdag van de maand van 9u00 tot 11u30
- 5e

- 1e 
- 2e dinsdagavond van de maand van 17u00 tot 19u30
- 4e
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JEUGDWERKBELEIDSPLAN
Elke gemeente die een Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) opstelt,
kan onder bepaalde criteria van de Vlaamse overheid subsidies
ontvangen.  Het eventuele subsidiebedrag is gebaseerd op het
aantal jongeren in de gemeente en moet op een zinvolle manier
worden benut ter ondersteuning en uitbreiding van het jeugd-
werk.  Het JWBP omvat de doelstellingen voor de volgende 
3 jaar inzake jeugdbeleid.

Jeugdwerkbeleidsplan
Vanuit de jeugdraad werd een stuurgroep JWBP opgericht.  Die
legde haar oor te luisteren via inspraakrondes voor bevoor-
rechte getuigen, jongeren zelf, vergaderingen, infomomenten,… 
Rekening houdend met het vooradvies van de jeugdraad en het
Ministerie, afdeling jeugd en sport en bijkomende info-rondes
werd een definitieve versie JWBP 2002 - 2004 op papier gezet
die groen licht kreeg van de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen
• Ondersteuning van het jeugdwerk

In één woord "subsidiemogelijkheden voor de Kampenhoutse
jeugdverenigingen"!
- Basissubsidies, werkingssubsidies, kadervormingssubsidies,

project en internationale kampen subsidies alsook tussen-
komsten voor kampvervoer kunnen onder bepaalde voor-
waarden worden gefinancierd door de hogere overheid.

- Het gemeentebestuur doet er nog een schepje bovenop en
kan toelagen verlenen voor verbetering van lokalen en ter-
reinen alsook instrumentensubsidies toekennen.

• Kadervorming
Vanaf september 2002 organiseert de gemeentelijke jeugd-
dienst minimum 4 x per jaar kadervormingsmomenten. Aan

deze vormingsmomenten voor alle
begeleiding kan elke jeugdvere-

niging deelnemen. Hiervoor
krijgen zij dan ook nog eens
extra punten bij het verwer-
ken van de werkingsver-
slagen.  Bovendien krijgt
elke jeugdvereniging de
kans om zelf één vor-
mingssessie te organi-
seren, die zal worden
gesubsidieerd.  
• Toegankelijkheid van 

het jeugdwerk
Uit de inspraakrondes

blijkt dat er geen tekort is
inzake het jeugdwerkaan-

bod.  Houden zo!

• Jeugdwerkinfrastructuur
- Voor het onderhoud, renovatie en eventuele nieuwbouw

van lokalen en terreinen werd een gemeentelijk subsi-
diereglement uitgewerkt.  Voor kleine klusjes kan men vaak
rekenen op ondersteuning van het gemeentelijk arbeiders-
personeel.

- Het gemeentebestuur besliste reeds in te staan voor het bou-
wen van een winddichte ruwbouw voor de scouts van Berg.

- Alle gemeentelijke speeltuigen worden in de loop van dit
jaar aangepast aan de nieuwe reglementering wat de 
veiligheid van onze kinderen zeker ten goede komt.

• Participatie en terugkoppeling
Het uitwerken van de JWBP-doelstellingen wordt een vast
agendapunt op de maandelijkse vergadering van de
Jeugdraad.  De betrokkenheid van de bestuursleden wordt
verhoogd.  Zo krijgen zij meer inspraak bij de nieuwe erken-
ningsaanvragen en in de evaluatie van de werkingsverslagen
en het berekenen van de werkingssubsidies.

• Informatiedoorstroming
- In 2001 kwam de Jong Loofbrochure tot stand waarin alle

jeugdverenigingen zich beknopt voorstelden.  
- Vanaf september 2002 komt in de gemeenteberichten een

extra Jong Loof Nieuwsbrief.
- In het najaar verschijnt een samenvatting van het JWBP

onder vorm van een  handige brochure.  Deze omvat een
bundeling van alle nuttige info (subsidieregeling, subsidie-
criteria,….).  

- Er wordt getracht om vanaf 2004 een Jongereninformatie-
punt (kortweg JIP) op te starten in Kampenhout.

• Geïntegreerd jeugdwerkbeleid
Het is de bedoeling de jongeren en het jeugdwerk zoveel
mogelijk te betrekken in adviesraden en de samenwerking
jeugdraad/gemeentebestuur te verstevigen.

• Ruimte voor de jeugd
Naast een JWBP wordt ook een Jeugdruimteplan opgesteld.
In dit plan is het de bedoeling na te gaan wat de jeugd aan
tekorten aanhaalt in de gemeente.  Een grondige inventaris
van alle speelpleinen, fuifruimten en repetitieruimten wordt
in het plan opgenomen.  Ook hiervoor gaat de stuurgroep
zijn oor te luisteren leggen bij de bron, kinderen en jongeren
van de gemeente.  Dit plan is klaar tegen mei 2002.  

Voor bijkomende info neem je contact op met 
Nathalie Cleynhens, jeugdconsulente.

Bureel: sporthal, Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout� 016/65.99.58 of mailto: jeugd@kampenhout.be

Je kan er eveneens terecht voor het opvragen 
van een exemplaar van het JWBP.



14

M
U

ZI
EK

MUZIEK BELUISTEREN
Bijna 20.000 Vlamingen hebben reeds hun kennis en horizon
verruimd door deel te nemen aan de Universiteit van de Vrije
Tijd die het Davidsfonds regelmatig organiseert.  Kampenhout
werd uitgekozen als vaste stek voor de cursus Muziek
Beluisteren.

In 4 avonden wordt een overzicht gegeven van het werk van
een componist of van een muziekgenre. Toelichting wordt
afgewisseld door het beluisteren
van uitgelezen fragmenten.  De
bijhorende syllabus schetst zowel
het leven van de componisten als
de historische en lokale context
waarin hij leefde als technische
aspecten van de muziek.  
De cursussen worden gegeven
door professoren verbonden aan
het Lemmensinstituut of een
ander groot conservatorium.  

De volgende (en vierde) reeks heeft plaats in Den Ast op maan-
dag 4, 11, 18 en 25 maart telkens van 20 tot 22u stipt.  Hij gaat
over opera onder de titel "Van Monteverdi en Gluck tot Verdi en
Wagner". 

Inschrijven
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 60 voor Davidsfondsleden en
€ 65 voor niet-leden.  Begrepen in de prijs zijn het lesgeld, de
syllabus en de première van La Fanciulla del West van Giacomo
Puccini in de Vlaamse Opera te Antwerpen op 3 mei 2002.

Inschrijven kan door overschrijving op rekening 775-5917544-80
van Davidsfonds Vrije tijd met vermelding van de code 
KP - 02A - OP.

Bijkomende informatie bekom je via
universiteit.vrije.tijd@davidsfonds.be en 

davidsfonds@kampenhout.be. 
of bel naar � 016/31 06 70 of 

één van de lokale bestuursleden.

DE BILLIJKE VERGOEDING
Eenvoudig gesteld is de billijke vergoeding een vergoeding voor
het spelen van vooraf opgenomen muziek in een voor het
publiek toegankelijke plaats.  Via het invoeren van de zoge-
naamde billijke vergoeding worden nu ook de uitvoerende
artiesten en producenten vergoed.  De billijke vergoeding staat
dus los van SABAM en moet apart worden betaald.

Naast de horeca is de billijke vergoeding nu ook van toepassing
voor sociale en/of culturele activiteiten.  Elke vereniging of
privé-persoon die zelf een activiteit organiseert met gebruik
van opgenomen muziek is verplicht dit tijdig zelf aan te geven.  

Tarieven
Er zijn verschillende tarieven naargelang de aard van de acti-
viteit.  Organisatoren of verenigingen die een zaal huren voor
hun activiteit moeten steeds nagaan of de uitbater reeds een
jaartarief heeft betaald.  In dat geval moeten de organisatoren
uiteraard geen vergoeding meer betalen.  

De billijke vergoeding trad in voege op 1 december 2001.

Voor aangifteformulieren en inlichtingen 
neem je contact op met 

Inningsmaatschappij"Outsourcing Partners N.V. 

� 070/66.00.16 of mailto: info@bvergoed.be. 

Je kan ook een kijkje nemen op www.bvergoed.be.
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GEMEENTESCHOLEN
www.kampenhout.be/gemeenteschool 

Instapmogelijkheden kleuters

• Kleuters van 2,5 jaar kunnen op volgende tijdstippen instappen
- op de eerste dag van het nieuwe schooljaar
- op de eerste maandag na de

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie

- op één februari

• Voor 3-jarige kleuters zijn er geen vaste instap-tijdstippen.
Zij kunnen op gelijk welke datum naar school komen. 

De kleuterleidsters ontvangen je graag om kennis te maken 
met "hun" school. Meld je komst op � 016/65.69.33 
(kleuterschool) of 016/65.99.77 (secretariaat) of mailto:
els.camerlinckx@pi.be .  

Opendeurdag!  Zaterdag 25 mei 2002 van 17u00
Kleuterschool, Bergstraat 15 te Kampenhout (Berg)

Inschrijvingen schooljaar 2002 - 2003.

De inschrijvingen voor het gemeentelijk onderwijs (kleuter-
school en lagere school Berg en lagere school Nederokkerzeel)
hebben plaats

• op het secretariaat, Gemeentewegel 2, 1910 Kampenhout 
volgende dagen en uren:

- Van maandag 1 juli 2002 t/m vrijdag 5 juli 2002, van 10u 
tot 12u en van 14u tot 16u.

- Van woensdag 21 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2002 
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u (alleen werkdagen).

• na afspraak:

- Kleuterschool Berg - � 016/65.69.33 (Bergstraat 15)

- Gemeentelijke basisschool Berg - � 016/65.58.11 
(Gemeentewegel 2)

- Lagere school Nederokkerzeel - � 016/65.99.77 
(Biststraat 13)

- mailto: els.camerlinckx@pi.be

LEESBEESTEN
De jaarlijkse Jeugdboekenweek loopt van 10 tot 24 maart
2002.  Het thema "Onder dak" spreekt onze kinderen met
hun eindeloze verbeelding stellig aan.  
Zeker is dat dit boeiend thema een schat van boeken met
zich meebrengt!  Boeken openen immers een wereld voor
kinderen waarbij ze beelden in hun hoofd laten opkomen
en waarbij ze kunnen fantaseren.  Boeken lezen is verrij-
kend en daar gaat het om in de jeugdboekenweek: LEZEN!  

In dit kader worden volgende activiteiten gepland:
• Boekenbeurs

De boekenbeurs gaat door op zaterdag 9 maart van
17u00 tot 20u00 en op zondag 10 maart van 14u00 tot
18u00.  Er is ook een poster- en wenskaartenstand. Op
zondag zijn er traditioneel de lekkere pannenkoeken en
vertelstonden van de kinderen. Je kan er tevens de 
creatieve werkjes bewonderen die de leerlingen maakten
rond het thema van de Jeugdboekenweek.

Bijzondere activiteiten uitgewerkt door de basisschool te
Berg
• Jeugdauteurs

Boeiende jeugdauteurs komen enkele dagen voor de
boekenbeurs op bezoek in de klas en doen de kinderen
wegdromen in de wereld van het boek.  Wij verwachten:
- Sylvia Van den heede komt naar de eerste graad
- Yamil Shakely bezoekt de derde en vierde klas
- Marc De Bel zet de vijfde en zesde klas op stelten

• Bezoek aan de openbare bibliotheek
In maart brengen alle leerjaren een geleid bezoek aan de
openbare bibliotheek.  Er wordt ook gewerkt met boek-
jes van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur:
leuke lees- en doe-opdrachten die aanzetten tot lezen.

• Leesmarathon
De jaarlijkse leesmarathon (reeds de 14e maal!!!) start op
9 februari (Krokusvakantie) en sluit af net voor de boe-
kenbeurs op 8 maart 2002. Deze actie loopt als een rode
draad doorheen de verschillende activiteiten.  Door deze
lees- en spaaractie krijgen de leerlingen aandacht voor
de noden van anderen die het met zoveel minder moe-
ten stellen, die soms niet "onder dak" kunnen.  Elk kind
leest dus boeken naar eigen kunnen en vermogen.  Voor
elk boek dat wordt gelezen, wordt men gesponsord door
een leespeter of -meter.  Ouders, oma, vriend of buur-
man, … iedereen mag helpen!

De opbrengst gaat naar de peetkindjes die de school
sponsort in Guatemala.  Ook een meisje in de Filippijnen
krijgt steun.  Wij rekenen op jouw belangstelling, jouw
aanmoediging en … financiële steun voor onze kinderen
en peetkinderen.  Alvast bedankt.

Er is nogeen plaatsjevoor jou



Wetenschappers in spe.  
Technologie is een nieuw
onderdeel van het leerplan.
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Ontbijt op school

Zelf fruitsla maken. Mmm! Lekker !
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Milieubewust.
Jong geleerd is
oud gedaan! Dank
aan de ouders voor
hun spontane
medewerking.

Een bezoekje aan het speelgoed-
museum leert de kinderen heelwat
over de evolutie van het speelgoed.

Een stoomboot voor de 
Sint en een engeltje voor 
de Kerstboom.

Wie de boon heeft, zingt een driekoningen-
liedje!
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Veranderingen.

Onze politiezorg voorziet volgende vijf basisdiensten:

- een zonaal onthaal met onthaalpunten in elke gemeente

- een permanente interventiedienst

- een wijkwerking

- een verkeersdienst

- een gerechtelijk onderzoeksteam.

Verder wordt voorzien in een team slachtofferhulp.

1 januari 2002!  De invoering van de euro en de samensmelting
van de vroegere politie en rijkswacht in de lokale politiezone.
Dit betekent dat we afscheid namen van de gemeentepolitie
van Kampenhout en dat het politiepersoneel nu deel uitmaakt
van een volledig nieuwe entiteit: de meergemeentenpolitie-
zone KASTZE, die zich uitstrekt over de gemeenten
Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst met aan het hoofd een
zonechef.

De lokale politie verzorgt de basispolitiezorg en zal ondersteu-
ning bieden aan de federale politie.  De federale politie verzorgt
de gespecialiseerde politietaken en zal indien nodig de lokale
zonepolitie ondersteunen, in het bijzonder voor de gerechtelijke
en bestuurlijke coördinatie.  

Eigen structuur.

De politiezone kent een eigen structuur en heeft een eigen
raad, de zogenaamde politieraad met vertegenwoordigers van
de 3 gemeentebesturen.  Voor Kampenhout zetelen naast de
burgemeester en een lid van het schepencollege, 4 gemeente-
raadsleden.  In het politiecollege zetelen de 3 burgemeesters
onder voorzitterschap van de burgemeester van Zemst
(grootste gemeente) en de zonechef.  

Het politiecollege en de politieraad hebben voor wat betreft de
politie dezelfde bevoegdheden als de gemeenteraad en het
schepencollege hebben voor de gemeentelijke werking.

De veiligheidsraad is samengesteld als volgt: de 3 burge-
meesters van de zone, de Procureur des Konings, de korpschef
en zijn officieren, de directeuren van bestuurlijke en gerechte-
lijke opdrachten van de federale politie alsook de arrondis-
sementscommissaris en eventueel deskundigen. Zij stellen
ondermeer jaarlijks een veiligheidsplan op.

De korpschef
Op 24.10.2001 droeg de politieraad commissaris Patrick De
Munter voor tot zonechef. Vanaf november leidt hij onze zone.
Zijn aanstelling geldt voor 5 jaar en is éénmaal hernieuwbaar.

Patrick De Munter is 36 jaar en
startte zijn politiecarrière bij de
rijkwacht waar hij een allround-
ervaring opdeed.  Hij volgde de
officierenopleiding aan de politie-
academie te Gent.  
Aan de universiteiten van Gent en
Antwerpen studeerde hij crimino-
logische wetenschappen en ma-
nagement.  In 1999 startte hij zijn
officierenloopbaan als adjunct-
commissaris te Zemst. 

LOKAAL EN FEDERAAL VERENIGD

NOODOPROEPEN

• Bel enkel 101 in geval van nood!  
112 voor GSM-gebruikers.

• 24u/24u Dispatching Federale Politie Asse� 02/451.22.11

• Buiten de diensturen word je doorgeschakeld
met de federale dispatsching die instaat voor
de coördinatie van de ploegen.

• Bel tijdens de diensturen het lokaal wijkcom-
missariaat � 016 / 65 99 61 voor administra-
tieve zaken, dringende informatie of voor een
afspraak met de wijkwerker
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EHierarchische structuur.

De hiërarchische structuur is sterk vereenvoudigd. De zone
wordt geleid door een korpschef, ook wel zonechef genoemd.
Hij wordt in zijn taak bijgestaan door 4 commissarissen, 
door hoofdinspecteurs en inspecteurs. 

HET HOOFDCOMMISSARIAAT

Een aantal diensten worden gecentraliseerd in het
hoofdcommissariaat te Steenokkerzeel

Commissaris Commissaris Commissaris
De Munter Patrick Croon Achiel Lafontaine Roger
Algemene leiding Politieoperaties Wijkwerking

en handhaving
openbare orde

Commissaris Hoofdinspecteur
Sevenants Willy Anthoon Filip
Beleidsondersteuning Interventieteam

Bereikbaarheid
Tervuursesteenweg 295, te te 1820 Steenokkerzeel� 02/759 78 72 - 02/759 69 21 of 

mailto: politie-steenokkerzeel@wanadoo

ANDERE GEDECENTRALISEERDE DIENSTEN

Commissaris Hoofdinspecteur Inspecteur
Mylemans Alex Van den Bosch Dirk Jacobs Jacky
Lokaal onderzoeks- Verkeersploeg Slachtofferzorg
team

Bereikbaarheid
Tervuursesteenweg 334, 1980 Zemst 

(voormalige brigade te Hofstade)
Weekdagen tussen 8u00 en 12u00 en 13u00 tot 17u00

of na afspraak� 015/61.14.64 - 015/62.32.32

DE WIJKWERKING 

Het wijkkantoor van Kampenhout bevindt zich in het voor-
malig politiekantoor naast het gemeentehuis.  Het onthaal
en de wijkagenten van Kampenhout zijn bereikbaar op
werkdagen van 8u00 tot 17u00 en dinsdagavond van
17u00 tot 20u00.� 016/65 99 61 - 016/68.08.36 of mailto:
politie@kampenhout.be 

Deze dienst staat onder
rechtstreekse leiding van
hoofdinspecteur 
Michel Vanden Berghe 
(voormalig rijkswachter te
Kampenhout).

Het wijkwerkersteam bestaat verder uit

Paulus Martin Vankeerberghen Geert
Inspecteur Inspecteur
Wijkwerker Berg Wijkwerker Buken en Relst

Verbist Rudi Peeters Sonja
Inspecteur Administratief bediende
Wijkwerker Nederokkerzeel 
en Kampenhout (- Relst)

DE INTERVENTIEDIENST

Het interventieteam is gehuisvest in het hoofdcommis-
sariaat te Steenokkerzeel. Een tweede interventieteam is
ondergebracht in de brigade van Hofstade. Bereikbaarheid
adres, � en (zie eerder), alle werkdagen tussen 8u00
en 12u00 en 13u00 tot 17u00 of na afspraak.

Het zonaal commissariaat wordt in de toekomst uitgebreid
zodat alle diensten, met uitzondering van de lokale wijk-
kantoren, er onderdak zullen hebben.  Een team gemoti-
veerde administratieve krachten ondersteunt de politie-
diensten. 
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NIEUWE VERKEERSBORDEN

Binnenkort zien we 8 nieuwe verkeersborden langs onze wegen
opduiken.  Op papier bestaan ze al sinds de publikatie in het
Belgisch Staatsblad van 15 november 2001.  In de praktijk zal
het nog even duren, omdat ze nog moeten worden gemaakt.
Het gaat om signalisatieborden die verwijzen naar toeristische
of recreatieve sites.  Dit zijn ze:

Parkeren
Een P met een hoedje op verwijst naar een
overdekt parkeerterrein.  Behalve parkeerga-
rages zijn er weinig overdekte parkeerterrei-
nen, veelal onder autowegviaducten zoals in
Gent en Antwerpen.

Natuurgebied
Zie je een bord met drie bomen, dan vind je de
weg naar een natuurgebied in de omgeving.

Fietsroute
Dit is het nieuwe wegwijzerbord dat de aan-
bevolen reisweg naar toeristische fietsroutes
aanduidt.  De pijl en de bestemming zijn
facultatief.  Desgevallend mag de afstand in
kilometer worden aangegeven.

Expo
De bekende Expo-wegwijzers die verwijzen
naar de Heizel, het Antwerps Bouwcentrum of
Flanders Expo worden vervangen door dit
bord met enkel een pictogram.

Politie
Een nieuwe politie met een fraai nieuw poli-
tielogo.  Dat komt nu ook op de wegwijzers
naar de politie.  De woorden 'politiebureau' en
'rijkswacht' worden voortaan vervangen door
'politiediensten'.

Post
Net als het bord voor de politiediensten moe-
ten ook het nieuwe logo van De Post op de
wegwijzerborden worden aangebracht.

Monument
Dit nieuwe bord verwijst naar monumenten,
sportcentra, toeristische sites, recreatie- en
pretparken of merkwaardige landschappen.

Ringautoweg
Wie al eens met de auto om een ringweg rijdt,
kent beslist dit bord.  Het staat al jaren langs
alle ringwegen in het land, maar pas nu is het
ook officieel gepubliceerd in het Staatsblad
(15/11/2001).

VERKEERSWEDSTRIJD

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid lanceerde
op 13 februari 2002 een sensibiliseringscampagne inzake
verkeersveiligheid onder de vorm van een zes weken
durende internetwedstrijd.  De wedstrijd “Road Safety
Quest” genaamd, richt zich tot jongeren tussen 16 en 25
jaar.  De klemtoon wordt gelegd op aspecten die betrekking
hebben tot de wegcode, defensief rijgedrag, juiste attitude
in het verkeer, …

Wil je deelnemen ?  Surf naar www.rsq.be en maak kans
om één van de prachtige prijzen in de wacht te slepen.

V
ER

KE
ER
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GEZONDE MANNEN

De preventieve gezondheidszorg
in Vlaanderen werd geheroriën-
teerd naar meer lokaal gerichte
acties en lokale actoren via het
opstarten van gezondheidsnet-
werken, de zogenaamde
LOGO's.  Kampenhout is inge-
deeld bij LOGO 3, regio Leuven.

Het Centrum voor Meta-
bole botziekten van UZ
Gasthuisberg wil, in het
kader van een Europese
studie over de veroudering
van mannen, de medewerking
van de 14 gemeenten van LOGO
Leuven.  Zij hebben de intentie 
een toevalssteekproef te trekken uit de bevolkingsregisters 
(400 mannelijke inwoners van 40 tot 79 jaar) en de bevolking
in de doelgroep aan te sporen tot deelname aan deze studie.

Wat
Met dit project wil men nagaan hoe de hormonale functies van
de man wijzigen met de leeftijd en of deze veranderingen een
weerslag hebben op de gezondheid van de ouder wordende
man, zowel lichamelijk (o.a. fracturen of breuken) als geestelijk
(bvb. depressie).  De essentie van het onderzoek bestaat er in 
te voorspellen hoe veranderingen in de hormoonspiegels de
botmassa en spierziekte beïnvloeden en zo fracturen kunnen
veroorzaken.

Concreet loopt het onderzoek over 5 jaar.  Het gevraagde 
engagement van de deelnemende mannen is beperkt tot 
2 bezoeken aan Gasthuisberg van ca. 2 uur.  Er gebeurt een
botmeting, een bloedafname en een vragenlijst wordt ingevuld.  

Medewerking
Kampenhout is een gemeente die in alle opzichten begaan is
met gezondheispreventie en -bevordering.  Daarom vragen wij
onze mannelijke inwoners die eventueel worden gecontacteerd
hun medewerking te verlenen aan deze studie.  

Het project getuigt immers van een vernieuwende aanpak op
verschillende terreinen:
• Aandacht voor gezondheidsproblemen van mannen.
• Een integrale benadering waar niet enkel medische maar ook 

psychosociale aspecten aan bod komen.
• De klemtoon ligt op "preventie" (o.a. fracturen bij oudere 

mannen).
• Er is een Europese vergelijking over 8 landen.

Wij durven hopen dat de bevindingen op termijn kunnen 
bijdragen tot een doelmatige ziektepreventie en een meer
gezonde leefwijze en leefomgeving voor mannen.
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FIETSUITSTAPPEN

Het grote succes van de wekelijkse fietsuitstappen in 2001 is
voor de Sportraad en KWB Kampenhout een goede reden om er
ook dit jaar mee door te gaan.  Doe je ook mee ?  Iedereen is
welkom !!

Wanneer ?
Elke dinsdagnamiddag vanaf 2 april tot eind september 2002.
Waar ?
Vertrek aan de sporthal (Zeypestraat) om 13u30 stipt.
Hoe ?
Met een fiets die in orde is, aan een wandeltempo van 15 à 
16 km/uur.
Hoe ver ?
De heen- en terugrit duren telkens ca 1 uur.  We pauzeren
onderweg wel 30’ om even op adem te komen en de dorstigen
te laven.

De organisatoren bieden planning en veiligheid, onder de vorm
van een uitgestippeld parcours, 4 wegkapiteins, een verzekering
en de naleving van de wegcode voor fietsers in groep.

Pomp je banden op, smeer je benen in, neem je regenjasje mee
en kom op tijd naar de sporthal voor de wekelijkse fietsuitstap.
Je zal het je niet beklagen !
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WACHTDIENST APOTHEKEN 

Het centraal infonummer van de wachtdienst van apotheken in
de regio is 0900/10.500.  Je kan er 24u/24u terecht.
Hier volgt alvast de overzichtslijst tot eind april 2002.
Raadpleeg ook www.apotheek.be

Weekend : vrijdag 19 u tot maandag 19 u
Week : maandag 19 u tot vrijdag 19 u

22 feb 2002 Naegels & Jespers Rijmenam
Geysemans Zemst

1 maart 2002 Lambrechts-Geebelen Tremelo
Verbist Eppegem

8 maart 2002 Coussement Hever
Van Hamme Kampenhout

15 maart 2002 Centrum-Apotheek Haacht
Jespers Steenokkerzeel

22 maart 2002 Hoffmann Keerbergen
Van Cauwenbergh Weerde

29 maart 2002 De Brabandere Tildonk
Apotheek Apelec Elewijt

5 april 2002 Naegels Tremelo
Berden Kampenhout

12 april 2002 De Preter-De Pauw Keerbergen
Tanesy Hever-Schiplaken

19 april 2002 Campion Boortmeerbeek
Geeraerts Zemst

26 april 2002 Ninde Tremelo
Van der Vennet Steenokkerzeel

WACHTDIENST
HUISARTSEN

Om te weten welke dokter 
van wacht is in de wachtkring 
KA.STE.EL (Kampenhout,
Steenokkerzeel, Elewijt) 
bel je naar het 
nummer 016/58.90.00 of het
Belgacom-infonummer 1207. 

Via Belgacom krijg je de naam 
en het telefoonnummer van 
de arts met dienst het dichtst 
in je buurt.

ZORGVERZEKERING

Op donderdag 28 februari 2002 om 20u00 organiseert het
S.I.T. Ze.KaSte (Samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg
Zemst-Kampenhout-Steenokkerzeel) in samenwerking met
het Rusthuis Molenstee een info-avond omtrent de zorg-
verzekering.  Jan Hertecant van het CM geeft dan prakti-
sche informatie die voor iedereen duidelijk zal zijn.  Alle
geïnteresseerden zijn welkom.  Plaats van het gebeuren:
vergaderzaal van het OCMW, Dorpsstraat 9 te 1910
Kampenhout.  U komt toch ook?

BLOEDINZAMELINGEN

De hulpdiensten kampen maar al te vaak met een tekort aan bloed.  Jouw bloed kan misschien een mensenleven redden!  
Aarzel niet, en wordt bloedgever.  Het Rode Kruis organiseert regelmatig bloedinzamelingen in onze gemeente.  
Noteer alvast volgende data in je agenda:

Gemeente Adres Uur Datum Datum Datum Datum

Berg Schoolstraat 2 18u - 20u30 6-mrt 3-jun 4-sept 20-nov
(gemeenteschool)

Kampenhout- Dorpsstraat 9 18u - 20u30 26-feb 13-mei 26-aug 5-nov
centrum (vergaderzaal OCMW)

Relst Aarschotsebaan 128 18u - 20u30 13-feb 12-jun 11-sept 4-dec
(Park van Relst)
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HAPPENING 
"DE TIJD VAN DOEN"

Senioren positief in beeld

Gedaan met werken en toch actiever dan ooit!…. Klinkt het jou
ook bekend in de oren? Meer en meer (jong-)
senioren proeven met volle teugen van wat het leven hen na de
pensionering te bieden heeft.  Eindelijk tijd om te reizen, een
nieuwe hobby uit te proberen, vrijwilligerswerk op te nemen,
een cursus te volgen of misschien zelfs een rol spelen bij het
uitwerken van een ouderenvriendelijk beleid in de eigen
gemeente.

De provincie Vlaams-Brabant wil de positieve aspecten van het
ouder worden in de kijker plaatsen met de organisatie van 
een grootse happening onder de titel "De tijd van doen" die
plaats heeft op 23 april 2002 in het gemeenschapscentrum
De Zandloper te Wemmel.

Iedereen die al op pensioen is of de pensioenleeftijd nadert
wordt uitgenodigd.

Wat mag je verwachten
• Boeiende lezingen over een 

positieve kijk op het ouder 
worden én over de vrijetijds-
besteding.

• Workshops waarin u een 
woordje meepraat over het 
openbaar vervoer, vrijwilligers-
werk, mobiliteit, nieuwe media, 
ouderenadviesraden en het 
aanbod van culturele centra 
voor senioren.  

• Aansluitend op de workshops 
kan je de informatieve standen
bezoeken, je conditie meten 
met een wandeltest én genie-
ten van de muzikale omkade-
ring.

Deelname
Deelname aan de happening is gratis, maar inschrijven voor 
23 maart is noodzakelijk.  Het programma en een inschrijvings-
formulier vraag je aan bij de Provinciale Welzijnsdienst (Lieve
Vercruysse), Diestsesteenweg 52 te 3010 Leuven.

Info
Bijkomende informatie bekom je eveneens bij Lieve Vercruysse� 016/26.73.32 (voormiddag), mailto: lvercruy@vl-brabant.be
of contacteer Ann De Clerq op � 016/26.73.29.

EURO-CHILDREN

Waarom niet in jouw gezin?

Sinds 1956 organiseert Euro-Children vakanties voor kinderen
die in andere sociale omstandigheden opgroeien.  Voor zowel
de gastgezinnen als de kinderen zelf is het steeds een verrij-
kende ervaring.  Het feit dat 60% van de kinderen opnieuw
door hun gastgezin worden uitgenodigd, bewijst dat er stevige
vriendschapsbanden ontstaan.

De kinderen zijn afkomstig uit Kroatië, Slovakije, Tsjechië en
Kosovo.  De nieuw uitgenodigde kinderen worden geselecteerd
door organisaties in hun eigen leeftijd.  Hun leeftijd schommelt
tussen 9 en 13 jaar.  Voor dit jaar zoekt Euro-Children nog 120
potentiële gastgezinnen. In 2002 worden de kinderen uitgeno-
digd van 1 juli tot 26 juli of van 25 juli tot 19 augustus.  

Je kan je voorkeur opgeven betreffende het land van herkomst,
jongen of meisje, de leeftijd en natuurlijk de periode waarin je
gastgezin wil zijn.  

Geïnteresseerde gezinnen bekomen bijkomende inlichtingen
en/of aanvraagformulieren bij Euro-Children, K. Mirystraat 2,
2020 Antwerpen - � 03/247.88.50 of fax op het nummer
03/247.88.91. 

PROVINCIE
VLAAMS•BRABANT

GASDISTRIBUTIE

Voor al uw vragen ivm aardgasdistributie en

betaling rekeningen wendt u zich best recht-

streeks tot het IVEG-kantoor, Tervuursestw. 161,

1820 Steenokkerzeel, � 02/751.92.05

Vanaf 18 februari 2002 nieuwe openingsuren:

dinsdag     13.30 - 16.00 uur

donderdag   09.00 - 12.00 uur

I
N

F
O
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februari 2002
Woensdag 20.02.2002
• KVLV Relst - Handwerkles 
Donderdag 21.02.2002
• KVLV Relst - 50+ Brandwonden voorkomen en

verzorgen  
Zondag 24.02.2002
• KVLV Relst - Alleenstaanden in Relst 
• KVLV Kampenhout- Lourdesfeest
Maandag 25.02.2002
• Landelijke Gilde Relst - Kan Biotechnologie de

wereld redden? - spreker: Hilde Wildemeersch

Maart  2002
Zaterdag 02.03.2002
• Muziekconcert - Fanfare De Vlaamse Leeuw -

Zaal De Vlaamse Leeuw 
Zondag 03.03.2002
• Jaarlijkse eetdag van 11u30 tot 15u00 ten

voordele v/h parochiecentrum
Woensdag 06.03.2002
• KVLV Relst - Handwerk 
Zaterdag 09.03.2002
• Boekenbeurs Gemeentelijke Lagere school te Berg
Zondag 10.03.2002
• Boekenbeurs Gemeentelijke Lagere school te Berg
Maandag 11.03.2002
• KVLV Relst - Feestvergadering 
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst
Woensdag 13.03.2002
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst
Maandag 18.03.2002
• Landelijke Gilde Relst - Opfrissen van de 

wegcode, VRG
Donderdag 21.03.2002
• KVLV Relst 50+: “Ons leven als vrouw en moe-

der betekenis geven” 
Zondag 24.03.2002
• Landelijke Gilde Relst - Karting
Maandag 25.03.2002
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst
Woensdag 27.03.2002
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst

April 2002
Zondag 07.04.2002
• Landelijke Gilde Relst - Eetdag van de

Landelijke Gilde en de Onderlinge Bedrijfshulp
Zaterdag 13.04.2002
• Relst Kermis
Zondag 14.04.2002
• Relst Kermis
Donderdag 18.04.2002
• KVLV Relst 50+ - Bedrijfsbezoek
Zaterdag 20.04.2002
• Landelijke Gilde Relst: Daguitstap naar Parijs 
• Buken - Kermis
• Lenteconcert  K.F. De Toonkunst Berg– sporthal

Berg – aanvang 19u30
Zondag 21.04.2002
• VGSK-Kampenhout - Fietsenverkoop
• Buken - Kermis
Maandag 22.04.2002
• Buken - Kermis
Zaterdag 27.04.2002
• Nederokkerzeel - Kermis

Zondag 28.04.2002
• KVLV Kampenhout - Open deur
• Nederokkerzeel - Kermis
Maandag 29.04.2002
• Nederokkerzeel - Kermis

Mei  2002
Van woensdag 1 mei t/m zondag 5.05.2002
• 7 Kampenhoutse Kunstenaars
Donderdag 16.05.2002
• KVLV Relst - Omgaan met depressies 
Zaterdag 18.05.2002
• Berg - Kermis
Zondag 19.05.2002
• Berg - Kermis
Maandag 20.05.2002
• Berg - Kermis
Zaterdag 25.05.2002
• Kampenhout - Kermis
• Provinciale badmintonkampioenschappen

jeugd en veteranen – sporthal Kampenhout
tussen 9u – 18u

• Opendeurdag kleuterschool Berg – 
Bergstraat 15 – vanaf 17u00

Zondag 26.05.2002
• Kampenhout Kermis
• Provinciale badmintonkampioenschappen jeugd en

veteranen–sporthal Kampenhout tussen 9u–18u
Maandag 27.05.2002
• Kampenhout - Kermis

Juni  2002
Zaterdag 1.06.2002
• VLD eetdagen – Gemeenschapsschool Ter

Bronnen
Zondag 2.06.2002
• VLD eetdagen – Gemeenschapsschool Ter

Bronnen
• VGSK-Kampenhout – Boswandeling
Zondag 16.06.2002
• Landelijke Gilde Relst: Fietstocht 
Zondag 23.06.2002
• VGSK-Kampenhout – Schoolfeest en barbecue

Juli  2002
Van vrijdag 5.07.2002 t/m zondag 7.07.2002
• Relst – Parkfeesten

Augustus  2002
Zaterdag 3.08.2002
• Pax Zomerfestijn: eetdag – zaal Pax – vanaf

18u30 – ten voordele van het parochiecentrum
Zondag 4.08.2002
• Pax Zomerfestijn: eetdag – zaal Pax – vanaf

18u30 – ten voordele van het parochiecentrum
Zaterdag 17.08.2002
• Nederokkerzeel – kermis 
Zondag 18.08.2002
• Nederokkerzeel – kermis
Maandag 19.08.2002
• Nederokkerzeel – kermis
Zaterdag 24.08.2002
• Berg – kermis 
Zondag 25.08.2002
• Berg – kermis
• Landelijke Gilde Relst: 21ste Dag van de

Landbouw

Maandag 26.08.2002
• Berg – kermis

September  2002
Zaterdag 7.09.2002
• Kampenhout - kermis
Zondag 8.09.2002
• Kampenhout - kermis
Maandag 9.09.2002
• Kampenhout - kermis 
Donderdag 26.09.2002
• Gemeentelijk Seniorenfeest –sporthal

Kampenhout

Oktober  2002
Zaterdag 5.10.2002
• Herfstfeesten O.T.B.
Zondag 6.10.2002
• Herfstfeesten O.T.B.
Zaterdag 12.10.2002
• Buken - kermis
Zondag 13.10.2002
• Buken - kermis
Zaterdag 19.10.2002
• K.F.De Toonkunst – Berg in concert – sporthal

Berg – aanvang 20u30

Volgende activiteiten worden wekelijks /
maandelijks ingericht :
• YOGA

KVLV - Kampenhout – Iedere maandag van 19u30 tot
21u00 Turnzaal VGSK 

• BLOEMSCHIKKEN
KVLV - Nederokkerzeel : elke 2de donderdag van de
maand september tot mei
KVLV – Relst: elke laatste woensdag van de maand van
september tot mei om 13u30 en om 19u30
KVLV – Kampenhout: Elke 3de donderdag van de
maand van september tot juni 

• TURNEN
KVLV Nederokkerzeel : elke dinsdag van de maand
KVLV Relst : elke dinsdag van de maand - Zaal VGSK-
parkschool 
Sporthal Berg elke woensdag van 19u00 tot 20u00 
herenturnen en van 20u00 tot 21u00 damesturnen
KVLV Kampenhout : iedere dinsdag van 20u00 tot
21u00

• FIETSEN:
KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout 
elke maandag vanaf juni t/m augustus van 19u00 tot
22u00
KVLV Relst: Elke donderdag van 7 juni t/m 30 augustus
vertrek - 19u00 Park van Relst 

• KAARTEN:
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden 
Elke 1e donderdag van de maand in café Sint-Jozef te
Relst vanaf 13u30

• PETANQUE:
Elke woensdag vanaf 16u in het gemeentepark (buiten)
of Houtcentrum (binnen) - inlichtingen: 0474/95.22.10

• FIETSUITSTAPPEN:
Sportraad KWB - elke dinsdag om 13u30 vanaf 2 april
tot eind september 2002. - vertrek sporthal (Zeypestraat)


