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We vernamen dat bepaald personen “Namens het gemeentebestuur” gelden inzamelen ten voordele van één of ander
kinderkankerfonds. Er wordt een mand gevuld met eetwaren of knuffels te koop aangeboden.
Opgelet!
Deze mensen werken niet vanuit het gemeentebestuur!
Meer nog, wij hebben er helemaal niets mee te maken.
Momenteel loopt er alleen een project i.s.m. drukkerij
Vandeput uit Rotselaar voor de uitgave van een door handelaars gesponsorde “gemeentegids”.
Als we een dergelijke actie opzetten, brengen we de bevolking hiervan steevast voorafgaandelijk op de hoogte via de
geijkte communicatiekanalen (gemeenteberichten, website,
persmededeling).
Indien je twijfelt, vraag dan naar het origineel legitimatiebewijs van de gemeente.

VERLOFDAGEN
JULI & AUGUSTUS
Tijdens de zomermaanden juli & augustus 2002 zijn de
gemeentediensten (administratieve diensten, loodswerking, bibliotheek, PWA en sporthal) gesloten op volgende
dagen:
- woensdag 11 juli 2002 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
- donderdag 15 augustus 2002 (halfoogst)
- vrijdag 16 augustus 2002 (brugdag)*.
* De bibliotheek en het OCMW zijn wel open op 16
augustus 2002.
De zitdagen van de leden van het Schepencollege gaan niet
door op dinsdagavond. Je kan wel steeds een afspraak met
hen maken.
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Teksten voor de volgende gemeenteberichten vóór 5 september 2002 bezorgen aan
Huguette Kemps.
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Statutenwijziging intercommunales

Nog meer zone 30

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, brengt met zich mee dat de intercommunales
statutenwijzigingen moeten doorvoeren die nodig zijn voor de
toepassing van bepaalde artikels van het decreet. In het bijzonder gaat het over de organisatie en vertegenwoordiging van
de aandeelhouders voor de algemene vergadering.

In het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan wordt op
volgende plaatsen zone 30 ingevoerd:

In dit verband keurt de gemeenteraad de door de intercommunales Interza, P.B.E., Haviland en Havi-TV voorgestelde statutenwijzigingen goed. Tevens werden de afgevaardigden voor
de respectievelijke jaarvergaderingen aangeduid.

Euro’s voor politie
Personeel
Sedert de politiehervorming maakt Kampenhout deel uit van de
politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst).
De politieraad en de drie gemeenteraden besloten vorig jaar om
80% van het verschil tussen de oude en de nieuwe wedde van
het politiepersoneel, conform de voorschriften, uit te betalen.
De minister van Binnenlandse Zaken vaardigde nieuwe richtlijnen uit inzake de bezoldiging. De loongegevens dienstjaar
2001 werden overgemaakt aan het sociaal secretariaat van de
politie. Vermits er geen wijzigingen meer mogelijk zijn, is er ook
geen bezwaar om de wedden van de leden van de lokale politie met ingang van 1 januari 2002 uit te betalen aan 100%.
Gemeentelijke dotatie
Elke gemeente uit de politiezone is verplicht kredieten te schrijven in de begroting die worden aangewend als gemeentelijke
dotatie lokale politie. De dotatie voor 2002 mag niet minder
bedragen dan de geïndexeerde kostprijs van het politiekorps in
het jaar 2001. Geen enkele gemeente mag desinvesteren wat
betreft de politie in 2002.

€

Berekend werd dat de dotatie van Kampenhout minstens
€ 554.885 moet bedragen. Toe nu toe was "slechts" € 542.569
toegekend. Een verhoging is dus noodzakelijk. De bijkomende
kredieten worden voorzien in de begrotingswijziging.

Centrum Berg
- Bergstraat tussen en met kruispunt Middenstraat tot en met
kruispunt Kerkhoflaan;
- Middenstraat tussen kruispunt Bergstraat tot aan kruispunt
met Torfbroeklaan;
- Stiggelstraat vanaf kruispunt Bergstraat;
- Kerkwegel, doodlopend gedeelte zijde Bergstraat.
Centrum Relst
- Hutstraat vanaf toegang tot kerkhof tot kruispunt
Aarschotsebaan.
Centrum Buken
- Sint-Antoniusstraat;
- Rijgelstraat;
- Bukenstraat tussen en met kruispunt Sint-Antoniusstraat
tot kruispunt Schoonstraat/Grote Spekstraat.
Verder wordt een gedeelte van de Kasteellaan, meer bepaald ter
hoogte van het Nachtegalenplein, afgesloten voor alle bestuurders uitgezonderd fietsers.

GEMEENTERAAD

ZITTING
16 MEI 2002

Deze beslissingen moeten nu voorgelegd worden aan de hogere overheden.

code voor infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen
Bij het uitvoeren van nutswerken rijzen er vaak problemen van
praktische aard voor de aangelanden en het verkeer. De
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten werkte een
"Code voor infrastructuur- en nutswerken uit langs de
gemeentewegen". Het gaat om een gentlemen's agreement en
dit van de studiefase tot uitvoering en oplevering.
Door het volgen van deze Code hoopt men de hinder tot een
minimum te kunnen beperken. Er werden afspraken in opgenomen betreffende o.a. coördinatie van de werken, informatieplicht naar omwonenden en naar openbaar vervoer- en hulpdiensten, signalisatie, werken buiten normale uren, respecteren
sperperiode waarbij in principe op die plaats binnen de twee
jaar geen werken mogen worden uitgevoerd, …
De gemeente Kampenhout kan zich hierin terugvinden en
onderschrijft zonder aarzelen de "Code voor Infrastructuur- en
nutwerken langs gemeentewegen".
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Energiebesparing in sporthal

Structuurplan

De gemeenteraad geeft opdracht tot het opmaken van een
gedetailleerde haalbaarheidsstudie en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de sporthal gelegen langs de
Zeypestraat.

De voorbije jaren werd het duidelijk dat het kader van de huidige ruimtelijke ordening is voorbijgestreefd.
Het bestaande ruimtelijk beleid, enkel steunend op de bestaande aanlegplannen (gewestplannen en Bijzondere Plannen van
Aanleg) kan niet Sdynamisch
inspelen op nieuwe ruimtelijke
tr
uc
noden en kansen.
t

Saneringswerken Kwerpseweg
De Kwerpseweg is de verbindingsbaan tussen Kampenhout en
Kortenberg. In Kampenhout spreekt men van de Kwerpseweg;
in Kortenberg over de Nederokkerzeelsesteenweg.
Buurgemeente Kortenberg nam het initiatief om er saneringswerken uit te voeren door de aanleg van een fietspad. Bij hevige regenval blijft het water er immers regelmatig stagneren wat
een onveilige toestand met zich meebrengt voor de weggebruikers.
Beide gemeentebesturen zaten samen rond de tafel. En met
resultaat; het fietspad zal worden doorgetrokken.
Kortenberg treedt op als bouwheer en fungeert als pilootgemeente. Het gemeentelijk aandeel van Kampenhout t.b.v.
€ 430.000 (BTW incl.) wordt ingeschreven in de buitengewone
begroting van 2003.

Vernieuwing verlichting loverdal

Pla uur
n voorzien in het decreet van 24
De nieuwe structuurplanning,

juli 1996 op de ruimtelijke planning moet een antwoord bieden
op de ruimtelijke probleemstellingen en de tekorten van het
huidige planniningsinstrumentarium.
De gemeente Kampenhout wil participeren in deze nieuwe
denkrichting waardoor, met betrekking tot de ruimtelijke evolutie, een lange termijnvisie wordt ontwikkeld. De gemeenteraad
heeft op 11 februari 1999 beslist om een gemeentelijk structuurplan op te laten maken.
Thans werd de startnota, een document van 60 pagina’s, aan de
gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd.
In deze nota wordt enerzijds inzicht gegeven in de huidige
planningscontext en de bestaande toestand, en anderzijds, in
de ruimtelijke problemen, kwaliteiten en potenties. Daarna
geeft de startnota een aanzet tot de mogelijke gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Deze startnota ligt ter inzage in de bibliotheek.

De openbare verlichting in de Bergse wijk Loverdal wordt vernieuwd. De kosten ervan worden geraamd op € 433,89 (BTW
incl.). De werken worden gefinancierd via het renovatiefonds.

Binnen afzienbare tijd zal omtrent deze startnota een hoorzitting worden georganiseerd.

Restauratie kerkhofmuur
Nederokkerzeel

Werkingsverslag 2001 en jaarplan 2002
Jeugdwerkbeleidsplan goedgekeurd

In februari 2001 werd beslist de kerkhofmuur rond de SintStefanuskerk te restaureren. Het ontwerpdossier is inmiddels
klaar en kreeg het akkoord van het gemeentebestuur. De
kosten worden geraamd op € 175.014,27 (BTW incl.). Het
gemeentebestuur zal de wettelijk mogelijke restauratiepremie
aanvragen. De werken worden gefinancierd met kredieten die
worden voorzien in de eerste begrotingswijziging 2002.

Zie pagina 9 & 10

Kampenhout-Sas:
nieuwe samenwerkingsovereenkomst
Voor de coördinatie van de werken rond Kampenhout-Sas werd
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de
Administratie Wegen Vlaams-Brabant, De Lijn en het gemeentebestuur.
Sinds het ondertekenen van de overeenkomst werd de opdracht
van de Administratie Wegen Vlaams-Brabant tegenover de Lijn
gewijzigd o.a. door de verplichting van het betalen van de vrije
busbaan. Daarom sloot de gemeente een nieuwe overeenkomst
met de A.W.V. voor het gezamenlijk uitvoeren van de openbare
werken ter hoogte van het kruispunt N21-N26. De werken ten
laste van De Lijn maken het voorwerp uit van een aparte overeenkomst.

Uit milieu-oogpunt is het van belang zo zuinig mogelijk om te
springen met de energie. Zonne-energie kan worden aangewend voor het bekomen van warm water en het verwarmen
van de woning op milieuvriendelijke wijze. Het is immers een
natuurlijke energiebron die geen vervuiling veroorzaakt.
Daarom besliste de Kampenhoutse gemeenteraad een gemeentelijke toelage te verlenen voor het plaatsen van een zonneboiler in woningen of woongebouwen op haar grondgebied.
Afhankelijk van de kostprijs van de installatie kan een éénmalige subsidie ten bedrage van € 250 worden toegekend.
Het volledig subsidiereglement en aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de milieudienst -  016/65 99 04 mailto:
milieu@kampenhout.be of surf naar www.kampenhout.be

Tarieven muziekschool
schooljaar 2002-2003
Zie pagina 17

Nieuwe tarieven voor sportweken
De gemeentelijke sportdienst organiseert tijdens de
Paasvakantie en het groot verlof sportweken voor jongeren tussen 6 en 12 jaar. De inschrijvingsgelden bedragen voortaan:
- € 35/week voor het eerste kind
- € 25/week voor het tweede kind
- € 15/week vanaf het derde kind
In deze prijs zijn twee drankjes per
kind/dag inbegrepen alsook de
sportongevallenverzekering.

Winnaars jeugdboekenweek
Kampenhout bekroond
De jaarlijkse jeugdboekenweek, die dit jaar als thema
"Onder dak" had, liep vanaf 14 maart 2002.
Traditioneel speelt de Kampenhoutse bibliotheek hier op in
en organiseert zij een eigen wedstrijd onder de jeugdige
bibliotheekbezoekers. Dit jaar konden alle kinderen vanaf
het 1e leerjaar deelnemen aan een affiche- én vragenwedstrijd. Voor de kleuters was er een kleurwedstrijd.
De weetwedstrijd werd opgesplitst volgens leeftijd. De vragen waren zeer verscheiden. Alle antwoorden kon men
terug vinden in de bibliotheek.
In totaal losten 13 deelnemers alle vragen correct op.
Dit verdient natuurlijk een mooie beloning. 24 kinderen
namen deel aan de affichewedstrijd en er kwamen 62 kindertekeningen binnen.
De 13 genomineerden van de vragenwedstrijd en de
24 deelnemers aan de affichewedstrijd ontvingen alvast
een mooie en tevens waardevolle prijs. De plechtige prijsuitreiking, gevolgd door een heuse kinderreceptie met aangepaste dranken had plaats op zaterdag 1 juni 2002 in de
bibliotheek.
De 62 kinderen die deelnamen aan de tekenwedstrijd
krijgen bij hun eerstvolgend bibliotheekbezoek eveneens
een prijs.

Punten Agalev-fractie

TELEFOONNUMMERS
POLITIE GEWIJZIGD

- Deelname van Kampenhout aan de week van de vervoering;
- Aanvulling reglement van orde van de gemeenteraad.

In de politiezone Kastze werden de telefoon- en faxnummers aangepast.



WIST JE DAT

De wijkwerking en het onthaal te Kampenhout zijn vanaf
heden te bereiken via:

Onze gemeente op 1 oktober 2001 precies 10 837* inwoners
telde en dat dit aantal steeds maar groeit?

Telefoon:

016/31 48 40
016/65 66 58

Fax:

016/31 48 49

Dat bewijst dat het fijn wonen is in Kampenhout
* officieel cijfer van het Nationaal Instituut van de
Statistiek, verschenen in het Belgisch Staatsblad van
28 mei 2002.

GEMEENTE

Zonneboilerinstallaties gesubsidieerd
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KAMPENHOUT,
NETTE GEMEENTE
Hartelijk dank aan alle inwoners die gehoor gaven aan onze
oproep in de vorige editie van Gemeenteberichten i.v.m. een
‘nette’ gemeente.
We zijn op goede weg, maar het zou pas echt tof zijn als
elke inwoner meedoet.
Heb je er oren naar? Verzorg je voortuin, plant een bloempje (of zelfs meerdere), was het verkeersbord in je buurt
eens af of veeg de goot eens proper!
Allemaal kleine gebaren die ervoor zorgen dat onze
gemeente netjes blijft.
Dank je wel.

HORECA
Alle horecazaken in onze gemeente kregen in de loop van de
maand maart het goedgekeurd reglement i.v.m. ‘de veiligheid’
toegestuurd.
Aan alle uitbaters en eigenaars wordt gevraagd zich nu conform in orde te stellen en na het bezoek van de brandweer een
stappenplan voor te leggen aan de burgemeester. Dit in naam
van de veiligheid van de klanten en van de bewoners van de
zaak.
Doen!!

OPENINGSUREN
KADASTER GEWIJZIGD
De kantoren van de dienst kadastrale uittreksels,
J. Stevensstraat 7 – 9de verdiep te 1000 Brussel heeft zijn
openingsuren versoepeld.
Vanaf 2 mei 2002 kan je er terecht van 9 uur tot 12 uur en van
13u30 tot 16 uur. Het is bovendien mogelijk om een afspraak
te maken buiten de voormelde openingsuren. Dit kan op het
volgend telefoonnummer: 02/552 54 50

DIEREN IN NOOD
Je hebt ze waarschijnlijk ook al gezien… Dode dieren op de
weg of langs de kant, en geef toe een fraai gezicht is het
niet.
Het gemeentebestuur van Kampenhout sloot een overeenkomst met SAVU vzw, wat staat voor Small Animals
Veterinary Urgency, voor het ophalen van dode, gewonde,
zieke en gezonde dieren die worden aangetroffen en waarvan de eigenaar onbekend of onbereikbaar is.
Na een telefonische oproep (24 uren permanentie) van de
bevoegde gemeentelijke dienst, haalt SAVU vzw de dieren
af.
Vind je een “ouderloos” dier of word je geconfronteerd met
een dood dier langs de openbare weg, neem dan contact
op met de gemeentelijke loods, Neerstraat 20 te
Kampenhout -  016/65 99 76
Mailto: loods@kampenhout.be of gsm: 0495/54 64 86.
Zij verwittigen SAVU.
Ben je je huisdier kwijt en vind je het niet direct terug, bel
dan zelf eens naar SAVU  02/426 12 46. Misschien
wacht je trouwe huisgezel er wel op jou.
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Aan de jongens van The Ballroomquartet die op zaterdag
20 april jl. de finale van Rockvonk 2002 wonnen.
Rockvonk is de provinciale muziekwedstrijd van VlaamsBrabant en vzw Oeps. Langs infosessies en preselecties in verschillende Vlaams-Brabantse jeugdhuizen werden uit een
totaal van 97 inzendingen 10 finalisten geselecteerd.
The Ballroomquartet werd in 2001 opgericht en bestaat uit jong
Kampenhouts talent: Andries Boone (mandoline), Rony Deprins
(accordeon), Jasper Hautekiet (contrabas) en David Vertongen
(drums, percussie). Deze muzikanten verdienden reeds hun
sporen bij Guy Swinnen, Will Tura, Amy-Lee Bennett, De
Architecten van de Toekomst, …
Zij brengen een muzikale kruising van de Southern States en
het Kindushigebergte in Afghanistan. In juni 2002 brengen ze
een eerste mini-cd uit.
Meer info vind je op hun website: www.ballroomquartet.com
Mailto: ballroomquartet@hotmail.com

OPEN MONUMENTENDAG
Naar tweejaarlijkse gewoonte doet Kampenhout ook in
2002 mee aan de Open Monumentendag. “Symbolen” is
het thema dat wordt uitgediept.
Op zondag 8 september 2002 bekijken we symbolen van
dichterbij en plaatsen ze in de bredere context van ons erfgoed.
Ervaren gidsen van de Gidsenbond Midden-Brabant leiden
die dag de bezoekers rond. Drie gebouwen staan centraal:
- het voormalig gemeentehuis te Kampenhout
- de Sint-Servaeskerk te Berg
- de Sint-Stefanuskerk te Nederokkerzeel

CULTUUR

PROFICIAT…

Tijdens een korte wandeling in de omgeving van deze
centrale punten komen tal van symbolen aan bod.
Meer info volgt later.

ZOMERZOEKTOCHT
De vakantieperiode is in zicht.
Traditioneel pakt de Vereniging voor
Bos in Vlaanderen (VBV) uit met zomerzoektochten
in alle Vlaamse provincies.
Voor Vlaams-Brabant komt de omgeving
van Beersel aan de beurt.
Meer info bekom je bij:
Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV),
Geraardsbergsesteenweg 267 – 9090 Gontrode
 09/252 21 13 - fax: 09/252 54 66
mailto: info@vbv.be
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CULTUUR

VLAANDEREN FEEST
Parkfeesten
De jaarlijkse Parkfeesten te Kampenhout-Relst, tijdens het
weekend 5 t/m 7 juli 2002 worden in het kader van Vlaanderen
2002 dit jaar georganiseerd onder auspiciën van het gemeentebestuur en krijgen een extra feestelijk tintje.
Enkel tijdens dit feestweekend mag je op de Aarschotsebaan
tussen de Hut- en de Weisetterstraat in beide richtingen parkeren.

Daarna is het tijd voor jong talent van eigen bodem. Elvin and
the Blue Nuts, een negenkoppige rockbende trakteert de aanwezigen op stevige rockcovers, af en toe aangevuld met eigen
creaties. De band bestaat uit 9 jonge mannen, waaronder
4 rasechte Kampenhoutenaren:
- Sven Hanssens (trombone)
- Stijn Rahier (keyboard)
- Kurt Schoevaerts (tenor saxofoon)
- Jurgen Van Laerhoven (trompet)

Het programma vind je terug in de activiteitenkalender.

11 juli-viering

Elvin and the Blue Nuts

Leliaerts, Clauwaerts, 11 juli 1302, Groeningekouter, Guldensporenslag, … Zegt het u nog wat? We frissen even uw geheugen op.
Op 11 juli is het 700 jaar geleden dat de Slag van de Gulden
Sporen plaatsvond te Kortrijk.
In 1973 verklaarde het Vlaamse Parlement 11 juli officieel tot
feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. De jaarlijkse 11-juli
viering is dus in 2002 aan een jubileumuitgave toe. Dit willen
wij in Kampenhout ook niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
De Cultuurraad, diensten jeugd en toerisme en het gemeentebestuur staken de koppen bij elkaar en zetten een 11 juli feestprogramma op dat zal plaatshebben op het marktplein te
Kampenhout op 29 juni 2002. Tja, Kampenhout zo gewoon…
en toch anders.

Kurt Schoevaerts
Tenor saxophone

Erwin Van Mullem
Rythm guitar

Jos Verwilghen
Lead guitar

Jurgen Van Laerhoven
Trumpets

Sven Hanssens
Trombone

Eddy Claeys
Bass guitar

Koen Petitjean
Vocals

Selwyn Vandenbossche
Drums

Stijn Rahier
Keyboards

Dit is het programma, waarbij jong en oud ongetwijfeld aan
hun trekken komen:
Van 17u00 tot 19u00:
Cirkus in beweging
Vóór het optreden kan je als artiest
acrobaat in spé zelf een aantal circustechnieken onder de knie krijgen. Wil je graag leren jongleren,
met een éénwieler rijden, acrobatentoeren uithalen, … Kom gerust
af, kijk, leer en vooral: doe mee!
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Van 20u00 tot 24u00
Grandioos openluchtconcert
Als vertegenwoordiger van het
Vlaamse lied bijt Bart Van den
Bossche de spits af. Hij geeft het
beste van zichzelf tot 22u00.

Vervoer
Parkeermogelijkheden genoeg in de directe omgeving van het
marktplein. Wij leggen ook een gratis bus in. De gemeentebus doet constant een ronde door Groot-Kampenhout met volgende stopplaatsen:
- Berg - kerkplein
- Nederokkerzeel - kerkplein
- Relst - kerk
- Buken – kerk
Meer info bekom je bij Claudine Moyson -  016/65 99 54 of
mailto: claudine.moyson@kampenhout.vera.be

De 4de editie van de tentoonstelling 7 Kampenhoutse
Kunstenaars is weeral voorbij. Ontzettend veel voor voorbereidingen, heel wat spanning bij onze amateur-kunstenaars,
maar … een groot succes!
De talrijke bezoekers die een kijkje kwamen nemen waren
bijzonder blij verrast door de diversiteit en de kwaliteit van
het aanbod. Er zit inderdaad kunstenaarstalent in
Kampenhout!
Hierbij enkele sfeermomenten…

STRIPBIB
De Stripbib van het Jeugdhuis Tonzent heeft in de loop der
jaren een mooie collectie opgebouwd. Je vindt er zo’n 2500
strips, in allerlei genres en voor alle leeftijden.
Voor een zacht prijsje (25 cent per uitgeleend exemplaar) kan
je er allerlei reeksen (her)ontdekken en vind je er vele uren leesplezier!
Spring gerust eens binnen!
Stripbib – Jeugdhuis Tonzent
Hutstraat 22 - 1910 Kampenhout
Mailto: stripbib@tonzent.be
Openingsuren:
elke zondag van 17u tot 20u

CULTUUR

7 KAMPENHOUTSE
KUNSTENAARS

INTERCULTUREEL
PROGRAMMA
AFS is een non-profit organisatie die al 54 jaar bestaat.
Zij geloven een steentje te kunnen bijdragen tot de wereldvrede door jongeren de kans te geven een vreemde cultuur
eigen te maken en er respect voor op te brengen.
Zij zijn hiervoor op zoek naar gastgezinnen in Vlaanderen.
Als gastgezin ben je bereid een buitenlandse uitwisselingsstudent op te vangen en dit vanaf de zomer.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met:
AFS Interculturele Programma’s vzw
Brand Whitlocklaan 132
1200 Brussel
 02/735 85 25
Fax: 02/735 29 63
Mailto: afsbfl@afs.org
Website: http://vlaanderen.afs.org
Wie een volgende keer zijn kans wil wagen moet wachten
tot 2004.
Het geeft je wel de gelegenheid reeds mooie creaties te
bedenken en uit te werken. Hopelijk wil ook jij het grote
publiek dan laten kennismaken met jouw talenten.
Niet aarzelen… doen!
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JEUGD

WERKINGSVERSLAG 2001
JEUGDDIENST
In uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, dienen
gemeentebesturen die aanspraak wensen te maken op de in het
decreet voorziene subsidiëring, naast een jeugdwerkbeleidsplan
en een jaarplan, ook een werkingsverslag voor te leggen. Dit
document is een inhoudelijke en financiële concretisering van
het goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan (verder JWBP
genoemd).
Basissubsidie
De basissubsidie werd in september 2001 uitgekeerd aan alle
verenigingen die tijdig een aanvraag tot erkenning en subsidiëring indienden.
Werkingssubsidie
Erkende verenigingen krijgen onder bepaalde voorwaarden een
werkingssubsidie. Uiterlijk op 31 oktober moet hun financieel
en werkingsverslag worden voorgelegd.
In 2001 deden 7 verschillende verenigingen beroep op de
subsidies ter verbetering van lokalen, terreinen en instrumenten.
Jeugdwerk
Kampenhout kent reeds een rijke jeugdwerking. Daarom werden geen nieuwe initiatieven opgestart. Er werd geopteerd
voor voldoende ondersteuning van het huidige aanbod o.m.
door de uitkering van een basissubsidie om hen te stimuleren
in een goede werking.
Uitleendienst
De jeugdraad en de verenigingen houden er een systeem op na
om onderling materialen uit te lenen. Er wordt tevens voor
gezorgd dat er een uitgebreid pakket informatieve spelen en
spelboeken ter beschikking staan van de verenigingen.
Gebouwen
Elke jeugdvereniging heeft nood aan een infrastructuur waar
zij hun eigen activiteiten kunnen ontwikkelen. Sommigen zijn
eigenaar, anderen huurder of kregen onder bepaalde voorwaarden een gebouw ter beschikking gesteld. Er werd in de
begroting een bedrag voorzien ter verbetering van jeugdlokalen en terreinen.
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Begeleiding
Stimuleren van verantwoordelijken en monitoren tot deelname
aan vormingscursussen is één van de belangrijkste prioriteiten
in het JWBP.
Jeugddienst en jeugdconsulent
De functie van jeugdconsulent werd uitgebreid naar een voltijdse job om tegemoet te komen aan de uitbouwnoden van de
jeugdwerking.
Jeugdraad
De jeugdraad is er steeds meer en meer verantwoordelijk voor
dat er een hechte samenwerking tussen verenigingen onderling
tot stand wordt gebracht.
De contacten jeugdraad – lokaal beleid verlopen zeer vlot.
Eigen middelen
Het gemeentebestuur zorgde voor kampvervoer en nam allerlei
kleinere klussen voor haar rekening.
Jong-Loof brochure
In deze gids stellen alle jeugdverenigingen en sportverenigingen met een jeugdafdeling zich voor. Deze gids werd in september 2001 uitgebracht en verspreid in alle brievenbussen van
de gemeente.
Speeltuigen
In de loop van 2001 werden er in de wijk “De Hutte” nieuwe
speeltuigen geplaatst. Een doelstelling in het Jeugdruimteplan
zal dan ook zijn dat dergelijk initiatief zal genomen worden in
elke deelgemeente.

Bij het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) hoort een
jaarplan. Alle doelstellingen, opgenomen in het JWBP, worden
hier nog eens op een rijtje gezet.
Onderstaande doelstellingen zullen dit jaar, in de mate van het
mogelijke, verwezenlijkt worden door de jeugddienst en de
jeugdraad.
Dit zijn de uitdagingen voor 2002:
-

-

Ondersteuning jeugdraad;
Betrokkenheid jeugdraad bij ruimtelijke ordening;
Het JWBP zal in het najaar verkrijgbaar zijn in pocketvorm;
Subsidies voor het jeugdwerk;
Onderling uitleensysteem van materialen, informatieve spelen en spelboeken tussen de jeugdraad en de verenigingen.
Bedoeling is dit jaar het aanbod informatieve spelen uit te
breiden en de werkgroep rond de uitleendienst op regelmatige tijdstippen bijeen te brengen;
De mogelijkheid tot het invoeren van een Grabbelpaswerking en de eventuele nood aan een Jongereninformatiepunt (JIP) worden onderzocht;
De aanleg van speelpleintjes ter hoogte van het
Nachtegalenplein (Ter Bronnen) en aan de bibliotheek;
Extra pagina’s voor de jeugd in de gemeenteberichten vanaf
september;
Uitwerking subsidiëring van het jeugdwerk.

OOK DE KAMPENHOUTSE JEUGD
HEEFT RECHT OP… FUIVEN!!
Dit jaar zijn er vier toegelaten fuiven in onze gemeente :
- Te Buken openluchtfuif op 20 juli 2002;
- Aan Tonzent Bloteluchtfuif op 31 augustus 2002;
- Openluchtfuif VVKSM St.-Stefanus Nederokkerzeel op
7 september 2002;
- Strandfuif Chiro in Relst op 27 september.
Samen met de burgemeester en de politie werden er met
de organisatoren de nodige afspraken gemaakt rond veiligheid, overlast, …
In een grote straal rond de fuif zullen de bewoners verwittigd worden en zullen de verantwoordelijken bekend
gemaakt worden.
Maar vergeet niet …………… we zijn ooit ook eens jong
geweest!!

EEN VINGER IN DE PAP
In 1998 werd het Kinderrechtencommissariaat opgericht
door het Vlaams Parlement.
Dit commissariaat vertelt je wat je rechten zijn en wat je
daarmee kan doen. Je rechten zijn neergeschreven in het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
België ondertekende dit verdrag officieel, en moet alles
doen opdat ook de rechten van jongeren gerespecteerd
worden. Zo heb je o.a. recht op basisvoorzieningen,
bescherming en inspraak.

JEUGD

JAARPLAN 2002
JEUGDDIENST

Voor vragen, klachten of suggesties hieromtrent:
Kinderrechtencommissariaat,
Hertogstraat 67 – 1000 Brussel
 02/552 98 00 - fax: 02/552 98 01
www.kinderrechtencommissariaat.be

KINDEROPVANG - ENQUETE
De Kampenhoutse gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en
de niet-Kampenhoutse gezinnen wiens kinderen in onze
gemeente op de schoolbanken zitten, ontvingen onlangs via de
school een vragenlijst. In totaal gaat het om ca. 900 formulieren. De enquête kadert in de opmaak van een lokaal kinderopvangplan. Bedoeling is een precies beeld te schetsen van de
diverse Kampenhoutse behoeften op het vlak van kinderopvang
dat moet leiden tot een gestructureerd meerjarenplan.
Als je kind hier niet naar school gaat kan je het bekomen op de
gemeentelijke jeugddienst ( 016/65 99 58), mailto:
jeugd@kampenhout.be of surf naar www.kampenhout.be
Dat een dergelijke bevraging nuttig is, werd reeds bewezen.
Enkele jaren terug werd een gelijkaardige enquête gehouden.
Volgende actiepunten kwamen uit de bus:
- nood aan opvang tijdens korte schoolvakanties
- belang van de kwalitatieve opvang (ook in schoolverband)
Hier werd reeds duidelijk op ingespeeld.
Daarom, beste ouders, is het van belang uw noden en behoeften te kennen op het vlak van kinderopvang. We moeten realistisch blijven en alle verwachtingen zullen niet kunnen worden ingewilligd. Als u ons echter aantoont welke prioriteiten
gesteld worden, kunnen wij in die richting verder denken en
werken. Zie ook op pagina 21 Opvang en mindervalide
kinderen.
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MILIEU

WEEK VAN HET BOS
De jaarlijkse Week van het Bos gaat door van 6 tot en met
13 oktober 2002 en heeft als thema “Hout als hernieuwbare en
duurzame grondstof”.
Toepassingen van hout zijn vandaag nog even talrijk aanwezig
als er boomsoorten en struiken zijn, denken we maar aan
bouw- en constructiehout, papier, brandhout, meubilair, …
Wilt u als vereniging, school of particulier deelnemen? Heeft u
een voorstel voor een activiteit? Stel het voor en stuur dit naar:
Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Geraardsbergsesteenweg
267 te 9090 Gontrode  09/252 21 13 of
mailto: weekvanhetbos@vbv.be
Alle inzendingen worden aangekondigd in de programmabrochure die verspreid wordt over heel Vlaanderen en komen
terecht op de Week van het Boswebsite.

COMPOSTMEESTERWERKING
INTERZA, intercommunale bevoegd voor o.a. huisvuilophaling en -verwerking, organiseert regelmatig opleidingen
voor compostmeester.
Heb je interesse en voel je je geroepen om samen de afvalberg aan te pakken?
Stuur je kandidatuur naar: INTERZA, Hoogstraat 185 –
1930 Zaventem, 7 02/725 37 78.
Wil je graag eerst
nog wat inlichtingen?
Je kan elke 4de
zaterdag van de
maand terecht op
het containerpark,
waar er van 10u00
tot 12u00 demonstraties plaatsvinden.
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OMBUDSMAN VOOR
VLIEGTUIGLAWAAI.
Wie geplaagd wordt door vliegtuiglawaai kan sinds kort
terecht bij de ombudsman voor de luchthaven van
Zaventem. Deze onafhankelijke dienst bundelt, onderzoekt
en behandelt alle klachten. Bevoegdheid om te bestraffen
en te beboeten heeft de dienst echter niet.
De bedoeling van de ombudsdienst is om voor meer transparantie en dialoog rond de luchthaven te zorgen. De rapporten die de dienst uitvaardigt, zullen als basis dienen
voor het beleid. Ook zullen zij actief zijn in het nieuwe
overlegforum tussen luchthavengebruikers, overheden en
burgers.
Coördinaten:
Ombudsdienst Luchthaven
p/a Bestuur der Luchtvaart
CCN
Vooruitgangstraat 80 - bus 5
1030 Brussel
 02/206 32 32
Fax: 02/206 32 30
e-mail: mediation.airport@vici.fgov.be
website: www.airport-mediation.be

PAPIER BESPAREN…
OOK BIJ HET KOPIËREN

Een goed onderhouden verwarmingsinstallatie verbruikt
minder brandstof en stoot minder verontreinigende stoffen uit.

Je sorteert wellicht je afval, papier en karton, glazen flessen,
plastiek flessen, …
Wist je dat je tijdens het kopiëren van documenten ook papier
kan besparen?

Latere controles
• Bovengrondse tanks: binnen de 10 jaar na plaatsing, daarna
om de 5 jaar;
• Ondergrondse tanks:
- Metalen en prefab-betonnen: binnen de 6 jaar na plaatsing,
daarna om de 3 jaar;
- Polyester: binnen de 8 jaar na plaatsing, daarna om de 4
jaar.
Ongebruikte reservoirs moeten na lediging definitief buiten
gebruik worden gesteld en indien mogelijk verwijderd. Kan dit
niet, dan mag de tank worden gevuld met zand of schuim.
Melding
Zend binnen de maand na keuring een kopie van het conformiteitsattest en het meldingsformulier naar de afdeling Water
van AMINAL Vlaams-Brabant, Waaistraat 1 – 3000 Leuven.
Info
- Milieudienst -  016/65 99 04 –
mailto: milieudienst@kampenhout.be
- Surf voor een lijst met alle controleurs naar:
www.mina.vlaanderen.be/instrumenten/data/stookolie/lijst.htm

Hier volgen enkele tips:
- Probeer zoveel mogelijk recto-verso te kopiëren;
- Controleer alle instellingen voor je kopieert;
- Probeer eerst te achterhalen hoeveel kopieën je werkelijk
nodig hebt;
- Kopiëren is niet altijd nodig. Je kunt een document ook op
een cd of op een diskette zetten of doorsturen per e-mail;
- Gebruik ook de achterkant van papier, bijvoorbeeld voor
kladversies of voor een proeftekst. Reserveer één lade van
de kopieermachine voor kladpapier;
- Twee A4-tjes naast elkaar passen zo op één A4-tje als je verkleind kopieert;
- Neem waar het mogelijk is papier van een lager gewicht.
Kwaliteitspapier is niet altijd nodig voor gewone documenten;
- Gebruik kringlooppapier. Het oogt even mooi en het is beter
voor het milieu.

INFO

De milieuwetgeving stelt volgende eisen voor particuliere
reservoirs <5000 liter:
- Tegen 2002 moeten oude ondergrondse reservoirs gekeurd
zijn. Voor oude bovengrondse reservoirs kan dit tot
1 augustus 2003;
- Er wordt een groene dop/plaat geplaatst met het erkenningsnummer van de plaatser en de plaatsingsdatum.
De plaatser overhandigt je een conformiteitsattest, de tankconstructeur geeft je een certificaat;
- Zonder groene dop, dus zonder keuring, kan je na voormelde
datum geen stookolie meer laten bijvullen.

MILIEU

MILIEUWETGEVING &
STOOKOLIETANKS

Belangrijk
ber
het containe icht over
rpark:

zie binnenb
lad
dit nummer! zijden van
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ONDERWIJS

KAMPENHOUTSE GEMEENTESCHOLEN ACTIEF
Zon, zee, strand en …

Muziekhappening Children of the World

een nuttige exploratietocht voor de kinderen van het 4de leerjaar:
- verkenning van strand en duinen
- bezoek aan het zeeaquarium waar ze verschillende vissoorten leren kennen
- geleide wandeling door het Zwin met z’n mooie vogelverzameling.

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van Berg en
Nederokkerzeel woonden een grandioos concert bij in het
Sportpaleis van Antwerpen.

Leesmarathon
Eerst een beetje ongeloof maar daarna intense vreugde en fierheid was er bij ons allen toen het eindresultaat van de leesmarathon bekend werd.
De spontane inzet van al onze leerlingen werd schitterend
beloond:
- in Berg werd maar liefst € 1397,13 bijeengelezen
- in Nederokkerzeel werd voor de eerste maal gelezen voor
het goede doel en daar werd € 297,47 bijeengelezen.
Dankzij de inzet van onze kinderen en de gulle hand van talrijke
sponsors kunnen de petekindjes in Guatemala en Bangladesh
ook naar school gaan.
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Parlez-vous français?
Onze 5de klassers spijkerden hun kennis van het Frans bij tijdens de taalklassen in Hachy waar ze een week doorbrachten
met Franstalige kinderen uit de correspondentieschool van
Etterbeek.

Weet jij …?

Onze 1ste klassertjes leerden hoe papier gemaakt wordt en
mochten het zelf uitproberen!

STUDIETOELAGEN
Studeren kost geld. Zowel voor het secundair
als voor het hoger onderwijs kan je als ouder
voor je studerende kinderen, of als je als
student financieel op eigen benen staat,
wettelijk samenwoont, … onder bepaalde
voorwaarden studietoelagen ontvangen.
De belangrijkste voorwaarden zijn steeds de
financiële, de nationaliteits- en de
studievereisten.
Wanneer indienen
Je aanvraag moet uiterlijk op 31 oktober 2002 ingediend zijn,
bij voorkeur aangetekend verzenden. Is je aanvraag onvolledig, stuur deze dan toch tijdig binnen. Het dossier vervolledigen kan misschien later nog. Aanvragen die na 31 oktober
worden ingediend, verhuizen sowieso naar de prullenmand en
worden niet meer behandeld.

ONDERWIJS

Sport is gezond… ook op school
De jaarlijkse sportdag.

Waar indienen
- Secundair onderwijs: Provinciaal meldpunt studietoelagen,
Diestsesteenweg 52-54 – 3010 Leuven (briefwisseling) en
Werkhuizenstraat 40 – 3010 Leuven (kantoren).
- Hoger onderwijs: afdeling studietoelagen, Hendrik
Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel
Opgelet
Voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs zijn er verschillende criteria. Kreeg je geen studietoelagen in het secundair onderwijs, dan betekent dit niet dat je niet in aanmerking
kan komen voor een studietoelage hoger onderwijs!
Omgekeerd geldt ook: je krijgt niet automatisch een studietoelage in het hoger onderwijs als je reeds begunstigde was in
het secundair onderwijs.

DAG JUF, DAG MEESTER
Meester Johan (Boeve) uit het lager onderwijs en Juf Marijke
(Wuyts) kleuteronderwijzeres verlaten na jaren van trouwe
dienst ons lerarenkorps.
Wij wensen hen het allerbeste voor de toekomst!

Wil je er alles over weten?
- Vraag de gratis brochure “Studietoelagen 2002-2003” aan
op het nummer 0800/302 01;
- Neem contact op met het schoolsecretariaat of het CLB
(secundair onderwijs) of de sociale dienst van je onderwijsinstelling (hoger onderwijs);
- Surf naar: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen,
Mailto: studietoelagen@vlaanderen.be;
- Haal de gratis folder op bij het gemeentebestuur en bibliotheek (blanco aanvraagformulieren beschikbaar op het
gemeentehuis vanaf 15 juni 2002).
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MUZIEKSCHOOL
Cursusaanbod

Inschrijvingen schooljaar 2002-2003

Studierichting Muziek

De gemeente Kampenhout kent reeds jaren een bloeiende
gemeentelijke muziekschool, maar koken kosten geld.
Omwille van het grote succes van onze school en de grote
financiële inspanning dat dit van het gemeentebestuur vergt,
worden de tarieven aangepast. Er werd geopteerd voor een
volledig nieuwe regeling die rekening houdt met pedagogische
principes. Wij zetten even alles op een rijtje.

• Basislessen
- notenleer: Dit vak is verplicht voor alle leerlingen muziek
vanaf het 3de leerjaar (8 jaar). De opleiding duurt 5 jaar,
2 uren per week.
- notenleer (volwassenen): voor leerlingen vanaf 14 jaar.
3-jarige opleiding, 1,5 uur/week.
- instrument: vanaf 8 jaar – viool vanaf 4 jaar – piano vanaf
5 jaar, 20 minuten per week.
• Aanvullende lessen
(aangeraden vanaf de Middelbare Graad)
- praktische harmonie:
theorie van de akkoorden en de toonladders
3 jaar, 1 u/week
- muziekgeschiedenis:
beschrijving van de muzikale stijlen
2 jaar, 1,5 u/week
- 2x of 2de instrument:
bijkomende les op eerste of tweede instrument
20 min./week
- improvisatie:
praktische toepassing van de theorie op het instrument
20 min./week
- Prima Vista:
spelen op zichtlezing
20 min./week
- Samenspel:
in kleine groepjes
vanaf 20 min./week afhankelijk van het aantal leerlingen
• Ensemble (vanaf de Lagere Graad)
- Samenzang:
vanaf het 1ste jaar notenleer (NL 1)
1u/week
- Orkest
:
vanaf het 4de jaar instrument (L3)
1u/week
Studierichting Woordkunst
- Algemene Verbale Vorming:
vanaf 8 jaar, 1u/week
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Voor alle kinderen tussen 8 en 18 jaar gelden volgende
regels:
- Notenleer is een verplicht vak in de studierichting Muziek
vanaf het 3de leerjaar van de basisschool (“Lagere Graad”);
- Het openbaar examen “Lagere Graad Instrument” (of
Woord) is verplicht in het laatste jaar notenleer (of het 5de
jaar Instrument/Woord);
- Een leerling wordt beschouwd als “Middelbare Graad” zodra
hij de opleiding notenleer heeft voltooid;
- De “Hogere Graad” wordt gehaald na een geslaagd openbaar examen “Middelbare Graad”;
- Een leerling die géén notenleer volgt en/of niet meedoet
aan het openbaar examen Lagere Graad Instrument, wordt
beschouwd als “Vrije Leerling”;
- Het Orkest en de Samenzang blijven open voor iedereen!!
De muziekschool start het schooljaar 2002-2003 op maandag
2 september 2002.
Inschrijven kan op:
zaterdag 22 juni 2002 en zaterdag 31 augustus 2002
telkens van 10u00 tot 12u00 in de muziekschool
Verdere inlichtingen kan je bekomen bij:
- de verantwoordelijke leerkracht:
Raphaël Van Goubergen: 0486/11 95 66;
- de muziekschool:
Gemeentewegel 1 – 1910 Kampenhout  016/65 65 81
- thuis:
Langestraat 78 – 1910 Kampenhout  016/65 11 79
- website: www.kampenhout.be/Muziekschool
- e-mail: Muziekschool@kampenhout.be

KINDEREN (min. 18 jaar – geboren na 1/01/1984)
Kampenhout

Niet-Kampenhout

Kleuters (min. 8 jaar – geboren na 1/01/1994)
Basispakket
Instrument (alleen)

€

125

€

250

Lagere Graad (vanaf het 3de leerjaar)
Basispakket Muziek
Notenleer + instrument
Basispakket Woord
Woord
Instrument alleen (Vrije Leerling)
Aanvullende les
Notenleer (alleen)

€ 125
€ 75
€ 300
€ 250
€ 50

€
€
€
€
€

250
150
300
300
100

95

€

190

190
250

€
€

380
300

Middelbare en Hogere Graad (na diploma notenleer)
Basispakket 1
Instrument of Woord
Basispakket 2
Instrument of Woord +
Aanvullende les
Vanaf 2de aanvullende les

€
€
€
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Tarieven

VOLWASSENEN (+ 18 jaar – geboren voor 1/01/1984)
Kampenhout
€ 250
€ 150
€ 250
€ 250
€ 100

Notenleer + Instrument
Woord
Instrument alleen
Aanvullende les
Notenleer (alleen)
ORKEST & SAMENZANG – voor iedereen!!

Betalingen
- een factuur met overschrijvingsformulier wordt u overhandigd op de inschrijvingsdagen of opgestuurd per post;
- het inschrijvingsgeld moet binnen de 15 dagen na ontvangst
worden betaald, zoniet vervalt de inschrijving en dient er
opnieuw te worden ingeschreven;
- lesgeld wordt NIET terugbetaald.
Sociale correcties voor gezinnen van Kampenhout:
• Blijvende maatregelen
- vanaf het derde kind is het inschrijvingsgeld van één basis
pakket per kind GRATIS!
- Een kind, lid van een Kampenhoutse fanfare krijgt de
notenleer GRATIS ! (- € 50 op basispakket Muziek Lager)
- Leerlingen ouder dan 18 jaar maar “ten laste” schrijven in
aan tarief kinderen!

€

Niet-Kampenhout
€ 500
€ 300
€ 300
€ 300
€ 200

125 (enkele inschrijving) of € 75 (aanvullende inschrijving)

• Uitdovende maatregelen (uitsluitend voor leerlingen en
gezinnen waarmee er reeds een engagement is)
- Kinderen die reeds aanvullende lessen volgden in het
schooljaar 2001-2002 krijgen deze zelfde lessen aan € 125
ipv € 250!
- Voor families die genoten van het gezinsplafond 20012002 is er volgende regeling:
- op de inschrijvingen van de kinderen is er een plafond
van € 625.
- Volwassenen vallen buiten dit plafond!
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VAKANTIE

SPORTWEKEN
JULI & AUGUSTUS
Net zoals vorig jaar organiseert de dienst Spo-Re-Ka sportweken in juli en augustus.
Deze sportweken belopen telkens twee weken in juli en
augustus verdeeld over twee leeftijdsgroepen.
Wie en wanneer
Van 1 juli tot en met 5 juli en van 19 augustus tot en
met 23 augustus 2002 voor kinderen geboren tussen
1991 en 1996 – maximum 75 deelnemers per week.
Van 8 juli tot en met 12 juli en van 26 augustus tot en
met 30 augustus 2002 voor kinderen geboren tussen
1986 en 1990 – maximum 50 deelnemers per week.
Opgelet!! Wij sporten ook op donderdag 11 juli 2002.
Waar
De verschillende sportdisciplines vinden plaats op de speelen sporterreinen van het sportcentrum Sporeka,
Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout of vertrekken telkens
vanuit deze locatie met de gemeentelijke bussen.
Welke sporten
We proeven van alle sporten een beetje, net zoals de vorige jaren. Onderhandelingen voor nieuwe sporten zijn nog
volop aan de gang maar daar kunnen we nog niks over vertellen.
Deelnameprijs
1ste kind: € 35
2de kind: € 25
3de kind: € 15
In de prijs is begrepen: lesgevers, verzekering, busvervoer
van en naar de diverse activiteiten, uitstappen en 2 drankjes per dag, per kind.
Inschrijven
Vanaf zaterdag 15 juni 2002 om 10u30 in de sporthal,
Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout en verder elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en op dinsdagavond van 17u00
tot 20u00.
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Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk.
Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt.
Er vlug bij zijn is dus de boodschap!

SPEELPLEIN ‘T GROBBELTJE
Goede tradities moet je in ere houden. Daarom vliegen we er
tijdens de zomervakantie weer eens in met de alombekende
speelpleinwerking. Wil je ook dit jaar ravotten, knutselen,
gekke dingen doen en een te gekke vakantie beleven tesamen
met je vriendjes? Het kan!
Wie
Het speelplein opent de deuren voor alle kinderen van 3 tot en
met 15 jaar die in Kampenhout wonen, er naar school gaan of
wiens ouders in Kampenhout werken.
Waar
De kleuters vinden dit jaar onderkomen in de kleuterschool van
Berg, Bergstraat 15.
Vanaf het eerste leerjaar kan je terecht op de oude vertrouwde
boerderij in de Cellebroedersweg 16.
Wanneer
’t Grobbeltje loopt alle werkdagen van 1 juli tot en met 30
augustus. Op 15 en 16 augustus komen de monitoren op
krachten en is ’t Grobbeltje gesloten.
We zijn elke dag geopend van 7u30 tot 18u00.
De activiteiten starten om 9u00 en eindigen om 16u00.
Prijs
We werken met een vijfdagenpasje. Dit pasje koop je de eerste
speelpleindag van het kind, en is geldig voor
5 dagen, niet weekgebonden.
Een pasje kost:
- € 25 voor het oudste kind
- € 22 euro voor het tweede kind
- € 19 voor het derde kind uit hetzelfde gezin
- het vierde kind komt gratis.
Wanneer de kinderen in de opvang blijven, d.w.z. vóór 8u00 en
tussen 17u00 en 18u00 betaal je € 1,25 extra per kind.
Op het speelplein heeft elke leeftijdsgroep een kleur om de
kapoenen makkelijker uit elkaar te houden. Per kleur zijn er
sjaaltjes voorzien. De waarborg ervan bedraagt € 1,25.
Animatoren
We zijn nog steeds op zoek naar gemotiveerde animatoren
voor de hele vakantie. Het best is natuurlijk dat je een cursus
animator in het jeugdwerk volgde. Alle opgedane kennis en je
creativiteit kan je dan kwijt tijdens de Grobbelactiviteiten.
Ben je 16 jaar bent of ouder dan kan je op het speelplein
terecht om de kinderen een fantastische vakantie te bezorgen.
Meer informatie krijg je bij Nathalie Cleynhens op de jeugddienst.
Loop eens even langs in de sporthal, Zeypestraat 26,
bel 016/65 99 58 of mailto: jeugd@kampenhout.be

Onder het motto “BOB in Vlaams-Brabant” worden bestuurders
in Vlaams-Brabant het hele jaar door aangemoedigd om niet te
rijden wanneer zij alcoholhoudende dranken hebben genuttigd.
Ongevallen worden in veel gevallen veroorzaakt door het
misbruik van alcohol door de bestuurder. Vooral in de
weekendnachten vallen veel slachtoffers op de weg door onbezonnen chauffeurs die achter het stuur plaatsnemen wanneer
zij te veel alcohol gedronken hebben.
Dat blijkt duidelijk uit de cijfers van het Belgisch Instituut voor
de Verkeersveiligheid voor 2000: in 8,5% van de verkeersongevallen die in 2000 gebeurden was één of meerdere chauffeurs onder invloed van alcohol. Bij ongevallen met doden of
zwaargewonden bedraagt dit percentage 10,2%.
Het percentage ernstige ongevallen (doden of ernstige gewonden) met alcoholverbruik varieert sterk volgens de periode van
de week:
-

Weekdagen:
Weekenddagen:
Weeknachten:
Weekendnachten:

5,1%
10,8%
18,5%
23,8%

- Wat als je toch wil drinken en je hebt geen Bob? Dan
zorg je voor alternatief vervoer. Een taxi in de stad is
echt niet zo duur als het klinkt, zeker niet als je er
met z’n vieren in zit. Je kan nu ook busjes bestellen
bij de meeste taximaatschappijen. Daar kun je met
z’n achten in, en dat wordt dus helemaal een stuk
goedkoper.
- Je kan niet meer nadenken. En dat is nu net wat je
wel moet doen als je achter het stuur zit.
*Bron: Jaarverslag BIVV 2000

VERKEER

TIPS VAN BOB

AAN DE HARDRIJDERS…
Opgelet!
De politie verbaliseert de “hardrijders”. De laatste weken
werden tientallen autobestuurders geflitst. U was er niet
bij… proficiat! Houden zo! Pas uw snelheid aan, aan de
omstandigheden en aan het verkeersreglement, zodoende
blijf je ook in de toekomst buiten schot.

In 2000 vielen in Vlaams-Brabant 128 doden ingevolge een
verkeersongeval*.
Vakantie, terrasjes, avondjes uit, gezellig nakaarten,… moet
kunnen! Hou wel rekening met volgende goedbedoelde raadgevingen:
- Je drinkt beter helemaal niets als je nog moet rijden.
Al is het maar omdat je dan ook niet in de verleiding
komt ‘nog een laatste’ te bestellen voor je stopt of op
niet-alcoholische dranken overgaat.
- Maar geen nood: als je wil feesten, kies je gewoon
vooraf een Bob! Bob is diegene die niet drinkt als hij
rijdt. Dat kan dus letterlijk iedereen zijn: er zit een
Bob in elk van ons. Vandaag is je beste vriend het,
morgen ben jij misschien de ster van de avond. Bob
zorgt er immers voor dat het feest kan doorgaan!
Want iedereen drinkt graag een glaasje mee, en het is
elkeen gegund om Bob te zijn.

BUSDIENSTREGELING
Op aandringen van de gemeente Kampenhout creëert vervoermaatschappij De Lijn op dit ogenblik een opstaphalte
in Brucargo om een vlotte overstap te verzekeren tussen
de voertuigen van de as Haacht - Brussel met de bussen
die rijden tussen Vilvoorde - Zaventem. Met één overstap
is Vilvoorde station bereikbaar vanuit Kampenhout. De
ingebruikname van deze overstaphalte op Brucargo is
voorzien voor begin september 2002.
Het busvervoer op het traject Mechelen – Leuven op zondag wordt niet afgeschaft. De huidige dienstregeling van
lijn 284 (Mechelen – Boortmeerbeek –
Haacht – Leuven) blijft behouden
op zondag.

- En, vergeet niet: ook als je er in je eentje op uittrekt,
is er een Bob: jijzelf, natuurlijk!

OPGELET
Het grootst aantal verkeersslachtoffers valt nog steeds onder de fietsers en voetgangers, de zogenaamde “zwakke weggebruikers”.
Een gouden raad: voetgangers en fietsers, gebruik de drukknoppen aan de verkeerslichten en steek over aan de zebrapaden!
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VERKEER

DE BUURTBUS

WEEK VAN DE VERVOERING
Op dinsdag is er voortaan gratis vervoer naar het gemeentebestuur, de post, het OCMW,
de markt, je familie of kennissen, … Sinds 30 april ging
immers de buurtbus van start.
De eerste rit ging niet onopgemerkt voorbij. De verschillende trajecten werden ingereden door de burgemeester,
de schepenen, de raadsleden
en de directeur van De Lijn
‘Vlaams-Brabant’. Alle reizigers
ontvingen een geschenk.

De Kampenhoutse buurtbus
vertrekt elke dinsdagmiddag
van aan het centrale punt te
Kampenhout kerk om 14u30 en volgt drie verschillende trajecten:
- via Berg – Nederokkerzeel
- via Relst – Buken
- via Heide – Bulsom
De laatste rit vertrekt om 20u05.
Een folder met het volledige traject en de uurregeling werd
reeds huis-aan-huis bedeeld! Wil je nog een extra exemplaar,
loop dan eens langs in de bib of op het gemeentehuis.

BUURTFEESTCOMITÉ
Het Buurtfeestcomité Bulsom 2002 zet op 29 juni 2002 de
bloemetjes buiten. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, worden volgende politiemaatregelen van kracht op
zaterdag 29 juni vanaf 17u00 tot zondag 30 juni 2002 tot
6u00:
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Van 22 tot 29 september 2002 loopt de “Week van de
Vervoering”. In die periode probeert men extra aandacht
te schenken aan “verkeer” en “veiligheid”.
Op 22 september is de Europese dag “Zonder auto mobiel
in de stad/gemeente”.
De bedoeling ervan is wel duidelijk. Je wagen op stal
laten, hoeft natuurlijk niet beperkt te blijven tot die ene
dag!
Probeer bovendien jezelf ook eens veiliger in het verkeer te
begeven en hou meer rekening met de andere weggebruikers.
Als elkeen een steentje bijdraagt, schieten we al een gans
eind op. Doen!

VERKEERSREGELING
NEDEROKKERZEEL
In de Peper- en de Driesstraat te Nederokkerzeel worden tal van
openbare werken uitgevoerd.
De werken aan de nutsleidingen werden reeds eind mei voltooid. Nu komt de aanleg van voetpaden en het herstellen van
de rijbaan aan de beurt. Dit gebeurt in 2 fasen:
1ste fase: Driesstraat, vanaf het kruispunt met de Nieuwe
Kassei tot aan het kruispunt met de Binnenveldstraat. Het
verkeer wordt dan omgeleid via de Bogaertstraat en de
Peperstraat.
2de fase: Peperstraat, vanaf het kruispunt met de
Binnenveldstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe
Kassei. Het verkeer wordt dan omgeleid via de
Bogaertstraat en de Driesstraat.

- De St. Servaesstraat tussen de Broekstraat en de
Kampenhoutsevoetweg wordt volledig verkeersvrij
gemaakt.

De werken in de Driesstraat (fase I) gingen van start op 27 mei
2002 en zullen klaar zijn tegen het bouwverlof. Gedurende die
periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk langs de
Driesstraat. Inwoners van de Walenhoekstraat en de
Mostaardstraat moeten via de Mostaardstraat naar de Nieuwe
Kassei.

- Er is een omleiding:
- Komende van de Kampenhoutsesteenweg richting
Perksesteenweg: Kampenhoutsesteenweg – Kampelaarstraat – Votvinkenstraat – Perksesteenweg

Na het bouwverlof vangen de werken in de Peperstraat aan en
dient het verkeer gewoon de voorziene omleiding te volgen.

- Komende van de Perksesteenweg richting Kampenhoutsesteenweg: Perksesteenweg – Votvinkenstraat
– Kampelaarstraat – Kampenhoutsesteenweg

Hopelijk vallen de weersomstandigheden mee en kunnen de
werken volgens planning verlopen. Het grootst aantal verkeersslachtoffers valt nog steeds onder de fietsers en voetgangers, de zogenaamde “zwakke weggebruikers”.

WACHTDIENST APOTHEKERS

Andersvalide kinderen vielen tot op heden uit de boot bij
gemeentelijke kinderopvangactiviteiten. Indien de wens van
de ouders er is, hier verandering in aan te brengen, willen wij
graag de mogelijkheden terzake onderzoeken opdat in eerste
fase de BKO-activiteiten (tijdens korte schoolvakanties) en
misschien later ook het speelplein ’t Grobbeltje kan worden
opengesteld voor mindervalide jongeren.

Onderstaand vind je de wachtdienst van apothekers vanaf het
weekend van 21 juni 2002 t/m 30 augustus 2002. Je kan ook
bellen naar de info wachtdienst op het nummer: 0900/10 500
of mailto: www.apotheek.be
21 juni 2002:
Centrum-apotheek
Berden

Haacht
Kampenhout

28 juni 2002:
De Backer
Jespers

Haacht
Steenokkerzeel

5 juli 2002:
De Preter-De Pauw
Van Cauwenbergh

Keerbergen
Weerde

12 juli 2002:
Hoffmann
Van Der Vennet

Keerbergen
Steenokkerzeel

19 juli 2002:
Naegels
Van Hamme

Tremelo
Kampenhout

26 juli 2002:
Campion
Tanesy

Boortmeerbeek
Hever-Schiplaken

2 augustus 2002:
Debrabandere
Geeraerts

Tildonk
Zemst

Handicap & informatie is een informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een handicap en hun familieleden. Deze dienst maakt geïnteresseerden wegwijs in hun
zoektocht naar mogelijkheden en voorzieningen voor personen met een handicap. Je kan er terecht met alle vragen
over financiële en administratieve regelingen, sociale voorzieningen, onderwijs en vrije tijd.

9 augustus 2002:
Janssens
Sermeus

Haacht-Station
Hofstade

16 augustus 2002:
Werchter apotheek
Van De Can

Werchter
Perk

De dienst is een initiatief van vzw Handicap & ambulante
begeleiding in samenwerking met de provincie VlaamsBrabant.

23 augustus 2002:
De Backer
Casteleyn

Haacht
Kampenhout

Je kan er terecht op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 12u30 en op donderdag van 14u00 tot
17u00, op het nummer 016/82 15 82 of 02/463 58 58.
Faxen kan naar: 016/82 38 21 of mailto:
www.handicap-ambulant.be

30 augustus 2002:
Doms
Verbist

Wespelaar
Eppegem

Voor ons is het van cruciaal belang de noden te kennen.
Vul daarom de enquête BKO (buitenschoolse kinderopvang) in.
Zie ook pagina 10.
Binnen het lokaal overleg richten wij een werkgroep op om dit
project concreet gestalte te geven. Wil je je beroepskennis
en/of nuttige ervaring op dit
vlak met ons delen, neem
dan contact op met de
jeugddienst, Zeypestraat 26
te 1910 Kampenhout 016/65 99 58 of mailto:
jeugd@kampenhout.be.
Hartelijk dank voor je medewerking!

HANDICAP & INFORMATIE

WELZIJN

MINDERVALIDE KINDEREN
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WELZIJN

SENIORENFEEST
Op donderdag 26 september 2002 vieren onze inwoners van de
derde leeftijd en mindervaliden feest in de sporthal,
Zeypestraat 26 – 1910 Kampenhout.
Het programma
12u00 Warm middagmaal:
Krachtige bouillon met verse groenten
Kalkoenfilet met archiducsaus en kroketten
Roomijs met warme chocolade
Lekker!!!
14u30 Showprogramma
Spetterende seniorenshow met Luc Caals, Mandy
Neal en orgelist.
Iris, beter bekend als Wendy Van Wanten laat je
gedurende 40 minuten meegenieten van een fantastisch optreden!!
Nadien is er nog gelegenheid om een danspasje te
wagen.
Iris

Einde omstreeks 18u30

Luc Caals & Mandy Neal

Deelnemer kost
- € 10,00: showprogramma en warm middagmaal
- € 4,00: showprogramma
Om organisatorische redenen worden niet-inwoners van
Kampenhout niet toegelaten.
Busdienst
Wij zorgen desgewenst voor vervoer.
Indien je van deze service wil gebruik maken, moet je dit wel op
je inschrijvingsformulier vermelden. Je krijgt nog tijdig een
berichtje met de exacte uurregeling en opstaphalte.
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Inschrijvingen
Inschrijven op voorhand is verplicht en kan tot 13 september
2002. In deze gemeenteberichten vind je een inschrijvingsformulier. Terug te bezorgen, samen met het inschrijvingsgeld, op
volgende contactadressen:
- Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus
Voortstraat 53
Freddy Van Dessel
Aarschotsebaan 107
Paul Van Roy
Liststraat 34
Victor Peeters
Wildersedreef 31A
Gwenny De Vroe
Sparrendreef 21
Willy Kemps
Nederokkerzeelstraat 2

0474/92 03 31
0474/95 22 09
0474/95 22 08
0474/99 13 51
0474/99 14 45
0474/95 22 10

- Voorzitters gepensioneerdenverenigingen en vrijwilligers
Sylvain Verdeyen
Laarstraat 38
016/65 51 09
Maurice Overloop
Kruisstraat 4
016/65 58 92
Gustaaf Meeus
Peperstraat 123
016/65 60 03
René Janssens
H. Tobbackstraat 9
016/65 70 58
Lea Vandermeiren
F. Verstraetenlaan 41
016/65 53 87
Mevr. Vandermeiren
Bergstraat 45
016/65 73 18
Frans Vanden Broeck
Oude Haegestraat 3
016/60 09 66
- Gemeentehuis
Dienst burgerlijke stand
Gemeentehuisstraat 16
Geen inschrijving zonder
voorafgaandelijke betaling!

016/65 99 33

Je hoort en leest de laatste tijd veel over hersenvliesontsteking
(meningitis). Om de bevolking in te lichten, verspreidde de
Vlaamse overheid eind november 2001 een brochure via alle
brievenbussen. Ook artsen, Kind & Gezin en het CLB kunnen je
informeren over de ziekte en over de preventieve maatregelen
die je best neemt. Toch blijken nog misverstanden en onduidelijkheden te bestaan. We zetten daarom nog eens even alles op
een rijtje:
Wat
Hersenvliesontsteking is een ontsteking van de vliezen rondom
de hersenen, veroorzaakt door bacteriën of virussen.
Hersenvliesontsteking is een ernstige ziekte. Belangrijk is de
ziektetekens snel te herkennen en een behandeling te starten,
dan is volledige genezing mogelijk. Virale ontstekingen zijn
minder gevaarlijk dan de bacteriële en zorgen meestal niet voor
blijvende gevolgen. De bacteriën die in Vlaanderen vooral verantwoordelijk zijn voor hersenvliesontsteking zijn de meningokokken, vooral die van ‘groep’ B en C. Deze vindt men vooral
terug in de keel en de neusholte van besmette personen en ze
worden dan ook overgedragen door hoesten, niezen, lachen,
praten en zoenen. Iedereen kan deze ziekte krijgen, maar ze
komt het meest voor bij baby’s en kinderen onder de 6 jaar en
bij jongeren tussen 15 en 18 jaar.

Het vaccinatieprogramma van de overheid
GRATIS VACCIN voor bepaalde risicoleeftijden.
De overheid vindt het voorkomen van hersenvliesontsteking
erg belangrijk en organiseert stapsgewijs de gratis inenting van
de leeftijdsgroepen met een verhoogd risico.
1. Vanaf november 2001:
- alle 1-jarigen
2. Sinds februari 2002:
- alle kinderen van één jaar oud tot en met de derde kleuterklas (of geboren in 1996)
- leerlingen van het derde jaar secundair

WELZIJN

HERSENVLIESONTSTEKING

3. Tussen 1 september 2002 en 31 december 2002:
- derde, vijfde en zesde jaar secundair
4. Tegen einde 2003:
- streeft men ernaar om alle jongeren tot en met 18 gratis
te kunnen vaccineren.
Vaccinatie tegen hersenvliesontsteking is niet verplicht, maar
wordt wel sterk aanbevolen.
Hoe gratis vaccineren

Herkennen
De symptomen zijn moeilijk herkenbaar en verschillen van persoon tot persoon. In het begin lijkt de ontsteking soms op een
griepje, maar het kan heel snel evolueren. De patiënt wordt
dan plotseling, op enkele uren tijd, ernstig ziek. Raadpleeg een
arts als je je zorgen maakt. Vooral bij baby’s is het niet gemakkelijk de ziekte te herkennen. Mogelijke tekenen zijn: de baby
voelt zich ziek, speelt niet, lacht niet, zoekt weinig contact,
huilt, kreunt, is moeilijk te wekken, eet niet goed, braakt, heeft
een bleke of gevlekte huid of koorts. Besmette oudere kinderen
of volwassenen kunnen een stijve nek of hevige hoofdpijn hebben, zijn duizelig, misselijk, verward of lichtschuw, reageren
niet of zijn prikkelbaar, moeten braken, zien er bleek uit en hebben (meestal) koorts.
Voorkomen
Sinds kort is er in ons land een nieuw en doeltreffend vaccin
tegen de C-meningokokken verkrijgbaar. Voor wie ouder is dan
één jaar volstaat 1 spuitje. Jongere baby’s krijgen 3 spuitjes,
telkens met één maand ertussen. Wie gevaccineerd is, kan deze
gevaarlijke vorm van hersenvliesontsteking niet meer krijgen,
maar kan nog wel ziek worden door andere meningokokken
zoals die van de B-groep of door virussen. Dus ook als je gevaccineerd bent, moet je blijven letten op eventuele tekenen van
hersenvliesontsteking.

- Kinderen tussen 1 en 3 jaar: De ouders maken zelf een
afspraak met het regiohuis van Kind en Gezin voor het gratis vaccin. Voor Kampenhout is dit het regiohuis van
Haacht, 7de Liniestraat 9,  016/60 40 08. Je kan ook
terecht bij je huisarts.
- Kinderen ouder dan 3 jaar: Het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) neemt zelf contact op met de
ouders via de school. Je kan uiteraard ook terecht bij je arts
of kinderarts, het remgeld valt hier wel te betalen. Je verwittigt best op voorhand, zodat je arts het gratis vaccin kan
bestellen mocht hij/zij geen voorraad meer hebben. Het
gratis vaccin is niet te verkrijgen via de apotheken en niet
‘achteraf terugbetaalbaar’.
Vanzelfsprekend kunnen ook andere leeftijdsgroepen zich laten
vaccineren tegen deze vorm van hersenvliesontsteking. Het
vaccin is dan wel niet gratis, maar de meeste ziekenfondsen
betalen een deel van de kostprijs terug.
Meer inlichtingen bekom je bij:
- je arts of kinderarts;
- de Vlaamse Infolijn (0800/302 01);
- LOGO regio Leuven ( 016/89 06 05 of 016/89 72 04);
- www.wvc.vlaanderen.be/meningitis
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Juni 2002

Zaterdag 22.06.2002
• Schoolfeest Berg met barbecue
Zondag
23.06.2002
• VGSK-Kampenhout – Schoolfeest en barbecue
Zaterdag 29.06.2002
• 11 juli-viering met optredens van Cirkus in
beweging, Bart Van den Bossche en Elvin &
The Blue Nuts
Zondag
30.06.2002
• Orchideeënwandeling - Vertrek 14u30 - Riant

Juli 2002

Van vrijdag 5.07.2002 t/m zondag 7.07.2002
• Relst – Parkfeesten – De Pré Historie live –
Zomershow Will Tura – Verkiezing 18de kinderburgemeester – kinderfuif – Die Tremelander
Tiroler Kapelle
Vrijdag
19.07.2002
• Mossel-Brossel Eetdagen Scouts Buken-Delle
Achter de pastorij te Buken, scoutslokalen
vanaf 18u
Zaterdag 20.07.2002
• Mossel-Brossel Eetdagen Scouts Buken-Delle
Achter de pastorij te Buken, vanaf 12u
Openluchtfuif ‘70, ‘80, ‘90 classics - Scouts
Buken-Delle - vanaf 22u - inkom gratis
Zondag
21.07.2002
• Mossel-Brossel Eetdagen Scouts Buken-Delle
Achter de pastorij te Buken, vanaf 12u

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
12u00 – ten voordele van het parochiecentrum
Zaterdag 10.08.2002
• Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” –
park van Relst
Zondag
11.08.2002
• Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” –
park van Relst
Woensdag 14.08.2002
• 11e Halfoogstfeest Landelijke Gilde Berg - fam.
Borremans, St. Servaesstraat 90 - Berg - 19 u
eucharistieviering - 20u gezellig samenzijn met
hapje & drankje
Donderdag 15.08.2002
• Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” –
park van Relst
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
Vrijdag
30.08.2002
• VGSK Kampenhout: Kleuteropendeurdag

September 2002

Zaterdag 7.09.2002
• Kampenhout - kermis
Zondag
8.09.2002
• Kampenhout - kermis
• Animo (jongsocialisten) en CSC Kampenhout –
mosselrestaurant van 12u00 tot 17u00 –
Ter Bronnen
• Open Monumentendag
Maandag 9.09.2002
• Kampenhout - kermis
Zaterdag 14.09.2002
• Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel Jaarlijks Groot Mosselfeest - Parochiezaal
Nederokkerzeel - van 17u30 tot 22u00
Zondag
15.09.2002
• Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel Jaarlijks Groot Mosselfeest - Parochiezaal
Nederokkerzeel - van 11u30 tot 14u00 en van
17u00 tot 20u00
Donderdag 26.09.2002
• Gemeentelijk Seniorenfeest – sporthal
Kampenhout met Iris, Luc Caals en Mandy Neal

Oktober 2002

Zaterdag 5.10.2002
• Herfstfeesten O.T.B.
• VGSK Kampenhout: Kaas- en wijnavond
Zondag
6.10.2002
• Herfstfeesten O.T.B.
Zaterdag 12.10.2002
• Buken - kermis
• K.F. De Eendracht - Herfstconcert - zaal Pax 20u
Zondag
13.10.2002
• Buken - kermis
Zaterdag 19.10.2002
• K.F. De Toonkunst – Berg in concert – sporthal
Berg – aanvang 20u30
Zondag
20.10.2002
• K.F. De Eendracht - Familie eetdag - zaal Pax van 11u30 tot en met 20u
Donderdag 31.10.2002
• Kinderhappening - Sporthal Berg

November 2002

Zaterdag 30.11.2002
• 20 uur - Concert Cantabilé

December 2002

Zondag
01.12.2002
• 14 uur - Concert Cantabilé

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 VGSKparkschool
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
Park van Relst: elke dinsdagnamiddag van 13u30 tot en
met 19 uur.
• PETANQUE:
Elke woensdag vanaf 16u in het gemeentepark (buiten)
inlichtingen: 0474/95.22.10

