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OPENINGSUREN 
• De gemeentediensten zijn open elke dag van 8u45 tot 11u45

en op dinsdagavond van 17u tot 19u45.

SLUITINGSDAGEN 
• De gemeentediensten (administratieve diensten, loods

en sporthal) zijn gesloten op volgende dagen:
- December 2003: 25, 26
- Januari 2004: 1 en 2  
De gemeentediensten zijn niet telefonisch bereikbaar op 
woensdagnamiddagen 24 en 31 december 2003 en op 
woensdag 7 januari 2004 vanaf 12u.

• PWA is gesloten:
- December 2003: 29
- Januari 2004: 1 en 2  

• De bibliotheek is gesloten: 
- December 2003: 25, 26, 27 en 31
- Januari 2004: 1, 2 en 3

• Het containerpark is gesloten op de wettelijke feestdagen én 
op 24 en 31 december 2003.

• College van Burgemeester en Schepenen !

Burgemeester Jean Meeus 0474/92 03 31
Eerste schepen Freddy Van Dessel 0474/95 22 09
Schepen Paul Van Roy 0474/95 22 08
Schepen Victor Peeters 0474/99 13 51
Schepen Gwenny De Vroe 0474/99 14 45
Schepen Willy Kemps 0474/95 22 10

• Noodnummers (noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, …):

Gemeentelijke diensten !

- Gemeentesecretaris D. Coucke 0477/40 25 14
- Diensthoofd techn. dienst J. Vannoppen 0473/91 00 48
- Werkleider R. Schoevaerts 0495/54 64 86
- Wachtdienst 0495/54 64 89
- Busdienst 0498/27 87 45
- Loods 016/65 99 76

Andere hulpdiensten !

Politie 02/451 22 11
Politie Wijkwerking Kampenhout 016/31 48 40
Brandweer Vilvoorde 02/251 00 23

Nuttige noodnummers !

IVEG (gas) 03/820 05 00
VMW(water) 016/30 13 40
PBE (elektriciteit) 016/62 99 99

In naam van alle personeelsleden van

de gemeente, het ocmw, de politie, 

de raadsleden, de voorzitter van het

ocmw, de schepenen en mezelf wens

ik u allen een gewoon, goed 2004!

Moge in het nieuwe jaar vooral 

de onderlinge menselijke relaties 

tussen alle inwoners van onze

gemeente verbeteren en versterken.

Een fijn Kerstfeest!

Een vrolijk Nieuwjaar!

Uw burgemeester

Jean Meeus

COLOFON
Hoofdredactie: Huguette Kemps
Redactieadres: 
Gemeentehuisstraat  16
1910 Kampenhout
! 016/65 99 31 – ! 016/65 69 58
huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Met medewerking van: Nathalie Cleynhens, Patrick De Munter, Sabrina Mertens,
Claudine Moyson, Nele Peeters, Lieve Thielemans, Wim Van Essche, Michel 
Vanden Berghe, Tina Vander Meeren.

Verantwoordelijke uitgever: J. Meeus, Burgemeester
Realisatie en vormgeving: Drukkerij Artoos

Teksten voor de volgende gemeenteberichten vóór 16 februari 2004
bezorgen aan Huguette Kemps. 
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DZITTING  9 OKTOBER 2003

Politieverordening
Ingevolge de eindejaarsjogging op 21 december 2003 werden
de nodige maatregelen getroffen m.b.t. de verkeersveiligheid.

Financiële aangelegenheden
• De begrotingswijziging van de lokale politiezone KASTZE 

en de vermindering van de gemeentelijke dotatie 
van Kampenhout aan de politiezone met € 6.754,00 wordt 
goedgekeurd.

• De gemeentelijke dotatie van 2003 aan de politiezone 
KASTZE wordt vastgesteld voor een totaal bedrag van 
€ 879.757,00.

• De gemeentelijke dotatie aan de lokale politiezone 
KASTZE voor het begrotingsjaar 2004 wordt vastgesteld 
op € 933.157,00.

• Begrotingswijziging 5 (gewone dienst) en 6 (buitengewone
dienst) van de gemeentebegroting worden goedgekeurd, 
met volgend resultaat:
Begrotingswijziging 5 (gewone dienst) sluit in:
- Ontvangsten: € 9.506.751,83
- Uitgaven: € 12.455.998,41
- Saldo dienstjaar: € -2.949.246,58
- Geraamd algemeen begrotingsresultaat: € 2.917.462,34

Begrotingswijziging 6 (ontvangsten & uitgaven in buiten-
gewone dienst) sluit in:

- Ontvangsten: € 5.159.332,99
- Uitgaven: € 4.893.779,25
- Saldo dienstjaar: € 265 553,74
- Geraamd algemeen begrotingsresultaat: € 167.982,34

Kerstverlichting in Kampenhout
Tijdens de eindejaarsperiode komt er sfeervolle kerstverlichting
aan verlichtings- of lantaarnpalen. Er wordt gestart met
Kampenhout. De deelgemeenten komen de volgende jaren aan
de beurt.

Digitaliseren archief burgerlijke stand
De gemeenteraad gaat ermee akkoord van het archief van 
de registers van de burgerlijke stand te digitaliseren voor de
periode 1901-2002. De digitalisering beoogt twee doeleinden:
- Het vergemakkelijken van opzoekingen ondermeer voor 

genealogisch onderzoek.
- Het conserveren van de originele registers.

Men gaat over tot het microfilmen van de registers, scannen
van de microfilm, overschrijven op cd-roms en de aangepaste
zoeksoftware installeren. De kosten hiervan worden geraamd
op € 20.000 (incl. BTW).  Het desbetreffend bestek werd goed-
gekeurd. 
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ZAL VOOR INDIVIDUELE BEZOEKERS
GEOPEND ZIJN VANAF 18-02-2004.

Info Toerisme Kampenhout: 016/65 99 71



ZITTING 13 NOVEMBER 2003
Politieverordening
1. Om het sluikverkeer te ontmoedigen

wordt de Kloosterweg onderbroken
tussen de huisnummers 2, 3 en 4.
Het gaat hier om een proefopstel-
ling.

2. Om de snelheid van het verkeer in de
Zeypestraat te beperken worden er tijdelij-
ke maatregelen getroffen onder vorm van
het aanbrengen van 2 rijbaanversmal-
lingen, één in de richting Langestraat
en één in de richting Haachtsesteenweg.

3. Ook in de Kerkstraat wil het gemeentebestuur de snelheid aan
banden leggen. Het gemeentebestuur ziet 
een mogelijke oplossing in het aanbrengen van een rijbaan-
versmalling t.h.v. huisnummer 13A. Het betreft hier eveneens
een proefopstelling.

Welzijnsraad uit de startblokken
De gemeenteraad keurde het voorstel tot oprichting van een
welzijnsraad, alsook de desbetreffende statuten van dit advies-
orgaan goed.

Zie verder rubriek welzijn – pag. 20

Negatief advies voor verplaatsing 
voetwegen in Nederokkerzeel
Het voorstel van een particulier om de voetwegen nrs 30 en 38
te Nederokkerzeel te verplaatsen is niet naar de zin van het
gemeentebestuur. Bedoelde voetwegen vormen een verbinding
tussen de dorpskern van Nederokkerzeel en List. Er werd 
een openbaar onderzoek gevoerd en tal van bezwaarschriften
kwamen binnen. Het bestuur boog zich over deze kwestie en
kwam tot besluit een ongunstig advies naar de bestendige
deputatie te moeten verlenen om volgende redenen:
- De opgesomde bezwaren tijdens het openbaar onderzoek 

zijn gegrond.
- De voetweg nr. 30 wordt dagelijks meerdere malen gebruikt,

vooral door kinderen richting school en ouderen richting
dorp.

- Door het verleggen van de voetweg nr. 30 zal de zichtbaar-
heid enorm verminderen, wat tot gevaarlijke toestanden zal
leiden.

- De voetweg heeft een historisch karakter.

Rooilijn- en onteigeningsplan
Lemmekenstraat
De procedure voor het uitvoeren van onteigeningen, noodzake-
lijk voor het uitvoeren van bepaalde openbare werken (aanleg
van riolering, vernieuwing van de bestrating en aanleg van
voetpaden) is rond.4
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In november 2002 keurde de gemeenteraad het ontwerp voor
de inrichting van het Witloofmuseum, dat een onderkomen zal
krijgen in een gedeelte van de voormalige veilinghal te
Kampenhout-Sas, goed. 

Tijdens de uitvoering van de werken werd vastgesteld dat
bepaalde meerwerken een verbetering vormen voor de goede
werking van het Witloofmuseum. Vermits hierdoor het gun-
ningsbedrag met meer dan 10% zal worden overschreden, moet
de gemeenteraad zich hier opnieuw over uitspreken. Het
betreft:
- Meerwerken elektriciteitsvoorzieningen: 

+  € 5.902,62 (incl. BTW)
- Meerwerken voor grafiek en digitale printing: 

+  € 4.265,25 (incl. BTW) 

Voetpad langs de Stationsstraat
Het gemeentebestuur voorziet in de aanleg van een voetpad
langs de Stationsstraat. (gedeelte vanaf Ter Bronnenlaan tot
Tiendeschuurstraat). De kosten hiervan worden geraamd op 
€ 10.000 (incl. BTW). Kredieten: gemeentebegroting 2004.

Concessieovereenkomst voor het plaat-
sen van een kunstwerk op rotonde
Kampenhout-Sas goedgekeurd.
De Belgische vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose wil een
schaalmodel van het zonnestelsel bouwen. Het project veron-
derstelt een samenwerking met 9 gemeenten, onder vorm van
het opstellen van een permanent kunstwerk, waarin een planeet
komt te staan. Voor Kampenhout wordt de planeet Jupiter voor-
zien.

De nodige besprekingen werden gevoerd. Het plaatsen van
kunstwerken dient te gebeuren via een concessieovereenkomst.
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgelegd ontwerp ter
zake. Het kunstwerk krijgt een definitieve stek in één van de
rotondes aan Kampenhout-Sas.

Punten andere fracties
• SP.A-fractie

- Voorstel tot het voorzien van een nieuwe bevloering in de 
sporthal “Zeypestraat” te Kampenhout.

- Voorstel tot plaatsen van gratis rookmelder bij 65+ers.
- Tijdspanne van uitbetaling subsidies aan verenigingen.
- Bezettingsgraad van de sporthallen in Kampenhout.
- Eenvormigheid van communicatie.

• Agalev-fractie
- Opname van de activiteiten en voorstellen van de GROS

(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) in
de communicatiekanalen van de gemeente (website, infor-
matieblad, …) tegen 1 november 2003.



Herstellingswerken parking sporthal
Herstellingswerken aan de parking van de Kampenhoutse 
sporthal in de Zeypestraat zijn noodzakelijk. Het betreft 
voornamelijk de herstelling en 
vernieuwing van de goten en bij-
horende roosters welke dienstig
zijn voor de afvoer van het opper-
vlaktewater van de parking.

De kosten worden graamd op 
€ 20.000 (incl. BTW).

De technische dienst start het 
dossier op in 2004. Minstens 
3 aannemers krijgen de kans hun
meest voordelige offerte in 
te dienen.

Verlichting Kampelaarstraat
Het laagspanningsnet en de openbare verlichting worden
ondergronds gebracht. De kosten hiervoor worden geraamd 
op € 13.012,16 (incl. BTW). De werken worden onderhands
gegund.

Het rooilijn en onteigeningsplan met tabel van grondinnemin-
gen voor de Lemmekenstraat wordt definitief aanvaard. 
Het betreft een totale oppervlakte van 2.208m2 waarvoor 
€ 177.198,62 onteigeningsvergoedingen zullen worden uitge-
keerd.

Nieuwe wetgeving en bodemsanerings-
deskundige
Vanaf 1 januari 2004 wordt het Vlaams Reglement betreffende
de sanering van kracht. Deze regelgeving legt het grondverzet
vast hoe er met de uitgegraven bodem moet worden omgegaan.
Vooraleer werken te mogen starten moet voortaan de kwaliteit
van de uitgegraven bodem worden bepaald door een erkend
bodemsaneringsdeskundige.

De gemeenteraad keurde het bestekvoorstel goed waarin de
bepalingen worden vastgelegd voor de aanstelling van een
bodemsaneringsdeskundige type IV voor het verrichten van
grondonderzoek met het oog op het uitvoeren van gemeentelij-
ke projecten tot en met 2006.

Zie ook rubriek Milieu – pag 6. 

Renovatie kerkplein Relst
Het uitzicht rond de kerk van Relst zal in de toekomst grondig
veranderen. De oude lindebomen vormen meer en meer 
een gevaar voor de veiligheid van de kerkbezoekers en de 
geparkeerde wagens. Zo moest er recentelijk om die reden bij
hoogdringendheid nog een boom gerooid worden.

In het voorjaar zullen alle bomen worden geveld. Het
gemeentebestuur neemt deze gelegenheid te baat om het 
pleintje te verfraaien en volgende renovatiewerken uit te voeren
met een geraamde kostprijs van € 118.262,32 (incl. BTW),
omvattende:

- de nodige rioleringswerken;
- aanleg verhardingen;
- aangepaste infrastructuur zoals zitbanken, fietsrekken, …
- beplantingswerken en groenvoorzieningen.

Tegelijkertijd zal van de nood een deugd worden worden
gemaakt en wordt het pleintje voorzien van een aangepaste,
sfeervolle verlichting.

Met deze realisatie wordt meteen een punt gezet achter de
dorpskernvernieuwing die de laatste jaren in alle dorpskernen
werd uitgevoerd.

Kampenhout niet akkoord met vooropge-
stelde nachtvluchtregeling
De nachtvluchten: een gevoelig onderwerp in onze regio. Tal
van Kampenhouste gemeenteraadsleden ondertekenen een
motie tegen het spreidingsplan van de luchthaven van Brussel
Nationaal.

Het voorstel van het Kampenhouts gemeentebestuur luidt als
volgt:
- Onderschrijving van de rechtmatige eisen van haar inwoners

die een garantie vragen voor een degelijke en gezonde nacht-
rust.

- Eis dat overtredingen op de bestaande regelgeving daad-
werkelijk worden aangepakt.

- Vraag om een duurzame oplossing waartoe ook permanente
inspanning op technisch vlak, wat de vliegtuigen betreft,
kunnen toe bijdragen. De vraag dat de gemeente, als 
lokale overheid , gehoord wordt bij de opmaak van het sprei-
dingsplan voor Vlaanderen en Brussel, alvorens definitieve
beslissingen genomen worden.

- Eis tot het bekomen van een gedetaileerde impactstudie van
de Minister van Mobiliteit.

Punten andere fracties
• Agalev-fractie

Voorstel tot uitbreiding Noord-Zuid Solidariteit waardoor in
de gemeentelijke diensten/instellingen prioriteit wordt gege-
ven aan producten die “Fair Trade Label” dragen.

• SP.A-fractie
1. Opvolging zitting van 11 september 2003: graag uitleg over

stand van zaken subsidies rioleringswerken Kampenhout-Sas.
2. Vraag naar zin van de M.A.R.K. (Milieu Advies Raad
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30 cultuur- en gemeenschapscentra van Vlaams-Brabant wer-
ken mee aan www.applaus.be, waar je op een zeer makkelijke en
gerichte manier kan grasduinen in de programmatie van de
Vlaams-Brabantse centra.

- Je hebt het druk en je wil je snel en efficiënt laten informeren
over je favoriete kunstdiscipline in je favoriete centra van
Vlaams-Brabant: schrijf je in op de gratis, gepersonaliseerde
e-mail service “Hou me op de hoogte”.

- Je laat je graag verrassen door nieuwe en opvallende projec-
ten.   Abonneer je op Applauzine; een maandelijks magazine
met de culturele blikvangers en een reeks vrijkaarten.

- Tamtam is er geheel voor jou: wil je lof zwaaien over je favo-
riete actrice, je zoekt theatertalent voor de uitvoering van je
eigen theatertekst, je wil iedereen uitnodigen op het vijfjarig
bestaan van de harmonie van je gemeente, …  aarzel niet en
schrijf het in Tamtam.

www.applaus.be wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij de Provincie Vlaams-Brabant.

DAAR ZIT MUZIEK 
IN DE LUCHT …
• Vlaamse volksmuziek in de schijnwerpers

Hubert Boone, geboren en getogen in Nederokkerzeel, ligt
aan de basis van de Vlaamse, en in grote mate ook van de
Belgische, ‘revival’ van de instrumentale volksmuziek.

Meer dan vijfendertig jaar geleden begon hij met het opzoeken
van volksliederen en traditionele dansmelodieën in onze
gewesten. Hij heeft reeds enkele boeken op zijn actief staan.
Het recentste werk is getiteld Traditionele Vlaamse volks-
liederen en dansen, en werd ingedeeld in vijf hoofdstukken:

1. Liederen van Genoveva van Brabant
2. Verhuisliederen
3. Geschiedenis van de Polka
4. Schottisch
5. Diverse danstypes.

Het boek telt 352 pagina’s en is fraai geïllustreerd met een
honderdtal afbeeldingen: foto’s van informanten, dansorkesten
en andere muziekensembles, feestende schuttersgilden, 
historische documenten, oude balkaarten, enz. In dit bundel
komen 200 originele melodieën voor, geen persoonlijke inter-
pretaties of bewerkingen. De meeste voorbeelden werden nog
nooit gepubliceerd!!

Een rasechte musicus in ons midden
Hubert Boone kreeg zijn eerste muzieklessen in zijn geboorte-
dorp. In de plaatselijke fanfare leerde hij het traditionele
repertoire kennen van de oude generatie van volksmuzikan-
ten. Hij studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium
van Brussel notenleer, altviool, harmonie, contrapunt en fuga.
Daarna was hij een tijdlang altviolist aan de Koninklijke
Vlaamse Opera van Antwerpen, om daarna wetenschappelijk
medewerker aan het Muziekinstrumentenmuseum én stichter
van de volksdansgroep “De Vlier” te worden. In 1978 richtte
hij “Het Brabants Volksorkest” op. Vanaf 1990 maakt hij 
opname van traditionele muziek in verschillende streken van
de voormalige Sovjet-Unie.

• Ensemble Limbrant
Volksmuziek zit nog steeds in de lift. Dat kan je ook aflezen
aan het aantal groepen dat de jongste jaren het licht zag. 
In de Belgische folkwereld is Limbrant daarentegen een 
buitenbeentje. Terwijl zowat alle nieuwe volksmuziekgroepen
de pan-Europese toer opgaan en daarbij bewust stijlen 
vermengen, koestert Limbrant het traditionele Vlaamse reper-
toire.  Eenvoudig uitgevoerd, speels en zonder franjes.
Dat de groep ondertussen geen onbekende meer is in de
Belgische en West-Europese folkwereld bewijst hun op-
merkelijke concertlijst, van Dranouter over Armenië, via de
Russische Wolgarepublieken en Minsk komen zij terecht in
New York. 

Voor meer informatie & boekingen kan je terecht bij:
Hubert Boone, Laarstraat 19b - Kampenhout (Nederokkerzeel)
! & !: 016/65 65 85 - @: hubertboone@hotmail.com

v.l.n.r.: Patrick Janssens, Katelijne Vanderhoeft, Hubert Boone,
Herman De Winné, Katia Verheyen & Andries Boone.

Fo
to

: L
ay

la
 A

er
ts



7
CU

LT
U

U
R30 JAAR GEMEENTELIJKE

MUZIEKSCHOOL KAMPEN-
HOUT
Op zondag 23 november vierde de Gemeentelijke Muziekschool
zijn 30ste verjaardag (eigenlijk met een jaartje vertraging) met
een groots opgezet muzikaal evenement in Den Ast, waarbij
leerlingen, leerkrachten en oud-leerkrachten optraden in een
gevarieerd spektakel. Het geheel werd aan elkaar gepraat door
de Woordklas en Annemarie Coebergh. 

De zaal was te klein! Een enthousiast publiek bewees dat onze
Muziekschool lééft en gedragen wordt door velen! Dat gaf een
warm gevoel!

De klanken van enthousiaste zangertjes, vlotte entertainment-
muziek, meer serieuze solisten- en orkestwerken wervelden
door de zaal, een aandachtig publiek volgde de bewegingen van
podium naar podium.

Verjaardagen moeten worden gevierd; Guy Godts die dit jaar 
25 jaar onafgebroken les geeft
in de muziekschool werd 
in de bloemetjes gezet
en gaf een virtuoze
“Carnaval de Venise”
op cornet ten beste.

De apotheose met
een heus groot
orkest onder de des-

kundige leiding van
Raphaël Van Goubergen

verklankte de oorspronke-
lijke en nog actuele doelstelling

van onze Muziekschool: “Music, en dan graag samen musice-
rend!“

Een puike prestatie van de leerlingen, leerkrachten, en 
organisatoren!

Een woordje geschiedenis 
De gemeentelijke "Jeugd"-Muziekschool van Kampenhout 
startte in september 1972 (de viering 30 jaar gebeurt inderdaad
met 1 jaar vertraging!), met als leraars Jules Penninckx (initiatief-
nemer) en Jozef Van Steenweghen en onder de auspiciën van
toenmalige burgemeester Emiel Schoevaerts en cultuurschepen

Marcel Verhoeven. (Berg, Buken en Nederokkerzeel maakten
toen nog geen deel uit van de gemeente Kampenhout). Er 
werden 51 leerlingen ingeschreven. Hoewel de nadruk op de
vorming van toekomstige muzikanten voor de drie plaatselijke
fanfares bleef liggen kon er, naast koperblazers, saxofoon en
notenleer, ook ingeschreven worden voor zang, piano, viool,
melodica, dictie, samenzang en samenspel. De lessen waren
gratis en de bezoldiging van de leerkrachten werd volledig door
de gemeentekas betaald.

Ondertussen is de school gegroeid naar 250 leerlingen (in het
piekjaar 2001 waren er dat 310). Naast muziek kunnen 
kinderen nu ook inschrijven voor woord (dictie en voordracht). 
De cursussen die worden aangeboden zijn notenleer (voor 
kinderen en volwassenen), saxofoon, klarinet, koperblazers,
dwarsfluit, slagwerk, viool, blokfluit, gitaar, piano, orgel, zang,
orkest, samenspel, samenzang, jazzharmonie, improvisatie,
prima vista (het spelen op “zicht”) en woord. De kosten, 
€ 112.500, worden voor 60% gedragen door de gemeente en de
rest door de inschrijvingsgelden van de leerlingen (een kind van
Kampenhout wordt voor 75% gesubsidieerd door de gemeente).
Een 70-tal leerkrachten hebben in die 30 jaar hun talent 
ter beschikking gesteld van de school. Tegenwoordig zijn er 13
leerkrachten actief. Ook mag de school terecht fier zijn op 
een aantal van haar leerlingen die met succes doorstroomden
naar de nationale conservatoria. 

CULTURELE 
EVENEMENTEN
• 7 Kampenhoutse Kunstenaars

Nog even eraan herinneren dat er nog steeds kan worden
ingeschreven voor de week van de 7 Kampenhoutse
Kunstenaars. Maak je naam en discipline zo vlug mogelijk
bekend. Dit kan nog tot en met 20 januari 2004.

• 11 juli viering
De cultuurraad wil de 11-juliviering 2004 andermaal laten
uitgroeien tot een speciaal evenement waarbij talent van
eigen bodem in de schijnwerpers wordt gezet.

Interesse om je muzikaal talent te kunnen delen met het
grote Kampenhoutse publiek?

Aarzel niet! Contacteer voor beide initiatieven:
- Claudine Moyson - !:016/65 99 54 (enkel in de voormiddag

en op dinsdagavond)
- claudine.moyson@kampenhout.vera.be
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Nieuwe regeling volwassenen.

Normale procedure:
Geldigheidsduur Kostprijs Leveringstermijn
1 jaar € 34 Binnen 6 werkdagen

(niet op dinsdag en vrijdag)
5 jaar € 74 Binnen 6 werkdagen

(niet op dinsdag en vrijdag)

Spoedprocedure:
Geldigheidsduur Kostprijs Leveringstermijn
1 jaar € 197 Binnen de 24u
5 jaar € 237 Binnen de 24u

Opgepast: gebeurt de aanvraag op vrijdag of op de vooravond
van een feestdag, dan gebeurt de levering de volgende werkdag.

Mee te brengen: 2 pasfoto’s (geen zwart/wit) en uw identiteitskaart.

Regeling minderjarigen: zie Jong Loof Nieuwsbrief

Meer info:  Bevolkingsdienst, Marie-Kristine Michiels, 
!: 016/65 99 43 of @: bevolking@kampenhout.be.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
2DE HELFT 2003

Briljanten huwelijk:

Jean De Bruyn & Rosalie Vandereet
Jacobus Willems (✝) & Victorina Vanderborght

Diamanten huwelijk:

Jules Verhoeven & Maria Verryt
René Van Ingelgom & Rosalia Eskens

Gouden huwelijk:

Jan Van Ingelgom & Maria Clynhens
Joannes Cornelis & Lisette Dirickx
Gustave Moeys & Albertina Vanderwilt
Karel Mannaerts & Constantia De Coster
Julianus Van Opstal & Wilhelmina Vandertwee
René Binoye & Irma Nuel
Adolf Vandermeiren & Marie-José Van Immelen
Roger Van der Biest & Antoinette Michiels
Edmond Storms & Jacqueline Maerel 
Maurits Segers & Carolina Vander Schelde
Daniel Vanhecke & Marie Louisa Thiebaut 

AFSCHEID VAN ROSALIE …
Vrijdag 10 oktober 2003 overleed Kampenhouts oudste inwoon-
ster: Rosalie De Bruyn.

In de vorige gemeenteberichten werd haar verjaardag (102!)
nog in de verf gezet, vandaag is zij er niet meer.

Wij bieden haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
allen die haar dierbaar waren onze oprechte deelneming aan.

NIEUWE GEZICHTEN
Het arbeidersteam wordt sedert 1 oktober
2003 versterkt met Patrick Michiels uit
Kampenhout-Relst. Voorlopig betreft het 
een tijdelijk contract.

Nele Peeters is de nieuwe sportfunc-
tionaris. Zij volgde vanaf 15 november

Elke Buelens op die
haar beroepsloop-
baan elders zal uitbouwen. Aan enthou-
siasme en de nodige bagage ontbreekt het
de gloednieuwe sportfunctionaris in elk
geval niet. Naast een licentiaats-diploma
LO behaalde ze eveneens een brevet 
sportfunctionaris en een European
Mastersdiploma in Sportmanagment.

Dank je wel, Elke! 

Veel succes, Nele en probeer de Kampenhoutse bevolking (nog
meer) te motiveren om actief te gaan sporten! Nele bereik je in
de sporthal, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout op het nummer
016/65 99 75 of via sport@kampenhout.be. 

En René Franssen tenslotte komt de tech-
nische dienst versterken. René, afkomstig
uit Berg, werkte hier reeds een tijdje met
een VDAB stagecontract en werd sinds 
15 november jl. aangenomen met een
contract voor 1 jaar. 
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MEER SUBSIDIES VOOR
BEBOSSING LANDBOUW-
GRONDEN
De Europese en Vlaamse overheid hebben samen een nieuwe
steunmaatregel uitgewerkt met aanzienlijk verhoogde subsidies
voor eigenaars en pachters die landbouwgronden willen bebos-
sen. Ook gemeenten, ocmw’s en andere publiekrechtelijke
instanties komen voor de subsidies in aanmerking. 

Je vindt er alles over in de folder “Meer subsidies voor de bebos-
sing van landbouwgronden”, uitgegeven door het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen en ver-
krijgbaar bij het gemeentebestuur en in de openbare bibliotheek. 

Voor meer info kan u ook terecht bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Brenda Bussche 
!: 02/553 75 14 - @: brenda.bussche@lin.vlaanderen.be
Sara Baeren 
!: 02/553 14 88 - @: sara.baeren@lin.vlaanderen.be
Sandra Nijs 
!: 02/553 82 14 - @: sandra.nijs@lin.vlaanderen.be

BIOLOGISCHE LANDBOUW
Biotheek
De komende twee jaar komt er van de Federale overheidsdienst
Landbouw een nieuwe werkingssubsidie van bijna € 230.000
voor de biotheek.

Het infoloket van de biotheek is telefonisch bereikbaar op
078/151 152 (zonaal tarief) of via de website www.biotheek.be. 

Financiële steun voor bioboeren
Vlaamse landbouwers die beslissen biologisch te gaan boeren,
krijgen daarvoor financiële steun. Ook fruitboeren die het
gebruik van pesticiden beperken, kunnen rekenen op een tege-
moetkoming.

Meer info bekom je bij:

Ir. Pierre Demeester, Administratie Landbouwproductiebeheer 
!: 02/208 43 34 of @: pierre.demeester@ewbl.vlaanderen.be. 

Je kan ook surfen naar
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/bio/hectare.html.

LENTEKERMISSEN 2004
In 2003 deed het gemeentebestuur de nodige investeringen 
om het kermisgebeuren in Kampenhout terug wat leven in te
blazen. Het resultaat mocht er zijn! 

Ook in 2004 blijft het gemeentebestuur de nodige inspanningen
leveren om van de Kampenhoutse kermissen weer een succes te
maken, noteer alvast volgende dagen: 

Relst: 25 & 26 april
Buken: 1 & 2 mei
Nederokkerzeel: 8, 9 & 10 mei
Berg: 15, 16 & 17 mei
Kampenhout: 5, 6 & 7 juni 

Volledig programma en data najaars-
kermissen vind je terug in volgende editie.

LANDBOUW-
SCHATTINGSCOMMISSIE
Als je als landbouwer, door overmacht zoals onweer, hagelslag,
overstroming of andere rampen aan land- en tuinbouwteelten
in openlucht of onder glas, schade hebt die de bedrijfs-
inkomsten van de landbouwers in aanzienlijke mate kan 
verminderen, kan de landbouwschattingscommissie optreden
om de nodige vaststellingen te doen.

De schadevaststellingen gebeuren in twee keer: op het ogenblik
dat de schade wordt veroorzaakt en bij het oogsten. Is de oogst
volledig vernield dan is de tweede vaststelling onnodig.

Ingevolge de uitzonderlijke weersomstandigheden van februari
2003 (periode van hevige regenval) meldden 11 landbouwers
schade te hebben geleden. Omgekeerd geldt eveneens; door de
droogte tijdens de afgelopen zomermaanden werden 6 land-
bouwers getroffen. Ook hier werden de nodige vaststellingen
verricht door de landbouwschattingscommissie.

Indien u als land- en tuinbouwer meent beroep te kunnen doen
op de landbouwschattingscommissie om alzo een gedeelte van
de inkomsten te kunnen recupereren, aarzel dan niet om con-
tact op te nemen. Let wel: het moet duidelijk vast te stellen zijn
dat de geleden schade het gevolg is van de hierboven vermelde
weersomstandigheden.

Dienst landbouw, Sabrina Mertens, Gemeentehuisstraat  16 -
1910  Kampenhout
!: 016/65 99 32     
@: sabrina.mertens@kampenhout.vera.be
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RUIMEN
Aquafin, de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij, verwerkt
jaarlijks zo’n 40.000 vrachten septisch materiaal dat afkomstig
is van huishoudens en bedrijven waar het sanitair afvalwater is
aangesloten op een septische put of tank.
Om dit afvalwater met een goed resultaat biologisch te kunnen
zuiveren is het belangrijk dat het uitsluitend uit septisch mate-
riaal bestaat. Aquafin wil hieromtrent garanties krijgen én
geven. 

Daarom werd met de ruimfirma’s afgesproken om gebruik te
maken van een ruimingsattest. Dit attest garandeert dat het
septisch materiaal zal afgevoerd en behandeld worden op een
ecologisch verantwoorde manier, in een openbare waterzuive-
ringsinstallatie, zoals de milieuwetgeving het voorschrijft.  Op
deze manier garandeert het ruimingsattest de herkomst en de
ecologisch verantwoorde behandeling van septisch materiaal. 

Vraag aan de ruimfirma het ruimingstattest en onderteken het
op jouw beurt!

Meer info:  - Aquafin Technologie - ! 03/450 45 37
- Aquafin Exploitatie - ! 03/450 49 27
- www.aquafin.be

PROVINCIALE MILIEUPRIJS
De provincie Vlaams-Brabant kent, vanaf dit jaar, jaarlijks een
Provinciale Milieuprijs toe. 

Deze gaat naar één of meerdere initiatiefnemer(s) die een 
originele bijdrage leverden aan het Vlaams-Brabantse leef-
milieu.    De doelgroep is erg breed.  In aanmerking komen
jeugd- of socioculturele verenigingen, bedrijven, wetenschap-
pelijke instellingen, lokale overheden en scholen, maar ook
andere organisaties en particulieren.

Deelnemen kan vanaf 1 december 2003 tot 31 januari 2004
door een projectfiche in te dienen. 

Voor meer informatie contacteert u de provinciale dienst leef-
milieu !: 016/26 72 56, @: leefmilieu@vl-brabant.be.   

De projectfiche vindt u ook op de provinciale website:
www.vlaamsbrabant.be/leefmilieu.

NIEUW MILIEUBELEIDS-
PLAN
Vlaanderen heeft een nieuw Milieubeleidsplan dat luistert naar
de naam MINA-plan 3. Dit plan zet de bakens uit voor 
het milieubeleid in Vlaanderen, tot 2007 en geeft niet alleen de
richting aan waarin de overheid wil gaan met het milieubeleid,
maar maakt ook duidelijk aan burger en bedrijfsleven wat zij 
op het milieuvlak kunnen verwachten van de overheid de
komende jaren.

Milieudoelstellingen, ook voor economie en mobiliteit
Duurzame ontwikkeling is de groene draad doorheen dit nieu-
we Milieubeleidsplan. Het plan besteedt ook aandacht aan
langetermijndoelstellingen en aan integratie, met name het
inbouwen van de zorg voor milieu en natuur in andere beleids-
domeinen zoals bijvoorbeeld landbouw, economie of mobiliteit.  

Voor elk milieuthema legt het plan de doelstellingen vast die
tegen 2007 moeten gehaald worden. Die hebben meestal te
maken met de gewenste milieu- of natuurkwaliteit of met de
uitstoot van vervuilende stoffen. De doelstellingen zijn zodanig
geformuleerd dat de vooruitgang ieder jaar kan worden 
gemeten. Zo mag bijvoorbeeld tegen 2007 het waterpeil in de
grondwaterlagen niet meer dalen, mag de maximale nitraat-
norm voor oppervlakte- en grondwater niet meer worden 
overschreden of moet de hoeveelheid huishoudelijk afval 
minstens teruggebracht zijn tot het niveau 2000.

Het plan in boekvorm zal pas begin volgend jaar beschikbaar
zijn, net als enkele andere informatieve teksten. 
De goedgekeurde tekst staat op internet onder:
http://www.milieubeleidsplan.be/.
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Nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2004
Het onoordeelkundig en niet-reglementair gebruik van 
uitgegraven bodem kan aanleiding geven tot het ontstaan van
nieuwe bodemverontreiniging; hierbij geldt een zelfstandige
saneringsplicht. Dit wil zeggen dat de saneringsplichtige (de
eigenaar of de exploitant van een terrein) moet overgaan tot
bodemsanering zonder dat de OVAM hem daartoe aanmaant.
Een veel toegepaste saneringstechniek in dergelijke gevallen 
is het ontgraven van de verontreinigde bodem. Om de ver-
spreiding van bodemverontreiniging door het gebruik van 
uitgegraven bodem te beheersen, heeft de Vlaamse regering
regels met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem
opgesteld.   Deze regelgeving staat beschreven in hoofdstuk 10
van het Vlarebo.
Regeling
Wanneer de uitgraving meer dan 250m2 bedraagt of wanneer
de uitgraving plaatsvindt op een verdachte grond, is de 
regeling van toepassing.  Indien de ontgraving op een verdachte
grond minder dan 250m2 bedraagt én indien men de uitge-
graven bodem min of meer ter plaatse gebruikt, wordt een 
uitzonderingsmaatregel voorzien. Op de plaats van herkomst
bepaalt een erkende bodemsaneringsdeskundige aan de hand
van mengmonsters de kwaliteit van de uit te graven bodem en
rapporteert de analyseresultaten en administratieve gegevens
in een technisch verslag.

Met het oog op het bekomen van een bodembeheerrapport
bezorgt de bouwheer het technisch verslag aan een erkende
bodembeheerorganisatie, ofwel aan een erkende tussentijdse
opslagplaats of een erkend grondreinigingscentrum, voor zover
deze organisaties de uitgegraven bodem zullen verhandelen.
Het bodembeheerrapport geeft de garantie dat de uitgegraven
bodem juridisch en milieuhygiënisch een correcte toepassing
vindt en dat het transport ervan correct is of zal verlopen.

Op basis van de bodemkwaliteit zoekt de bouwheer, de aan-
nemer of een andere betrokkene een bestemming voor de 
uitgegraven bodem. De mogelijkheid bestaat om de bodem 
tijdelijk te stockeren op een tussentijdse opslagplaats. Een 
verontreinigde bodem moet in elk geval vóór gebruik een
grondreinigingscentrum passeren. De kwaliteit van de partij
bodem na reiniging zal uitmaken welke bestemming ze kan 
krijgen.

Afhankelijk van de milieuhygiënische kwaliteit van de aange-
voerde uitgegraven bodem is op de plaats van bestemming een
studie van de ontvangende grond noodzakelijk. Geregistreerde
vervoersdocumenten zorgen voor een sluitend transportsysteem.

Op basis van het technisch verslag, de vervoersdocumenten en
de gegevens van de bestemming van de uitgegraven bodem, 

levert de erkende bodembeheerorganisatie (of de erkende 
tussentijdse opslagplaats of het erkende grondreinigings-
centrum) uiteindelijk een bodembeheerrapport af.   

Info
Op www.ovam.be vind je:
- lijsten van erkende organisatie zoals bodemsaneringsdeskun-

digen, bodembeheerorganisaties, tussentijdse opslagplaatsen
en grondreinigingscentra;

- de brochure “Te maken met grondverzet?  Opgelet”;
- de codes van goede praktijk (Hoofdstuk 10 – Vlarebo),

Met je vragen kan je ook terecht bij De Vlaamse Infolijn: 
elke werkdag tussen 9u en 19u op 0800/302 01 en 

bij de lokale milieudienst, Wim Van Essche, 
F. Wouterslaan 8 – 1910 Kampenhout 

! 016/65 99 04 - @: milieudienst@kampenhout.be.

PMD
Sinds 1 oktober wordt de PMD-fractie afzonderlijk ingezameld
in onze gemeente. PMD staat voor Plastiek flesssen en flacons,
Metalen verpakkingen en Drankkartons. 

Door de gescheiden inzameling van PMD kan meer afval 
gerecycleerd worden. Van de ingezamelde verpakkingen worden
nieuwe verpakkingen, textiel of grondstof voor buizen en 
leidingen gemaakt. Niet alleen het milieu wordt hier beter van,
ook de burger wint erbij. De kostprijs voor de blauwe zak ligt
veel lager dan de prijs van de witte restafvalzak. Dit komt 
doordat de verpakkingsindustrie een groot deel van de kosten
voor de inzameling en recyclage van PMD op zich neemt.

Gedurende de eerste maand van inzameling (oktober) werd 
in onze gemeente reeds 4.400 kg PMD-afval ingezameld. 
De verwachting is dat dit in de komende maanden nog zal ver-
dubbelen. De hoeveelheid restafval daalt hierdoor heel duidelijk.
Over de hele intercommunale Interza werd door de invoering
van de PMD-ophaling in oktober 30.000 kg restafval minder
ingezameld. Recyclage loont dus!

Aandachtspunten blijven een goede toepassing van de sorteer-
regels en het gebruik van de juiste blauwe zak. Enkel de blauwe
zak met “KAMPENHOUT” hierop gedrukt, kan worden meegeno-
men. Plastiek zakken, potjes, vlootjes en folies horen evenals
piepschuim (isomo) of aluminiumfolie niet thuis in de PMD-zak.
PMD-zakken met foute inhoud riskeren door de ophalers niet te
worden meegenomen. 

Meer info: www.fostplus.be
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Als je kind ingeschreven is voor bijvoorbeeld Bé.oké of de speel-
pleinwerking je van sommige mutualiteiten een terugbetaling
kan verwachten? Ook sport- en schoolkampen worden soms in
aanmerking genomen.
Je neemt hiervoor best contact op met je mutualiteit en vraagt
hoe dat bij hen in zijn werk gaat.

BESCHERM TIJDIG JE
WATERMETER TEGEN VORST
Denk eraan tijdig maatregelen te nemen om je watermeter en
binneninstallatie  te beschermen tegen vorst. De herstelling van
een bevroren watermeter is immers ten laste van de klant-ver-
bruiker. Bovendien kan een breuk van een bevroren binnenlei-
ding of toestel tot aanzienlijke materiële schade in de woning
leiden.

Voorkomen is beter
- Kijk tijdig na of de hoofdkraan nog goed afsluit en of de bin-

neninstallatie kan geledigd worden. De leegloopkraantjes
mogen zeker niet verstopt zijn. Verwittig bij problemen met
de hoofdkraan onmiddellijk de VMW.

- Zorg ervoor dat in alle lokalen waar waterleidingbuizen zijn,
de temperatuur boven het vriespunt blijft.

- Kan je een vorstgevoelig lokaal niet verwarmen; dan is het
raadzaam een elektrisch verwarmingslint te plaatsen.

- Bescherm buitenkranen en- leidingen; sluit ze bij vorstgevaar af
en laat het water dat zich in de leidingen bevindt wegstromen.

- Sluit het water in een leegstaande woning af en draai alle
kranen open om de leidingen te ledigen.

Toch problemen
- Zijn je leidingen binnenshuis toch geheel of gedeeltelijk

bevroren dan kan je ze ontdooien met een haardroger (geen
brander!) die je voortdurend heen en weer beweegt, dit om
het smelten van kunststofbuizen te voorkomen. Merk je bij
het ontdooien dat de leidingen gebarsten zijn, sluit dan
onmiddellijk de hoofdkraan.

- Slaag je er niet in alles te ontdooien dan bestaat het risico dat
er bij de dooi wateroverlast onstaat. Je doet er dan beter aan
voor het slapengaan of bij het verlaten van de woning de
hoofdkraan af te sluiten. Draai na het ontdooien de hoofd-
kraan slechts een beetje open. Er bestaat immers kans dat er
buizen gesprongen zijn en dat er dus waterschade is. Na con-
trole kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.

- Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is,
contacteer dan uw drinkwaterbedrijf. Vergeet niet dat de
meeste schade zich bij de dooi voordoet.

BRANDGEVAAR
KERSTVERSIERING
Traditioneel wordt in de eindejaarsperiode onze omgeving
aangepast ingericht. Kerstversiering en –verlichting worden
van de zolder gehaald en kaarsen worden aangestoken.
Hoewel dit de gezelligheid bevordert, neemt het brandrisico
dan aanzienlijk toe.

Hieronder volgen een aantal adviezen om de risico’s bij het
plaatsen van kerstversiering zo veel mogelijk te beperken:

• Plaats kerstbomen die niet te groot zijn voor de ruimte
waarin ze geplaatst worden.

• Plaats de kerstboom in een met aarde en voldoende met
water gevulde pot.

• Zorg ervoor dat de kerstboom goed stevig staat zodat hij
niet kan omvallen.

• Kies bij voorkeur een kunstmatige kerstboom die brandver-
tragend is.

• Plaats de kerstboom niet in de nabijheid van een vlucht-
weg; zorg dat uitgangen en nooduitgangen steeds vrij 
blijven.

• Plaats kerstbomen en verlichting op een veilige afstand
van gordijnen of andere brandbare materialen.

• Plaats de boom ver van elke mogelijke warmtebron (radia-
toren, open haard, kaarsen).

• Gebruik geen echte kaarsen in de boom!

• Gebruik niet-brandbare versiering!

• Gebruik kerstversiering voorzien van een CE-merk en type
dubbele isolatie.

Vooraleer de kerstverlichting in de boom te hangen, 
controleer eerst de bedrading op beschadiging en laat 
de lichtjes eerst een half uur branden.

• Zorg ervoor dat de lampjes de slingers niet raken.

• Gebruik een verlengsnoer in goede staat en CE-gekeurd.

• Gebruik geen dominostekkers, maar een multistekker voor-
zien van een CE-merk.

• Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen.

• Laat kerstverlichting en kaarsen nooit onbewaakt branden.
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ELEKTRONISCH LOKET VMW
De website van de VMW werd volledig vernieuwd om nog beter
in te spelen op de verwachtingen van vennoten en klanten. Zo
vind je nu nog meer informatie over de VMW als integraal
waterbedrijf.    

Nieuw is vooral de ontwikkeling van een eigen elektronisch
loket. Via dit loket kan de VMW-klant zijn meterstand ingeven,
on-line contact leggen met de VMW en een aantal courante
formulieren en documenten (verhuismelding, aanvraag tot 
aansluiting of afslui-
ting, domiciliëring, …)
downloaden. 

Wil je meer weten
over de herkomst van
het Kampenhouts
drinkwater dan kan je
eveneens terecht op
www.vmw.be.

KRUISPUNTBANK
ONDERNEMINGEN
Om de administratieve verplichtingen van beginnende en
gevestigde zelfstandige ondernemers te vereenvoudigen, heeft
de federale overheid een Kruispuntbank Ondernemingen opge-
richt en een systeem van ondernemingsloketten uitgewerkt.

Vroeger passeerde een aanvraag tot registratie van een onder-
neming eerst bij de griffies van de rechtbanken van Koophandel
voor inschrijving in het handelsregister, waarna de Kamers van
Ambachten en Neringen controleerde of de oprichting van de
vennootschap wel over de nodige attesten en diploma’s
beschikte. Sinds 1 juli 2003 kunnen beide stappen op één plaats:
het ondernemingsloket.

De Kruispuntbank kent aan elke onderneming en elke zelfstan-
dige een uniek identificatienummer toe. Naast dit onderne-
mingsnummer bevat deze databank ook de overeenkomstige
identificatiegegevens (naam, adres, …) van elke onderneming.
Dankzij het enig identificatienummer moeten de ondernemin-
gen niet langer meermaals dezelfde formaliteiten bij verschil-
lende administraties vervullen. De informatie-uitwisseling tus-
sen deze administraties gebeurt via de Kruispuntbank.

Meer info bekom je op dit adres: www.mineco.fgov.be. 

GRATIS ELEKTRICITEIT
Ieder gezin in Vlaanderen heeft recht op een hoeveelheid gratis
elektriciteit. Die jaarlijkse hoeveelheid bedraagt 100 kWh per
gezin, met daar bovenop nog eens 100 kWh per gezinslid waar-
bij de toestand bij het begin van het jaar geldt als referentie.

De toekenning gebeurt door de stroomleverancier die actief is
in jouw woonplaats. Bij verhuis van het stroomleveringgebied
van de ene leverancier naar dat van een andere, kennen beide
stroomleveranciers de hoeveelheid gratis elektriciteit toe pro
rata van de periode dat u woont op hun grondgebied.

In 2002 werd de stroom in Kampenhout geleverd door inter-
communale, PBE. In de overgrote meerderheid van de gevallen
beschikt de PBE, via het rijksre-
gister en de gemeente, over 
de nodige gegevens voor de
correcte toekenning van die
hoeveelheid gratis elektrici-
teit.

Voor hen die in Kampenhout
kwamen wonen in de loop van 2002, een
gouden raad: verifieer uw eindfactuur. Bij
twijfel neem je contact op met de PBE,
!: 016/62 98 98 of @: pbe@pbe.be.
Hou dan wel je referentienummer op uw
eindfactuur bij de hand en vergeet niet je
gezinssamenstelling door te geven.

GRATIS VERZEKERING
GEWAARBORGD INKOMEN
Met terugwerkende kracht, vanaf 1 juni 2003, is het mogelijk,
zowel voor werknemers als zelfstandigen, om bij het kopen 
of renoveren, verbeteren en aanpassen van een woning een 
verzekering af te sluiten die bij onvrijwillige werkloosheid 
en/of arbeidsongeschiktheid de hypothecaire lening van een
woning afbetaalt.

De verzekering gaat in drie maanden nadat de verzekerde 
ononderbroken werkloos en/of arbeidsongeschikt is geworden.
De tussenkomst bedraagt het eerste jaar 70% van het maande-
lijks te betalen bedrag; nadien is er een daling. De exacte 
bepalingen voor de verzekering en voorwaarden (inkomens-
grens, oppervlakte, ontleningsbedrag) zijn beschreven in het
Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de
verzekering gewaarborgd inkomen (B.S. 10.10.2003).

www.vlaanderen.be/wonen
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- Laat je kachel zo weinig mogelijk op de laagste stand bran-

den, pas de capaciteit aan aan de ruimte die je wil verwar-
men.

- Raadpleeg de kentekenplaatjes van de toestellen om na te
gaan of ze uitgerust zijn met de nodige beveiliging en een
luchtcontrolesysteem.

- Let op signalen: klachten bij meerdere personen tegelijk,
klachten op bepaalde tijdstippen, afwijkend gedrag van kin-
deren of huisdieren kunnen erop wijzen dat er CO in de lucht
is.

CO-vergiftiging
Open ramen en deuren, schakel het toestel uit, verlaat de
woning en raadpleeg je huisarts.

Een nuttige checklist waarmee je zelf kan nagaan in welke mate
er in je woning risico is op CO-vergiftiging bestaat, kan je aan-
vragen bij Tina Vander Meeren - OCMW, Dorpsstraat 9 te 1910
Kampenhout - !: 016/31 43 18.

OP ZOEK NAAR …
• Speelpleinmonitoren voor ’t Grobbeltje.

Ben jij een vrolijke spring-in-‘t-veld, minimum 16 jaartjes
jong, en je werkt graag met kinderen? Je bent vrij in de
zomermaanden en wil graag iets bijverdienen? Heb je een
monitorenopleiding gevolgd (= een must)?
Fijn, dan ben jij diegene die we zoeken om de vele
Kampenhoutse kinderen op ’t Grobbeltje een aangename
vakantie te bezorgen.

• Studenten in de richting kleuteronderwijs, lager of 
middelbaar onderwijs, specialisatie en/of andere opleiding
in de sociale, medische en pedagogische sector.
Zie je een boeiende studentenjob of stageplaats in de  zomer-
vakantie wel zitten? Voor de speelpleinwerking ’t Grobbeltje is
het OCMW op zoek naar studenten die vanuit hun opleiding
een steentje kunnen bijdrage in deze werking. Dit kan onder
vorm van een studentenjob of een stageovereenkomst.

Interesse voor één van beide opdrachten?
Neem dan vliegensvlug contact op met:
OCMW, Griet De Koninck, Dorpsstraat 9

1910 Kampenhout
!: 016/314 312 

@: griet.dekoninck@ocmw.kampenhout.vera.be.

CO-VERGIFTIGING
Ondanks de preventiecampagnes vallen er jaarlijks slachtoffers
door CO-vergiftiging. CO is een giftig gas dat ontstaat bij een
slechte, onvolledige verbranding van brandstoffen zoals: hout,
kolen, gas, mazout, petroleum, …. In een acute vorm leidt deze
vergiftiging tot onmiddellijk bewustzijnsverlies. Wie in slaap
ligt, merkt niets en stikt. 

Om het risico op vergiftiging in je woning te verminderen vind
je hieronder enkele aandachtspunten en adviezen:

Verluchting
Verse lucht zorgt voor een betere verbranding, maar ook de
afvoer van de gassen is belangrijk. Tijdelijk een venster openen
is goed, maar verluchtingsroosters aanbrengen is beter.

Onderhoud
- Verwarm je op mazout, dan ben je

verplicht jaarlijks je schoor-
steen te laten vegen; wie
een gastoestel heeft niet.
Laat tijdig je brander nakij-
ken en liefst door een des-
kundige.   

- Merk je bij je aardgaskachel
een gele vlam op bij de ver-
branding, dan is onderhoud
aangewezen. Ook roetafzet-
ting wijst op een onvolle-
dige verbranding.

- Voor installaties met
butaan of propaan in
flessen zijn de voor-
schriften voor reini-
ging niet verplicht.
De gevaren blijven.
Zo mag je ze niet in
de buurt van een kel-
dergat of een riool
plaatsen of opslagen, aangezien ze beiden
zwaarder zijn dan lucht. Wanneer een gasfles, leeg of vol, niet
gebruikt wordt moet de afsluitkraan ervan altijd gesloten
worden.

Tips
- Volg regelmatig het weerbericht op radio of tv. Bij mistig

weer, windstilte en op warme winterdagen is er meer kans op
CO-vergiftiging; extra verluchting is dan aangewezen. Het
KMI vestigt hier de aandacht op.

- Gebruik de toestellen waarvoor ze dienen. (vb. bijverwarmers
moeten als dusdanig gebruikt worden en niet als hoofdver-
warmers dienen).
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DE WEESBEEK KAN 
BINNENKORT WEER 
OPGELUCHT ADEMHALEN
Er werd de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de vernieuwing en
het aanleggen van rioleringen in heel wat straten in de ver-
schillende deelgemeenten.

Dergelijke zware investeringen zouden niet mogelijk zijn als er
niet kon gerekend worden op subsidiëring van het Vlaams
Gewest. Enerzijds investeert het Vlaams Gewest rechtstreeks
rioolprojecten door de werking van Aquafin die de bouw van
heel wat belangrijke rioolstrengen voor haar rekening neemt.
Anderzijds kan ook het gemeentebestuur beroep doen op de
Vlaamse Milieu Maatschappij die subsidies voorziet voor riole-
ringen die de gemeente zelf wenst aan te leggen, als deze vol-
doen aan bepaalde eisen.

Wij konden van deze 2 subsidiëringsmogelijkheden gretig
gebruik maken, zodoende dat er de laatste jaren in onze
gemeente kilometers rioolbuizen en collectoren werden aange-
legd. Tot op heden brachten deze belangrijke en dure werk-
zaamheden nog geen enkele verbetering mee voor het milieu,
eenvoudig gezegd: al het verzamelde rioolwater kwam hier of
daar toch weer ongezuiverd in een waterloop terecht.

Daar komt volgend jaar verandering in: de Weesbeek kan bin-
nenkort weer opgelucht ademhalen.

Aquafin is in augustus dit jaar gestart met de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Kampenhout die in sep-
tember of oktober 2004 in gebruik zal worden genomen. 
De installatie wordt gebouwd om het afvalwater te zuiveren van
7 000 inwoners van de gemeente Kampenhout en de deelge-
meenten Nederokkerzeel, Buken en Berg (gedeeltelijk). Ook een
deel van de gemeente Herent (Delle) en van Kortenberg (Erps-
Kwerps) zal worden aangesloten op de RWZI. De collectoren
Tobbackstraat en Weesbeek zullen het afvalwater naar de RWZI
brengen. Nu reeds is voorzien dat de installatie tot 10 000 inwo-
nerequivalent (IE) kan worden uitgebreid. De RWZI loost het
gezuiverde afvalwater in de Weesbeek, waarvan de waterkwali-
teit merkbaar zal verbeteren.

Hoe werkt een rioolwaterzuiveringsinstallatie?
In principe zijn onze waterlopen zelfreinigend. Microscopisch
kleine bacteriën en waterplanten vormen een grote schoon-
maakploeg. Maar de huishoudelijke vuilvracht die we met ons
allen dagelijks in Vlaanderen produceren, kunnen onze rivieren
natuurlijk niet aan. Een RWZI bootst eigenlijk het zelfreinigend
vermogen van de rivieren na. Het zuiveringsproces gebeurt in
een installatie van Aquafin in 3 stappen. Eerst worden alle grove
en bezinkbare afvalstoffen uit het water verwijderd. Dan volgt

een biologisch zuiveringsproces. In een groot beluchtingbekken
halen micro-organismen zeer kleine en opgeloste afvaldeeltjes
uit het water. In de nabezinktank worden water en micro-orga-
nismen vervolgens weer gescheiden. Het bezonken slib wordt
gedeeltelijk hergebruikt in het biologische zuiveringsproces. Het
teveel aan slib (ontstaan door aangroei in het beluchtingbek-
ken) wordt ingedikt en afgevoerd voor verdere verwerking.

Hinderbestrijding
Om het risico van geurhinder zoveel mogelijk te beperken heeft
Aquafin beslist het influentvijzelgemaal, de slibindikker en de
slibbuffer af te dekken en de lucht ervan af te zuigen en te
behandelen door middel van twee biofilters. De motoren van de
vijzelgemalen worden binnen opgesteld zodat ze geen geluids-
hinder veroorzaken. De beluchters staan opgesteld onder een
betonnen dekplaat om het geluid tegen te houden. De motoren
van de beluchters worden voorzien van een geluiddichte over-
kapping. De overstorten worden zover mogelijk van de bewo-
ning geplaatst.  

Meer informatie kunt u bekomen bij Aquafin, projectingenieur
Siglinde Bert !: 03/450 48 85 - @: siglinde.bert@aquafin.be.

Voor een klein gedeelte van onze inwoners sluiten wij aan op de
waterzuiveringsinstallatie van buurgemeente Steenokkerzeel
die gebouwd werd in onze deelgemeente Berg. Deze installatie
is binnenkort operationeel. Het rioolwater van de wijk Duistbos
en de Lemmekenstraat wordt op deze zuiveringsinstallatie aan-
gesloten.



KAMPENHOUTSE 
GEMEENTESCHOLEN
ACTIEF
Donderdag 6 november kreeg het 5de leerjaar van Berg bezoek
uit Waterloo. Speciaal voor hen opende het Witloofmuseum die
dag eventjes de deuren.

Aan de hand van beeldfragmenten, foto’s en ander didactisch
materiaal leerden de leerlingen veel bij over de witloofteelt.
Nadien volgde een bezoek aan een witloofbedrijf op hydro-
cultuur. Het was een leerrijke dag voor iedereen!  

Hoog bezoek

Vrijdag 21 november 2003 bracht de Minister van Onderwijs
een bezoek aan de gemeentelijke basisschool om het “Twinning-
project” te bekijken.

De gemeentelijke basisscholen van Berg en Nederokkerzeel wer-
den vorig jaar gecontacteerd om deel te nemen aan dit project,
georganiseerd via Smash, Digikids en in samenwerking met 
het departement onderwijs. Het doel is, door de samenwerking
tussen verschillende generaties (grootouders – kleinkinderen)
de kennis te vergroten op verschillende terreinen.

Ervaringen uit vroeger jaren werden genoteerd, andere 
grootouders gingen op stap met hun kleinkinderen doorheen 
de gemeente en vertelden over de gebouwen met de hieraan
verbonden geschiedenis en anekdotes. Ondertussen werden de
nodige aantekeningen en schetsen gemaakt. Eénmaal terug op
school leerden de leerlingen hun grootouders wat er verder met
het materiaal kon gebeuren. Een cd-rom werd gemaakt en 
ook de schoolwebsite werd aangevuld. Grootouders zonder
computer kregen een bundel mee naar huis.

Op deze manier wordt een saaie geschiedenis-, aardrijkskunde,
teken-of opstelles omgetoverd tot allerlei leuke activiteiten
waar kennis op een aangename manier wordt overgedragen.
Een evenement dat men niet elke dag beleeft maar dat 
resulteert in een prachtig resultaat.

Verschillende aspecten van de eindtermen, waaronder: 
verkennen van het leefmilieu, muzische vorming in al zijn 
facetten, en sociale vaardigheden worden op deze manier
samengebracht en verwerkt tot een projectweek.

Het resultaat is te bekijken op : 
www.kampenhout.be/gemeenteschool  projectweek.
Of www.digikids.be - www.seniornet.be - www.jongplus.be
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• Instapdata
De volgende instapdata voor het schooljaar 2003-2004 zijn:
- Maandag 5 januari 2004;
- Maandag 2 februari 2004.

Voor meer inlichtingen kan je contact op met de directrice 
mevr. Els Camerlinckx: 
!: 016/65 99 77 of @: els.camerlinckx@pi.be.
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TKAMPIOENENVIERING 2004 
Naar jaarlijkse gewoonte worden ook dit jaar de meest ver-
dienstelijke Kampenhoutse sportbeoefenaars door het 
gemeentebestuur in de bloemetjes gezet en dit in de loop van
de maand februari 2004. 

Van sommige clubs en personen weten we dat ze een eerste
plaats behaalden in hun discipline en op hun niveau, maar 
wellicht heeft Kampenhout nog veel meer “verborgen” talent.
Dat willen we dan graag vernemen.

Woon je in Kampenhout? Was je in 2003 kampioen in een
bepaalde sportdiscipline, al dan niet als lid van een bepaalde
sportclub? 
Vul dan als de bliksem onderstaand formulier in en bezorg het
vóór 20 januari 2004 aan de gemeentelijke sportdienst,
Zeypestraat 26 – 1910 Kampenhout of 
@: sport@kampenhout.be.  

Naam van de club: 

Naam van de kampioen: 

Geboortejaar: 

Adres: 
1910 Kampenhout

!: 

@:

Sport: 

Leeftijdscategorie: 

Niveau of reeks: 

Omschrijving van huldiging: 

✂

SPORTWEKEN 
PAASVAKANTIE
Tijdens de Paasvakantie organiseert de sportdienst SPO-RE-KA
twee sportweken voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Wanneer
1ste week: van 5 april 2004 t/m 9 april 2004. 
2de week: van 12 april 2004 t/m 16 april 2004.
De activiteiten lopen telkens van 9u tot 16u.

Wie
Beide weken worden georganiseerd voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar. 
Teneinde een zo groot mogelijk aantal kinderen de mogelijkheid
te bieden aan sport te doen kan er slechts per kind voor 1 week
ingeschreven worden.

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 locatie met
de gemeentelijke bussen.

Welke sporten
Voetbal, inline skaten, badminton, zwemmen en nog vele 
andere sporten.

Deelnameprijs
1ste kind: € 35
2de kind: € 25
Vanaf het 3de kind: € 15
Inbegrepen: lesgevers, verzekering, busvervoer van en naar 
de diverse activiteiten en 2 drankjes per dag, per kind.

Inschrijven
Vanaf 1 maart 2004 in de sporthal te Kampenhout,
Zeypestraat 26. Elke werkdag van 9u tot 12u en op dinsdag- en
woensdagavond van 18u tot 20u.

De inschrijvingsformulieren worden tijdig verdeeld via de 
scholen of kunnen afgehaald worden in de sporthal van
Kampenhout.

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk, u hebt er boven-
dien alle belang bij om dit snel te doen want het aantal 
deelnemers is beperkt tot 75 inschrijvingen per week.

Eventuele bijkomende informatie kan u bekomen bij Nele
Peeters  !: 016/65.99.75

Opgelet : je inschrijving is pas officieel indien de betaling
gebeurd is.
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dan niet om de lokale politie te verwittigen en onthoudt 
nuttige identificatiegegevens zoals kleur en type auto, 
nummerplaat, het aantal personen, kleding, kleur, … 
Dankzij deze vrij nauwkeurige signalementen kunnen we
onmiddellijk gepast en gericht tussenkomen.   

Verkeer

Na analyse van de verkeersongevallen blijkt dat de meest 
frequente oorzaken te clusteren zijn in:

- Het niet respecteren van de afstand. 
- De onaangepaste snelheid.
- Het niet voorrang verlenen bij richtingsverandering.
- Het niet respecteren van de verkeerslichten of voorrangs-

borden.

Onze politiezone zal daarom gericht toezicht
uitoefenen met zowel herkenbare als met
anonieme dienstvoertuigen Enkele voor-
naamste politiestatistieken terzake:

- Er werden 3899 pv’s opgemaakt voor over-
dreven snelheid.

- Er werden 40 pv’s opgemaakt en 7 rijbewijzen
voor langere tijd ingetrokken wegens het sturen
onder invloed.

- Er werden 80 pv’s opgemaakt op zwaar vervoer. 
- We hebben 404 pv’s opgemaakt voor inbreu-

ken die een gevaar betekenden voor de zwak-
ke weggebruiker. 

- Er werden 1341 pv’s opgemaakt voor asociaal
en gevaarlijk rijgedrag.

Heeft u bijkomende vragen? De diensthoofden
en de korpschef staan graag te uwer beschikking:

- Korpschef, Hoofdcommissaris P. De Munter
Dinsdag, mits afspraak !: 02/759 78 72

- Verantw. Openbare orde & communicatie
Dinsdagnamiddag, mits afspraak !: 02/759 78 72

- Diensthoofd wijk & onthaal - Hoofdinspecteur Roofthoofd
Dinsdagnamiddag, mits afspraak !: 02/759 78 72

- Coördinator basispolitiezorg - Commissaris Lafontaine
Dinsdagnamiddag, mits afspraak !: 02/759 78 72

- Diensthoofd interventie - Hoofdinspecteur Anthoon
Dinsdagvoormiddag, mits afspraak !: 02/759 78 72

- Diensthoofd verkeer Hoofdinspecteur Beke
Maandagnamiddag, mits afspraak !: 015/61 14 64

- Diensthoofd recherche Commissaris Meylemans
Woensdagvoormiddag, mits afspraak !: 015/61 14 64

- Wijkverantwoordelijke Kampenhout Michel Vanden Berghe 
!: 016/31 48 41

POLITIEZONE KASTZE
Vorig jaar werd er in de actieplannen voor 2003 voorzien dat we
drie fenomenen prioritair wilden aanpakken. Deze prioriteiten
zijn: het beheersen van de inbraken in woningen, van de dief-
stallen van of uit voertuigen en van de verkeersongevallen met
lichamelijk letsel.

Na een semestriële evaluatie komen we tot de volgende vast-
stellingen:
• Het aantal zware diefstallen uit en van voertuigen is licht

gestegen.
• Het aantal zware diefstallen in woningen is sterk gedaald.
• Het aantal garagediefstallen is eveneens gedaald.

Diefstal voorkomen 

Het kan steeds beter, daarvoor echter is uw medewerking
onontbeerlijk. In Kampenhout is immers gebleken dat de inbra-
ken in voertuigen een knelpunt blijven. Alhoewel in aantallen
beperkt, blijven de diefstallen licht stijgen. Er moet evenwel
gezegd dat de dader(s) in sommige van de gevallen niet zijn 
binnen geraakt. Van de voltrokken of geslaagde diefstallen zien
we dat dit soms mogelijk is gemaakt door onachtzaamheid van
de bewoners. Voorbeelden zijn: het openlaten van een raam en
het niet slotvast maken van de portieren of van de garagepoort
en het achterlaten van waardevolle spullen in de auto. In 28 
flagrant roekeloze gevallen werd proces-verbaal opgesteld.
(draaiende motor)

In uw wijkcommissariaat kan u tevens een registratieformulier
bekomen om waardevolle spullen in uw voertuigen te registre-
ren. Bij een eventuele diefstal heeft u dan onmiddellijk alle 
nuttige gegevens, wat een politioneel onderzoek enorm vooruit
helpt.

Het optimaal ontmoedigen van de potentiële dieven blijft de
boodschap. De wijkmanager staan graag ter uwer beschikking
om u gepast preventieadvies aan te reiken. Ook een huisbezoek
kan aangevraagd worden. De bewoners die naar aanleiding 
van ons huisbezoek ook effectief onze aanbevelingen opvolgen
en hun woning aldus beveiligen, kunnen via de politie een
inbraakpreventiepremie bekomen. Vraag ernaar in uw wijk-
commissariaat! Wijkmanager Vanden Berghe adviseert u graag.

Controle

Uw lokale politie zal zijn zichtbare aanwezigheid aanzienlijk 
verhogen tijdens de late uren en nachturen, alsook tijdens het
weekend. Sinds de hervorming hebben we onze patrouille-
intensiteit opgedreven met 30.000 uren, waarvan 10.000 uren
buiten de kantooruren. Er werd tevens gepatrouilleerd met ano-
nieme wagens. Onze  medewerkers zullen voor uw veiligheid
overgaan tot veelvuldige controles van personen en voertuigen
en rekenen hiervoor op uw begrip. U zal reeds politievoertuigen
hebben opgemerkt in de wijken.    



19
V

ER
KE

ER

VERKEERSACADEMIE
In verkeersACADEMIE ontdekken volwassenen al doende welke
moeilijkheden kinderen dagelijks in het verkeer ondervinden.
Kinderen leren er hoe ze zich op een veilige manier in het ver-
keer kunnen bewegen.

Op een nagebouwde straat met voetpad, fietspad en kruispunt
kun je aan de slag. Is fietsen kinderspel? Is het zebrapad wel
echt veilig? En hoe zit het met de remsnelheid van wagens?  Je
ontdekt het in de verkeersACADEMIE! De verkeerssituaties wor-
den zodanig weergegeven dat je je als volwassene opnieuw een
kind waant in het verkeer.     

Tot 25 januari 2004 wordt de rondreizende tentoonstelling
verkeersACADEMIE opgesteld in de Museumzaal van de
Universiteitshal van de K.U. Leuven. De moeite waard om even
een kijkje te gaan nemen!

Meer info: www.verkeersacademie.be
!: 015/34 20 00, mailto: verkeersacademie@technopolis.be.

LIGT DE ROES OP DE
LOER … DENK AAN VEILIG
VERVOER
De provincie Vlaams-Brabant voert, net als de voorbije jaren, 
tijdens het eindejaar actie ter voorkoming van rijden onder
invloed.

Een provinciaal vervoersaanbod werd uitgewerkt zodat er in de
oudejaarsnacht speciale feestbussen worden ingelegd om
feestvierders veilig te verplaatsen. Met slechts één busticket 
(€ 2,50) reis je onbeperkt in de gehele provincie en zelfs daar-
buiten. Het gaat om bestaande buslijnen of speciale omritten
die ingelegd en gesponsord worden door de provincie Vlaams-
Brabant. Dankzij de overstapmogelijkheid op het MIVB-net van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bus of metro) rijd je zelfs
tot in het centrum van Brussel!

Meer informatie vind je eveneens op de websites van:
- de provincie Vlaams-Brabant: 

www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne
- De Lijn: www.delijn.be

HERNIEUWING RIJBEWIJS
In de Gemeenteberichten van maart 2003 berichtten we reeds
dat diegenen met een rijbewijs C (vrachtwagens) of D (bussen)
van vóór 1989 heeft, tot en met 30 september 2003 deze voer-
tuigen mocht besturen zonder rijgeschikt verklaard te zijn op
voorwaarde dat er geen personen worden vervoerd.

Deze overgangsmaatregel wordt verlengd met 6 maanden
omdat de medische onderzoeksdiensten het niet allemaal tijdig
kunnen bolwerken. U krijgt dus tijd tot 30 maart 2004 om u in
regel te stellen. Wij raden u evenwel aan uw medisch onderzoek
nu reeds aan te vragen en bij ontvangst van het rijgeschikt-
heidsattest onmiddellijk uw aanvraag voor een nieuw rijbewijs
te doen bij Bevolking, dienst rijbewijzen.  Deze rijgeschiktheids-
attesten worden uitsluitend afgeleverd door arbeidsgenees-
heren of geneesheren van het Ministerie van Volksgezondheid.

Wie meer inlichtingen wenst, kan contact opnemen met de
dienst rijbewijzen, Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout,
!: 016/65 99 43, mailto: bevolking@kampenhout.be.

GSM verloren of gestolen?

Wanneer je jouw gsm kwijt bent neem je beter onmiddellijk
contact op met de provider: Base, Mobistar of Proximus.  Je
vraagt de persoon aan de helpdesk om jouw simkaart te blok-
keren.  Dat heeft twee voordelen. De persoon die jouw toestel
vindt, kan er niet langer mee telefoneren en de kans dat men
het toestel bij de politie aflevert is al een stuk groter. Om te
blokkeren heeft de provider wel jouw simnummer nodig. Dat
vind je op de achterkant van elke simkaart, het bestaat uit vier
rijen cijfers. Als je een pay en go kaart hebt is een blokkering
niet mogelijk.
Nadien kan je aangifte doen bij de politie, waarbij je het imei-
nummer en het merk van je toestel opgeeft. Zoals je wagen een
uniek chassisnummer heeft, zo heeft ook jouw gsm een identi-
teitsnummer. Dit imeinummer bestaat uit 15 cijfers en kan je op
je scherm van je gsm toveren. Toets daarvoor gewoon *#06# in.
Na de aangifte bij de politie wordt je gsm over gans het land
gesignaleerd. De politiepost waar jouw toestel binnen wordt
gebracht, zal je dan uitnodigen om het te komen ophalen.

Tot uw dienst, 
De medewerkers van uw lokale politie Kastze 5412.

Centraal commissariaat:
Tervuursesteenweg  295 - 1820 Steenokkerzeel
! 02/759 78 72  -  ! 02/759 69 21 - @: Kastze@pandora.be
Openingsuren: Elke werkdag van 7u tot 19u

Wijkkantoor Kampenhout:
Gemeentehuisstraat  16 - 1910 Kampenhout
! 016/31 48 40 -! 016/20 58 37 - @: Politie@kampenhout.be
Openingsuren: Elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.
Op dinsdagavond van 17u tot 19u
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BORSTKANKERSCREENING
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij de
vrouw. Opsporing van borstkanker in een vroeg stadium ver-
groot de kans op genezing aanzienlijk. Het officiële Vlaamse
programma waarbij de vrouwen, behorende tot de doelgroep
(van 50 t/m 69 jaar) worden gevraagd zich tweejaarlijks te laten
screenen, startte op 15 juni 2001.

De resultaten van de borstkankerscreening in Kampenhout
periode 15 juni 2001 – 15 juni 2003 zijn inmiddels gekend. 

Dit zijn de markantste cijfergegevens:

- gemiddeld 1.184 vrouwen maken deel uit van de doelgroep
in de hierboven vermelde periode;

- in totaal werden 459 vrouwen gescreend;
- aantal gescreende vrouwen via spoor 1*: 64.    

*Vrouwen die in de afgelopen 2 jaar een screeningsmammografie onder-
gingen via verwijzing door de arts.

- aantal gescreende vrouwen via spoor 2*: 395.   
*Vrouwen die reageerden op de persoonlijke uitnodigingsbrief van het LUCK
en de provincie Vlaams-Brabant. 

Resultaten:

In Kampenhout werden 42,17% van de doelgroepvrouwen
bereikt daar waar 70% het streefdoel is! Er is dus nog heel wat
werk aan de winkel!

Het aantal mammografiën bij de doelgroepvrouwen ligt wel-
licht hoger omdat deze niet alleen geregistreerd werden via het
officiële screeningscircuit. Dit neemt echter niet weg dat borst-
kankerscreening een must moet worden in de doelgroep. Ook
hier is en blijft preventie van kapitaal belang.   

WELZIJNSRAAD
Kampenhout gaf in het verleden reeds meermaals blijk bijzon-
dere aandacht te hebben voor gezondheidsbevordering, ziekte-
preventie en welzijnsaangelegenheden. Deze draad wil het
gemeentebestuur opnieuw opnemen en dit onder vorm van een
gestructureerd welzijnsoverleg.

De Welzijnsraad heeft tot algemeen doel enerzijds zelf voorstel-
len te formuleren betreffende aangelegenheden op het speci-
fieke werkterrein en anderzijds beleidsinitiatieven te ondersteu-
nen in de brede zin van het woord.

Haar opdracht luidt o.a.:
- samenwerking tussen de leden, het bestuur en externe 

organisaties in verband met alle gezondheids- en welzijns-
bevorderende initiatieven waarbij de lokale overheid 
betrokkene kan worden of is;

- opsporen van noden i.v.m. lokale gezondheids- en welzijns-
problemen en hier oplossingsgericht op inspelen;

- het lokale beleid adviseren i.v.m. gezondheids- en welzijns-
thema’s in het algemeen;

- het nemen van initiatieven en activiteiten organiseren in
samenspraak met het gemeentebestuur op het vlak van 
een verantwoord gezondheids- en welzijnsbeleid;

- vertegenwoordiging in regionale gezondheidsraad en LOGO
Leuven.

De lokale Welzijnsraad bestaat uit alle geïnteresseerde 
vrijwilligers uit de lokale verenigingen, professionele groepen of
individuen en officiële instanties die actief zijn op het vlak van
de lokale gezondheidsproblematiek en/of welzijnswerkers.

Indien u zich aangesproken voelt 
om samen met ons de handen uit de mouwen 

te steken en te brainstormen over tal van 
nieuwe initiatieven, aarzel dan niet 

om contact op te nemen, vóór 20/01/2004, met: 
H. Kemps, Welzijnsverantwoordelijke 

!: 016/65 99 31 
mailto: huguette.kemps@kampenhout.vera.be.

Geen afwijking 
394

Goedaardige afwijking
63

Niet conclusief
2

Totaal - 459
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Borstkankerscreening 2004

De volgende borstkankerscreeningscampagne in Kampenhout
loopt in het voorjaar 2004 en verloopt in samenwerking met
Logo Leuven, LUCK en de lokale huisartsen.

Vrouwen van 50 t/m 69 jaar ontvangen een drietal weken vóór
de mammobiel naar Kampenhout komt een schriftelijke uitno-
digingsbrief om een mammografie te laten nemen. Dit borston-
derzoek is gratis. De mammobiel zal worden opgesteld op het
marktplein, Kampenhout-centrum. U kan uiteraard ook terecht
bij een erkende radiologische dienst (een overzicht van deze
centra treft u aan als bijlage bij de uitnodigingsbrief), maar dan
is het onderzoek wel betalend. 

Ten laatste drie weken na het onderzoek krijgt u en uw huisarts
een brief met het resultaat van het onderzoek toegestuurd. Het
is belangrijk dat vrouwen vanaf 50 jaar om de twee jaar een
mammografie laten nemen. De meeste gevallen van borstkan-
ker kunnen dan tijdig ontdekt worden. Met de actie hopen we
een belangrijke vermindering van sterfte door borstkanker te
bekomen! Wij rekenen op uw medewerking! 
Tijdens de screeningsperiode wordt ook een gratis 0800-num-
mer geopend (provinciale lijn) waar u met al uw vragen/ mel-
dingen terecht kan.

Lokaal aanspreekpunt: Huguette Kemps, !: 016/65 99 31 of
@: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

BAARMOEDERHALS-
KANKERPREVENTIE
In 2003 werd andermaal een provinciale baarmoederhals-
kankerpreventiecampagne opgezet i.s.m. de huisartsen.
Bedoeling was de vrouwen tussen 25 en 65 jaar die de laatste 
3 jaar geen uitstrijkje lieten nemen te bereiken. De resultaten
van de vorige jaren zijn gekend. Kampenhout scoort goed!

Jaren Gemiddelde dekkingsgraad
Alle gemeenten 
in Vl.-Brabant Kampenhout

2002 45,6% 60%
2001 44,5% 59%
2000 42,4% 57%
1999 40,8% 54%

(Dekkingsgraad = percentage vrouwen die op regelmatige basis een uitstrijkje laten nemen,

spontaan of n.a.v. georganiseerde campagnes).

Opvallend en positief is het stijgend percentage zowel algemeen
als in Kampenhout. Preventie is en blijft de boodschap!

IK SPORT,
IK ROOK
NIET
Roken schaadt de
gezondheid en vermin-
dert het fysieke presta-
tievermogen. Sporten en
roken zijn dan ook per
definitie onverenigbaar.

De “Ik sport – ik rook niet”-campagne wijst clubbesturen en
trainers op de voorbeeldfunctie en de verantwoordelijkheid die
ze hebben ten aanzien van hun sporters.   Met name de
bescherming van de jeugdige sporters wordt gevraagd. 

Een rookvrije sportclub presteer je niet alleen
Wanneer sportclubs iets willen ondernemen om hun sporters
tegen tabaksrook te beschermen, stoten ze op heel wat 
praktische problemen. Daarom wil de vzw Logo regio Leuven
i.s.m. de Kampenhoutse Welzijnsraad sportclubs helpen bij het
nemen van een aantal structurele maatregelen die niet-rokers,
en zeker kinderen en jonge sporters, een rookvrije sportieve
omgeving garanderen. Het gemeentebestuur van Kampenhout
vindt het erg belangrijk dat de sportclubs werk maken van een
tabakspreventiebeleid en verleent dan ook alle steun en mede-
werking aan dit initiatief.

Informatieavond
Op maandag 9 februari 2004 gaat er van 20u tot 22u in de
Aula van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
van de KULeuven een informatieavond door rond het thema
“sport en roken”. 

Deze avond is vooral gericht naar sportclubs met een jeugd-
werking, maar ook andere clubs die willen werken aan een
gezonde sportieve omgeving voor hun sporters en supporters
zijn uiteraard welkom.

Meer info: 
Huguette Kemps, Welzijnsverantwoordelijke
! 016/65 99 31 - @: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Groepscursus “Stoppen met roken” 
Vanaf 20.01.2004 - C.C. De Borre te Bierbeek 
telkens van 19u tot 20u30.

Info & inschrijvingen: 
Logo regio Leuven, ! 016/89 06 05 - !: 016/89 06 08 
@: info@logoleuven.be
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GEZONDHEIDSENQUÊTE
2004
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, organiseert,
i.s.m. de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie (het vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek)
in 2004 een Gezondheidsenquête in België. Het doel van deze
bevraging is het verzamelen van informatie aangaande de
gezondheid van de bevolking. 

Gebaseerd op deze informatie kan een beleid worden uitgestip-
peld dat is aangepast aan de noden van de bevolking.

De enquête, waarvan het veldwerk gespreid wordt over gans het
jaar 2004, omvat een bevraging van ± 13.000 individuen (hetzij
ongeveer 5.000 huishoudens). Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een algemene vragenlijst gericht aan het huishouden en
twee vragenlijsten (schriftelijk en oraal) gericht aan de geselec-
teerde leden van het huishouden. Het enquêteren van een per-
soon zal ongeveer 50 minuten in beslag nemen.

Kampenhout werd bij toeval geselecteerd voor de enquête. Een
aantal gezinnen zullen dus in de loop van 2004 een enquêteur
aan de deur krijgen. Wij hopen op uw medewerking te mogen
rekenen om de enquête zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie krijg je bij het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid, Dienst Epidemiologie, Gezondheidsenquête,
Juliette Wytsmanstraat 14 – 1050 Brussel.
!: 02/642 57 94 – 02/642 57 26 of 
surf naar: www.iph.fgov.be/epidemio. 

ROLSTOELGEBRUIKERS EN
HULPHONDEN
Dankzij hulphonden gaat er voor
een rolstoelgebruiker een nieuwe
wereld open. Niet alleen wordt de
persoon in de rolstoel zelfstandiger,
hij wordt ook veel socialer. 

In Vlaanderen is de vzw Hachiko de belangrijkste vereniging die
hulphonden opleidt en gratis schenkt aan een gehandicapte. De
hond leert een hoop kleine taken waar een gehandicapte het
zelf erg moeilijk mee heeft, zoals: sleutels aanbrengen, deuren
openen en sluiten, helpen aan loketten en kassa’s, ….

Meer weten?
Hachiko vzw, Hundelgemsesteenweg  722 – 9820 Merelbeke
! en !: 09/230 66 81 of  
@: info@hachiko.org - www.hachiko.org

LEGIONELLOSE 
VOORKOMEN
Verplichtingen voor exploitanten van aërosolproducerende
installaties.

De veteranenziekte of legionellose is een ernstige longinfectie,
die zorgvuldig moet worden behandeld. Daarom vaardigde 
de Vlaamse regering het Legionellabesluit uit waardoor men
mensen wil beschermen die zich op publiek toegankelijke 
plaatsen bevinden.    

Het Legionellabesluit is van toepassing voor alle exploitanten
van aërosolproducerende installaties; onder meer ziekenhuizen,
bejaardentehuizen, tentoonstellingsruimten, winkels hotels,
sportcentra, zwembaden, openluchtrecreateve verblijven 
vallen onder de toepassing van de reglementering.
Waterdistributiesystemen waarop enkel wastafels met koud
water, toiletten en waterbakken aangesloten zijn, vallen niet
onder de toepassing van het Legionellabesluit.

Het besmettingsrisico van installaties is op een eenvoudige
manier te beheersen door de wettelijk vastgestelde maatregelen
na te leven.   Het onder controle houden van de temperatuur in
de installaties, het onderhoud ervan en het opstellen van een
beheersplan met een register zijn belangrijke elementen om het
risico te beheersen.

- Bestaande systemen op 10 januari 2003 moeten uiterlijk
tegen 10 januari 2004 een beheersplan hebben; uitbaters
hebben een meldingsplicht bij de burgemeester.

- Systemen in gebruik genomen vanaf 10 januari 2003 moeten
onmiddellijk conform het Legionellabesluit uitgerust zijn.

Meer info bekom je: 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Preventie en Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat  1 - 1000 Brussel  
!: 02/553 35 09 - !: 02/553 36 35
@: preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be

WACHTDIENSTEN
Apotheek: !: 0900/10 500 - @: www.apotheek.be
Dokter: !: 016/58 90 00
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BLOEDINZAMELINGEN
RODE KRUIS KAMPENHOUT
Bloed geven is de meest directe vorm om anderen te helpen. Om
aan de dagelijkse vraag naar bloed te kunnen blijven voldoen,
heeft het Rode Kruis nood aan bloegevers.

Iedere gezonde persoon tussen 18
en 65 jaar komt in aanmerking om
bloed te geven. Het duurt slechts 
10 minuutjes, is niet pijnlijk en heeft
geen enkele invloed op je gezond-
heid. Deze kleine inspanning maakt
het verschil voor een persoon in
levensnood: niet aarzelen: Doen!

Plaats Data

Lokaal gemeentelijk onderwijs - woensdag 3 maart 2004
Berg - woensdag 19 mei 2004

- woensdag 8 september 2004
- woensdag 10 november 2004

Lokaal vergaderzaal ocmw - dinsdag 24 februari 2004
Kampenhout - maandag 10 mei 2004

- donderdag 19 augustus 2004
- dinsdag 30 november 2004

Lokaal Park van Relst - woensdag 11 februari 2004
Relst - woensdag 9 juni 2004

- woensdag 15 september 2004
- woensdag 1 december 2004

De bloedinzamelingen gaan steeds door van 18 tot 20u30.

DIABETES, …
Praat erover!

- Vlaamse Diabetes Vereniging vzw
Ottegemsesteenweg 456 – 9000 Gent
!: 0800/96 333 (tijdens de werkuren)
@: vdv@diabetes-vdv.be

- Lokaal contactpunt:
Francinne Kerinckx, Wildersedreef 35 – 1910 Kampenhout
!: 016/65 60 08

SOCIALE KAART 
OP INTERNET
De digitale sociale kaart van de provinciale overheid biedt
geactualiseerde informatie over 2.752 initiatieven uit de 
sociale sectoren, gaande van opleiding, werkloosheid en
tewerkstelling over huisvesting en rechtshulp tot gezondheids-
zorg en thuiszorg. Naast de boekvormuitgaven nu ook 
raadpleegbaar via de internetsite www.vlaamsbrabant.be. 

VOEDSELTEAM
KAMPENHOUT
Anders omgaan met voedsel
Voedselteams gaan op zoek naar producten die op mens- en
milieuvriendelijke manier én bij ons worden geproduceerd. Bij
voorkeur wordt samengewerkt met producenten die over 
het biologisch garantielabel beschikken. Door regelmatige 
contacten tussen de producenten en de leden van het 
plaatselijk voedselteam wordt de vertrouwensband tussen 
consument en producent hersteld en versterkt. De producent
weet terug voor wie hij produceert, de consument krijgt 
informatie over teeltwijze en inzicht in het productieproces dat
aan de product vooraf gaat.

Werking
Wie in het voedselteam stapt, engageert zich om een deel van
het werk op zich te nemen. Bestellingen worden maandelijks
gegroepeerd en naar de producenten gezonden, de producten
worden op vrijdag geleverd en klaargezet in het depot.
Groenten, zuivel, kaas, konijn, vlees, fruit, fruitsap, aardappelen
en bloem kunnen worden besteld.

• Aansluiten:
- Rita Camps - ! 016/65 03 39 - @: ritacamps@hotmail.com 
- Gerda Tobback - @: gerda_tobback@hotmail.com

• Depot:
- Walenhoek 6 – 1910 Kampenhout
- Open elke vrijdag tussen 19u en 19u30 

(behalve juli / augustus)
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Januari 2004
Zaterdag 3.01.2004
• Vakantiegenoegens: Fakkeltocht - 19u30 Bukadie
Maandag 5.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddansen
Dinsdag 6.01.2004
• KVLV Relst: Aerobic
Donderdag 8.01.2004 
• KVLV Nederokkerzeel: Van draad tot sieraad - 19u30
• KVLV Relst - Turnen 
• Bridge
Vrijdag 9.01.2004
• Landel. Gilde Relst: Kerstboomverbranding
Zaterdag 10.01.2004
• Burgemeestersbal
Maandag 12.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddansen
Dinsdag 13.01.2004
• KVLV Buken: Koffiekoeken bakken
• KVLV Relst - Aerobic 
• Vervolmakingscursus Bridge 
Donderdag 15.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel – Koken: Schotels uit de oven,

eenvoudig & toch feestelijk – 19u30
• KVLV Buken: Bloemschikken – 19u30 Trefpunt 
• KVLV Relst - 50+ "Feestelijk koken"  
• Bridge
Vrijdag 16.01.2004
• KWB Berg: Kaartavond
Zondag 18.01.2004
• K.F. De Toonkunst: Mosselfeest – sporthal Berg vanaf

11u30
Maandag 19.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddansen
Dinsdag 20.01.2004
• KVLV Relst - Aerobic 
• Vervolmakingscursus Bridge 
Donderdag 22.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Van draad tot sieraad - 19u30
• KVLV Kampenhout - Bloemschikken 
• Bridge 
Maandag 26.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddansen
Dinsdag 27.01.2004
• KVLV Relst - Aerobic 
• Davidsfonds  In liefde misleid – componistenportret

van Peter Tsjaikovski met Jos Meersmans - Paxbar
aanvang 20 uur 

• Vervolmakingscursus Bridge 
Woensdag 28.01.2004
• KVLV Relst - Bloemschikken 
Donderdag 29.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken – 19u30 
• KVLV Relst - "Woorden, waar geen woorden zijn" 
• Bridge
Zaterdag 31.01.2004
• KWB Berg: Schaatsen + Bowling

Februari 2004
Zondag 1.02.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Bespaar energie in je 

huishouden – 14u30
• Fanf. De Vlaamse Leeuw - Jubelmis Kerk Relst
Maandag 2.02.2004
• KVLV Berg: Zalig slapen, fris ontwaken – 13u30
• KVLV Kampenhout – Vergadering 50+
• KVLV Kampenhout - zitkussens 
• KVLV Nederokkerzeel – Werelddansen
• Landel. Gilde Relst: onderhoudsvriendelijke tuinen (1)

Dinsdag 3.02.2004
• KVLV Relst - aerobic
• Vervolmakingscursus Bridge  
Donderdag 5.02.2004
• KVLV Nederokkerzeel – Koken: soep is weer in – 19u30 
Zaterdag 7.02.2004
• Jong Cantabilé nodigt uit: Het Projectkoor – 

St. Servaeskerk Berg 
• Park van Relst: Parkrestaurant
Zondag 8.02.2004
• Park van Relst: Parkrestaurant 
Maandag 9.02.2004
• KVLV Nederokkerzeel – Werelddansen
• Landel. Gilde Relst: onderhoudsvriendelijke tuinen (2)
Dinsdag 10.02.2004
• KVLV Relst  Aerobic 
• Vervolmakingscursus Bridge  
Woensdag 11.02.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling – 

Park van Relst van 17u tot 20u
• KVLV Buken: Bloemschikken – 19u30 Trefpunt
Donderdag 12.02.2004
• KVLV Nederokkerzeel – Koken: bakken met Peter

Balcaen – 19u30 
Zaterdag 14.02.2004
• Ter Bronnen: Kindercarnaval
Maandag 16.02.2004
• KVLV Kampenhout – Zitkussens 
• KVLV Nederokkerzeel – Werelddansen
Dinsdag 17.02.2004
• KVLV Relst - Aerobic 
• Vervolmakingscursus Bridge 
Woensdag 18.02.2004
• KVLV Berg: Gezond vegetarisch koken, hoe doe je dat?
• KVLV Relst - "Gezond vegetarisch eten" 
• KVLV Kampenhout  "Gezond vegetarisch” 
Donderdag 19.02.2004
• KVLV Relst – 50+ "Allergie van de luchtwegen"
• KVLV Kampenhout – Bloemschikken 
Vrijdag 20.02.2004
• KWB Berg: Kaartavond 
Dinsdag 24.02.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling – 

vergaderzaal OCMW van 18u tot 20u30
Woensdag 25.02.2004
• KVLV Relst – Bloemschikken 
• KVLV Kampenhout – Vogelhuisjes 
Donderdag 26.02.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken – 19u30
Zaterdag 28.02.2004
• KWB Berg: Kaas- en wijnavond
Zondag 29.02.2004
• KVLV Kampenhout – Lentefeest 

Maart 2004
Maandag 1.03.2004
• KVLV Kampenhout – vergadering 50+
• KVLV Kampenhout – Zitkussens 
• KVLV Nederokkerzeel – Werelddansen
Dinsdag 2.03.2004
• KVLV Buken: Hartig gebak – 19u30 Trefpunt
• KVLV Relst – Aerobic
Woensdag 3.03.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling – gemeen-

teschool Berg van 18u tot 20u30 
• KVLV Relst - "Van draad tot sieraad" 
Donderdag 04.03.2004
• Davidsfonds – Vastenbezinning met Hilde Knieboom

(Egidiusgenootschap)- Paxbar aanvang 20 uur 

Zondag 7.03.2004
• Eetdag Pax 
Maandag 8.03.2004
• KVLV Berg: Kookles – 13u30
• KVLV Nederokkerzeel – Werelddansen
Dinsdag 9.03.2004
• KVLV Relst - Aerobic 
Woensdag 10.03.2004
• KVLV Buken: Bloemschikken – 19u30 Trefpunt
Zaterdag 13.03.2004
• Muziekschool: leerlingenaudities van 10u tot 17u – raadzaal

gemeentehuis
Zondag 14.03.2004
• Muziekschool: openbare examens van 10u tot 16u –

raadzaal gemeentehuis 
Maandag 15.03.2004
• KVLV Kampenhout  - Zitkussens 
• KVLV Nederokkerzeel – Werelddansen
Dinsdag 16.03.2004
• KVLV Relst - Aerobic  
Donderdag 18.03.2004
• KVLV Nederokkerzeel – Koken: Granen en peulen 

basisvoedsel de wereld rond – 19u30
• KVLV Relst - 50+
• KVLV Kampenhout – Bloemschikken 
Vrijdag 19.03.2004
• KWB Berg: Kaartavond 
Dinsdag 23.03.2004
• KVLV Relst - Aerobic 
• Davidsfonds - Mechelen aan de Tigris met 

Gust Thiry  Paxbar aanvang 20 uur  
Woensdag 24.03.2004
• KVLV Relst  Bloemschikken 
Donderdag 25.03.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken – 19u30
• KVLV Berg: Bloemschikken – 19u30 
Zaterdag 27.03.2004
• KWB Berg: Toneelvoorstelling 
Zondag 28.03.2004
• KVLV Berg: Weduwen en alleenstaanden
• KVLV Relst  Alleenstaanden en 50+ "Lingerie"  
• KVLV Kampenhout Alleenstaanden   
Dinsdag 30.03.2004
• KVLV Relst - aerobic 
• KVLV Relst - Koken "Creatief Bakken" 

Volgende activiteiten worden wekelijks / maande-
lijks ingericht:
• YOGA: KVLV Kampenhout: Iedere maandag van

19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK 0
• TURNEN: KVLV Nederokkerzeel: elke maandag van

eind september tot eind december. Turnen van
19u15 tot 20u15, BBB van 20u30 tot 21u30 - 
KVLV Relst: elke dinsdag van de maand van 20u tot
21u in de turnzaal van de parkschool - Sporthal
Berg: elke woensdag van 20u00 tot 21u00  heren-
turnen en van 21u00 tot 22u00 damesturnen - KVLV
Kampenhout: iedere dinsdag van 20u00 tot 21u00 -
55+ iedere maandag van 14u tot 15u 

• KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc.
Gepensioneerden - Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30 -
Park van Relst: elke dinsdag van 13u30 t/m 19u

• PETANQUE: Elke woensdag vanaf 18u en elke
maandag vanaf 14u aan de bibliotheek, Tritsstraat 5
– 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10

• THUISCOMPOSTEREN: Elke 4de zaterdag van de
maand “Infomoment thuiscomposteren” op het
gemeentelijk containerpark van 10u tot 12u


