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• De gemeentediensten (administratieve diensten, loodswer-
king, bibliotheek, PWA en sporthal) zijn gesloten op volgen-
de dagen:

- Vrijdag 11 juli 2003 
- Maandag 21 juli 2003 
- Vrijdag 15 augustus 2003 
- Vrijdag 12 september 2003*

(*) PWA is wel open op 12 september 2003.

• De bibliotheek is gesloten op zaterdag 12 juli.

• Het containerpark is enkel gesloten op vrijdag 15 augustus 
2003.

• Tijdens de zomermaanden juli & augustus zijn de gemeente-
diensten enkel telefonisch bereikbaar tussen 8u en 13u. De
zitdagen van burgemeester en schepenen op dinsdagavond
vervallen gedurende die periode. Je kan er wel terecht na
telefonische afspraak.

�
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, ontploffin-
gen, …):

• Gemeentelijke diensten �
- 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
- Gemeentesecretaris D. Coucke 0477/40 25 14

• Andere hulpdiensten �
- Politie Asse 02/451 22 11
- Federale politie Wijkwerking Kampenhout 016/31 48 40
- Brandweer Vilvoorde 02/251 00 23

• Nuttige noodnummers �
- IVEG 03/820 05 00
- VMW 016/30 13 40
- PBE 016/62 99 99 

Wij wensen u allen een zonnige, rustgevende en welverdien-
de vakantie!!!
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DZITTING 10 APRIL 2003

Intergemeentelijk crematorium
Havicrem
Vanaf november 2003 moeten alle crematoria in België
(inter)gemeentelijk worden beheerd. De intercommunale
Haviland nam het initiatief een nieuwe intergemeentelijke ve-
reniging onder de naam Havicrem op te richten met als bedoe-
ling de uitbouw en het beheer van het intergemeentelijke cre-
matorium in Vilvoorde over te nemen.

In december 2002 nam Kampenhout reeds een principieel
akkoord tot toetreding. Heel het concept werd verder uitge-
werkt en in vorm gegoten.  De gemeenteraad verklaarde zich
akkoord met het totaaldossier (statuten, …) en treedt dus nu
definitief toe.  

De nodige financiële middelen (toetredingsvergoeding van 
€ 1,00 per inwoner) worden voorzien in de eerstvolgende
begrotingswijziging.

De gemeentelijke vertegenwoordigers in de onderscheiden
bestuursorganen werden aangeduid.

Politieverorderingen
In het kader van de verkeersveiligheid trof de gemeenteraad een
aantal politieverordeningen als gevolg van diverse activiteiten
en organisaties: 
• organisatie wielerwedstrijd op 8 juni 2003 (centrum 

Nederokkerzeel en Zeypestraat)
• Berg-kermis op 24 augustus 2003
• Buken-kermis op 11 mei 2003
• Kampenhout-kermis op 15 juni 2003 en 14 september 2003
• Relst-kermis op 4 mei 2003.

Goedkeuring Cross Border Lease
tot gunningsfase
De gemeenteraad trof in november 2002 een principieel
akkoord om deel te nemen aan een basisstudie van de Cross
Border Leasing met een aantal gemeenten in het arrondisse-
ment Leuven.

In een tweede fase is het de bedoeling over te gaan tot de
oprichting van een vereniging voor intergemeentelijke samen-
werking. Om redenen van onder meer geografische aard is dit
niet interessant voor onze gemeente. Kampenhout zal wel deel-
nemen aan fase 3, nl. de verdere studie van de problematiek van
de CBLC en begeleiding tot aan de gunningsfase.  Het is dan dat
de gemeenteraad zich definitief zal uitspreken of het
Kampenhouts rioleringsstelsel nu al dan niet in concessie zal
worden gegeven.

Thuisopvang zieke kinderen
Het gemeentebestuur werkte een
totaalproject uit waarbij gegaran-
deerd betaalbare kwalitatieve
thuisopvang zieke kinderen wordt
aangeboden aan Kampenhoutse
gezinnen met kinderen in de leef-
tijdsgroep 0 t/m 14 jaar.  Het is een
proefproject van één jaar dat
ingaat op 1 juli 2003.  

Zie ook pagina 20

Opknapbeurt Bukense pastorie
Aan de pastorie in de deelgemeente Buken zullen eerlang
onderhoudswerken worden uitgevoerd, onder meer het herstel-
len van gescheurde lateien, metselwerk en herstel van ramen. 

De kosten worden geraamd op € 13.000.  Drie aannemers krij-
gen de kans een offerte in te dienen.  De opdracht zal onder-
hands worden gegund.

Buitengewone onderhoudswerken
aan wegen en voetpaden
In juni 2002 werd beslist een ganse reeks buitengewone onder-
houdswerken uit te voeren aan verschillende straten (wegenis
en voetpaden).

In maart 2003 werd het ontwerpdossier voor het uitvoeren van
deze werken (kostenraming € 399.792,39 – incl. BTW) goedge-
keurd. Het betreft:
• Aanpassing verkeersdrempels kruispunten Torfbroek-

laan/Middenstraat en Grootveldstraat/Kutsegemstraat;
• Nieuwe wegverhardingen in de Geilroede- en Votvinken-

straat;
• Herstellingswerken fietspaden en/of wegdek in de Indus-

triestraat, Dorpelstraat, Voortstraat en Nieuwe Kassei.
De aanbesteding gebeurt eerstdaags. De aanvang van de wer-
ken wordt voorzien na het bouwverlof 2003.
In de raadzitting van 10 april 2003 werd beslist ook aan vol-
gende straten buitengewone onderhoudswerken te laten uit-
voeren : Tritsstraat, Begijnenstraat, Schoolstraat (t.h.v. oud
gemeentehuis), Stokstraat, Waterstraat & Balkestraat (gedeelte
Wildersedreef tot aan de Schoonstraat).

Samen met de geplande wegverhardingen van K.W.S.-beton in
de Laar-, Neer-, O.-L.-Vrouw- en Tiendeschuurstraat en het
bouwen van oversteekplaatsen in Kampenhout-centrum (dos-
siers die nog in het ontwerpdossier moeten worden voorzien)
worden de kosten voor de laatste reeks geplande buitengewone
onderhoudswerken geraamd op € 200.000 (incl. btw).
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D Riolering voor gedeelte
Bogaertstraat
In de Bogaertstraat in de deelgemeente Nederokkerzeel, wordt
riolering voorzien voor het gedeelte van de Wibosweg tot aan
de Driesstraat.  Naast het bouwen van een riolering zal even-
eens de nodige aandacht worden besteed aan het wegdek, weg-
goten en borduren.  

De kosten van deze openbare werken worden geraamd op 
€ 180.000 (BTW incl.).  De gepaste kredieten worden voorzien
in de eerstvolgende begrotingswijziging.

ZITTING 8 MEI 2003
Politieverordeningen
Tijdens de Parkfeesten te Relst (4, 5 & 6 juli 2003), de 11-juli-
viering te Berg (12/07/03) en het schoolfeest van ’t Okkerzeeltje
te Nederokkerzeel (22/06/03) worden tijdelijke politieverorde-
ningen uitgevaardigd, om de verkeersveiligheid te waarborgen.
Hou de verkeerssignalisatie er in de nabije omgeving goed in de
gaten! 

Werken aan kruispunt
Bulsomstraat-Perksesteenweg
In samenhang met de momenteel aan de gang zijnde openbare
werken op het kruispunt Bulsomstraat – Perksesteenweg wor-
den eveneens werken aan de nutsleidingen voorzien.  

De kosten van de nodige aanpassingswerken aan het waterlei-
dingnet worden geraamd op € 11.077,40 (btw incl.).  Deze wor-
den betaald via de autonome investeringskredieten.

Ook de bovengrondse laagspanningslijn zal worden verplaatst.
De geraamde kosten ten bedrage van € 6.983,85 (btw incl.)
worden gedragen door het gemeentebestuur.  

Tot slot worden ook de leiding van de T.V.-distributie ver-
plaatst.  Kostenraming : € 994,73 (btw incl.), ten laste van de
gemeente.

Werken aan nutsleidingen in
Lemmekenstraat
In de Bergse Lemmekenstraat worden het laagspanningsnet en
de openbare verlichting ondergronds gebracht.  Hiervoor trekt
het gemeentebestuur een bedrag van ca. € 29.193,32 uit de
gemeentebegroting.  Ook de beschikbare kredieten voor het uit-
voeren van aanpassingswerken aan de waterleiding met een
kostenraming: € 7.189,70 (btw incl) zullen worden aangespro-
ken.

Nieuwe lichte vrachtwagen voor
werkliedenpersoneel
Het gemeentebestuur investeert in een lichte vrachtwagen met
huifopbouw.  Het nieuwe voertuig zal multifunctioneel worden
ingezet.  De aankoop wordt geraamd op € 37.000 (btw incl).

Afrekening bijdrage brandweer
dienstjaar 2001 goedgekeurd
De jaarlijkse bijdrage voor de hulpverlening van de brandweer-
dienst van het gewestelijk groepscentrum werd bepaald. Het
dienstjaar 2001 werd vastgesteld op € 215.148,59.

Ontwerpdossier inrichting witloof-
museum goedgekeurd
In november 2002 keurde de gemeenteraad het ruwe ontwerp
voor de inrichting van het Witloofmuseum, dat een onderko-
men zal krijgen in een gedeelte van de voormalige veilinghal te
Kampenhout-Sas, goed.  Het ontwerpdossier is inmiddels klaar.
De gemeenteraad ging akkoord met de verschillende voorgeleg-
de bestekken.

De concrete uitvoering kan nu van start gaan.  Er zal “proef ge-
opend” worden in het najaar. De dienst toerisme van de
gemeente heeft het gedaan gekregen dat er Europese subsidie
wordt binnengehaald.  Deze subsidie bedraagt 25%.

Bovendien werd na lang overleg en een degelijk dossier 60 %
van de totale kostprijs aan subsidie, verkregen van “Toerisme
Vlaanderen”. 

Welzijns-/Gezondheidsoverleg
De thema’s “gezondheid en welzijn” liggen Kampenhout nauw
aan het hart.  Niet voor niets kreeg het gemeentebestuur
immers in de jaren ’90 het Gouden Label Gezonde Gemeente.
De bedoeling is opnieuw een gezondheids-/welzijnsoverleg op
te starten als adviesorgaan naar het bestuur toe.  

Nieuwkomers en geïnteresseerden die willen meewerken aan en
brainstormen over de uitbouw van het lokaal gezondheids- en
welzijnsbeleid kunnen zich kenbaar maken bij H. Kemps,
gemeentelijke welzijnsdienst � 016/65 99 31 of mailto: 
huguette.kemps@kampenhout.vera.be. 
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CULTUURPRIJS

Het gemeentebestuur reikt om de twee jaar de gemeentelijke
cultuurprijs uit aan personen/verenigingen die op cultureel vlak
vernieuwend zijn of nét dat ietsje meer hebben of bieden.

Er werd een oproep naar kandidaten gedaan, waarop twee ve-
renigingen positief reageerden.  Laureaat werd vzw Het Project.
Zij slepen de Cultuurprijs 2003, t.w.v. € 200,00 in de wacht.
Proficiat!

De jonge vereniging Het Project
biedt, onder vorm van een vzw-
structuur, lokaal op een niet-rigide
én voor iedereen toegankelijke wijze
muziekprojecten aan binnen het
klassieke en licht-klassieke genre;
muziekgenres waar voorheen geen
aanbod bestond in Kampenhout.

Dat zij de daad bij het woord voegen, wordt bewezen door tal
van (aperitief)concerten die reeds plaats hadden het afgelopen
jaar. Volgende afspraak gaat door op zaterdag 6 september
2003 in de St. Servatiuskerk te Berg waar zij een gevarieerd pro-
gramma met strijkkwartetten en liederen van R. Schumann & H.
Wolf brengen.

JONGE KUNSTENAARS:
OPGELET
De Kampenhoutse cultuurraad organiseert i.s.m. het Kampen-
houts gemeentebestuur een tentoonstelling tijdens het kermis-
weekend van 13 en 14 september 2003. Voor deze tentoonstel-
ling maakt men uitsluitend gebruik van kunstwerken van jonge
Kampenhoutenaren tussen 14 en 18 jaar oud.

Inschrijven kan tot eind juli bij de Dienst Cultuur, Claudine
Moyson, � 016/65 99 54 of mailto: 
claudine.moyson@kampenhout.vera.be.

Net als bij de tentoonstelling van 7 Kampenhoutse Kunstenaars
is hier ook maar plaats voor 7 jeugdige kandidaten.  Wees er tij-
dig bij!
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RVLAANDEREN FEEST! IN
KAMPENHOUT

ARTHOTEEK
Sinds ongeveer twee jaar bestaat er in Ons Tehuis Brabant (OTB)
een arthotheek.   

Voor een jaarlijks bedrag van € 25,00 leen je een origineel
kunstwerk van de bewoners. Ben je het werk beu, dan ruil je het
in voor iets nieuws.   

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je elke werkdag tus-
sen 10u en 16u terecht  in het crea-atelier, Ons Tehuis Brabant,
Perksesteenweg 126 – 1910 Kampenhout, � 016/65 91 10.

Tijdens de jaarlijkse oktober-
feesten op 4 en 5 oktober 2003
wordt de collectie tentoonge-
steld.



6

CU
LT

U
U

R

Wat zal het zijn?
Morgen is het valentijn.

Wat zal ik kopen, wat zal het zijn?
Een orchidee

Neen, dat is geen goed idee
Een boeket rozen?

Weeral slecht gekozen.
Misschien een narcis

Weeral mis
Wat moet ik nu doen?

Ik geef je gewoon … EEN ZOEN

Laura Van Ingelgom

Mijn neefje wordt geboren

Ben je daar? Echt waar?
Wie ben je? Ken ik je?

Hoe was het daar binnen?
Niet veel rare dingen?

Daar was het zeker warmer dan hier?
Maar treur niet we maken hier

wel veel plezier.

Katrien Schellekens

Iedereen weet wat te doen,
behalve ik, ik zo anders.
Je zou denken die is gek.
Maar de wereld waarin ik

leef is gek.
Soms vluchten wil ik,

Pluto naartoe, ja.
Daarom een wereld ontwikkeld,
die niemand bezoekt, die geen

toeristen kent. Niemand kent mij,
noch de wereld. 

‘k Ben geboren in de 13de maand 
van het 13 jaar van de eindeloze
pesterij. Wat schoonheid is, wat
schoonheid betekent, niks ervan

is waar. 
Maar in de wereld

zonder naam ziet m’n schoonheid
in de muren. Volle maan bij niks,
‘k schrijf er een bundel over.

Want ik ben niemand.

Nathalie Prinsier

De wereld die niemand kent

POËZIEPRIJS

Voor de 1ste maal organiseerde het gemeentebestuur i.s.m. de
Cultuurraad een poëziewedstrijd waarbij jongeren tussen 10 en
18 jaar hun kans konden wagen. De laureaten ontvingen boe-
kenbons t.w.v. respectievelijk € 25,00, € 18,00 of € 13,00.

De wedstrijd werd opgedeeld in verschillende categorieën. 
Dit zijn de resultaten:
- Categorie 1992 en 1993: 49 inschrijvingen

1ste: Wat zal het zijn – Laura Van Ingelgom
2de: Dood – Reineke Van Mierlo
3de: Mijn neefje wordt geboren – Katrien 

Schellekens

- Categorie 1990 en 1991: 20 inschrijvingen
1ste: De wereld die niemand kent – Nathalie Prinsier
2de: Wachten voor niets – Mathieu Menten
3de: De computer – Eline Michiels

- Categorie 1988 en 1989: 2 inschrijvingen
1ste: Vriendschap – Hannah De Kelver

Daar sta ik dan, ... op straat.
Daar wacht ik dan, ... op straat.

Ik wacht op mijn vrienden, 
maar ze komen niet.

Daar sta ik dan als een saaie piet.
De mensen kijken naar me om en

denken:
Daar staat ie, maar waarom?

Zomaar ik wacht voor niets en ...
iets.

Dan zijn ze daar, maar ...,
ze lopen mij gewoon voorbij, ...

mijn “vrienden”.
Daar stond ik dan te wachten 

voor niets.

Mathieu Menten

Wachten voor niets

De computer

Alles selecteren
en een virus installeren
de toetsen zijn kapot

en het beeld staat op zijn kop
Internetten en mailen

en een leuk spelletje spelen
Na 3 uur erop is de virus aan de top

Ploffff  Baaaammmm Boemmmm
En alles is vroem

Eline Michiels
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CONTROLE BOVEN-
GRONDS MAZOUTTANKS
In 2000 sloot de mazoutsector een Milieubeleidsovereenkomst
met Minister van Leefmilieu Dua waarin de overgangstermijn
werd verlengd voor de eerste periodieke controle op bestaande
tanks (bestemd voor de verwarming van gebouwen en met een
inhoud kleiner dan 20.000 liter).

De verlengde termijn voor ondergrondse tanks verstreek reeds
op 1 augustus 2002. Dit jaar, op 1 augustus 2003, verstrijkt ook
de verlengde termijn voor de bovengrondse tanks.

Belangrijk om te weten is dat een bovengrondse tank voor par-
ticulier gebruik met een inhoud kleiner dan 5000 liter en
geplaatst voor 1/08/1995 door een erkend technicus moet
nagezien worden of de tank lekvrij en voldoende beveiligd is.
Het gaat hier om een eenvoudige visuele controle, zonder dicht-
heidsproef. Deze bestaande (geplaatst voor 1/08/1995) boven-
grondse tanks moeten ook niet dubbelwandig zijn, noch inge-
kuipt worden. De controle zal door een attest met een groene
dop of kenplaatje worden bevestigd. Het attest moet het erken-
ningsnummer van de technicus, de datum van controle en de
geldigheidsduur meedelen. Door dit attest zijn zowel de eige-
naar als de leverancier van de tank wettelijk in orde en kunnen
zij, indien nodig, beroep doen op een verzekering of op een
Fonds dat nog in voorbereiding is.

De eerstvolgende herhalingscontrole is pas na 5 jaar.

Dood
Mijn opa is dood.

Soms vraag ik me af waar hij is.
In de hemel?

Of … zit hij op een bootje te varen,
naar de horizon?

Of ligt hij in een wei,
tussen veel mooie bloemetjes?

Ik zou het niet weten.
Maar wat ik wel weet is dat hij leeft 

in mijn hart!!

Reineke Van Mierlo

Wat is vriendschap, 
als ik het niet kan kopen.

Wat is vriendschap 
als ik het niet kan zien.

Wat is vriendschap als ik het krijg,
maar als ik het niet verdien.

Wat is vriendschap 
als ik het wil hebben.

Wat is vriendschap als ik het geef.
Wat is vriendschap 

als het in liefde omslaat
en ik alleen nog voor jou leef.

Hannah De Kelver

Vriendschap

Dank aan de gemeentelijke basisschool en VGSK die hun leerlingen aanspoorden massaal 

in de pen te kruipen.
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Zoals reeds vermeld in de gemeenteberichten van april werden
de lokale lentekermissen in een nieuw kleedje gestoken. Het
resultaat mag er zijn!

Buken (10 & 11 mei 2003)
De vernieuwde kermis in Buken was een enorm succes.
Op zaterdag 10 mei waren er, naast de kermiskramen, ’s avonds
enkele optredens van Babyhero en Trottoir.
Alle zitplaatsen, meer dan 250, waren voortdurend volzet terwijl
nog heel wat mensen rondkuierden
in de Bukenstraat.

Op zondag 11 mei was de zon weer
van de partij. Om 11u was er een
grote opkomst om te genieten van
een aperitiefconcert en 17u kon
men deelnemen aan volksspelen.
De kermiskramen waren open tot
21u. De opkomst van zaterdag
werd geëvenaard.
IEDEREEN WAS TEVREDEN.

Deze formule wordt zeker herhaald en zo
mogelijk uitgebreid.

Berg (17 & 18 mei 2003)
Op zaterdag 17 mei waren de kermiskramen open vanaf 17u.
Pas om 24u werden de kramen gesloten, gezien de opkomst van
het volk. Een succes dus!

Zondag 18 mei werd er voor de 1ste
maal een rommelmarkt georgani-
seerd, doch waren de weergoden
ons niet gunstig gezind.
Jeugdfanfare De Toonkunst heeft
het geheel kunnen opfleuren met
een vrolijke noot muziek. 

Het kermisgebeuren na de mid-
dag, vanaf 14u, was een groot
succes. 

Kampenhout (14 en 15 juni)

Zaterdag kon de bevolking, onder een stralend zonnetje, genie-
ten van alle kermisattracties. In de vooravond organiseerde de
lokale vrije radio een openlucht dansgelegenheid en om het
feest compleet te maken besloot het gemeentebestuur met een
adembenemend vuurwerk vanuit de tuin van de voormalige
pastorie; een mooiere combinatie was niet in te beelden.

Zondag lokte de jaarmarkt weer vele bezoekers naar het cen-
trum. Er waren tal van nieuwe standen. Ook ponyritjes voor de
kinderen waren mogelijk.  De opendeurdagen van het rusthuis
en de kinderkribbe, met aansluitend een drankje voor de dorsti-
gen, konden op heel wat bijval rekenen. De jaarlijkse kinder-
rommelmarkt, traditioneel georganiseerd door de Gezinsbond
was eveneens een groot succes.

OPROEP

Voor de voltooiing van het Witloofmuseum in een gedeelte van
de tuinbouwveiling te Kampenhout-Sas zoeken we nog 4 oude
Kampenhoutse stoelen.

Wie heeft zo’n exemplaar staan en kan deze missen? Neem con-
tact op met de dienst toerisme, mevr. Sonia Van den dries 
� 016/65 99 71 of mailto: 
sonia.vandendries@kampenhout.vera.be.

VERKEN JE STREEK
Tot en met september krijg je elke 2de vrijdag van de maand de
kans om, onder leiding van een streek- of natuurgids, de prach-
tige plekjes van Kampenhout te ontdekken.   

Volgende wandelingen staan op het programma:
- Vrijdag 11 juli: het Witloofwandelpad (8 km) – vertrek: 

gemeenteplein Kampenhout 
- Vrijdag 12 september: langs Laar en List (8 km) – vertrek: 

St. Stefanuskerk Nederokkerzeel.

Op vrijdag 8 augustus is het trappen geblazen, want dan doen
we de Raymond Impanisfietsroute aan (39 km).
Elke uitstap start steeds om 19u30.

Van al deze wandelingen en de fietsroute bestaat er een bro-
chure (€ 2,50/stuk) die je vindt op het gemeentehuis, de bibli-
otheek, de sporthal en bij de Sparwinkel te Kampenhout.
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BLINDSURFERLABEL

De province Vlaams-Brabant besteedt reeds geruime tijd aandacht
aan de toegankelijkheidsproblematiek van onder meer websites.
Samen met Blindenzorg Licht en Liefde organiseerde ze een web-
toegankelijkheidsproject voor gemeentelijke sites. Kampenhout,
een gemeente met oog voor duidelijke informatieverstrekking én
gelijke kansenbeleid kon zo’n ultieme kans niet laten voorbijgaan.

Onze webmaster Erik Heymans liet zich andermaal van zijn
beste kant zien. En het resultaat mag er zijn!

www.kampenhout.be heeft voortaan het BlindSurferLabel. Het
BlindSurferLabel signaleert wanneer een website vlot toeganke-
lijk is.   De uitreiking ervan gebeurde op donderdag 22 mei 2003
door Blindenzorg Licht en Liefde na een grondige doorlichting
van de website.

De screening wees uit dat de website vlot toegankelijk is voor
slechtzienden en blinden. De site werd getest door ervaren sur-
fers met een visuele handicap, die gebruik maken van een con-
trolelijst die gebaseerd is op de Web Content Accessibility
Guidelines. Deze richtlijnen gelden als inter-
nationale standaard en worden reeds door
tal van overheden gerespecteerd.

Onze webmaster (Erik Heymans) die voor dit
prachtige werk borg staat, verdient alleszins
een dikke BEDANKT!!! Erik, bij deze.

INTERNET VOOR DOVEN
Niet alleen voor blinden en slechtzienden is internet een hulp-
middel ook doven voelen zich minder geïsoleerd.

Het internet doorbreekt immers twee belangrijke barrières.
Allereerst heb je de geografische barrière: er zijn veel dove men-
sen in de wereld maar voor hen is telefoneren uitgesloten, zij
kunnen enkel communiceren als ze elkaar zien. Dankzij speciale
discussiegroepen en sites, valt dat bezwaar nu weg. De tweede
barrière is de lastige communicatie met horende mensen;
slechts een enkeling beheerst immers gebarentaal. Maar ook die
kloof wordt via e-mail en chat makkelijker dan ooit overwonnen.

Prima toch?

75+ EN IDENTITEITSKAART

Wie 75 jaar of ouder is, moet vanaf nu over een geldige identi-
teitskaart beschikken om naar het buitenland te reizen, tenein-
de de verwarring tegen te gaan.   

In België was het immers niet verplicht om, eenmaal de kaap
van de 75 voorbij de kaart nog te vernieuwen. In het buitenland
wordt dit vaak wel nog geëist.

Voortaan wordt de algemene regel voor 75-plussers: vernieuwen
om de grens over te gaan. Ga je nooit op reis, dan moet je je hier-
van niks aantrekken en kan je verder met je vervallen identiteits-
kaart. Deze beslissing geldt alleen voor het oude type identiteits-
kaarten. Op de nieuwe kaarten staat geen geldigheidsdatum meer.

REISPASSEN
Vergeet niet de geldigheidsduur van 
je reispas na te kijken. Zonder geldige 
reispas, kan je niet op vakantie vertrekken.
Zie ook de “Gemeenteberichten” van maart 
2003 of neem contact op met de dienst
reispaspoorten - � 016/65 99 43 - mailto: 
bevolking@kampenhout.be 

G.R.O.S.
De G.R.O.S. is een spiegel van het sociale Kampenhout en
bestaat uit een aantal afgevaardigden van 11.11.11, Broederlijk
Delen, politieke partijen en mensen die zich bezighouden met
een of andere vorm van “mensen helpen”. De eerste werkverga-
dering ging door op 22 april jl.

Uiteraard zijn er nog heel wat Kampenhoutenaren die onbezol-
digd de handen uit de mouwen steken: teerfeesten, Sinter-
klaasfeesten, parochiefeesten, … alles voor het goede doel. Dit
is hetgeen we zien. Anderen helpen een stuk zonder dit aan de
grote klok te hangen. Het is pas op die manier dat ontwikke-
lingssamenwerking goed op gang kan komen.

Deze mensen en verenigingen wil de G.R.O.S. leren kennen. Zo
kunnen we samen een gezicht krijgen, krachten bundelen en
ervaringen uitwisselen.

Als je iemand kent of ben je zelf bezig met ontwikkelingssa-
menwerking, maak je dan bekend. Stuur een mailtje met een
kleine beschrijving van je vereniging of activiteiten i.v.m. ont-
wikkelingssamenwerking naar:
- kris.robberechts@kampenhout.be
- sabrina.mertens@kampenhout.vera.be
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Door het vandalisme op de kerkhoven van Kampenhout-cen-
trum en Relst heeft het gemeentebestuur besloten deze kerk-
hoven te sluiten op de voorziene sluitingsuren. Op die manier
hopen we hier paal en perk te kunnen aan stellen.

De openingsuren zien er dan als volgt uit:
- Van 1 april tot en met 30 september: van 9u tot 20u
- Van 29 oktober tot en met 2 november: van 8u tot 18u
- De rest van het jaar: van 9u tot 17u.

Indien je merkt dat er op de andere gemeentelijke begraafplaat-
sen ook dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, mag
je het ons altijd melden via het gratis telefoonnummer:
0800/96.383.

ERKENNING VOOR DE
GEBOORTE
Heel wat mensen beslissen om samen door het leven te gaan en
een gezin te stichten, zonder daarom een huwelijk aan te gaan.

Om de afstamming van de kinderen, die uit dezelfde relatie
worden geboren, wettelijk vast te stellen en de kinderen de
naam van de vader te kunnen toekennen is een “erkenning”
noodzakelijk. Dit kan eventueel reeds geboren voor de geboor-
te, en is zelfs aan te raden.

Zodra je 6 maanden zwanger bent, kan je hiervoor contact
opnemen met de dienst burgerlijke stand. Volgende stavings-
stukken moeten worden voorgelegd:
- Medisch attest met bevestiging zwangerschapsduur en ver-

moedelijke bevallingsdatum.
- Geboorteakte van de aanstaande ouders.
- Bewijsstukken betreffende ontbinding eventuele vorige hu-

welijken.
- Woonattesten
Hier zorg je zelf voor. De rest nemen wij voor onze rekening.

Meer info:
Dienst burgerlijke stand, Gemeentehuisstraat 16, 1910 
Kampenhout
Mevr. H. Kemps � 016/65 99 31 of mailto: 
huguette.kemps@kampenhout.vera.be.

AUTOPSIE NA WIEGEN-
DOOD
Op 1 september 2003 treedt de wet in werking waardoor auto-
matisch een autopsie zal worden uitgevoerd om de doodsoor-
zaak op te sporen na het onverwachte en medisch onverklaar-
bare overlijden van een kindje jonger dan 18 maanden.

Bij wiegendood was tot op heden de uitdrukkelijke toestem-
ming van de ouders nodig.   Ingevolge de nieuwe wet krijgen zij
een vetorecht.

De autopsie wordt binnen de 48 uur na het overlijden uitge-
voerd. In België sterven jaarlijks nog veel baby’s aan wiegen-
dood, wat eigenlijk betekent dat men niet weet waaraan ze
gestorven zijn.

HOMOHUWELIJKEN EEN FEIT
Ingevolge de bepalingen van de wet van 13 februari 2003 tot
openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde
geslacht kunnen vanaf 1 juni 2003 homoseksuele paren een
huwelijk afsluiten. Man-manhuwelijken en vrouw-vrouwhuwe-
lijken zijn voortaan dus wettelijk mogelijk.

Wanneer twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar in
het huwelijk treden wordt hun verbintenis volledig gelijkge-
schakeld met die van de heteroparen, met uitzondering van de
gevolgen van het huwelijk inzake afstamming.  Adoptie is niet
mogelijk.

Verschillende nationaliteit
Aangezien Nederland en België tot nu toe de twee enige landen
zijn die de zogenaamde homohuwelijken wettelijk erkennen,
kunnen thans in principe alleen Nederlanders en Belgen een
dergelijk huwelijk aangaan.  

Verder is het ook van belang te weten dat dergelijke verbinte-
nissen in sommige landen niet zullen worden erkend. Bijgevolg
kunnen situaties ontstaan waarin sommige huwelijken volledig
geldig zijn in België, terwijl zij in het buitenland als ongeldig
worden beschouwd.

Huwelijksbeletsels
De bestaande huwelijksbeletsels op het vlak van aan-/bloedver-
wantschap worden uitgebreid. Worden verboden:

- huwelijk tussen twee broers of twee zussen;
- huwelijk tussen oom en neef of tante en nicht;

Voor alle verdere inlichtingen en/of eventuele dossiersamen-
stelling, neem je best contact op met H. Kemps, diensthoofd
burgerlijke stand, op het nr. 016/65 99 31 of mailto: 
huguette.kemps@kampenhout.vera.be.
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ST. SEBASTIAANSGILDE

Keizer en koning in een klap
Om de drie jaar vindt op het feest van Ons Heer Hemelvaart de
koningsschieting (Vogelscheut) van de Kampenhoutse Gilde
plaats.

De schietingen zijn een voortzetting van de oefenwedstrijden
die in de Middeleeuwen werden gehouden. Toen de militaire
omstandigheden door het gebruik van vuurwapens veranderde
en boog en pijl niet meer efficiënt waren, gingen de Gilden toch
verder met hun oefenwedstrijden om de band van broederschap
levendig te houden en te versterken.  De koningsschieting was
het driejaarlijks hoogtepunt en werd destijds door de dorpsge-

meenschap aanzien als een kermisdag.
Deze traditie wordt nog tot op de dag van
vandaag in ere gehouden.

Diegene die als eerste de oppergaai
(hoofdvogel) naar beneden haalt, is
Koning. Een Koning van een Gilde heeft
geen macht; hij maakt wel deel van het
bestuur uit, maar dan zonder stem-
recht.

Wie drie keer op rij het koningsschap
haalt, wordt Keizer. Voor zover het Kampenhouts

Gildenboek teruggaat (1755) is er geen keizer gekend. 
Tot dit jaar: dubbelkoning Patrick Van Langendonck, van
Kampenhout afkomstig maar momenteel wonend te
Boortmeerbeek, schoot dit jaar, voor de derde keer op rij, de
oppergaai als eerste naar beneden en werd daarmee “Keizer
voor het leven”!

Nu er een Keizer was, diende er verder worden geschoten voor
een nieuwe Koning. Nog geen uur nadat een keizer werd
gekroond, deed René De Coster, uit de Molenveldweg, de opper-
gaai naar beneden tuimelen: een koning én een keizer op nog
geen uur!!! Een historisch moment!

Het gemeentebestuur wenst de St.
Sebastiaansgilde met de nieuwe Koning
en kersverse Keizer een mooie toekomst
toe!
Van harte proficiat!!!

VOLKSTUINTJES
Het OCMW van Kampenhout bezit een perceel grond achter
hun gebouwen dat niet langer wordt gebruikt.    

Misschien zijn er wel mensen geïnteresseerd om op een eigen
stekje groenten te kweken. Verkeer jij in dit geval, laat het dan
weten aan het OCMW, d.m.v. onderstaand antwoordformulier.
Zij onderzoeken immers de mogelijkheid om, het perceel waar
het over gaat, te hervormen tot zogenaamde “volkstuintjes”.

Voor meer info kan je terecht bij Jan Maessen, OCMW-secreta-
ris, wnd. 
� 016/31 43 10 of mailto: jan.maessen@ocmw.kampenhout.be. 

Naam:

Adres:
1910 Kampenhout 

� : @:

Motivatie:

Gelieve dit formulier voor eind september terug te sturen of af
te geven aan:
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9 – 1910 Kampenhout
� : 016/65 04 53 of mailto: 
jan.maessen@ocmw.kampenhout.vera.be

✄
keizer

koning
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WIJZIGINGEN

VREDEGERECHT
Kampenhout ressorteert sinds enige tijd niet langer onder het
vredegerecht Zaventem, maar wel onder Vilvoorde. Blijkbaar is
niet iedereen hiervan op de hoogte.

Dit is het correcte adres:

Vredegerecht Vilvoorde
Bolwerkstraat  25 � : 02/251 03 71
1800 Vilvoorde � : 02/253 63 21

CONTROLE BTW
De telefoonnummers van de dienst Financiën – Controle BTW
Haacht zijn sinds 1 januari 2003 als volgt gewijzigd:

� �
Kadaster 016/269 678 016/269 689
Ontvangkantoor Directe 
Belastingen 016/269 653 016/269 669
Registratie 016/269 647 016/269 649
Controle Directe
Belastingen 016/269 624 016/269 639
Controle BTW 016/269 600 016/269 619

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Ook het Provinciehuis is verhuisd.  Je kan nu terecht op:

Provincieplein 1
3010 Leuven
� : 016/26 79 91
� : 016/26 71 68
@:  info@vl-brabant.be

DE VLAAMSE KANKERTELEFOON
De kankertelefoon is een hulp- en infolijn voor iedereen die vra-
gen heeft over kanker:  in de eerste plaats voor de patiënten,
maar ook voor hun familieleden en vrienden.
De Vlaamse kankertelefoon is voortaan te bereiken op het num-
mer 078/150 151. Het 078-nummer kost ongeveer 4,96 euro-
cent per minuut. Dit is 12,39 eurocent minder dan het vroege-
re 070-nummer.

Kind & Gezin
Er werden een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de pro-
vinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel.

De zetel van de provinciale afdeling is sinds 31 maart 2003 ver-
huisd naar Leuven:

Kind & Gezin 
Karel Van Lotharingenstraat 4 (3de verdieping)
3000 Leuven 
� : 016/21 05 11
� : 016/21 05 44
@: secr.vlaamsbrabantenbrussel@kindengezin.be

VIRUSWARNINGS
Regelmatig vind je in je mailbox berichtjes de met waarschu-
wing voor één of ander nieuw virus, dat ernstige schade aan
de harde schijf van je pc kan aanrichten.

Meestal is dit een “hoax”; wat een internetterm is voor valse
waarschuwingen. Met dit soort boodschappen probeert men
enkel de mailservers te belasten door het grote aantal geadres-
seerden.

Wil je weten of er nieuwe virussen zijn die écht wel gevaarlijk
zijn voor je pc, surf dan naar de website van het Belgisch
Instituut voor Post en Telegrafie (www.bipt.be). Bovendien kan
je ook steeds op de homepage van www.kampenhout.be
terecht. Onze webmaster plaatst, van zodra hij bericht krijgt van
BIPT, de virusmelding steevast op de website.

PC-CURSUSSEN
Gezien het grote succes zet het gemeentebestuur, i.s.m. de
VDAB Vilvoorde, de pc-cursussen verder. De volgende reeks gaat
door van 17 tot en 21 november 2003. Meer informatie en een
inschrijvingsformulier vind je terug in de Gemeenteberichten
van september 2003.
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SDE VLAAMSE OVERHEID IS
OP ZOEK NAAR JOU

In het kader van “Ben je gek op Vlaanderen” wordt een warme
oproep gedaan naar mensen die belangstelling hebben in een
job bij de Vlaamse overheid.

Alle sollicitanten krijgen gelijke kansen aangeboden, zowel
vrouwen als mannen, mensen met verschillende afkomst, leef-
tijd en met of zonder handicap zijn welkom. Kandidaten worden
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden. Zo
zijn er verschillende betrekkingen: administratief bediende,
opvoeder, groenarbeider, boekhouder, informaticus, schipper,
boswachter, ingenieur, … Kortom, er is altijd wel iets dat je inte-
resseert.

Wil je graag meer weten over “werken bij de overheid” in het
algemeen, dan kan je terecht op de website van de Vlaamse
overheid: www.vlaanderen.be. 

Een overzicht van de vacante betrekkin-
gen vind je via:
- de WIS-computer (er staat er eentje 

in de inkomhal van het gemeentehuis 
en bij het OCMW/PWA);

- www.selor.be (=website van het vroe-
gere vast wervingssecretariaat);

- www.jobpunt.be;
- VRT-Teletekst;
- Vacaturekranten.

JOBSTUDENTEN
Vanaf 1 juli 2003 krijgen jobstudenten een maximum aantal
werkdagen opgelegd. Dit voorstel werd uitgewerkt om duide-
lijkheid te scheppen tussen de uren die werden aangeboden
door uitzendkantoren en werkgevers die rechtstreeks jobstu-
denten aanwierven.   Wettelijk is de regel steeds geweest “een
maand”, maar omdat interimbureaus daar steevast 30 werkda-
gen van maakten werd er paal en perk gesteld.

We zetten even de nieuwe regels op een rij:

- 23 werkdagen is voortaan het maximum; maar je mag die 
naar eigen goeddunken over de zomermaanden spreiden.

- Wat in de loop van het schooljaar werd gepresteerd, telt niet 
mee. Er staan geen beperkingen op maar er moeten wel
gewone sociale bijdragen op worden betaald.

- In hotels, restaurants en cafés geldt een bijzondere regeling: 
na de 23 dagen zonder gewone bijdragen, worden vanaf de
24ste werkdag slechts kleine piekbijdragen betaald. 

RESULTAAT
LEESMARATHON

Naar jaarlijkse gewoonte hield de gemeentelijke basisschool in
Berg een leesmarathon ten voordele van het goede doel.
Allerlei schoolactiviteiten rond boeken moesten de leeshonger
opwekken. En het resultaat mag er zijn!

Voor de eerste maal sinds de start van de leesmarathon (15 jaar
geleden) werd er  
€ 1.574,00 (63.500 oude Belgische franken) opgehaald. Beslist
een bedrag om fier op te zijn. De volledige opbrengst gaat naar
de peetkindjes van de school in Guatemala en de Filipijnen.

DANK U WEL, beste sponsors, namens alle leerlingen van de
gemeenteschool van Berg!

KAMPENHOUTSE 
GEMEENTESCHOLEN
ACTIEF
Onder leiding van een deskundige gids
leert het 3de en 4de leerjaar van Berg en
Nederokkerzeel kaartlezen, waarna ze op
verkenning door Kampenhout trekken.

Doe-aan-sport-beurs te Leu-
ven. De 5de en 6de jaars van
Berg & Nederokkerzeel ma-
ken kennis met verschillende
sporten.
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S INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen voor het schooljaar 2003-2004 gaan door:
- Van maandag 30 juni ’03 t/m vrijdag 4 juli 2003;
- Van donderdag 21 augustus ‘03  t/m vrijdag 29 augustus ’03.

Telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 16u.  Je krijgt dan 
ook de kans om met je klasleerkracht kennis te maken en een 
eventuele rondleiding.

Voor meer inlichtingen neem je contact op met de directrice
mevr. Els Camerlinckx: � 016/65 99 77 of mailto: 
els.camerlinckx@pi.be. 

De gemeentescholen vind je hier:
- Gemeentelijke Lagere School, Gemeentewegel 2, Berg
� 016/65 99 77

- Gemeentelijke kleuterschool 15, Gemeentewegel 2, Berg
� 016/65 69 33

- Gemeentelijke Lagere School, Bisstraat 13, Neerokkerzeel
� 016/65 58 11

JONGPLUS
De gemeenteschool van Kampenhout is één van de vijf scholen
die dit schooljaar meewerkten aan het JongPlus-project. Dit is
een interactief project onder coördinatie van Smash en Seniornet.

De leerlingen verzamelden informatie over hun gemeente en
haar geschiedenis, niet alleen dankzij de lessen in school en via
informatie van de heemkundige kringen, maar vooral door
gesprekken met hun grootouders.    

Allereerst trokken de derde en vierdejaars erop uit om foto’s te
maken. Dit werd gevolgd door een samenkomst waarop de
grootouders vertelden hoe het vroeger was, waarop de leerlin-
gen aan het grote werk begonnen; het schrijven van de artikels.

Het resultaat werd gebundeld op een cd-rom die de gemeente
in al haar facetten voorstelt en die vanaf volgend schooljaar
gebruikt wordt voor het project JongPlus.

DRUGPREVENTIE IN DE
BASISSCHOLEN
Vanaf het schooljaar 2003 - 2004 hebben alle Kampenhoutse
lagere scholen beslist om te participeren in het M.E.G.A.-project.
Dit project wordt aangeboden door de politiezone KASTZE.
MEGA staat voor ‘Mijn Eigen Goede Antwoord’, een (drug) pre-
ventiepakket voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs.
In wederzijds overleg tussen het gemeentebestuur, de lokale
politie, het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding), de
schooldirecties en de leerkrachten van de zesde leerjaren werd
overeengekomen om het ganse schooljaar lang dit preventie-
programma te implementeren in het lespakket W.O. (werkelijk-
heidsonderricht) van het zesde leerjaar.

Het project M.E.G.A. werd afgeleid van het Amerikaans project
D.A.R.E. (Drugs Abuse Resistance Education) en bestaat uit een
aantal lessen die elf- en twaalfjarigen op een goede manier wil
leren reageren op risicovol gedrag zoals het gebruik van drugs
en het gebruik van geweld.
Concreet houdt dit in dat er tien M.E.G.A.-lessen worden geor-
ganiseerd waarin de volgende thema’s aan bod komen: veilig-
heid, gebruik en misbruik van verdovende middelen, houding
met betrekking tot (groeps)druk, zelfbeeld, assertiviteit, het
stressbeheer, het oplossen van misverstanden en ruzies, de
invloed van de media, het nemen van risico’s en het zoeken naar
alternatieve oplossingen.
Drie lessen daarvan worden gegeven door een politieagent in
uniform, één les wordt gegeven door een CLB-medewerker, de
overige lessen door de klaslera(a)r(es).

Om succes te hebben is de interesse van de ouders belangrijk.
Daarom zullen de items die in dit preventiepakket aan bod
komen, uitgebreid besproken worden op de ouderavond van
elke basisschool.

MUZIEKSCHOOL
Inschrijvingen schooljaar 2003-2004

Inschrijven kan op zaterdag 30 augustus van 10u tot 12u in de
muziekschool (oud gemeentehuis – Berg).

Meer inlichtingen bekom je 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@pandora.be
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BAS, de Bewuste Aankoper van
Schoolgerief geeft kinderen en
hun ouders elk jaar weer tips om
milieuvriendelijk schoolmateriaal
aan te kopen dat minder afval
veroorzaakt, dat beter gerecy-
cleerd wordt, maar ook veilig en
gezond is. Op die manier help je
de natuur een flink handje.

Vooreerst hoef je niet al het
bestaande schoolgerief van je
kind te vervangen; veel ervan kan
worden herbruikt. Maar als je je
kind vandaag bewust leert kiezen voor milieuvriendelijker
schoolgerief, dan zetten we een flinke stap in de goede richting.
De scholieren van vandaag zijn immers de verbruikers en vol-
wassenen van morgen.

De 12 tips van OVAM
1. Gebruik een potlood van ongelakt hout of een stevig vul-

potlood dat makkelijk hervuld wordt.
2. Schriften van gerecycleerd papier zijn milieuvriendelijker 

dan diegene van niet-gerecycleerd papier of gebleekt met 
chloor.

3. Fouten doorstreep je beter (netjes) of maak gebruik van cor-
rectiestrips of –vloeistof op basis van water of alcohol.

4. Een stevige lat van hout of metaal, ongekleurd en onge-
verfd, gaat langer meer dan een kunststof lat.

5. Koop een stevige potloodslijper uit hout of metaal.
6. Vermijdt lijm op basis van schadelijke solventen. Geef liever 

de voorkeur aan lijmen op basis van water, in een potje of 
hervulbare stick.

7. Er bestaan stiften op basis van water of alcohol die hervul-
baar zijn. Geef hier de voorkeur aan i.p.v. steeds nieuwe te 
kopen en oude in de vuilbak te gooien.

8. Een ringmap van gerecycleerd karton met metalen ringen is 
even stevig. En wat hier nog leuker aan is: je kan de voor-
kaft zelf ontwerpen.

9. Neem een gom van natuurlijk rubber, zonder kleurstof en zon-
der omhulsel: misschien minder mooi, maar veel efficiënter.

10. Schrijf met een stevige, hervulbare pen die hervulbaar is met 
inkt op waterbasis.

11. Een brooddoos is “cool” en kan bovendien tegen een stootje.
Als je op je tas gaat zitten, zijn je boterhammen nog intact.  
Doe dat maar eens met een aluminiumfolietje errond…

12. Geef de voorkeur aan een drinkbus of –beker die goed afsluit.

Meer info: www.ovam.be

VERKEERSVEILIGHEID
Door de “verkeersdienst” van onze politiezone worden steeds
meer verkeersovertredingen (vooral snelheidsovertredingen)
vastgesteld! Onze politie beschikt over anonieme wagens met
ingebouwde snelheidsmeter!  Dus: opletten geblazen!

Indien alle inwoners van Kampenhout een inspanning zouden
leveren om zelf (en niet alleen in onze gemeente) het verkeers-
reglement na te leven, zou de verkeersveiligheid sterk toene-
men. Geld dat nu dient gebruikt te worden om ingrijpende
infrastructurele maatregelen te nemen, zou dan kunnen
gebruikt worden om het wegennet nog meer te verbeteren.
Iedereen wil verkeersdrempels en andere snelheidsremmers in
zijn straat of wijk, maar heeft een hekel aan deze hindernissen
in andere straten.

Ook voor onze kinderen zou een aanpassing van ons gedrag in
het verkeer een belangrijk signaal zijn dat het ook anders kan.
Als wij hen het goede voorbeeld geven, zullen zij dit ongetwij-
feld navolgen. Wat baat het de kinderen te verplichten de gor-
del te dragen als we dit zelf niet doen of wanneer we andere
elementaire regels aan onze laars lappen?

De politie zal ook in de toekomst haar steentje blijven bijdragen
om de verkeersveiligheid nog te verbeteren.   Mocht blijken dat
hoofdzakelijk een repressief beleid zoden aan de dijk brengt,
dan zullen zij niet aarzelen om de pen nog vaker boven te halen
(zowel om iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid te wijzen,
als om pv’s te schrijven, …). U bent gewaarschuwd!!

FUIVEN IN KAMPENHOUT
Zomertijd … fuiftijd….!! En liefst nog in openlucht. Enkele
Kampenhoutse verenigingen staan er weer klaar voor om jou
die fuiven te bezorgen. Een overzicht:

Place to be Datum
’70 – ’80 – ’90 Classics - Buken 18 juli ‘03
Relst Rock 8 augustus ‘03
Bloteluchtfuif – Relst 30 augustus ‘03
Openluchtfuif – Nederokkerzeel 6 september ‘03
Strandfuif – Relst 26 september ‘03

Met de organisatoren werden duidelijke afspraken gemaakt
rond veiligheid en mogelijke ongemakken. De politie zal steeds
in de buurt aanwezig zijn. Bovendien is elke organisator ver-
plicht om vanaf 3u ’s nachts de “bassen” van de geluidsinstalla-
tie af te zetten.

Ook de Kampenhoutse jeugd moet kunnen uit de bol gaan,
daarom graag wat tolerantie en begrip ……… zijn we ook niet
“jong” geweest??!
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Wij noteren geregeld (meestal gerechtvaardigde) klachten van
inwoners over jongeren die met opgefokte bromfietsen over de
Kampenhoutse wegen racen. De meeste van deze opgefokte
machines zijn technisch niet uitgerust om hoge snelheden te
halen. Bovendien lopen de jongeren en hun ouders het risico
streng bestraft te worden voor hun onverantwoordelijk gedrag.

Rijden met een opgefokte bromfiets houdt immers in dat men
zich schuldig maakt aan de volgende reeks van inbreuken:
- niet verzekerd voertuig;
- niet ingeschreven bij DIV;
- ontoereikend rijbewijs;
- geen conformiteitsattest;
- geen drager van een helm (indien bromfiets klasse A);
- niet oud genoeg om dit voertuig te besturen;
- plaats op de rijbaan (indien controle op fietspad).

Deze inbreuken zijn het gevolg van het feit dat een bromfiets
klasse A die sneller rijdt dan 25 km/u maar trager dan 45 km/u
beschouwd wordt als een bromfiets klasse B. Een bromfiets
klasse A of B die sneller rijdt dan 45 km/u wordt beschouwd als
een motorfiets.

Wie zich niet laat afschrikken door de hoge boetes, denkt toch
best nog twee keer na vóór hij/zij zich met een opgefokte brom-
fiets op de openbare weg begeeft. Je brengt immers niet alleen
jezelf, maar ook anderen in gevaar.

Wens je als ouder de bromfiets van je kind te laten controleren,
dan kan je hiervoor terecht in het wijkkantoor Kampenhout,
waar gewoon de proef op de som wordt genomen. Blijkt dat
zoon/dochter inderdaad een opgefokte bromfiets gebruikt, dan
wordt bij een dergelijke vrijwillige controle geen proces-verbaal
opgesteld. Dochter- of zoonlief krijgt dan wél het verbod opge-
legd om zich nog met het opgefokte rijwiel op de openbare weg
te begeven.

OPENINGSUREN
ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan je op het wijk-
kantoor Kampenhout terecht tussen 8u en 12u en op dinsdag-
avond van 17u tot 19u.

WIJZIGING E-MAILADRES
De verkeersdienst van de politiezone KA-ST-ZE beschikt over
een nieuw e-mailadres: kastzeverkeer@pandora.be. 

FIETSGRAVEERACTIE 
Teneinde de fietsdiefstalproblematiek aan te pakken, vindt er in
de drie gemeenten van de politiezone Ka-St-Ze (Kampenhout,
Steenokkerzeel, Zemst) binnenkort een fietsgraveeractie plaats.
Deze actie komt tot stand dankzij de wijkwerking van de poli-
tiezone Ka-St-Ze in samenwerking met het vast secretariaat
voor het preventiebeleid (VSP) van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

In Kampenhout kan je je tweewieler laten graveren op woens-
dag 17 september 2003 aan het gemeentehuis – lokale poli-
tiepost Kampenhout – Gemeentehuisstraat 16 – 1910
Kampenhout en dit van 9u tot 15u.

De registratie gebeurt aan de hand van je rijksregisternummer.
Dit is normaal vermeld op de keerzijde van je identiteitskaart.
Breng in elk geval je identiteitskaart mee. Mocht het rijksregis-
ternummer er toch niet opstaan, kan je dit ook opvragen bij de
bevolkingsdienst.

Je kan eveneens je fiets volledig laten nakijken zodat je nadien
met een veilig vervoermiddel de baan op kan. De wijkwerking
geeft je die dag, indien gewenst, algemene info betreffende
diefstalpreventie.

BESTRIJDING VAN DISTELS
Met dit zonnig weer krijgen (on)kruiden weer volop moed. Ook
distels maken hierop geen uitzondering. De bestrijding ervan is
de laatste jaren bij sommige grondgebruikers wat in de ver-
geethoek geraakt.   Nochtans is de verantwoordelijke gebruiker
of eigenaar van een grond verplicht om met alle middelen de
bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels
te beletten.   O.a. de akkerdistels, de speerdistel, de kale jonker
en de kruldistel kunnen negatieve gevolgen hebben voor land-
bouwoogsten.    

Controleer je terrein regelmatig op de aanwezigheid van distels.
Maai ze regelmatig voor ze de kans krijgen om aan bloemvor-
ming te doen. Vermijd bij de bestrijding ervan zeker het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddel. Het beste is de distels uit te
steken.

Indien je niet tot de bestrijding overgaat of onvoldoende maat-
regelen neemt, kan het gemeentebestuur zelf optreden. De kos-
ten worden steeds verhaald op de overtreders.    Een verwittigd
man is er twee waard!
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TEGEN INBREKERS

- Laat geen waardevolle voorwerpen of geld zichtbaar liggen.
- Geef zoveel mogelijk de indruk dat er mensen aanwezig zijn 

in de woning. Laat geen briefjes achter op de deur die afwe-
zigheid melden. Als je met vakantie bent, vraag dan aan een
buur, familielid of kennis om geregeld de brievenbus leeg te
maken.   Een overvolle brievenbus trekt de aandacht.

- Laat ramen en deuren nooit openstaan, ook niet bij een kort-
stondige afwezigheid. Dieven hebben maar enkele minuten
nodig om hun slag te slaan.

- Leg sleutels niet op al te vanzelfsprekende plaatsen zoals 
onder de mat bij de voordeur.

- Maak het inbrekers niet onnodig makkelijk door ladders of 
klein gereedschap in de onmiddellijke omgeving van de
woning te laten staan.

- Let erop dat de woning voldoende zichtbaar blijft voor de 
omgeving. Anders vermindert de kans dat buren of toevalli-
ge voorbijgangers de inbrekers op heterdaad kunnen betrap-
pen.

- Hou eventueel gegevens bij over de waardevolle voorwerpen 
in huis. Dit kan nuttig zijn bij de aangifte van een eventuele
diefstal bij de politiediensten.   

- Hang- en sluitwerk voor ramen en deuren kunnen het 
potentiële daders lastig maken.

- Als men kiest voor het plaatsen van een alarmsysteem moet 
dit zorgvuldig gebeuren. Bovendien moet men rekening hou-
den met de wettelijke bepalingen.

- Een inbraak kan nooit helemaal uitgesloten worden. Als men 
slachtoffer wordt van een inbraak, doet men best zo snel
mogelijk aangifte bij de politie. Dit verhoogt de pakkans aan-
zienlijk.

Voor meer technische informatie kan bij terecht bij het lokale
wijkkantoor.

Wil je nog meer tips, surf dan naar www.vspp.fgov.be.

NIEUWE WETGEVING 
INZAKE ALARMSYSTEMEN
Ook in jouw buurt gaat er regelmatig een alarm af.   Vele men-
sen kijken er zelfs niet meer van op: het zoveelste valse alarm.
Voor sommigen is het lawaai zelfs een bron van ergernis gewor-
den.
De wetgever heeft gezocht naar een oplossing om de vele valse
alarmen in te perken en de inzet van de politiediensten efficiën-
ter te coördineren. Het aangepaste Koninklijk Besluit van
19/06/02 legt daarom meer verantwoordelijkheid bij de gebruiker
van de installatie. Hieronder vindt u de voornaamste elementen:

Toepassingsgebied
- alle alarmsystemen geïnstalleerd op een onroerend goed en 

voorzien van een buitensirene, buitenlicht of meldsysteem 
(dus geen autoalarm).

- Plaatsing kan door een beveiligingsfirma of door de gebrui-
ker zelf.

Technische voorschriften
- Een buitensirene moet voorzien zijn van een buitenlicht.
- Het alarmsysteem mag maximum 3 minuten hoorbaar zijn 

(8 minuten bij een sabotagealarm).
- Onderdelen van de installatie mogen de tusenkomst van de 

hulpdiensten niet belemmeren of een gevaar uitmaken voor 
personen.

Plichten
• Van de beveiligingsonderneming:

- Voert een controle uit van de installatie voor de eerste 
ingebruikname.

- Vermeldt dit in een gebruikersboekje en geeft dit aan 
de gebruiker.

- Licht de gebruiker in over alle wettelijke bepalingen.
- Neemt bij elk onderhoud maatregelen om valse alar-

men te voorkomen en vermeldt dit onderhoud in het 
boekje van de gebruiker.

• Van de gebruiker:
- Doet binnen de 5 dagen na ingebruikstelling aangifte 

bij de lokale politie (afstempeling van het gebruikers-
boekje)

- Sluit een onderhoudscontract af met een beveiligings-
firma (jaarlijks onderhoud).

- Is verantwoordelijk voor het goed invullen van alle 
rubrieken van dit onderhoudsboekje.

- Zorgt dat dit boekje steeds bij de centrale eenheid van 
zijn alarmsysteem bewaard wordt ter inzage door de 
politie.



AMATEUR-SPORTERS 
AUTOMATISCH VERZEKERD

Vanaf 1 mei zijn amateur-sporters via hun verplichte ziektever-
zekering verzekerd tegen sportongevallen. Met deze maatregel
wil men niet alleen de amateursport bevorderen, maar ook de
clubs verlossen van een zware financiële last. Voor de uitvoering
van de maatregel wordt 1 miljoen euro voorzien.

Professionele sportbeoefenaars hebben een arbeidscontract en
zijn daardoor wettelijk verzekerd voor arbeidsongevallen. Voor
hen verandert er niets.

DE GORDEL 
De 23ste Gordel nadert snel. Nog een kleine 3 maanden en het is
weer zover: de grootste familiehappening in Vlaanderen. Op
zondag 7 september 2003 ontvangt de Vlaamse rand rond
Brussel duizenden wandelaars en fietsers voor een gezellige en
sportieve uitstap onder vrienden en familie.

Je vertrekt vanuit Overijse, Sint-Genesius-Rode, Dilbeek of
Zaventem.  Na afloop word je daar dan ook weer verwacht voor
een grandioos slotconcert door een muzikale act van de
Vlaamse showbizz.

Gelieve u te houden aan de verkeersreglementering.

Voor info & inschrijvingen kan je terecht bij:
- Het Gordelsecretariaat, Dorpsstraat 43 – 1640 Sint-

Genesius-Rode  -  � 02/380 44 44 of mailto:
degordel@bloso.be.

- De gemeentelijke sportdienst, Zeypestraat 26 – 
1910 Kampenhout – � 016/65 99 75 of mailto:
sport@kampenhout.be. 18

PO
LI

TI
E/

SP
O

R
T HINDERNISSEN OP DE

OPENBARE WEG
Hindernissen (o.a. containers, e.d.) op de openbare weg mogen
niet worden geplaatst zonder de toestemming van de bevoegde
overheid. Voor het bekomen van deze toestemming kan je
terecht bij de lokale politie.

Zorg ervoor dat de aanvraag tijdig wordt gedaan, meer bepaald
minstens 10 dagen voor de effectieve datum van plaatsing.

De wijkagent zal nagaan onder welke voorwaarden de hindernis
kan worden geplaatst en of er bijkomende signalisatie moet
worden aangebracht.   Na het uitvoeren van het onderzoek kan
de vergunning door de aanvrager worden opgehaald bij de
lokale politie.   Bij de vergunning vind je als bijlage een uittrek-
sel uit de wetgeving en indien nodig een signalisatieplan.

Opgelet: de hindernis mag pas worden geplaatst wanneer je in het
bezit bent van de nodige vergunning. De plaatsing van een niet-ver-
gunde hindernis kan op kosten van de plaatser worden verwijderd.

Aanvragen richt je tot:
Wijkmanager politie
Michel Vanden Berghe
Gemeentehuisstraat 16 
1910 Kampenhout
� 016/31 48 40

VAKANTIETOEZICHT 
Als je met vakantie vertrekt kan je de politie vragen om toezicht
op je woning uit te oefenen. Niet enkel komt men dan regelma-
tig langs, maar ook een rondgang wordt uitgevoerd. Deze
dienstverlening is gratis en kent een groot succes.

Hoe aanvragen
- Persoonlijk op lokale wijkkantoor, Gemeentehuisstraat 16 – 

1910 Kampenhout. Het aanvraagformulier kan je reeds op 
voorhand invullen.

- Elektronisch via het digitaal loket op www.kampenhout.be.

Wij wensen je alvast een prettige en deugdzame vakantie toe en
… een behouden thuiskomst!
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BEKIJK HET LEVEN DOOR
EEN FRUITIGE BRIL

GEZONDE ACTIE 2003, KAMPENHOUT DOET MEE!

Eet jij 2 stukken fruit
per dag
Tussen eten en weten ligt
een hemelsbreed ver-
schil. 92% van de
Vlamingen weet dat het
belangrijk is om elke dag
fruit te eten. In de prak-
tijk eet slechts 22% vol-
doende vers fruit.
Om gezond en fit te blij-
ven, hebben we elke dag
twee keer fruit nodig.
Voor een gezin met twee
kinderen betekent dit 56
stukken of zowat 8 kg
fruit per week.

Waarom fruit eten
Erg belangrijk zijn vita-
mines, mineralen, vezels
en andere bio-actieve
stoffen in fruit. Ze hel-
pen je om gezond ouder

te worden. Pluk later de vruchten van het gezonde fruit dat je
nu eet: een gezonder gewicht, een beter geheugen, een verbe-
terd bloedsuikerevenwicht, een sterker hart, een natuurlijke
weerstand tegen ziekten en een lager risico op kanker.

Haal fruit in huis
Kies seizoensfruit: het is verser en goedko-
per. Zorg dat er altijd fruit in huis is. Je
bent dan sneller geneigd die zoete of
vette snack door een appel, banaan,
peer, kiwi, … te vervangen.    Probeer
ook af en toe een stuk uitheems fruit,
want variatie doet eten.

Fruit kan je overal en op elk moment
eten
Fruit kan bij het ontbijt, als dessert, als tus-
sendoortje of snack.   Fruit kan bij elke maaltijd en ook als
boterhambeleg. Voeg stukjes fruit toe aan salades, yoghurt,
platte kaas, … Fruit is ook ideaal voor onderweg, als tussen-
doortje.

Schoolfruitactie en fruitconsumptiebevordering
In september 2003 start in onze gemeente een fruitcampagne.
Op veel bezochte plaatsen in de gemeente zal je een kleurige
affiche en gratis boodschappenlijstjes ontdekken. Concrete tips
en informatie over fruit, vind je op www.rega.khleuven.be.    

Tijdens de septemberjaarmarkt wordt een fruitstand opgericht.
Naast nuttige informatie krijg je er ook een gratis stuk fruit.
Kinderen kunnen er zelfgemaakte tekeningen, met als thema
fruit, laten plastificeren tot een mooie onderlegger.

Begin volgend schooljaar lanceert het gemeente-
bestuur een stimuleringscampagne om meer
fruit te eten, onder vorm van een schoolfruit-
actie in alle basisscholen. De kleuters krijgen 1x
per maand gratis een stukje fruit aangeboden
ter vervanging van het 10-uurtje. In het lager

onderwijs wordt een project uitgewerkt waardoor
de kinderen mits een kleine financiële bijdrage,

wekelijks een vers stuk seizoensfruit krijgen op een vaste dag.  

Je verneemt er alles rechtstreeks over via de school begin sep-
tember.

Tracht ook op andere dagen eens fruit mee te geven in de boe-
kentas! En waarom niet zelf het goede voorbeeld geven?
Doen!!

(Dit project loopt in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, de Katholieke

Hogeschool Leuven, departement Rega en het Verbond der Belgische Tuinbouwveilingen, VBT).

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Vzw ’t Sleutelke geeft mensen die het tijdelijk moeilijk hebben
een aangepaste woning.  Buiten het onderhoud van de
woning, wordt er ook steun en begeleiding aangeboden en,
waarom niet, vriendschap, …

’t Sleutelke is daarom op zoek naar vrijwilligers die tijd en zin
hebben om hun praktische, sociale of andere talenten in eigen
gemeente in te zetten.

Wil je helpen? Neem dan contact op met Mark Favest: 
� 016/65 56 77 of mailto: mark.favest@pandora.be.
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THUISOPVANG ZIEKE 
KINDEREN 
Je kapoen is ziek. Je gaat uit werken en alle noodscenario’s
(grootouders, buren, vrienden, …) zijn uitgeput. Wat nu? Verlof
nemen? Jezelf in 1000 bochten wringen?
Of … beroep doen op het gloednieuw initiatief van het gemeen-
tebestuur van Kampenhout, nl. Thuisopvang zieke kinderen of
kortweg Tozkam genoemd. Aan jou de keuze!

Pilootproject
De gemeentelijke welzijnsdienst werkte een pilootproject uit met een
privépartner waarbij gegarandeerd kwalitatieve en betaalbare
opvang wordt aangeboden aan Kampenhoutse gezinnen met kinde-
ren en jongeren in de leeftijdsgroep van 0 t/m 14 jaar op voorwaar-
de dat de ouders een jaarlijkse premie per aangesloten kind betalen. 

Het aantal opvangdagen per kind/jaar is vastgesteld op 5. De
oppasdienst wordt binnen de 24u na melding georganiseerd en
wordt verzorgd door gekwalificeerd personeel, elke werkdag
tussen 7u en 20u, met een maximum van 10u/dag. Opvang per
halve dag is eveneens mogelijk! 

Melding ziek kind
De melding van je zieke kapoen gebeurt telefonisch. De dienst
is 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 bereikbaar.
Tussentijds aansluiten kan ook. Je kan in het project instappen
bij aanvang van een nieuw kwartaal (1 oktober, 1 januari, 1
april), wel telkens tot en met 30 juni 2004!

Opgelet! Wil je van de service gebruik maken met ingang van een
nieuw kwartaal moet je minstens 1 maand op voorhand je aanvraag
hiertoe hebben ingediend bij de gemeentelijke welzijnsdienst.

Kostprijs 
Het te betalen premiebedrag is afhankelijk van het aantal aan-
gesloten gezinnen met een maximum van € 31,88/jaar/kind.
Dit omvat alle kosten voor de 5 dagen opvang. Bij tussentijdse
aansluiting gebeurt er een pro rata berekening.

Geïnteresseerd?
Contacteer de gemeentelijke Welzijnsdienst, 

mevr. Huguette Kemps
Gemeentehuisstraat 16, 1910   Kampenhout
� : 016/65 99 31, @: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

DIABETES; STILLE BOOS-
DOENER
Om goed te functioneren hebben onze spieren en organen
brandstof nodig: glucose. Glucose kan pas door ons lichaam
worden opgenomen met behulp van insuline. Dit hormoon
zorgt ervoor dat de overtollige glucose uit ons bloed verwijderd
wordt en door onze spieren en organen opgenomen wordt.

Diabetes is een chronische aandoening waarbij het lichaam
geen of onvoldoende insuline aanmaakt, of waarbij de gepro-
duceerde insuline onvoldoende werkzaam is. Het aantal mensen
met diabetes stijgt dramatisch snel; in België zijn er momenteel
meer dan 400.000 diabetespatiënten gekend.

Men voelt niet snel dat de bloedvaten aan het vernauwen zijn.
Daarom moet men jaarlijks een aantal eenvoudige onderzoeken
ondergaan (bloed, urine, voeten, ogen en hart), om bij proble-
men onmiddellijk te reageren.    

Meer info nodig?
- ga langs bij je huisarts;
- Vlaamse Diabetes Vereniging vzw Gent - � 0800/96 333;
- Francinne Kerinckx, Wildersedreef 35 – 1910 Kampenhout - 
� 016/65 60 08.   Je kan hier ook terecht voor naalden, 
strookjes, naaldcontainers, …

WOONHAPPENING 
Als oudere of persoon met een handicap wil je zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Logisch. Al kan dit betekenen dat je mis-
schien je huis of appartement zal moeten aanpassen. Grote ver-
bouwingen zijn niet steeds nodig; met kleine aanpassingen kan
het comfort en het gemak al een heel stuk verbeterd worden.

Daarnaast is voorkomen natuurlijk beter dan genezen.  Jonge kan-
didaat-bouwers kunnen best in hun bouwplannen rekening houden
met het feit dat ze later minder mobiel zullen zijn.  Een “levenslan-
ge woning” kan gemakkelijk en zonder kosten aangepast worden,
later wanneer iemand in huis minder goed uit de voeten kan.

Onder de titel “wonen begint vandaag” organiseert de Provincie
Vlaams-Brabant een woonhappening op vrijdag 10 oktober 2003,
waar informatie verschaffen en sensibilisatie centraal staan.

Wil je hierover meer weten, dan kan je steeds contact opnemen
met de Provincie Vlaams-Brabant:
- Els Vandereet, dienst huisvesting, � 016/26 73 03, 

mailto: wonen@vl-brabant.be
- www.vlaamsbrabant.be/levenenwonen.  

Datum 
aansluiting

1 juli 2003
1 oktober 2003
1 januari 2004
1 april 2004

€ 31,88
€ 23,91
€ 15,94
€ 7,97

31 mei 2003
1 september 2003
1 december 2003

1 mei 2003

Max. 
kostprijs/kind

Uiterste 
inschrijvingsdatum
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BAARMOEDERHALS-
KANKERSCREENING
In ons land wordt er elk jaar opnieuw bij ongeveer zevenhon-
derd vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Een kanker
die heel langzaam ontstaat zonder dat vrouwen dit zelf merken.
Door vroegtijdige opsporing kan deze kanker voor 90% of zelfs
meer worden teruggedrongen. Voor die opsporing is het “uit-
strijkje” het meest geschikte onderzoek.

Voor de 6de maal reeds organiseert de Provincie Vlaams-Brabant
in samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout
een sensibiliseringscampagne hieromtrent. Alle Kampenhoutse
vrouwen tussen 25 en 65 jaar, die de laatste drie jaar geen uit-
strijkje hebben gehad, krijgen in september/oktober een uitno-
digingsbrief in de bus. Bedoeling is om deze vrouwen te moti-
veren naar een huisarts of gynaecoloog van hun keuze te gaan
en een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek gebeurt op vrij-
willige basis.

Wil je graag meer inlichtingen?  Dan kan je terecht bij:
- je huisarts of gynaecoloog;
- Vlaamse kankertelefoon - � 070/222 111 (elke werkdag van 

13u tot 17u)
- Vlaamse Liga tegen Kanker – Afdeling Vlaams-Brabant - 
� 016/23 00 91

- Provincie Vlaams-Brabant, dienst welzijn, � 016/26 73 30
- Gemeentebestuur Kampenhout, welzijnsdienst, mevr. 

H. Kemps, � 016/65 99 31 

STUDIE OPSPORING 
LONGKANKER
De diensten Inwendige Geneeskunde en Pneumologie van het
UZ Gasthuisberg te Leuven willen met de medewerking van
Logo Leuven en de gemeenten uit de Leuvense regio, een studie
over het vroegtijdig opsporen van longkanker bij risicopersonen
opstarten. Dit is het zogenaamde “Nelsonlongkanker-
screeningsproject”. De gemeente Kampenhout verleent haar
medewerking.

De kansen op genezing zijn het grootst tijdens de eerste stadia
van longkanker.  Vroegtijdig opsporen lijkt aangewezen. 50-75-
jarige mannen en vrouwen zullen worden aangeschreven. De
nog actieve rokers en de mensen die minder dan vijf jaar gele-
den gestopt zijn met roken, zullen worden betrokken in de studie.
Meer info hierover bekom je bij:
- Logo Leuven - � 016/89 06 05
- Gemeentelijke welzijnsdienst, mevr. H. Kemps - 
� 016/65 99 31

INFOAVOND PLEEGZORG

In normale omstandigheden groeit een
kind op bij zijn ouders tot hij of zij als jon-
gere geleidelijk aan meer en meer op eigen
benen gaat staan. Soms loopt het anders
en verkeren sommige gezinnen in ernstige
moeilijkheden waarbij kinderen tijdelijk het
huis uit moeten. Of dat ouders met hun
kinderen in een zodanige conflictsituatie
terechtkomen dat samenleven (tijdelijk) niet langer mogelijk is.

Voor al deze kinderen en jongeren kan een onderdak in een
ander gezin een uitweg bieden.    

Kiezen voor Kinderen is een dienst voor pleegzorg die werkt in
opdracht van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en de
Jeugdrechtbank. Zij proberen het juiste gezin te vinden en bege-
leiden de kinderen, de pleegouders en de eigen ouders van de
kinderen gedurende de plaatsingsperiode, vanaf de voorberei-
ding tot en met de nazorg.

Op donderdag 3 juli 2003 vindt er in Zaal Pax, Brouwerijstraat 6
te Kampenhout, een informatieavond plaats i.v.m. pleegzorg en
dit om 20u.

Wens je meer inlichtingen? Neem dan contact op met:
Kiezen voor Kinderen
� 02/426 10 55
mailto: www.kiezenvoorkinderen.be

KOM OP TEGEN KANKER -
PLANTJESWEEKEND
Van 19 tot 21 september 2003 trekken weer honderden vrijwil-
ligers de straat op om azaleaplantjes te verkopen ten voordele
van de Kom op tegen Kankeractie. Net als de vorige jaren wor-
den ook in Kampenhout de krachten gebundeld. Op verschillen-
de verkooppunten worden de plantjes te koop aangeboden aan
€ 5,00/stuk. Scholen, bedrijven, handelaars en verenigingen
proberen dat weekend de kaap van 2500 plantjes te halen.
Immers de verkoop ging de laatste jaren steeds in stijgende lijn.

Wie wil helpen om samen met het lokaal Kom op tegen Kanker
team Kampenhout in de bloemetjes te zetten voor het goede
doel is van harte welkom.

Interesse? Neem dan contact op met de familie P. Vander Elst 
� 016/65 68 40 of 0475/33 81 73 of mailto:
komop.kanker@kampenhout.be en vermeld wanneer precies je
wil helpen en of je een voorkeur hebt om op een bepaalde
plaats te gaan staan. 
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SENIORENFEEST

Op donderdag 25 september 2003 is het
weer feesten geblazen voor onze senio-
ren en mindervaliden; jaarlijkse
afspraak in de sporthal, Zeypestraat 26
– 1910 Kampenhout.

Wat mag je verwachten
12u00 Warm middagmaal:

Broccoliroomsoep
Varkensgebraad & rosbief met tuingroenten
Rijstcoupe met fruit & slagroom

Smullen maar!

14u30 Showprogramma “De weg van mijn hart”
Vrolijk getinte show van Connie Neefs en Hugo 
Symons.
Een grap, een imitatie, show, cabaret en kleinkunst.  
Kortom 2 dikke uren genieten en animatie van de 
bovenste plank!

Einde omstreeks 17u30.

Deelnemen 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, vermeld je dit op je inschrijvingsformulier.
We informeren je nog tijdig over de preciese regeling.  

Inschrijvingen
Vooraf inschrijven is verplicht en kan, met nevenstaand inschrij-
vingsformulier, tot 16 september 2003. Je bezorgt dit formulier,
tesamen met het inschrijvingsgeld, op volgende contactadressen:

- Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus Voortstraat 53 0474/92 03 31
Freddy Van Dessel Aarschotsebaan 107 0474/95 22 09
Paul Van Roy Liststraat  34 0474/95 22 08
Victor Peeters Wildersedreef 31A 0474/99 13 51
Gwenny De Vroe Sparrendreef  21 0474/99 14 45
Willy Kemps Nederokkerzeelstraat 2 0474/95 22 10

- Voorzitters gepensioneerdenverenigingen en vrijwilligers
Sylvain Verdeyen Laarstraat  38 016/65 51 09
Maurits Overloop Kruisstraat  4 016/65 58 92
Gustaaf Meeus Peperstraat 121A 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, Gemeentehuisstraat 16 - Kampenhout
Dienst burgerlijke stand 1ste verdieping 016/65 99 33
Dienst bevolking gelijkvloers rechts 016/65 99 41

Geen inschrijving zonder voorafgaandelijke betaling!! 
Zorg dat je erbij bent!

22
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FEEST DERDE LEEFTIJD 
EN MINDERVALIDEN

Donderdag 25 september 2003

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Gelieve uw naam en adres op dit formulier in te vullen.
Kruis in onderstaande lijst aan hoe u naar de sporthal
zal komen. U regelt de inschrijving door dit formu-
lier ten laatste op 16 september 2003 af te geven
en te betalen! 

Geen inschrijving zonder betaling!

Ondergetekende,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(naam + voornaam)

……………………………….…………………………………………………………………………… straat nr. .…………………

1910 Kampenhout

Wenst deel te nemen aan het Feest van de Derde leef-
tijd en Mindervaliden op donderdag 25 september
2003 en zal vergezeld zijn van .………………… personen, zijnde:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(naam + voornaam)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(naam + voornaam)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(naam + voornaam)

Wij schrijven in voor:

Middagmaal + showprogramma .………………… x € 10

Showprogramma .………………… x € 4

Vervoer:

Wij komen met eigen middelen naar de sporthal

Wij doen beroep op de gemeentelijke busdienst

Vervoer naar de sporthal (’s morgens)*

Vervoer heen en terug*

Terug naar huis brengen (’s avonds)

* U krijgt later bericht rond plaats en uur

Handtekening
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Juni 2003
Zaterdag 28.06.03

• KWB Berg: 24 uren van Berg
• LRV De Laarstallen – ponyclub: Reuze BBQ met kinderparty 

(18u-22u) en Cowboyparty (vanaf 22u)
Zondag 29.06.03

• KWB Berg: 24 uren van Berg

Juli 2003
Vrijdag 4.07.03

• Park van Relst: Parkfeesten – Will Tura & Tura Live 2003 
Zaterdag 5.07.03

• Park van Relst: Parkfeesten – Pré Historie Live
Zondag 5.07.03

• Park van Relst: Parkfeesten – familiedag
• KVLV Nederokkerzeel: Fietsbedevaart naar Scherpenheuvel

Vrijdag 11.07.03
• Gidsenbond Midden-Brabant: Witloofwandelpad – 19u30 
• Gemeenteplein Kampenhout

Zaterdag 12.07.03
• Berg: 11-juliviering met verschillende optredens

Vrijdag 18.07.03
• VOSOG- Jodam Buken: Mossel Brossel Buken   
• VOSOG-Jodam Buken: Openluchtfuif ‘70-‘80-‘90

Zaterdag 19.07.03
• VOSOG-Jodam Buken: Mossel Brossel Buken 

Zondag 20.07.03
• VOSOG-Jodam Buken: Mossel Brossel Buken

Maandag 21.07.03
• VOSOG-Jodam Buken: Mossel Brossel Buken

Augustus 2003
Zaterdag 2.08.03

• Pax zomerfestijn: vanaf 18u30 t.v.v. parochiecentrum
Zondag 3.08.03

• Pax zomerfestijn: vanaf 12u00 t.v.v. parochiecentrum
Vrijdag 8.08.03

• Gidsenbond Midden-Brabant: Raymond Impanisfietsroute – 
19u30 St.-Servaeskerk Berg

Zaterdag 9.08.03
• Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten 

Zondag 10.08.03
• Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten

Donderdag 14.08.03
• Landelijke Gilde Berg: Halfoogstfeest

Vrijdag 15.08.03
• Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten

Zaterdag 16.08.03
• Nederokkerzeel: Kermis + optreden muziekgroepen

Zondag 17.08.03
• Nederokkerzeel: Kermis

Zondag 24.08.03
• Vakantiegenoegens: Fietstocht door Kampenhout

Maandag 25.08.03
• KVLV Kampenhout: startvergadering 

Dinsdag 26.08.03
• Ziekenzorg O.-L.-V.- Kampenhout: Ziekenreis
• Bloedinzameling van 18u tot 20u30 – vergaderzaal ocmw

Zaterdag 31.08.03
• Landelijke Gilde Relst: 22ste Dag van de Landbouw
• KVLV Relst: landbouwdag

September 2003
Woensdag 3.09.03

• Bloedinzameling van 18u tot 20u30 – gemeenteschool Berg
Zaterdag 6.09.03

• VVKSM St.-Stefanus Nederokkerzeel: Openluchtfuif
• vzw Het Project: Strijkkwartetten & liederen van 

R. Schumann & H. Wolf, St. Servatiuskerk Berg om 20u
Zondag 7.09.03

• Landelijke Gilde & KVLV Buken: Boerenkermis
Woensdag 10.09.03

• Bloedinzameling van 18u tot 20u30 – Park van Relst
Vrijdag 12.09.03

• Gidsenbond Midden-Brabant: Laar- en Listwandeling – 
19u30 St.-Stefanuskerk Nederokkerzeel

Zaterdag 13.09.03
• Kampenhout: Kermis

Zondag 14.09.03
• Animo: Mosselfestijn
• Kampenhout: Jaarmarkt + kermis

Zaterdag 20.09.03
• Duivenmaatschappij Vallen & Binnen: Groot Mosselfeest – 

vanaf 18u
Zondag 21.09.03

• Ziekenzorg O.L.V. Kampenhout: Ziekendag
• Duivenmaatschappij Vallen & Binnen: Groot Mosselfeest – 

van 12u tot 20u
Donderdag 25.09.03

• Feest derde leeftijd & mindervaliden: met Connie Neefs &
Hugo Symons.

Oktober 2003
Zaterdag 4.10.03

• OTB: 21ste Herfstfeesten 
Zondag 5.10.03

• OTB: 21ste Herfstfeesten  
Zaterdag 11.10.03

• K.F. De Eendracht: Herfstconcert, zaal Pax om 20u
Zaterdag 18.10.03

• Kon. Fanfare De Toonkunst: Berg in Concert, sporthal Berg – 
aanvang: 20u30  

Zaterdag 18.10.03
• Koninklijke Fanfare “De Eendracht” Familie eetdag in zaal Pax 

van 11u30 tot 20u
• Vakantiegenoegens: Bezoek wintertuin O.-L.-V.-Waver

Zondag 19.10.03
• K.F. De Eendracht: Familie eetdag, zaal Pax van 11u30 t/m 

20u

November 2003
Zaterdag 1.11.03

• Bivok: eetdagen
• SK Kampenhout: Nacht van Kampenhout

Zondag 2.11.03
• Bivok: eetdagen

Dinsdag 4.11.03
• Bloedinzameling van 18u tot 20u30 – vergaderzaal ocmw 

Zaterdag 8.11.03
• 11.11.11. comité: wereldfeest & kwis - sporthal Berg

Zondag 9.11.03
• Ziekenzorg O.-L.-V.- Kampenhout: Pannenkoekendag 

Vrijdag 14.11.03
• De Anjelier: Toneelvoorstelling

Zaterag 15.11.03
• De Anjelier: Toneelvoorstelling

Zondag 16.11.03
• De Anjelier: Toneelvoorstelling

Zondag 30.11.03
• MVGK vzw: Sinterklaasstoet

December 2003
Woensdag 3.12.03

• Bloedinzameling van 18u tot 20u30 – Park van Relst
Zaterdag 6.12.03

• Fanfare De Vlaamse Leeuw: Sint Niklaasconcert 
• Gezinsbond: Sinterklaasfeest – zaal Pax

Dinsdag 23.12.03
• Gezinsbond: Kerstfeest

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks inge-
richt:
• YOGA

KVLV Kampenhout: Iedere maandag van 19u30 tot 21u Turnzaal 
VGSK 0

• BLOEMSCHIKKEN
KVLV Relst: elke laatste woensdag van de maand van september 
tot mei om 13u30 en om 19u30

• 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 20u tot 21u: herenturnen 
en van 21u tot 22u: damesturnen

- KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot 21u
• FIETSEN:

- KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout: 
elke maandag van mei tot en met augustus vertrek om 19u

- KVLV Relst: elke donderdag van 15 mei t/m 30 augustus ver-
trek - 19u Park van Relst 

• 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 thuiscomposte-
ren” op het gemeentelijk containerpark van 10u tot 12u.


