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Het zetduveltje …
zat er goed in vorige editie en wel bij volgende artikelen:

Samenstelling gemeenteraad - blz. 9
Het huisnummer van raadslid Roger Swillen is 82 ipv 88.

PWA - blz. 17
Het telefoonnummer van het PWA is 016/65 04 70 en 
niet 53 achteraan.

Fietsuitstappen - blz. 18
Telefoonnummer Berg Bikers Emrin moet zijn:
016/65 69 68 ipv 58 achteraan.
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• 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
- Loods 016/65 99 76

• Politie
KaStZe:
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel 02/759 78 72

kastze@pandora.be
Wijkwerking Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 016/31 48 40
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8u tot12u

en van 13u tot17u
op dinsdagavond tot 19u

• Wachtdiensten
Dokters 016/58 90 00
Apothekers 0900/10 500

• Andere nuttige noodnummers
Medische spoeddienst / Brandweer 100
Federale politie 101

voor gsm’ers 112
Brandweer Vilvoorde 02/251 00 23
of 02/251 28 30
Rode Kruis Vlaanderen 105

Antigifcentrum 070/245 245
Aidstelefoon 078/15 15 15
Kankerfoon 0800/15 800
De Druglijn 078/15 10 20
Zelfmoordpreventie 02/649 95 55
Holebifoon 09/238 26 26
Gezondheidslijn 070/34 41 44

Card Stop (bij verlies van uw bankkaart) 070/34 43 44

IVEG (gas) 03/820 05 00
VMW (water) 016/30 13 40
PBE (elektriciteit) 016/62 99 99
WVEM (kabelTV) 02/466 22 22

Gemeente
Openingsuren administratieve gemeentediensten:

van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45
en op dinsdagavond van 17u tot 20u.
Tijdens de maanden juli en augustus zijn de administratieve
diensten telefonisch bereikbaar van 8u tot 13u en op dinsdag-
avond van 17u tot 20u, dit omwille van de zomerdienst.

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
21 juli 2004
10 september 2004 (sportdag)

De administratieve diensten zijn verdeeld over 3 adressen:
Gemeentehuisstraat 16

- bevolking - ontvangerij
- burgerlijke stand - pensioenen
- cultuur - personeel
- financiële dienst - secretariaat
- informatie - toerisme & welzijn

F. Wouterslaan 8
- informatica - stedenbouw
- milieu - technische dienst
- ruimtelijke ordening

Sporthal, Zeypestraat 26
- jeugd- en sportdienst

Bibliotheek
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout 016/65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be
Openingsuren:
maandag 16u - 20u donderdag 16u - 19u
dinsdag 16u - 20u vrijdag 17u - 19u
woensdag 14u - 18u zaterdag 10u - 13u

Containerpark
Neerstraat 20, 1910 Kampenhout 016/58 47 98

Openingsuren:
dinsdag 14u - 20u vrijdag 14u - 20u
woensdag 14u - 20u zaterdag 9u - 17u

Laatste aanbieding tot 15 minuten voor sluitingstijd.

Prettige vakant
ie !!!
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De jaarlijkse 11-juliviering steekt dit jaar in een gans ander kleed-
je: niet minder dan vijf donderdagavonden, gespreid over de
zomervakantie. 

Zitting 11 maart 2004
Eigendomsoverdracht van percelen grond in de Bulsom-
straat
Ingevolge aanpassingswerken aan het kruispunt Bulsomstraat-
Perksesteenweg (eindafrekening € 186.507,55 btw incl.) worden
de voorwaarden inzake verwerving van een deel van enkele
grondpercelen bij het openbaar domein goedgekeurd.

Definitieve aanvaarding rooilijn- en onteigeningsplan
De procedure m.b.t. het vaststellen van het rooilijn- en onteige-
ningsplan Binnenveldstraat werd afgerond (vaststelling principe
door gemeenteraad - voorlopige aanvaarding van het rooilijn- en
onteigeningsplan - openbaar onderzoek - definitieve aanvaar-
ding).
Nu kan er werk van worden gemaakt om de vastgestelde
innemingen effectief te realiseren.

Goedkeuring principieel akkoord Berghveld
De gemeente Kampenhout wenst haar sociaal huisvestingsbeleid
te activeren door realisatie van sociale kavels en eventueel
sociale huur- en/of koopwoningen.
Er werd een woningbehoeftenstudie uitgevoerd. Volgens de
studie is er voor de komende 10 jaar een tekort aan 135 wonin-
gen.  Hier bovenop komen 41 bijkomende woningen van de te
herhuisvesten campingbewoners en onteigeningen Kampen-
hout-Sas.   
In de deelgemeente Berg is er een belangrijk woonuitbreidings-
gebied, genaamd Berghveld, gelegen tussen de Nederokkerzeel-
straat en de Kerkhoflaan en op korte afstand van zowel Berg als
Kampenhout-centrum.  In een eerste fase zal er de realisatie
maximaal 74 kavels en 16 sociale huur- en/of koopwoningen
worden nagestreefd.

Nieuw pc-netwerk op gemeentehuis
Het gemeentebestuur keurde het lastenboek goed voor de
levering en installatie van een nieuw netwerk, teneinde te kunnen
tegemoet komen aan de noden van een volledig geautomatiseer-
de administratie.
De kosten worden geraamd op € 36.300 (btw incl.).  Vier poten-
tiële leveranciers kunnen hun kans wagen om de opdracht in de
wacht te slepen.

Goedkeuring verrekenstaten diverse werken
De gemeenteraad keurde de verrekenstaten van volgende
werken goed (bedragen incl. btw):
- Rioleringswerken in de Lemmekenstraat: in meer voor de som

van € 68.289,73
- Instandhoudingswerken Toren O.-L.-Vrouwkerk Kampenhout:

in meer voor de som van € 50.317,74
- Wegenwerken Langestraat: in meer voor de som van

€ 105.282,07.
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Zitting 5 mei 2004
Politieverordeningen
In het kader van de verkeersveiligheid worden ter gelegenheid
van de dorpskermissen, de verkiezingen, schoolfeesten en
Parkfeesten politieverordeningen uitgevaardigd.  De exacte
regeling is terug te vinden op de website www.kampenhout.be.
Een verwittigd man is er twee waard!

Aanvullende verkeersreglementering
De gemeenteraad opteert ervoor om een stuk van de
Kampenhoutsebaan, meer bepaald tussen de gemeentegrens
met Zemst en het kruispunt Langestraat, gedeeltelijk voor te
behouden voor voetgangers en fietsers.   Deze beslissing is nog
onderworpen aan de goedkeuring van de hogere overheid
vooraleer ze effectief in werking treedt.

Bijdrage brandweerdienst
Vermits in Kampenhout geen eigen brandweerdienst is, is de
gemeente aangesloten bij het gewestelijk groepscentrum voor de
hulpverlening van de brandweerdiensten.  De financiële bijdrage
voor het dienstjaar 2002 werd definitief vastgesteld op
€ 201.669,67.

Verlenging aansluiting scholengemeenschap GBS KaStZe
De gemeentebesturen van Kampenhout, Zemst en Steenokker-
zeel sluiten een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
af, zonder rechtspersoonlijkheid maar onder de vorm van een
interlokale vereniging, voor de vorming van een scholengemeen-
schap basisonderwijs voor het schooljaar 2004-2005.  De aan-
gesloten scholen behoren uitsluitend tot het gemeentelijk
onderwijs.  Elke deelnemende gemeente draagt zelf haar wer-
kingskosten.

Gemeentelijke muziekschool
A. Indexering lonen onderwijzend personeel

De vaste vergoeding welke voor het volledige schooljaar
aan de leraren van de gemeentelijke muziekschool wordt
toegekend wordt jaarlijks herzien op 1 september, voor zover
een indexaanpassing moet worden doorgevoerd.

B. Aanpassing inschrijvingstarieven
Zie pag. 17  

(Openbare) Werken
- De elektriciteitskast op de hoek van de Vekestraat-

Mechelsesteenweg te Kampenhout zal worden verplaatst
-  kostenraming: € 3.051,97 (btw incl.).

- Voor de onderhoudswerken aan de pastorie te Buken werd
een prijsvraag uitgeschreven.  De opdracht werd inmiddels
toegewezen aan de laagste inschrijver.

- In 2002 werd een overeenkomst afgesloten tussen de A.W.V.
en het gemeentebestuur voor het gezamenlijk uitvoeren van
werken ter hoogte van Kampenhout-Sas.  Er stelde zich later
echter een probleem m.b.t. de subsidiëring van de riolering.
Via een eenmalige en uitzonderlijke procedure krijgt het
gemeentebestuur nu toch het  rioleringsproject gesubsidieerd
voor een bedrag van € 1.137,705.  Hiervoor werd een bijakte
aan de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst goed-
gekeurd.

Jeugd
Het werkingsverslag 2003 (Jeugwerkbeleidsplan 2002-2004)
werd goedgekeurd, evenals het jaarplan 2004.

Gebruiksovereenkomst voor uitbating speelterrein te
Nederokkerzeel goedgekeurd
De gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de
eigenaar van een perceel in de Peperstraat waar een speelterrein
zal worden ingericht werd goedgekeurd.

Toelage voor aankoop van een compostvat of compostbak
Het gemeentebestuur moedigt het thuiscomposteren van
keukenafval en klein tuinafval aan door het verlenen, onder
bepaalde voorwaarden,  van een éénmalige toelage per gezin
van € 5 bij de aankoop van een compostvat met minimale
inhoud van 200 l. of voor de aankoop van een compostbak
bestaande uit 3 compostelementen en 1 dakelement.

Schoolfruitactie
Het gemeentebestuur gaat akkoord tot het verderzetten van de
zogenaamde schoolfruitactie gedurende het schooljaar 2004-
2005, onder dezelfde vorm als de lopende campagne :
- kleuters: 1x/maand gratis een stuk seizoensfruit;
- kinderen lagere school : 1x/week een stuk seizoensfruit waar-

voor een ouderbijdrage aan kostprijs wordt gevraagd.
De kosten van het fruit voor de kleuters worden voor alle
scholen gedragen door het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur hoopt
hiermee haar steentje te
kunnen bijdragen om de
fruitconsumptie te bevor-
deren wat de algemene
gezondheid van de
schoolgaande jeugd ten
goede komt.



Nieuwe gezichten
Sinds 1 januari 2004 werd het gemeentepersoneel
uitgebreid: Katleen Somers komt de toeristische
dienst versterken in het Witloofmuseum.
Wonende in de deelgemeente Berg, zocht en vond
zij, na de geboorte van haar dochtertje, werk dichter
bij huis. Katleen kan je bereiken via S: 016/22 33 80
of mail naar: witloofmuseum@kampenhout.be.

Op de sportdienst nemen we afscheid van Nele Peeters
die dichterbij huis een job gevonden heeft.  Hartelijk
dank & veel succes Nele!
Een sportdienst zonder sportfunctionaris is ook
maar niks en daarom komt Leen Cox in Neles
plaats, welkom Leen!

juni 2004
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Huwelijken
Onze oprechte gelukwensen aan de kersverse paren!

Andries Boone & Lidia Kuznetsova uit Nederokkerzeel
3/02/2004 
Gregory Janssens & Valérie Keuterickx uit Kampenhout
21/02/2004 
Nicholas Duggan & Kirsten Joossens uit Berg
27/03/2004 
Peter Wuyts & Astrid Mora uit Nederokkerzeel
27/03/2004 
Jozef De Smedt & Angélique Bouchez uit Kampenhout
17/04/2004 
Luk Smolders & Anne-Marie Van Espen uit Kampenhout
1/05/2004 
Chris Peeters & Kitty Greveraars uit Kampenhout
1/05/2004 
Bart Crommelinck & Heidi Pfannstiel uit Kampenhout
1/05/2004 
Andries Vanhoof & Liesbet Vrebosch uit Kampenhout
12/06/2004 
Eric Van Steenwinckel & Els Michiels uit Kampenhout
12/06/2004 

Onze gelukwensen gaan eveneens uit naar de jonge paren die
hun namen niet wensten te zien verschijnen. 
De "trouwertjes" van na 15 juni 2004 worden opgenomen in de
volgende editie van de gemeenteberichten.

100 kaarsjes
Kampenhout heeft opnieuw een eeuwelinge: Emma Vander-
maelen! Geboren op 25 maart 1904 te Kampenhout woont ze
er nog steeds op de Haachtsesteenweg 366.  Van harte proficiat!

De openbare weg
- Plaatsen van afsluitingen en/of planten van hagen

langsheen de openbare weg
Regelmatig stellen we vast dat eigenaars bij het afsluiten van
hun eigendom onrechtmatig bezit nemen van het openbaar
domein. 
Bij renovatie van de tuin of in geval van nieuwbouw wordt in
vele gevallen door de eigenaar onvoldoende onderzoek ver-
richt m.b.t. de bepaling van de grenslijn van het openbaar
domein.  Zo gebeurt het soms dat de afsluiting wordt opgericht
achter de rand van het voetpad.   Op die manier kunnen nuts-
maatschappijen geen gebruik maken van de onverharde berm
om nieuwe leidingen te leggen of bestaande leidingen aan te
passen.   Soms plaatst men de afsluiting op gelijke hoogte met
die van de buurman, wat weer heel wat vragen oproept over
een correcte inplanting van de afsluiting.
Dit alles is om moeilijkheden vragen.  Om zeker te zijn,  raden
wij de eigenaars aan een schriftelijke toelating van de gemeen-
te te verkrijgen om afsluitingen, muurtjes, paaltjes of andere
obstakels te bouwen en/of hagen, bomen, beplantingen uit te
voeren langsheen de openbare weg.    
Je kan deze aanvraag tot toelating zenden naar:

Gemeentebestuur Kampenhout
Ruimtelijke Ordening
F. Wouterslaan  8
1910 Kampenhout

- Parkeren
Autobestuurders parkeren zich vaak op de verharde voet- en
fietspaden.  Dit is -tenzij er een tijdelijke politieverordening
geldt, aangeduid met de betreffende verkeersborden-
verboden!!  Eén verwittiging kan, een tweede maal wordt er
pv opgesteld.

- Oprit
Nogal wat mensen hebben op hun oprit steentjes liggen.   Daar
is niets op tegen.  Wanneer die steentjes echter verschuiven
naar het verharde fietspad, dan hebben de fietsers wel een
probleem.  Wees hoffelijk en vaag de ontsnapte steentjes terug
bijeen op uw oprit.
De fietsers en voetgangers danken u.

6

NIEUW!

Belbus
De buurtbus werd eind april afgeschaft omdat er te weinig men-
sen gebruik van maakten. Het gemeentebestuur en De Lijn
onderhandelen nu over de invoering van een "belbus".
Vermoedelijk rijdt deze vanaf september/oktober 2004.
Meer tekst en uitleg mag je verwachten in een volgende editie
van de gemeenteberichten.
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DIENST IN DE KIJKER
Zoals beloofd in de maarteditie zetten we voortaan een dienst
in de kijker.  Het gemeentesecretariaat, onder leiding van de
secretaris, bijt de spits af.

Het secretariaat is een stafdienst bij de gemeentesecretaris.
Vanuit dit centrum worden alle beleidsbeslissingen, zowel op
niveau schepencollege als gemeenteraad gecentraliseerd, geno-
tuleerd en verspreid naar de verschillende diensten voor uitwer-
king en dossierafhandeling.

De personeelsadministratie (ca. 80 personeelsleden) valt ook
onder deze dienst.

Secretaris Dominique Coucke S 016/65 99 21
gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat
Marie-Josée Van Ingelgom S 016/65 99 22
Carla Rutgeerts S 016/65 99 23

secretariaat@kampenhout.be

Personeelsdienst
Marie-Christine Sunaert S 016/65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Afschaffing eensluidend verklaard
afschrift
Vanaf 31 maart 2004 is voor burgers en ondernemers, een een-
sluidend verklaard afschrift van documenten die bestemd zijn
voor de Federale en Vlaamse overheden niet meer nodig.
Voortaan is een goed leesbare kopie van diploma’s, overeenkom-
sten, facturen, statuten van vennootschappen, enz. voldoende.
Deze afschaffing heeft alleen betrekking op voor eensluidende
verklaarde kopieën die door burgers of private ondernemingen
moesten worden voorgelegd.  Ze heeft geen betrekking op voor
eensluidend verklaarde kopieën die tussen de overheden
circuleren.

Energie jaarrapport 2003
Het gemeentebestuur van Kampenhout doet reeds geruime tijd
beroep op PBE voor de ondersteuning van haar energiebeleid.
In dit kader worden de belangrijkste gebouwen van de gemeen-
te maandelijks opgevolgd in een energieboekhouding.  Nu is het
jaarrapport 2003 uit.
Met dit jaarrapport krijg je een duidelijk overzicht van de door de
gemeente geleverde inspanningen (energieboekhouding,
Energie-audits, Thema-audits en adviezen duurzaam bouwen) en
de bijgaande resultaten.  Een ideaal rapport dus om zicht te krij-
gen op het energiebeleid.
Zo blijkt dat in het gemeentehuis en de sporthal Zeypestraat het
elektriciteitsverbruik daalt.  Het mooiste bewijs van het feit dat
doorgedreven sensibiliseren, het plaatsen van een zonneboiler
en het realiseren van een relighting-project in de sporthal ook
effectief resultaten kan opleveren.  Het elektriciteitsverbruik van
Berg + school stijgt dan weer lichtelijk.  Inzake brandstof wordt er
in het gemeentehuis in 2003 minder verbruikt dan in 2002.
Wat water betreft daalt het verbruik in het gemeentehuis, stijgt
het in de sporthal Berg+school en blijft het status quo in de sport-
hal Zeypestraat.    

Verenigingen
Oproep
Heeft je vereniging een wijziging ondergaan?   Nieuwe voorzitter,
nieuw adres, ander telefoonnummer, …?
Laat het ons weten dan vermijden we fouten in de verenigingen-
lijsten en komen geïnteresseerden bij de juiste personen terecht!
Je kan dit schriftelijk doen:
Gemeentebestuur Kampenhout, Informatiedienst
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
S 016/65 99 32  -  @: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Vermits de energieboekhouding van de bibliotheek, de gemeen-
teschool van Nederokkerzeel en de loods in de loop van 2002
opgestart werden, is het onmogelijk om vergelijkingen te maken
tussen de verbruiken van 2002 en 2003.
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Kermis in Nederokkerzeel
Naar aanleiding van Nederokkerzeelkermis op 22 augustus
2004 staken enkele Nederokkerzelenaars de koppen bij
elkaar.  Onder de naam "Nederokkerzeel Bruist" organiseren
zij verschillende ludieke activiteiten; een kermis die je zeker
moet mee-maken!

Heb je zin om mee te doen, heb je ideeën, een hobby, een
vereniging, … laat het hen weten!

Er is een "levende" website waar de activiteiten worden
omschreven:
http://www.freewebs.com/nederokkerzeelkermis. 

Mis deze kermis vooral niet en nodig zeker familie en vrien-
den uit. Eindelijk kermis!!

Contactpersonen:
Stefaan Deraedemaeker - S 016/65 16 12
Wim Peeters - S 0475/52 05 90

ADVIESCHEQUES
De Vlaamse overheid wil kwaliteitsvol bedrijfsadvies in kleine en
middelgrote ondernemingen stimuleren d.m.v. de adviescheque.
De adviescheque is een subsidiemaatregel die ondernemingen
de mogelijkheid geeft om externe knowhow aan te trekken tegen
een sterk verminderde prijs.
Via een eenvoudige procedure op het internet kan een onderne-
ming adviescheques inkopen wanneer ze er behoefte aan heeft.
Adviescheques hebben een waarde van € 30.  Daarvan wordt
50% betaald door de onderneming en 50% door de Vlaamse
overheid.  Een onderneming mag per kalenderjaar maximaal
820 adviescheques reserveren.

Welke ondernemingen
Kleine ondernemingen, een aantal vrije beroepen en middelgro-
te ondernemingen komen voor het systeem in aanmerking.
Voorwaarden zijn dat uw onderneming:
- een exploitatiezetel heeft in het Vlaams Gewest
- een adviesproject heeft dat betrekking heeft op een aanvaard-

bare activiteit
- geen vzw is.

Gebruik
Enkel om een beroep te doen op een erkende adviesinstantie
voor: - bedrijfsadvies

- haalbaarheidsstudies
- uitvoerbaarheidsstudies
- begeleiding bij implementatie

Opgelet! De diensten mogen niet:
- van permanente of periodieke aard zijn;
- tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderne-

ming behoren (vb. routinematig belastingadvies,
regelmatige dienstverlening op juridisch vlak of
reclame)

- slaan op subsidieadvies.

Technische analyses die geen deel uitmaken van een advies-
project, komen ook niet in aanmerking.

Aanmelden en -kopen
Vooraleer je cheques kan aanvragen, moet je je onderneming
registreren via www.vlaanderen.be/adviescheque.
Nadien gebruik je je paswoord en login om de nodige cheques
te bestellen.

Informatie
Cel Adviescheques
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Markiesstraat  1
1000 Brussel

Nieuwe uurregeling De Post
maandag 9u00 - 12u30 13u00 - 16u30
dinsdag 10u00 - 12u30 13u30 - 18u00
woensdag 9u00 - 12u30 13u00 - 16u30
donderdag 9u00 - 12u30 13u00 - 16u30
vrijdag 9u00 - 12u30 13u00 - 16u30
Op zaterdag en zondag is De Post gesloten.
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In navolging van de 7 Kampenhoutse Kunstenaars start het gemeentebe-
stuur i.s.m. de Kampenhoutse cultuurraad met een tentoonstelling van
Jonge Kampenhoutse Kunstenaars.
De tentoonstelling valt samen met de septemberkermis te Kampenhout
en gaat door in de schepenzaal van het administratief centrum,
Gemeentehuisstraat 16 en dit op zaterdag 11 september 2004 van
15u tot 20u en op zondag 12 september 2004 van 9u tot 17u.
U komt toch ook dit nieuw aanstormend talent aanmoedigen?

NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF juni 2004

1ste editie Jonge Kampenhoutse kunstenaars

Vijf enthousiaste jongeren spreiden hun talenten tentoon:
Gwenny Kemps
Mathieu Menten
Romina Cervesato
Lisa De Raedemaeker
Tatiana Rodaro
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Kinderburgemeester
Het is weer zover: op zondag 4 juli 2004 wordt de nieuwe
kinderburgemeester verkozen.  Voor de 20ste keer op rij al.
Alle Kampenhoutse jongeren geboren in 1992, 1993 en
1994 kunnen deelnemen aan de verkiezing te
Kampenhout-Relst.

Op de verkiezing wisselen denkvragen en praktische proe-
ven elkaar af.  De kinderburgemeester wordt tijdens
zijn/haar ambtstermijn uitgenodigd op tal van plechtig-
heden, o.a. bij de jaarlijkse opening van de meikermis in
Kampenhout.  Je krijgt de kans om een dag "stage" te
lopen bij de echte burgemeester.    

Indien je meer inlichtingen wenst of je wil je inschrijven,
dan kan je bellen naar 016/65 69 81.

Kasteellaan afgesloten
Tijdens de vakantieperiode (juli - augustus) wordt de
Kasteellaan ter hoogte van het speelplein afgesloten voor
doorgaand verkeer.

Het begint te rollen voor het Ballroomquartet; de overwin-
naars van Rockvonk 2002.

Het talentvolle viertal heeft sinds 4 maart zijn eerste full-
album klaar: "Surfing Sufi".  Hierop worden alle registers met
veel overtuiging opengetrokken en kan Ballroomquartet min-
der dan ooit in een vakje worden geplaatst. Op dit album
combineren ze akoestische instrumenten met samples en
electronica.   

Haast je naar de platenwinkel!!!

www.ballroomquartet.com

Fullcd Ballroomquartet
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Radio-actieve bliksemafleiders 
Niet vergunde of niet langer gecontroleerde radio-actieve
bliksemafleiders zijn verboden.  Het gemeentelijk patrimonium
werd grondig gecontroleerd; op geen enkel gebouw werden
radio-actieve bliksemafleiders terug gevonden.
Heeft u weet van het bestaan van een radio-actieve bliksemaflei-
der op private eigendommen, meld het aan de milieudienst
(016/65 99 04).   Zelf afbreken is echter uit den boze!!  Enkel
vier erkende bedrijven mogen radio-actieve bliksemafleiders
verwijderen en dit op kosten van de exploitant.
Hoe zo’n bliksemafleider eruit ziet en wie deze veilig kan
verwijderen, vind je op de website: 
http://www.fanc.fgov.be/bliksemafleider.
Voor bijkomende info kan je terecht bij Edith Goes
S 02/289 20 20,  mailto: edith.goes@fanc.fgov.be. 

Adem diep in
Uit studies blijkt dat de meeste Vlamingen tevreden zijn met de
lucht die ze inademen.   Nochtans kampt één op vijf kinderen
met astmaklachten! Tienduizenden kinderen hebben "puffertjes"
nodig om te leven.  Luchtverontreiniging is een probleem van
iedereen.  Door de zware verontreiniging van de lucht zetten we
een zware hypotheek op onze gezondheid en de gezondheid van
het milieu.

In de brochure "Adem diep in" worden bijna 200 bruikbare tips
gegeven hoe we al dan niet onrechtstreeks een positieve invloed
kunnen hebben op de kwaliteit van de lucht.  Hieronder geven
wij er u enkele:
• Laat uw auto thuis voor korte afstanden. Een koude motor ver-

bruikt in vergelijking met een warme tweemaal zoveel brand-
stof en stoot meer schadelijke stoffen uit. De katalysator werkt
immers pas als hij opgewarmd is.

• Neem de tram, de bus of de trein en laat de files voor wat ze
zijn.

• Geniet van de snelheidslimiet; veiliger en milieuvriendelijker.
• Houd rekening met de oriëntatie van uw gevel om uw planten-

keuze te bepalen. Heeft u een gevel aan de zuidkant? Leid dan
fruitbomen langs de gevel en oogst lekkers vanuit uw raam.

• Met permanente bodembedekking maakt onkruid geen kans.
• Het water waarin u aardappelen heeft gekookt, is een uitste-

kend middel tegen onkruid op het trottoir of op andere verhar-
dingen.

• Zet nooit warme gerechten rechtstreeks in uw koelkast of diep-
vriezer.

• Schakel de oven uit enkele minuten voor het eten klaar is.
• In bestaande huizen is

dakisolatie geen overbo-
dige luxe. De overheid
beloont u er voor met
een belastingsverminde-
ring van 40 % van het
geïnvesteerde bedrag
(maximaal € 500).

Indien je meer nuttige tips
wil leren kennen en toe-
passen, kan u de brochure
"Adem diep in" gratis afha-
len op het gemeentehuis.

Milieutips voor een milieuvrien-
delijk tuinfeest
Barbecuen in de tuin, gezellig samen eten onder een stralend
zonnetje, … wie geniet er niet van?  Dikwijls gaat dit wel ten koste
van het milieu.  Verliest het hele gebeuren dan zijn charme als je
aan het milieu moet zitten denken?  Absoluut niet.   Enkele nut-
tige tips voor een milieuvriendelijk tuinfeest vind je hier:
• Neem liefst wasbaar tafellinnen i.p.v. servetten en tafellakens

van papier; je kan het ontelbare keren meer gebruiken.  In
plaats van een gewoon tafellaken kan je ook een vrolijk bedruk-
te wasdoek gebruiken.  Even een sponsje erover en klaar is
kees!

• Kartonnen of plastieken borden, bekers, bestek worden vlot
verkocht en gebruikt.  Maar na gebruik veroorzaken ze een
heuse afvalberg.  Gebruik liever gewone borden en bestek,
maak er nadien een buitenactiviteit van door gezamenlijk in
openlucht af te wassen d.m.v. een grote wasteil met sop in de
tuin!

• Steek het vuur van de barbecue liever niet aan met aanmaak-
blokjes: ze bevatten petroleum.  Fijne droge takjes of schaaf-
krullen vatten meteen vuur en daarmee is je barbecue ook ver-
trokken.

• Denk aan je gezondheid: wacht tot de houtskool helemaal wit
is vooraleer je begint te bakken of te roosteren.

• Gebruik metalen satéstokjes: je hoeft ze niet weg te gooien
omdat je ze kan afwassen.

• Verse groenten i.p.v. voorverpakte smaken véél beter.
• Waarom geen herbruikbare ijsblokvormpjes?
Meer interessante tips weten?
Surf naar www.kampenhout.be/milieu, neem de verwijzing naar
"Energie" gevolgd door "milieutips van de provincie".
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Meer subsidies voor bebossing
landbouwgronden
De Europese en Vlaamse overheid hebben samen een nieuwe
subsidieregeling uitgewerkt om bebossing aantrekkelijker te
maken; zo voorziet de regeling in een forse verhoging van de
inkomenscompensatie. Daarnaast kan men ook aanspraak
maken op subsidies voor de aanleg van een mantelstruweel of
brandsingel. 

Voorwaarden
Om voor de subsidies in aanmerking te komen, moet aan twee
voorwaarden voldaan zijn : 
• Minstens een halve hectare landbouwgrond moet worden

bebost. Het bos moet bovendien gelegen zijn in het Vlaamse
Gewest. Dat het om landbouwgrond moet gaan, betekent
daarom niet dat de grond ook als agrarisch gebied moet zijn
ingekleurd. 

• Het landbouwgebruik van de grond mag niet eerder zijn stop-
gezet dan 5 jaar voor u de subsidie aanvraagt. Als ‘landbouw-
gebruik’ worden onder meer beschouwd: 
- bouwland voor graan, peulvruchten en verse groenten, aard-

appelen, suikerbieten, hakvruchten, handelsgewassen, zaai-
zaad en plantgoed,

- blijvend grasland,
- meerjarige culturen: boomgaarden, kleinfruit, boomkwekerij-

en, ...
- braakliggende landbouwgrond.

Alle nieuwe aanplantingen moeten 25 jaar als bos behouden
blijven en kunnen daarna niet zomaar worden gerooid. Hiervoor
moet dan een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing
worden aangevraagd en eventueel een toestemming worden
verkregen van de minister bevoegd voor leefmilieu.

Subsidies
Iedereen kan de subsidie aanvragen: privé-eigenaars, openbare
eigenaars, pachters, vennootschappen, ocmw’s, kerkfabrieken.
Is de grond echter verpacht dan kan alleen de pachter de
subsidies aanvragen. De eigenaar moet dan wel zijn akkoord
verlenen over de bebossing.  De aanvrager hoeft dus zeker geen
landbouwer te zijn. Een landbouwer maakt wel aanspraak op een
hogere inkomenscompensatie dan een niet-landbouwer.

Bepaling subsidiebedrag
Het subsidiestelsel berust op drie pijlers: men krijgt geld om het
bos aan te planten en te onderhouden en er wordt voorzien in
een inkomenscompensatie. Het totale subsidiebedrag hangt
natuurlijk af van het aantal hectaren: hoe groter het bos, hoe
groter de totaalsom.

Meer info over dit subsidiebesluit is te vinden op:
www.bosengroen.be. 
De beknopte folder en/of de uitgebreide brochure ‘Meer subsi-
dies voor de bebossing van landbouwgronden’ zijn te verkrijgen
op tel 02/553 82 14 of e-mail sandra.nijs@lin.vlaanderen.be.

Vraag je groenbon …
… niet om je eigen tuin op te frissen, wel om de groene
kwaliteit van je buurt te verbeteren.

Ideeën:
• een groen zithoekje in de buurt;
• gevels begroenen en/of

tegeltuintjes aanleggen;
• …

Iedereen die het groene
karakter van zijn buurt
wil bevorderen, heeft
recht op financiële
steun van de Vlaamse
overheid. Maak er
gebruik van !

Meer info: 
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
afdeling Bos & Groen
S 02/553 81 12
of 0477/56 05 09
www.bosengroen.be

Adreswijzigingen
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

VLM Vlaams-Brabant, Diestsevest 25 – 3000 Leuven
S 016/31 17 00     X 016/31 17 99

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten (FAVV)

Provinciale Controle-eenheid Vlaams-Brabant
Greenhill Campus
Interleuvenlaan 15E

3001 Haasrode (Leuven)
S 02/768 01 23 (permanente dienstverlening)
@: karel.de.wet@favv.be
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Op 16 december 2002 startte het OCMW Kampenhout met
de bouw van 10 extra flats. De werken werden voltooid op
10 februari 2004 en de nieuwe bewoners konden hun intrek
nemen op 8 maart 2004. Alle nieuwe flats zijn inmiddels al
verhuurd en bewoond.
Naast de 15 serviceflats die reeds in  juni 2000 in gebruik zijn
genomen, werden op 14 mei 2004 de 10 nieuwe flats
officieel ingehuldigd door OCMW-voorzitter Daniël Vanderbeken
en burgemeester Jean Meeus. Op deze inhuldiging werden naast
de bewoners en hun naaste familie ook de hele buurt uitgeno-
digd om kennis te maken met de flats en hun nieuwe bewoners.

De serviceflats vormen een functioneel geheel waar binnen de
bewoners elk hun eigen flat hebben. Het verblijf in een service-
flat is erop gericht de zelfstandigheid van de bewoners zo lang
mogelijk te waarborgen.

De bewoners kunnen beroep doen op één of meerdere
thuishulpdiensten van het OCMW.
De flats staan open voor valide en mindervalide bewoners die
nog voldoende zelfredzaam zijn en dit vanaf de leeftijd van
60 jaar.
Voor echtparen of samenwonenden moet één van beide partners

minstens 60 jaar zijn. De verblijfskosten van 20,70 euro per dag
dekken de kosten voor de bewoning van de individuele flat
alsook de elektriciteit, de verwarming, het waterverbruik en de
gemeenschappelijke delen van het gebouw en de personeels-
kosten.
De serviceflats bestaan elk uit een inkomhal, een ingerichte
keuken, een woonkamer, een wc en douche. Het wassalon en
de badkamer met ligbad zijn gemeenschappelijke ruimten.

Er wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst omdat de vraag het
aanbod ruimschoots overschrijdt. Van zodra er een plaatsje
vrijkomt, gaat de verantwoordelijke op huisbezoek. Zij geeft een
woordje uitleg over de werking van de diensten.
De verantwoordelijke maakt ook een sociaal verslag op waarin de
redenen tot aanvraag duidelijk omschreven worden.  Dit verslag
is het resultaat van een voorafgaand administratief, financieel en
sociaal onderzoek.
Het verslag wordt aangevuld met een medisch attest. De vraag
naar een serviceflat wordt voorgelegd aan de leden van het Vast
Bureau, die dan op basis van het sociaal verslag, een beslissing
nemen inzake de toekenning van een serviceflat.

Officiële inhuldiging 10 nieuwe serviceflats “De Waaier”
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Voorstelling van de nieuwe speelpleinverantwoordelijke:
Sarah Spitaels neemt vanaf nu de organisatie van het Speelplein
voor haar rekening. Ze is in juni 2003 afgestudeerd aan de
HIRL te Lovenjoel, waar ze gedurende 3 jaar Sociale
Readaptatiewetenschappen heeft gestudeerd.  Zelf woont ze in
Kampenhout en kent het Grobbeltje vanuit haar kinderjaren.
Zij wil samen met de monitoren en hoofdmoni’s, de kinderen
een onvergetelijke zomervakantie bezorgen. 

Wie kan er grobbelen?
Alle Kampenhoutse kinderen tussen 3 en 16 jaar.

Grobbeluren
Elke werkdag van 9 tot 16 uur (uitgezonderd verlofdagen)
Opvang vanaf 7u30 en van 16u tot 18u.

Kostprijs
Wie vooraf inschrijft betaalt per dag:
1ste kind: € 5
2de kind: € 4,40
3de kind: € 3,80
Vanaf 4de kind: gratis
Wie niet is ingeschreven, betaalt € 7/dag.
Voor de opvang vóór 8u en na 17u wordt € 1,25 gevraagd. 

Grobbelen voor kleuters
De allerkleinsten zijn de geeltjes en de roodjes. Zij beleven de
gekste avonturen in de Chirolokalen in Relst.
Hun avontuur bestaat uit:
• spelletjes in eigen groep: juwelen maken, reis rond de

wereld, …
• vrij spel: schminken, knutselen, …
• uitstappen: naar de speeltuin, …

Grobbelen voor kinderen
Kinderen die het eerste leerjaar gedaan hebben, zitten in de oude
boerderij van Kampenhout.  De kinderen hebben de kleur groen,
paars, blauw en oranje.
Hun avonturen bestaan uit: 
• spelletjes in eigen groep: bosspel, voetbal, knutselen, …
• vrij spel: in de zandbak, baseball, …
• uitstappen: naar ’t zwembad, de speeltuin, …

MONITOR WORDEN
Ben je 16 jaar of ouder? 
Ben je bereid een monitorencursus te volgen?
Ben je iemand die graag omgaat met kinderen en leeftijds-
genoten?
Ben je een creatief, enthousiast en sociaal iemand?
Indien ja, dan ben jij diegene die we zoeken!

Inlichtingen
Sarah Spitaels, Speelpleinverantwoordelijke
OCMW  -  Dorpsstraat 9  -  1910 Kampenhout
S 016/ 31 43 20   -   X 016/ 65 04 53
GSM: 0472/84 01 56
@: sarah.spitaels@ocmw.kampenhout.vera.be

Elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 16u,
dinsdagavond op afspraak.

Nuttige adressen

Speelplein ’t Grobbeltje
S 016 65 12 65  -  GSM 0472/84 01 56
Cellebroedersweg 16  -  1910 Kampenhout 

Speelplein ’t Grobbeltje kleuters
Chirolokalen, Hutstraat 41   -  1910 Kampenhout
GSM 0472/84 01 56

Speelplein ’t Grobbeltje

Provinciale
tussenkomst
telefoonkosten
Rechthebbenden
Telefoonabonnees die bij Belgacom kunnen genieten van het
sociaal tarief en minimum 75 jaar zijn of gehandicapt en
geïsoleerd zijn.  Echtparen moeten beiden 75 jaar zijn of één per-
soon tellen van 75 jaar en één persoon met een handicap van
minimum 66%.

Werkwijze
Gerechtigden op deze tussenkomst, dienen hun eerste telefoon-
factuur van 2004 binnen te brengen op het OCMW.

Meer info
Bekom je op de sociale dienst van het OCMW Kampenhout
S 016/31 43 10
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Slechtzienden die over een gezichtsscherpte op beide ogen
beschikken van minder dan 6/10 na correctie kunnen een
machtiging aanvragen voor het gebruik van een gele stok.

5. De veiligheidsgordel
- De vrijstelling voor het dragen van de autogordel op grond

van gewichtige medische tegenindicaties kan worden
aangevraagd bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
S 02/287 44 02.

6. De speciale kaart parkeren voor personen met een
handicap
De speciale kaart parkeren voor personen met een handicap
geldt in alle lidstaten van de Europese Unie.  De speciale kaart
parkeren geeft het recht op parkeren op plaatsen uitsluitend
voorbehouden aan personen met een handicap, onbeperkt
parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is en gratis
parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeer-
meter beperkt is.
Dit recht wordt niet automatisch toegekend, informeer eerst bij
het ocmw.

Meer info
OCMW, Sociale dienst S 016/314 310.

Sociale tegemoetkoming inzake
mobiliteit
1. Personen met een visuele handicap

- van 75% hebben recht op een kaart voor begeleider op
tram of bus;

- van 90% vermindering gezichtsvermogen hebben recht op
de nationale verminderingskaart voor het gemeenschappe-
lijk vervoer;

- volledige blindheid: hebben bij aankoop van een wagen
voor persoonlijk gebruik recht op vrijstelling van btw,
inverkeerstelling en verkeersbelasting.  Zij hebben eveneens
recht op verlaagd btw-tarief van 6% bij onderhoud en
herstellingen aan de wagen.

2. Personen met een fysieke handicap
- van 50%, uitsluitend op de onderste ledematen hebben

recht op de Europese parkeerkaart en op de kaart kosteloze
begeleider van de NMBS, De Lijn, de Minibus MIVB en de
TEC.  Ze hebben ook vrijstelling van inverkeerstelling en ver-
keersbelasting.

- van 80% blijvende invaliditeit of een verminderde zelfred-
zaamheid van minstens 12 punten of recht op een integra-
tietegemoetkoming categorie III of IV hebben recht op de
Europese parkeerkaart, de kaart kosteloze begeleider van de
NMBS, De Lijn, de Minibus MIVB en de TEC.

- volledige verlamming of amputatie van de bovenste lede-
maten: hebben bij aankoop van een wagen voor persoon-
lijk gebruik recht op vrijstelling van btw, inverkeerstelling, ver-
keersbelasting en verlaagd btw-tarief van 6% bij
onderhoud en herstellingen van de wagen.

3. Oorlogsinvaliden
- met 50% oorlogsinvaliditeit hebben recht op de Europese

parkeerkaart, vrijstelling van btw bij aankoop van een wagen
voor persoonlijk gebruik en verlaagd btw-tarief van 6% bij
onderhoud en herstellingen aan de wagen.

- 60% oorlogsinvaliditeit: hebben recht op een Europese
parkeerkaart.  Vrijstelling van inverkeerstelling en verkeersbe-
lasting, vrijstelling van btw bij aankoop van een wagen voor
persoonlijk gebruik.  Verlaagd btw-tarief van 6% bij onder-
houd en herstellingen.

4. De witte blindenstok en gele stok
- Volledig blinden en slechtzienden die na een correctie, voor

elk oog, hetzij een gezichtsscherpte van 1/10 of minder,
hetzij minder dan 20° bezitten, kunnen een machtiging
vragen tot het gebruik van een witte blindenstok.
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Kampenhoutse gemeentescholen actief ...

Belangrijke data
Inschrijvingen volgend schooljaar :
- 1 juli t/m 6 juli 2004
- 23 augustus t/m 31 augustus 2004.

telkens van 8u tot 14u, of na telefonische afspraak

Nog voor het nieuwe schooljaar start, gaan onze klasdeuren
reeds open:
Kom een kijkje nemen in je klas en maak kennis met de juf of
meester.
Open klassen op vrijdag 27 augustus van 14u tot 17u
Alle juffen en meesters zullen er ook zijn.

Kabouterberg
Onze kleuters verkleden zich soms als kabouters en gaan zo op ver-
kenning door de bossen.

Verkeersles
Les krijgen van een politieagent zo leer je hoe je veilig kunt
omgaan met het drukke verkeer.
En jong geleerd is oud gedaan … Eens op de "échte moto" van
de politie mogen zitten is dat geen leuke ervaring?

Megafeest
De zesdeklassers kregen een heel jaar lang les over MEGA: Mijn
Eigen Goede Antwoord.  Zo leerden ze zich weerbaarder op te
stellen tegen negatieve invloeden van de omgeving.
Als afsluiter was er het Megafeest waar ze leerden dat feesten
ook kan gepaard gaan met gezonde hapjes en drankjes.

Zeeklas
De vierde klassers van Berg & Nederokkerzeel waren op zeeklas in De Haan van 4 t/m 7 mei 2004.
Dat de leerlingen zich daar geen dag verveeld hebben, blijkt uit hun agenda: gewekt worden met
muziek, ochtendgym, ontbijten, leerrijke stadsbezoeken, uitwaaien op het strand, een boottocht,
een kijkje bij de vismijn, lekker eten, snoepen van een ijsje,  … zelfs een heuse politiecontrole op
de bus!



Tarieven muziekschool
De tarieven van het inschrijvingsgeld voor de leerlingen van de gemeentelijke muziekschool worden als volgt vastgesteld:

Kampenhout Niet-Kampenhout
KLEUTERS (min 8 j. - geboren na 1/01/1985)

Basispakket instrument (alleen) € 125 € 250

LAGERE GRAAD (vanaf 3de leerjaar)
Basispakket muziek Notenleer + instrument € 125 € 250
Basispakket woord Woord € 75 € 150
Vrije leerling Instrument alleen € 300 € 300

Aanvullende les € 250 € 300
Notenleer (alleen) € 50 € 100

MIDDELBARE EN HOGERE GRAAD (na diploma notenleer)
Basispakket 1 Instrument of woord € 95 € 190
Basispakket 2 Instrument of woord +

Aanvullende les € 190 € 380
Vanaf 2de aanvullende les € 250 € 300

VOLWASSENEN (+ 18j. - geboren vóór 1/01/1984)
Notenleer + instrument € 250 € 500
Woord € 150 € 300
Instrument alleen € 250 € 300
Aanvullende les € 250 € 300
Notenleer (alleen) € 100 € 200

ORKEST & SAMENZANG (voor iedereen)
€ 125 (enkele inschrijving)
€ 75 (aanvullende inschrijving)

De vastgestelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de levensduurte en dit telkens voor een periode van 12 maanden.
De basisindex van 1 mei 2003 wordt als referte gehanteerd.

Vanaf het 3de kind is het inschrijvingsgeld van het basispakket gratis.   Voor kinderen die lid zijn van een Kampenhoutse
fanfare (met attest) is de notenleer gratis (= - € 50 op het basispakket Muziek Lager).  Leerlingen ouder dan 18 jaar, maar 
"ten laste"  schrijven in aan tarief kinderen!

Aanvullende lessen voor de middelbare en de hogere graad: € 125 voor de leerlin-
gen van Kampenhoutse gezinnen; met een plafond van € 625 per gezin.   De basis-
index van 1 mei 2003 wordt als referte gehanteerd.  Deze maatregel geldt alleen voor
de leerlingen die tijdens het schooljaar 2001-2002 reeds de lessen volgden en dit om
hun toe te laten de aangevatte studies te voleindigen.
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Werkzoekenden en diensten-
cheques
In aanmerking
In principe komt iedereen in aanmerking, zowel man als vrouw.
Wat je ervoor deed, speelt geen rol.
Ben je nu: 
• inactief en ontvang je werkloosheidsuitkeringen of een leef-

loon;
• gewoon thuis zonder buitenshuis werk en zonder uitkering;
• deeltijds actief en je wil meer uren werken of je wil eens iets

anders doen. 
• verricht je soortgelijke activiteiten via het PWA-systeem of zelfs

in het zwart.

Je kan dus je zwartwerk regulariseren via de dienstencheques.

Welke hulp
De dienstencheque kan worden gebruikt voor hulp van huishou-
delijke aard.
Bij de gebruiker:
• Binnenshuis:

schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen,
wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden
van maaltijden.

• Buitenshuis:
boodschappendienst, mindermobielencentrale.

Infonamiddagen
Vanaf half juni 2004 houdt het PWA infonamiddagen.   Per groep-
jes van 10 werknemers wordt een algemene uitleg gegeven.  Wie
daarna nog interesse heeft, kan terecht bij de PWA-beambte voor
een persoonlijk onderhoud.

PWA KAMPENHOUT
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
Open alle werkdagen tussen 9u en 11u45, op dinsdagavond van
17u tot 18u45 en op afspraak.
S 016/65 04 70  -  X 016/65 04 53
@: pwa.kampenhout@kampenhout.be

Alles over werk en opleiding
Sinds medio mei 2004 kunnen alle Vlamingen met vragen rond
werk en opleiding elke werkdag van 8u tot 20u de Servicelijn van
de VDAB bereiken via:
het nieuwe en gratis nummer 0800/30 700. 

Voorkom waterschade
De provincie Vlaams-Brabant past systematisch bij elk advies voor
een stedenbouwkundige vergunning de zogenaamde watertoets
toe.  De watertoets is een preventief middel om zowel particulie-
re als professionele kandidaat-bouwers te beschermen tegen
waterschade, veroorzaakt door wateroverlast.

Een checklist om de risico’s op mogelijke wateroverlast te kunnen
inschatten en aangepaste maatregelen voor te stellen, staat voor-
taan ter beschikking op de provinciale website, op www.vlaams-
brabant.be/waterbeleid. Zo kan iedereen nagaan
welke de waterrisico’s zijn voor zijn of haar project 
en welke maatregelen men kan nemen om de
schade te beperken. 
De checklist is uitgewerkt volgens de ligging
van de aanvraag, met de nadruk op
overstromingsgebieden.
Daarnaast werden ook waterrijke natuur-
gebieden en waterwinningsgebieden in de
lijst opgenomen.

Nieuwe verordeningen bepalen
waterstroom
Sinds 24 mei 2004 bepalen twee nieuwe stedenbouwkundige
verordeningen wat er moet gebeuren met het regenwater afkom-
stig van nieuwe of vergrote verharde oppervlakken en daken die
belangrijkste oorzaak van zowel verlaagde grondwaterstand als
wateroverlast vormt.  De ondoorlaatbare verhardingen en daken
geven het regenwater immers geen kans meer om in de bodem
te dringen.    

De nieuwe verordeningen schetsen het ideale pad van de water-
stroom aan de hand van een "prioriteitencascade".  Elke kandi-
daat-bouwheer zal deze prioriteitencascade moeten volgen.  De
voorkeur gaat daarbij uit naar de meest brongerichte oplossing.
Kan dit niet gerealiseeerd worden, volgt een alternatief met lage-
re prioriteit, maar met toch nog een grote duurzaamheid.   Het res-
terende regenwater moet dan verder infiltreren in de bodem of
vertraagd naar een open gracht of waterloop worden geleid.

Op lange termijn zal deze maatregel ook de nadelige invloed van
de bestaande daken en verhardingen geleidelijk terugdringen. 

Wens je hierover meer inlichtingen?   Neem dan contact op met
Lode De Bruyne (S 016/26 71 54) van de provinciale dienst
waterlopen.
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OPROEP - OPROEP -
OPROEP - OPROEP

1. Het ontbreekt ons nog aan een echte "vlaag".    Ingewijden
weten dat dit gemaakt werd uit stokken/latten en stro
(meestal korenstro) om achter te schuilen bij regen en wind.
Wie kan ons aan zo’n vlaag helpen?  Of eventueel een
nieuwe maken?

2. Aangezien de werken op Kampenhout-Sas (nieuwe brug)
stilaan voltooid geraken en er een aantal ronde punten
ontstaan zijn, willen we op het ronde punt -het kortst bij het
Witloofmuseum gelegen- een aantal witlooflagen met sifon
leggen.  Daarvoor zijn we op zoek naar  een veertigtal
witloofplaten + een zestal gevels (in goede staat).  Kan jij
ons helpen?

Neem voor beide oproepen contact op met de verant-
woordelijke voor toerisme Sonia Van den dries
S 016/65 99 71 
of mailto: witloofmuseum@kampenhout.be
Hartelijk dank. 

Wandelen over de grenzen heen
Na de succesvolle avondwandelingen vorig jaar in onze gemeen-
te, verruimen we dit jaar de grenzen en worden er i.s.m. het
Dijleland streekwandelingen georganiseerd.

Stevig schoeisel is geen overbodige luxe daar we door veld en bos
trekken.  Het programma ziet er als volgt uit:  

Datum Plaats Vertrek aan
23.06.2004 Winksele (Herent) O.-L.-V. Hemelvaartkerk
14.07.2004 Meerbeek (Kortenberg) St. Antoniuskerk
28.07.2004 Schiplaken H. Familiekerk

(Boortmeerbeek)
11.08.2004 Leefdaal (Bertem) St. Lambertuskerk
25.08.2004 Wakkerzeel (Haacht) St. Hubertuskerk
8.09.2004 Kampenhout O.-L.-Vrouwkerk

22.09.2004 Keerbergen Heimolen
(hoek Molenstr/A. Cleynhenslaan)

13.10.2004 Hoeilaart St. Clemenskerk
27.10.2004 Oud-Heverlee St. Annakerk
10.11.2004 Overijse St. Martinuskerk 
Elke wandeling start om 14u en duurt zowat drie uur.
Deelnameprijs bedraagt €1 per persoon; kinderen jonger dan 12
jaar kunnen gratis mee.
Meer informatie bekom je bij de toeristische dienst
S 016/65 99 71 of S 016/22 33 80

Website in de kijker
De Vlaamse overheid heeft meer dan 300 sites op het internet.
Om de belangrijkste van deze sites bekendbaar te maken bij het
grote publiek werden ze gepubliceerd in een handig pocketfor-
maat die je terugvindt in de informatiezuilen van het gemeente-
huis en bibliotheek.

Je kan het ook telefonisch aanvragen via de Vlaamse Infolijn op
het nummer 0800/302 01.

Schenkingsrechten op roerende
goederen
Als u roerende goederen schenkt, moeten daarvoor sinds
1 januari 2004 heel wat minder schenkingsrechten worden
betaald.
Wat zijn roerende goederen?   Hoeveel schenkingsrechten u pre-
cies betaalt en wat u moet doen om een schenking correct te
laten verlopen?
De antwoorden hierop vind je terug in een handige brochure
getiteld "Wegwijs in de Vlaamse schenkingsrechten op roerende
goederen", en beschikbaar in de infozuilen van het gemeente-
huis en de bibliotheek of aan te vragen via de Vlaamse Infolijn
0800/302 01.
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Kampenhout, bakermat van
Beethovens stam
Wil je het geslacht van ‘Van Beethoven’ (her)ontdekken?
Wil je op 8 augustus 2004 in Bonn (Duitsland) de plaatsen
bezoeken waar Ludwig Van Beethoven geleefd en gewerkt heeft?
Neem dan contact op met de toeristische dienst:
S 016/65 99 71 of  016/22 33 80

Zomertijd, wandeltijd, fietstijd
Allerlei infobrochures van wandel- en fietsroutes in de provincie
Vlaams-Brabant zijn te verkrijgen in de balie van het
Witloofmuseum op Kampenhout-Sas.  Sommige zijn gratis,
anderen kosten een paar euro.

www.toegankelijkvlaanderen.be
Sinds eind april biedt de website www.toegankelijkvlaanderen.be
een schat aan betrouwbare informatie over de toegankelijkheid
van gemeentehuizen, hotels, musea, culturele centra en andere
toeristische voorzieningen.

Met de fiets mis je niets
Fietsen = niets dan voordeel:

• Geen uitlaatgassen, geen lawaai fietsen is milieuvriendelijk

• Geen brandstofverbruik, minder grondstoffen nodig fietsen schept ruimte om te leven

• Minder parkeerplaatsen nodig, kleinere wegen volstaan fietsen is duurzaam

• Elke verplaatsing verbetert je conditie, geen stress, geen file fietsen is gezond

• Een fiets kost een fractie van een auto, geen brandstof en mogelijk krijg je
zelfs een fietsvergoeding fietsen is goedkoop

• Je ziet meer, je hoort meer, je ruikt meer fietsen is interessant

• Je rijdt door bossen, langs het water, in autovrije centra fietsen is genieten.

Zomerse kanaaltochten vanuit
Kampenhout
Zin in een ontspannende zomerse boottocht?  In juli en augustus
vertrekken er elke week op vaste dagen verschillende dagtochten
aan het Sas.  Ook "varen & fietsen" gaan langsheen het kanaal
Leuven-Dijle uitstekend samen.

Programma
- elke woensdag & vrijdag:

vertrek om 11u voor een boottocht tot Mechelen, gevolgd door
een begeleide wandeling in de binnenstad.
Ook combineerbaar met een andere activiteit (vb. recreatie-
domein Hofstade of Planckendael).

- elke dinsdag & donderdag:
vertrek om 11u voor een boottocht tot Leuven, gevolgd door
een begeleide wandeling in de binnenstad.  Met de bus terug
naar Kampenhout-Sas.

- varen & fietsen:
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  Je kan de boot-
tocht naar Mechelen of Leuven ook combineren met een fiets-
tocht terug of ergens anders heen.  Vertrek om 11u.

Praktisch
Voor de boottochten dient men op voorhand in te schrijven.
Voor info en reservatie kan je steeds terecht bij Kanaaltochten
Brabant op het nummer 02/203 14 59
of mailto: ktb@scaldisnet.be
Om andere boottochten te maken, surf je best naar:
www.scaldisnet.be

Voor de volksgezondheid en de veiligheid is het verbo-
den om in het kanaal te zwemmen!



Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 - Kampenhout
Dienst burgerlijke stand, 1ste verdieping 016/65 99 33
Dienst bevolking, gelijkvloers rechts 016/65 99 41

Geen inschrijving zonder voorafgaan-
delijke betaling!!
Zorg dat je erbij bent!

I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R
Gelieve uw naam en adres op dit formulier in te vullen. U regelt
de inschrijving door dit formulier ten laatste op 28 september
2004 af te geven en te betalen !

Ondergetekende,

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

(naam + voornaam)

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

(straat + huisnummer)

1910 Kampenhout

wenst deel te nemen aan het Feest van de Derde leeftijd en
Mindervaliden op donderdag 7 oktober 2004 en zal vergezeld
zijn van ……………… personen, zijnde

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

(naam + voornaam)

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

(naam + voornaam)

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

(naam + voornaam)

Wij schrijven in voor:

Middagmaal + showprogramma ………………   x  €  10,00
Showprogramma ………………   x  €  4,00

Handtekening

juni 2004

Op donderdag 7 oktober 2004 is het weer feesten geblazen voor
onze senioren en mindervaliden; jaarlijkse afspraak in de sporthal,
Zeypestraat 26 – 1910 Kampenhout.

Wat mag je verwachten
12u00 Warm middagmaal:

Champignonroomsoep
Kalkoenfilet met jagersaus, slaatje en kroketten
Roomijs met warme chocolade

Smullen maar!

14u30 Showprogramma "Champagne voor iedereen"
Een prachtig programma met muziek, zang en
humor; show van de bovenste plank U gebracht
door Jacques Raymond en Ingriani, The Ronald Lee
White dancers begeleid door Jean-Pierre Van Roye.

Einde omstreeks 17u.

De busdienst werd afgeschaft.   Indien u vervoersproblemen heeft,
gelieve dit te melden bij inschrijving.

Deelnemen kost
- € 10,00  showprogramma en warm middagmaal
- € 4,00  showprogramma 

Inschrijvingen
Vooraf inschrijven is verplicht en kan, met onderstaand inschrij-
vingsformulier, tot 28 september 2004. 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 Haachtstestwg. 519 0474/99 14 45
Willy Kemps Nederokkerzeelstr. 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
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
Marcel Verhoeven Aarschotsebaan 93 016/65 52 58
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SENIORENFEEST Feest derde leeftijd en mindervaliden
donderdag 7 oktober 2004

&
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Ruimte voor muco
Op 16 mei 2004 vierde de Belgische Vereniging voor Strijd tegen
Mucoviscidose de 5de Mucodag.  Met Mucodag vraagt de vereni-
ging aandacht voor de strijd tegen mucoviscidose.

Mucoviscidose is een erfelijke, levensbedreigende ziekte, die voor-
al de ademhaling en de spijsvertering aantast, en waarbij een
abnormaal taai en kleverig slijm wordt geproduceerd.   Eén op 25
Belgen is drager van het mucoviscidosegen (zonder zelf ziek te
zijn).  Elke week wordt ergens in ons land een kind met muco
geboren.

Naar aanleiding van deze 5de verjaardag werd een project uitge-
werkt dat in verschillende gemeenten plaatsvindt en een perma-
nent karakter geeft aan de mucobestrijding: "Ruimte voor muco,
de ronde van het zonnestelsel".   Tien kunstwerken zullen de zon
en haar negen planeten uitbeelden, in een exact model van het
zonnestelsel op schaal 1/40.000.000.

Wat heeft Kampenhout hiermee te maken?
De afstand tussen elke planeet en de zon wordt op de juiste
schaal weergegeven. Op deze manier werd bepaald welke
gemeenten een kunstwerk konden krijgen; de zon komt in
Oudergem en bijgevolg komt Jupiter in Kampenhout.

Van zodra de werken aan Kampenhout-Sas beëindigd zijn, zal het
kunstwerk daar een definitief plaatsje krijgen.

Meer weten
Wil je meer weten over de strijd tegen mucoviscidose?
Neem dan contact op met de Belgische Vereniging Voor Strijd
tegen Mucoviscidose via S 02/675 57 69 of surf naar
www.muco.be

Preventie baarmoederhalskanker
In september organiseert de provincie Vlaams-Brabant opnieuw
een actie om baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen.
Alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar die nog nooit een uitstrijkje
lieten nemen of bij wie het meer dan 3 jaar geleden is, krijgen
een herinneringsbrief met het advies om naar de huisarts of
gynaecoloog te stappen. Het onderzoek gebeurt op vrijwillige
basis.

Door vroegtijdige vaststelling van een afwijking of de ziekte zelf,
kan er sneller en efficiënter worden ingegrepen.   Ook als je geen
klachten hebt, is het de moeite waard om na 3 jaar opnieuw een
uitstrijkje te laten nemen.
Voorkomen is immers beter dan genezen!

Meer informatie bekom je bij Lieve Saerens
Provinciale dienst welzijn & gezondheid
S 016/26 73 30 of mailto: lieve.saerens@vl-brabant.be

Vlaams meldpunt
ouderen(mis)behandeling &
Provinciaal steunpunt
ouderen(mis)behandeling
Eén op vijf ouderen krijgt ooit te maken mis(be)handeling.   Om
een antwoord te bieden op dit probleem werd het Vlaams
Meldpunt met één Brussels en vijf provinciale steunpunten
Ouderenmis(be)handeling opgericht. Deze provinciale steunpun-
ten volgen de binnengelopen klachten per provincie op en willen
bovendien een aanspreekpunt zijn voor hulpverleners.

Het Vlaams Meldpunt bereik je via het gratis nummer:
078/15 15 70.
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Geef een stukje van jezelf aan
iemand met kanker.  Je krijgt er
veel voor terug.
Steeds meer kankerpatiënten vragen om individuele steun en
opvang.   Medische verzorging is noodzakelijk, maar het volstaat
niet.  Kankerpatiënten met nood aan informatie, aandacht en
steun dreigen daardoor in de kou te blijven staan.

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) wil daarom haar provinciale
vrijwilligersteams uitbreiden met enthousiaste nieuwe krachten
om patiënten te ondersteunen en te begeleiden zowel in het zie-
kenhuis als in de thuisomgeving.

Voorkennis is niet vereist, wel een goede dosis levenservaring en
maturiteit, voldoende inzet en engagement en veel luisterbereid-
heid en inlevingsvermogen.    Kandidaat-vrijwilligers krijgen uiter-
aard een degelijke opleiding die hen voorbereidt op hun begelei-
dingstaak.

Voor meer informatie kunnen kandidaat-vrijwilligers contact opne-
men met de Vlaamse Liga tegen Kanker S 070/225 525.

Reanimeren, goed dat je
weet hoe het moet
De Kampenhoutse welzijnsraad organiseerde i.s.m. het
Rode Kruis afdeling Kampenhout-Herent 2 sessies
Eerste Hulp Helper op woensdag 12 mei 2004.

Meerdere geïnteresseerden kwamen op dit initiatief af
en leerden hoe men moet reageren en handelen
indien een persoon in nood is.   Het was een boeien-
de en leerrijke ervaring!
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Kaos zoekt …
… boeiende mensen voor opgroeiende jongeren.
Kaos is een Vlaamse organisatie die actief is bij de opvang van
kinderen in pleeggezinnen en het recruteren van pleeggezinnen.
Ook in Vlaanderen neemt het aantal echtscheidingen en
eenoudergezinnen alsmaar meer toe.  De gezinsleden, ouders en
kinderen hebben vaak reeds een lange voorgeschiedenis van
misverstanden, onbegrip, onverschilligheid, onenigheid en
conflictsituaties achter de rug.
(V)Echtscheidingen zijn ook bij ons een maatschappelijk gegeven
geworden.  Wat voor de betrokken echtgenoten of partners een
pijnlijke maar in de tijd beperkte periode is, blijkt voor hun
kinderen vaak een bijzonder traumatische ervaring die hen voor
het leven kan tekenen.
Nestwarmte
Kinderen hebben behoefte aan geborgenheid en standvastige
genegenheid die hen de bakens verschaft waarop zij bij het
zoeken van hun eigen weg kunnen steunen.   Wellicht bent u de
ouders en het gezin die kinderen die een minder gelukkig lotje
getrokken hebben deze nestwarmte en positieve waarden kan
verschaffen.
Info-avond
Wil je graag zorgen voor kinderen, ook andermans kinderen?
Heb je een extra plaatsje aan tafel, een bed en vooral een groot
hart?   Dan ben je hartelijk welkom op de info-avond op dinsdag
7 september 2004 om 20u te Mechelen, Stuivenbergvaart 76.
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JUNI 2004
Donderdag 17.06.2004
• KVLV Relst: Fietstocht 
• KVLV Relst: 50+ Fietsuitstap 
• Bridge: Zaal Normandië om 19u45

- F. Beelen 016/65 52 88
• PWA: Overlegcomité 
Zaterdag 19.06.2004
• KVLV Kampenhout: Feestvergadering 
Zondag 20.06.2004
• ’t Okkerzeeltje: Schoolfeest "Feest voor Kleine

Beer" vanaf 14u30
Maandag 21.06.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen 
Donderdag 24.06.2004
• KVLV Relst: Fietstocht 
• Bridge - F. Beelen 016/65 52 88
Zaterdag 26.06.2004
• Ponyclub LRV De Laarstallen: 2de Reuze BBQ

Cowboy Party
• Jong Cantabile Berg: zomerconcert "De

Schemermuzikant", St. Servaaskerk Berg 20u.
Nadien gezellig samenzijn in de Vredezaal met
live muzikant

• BSGO Ter Bronnen: Schoolfeest + bbq
Maandag 28.06.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen 

JULI 2004
Donderdag 1.07.2004
• Kampenhout Feest! Optreden Blind Alley &

Yasmine + kinderanimatie - Gemeenteplein
Kampenhout

• KVLV Relst: Fietstocht 
Vrijdag 2.07.2004
• 43ste Parkfeesten van Relst: Will Tura
Zaterdag 3.07.2004
• 43ste Parkfeesten van Relst: Donna’s Hitclub
Zondag 4.07.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Fietsen naar

Scherpenheuvel
• 43ste Parkfeesten van Relst: Verkiezing

Kinderburgemeester + Ketnetband
Maandag 5.07.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen 
Donderdag 8.07.2004
• KVLV Relst: Fietstocht 
Zondag 11.07.2004
• JH Tonzent: Algemene Vergadering
Maandag 12.07.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen
Donderdag 15.07.2004
• Kampenhout Feest!  Optreden Fascination +

kinderanimatie -  centrum Nederokkerzeel
• KVLV Relst: Fietstocht 
Maandag 19.07.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen
Donderdag 22.07.2004
• KVLV Relst: Fietstocht 
Maandag 26.07.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen

Donderdag 29.07.2004
• Kampenhout Feest!  Optreden Lions of Africa +

kinderanimatie  -  Kerkplein Berg
• KVLV Relst: Fietstocht 
Zaterdag 31.07.2004
• Pax Zomerfestijn: vanaf 18u - tvv het parochiecen-

trum

AUGUSTUS 2004
Zondag 1.08.2004
• Pax: Zomerfestijn: vanaf 12u

- tvv het parochiecentrum 
Maandag 2.08.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen
Vrijdag 6.08.2004
• KF De Vlaamse Leeuw 125 jaar: Parkrock 3
Zaterdag 7.08.2004
• KVLV Berg: Daguitstap
• KF De Vlaamse Leeuw 125 jaar: Parkrock 3 voor

jongeren
• Park van Relst: Mosselfeest vanaf 18u
Zondag 8.08.2004
• KF De Vlaamse Leeuw 125 jaar: gastfanfares +

showband + Mosselen vanaf 12u
Maandag 9.08.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen
Donderdag 12.08.2004
• Kampenhout Feest!  Optreden Superfreak -

Bukenstraat Buken
Vrijdag 13.08.2004
• JH Tonzent: Ouderavond met stand-up comedy

Bert Kruismans
Zondag 15.08.2004
• KF De Vlaamse Leeuw 125 jaar: Mosselfeest -

Park van Relst 12u
Maandag 16.08.2004
• KVLV Kampenhout: Fietsen
Donderdag 19.08.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling - ver-

gaderzaal ocmw van 18u tot 20u30
Zaterdag 21.08.2004
• Nederokkerzeel: Kermis met tal van activiteiten zie

website http://www.freewebs.com/nederokkerzeel 
• Berg kermis: Kermis 
Zondag 22.08.2004
• Nederokkerzeel: Kermis met tal van activiteiten zie

website http://www.freewebs.com/nederokkerzeel 
• Berg kermis: Kermis 
Maandag 23.08.2004
• Nederokkerzeel: Kermis
• Berg: Kermis
• KVLV Kampenhout: Fietsen
Woensdag 25.08.2004
• KVLV Berg: Fiets- en boottocht
Donderdag 26.08.2004
• Kampenhout Feest!  Optreden Mr. P. & The

Cadillacs + kinderanimatie -  Gemeenteplein
Kampenhout 

Zondag 29.08.2004
• Landelijke Gilde & KVLV Relst: 23ste Dag van de

Landbouw vanaf 14u
Maandag 30.08.2004
• KVLV Kampenhout: Startvergadering 

September 2004
Woensdag 8.09.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling –

gemeenteschool Berg van 18u tot 20u30
Zondag 12.09.2004
• Open Monumentendag Kampenhout: Thema

Natuur.  Cultuurdienst  016/65 99 54
Woensdag 15.09.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling – Park

van Relst van 18u tot 20u30
Donderdag 23.09.2004
• Babymassage.   Inlichtingen + inschrijvingen:

016/65 72 38

Oktober 2004
Zaterdag 2.10.2004
• OTB: 22ste Herfstfeesten 
Zondag 3.10.2004
• OTB: 22ste Herfstfeesten
Donderdag 7.10.2004
• Feest 3de leeftijd & Mindervaliden – sporthal

Kampenhout.   Inschrijvingsformulier in deze edi-
tie!

Zaterdag 9.10.2004
• Jong Cantabile Berg: optreden Plane Vanilla

(o.a. Raf Van Brussel) – Sporthal Berg.   
Zondag 17.10.2004
• KF De Eendracht: Familie-eetdag zaal Pax
Zaterdag 30.10.2004
• Nacht van Kampenhout

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks
ingericht:

• YOGA: KVLV Kampenhout: Iedere maandag van
19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK

• 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  herenturnen 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: Vanaf april: Elke woensdag vanaf
18u en elke maandag vanaf 14u aan de biblio-
theek, 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.


