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• Noodnummers
(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):
Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke 0477/40 25 14
- Hoofd technische 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 8u - 12u 13u - 17u
dinsdagavond tot             19u
Het zonecommissariaat Steenokkerzeel is op deze dagen
geopend tot 17u (02/759 78 72). Verder kan je steeds,
24u/24, telefonisch terecht op 016/31 48 40.

• 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
Tele-Onthaal 106

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

Coördinatie en Redactie: Huguette Kemps
Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen

Gemeente- en OCMW diensten
Onderwijs, PWA

Realisatie: Druk. Imbrechts B.V.B.A.
Teksten volgende editie:
te bezorgen vóór 16 mei 2005, bij voorkeur op digitale drager in Word
Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

� 016/65 99 31 - � 016/65 69 58
huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Gemeente
Openingsuren administratieve gemeentediensten:

van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45
en op dinsdagavond van 17u tot 20u.

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
Paasmaandag: 28 maart 2005
O. H. Hemelvaart: donderdag 5 mei 2005
Pinkstermaandag: 16 mei 2005
Feest van de Vlaamse Gemeenschap: 11 juli 2005
Nationale Feestdag: 21 juli & 22 juli 2005 (brugdag)
Op vrijdag 25 maart, 6 mei en 13 mei zijn de administratieve diensten
open en telefonisch bereikbaar tot 11u45. 

De administratieve diensten zijn verdeeld over 3 adressen:

Gemeentehuisstraat 16
- bevolking - informatie - secretariaat
- burgerlijke stand - ontvangerij - toerisme & welzijn
- cultuur - pensioenen
- financiële dienst - personeel

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

Sporthal, Zeypestraat 26
- jeugd- en sportdienst
Gesloten op 27 en 28 maart ;  5, 15 en 16 mei alsook in juli 2005

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
Gesloten op 28 maart ;  5 en 16 mei 2005.

Containerpark
Neerstraat 20, 1910 Kampenhout 016/58 47 98

Openingsuren:
dinsdag 14u - 20u vrijdag 14u - 20u
woensdag 14u - 20u zaterdag 9u - 17u
Van april tot september op maandag van 14u tot 19u.
Laatste aanbieding tot 15 minuten voor sluitingstijd.

Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout 016/22 33 80

Openingsuren:
woensdag 14u - 17u
donderdag en vrijdag 10u - 12u30 en 13u - 17u
zaterdag en zondag 13u - 17u
Gesloten op feestdagen
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Wat het is

Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is tegenslag
zegt de berekening
Het is alleen maar pijn
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnig
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Fried Erich

Lente, voorjaar, eerste zonnestralen …
Laat ze ook toe in je hart !
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Collectieve hospitalisatieverzekering voor gemeente-
personeel
De Vlaamse overheid verplicht sedert 1 januari 2002 de
gemeentebesturen een gratis hospitalisatieverzekering aan te
bieden aan haar personeel.  De huidige collectieve verze-
kering loopt af op 31 december 2004.  Via toetreding tot de
collectieve hospitalisatieverzekering van de Gemeenschap-
pelijke Sociale Dienst voor Openbare Besturen wordt een
nieuwe overeenkomst afgesloten.  Dit kost de gemeente op
jaarbasis ca. € 9.500.

Milieu
Ingevolge de gewijzigde regeling inzake huisvuilophaling per
1 januari 2005 wordt:

a. het vigerende raadsbesluit m.b.t. de blauwe PMD-huisvuil-
zakken en belasting op de 2de en 3de grijze minicontainers
opgeheven,

b. het overeenkomstig politiereglement betreffende de uit-
bating van het gemeentelijk containerpark goedgekeurd. 

Financiën
a. Gelet op de rentevoeten enerzijds en de schuldportefeuille

van de gemeente anderzijds treft het gemeentebestuur een
aantal maatregelen tot een beter financieel beheer.

b. Zowel de aanvullende belasting op de personenbelasting
als de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven
in 2005 ongewijzigd, nl.:  - 6% personenbelasting

- 950 opcentiemen.

c. De begroting 2005 wordt goedgekeurd met volgend resul-
taat:

Gewone dienst Buitengewone
dienst

- Ontvangsten eigen dienstjaar
9.801.003,99 7.323.500,00

- Uitgaven eigen dienstjaar
10.781.163,46 7.428.940,60

- Resultaat vorige dienstjaren
4.340.784,31 168.857,36

- Saldo 3.360.624,84 63.416,76

Onderwijs 
In het kader van de participatie in het gemeentelijk onderwijs
worden van overheidswege de regels bepaald betreffende de
participatie op school.  Bovendien voorziet de Vlaamse onder-
wijsraad in de oprichting van een schoolraad, die bestaat uit
vertegenwoordigers van het personeel van de lokale gemeen-
schap en de ouders.  De gemeenteraad keurt het
verkiezingsreglement goed voor de geleding van de ouders.

Ondergronds brengen van laagspanningsnet en open-
bare verlichting
In de wijk Ter Bronnen zullen het laagspanningsnet en de
openbare verlichting ondergronds worden gebracht.  De
geraamde kosten, zijnde € 52.867,25 (incl. btw), zullen
worden betaald via het renovatiefonds.

Vaststellen wijze van gunnen voor levering bouwmate-
rialen
Voor de aankoop en/of levering van bouwmaterialen 2005-
2007 stelt het gemeentebestuur de gunningswijze vast.
Drie potentiële leveranciers zullen worden aangeschreven.
De opdracht wordt indicatief gebracht op € 67.000
(incl. btw).

Gedeeltelijke afschaffing en verplaatsing van voetweg
nr. 60
De gemeenteraad gaat akkoord met de gedeeltelijke afschaf-
fing en verplaatsing van voetweg nr. 60.  Door de huidige
ligging wordt immers een bepaald perceel in twee driehoeken
verdeeld zodat het onmogelijk is om het terrein te bebouwen
en/of te verhuren voor landbouwactiviteit.  Door de verlegging
van de voetweg wordt de mogelijkheid tot bebouwen en/of
verhuring gecreëerd.  Het advies terzake van de hogere
overheid werd gevolgd.

Transformatoren in hoogspanningscabines worden
vervangen
In het kader van de veiligheid worden de transformatoren in
de hoogspanningscabine van de school te Berg en van de
sporthal in de Zeypestraat hernieuwd door PBE.  De kosten,
geraamd op € 20.903,96 (incl. 21% btw), worden betaald
via het renovatiefonds.

Uitbreiding openbare verlichting in Kerkhoflaan
In de Kerkhoflaan (deelgemeente Berg) wordt de openbare
verlichting uitgebreid door het bijplaatsen van 2 verlichtings-
palen.  De kosten hieraan verbonden bedragen € 4.161,89
(incl. btw).

Verzaking opstalrecht
Voor het bouwen van de bibliotheek werd indertijd een
leasingsakte ondertekend die voorzag dat het gemeente-
bestuur aan de financiële instelling een recht van opstal
verleende met einddatum de dag waarop de gemeente haar
schuld zal hebben afgelost.  De leasing werd inmiddels
volledig afbetaald.  Het gemeentebestuur gaat akkoord met
de eenzijdige en definitieve verzaking door de financiële
instelling van het opstalrecht dat was verleend op bedoeld
perceel grond.

Zitting 1 maart 2005
Schepenwissel 
Stefaan Peremans (CD&V) volgt met ingang van 1 maart
2005  zijn partijgenoot Victor Peeters op als 5e schepen.

Een tijd van …
• komen ... Stefaan PEREMANS  
Stefaan Peremans, 40 jaar jong, geboren, getogen en nog
steeds woonachtig in de deelgemeente Nederokkerzeel is
beroepshalve ambtenaar bij de federale overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer.  Politiek en sociaal engagement werd
hem met de paplepel ingegeven.  Hij is immers de (jongste)
zoon van wijlen Constant Peremans, die gedurende 24 jaar

burgemeester van Nederokkerzeel was.  Stefaan zetelt reeds
sedert januari 1989 in de gemeenteraad.  De periode 1995
t/m 2000 als schepen; de rest als raadslid.

De bevoegdheden die hem werden toevertrouwd zijn :
- verkeer
- landbouw
- onderhouds- en kleine openbare werken
- ontwikkelingssamenwerking

Schepen Stefaan Peremans is te bereiken :
- na afspraak
- gsm 0497/89 61 84

• en gaan … Victor PEETERS 
Victor Peeters bood, in uitvoering van gemaakte bestuursover-
eenkomsten, zijn ontslag aan als schepen maar blijft deze
legislatuur verder zetelen als gemeenteraadslid.  

Wij danken hem voor zijn inzet als:
- gemeenteraadslid gedurende de periode 1970 - 1989
- schepen vanaf 1988 tot 28 februari 2005.

Zitting 16 December 2004 Zitting 13 Januari 2005

Stefaan Peremans                   Victor Peeters
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Het leven zoals het is …
Geboorten
Omwille van de wetgeving op de privacy
mogen wij voorlopig de namen van de pas-
geboren kindjes niet publiceren. We werken
aan een oplossing naar de toekomst toe.
In afwachting wensen wij alle kleine kapoen-
tjes en hun trotse ouders van harte proficiat.
Wij hopen dat voor hen een mooie toekomst is
weg gelegd.

Huwelijken
Onze oprechte gelukwensen aan volgende kersverse paren,
alsook aan de andere jonggehuwden die liever anoniem van
het huwelijksgeluk proefden!

• Vander Meiren Rafaël en Paenghom Wannapa
15 januari 2005

• Bentley Peter en Mortier Brenda
15 januari 2005

• Liekens Julius en Servranckx André
28 januari 2005

• Hoeven Pierre Jean en Vandenplas Jenny
5 februari 2005

• Nobels Tom en Locrel Kristel
12 februari 2005

• Azouag Younes en Chouhani Silham
18 februari 2005

Huwelijksjubilarissen
Onze inwoners die in de tweede helft van 2004 hun gouden
bruiloft vierden, werden op 10 december ontvangen op het
gemeentehuis voor een gezellige babbel met een hapje en
een tapje.  Volgende echtparen waren er bij:

• Dekrem Robert en Van Ingelgom Maria
17 juli 2004

• Van Bellinghen Georges en Philips Marie Louise
14 augustus 2004

• Bauwens Petrus en Demolder Helena
11 september 2004

• Bohets Florent en Smetsers Philippina
11 september 2004

• Cockaerts Eduard en Vandermeiren Maria
11 september 2004

• Van Langendonck Sylvaan en Vandam Francine
15 september 2004

• Slegers Roger en Vandermeiren Constantia
21 september 2004

• Knops Jean en Vanderwilt Marie José
9 oktober 2004

• Piot Joseph en Lens Simone
9 oktober 2004

• Van Steenweghen Robert en Van Ingelgom Cecilia
16 oktober 2004

• De Becker Achille en Gillyns Rozalia
23 oktober 2004

• Claes René en Engelborghs Germania
6 november 2004

Volgende "gouden paren" konden niet aanwezig zijn:

• Tonon Guy en Ramaekers Betty
17 juli 2004

• Cornelis Alfons en Messemaekers Agnes
20 juli 2004

• Driessens Paul en Van Opstal Zulma
19 oktober 2004

Onze oprechte gelukwensen aan allen.  Wij hopen dat zij nog
jaren samen in goede gezondheid, omgeven door familie en
vrienden van een rustige "minder jonge" dag in Kampenhout
mogen genieten.

Opmaak gemeentelijk milieubeleidsplan en overheids-
opdrachten
De opmaak van een gemeentelijk milieubeleidsplan is
decretaal verplicht en moet uiterlijk op 19 september 2005
worden vastgesteld.  De uitvoering ervan zal worden uit-
besteed.  De kosten voor de opmaak van het gemeentelijk
milieubeleidsplan worden geraamd op € 30.000 (incl. BTW).
De opdracht zal worden gegund overeenkomstig de onder-
handelingsprocedure zonder bekendmaking mits raadpleging
van 4 mogelijke kandidaten.  Het schepencollege kan nu de
procedure verder zetten.

Politieverordeningen
Met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid wor-
den tijdens volgende activiteiten bijzondere politieverordenin-
gen uitgevaardigd :

• Doortocht wielerwedstrijd "de Brabantse Pijl"
27 maart 2005

• Kampenhout-centrum: 1- mei viering
• Relst-kermis : weekend 9,10 en 11 april 2005
• Berg-kermis : weekend 14, 15 en 16 mei alsook weekend

27, 28 en 29 augustus 2005
• Buken-kermis : weekend 16, 17 en 18 april 2005
• Kampenhout-kermis : weekend 21, 22 en 23 mei alsook

weekend 10, 11 en 12 september 2005
Aan de inwoners wordt gevraagd hier rekening mee te
houden.

Belbus ... draai dan 016 / 31 37 00 !

Overlijden
Omwille van de wetgeving op de privacy

kunnen wij ook voorlopig geen namen
publiceren van diegenen die ons ont-

vielen.  Wij denken evenwel met
respect en ingetogenheid aan

uw dierbaren.  Langs deze
weg bieden wij diegenen die

moeten leven met een lege plaats
aan hun zijde onze meest oprechte deel-

neming aan en wensen hen veel sterkte toe.

Een nieuw gezicht voor de
nieuwe EIK
Eind november 2004 schakelde de gemeente Kampen-
hout om naar de elektronische identiteitskaart, kortweg
EIK.  Op termijn zal elke inwoner vanaf 12 jaar over dit nieu-
we identiteitsdocument beschikken.  U
wordt hiervoor ten gepaste tijde opge-
roepen.  Om dit allemaal in praktijk te
kunnen brengen werd enerzijds spe-
ciale informatica-apparatuur in
gebruik genomen, waarvoor de
gemeenteraad tijdens de zitting van 
1 maart 2005 een onderhoudscontract
afsloot voor een periode van 3 jaar.  Verder
werd ook een nieuwe arbeidskracht ingescha-
keld.

Paul Van Nieuwenhuyzen, wonend te Boortmeerbeek,
gehuwd en vader van één dochter werd gedetacheerd van
de NMBS voor een periode van minimum 3 jaar en kreeg
zijn zitje in de bevolkingsdienst.  

Voor info betreffende de EIK kan je bij hem terecht:
S 016/65 99 25
of mailto paul.vannieuwenhuyzen@kampenhout.vera.be

Overeenkomst afgesloten van derdebetaler
voor belbus.
De Lijn breidt in de regio Brussel-Haacht zijn aanbod gevoe-
lig uit met extra lijnen en betere frequenties.  Met ingang van
15 maart 2005 krijgt de regio er ook een belbus bij.  Alle
inwoners ontvingen de nodige informatie hieromtrent reeds
in de brievenbus.  
Inwoners die gebruik wensen te maken van de diensten van
de belbus betalen € 1,00 per heen- en terugrit.  De
gemeente Kampenhout sluit een overeenkomst af met de
Lijn voor het derdebetaler systeem, wat impliceert dat per rit
het gemeentebestuur € 0,50 voor haar rekening neemt.  Er
loopt een proefperiode van 6 maand om het project even-
tueel bij te sturen.
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Babymassage 
… voor baby's van 8 weken tot 8 maanden
jong!
Het best ontwikkelde zintuig van de baby is de huid.  Door
massage kan je je baby koesteren, knuffelen en een zalige
relatie tussen baby en volwassene creëren.  Babymassage
schept een warme band voor het leven en stimuleert de
fysische en emotionele ontwikkeling.  
Kom je oor te luister leggen en leer hoe je je baby kunt
masseren.
De informatiemomenten 2005 gaan door op

- 19 mei 2005 om 10u
- 15 september 2005 om 10u
- 15 december 2005 om 10u
in het Consultatiebureau
"Kind en Gezin", Bergstraat 13
te 1910 Kampenhout.

Bijkomende inlichtingen en
inschrijvingen bij Jenny Schepers
S 016/65 72 38 

• Berg
14, 15 en 16 mei 2005
27, 28 en 29 augustus 2005

• Buken
7 en 8 mei 2005

• Kampenhout
21, 22 en 23 mei 2005
10, 11 en 12 september 2005

• Nederokkerzeel
23, 24 en 25 april 2005
20, 21 en 22 augustus 2005

• Relst
9, 10 en 11 april 2005

Kermissen in 2005

Toerisme 
Alle info over wandelen, fiet-
sen, bezoeken, kan u verkrij-
gen aan de balie van het
Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22 te Kampenhout
S 016/22 33 80 - mailto : witloofmuseum@kampenhout.be

Nieuwe openingsuren van 1 april
- woensdag : 14u-17u
- donderdag en vrijdag : 10u-12u30 13u-17u
- zaterdag en zondag : 13u-17u
Gesloten op feestdagen.

Nieuwe richtlijnen bij particuliere
slachtingsaangifte
Tot op heden diende
je voor elke slachting
van dieren een slacht-
bewijs af te halen op
het gemeentehuis
(bevolkingsdienst).

Sinds 1 december 2004 is
een nieuwe regeling van
kracht. Alle slachtingen die in
een slachthuis gebeuren,
worden ook daar administra-
tief aangegeven, inclusief parti-
culiere slachtingen (dus niet meer
bij de gemeente!).  Daarbij dient
het registratienummer, samen met
andere gegevens, bijvoorbeeld over het
dier, te worden meegedeeld (ook desge-
vallend rituele slachtingen op een erkende
slachtplaats).

Alleen de particuliere slachtingen buiten een slachthuis dien
je nog persoonlijk aan te geven bij de gemeente en dit
uiterlijk 2 werkdagen voor de slachting.  Daarbij moet je het
registratienummer opgeven.
De particulieren die een slachting aangeven, worden vooraf-
gaand eenmalig geïdentificeerd via een uniek registratienum-
mer.  De eigenaar van een slachtdier die nog niet over een
registratienummer beschikt, kan dit aanvragen bij de eerst-
volgende aangifte bij de gemeente of in het slachthuis.

Info:
Bevolkingsdienst (gelijkvloers gemeentehuis)
S 016/65 99 41
of mailto marie-louise.michiels@kampenhout.vera.be

Wijziging dienstverlening IVEG
Iveg, netbeheerder elektriciteit en aardgas, hertekent de
dienstverlening via de plaatselijke kantoren grondig.  
Concreet betekent dit :  

• Vanaf 14 maart 2005 is het Iveg-kantoor aan de
Tervuursesteenweg 161 te 1820 Steenokkerzeel open de
1e en 3e dinsdagnamiddag en de 2e en 4e woensdagnamid-
dag van de maand en dit telkens van 13u30 tot 16u.

• In het najaar wordt het plaatselijk Iveg-kantoor te
Steenokkerzeel gesloten.  Vanaf dan kan men terecht in de
Iveg-servicebus die op een centrale plek in Kampenhout zal
staan.  Meer details hierover worden later meegedeeld.

Adreswijziging
Administratie der douane en accijnzen
North Galaxy Bus 37
Koning Albert II laan  33
1030 BRUSSEL

Informatieambtenaar: mevr. Ingrid Clompen
S 02/336 31 23  -  X 02/336 17 68
@: info.douane@minfin.fed.be 

Hoe deelnemen?
• Zit je in de kleuterklas, het 1e of 2e leerjaar

Een raket die net haar reis naar Mars heeft beëindigd, is
geland in onze bibliotheek.  De bemanning bestaat uit
ruimtevaarders afkomstig van onze planeet aarde, maar ook
een aantal bewoners van Mars, zeg maar ruimtewezens.
Na een verblijf van 3 weken hier op aarde, zal deze raket
haar reis naar Mars hervatten om onze gasten terug op hun
planeet te brengen.
Beste kleuters en leerlingen van het 1e en 2e leerjaar, kies
één van de tekeningen, kleur deze zo mooi in als je kan,
knip de figuur uit, kleef hem op een steuntje, plak het
etiket met je gegevens op de onderkant (niet vergeten!) en
geef jouw ruimtereiziger af aan de bibbalie vóór 10 april
2005, zodat hij de lancering niet mist!

• Zit je in het 3e, 4e of 5e leerjaar
Neem een wedstrijdformulier, laat je hersenen wat denk-
werk verrichten, speel Sherlock Holmes : ga op zoek naar
het juiste antwoord op de vragen, vul in en geef je
formulier af aan de bibbalie vóór 10 april 2005

Jeugdboekenweek 2005
De slogan dit jaar is

“WWW…WOEPS!"

WWW lonkt naar het internet
maar staat ook voor
Wie Weet Waarom?

Wie Weet Wat? 
Wie Weet Wanneer?

Honderden vragen waarop we de antwoorden
in honderden boeken kunnen zoeken en vinden.  

Doe mee aan onze wedstrijd en win!!!
Onder de deelnemers worden de volgende prijzen verloot:

1 DVD-speler
Verschillende boekenbonnen

Een aantal duo-tickets
voor een bezoek aan Technopolis
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In 2003 werd voor het eerst de maïswortelboorder
(Diabrotica virgifera) vastgesteld in België nabij de luchthaven
van Zaventem. Dit insect kan in maïsvelden grote schade aan-
richten en moet, om onze maïsproductie te vrijwaren,
bestreden worden. Het insect betekent geen gevaar voor de
volksgezondheid.
De maïswortelboorder is ongeveer 6-7 mm lang, geel-groen
van kleur met in de lengte drie donkere strepen over de rug.
Als de strepen elkaar overlappen lijken de vleugels bruin of
zwart van kleur. Eitjes en larven kunnen bijna niet met het
blote oog gezien worden. De wortelboorders leggen in de
loop van de zomer hun eieren bij de wortels van maïsplanten.
De eitjes overwinteren in de grond, de larven komen in het
voorjaar uit. De larven voeden zich dan met de wortels van de
maïs. Bij ernstige aantasting kunnen de maïsplanten omvallen
en zijn de opbrengstverliezen aanzienlijk.
In 2003 en 2004 werden een aantal zones afgebakend rond
de percelen waar de kevers gevonden werden. In deze zones
gelden speciale maatregelen. Tot op heden werden deze
maatregelen enkel actief opgelegd aan landbouwers. 
In het merendeel van de gevallen zijn de vondsten gedaan op
akkers waar maïs in monocultuur werd geteeld, vandaar dat er
vanaf 2005 een gewasrotatie opgelegd wordt in zowel de
focus- als de veiligheidszones. Daarnaast dient men ook een
preventieve bespuiting van alle maïspercelen in de focuszo-
nes met een insecticide uit te voeren. 
Tot op heden werden deze maatregelen enkel actief opgelegd
aan en gecontroleerd bij landbouwers. Om een sluitend
systeem te bekomen vragen wij aan de eigenaars van de
privé-tuintjes die maïs verbouwen deze maatregelen
eveneens op te volgen.
De exacte afbakening van de verschillende zones evenals
aanvullende informatie kunt u terugvinden op de website van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (http://www.favv.be).

Afgebakende zones

Voor bijkomende inlichtingen:

• FAVV, PCE Vlaams-Brabant
S 02/753.53.91 of  S 016/ 390.123

• de woordvoerder van het FAVV (voor vragen van de pers)
• website van het FAVV: http://www.favv.be via de "beroeps-

sectoren" (hoek rechtsboven), "plantaardige productie",
"fytosanitaire aspecten" en "ziekten en plagen"

Landbouwtelling 
In mei wordt in opdracht van de hogere overheid de jaarlijk-
se landbouwtelling gehouden.  De telling dient om de
gemeenschappelijke politiek inzake prijzen, structuur en
buitenlandse handel te oriënteren.  In geen enkel geval
worden individuele aangiften gebruikt voor fiscale doelein-
den. Diegenen die vorig jaar deelnamen aan de
Landbouwtelling worden automatisch uitgenodigd in de
periode tussen 17 en 24 mei 2005.  Anderen worden vrien-
delijk verzocht zelf contact op te nemen:
S 016/65 99 31 - 1e verd. gemeentehuis

!

Restauratiedossier oud-gemeente-
huis vordert eindelijk
Precies 10 jaar heeft het geduurd, maar eindelijk is het zo
ver.  Bij ministrieel besluit van 15 december 2004 werd
aan de gemeente Kampenhout de restauratiepremie toe-
gekend.
Op 27 februari 1995 nam de toenmalige gemeenteraad de
princiepsbeslissing tot  restauratie van het oud gemeente-
huis op het marktplein - ramingsbedrag 10 miljoen Bef.
Eerst was het gebouw voorzien voor de politie.  Door de
nieuwe politiestructuur ging dit niet door en zal het, na res-
tauratie, worden ingenomen door de gemeentelijke admi-
nistratie, meer bepaald de jeugd- en toeristische dienst en
het PWA.  De benedenverdieping zal worden ingericht tot
ontvangst- en tentoonstellingsruimte.  Het voorontwerp
voorzag indertijd een raming van bijna 25 miljoen BEF.
Omdat het dossier zo slecht vorderde, werden in juli 2000
enkele dringende instandhoudingswerken uitgevoerd aan
het dak, de dakgoten en het winddicht maken van de
ramen.
De dienst van monumenten en landschappen legt bijko-
mend de opmaak van een historische nota op.
Ondertussen wordt er op alle niveau’s druk vergaderd en
onderhandeld om het dossier eindelijk vlot te krijgen.  
Kostprijs
Het ramingsbedrag loopt inmiddels op tot € 1.486.359,68,
waarvan € 1.005.710,25 in aanmerking komt voor betoe-
laging.  De kosten worden verdeeld als volgt: 

- provincaal aandeel : € 326.999
- subsidie Vlaams Gewest : € 803.160
- gemeentelijk aandeel : € 356.200,68

Begin februari 2005 ontving het gemeentebestuur
de toelating tot aanbesteding.
De aannemer wordt
vóór 10 mei 2005
aangesteld.
De werken kunnen
dus wellicht na het
bouwverlof 2005
van start
gaan.
Eindelijk!

Bestrijdingsmaatregelen maïswortelboorder

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de maat-
regelen voor 2005:

Focuszones

• Verplichte gewasrotatie in de focuszones van 2003 én
2004 waarbij in een periode van drie jaar slechts eenmaal
maïs mag worden geteeld op éénzelfde perceel.

• Verplichte aangifte van maïsvelden voor landbouwers vóór
1 mei 2005.

• Bestrijding van opslag van maïs in niet-maïsvelden.
• Toepassing van een insecticidenbehandeling op maïsvel-

den in de periode van 15-31 augustus 2005.
• Verbod tot het transporteren van grond van maïspercelen

naar buiten de focuszone.
• Verbod tot oogsten van

de maïs voor 1 oktober 2005.

Veiligheidszones
• Verplichte gewasrotatie gedurende een periode van 3 jaar. 

In de Veiligheidszone van 2003 mag er 1 keer om de twee
jaar maïs geteeld worden op éénzelfde perceel. 
In de Veiligheidszone van 2004 mag er slechts 1 keer om
de 3 jaar maïs geteeld worden op éénzelfde perceel.

• Verplichte aangifte van maïsvelden voor landbouwers vóór
1 mei 2005.

Onbevaarbare waterlopen
In de periode maart - april - mei 2005 worden onder leiding
van de provincie Vlaams-Brabant herstellingswerken uitge-
voerd aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie in
het Dijle- en Netebekken. Op Kampenhouts grondgebied
betreft het :

• de Leibeek nr. 2111 (stroomafwaarts de Aarschotsebaan)
• de Weesbeek nr. 2006 (stroomafwaarts Stationsstraat, in

de omgeving van de Voort- en Zeypestraat).

Gelieve artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen
van 28 december 1967 in acht te nemen, namelijk dat de
aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan
de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met
de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van
het bestuur.
Eventuele klachten en/of bijkomende informatie over de
uitvoering van deze werken kan u bekomen bij de
Provincie Vlaams-Brabant, dienst Waterlopen-Dijlebekken,
de heer Jean Coeckelberghs
Provincieplein 1 te 3010 Leuven - S 016/26 75 71
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Wie denkt dat onze Muziekschool niet sportief is, heeft het
mis ! Van 25 tot en met 27 februari organiseerde de
Muziekschool in samenwerking met de Vriendenkring van de
Muziekschool een heuse muziekmarathon!  Het is intussen
een traditie geworden in Kampenhout ; rond het begin van de
lente gonst het in de raadzaal van ons gemeentehuis van de
muziek !  Wie er dit jaar weer bij was genoot van een bonte
waaier van muzikale activiteiten.

Naast de leerlingenaudities (110 leerlingen speelden !!) op
zaterdag en de openbare examens instrument (waaraan
31 leerlingen deelnamen!) op zondag werd dit jaar voor het
eerst het openbare examen "Woord" georganiseerd waarbij

8 leerlingen het examen van de lagere graad aflegden, en een
prachtige bloemlezing van gedichten ten beste gaven.

Alsof het nog niet genoeg was vond er vrijdagavond een
récital-concert plaats met cello en piano, door Marijke
Gonissen (zus van onze notenleer-leerkracht Ann) en Els
Biesemans, met muziek van Henze, Ravel, Liszt en Schnittke.
Zaterdagavond baadde de raadzaal van het gemeentehuis in
de wervelende meeslepende klanken van het "Guy Raiff Jazz
Quartet", met grote namen uit de jazz-wereld. De zaal zat
nokvol. Een prachtige avond!  En een vermoeiende maar
onvergetelijke marathon !

De gemeentelijke muziekschool sportVoedselafvalverbrijzelaars
Een voedselafvalverbrijzelaar is een elektrisch apparaat dat
voedselresten vermaalt tot kleine deeltjes.  Bij de droge voed-
selafvalverbrijzelaars worden de verbrijzelde deeltjes opgevan-
gen in een citerne en dus niet afgevoerd naar de riolering
maar gedeponeerd in de restafvalzak.  Die droge voedselafval-
verbrijzelaar zijn aldus toegestaan.

De meest gangbare toestellen zijn natte voedselafvalverbrijze-
laars.  Meestal voeren die de verbrijzelde deeltjes en de
vloeibare fractie met het water af naar de riool.  Dat afval
belandt dan in de zuiveringsstations of wordt rechtstreeks
geloosd op het oppervlaktewater.  Dit is duidelijk een illegale
afvalverwijdering.   Een dergelijk gebruik van (natte) voedsel-
afvalverbrijzelaars strookt niet met de principes van het
Vlaamse milieubeleid en is verboden volgens de huidige
wetgeving (Afvalstoffendecreet, Milieuvergunningdecreet en
de Wet Oppervlaktewateren).

Meer informatie hierover bekom je bij de OVAM,
Biologische Afvalstoffen, Mieke De Schoenmaekere,
S 015/284 344
of mailto: mieke.de.schoenmaekere@ovam.be

Infopunt

Groendaken, een stukje natuur op
hoog niveau
Bij ons zijn ze nog niet zo
bekend, groendaken.
Maar in de Scandi-
navische landen, in
Duitsland en Zwitser-
land zijn ze zeer
populair.
Een groendak
heeft een dakbe-
dekking die bestaat
uit levende planten.
In tegenstelling tot
de klassieke daktuin
(of intensief groen-
dak) bestaat een extensief groendak uit een vrij natuurlijk aan-
doende begroeiing die weinig of geen onderhoud vergt.  Het
is meestal niet beloopbaar en kan zowel op een plat dak als
op een hellend dak worden aangelegd. Korte tijd na de aan-
leg zal een extensief groendak het uitzicht hebben van een
voedselarm graslandje of een mozaïek van mossen en allerlei
vetplantjes.   

Groendaken vertragen en verminderen de afvoer van neer-
slag.  Hierdoor worden de rioleringen minder belast waardoor
de kans op wateroverlast verkleint. Dit is vooral van belang in
verstedelijkte gebieden met veel verharde oppervlakte waarbij
er weinig water in de bodem kan dringen. 
Op 29 juli keurde de provincieraad het subsidiereglement
voor de aanleg van groendaken goed. Iedere eigenaar van
een gebouw in Vlaams-Brabant kan de subsidie aanvragen. Ze
bedraagt € 15/m2 gerealiseerde groendakoppervlakte. Het
maximum subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 1.500
voor particulieren en € 3.000 voor andere aanvragers. 

Het subsidiereglement en aanvraagformulier zijn terug te vin-
den via de subsidiewijzer van de provinciale website
www.vlaamsbrabant.be/subsidies.  Een subsidieaanvraag
moet ingediend worden vóór 1 maart van het kalenderjaar
waarin het groendak zal aangelegd worden. 

Meer info:
Dirk Buysse, dienst leefmilieu,
S 016/26 72 86,  leefmilieu@vl-brabant.be

Hebt u vragen over pesticidenreductie
of niet-chemische bestrijdingsmethoden?

Wij zoeken het antwoord.
U kan uw vragen richten aan

S 02 553 21 14
elke werkdag tussen 9 en 12 uur

via mail steunpunt@zonderisgezonder.be
of onze website bezoeken www.zonderisgezonder.be

1. concert
2. de examenleerlingen
3. viool
4. viooltjes
5. jong geleerd
6. de zangklas
7. de koperblazers

1 2

5
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De gemeenteschool van Nederokkerzeel steunt 3 projecten :

• We geven 12 kinderen in Bangladesh de kans om naar
school te gaan.

• We steunen kapster Greet die aan kleinschalige projecten
meewerkt in Afrika.

• Via pater Jan (Missio) laten we weeskinderen in India
onderwijs volgen.

Het afronden van deze projecten gebeurt op 15 april 2005
vanaf 17u in de gemeenteschool van Nederokkerzeel
(Biststraat 13) met een hapje en een drankje en … een
"familie-doe-zoektocht".  Iedereen is van harte welkom.

Dank aan iedereen die deze projecten financieel onder-
steunde!
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Gemeentelijk kleuteronderwijs
• Openklasdag en nieuwe instapdatum

Op 17 maart 2005 hield de gemeentelijke kleuterschool
"Openklasdag".  Alle klasdeuren werden wagenwijd open-
gegooid zodat je een kijkje kon nemen in de kleuterklassen.
Je kon de kleutertjes bezig zien met hun klasactiviteiten.
Erg boeiend voor de (groot)ouders en … erg fijn voor de
kleutertjes!

De volgende instapdag is 11 april 2005.

Zet de boekentas maar klaar!
Papa’s en mama's die nog vragen
hebben, kunnen terecht op
S 016/65 69 33.

Leesmarathon en minderbedeelden
Door de jaarlijkse leesmarathon, een lees- en spaaractie, krij-
gen de kinderen aandacht voor de noden van anderen die het
met zoveel minder moeten stellen.  Elk kind leest boeken,
naar eigen kunnen en vermogen.  Voor elk gelezen boek laat
men zich sponsoren door een leespeter of leesmeter.  Ouder,
oma, vriend of buurman, … iedereen mag helpen!  De actie
van de gemeenteschool in Berg liep van 14 februari tot 24
maart.  Het ingezamelde geld gaat integraal naar een goed
doel. Dit jaar startte men met twee gloednieuwe projecten:

• De mobiele school.
Arnoud Raskin beroerde veel mensen met zijn droom, in
het TV1 programma Napels zien, waar hij met een mobiel
schooltje straatkinderen in Zuid-Amerika wil helpen.
Ondertussen bieden heel veel mensen steun zodat zijn
project kan worden uitgebouwd.

Op 20 januari konden onze leerlingen tijdens een
workshop kennismaken met deze mobiele school. Onze
kinderen werden geconfronteerd met het leven en de
ellende van veel straatkinderen.  "Het leven zoals het is",
maar dan wel de keiharde realiteit!  Ook dit maakt deel uit
van het opvoedingsproces.  Ook u kunt zich hierover meer
informeren op www.mobileschool.org.

• Feest ...
In onze kleuterschool is het regelmatig feest: elke verjaar-
dag wordt uitgebreid gevierd

Opvoeden vanuit een andere
invalshoek …. Op uitstap gaan om te leren is altijd leuk: zeker als het rich-

ting suikerfabriek in Tienen gaat, want daar valt lekkers te
smullen.Eind december 2004 ervaarden we de realiteit van "de

wereld is ons dorp".  De vloedgolf in Zuidoost-Azië zette de
wereld op zijn kop.  Iedereen leefde mee met de getroffenen.
Daarom werd ook in de Kampenhoutse gemeentescholen
een hulpactie op touw gezet, als bescheiden bijdrage om het
vele leed te verzachten.
Tevens ging men er vanuit dat dit solidariteitsgevoel en de
daadwerkelijke actie ook voor de kinderen verrijkend zou zijn.
Beseffen en ervaren dat mensen om mensen geven, moet
ook onze kinderen in hun groei naar volwassenheid op een
positieve manier ten goede komen.

Het resultaat mocht er zijn.  In twee weken werden precies
3.130 pakjes zakdoeken verkocht voor de mooie som van 
€ 1.565.

• Sponsoring schoolkinderen in Bangladesh en lees-
marathon
Dit meer kleinschalige project verloopt rechtstreeks via de
Bengaalse schoonzoon van de administratieve kracht
verbonden aan de gemeentschool.
Wie weinig heeft, is rap tevreden, nietwaar ?
Ons lijkt de armoede voldoende groot om veel te gaan
lezen en deze minderbedeelde kinderen flink te steunen ! 
Ter info : het schoolgeld voor elk kind in Bangladesh
bedraagt amper 25 euro/kind/jaar.  En daar liet men zich in
Berg niet aan kennen!

Het aangename aan het nuttige koppelenOnze kinderen met een
Tsunami!

Stap voor stap
voor mijn vriendje in …

voor

Zó heten voortaan onze gemeentescholen
• DE  TOVERBERG

- Kleuteronderwijs Berg
Bergstraat 15
1910 Kampenhout
S 016/65 69 33

- Lager onderwijs Berg
Gemeentewegel 2
1910 Kampenhout
S 016/65 99 77

• HET KLIMTOUW
- Lager onderwijs Nederokkerzeel

Biststraat 13
1910 Kampenhout
S 016/65 58.11

Directie : mevr. Els Camerlinckx
S 016/65 99 77, Gemeentewegel 2, Kampenhout
Tijdens de schooluren of na afspraak.

Bezoek ook onze website:
www.kampenhout.be/gemeenteschool

NIEUW!!!!!NIEUW!!!!!NIEUW!!!!
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Er wordt hard openbaar gewerkt …
Overzicht 2004
Je kon er de voorbije maanden niet naast kijken; onze
gemeente heeft in 2004 weer een pak openbare werken
gerealiseerd.

De rioleringsproblematiek, de woonkwaliteit en de verkeers-
veiligheid vormen drie voorname aandachtspunten bij het
opstellen van de dossiers en plannen.  Natuurlijk is ook het
prijskaartje belangrijk en dus worden vooraf alle mogelijke
subsidiemogelijkheden grondig onderzocht.
In 2004 zijn er op ons grondgebied twee waterzuiveringsin-
stallaties in werking gesteld.  In deelgemeente Berg op de
grens met Steenokkerzeel wordt alleen het rioleringswater van
de wijk Duistbos naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd, voor
het overige zuivert men hier een gedeelte van het rioolwater
van buurgemeente Steenokkerzeel.
Belangrijker voor Kampenhout is de zuiveringsinstallatie in de
Zeypestraat.  Sinds enkele maanden is men daar aan het
proefdraaien en zal de installatie officieel begin 2005 echt
operationeel zijn.  In het voorjaar is er ter plekke trouwens een
"opendeurdag" voorzien met ruime informatie naar onze
inwoners over de werking van de installatie.

De gemeentebesturen hebben de opdracht om in de toe-
komst zoveel mogelijk huishoudelijk rioolwater naar deze
installaties af te leiden, zodat op termijn in al onze beken en
grachten alleen nog zuiver of gezuiverd water loopt.
Werken in deze optiek bij de aanleg van de wegenis werden
uitgevoerd zijn: de Langestraat waar in de toekomst het
rioolwater via de Zeypestraat zal worden aangevoerd.

Vermeldenswaard is dat wij er voor geopteerd hebben om
6 woningen, die gelegen zijn in het agrarisch gebied van de
Langestraat, aan te sluiten op 2 kleinschalige waterzuiverings-
installaties.  Ook de nieuwe aangelegde riolering in de
Lemmekenstraat loost via de Résédalaan haar water naar het
nieuwe zuiveringsstation in Berg.

Inzake dorpskernhernieuwing kwam dit jaar het kerkpleintje
van Relst als laatste in de rij aan de beurt.

De Binnenveldstraat in de woonkern van Nederokkerzeel is
haast onherkenbaar omgevormd tot een gezellige woonstraat.

Naar onze zwakke weggebruikers toe realiseerden wij vrijlig-
gende fietspaden in de Langestraat.  Voetpaden werden aan-
gelegd in de Lemmekenstraat en een gedeelte van de
Stationsstraat.  De voetpaden in de Industriestraat (industrie-
zone Sas) werden hersteld en de beschadigde betonplaten
van het fietspad in de Dorpel- en de Voortstraat en de Nieuwe
Kassei werden vervangen.
Herstellingswerken aan het wegdek werden uitgevoerd in de
Voortstraat en de Nieuwe Kassei, de Votvinkenstraat, de
Industriestraat, de Geilroedestraat, de Caemberg en de
Papenstraat.

Bij dit alles mogen we zeker de renovatie van de ganse site
rond Kampenhout-Sas niet over het hoofd zien.  Het ganse
rioleringssysteem werd daar ontdubbeld.  Ook de Vekestraat
in beide richtingen van de Mechelsesteenweg werd voorzien
van een dubbele riolering en kreeg een nieuwe bestrating.
Voor wat betreft de rioleringswerken op Kampenhout-Sas en
de Vekestraat konden we rekenen op een ruime subsidiëring
van het Vlaamse Gewest, de provincie Vlaams-Brabant
subsidieerde een gedeelte van het nieuwe fietspad in de
Langestraat.  De bouw van de waterzuiveringsstations valt

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie in de Zeypestraat

Langestraat met nieuwe fietspaden

volledig ten laste van het Vlaamse Gewest via de diensten van
Aquafin.
Inzake openbare gebouwen sprongen zeker de werken aan
de O.L.Vrouwkerk in het centrum in het oog.  De toren werd
volledig gerestaureerd, het kerkschip kreeg een flinke onder-
houdsbeurt.  Ook de geklasseerde kerkhofmuur rond de kerk
van Nederokkerzeel wordt momenteel gerestaureerd, hier
neemt de overheid het grootste gedeelte van de kosten op
zich.

• aanleg van riolering, vernieuwing van het wegdek en aanleg
van een voetpad in de Bogaertstraat (Driesstraat-
Wiesbosweg).

• een onderhoudsbeurt met voegvulling in de Gemeen-
tehuisstraat.

• onderhouds- en herstellingswerken aan de Bulsomstraat.
• heraanleg van de kasseieen en aanleg van fietspaden in de

Wildersedreef.
• vernieuwing van het wegdek in de Waterstraat, een gedeel-

te van de Balkestraat, een gedeelte van de Stokstraat, een
gedeelte van de Tritsstraat, een gedeelte van de School-
straat en Jennekensheide.

• aanleg van voetpaden en herstel wegdek in de F. Wouters-
laan en Ferd. Verstraetenlaan.

• aanleg van riolering in de Vaartstraat *.
• aanleg van riolering en wegenis in de Kerkwegel.
• aanleg van een dubbel rioleringssysteem, vernieuwing van

het wegdek en aanleg van fietspaden in de
Aarschotsebaan* (Weisetterstraat-Leuvensesteenweg).

• aanleg van een dubbel rioleringssysteem in de Bosstraat*,
de Schransstraat* (Aarschotsebaan-Leuvensesteenweg) en
de Stokstraat* (Aarschotsebaan-Oude Haegestraat).
Voor de straten aangeduid met een * werden ons subsidies toegezegd voor de
aanleg van de riolering.

Dat het investeringsprogramma inzake openbare werken van
onze gemeete grote financiële inspanningen vraagt is wel dui-
delijk.  Temeer dat wij moeten vaststellen dat het steeds
moeilijker wordt om aan de broodnodige subsidies te geraken
voor de rioleringsprojecten.
Als buitengemeente stelt zich dan ook het probleem van de
verspreide woningbouw in onze uitgestrekte gemeente.  Hoe
wil men in de toekomst de afwatering aanpakken van de
achterliggende wijken zoals Wilder en Bulsom en de vele
geïsoleerde en afgelegen woningen?
Er is hieromtrent de komende jaren een duidelijke visie en
nog handenvol geld nodig.

Meer informatie bekomt u bij de dienst Openbare Werken,
F. Wouterslaan 8 te Kampenhout S 016/65 99 01
of mailto jean.vannoppen@kampenhout.vera.be

Voorziene werken voor 2005

De gerestaureerde toren van de O.L.Vrouwkerk en de kerkhofmuur te Nederokkerzeel



33 kinderen en 4 monitoren vertrokken op 5 februari zeer
vroeg in de ochtend richting Oostenrijk.  De eindbestemming
- jeugdhotel Lindenhof in Eben - werd bereikt na ca. 12u
bollen.  Dit gezellige huis, met vele ontspanningsmogelijk-
heden (tafeltennis, tafelvoetbal, biljart, tv, internetcorner, …),
werd voor de Kampenhoutse vakantiegangers de thuisbasis
voor de komende week. 
De volgende ochtend was iedereen vroeg uit de veren om
ski- en snowboardmateriaal af te halen en dan op naar de

skipistes!!  Onder een stralende zon werden de verschillende
skigebieden in de buurt van Flachau (Eben, Flachau,
Flachauwinkl, Zauchensee, …) verkend.  's Avonds stonden
nog tal van activiteiten zoals rodelen, fakkeltocht, één tegen
allen, discoavond, … op het programma.
Vrijdag na het avondmaal vertrok de bus terug richting België,
waar ze op zaterdagochtend omstreeks 6u30 arriveerden aan
de sporthal.  Moe maar tevreden! 
Tot volgend jaar ….?

Skivakantie
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PC-cursussen voor werkzoekenden
Teneinde je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, is het
nuttig dat je één en ander afweet van computers.  Het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap organiseert daarom
in samenwerking met de VDAB voor alle werkzoekenden  een
basiscurscus omgaan met een computer. Deze cursus richt
zich naar werkzoekenden die weinig of niets afweten van
computers.

Interesse
Kom dan naar de infosessie op donderdag 14 april om 9u30
in de OCMW-vergaderzaal.  Als je de cursus echt wil volgen is
deelname aan de info verplicht.

Opleiding
De opleiding is gratis en wordt gespreid over vijf halve dagen,
ofwel telkens een voormiddag ofwel telkens een namiddag en
dit afhankelijk van de groep waarin je terechtkomt.  Na afloop
ontvang je een attest van deelname.

• Opleidingsdata
Groep 1: van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april 

van 13u tot 16u
Groep 2: van dinsdag 26 april tot en met maandag 2 mei

van 9u tot 12 u.
Per groep worden 12 deelnemers toegelaten.
Deze opleiding is niet verplicht maar wordt ten zeerste aan-
bevolen.

• Plaats : OCMW, Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout
(gelijkvloers).

Meer info en een eventueel inschrijvingsformulier bekom je
op het PWA ,(1e verdieping OCMW-gebouwen)
bij mevr. Lieve Thielemans - S 016/65 04 70.

U kan er terecht
- van maandag tot donderdag tussen 9u en 12u
- op dinsdagavond tussen 17u en 18u45
- op afspraak.

Ter herinnering
Er staat een computer met printer ter beschikking van alle
werkzoekenden in het PWA-kantoor, 1e verdieping OCMW-
gebouw.  De PWA-beambte zal, indien dit nodig is, u verder
helpen bij de zelf-inschrijving bij de VDAB of bij het surfen op
de RVA-, Jobat-, Selor- of andere websites voor het zoeken
naar een baan.  Aarzel niet om even langs te komen!

“Het huis van Mini” 
10 jaar kinderopvang
Op 1 januari 1995 opende ‘Het huis
van Mini’ zijn deuren in Kampenhout
en nam zijn intrek in een gereno-
veerd gedeelte van het OCMW-
gebouw, dat vroeger dienst deed
als keuken en chambrette-afde-
ling van het rusthuis.

OCMW Kampenhout wilde een antwoord bieden op de
stijgende vraag naar kinderopvang in de gemeente.  Onze
gemeente evolueerde van een plattelandsgemeente met veel
zelfstandige landbouwers naar een gemeente met nieuwe
woonwijken, waar jonge gezinnen zich komen vestigen. Vaak
werken beide ouders buitenshuis. Omdat de grootouders zelf
nog werken of elders wonen, kunnen zij de kleinkinderen niet
opvangen.  

Sommige ouders kiezen bewust voor de opvang in een kin-
derdagverblijf.  Ze vinden het belangrijk dat hun kinderen
leren rekening houden met anderen, dat er groepsactiviteiten
georganiseerd worden en dat ze tot zelfstandige kinderen
worden opgevoed met voldoende aandacht voor genegen-
heid en geborgenheid.  

Nu, 10 jaar later, konden al 170 verschillende kinderen genie-
ten van de opvang in ‘Het huis van Mini’.  Iedereen is
benieuwd hoe deze 170 kinderen het nú stellen: zijn ze groot
geworden, hoe verlopen de studies, …?
Daarom worden al deze kinderen, samen met hun familie, op
zaterdag 27 augustus 2005 uitgenodigd op een echte reü-
nie.  Ben jij of je zoon of dochter één van die 170 kinde-
ren, noteer dan alvast deze dag in je agenda. Je hoort nog
van ons!

Meer info over “Het huis van Mini“ bekom je bij Peggy Heens
S 016/314 324 of
mailto peggy.heens@ocmw-kampenhout.be
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Kampioenenviering 
Op sportief vlak heeft jong en minder-jong Kampenhout heel
wat in zijn mars.  Diegenen die een Kampioenstitel behaalden
of een opmerkelijke prestaties leverden in een bepaalde
sportdiscipline werden op 25 februari 2005 door het
gemeentebestuur in de bloemetjes gezet tijdens de jaarlijkse
Kampioenenviering.  Hier volgt een overzicht.

1. Atletiek
Onze Kampenhoutse kampioenen zijn actief in een aantal
verschillende clubs:

• White Star Woluwe
Lieve De Ridder werd Belgisch Kampioene in het speer-
werpen en behaalde een derde plaats in het kogelstoten
op het Belgisch Kampioenschap. Tevens is zij Belgisch
recordhoudster in het speerwerpen.

• Atletiekclub Hera
Eva Soetemans werd Provinciaal Kampioene outdoor
400 m bij de juniores

• ROBA-Wespelaar
Jana Lamproye werd Provinciaal Kampioene verspringen
en 60m spurt bij de benjamines 

• Koninklijke Atletiekclub Vilvoorde
Lars Cox werd Provinciaal Kampioen hinkstapspringen
indoor en behaalde een 2e plaats op het Provinciale
Kampioenschap outdoor hinkstapspringen bij de junioren

Bij deze club vinden we de tweeling Evert en Matti
Feyaerts (junioren) terug die beide een aanzienlijk palma-
res hebben. Zo werd Evert:
Indoor:
- Provinciaal Kampioen indoor 60 m
- Provinciaal Kampioen indoor 200 m

Outdoor:
- Provinciaal Kampioen outdoor 200 m
- Provinciaal Kampioen outdoor 4 x 100 m (alle catego-

rieën)
- Provinciaal Kampioen outdoor 4 x 200 m (alle catego-

rieën)
- Belgisch Kampioen outdoor 400 m
- Belgisch Kampioen outdoor 4 x 400 m
- Belgisch Kampioen outdoor 4 x 200 m (alle categorieën)
- Belgisch Kampioen outdoor 4 x 400 m (alle categorieën)
- Beste Belgische jaarprestatie 400 m

en Matti:
Indoor:
- Provinciaal Kampioen indoor 800 m
- Beste Belgische jaarprestatie 800 m
Outdoor:
- Provinciaal Kampioen outdoor 4 x 400 m
- Belgisch Kampioen outdoor 4 x 400 m
- Belgisch Kampioen outdoor 4 x 400 m (alle categorieën)
Ook de moeder van deze atleten, Brigitte De Mesmaeker,
behaalde dit jaar uitstekende resultaten en werd Provinciaal
Indoor Kampioene op de 200 en de 400 meter.

2. Badminton
Cindy Liekens en Yves Van Aken, beide met klassement C2,
aangesloten bij de Kampenhoutse Badmintonclub, werden
Provinciaal Kampioen in het dubbel gemengd

3. Bowling
De Kampenhoutse Bowlingclub Berg-Op-Bowling behaalde
ook dit jaar een aantal kampioenstitels:

Ria Willems werd Belgisch Kampioene Dubbel Mix, Categorie
B en Belgisch Kampioene Trio Dames, Categorie C. Tevens
behaalde zij de 2e plaats op het Belgisch Kampioenschap indi-
vidueel en werd Individueel Kampioen Scratch van Nato-com-
petitie (ABC-bowling).

Rudy Vanderhulst werd Provinciaal Kampioen individueel,
Provinciaal Kampioen dubbel, Individueel Kampioen Scratch
van Nato-competitie (ABC-bowling) en behaalde een 6e

plaats individueel in de Gold-Cup.

Ward Vanderhulst werd Provinciaal Kampioen in Limburg.

4. Liggende wip
Bij de Jonge Elite behaalde de ploeg van Van Langendonck
Eddy, Van Langendonck Patrick, Van Langendonck Julien,
Brigitta Patrick, Luyten Danny en Ceulemans Marc de titel
van Provinciaal Kampioen op de liggende wip.

5. Motorcross
Dries Van Aerschot werd in de categorie Nieuwelingen A
Provinciaal Kampioen en behaalde een 3e plaats op het
Belgisch Kampioenschap.

6. Paardrijden
In Ponyclub LRV De Laarstallen behaalden volgende ruiters
Cedric Hoste, Joachim Verdeyen, Leen Van Loock, Lars Van
Den Berghe, Hera Meuleman, Stijn Craessaerts, Lotte
D’Haene en Annelies Craessaerts de titel van Provinciaal
Kampioen bij de beginnelingen in de discipline dressuur 8-tal
met als commandante Kris Ronsmans.

Hiernaast werd:
- Jonas Van Den Berghe: Kampioen Vlaams-Brabant

Individueel dressuur
- Anouk D’Hondt: Kampioen Vlaams-Brabant Individueel

dressuur
- Jelle Ceuleers: Kampioen Vlaams-Brabant Individueel dres-

suur
- Birgit Ceuleers: Kampioen Vlaams-Brabant Individueel

dressuur

7. Tafeltennis
Bij Tafeltennisclub Meerdaal uit Leuven behaalden twee
Kampenhoutse zusjes enkele opmerkelijke resultaten.

Zo werden bij de preminiemen:
Jolien Lamproye:

- Provinciaal Kampioen dubbel (met Jana Lamproye)
- 3e plaats Provinciaal Kampioenschap enkel
- 2e plaats Provinciaal Kampioenschap dubbel gemengd
- 7e plaats Vlaamse Kampioenschappen enkel

Jana Lamproye:
- Provinciaal Kampioen dubbel (met Jolien Lamproye)
- 5e plaats Provinciaal Kampioenschap enkel
- 3e plaats Provinciaal Kampioenschap dubbel gemengd

8. Tennis
TC De Zeype werd gewestelijk kampioen bij de semi-vetera-
nen met volgende ploeg: Jean Debaille, Paul Liekens, Erik
Mathijs, Willy Philips, André Vermeylen, Marc Van Gompel,
Eric Meuleman, Palmer De Vlieger, Georges Lombaerts,
Marc De Bernardin, Frans Van Campenhout, Ronny
Vandersarren.

9. Turnen
Kampenhouts lid Hannelore Vandendries van Gym Haacht
werd provinciaal Kampioen in ACRO-turnen, reeks B, trio.

Enkele gelauwerden 
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PROVINCIALE
SENIORENSPORTDAG
Op dinsdag 31 mei 2005 organiseert de Provinciale
Sportdienst Vlaams-Brabant en de Bloso-Inspectiedienst
Vlaams-Brabant en Brussel de 17e seniorensportdag in het
Universitair sportcentrum te Leuven (Tervuursevest 101). 
Senioren kunnen in een gezellige en ontspannen sfeer hun
favoriete sport beoefenen of kennismaken met nieuwe sport-
activiteiten. 

Het programma ziet er als volgt uit:
09u00 ontvangst deelnemers
09u30 opwarming
09u45 voorstelling programma
10u00 start voormiddagactiviteiten
12u00 middagpauze
13u15 massa-seniorobics
13u30 start namiddagactiviteiten
15u45 afsluiter
16u45 prijsuitreiking

Rijden, Rijden, …
De lente kriebelt en de natuur ontwaakt. Herinner jij je nog al
die goede voornemens van Nieuwjaar?  Misschien is dit het
tijdstip om daadwerkelijk iets aan je conditie te doen.  Hier
volgt een overzicht van het georganiseerd Kampenhouts "fiets-
aanbod".  Er is voor elk wat wils.  En verder kan je natuurlijk
nog steeds zelf, in gezins-, vrienden- of familieverband het
initiatief nemen om op een andere, minder gejaagde manier,
van de mooie natuur te genieten.  Doen!!!

Wekelijkse fietsuitstappen op dinsdag
De wekelijke fietsuitstappen voor 50-plussers georganiseerd
door de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met KWB
Kampenhout gaan door op dinsdagnamiddag, ze starten vanaf
5 april en lopen tot eind september.
Het vertrek is voorzien aan de sporthal van Kampenhout om
13u30 stipt en men rijdt aan een tempo van ± 15 km/u. De
heen- en terugrit duurt ca. 1 uur. Onderweg wordt er een
pauze ingelast van ongeveer 30 minuutjes om eventjes op
adem te komen en de dorstigen te laven.
De organisatoren bieden planning en veiligheid, onder de
vorm van een uitgestippeld parcours, 4 wegkapiteins, een ver-
zekering en de naleving van de wegcode voor fietsers in groep.
Bijkomende info bekom je bij KWB Kampenhout
Roger Hannes, S 016/65 60 18
de gemeentelijke sportdienst, Leen Cox
S 016/65 99 75, e-mail: sport@kampenhout.be.

En nog ….
Lukt dinsdagnamiddag niet of is het niet echt dat wat je zoekt,
neus even in de activiteitenkalender, je zal zien dat verschillen-
de KVLV-afdelingen fietstochten organiseren, alsook de diverse
wielerclubs:

- WTC De Blauwe Garde S 016/65 04 02
- WTC Kampelaar S 0495/79 48 69
- WTC Relst S 0476/52 21 89
- Berg Bikers S 016/65 69 58

10  Voetbal
In het voetbal behaalden twee Kampenhoutse clubs een
kampioenentitel, nl.

• De eerste ploeg van SK Kampenhout werd kampioen in
1e provinciale .

• De veteranen van SK Kampelaar werden Provinciaal
Kampioen in de reeks reserven-veteranen O, met de ploeg
Patrick Deswarte, Kris Parijs, Patrick Claes, Rudy
Steenbeeck, Kris Dewijngaert, Michel Boyen, Luc
Deschrijver, Danny Parijs, Michel Mans, Rudy Andries,
Rik Demeulemeester, Patrick Peeters, Felix Mommens,
Willem Mommens, Wim Dekeyzer, Stefan Deneve, Mark
Vanderelst, Patrick Casier, Kristel Crol.

Jaar na jaar zijn de sportweken, georganiseerd door de
gemeentelijke sportdienst, een groot succes. Ook in 2005
gaan we er sportief tegenaan. Het principe van vorig jaar
blijft behouden:

- 3 sportweken voor de jongsten (6-11 jaar)
- 1 sportweek voor de ouderen (12-16 jaar)

We proeven van alle sporten een beetje, net zoals de vorige
edities: voetbal, volleybal, basketbal, turnen, badminton,
zwemmen, enz.  Natuurlijk komen hier nog een aantal spor-
ten bij, maar welke dat zijn blijft een verrassing !!!

Wie en wanneer
Week 1: van maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli

Kinderen geboren tussen 1993 en 1999.
Week 2: van dinsdag 12 juli t/m vrijdag 15 juli

Kinderen geboren tussen 1993 en 1999.
Week 3: van dinsdag 16 augustus t/m vrijdag 19 augustus

Kinderen geboren tussen 1993 en 1999.
Week 4: van maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus

Kinderen geboren tussen 1989 en 1992.
De deelnemende kinderen moeten in Kampenhout
wonen.

Deelnameprijs 
Week1 & Week 4 (5 dagen): € 35 voor het eerste kind

€ 25 voor het tweede kind
€ 15 vanaf het derde kind

Week 2 & Week 3 (4 dagen): € 28 voor het eerste kind
€ 20 voor het tweede kind
€ 12 vanaf het derde kind

Waar
De verschillende sportdisciplines vinden plaats op de speel-
en sportterreinen van het sportcentrum Spo-Re-Ka,
Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout of vertrekken telkens
vanuit deze locatie met de gemeentelijke bussen.

Inschrijven
Inschrijven kan pas vanaf 4 juni 2005 van 10u tot 12u in de
sporthal van Kampenhout. 
Nadien kan je elke werkdag van 9u tot 12u en op dinsdag-
avond van 18u tot 20u terecht op hetzelfde adres.
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk. U hebt er
bovendien alle belang bij dit snel te doen want we beperken
het aantal deelnemers tot max. 75 per week voor de klein-
sten en max. 50 per week voor de groten.
Geen telefonische of e-mail inschrijvingen mogelijk!

Voor verdere inlichtingen of inschrijvingen voor sportactivitei-
ten kan je terecht op de sportdienst bij Leen Cox
S 016/65 99 75 of mail naar sport@kampenhout.be 

Sportweken zomervakantie
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APRIL 2005
Zaterdag 2.04.2005
• Landelijke Gilde Relst & Onderlinge Bedrijfshulp:

Eetdagen
• Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw -

Lenteconcert
Zondag 3.04.2005
• Landelijke Gilde Relst & Onderlinge Bedrijfshulp:

Eetdagen
Maandag 4.04.2005
• KVLV Kampenhout: 50+ namiddag
Woensdag 6.04.2005
• Ponyclub LRV De Laarstallen - Basiscursus type I,

piste Laarstraat
Donderdag 7.04.2005
• Ponyclub LRV De Laarstallen - Basiscursus type I,

piste Laarstraat
Vrijdag 7.04.2005
• Ponyclub LRV De Laarstallen - Basiscursus type I,

piste Laarstraat
Zaterdag 9.04.2005
• Relst Kermis
Zondag 10.04.2005
• Relst Kermis
Maandag 11.04.2005
• KVLV Kampenhout: Heksen maken
• Relst Kermis
• KVLV Berg : uitstap
Dinsdag 12.04.2005
• KVLV Buken: Kookles (4)
Woensdag 13.04.2005
• KVLV Buken: Bloemschikken om 19u30 Trefpunt
• KVLV Relst: Kookles "verrassende tegenstellingen"
Donderdag 14.04.2005
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
Zaterdag 16.04.2005
• K.F. De Toonkunst Berg : lenteconcert om 20u00

in de sporthal
Maandag 18.04.2005
• KVLV Kampenhout: Heksen maken
Dinsdag 19.04.2005
• Gemeentelijke sportraad en KWB Kampenhout :

mooie fiets-uitstap voor 50+’s  om 13u30 aan
de sporthal in de Zeypestraat

Donderdag 21.04.2005
• KVLV Relst: 50+ "Wel proper, maar gezond?"
• KVLV Berg : bloemschikken om 19u30
Zaterdag 23.04.2005
• Chiro Kampenhout: Straatfeest 
• Nederokkerzeel Kermis
Zondag 24.04.2005
• Nederokkerzeel Kermis
Maandag 25.04.2005
• Nederokkerzeel Kermis 
Dinsdag 26.04.2005
• Gemeentelijke sportraad en KWB Kampenhout :

mooie fiets-uitstap voor 50+’s  om 13u30 aan
de sporthal in de Zeypestraat

Woensdag 27.04.2005
• KVLV Relst: Bloemschikken (nm + avond)
Donderdag 28.04.2005
• KVLV Kampenhout: Beplanten van potten
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30

parochiezaal
Zaterdag 30.04.2005
• KVLV Berg : bloemenverkoop aan de kerk van 9

tot 14u

MEI 2005
Zondag 1.05.2005
• Feest van de Arbeid
Maandag 2.05.2005
• KVLV Berg : start fietsseizoen om 19u30 aan de

kerk
Dinsdag 3.05.2005
• KVLV Buken: Pijnlijke gewrichten met Roosje Hus
Donderdag 5.05.2005
• O.-H.-Hemelvaart
Zaterdag 7.05.2005
• Buken Kermis
Zondag 8.05.2005
• Buken Kermis
• KVLV Kampenhout: Open deur
Maandag 9.05.2005
• KVLV Berg : infovergadering "incontinentie aan-

pakken" om 13u30 in de pastorij
Dinsdag 10.05.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling

Kampenhout
Woensdag 11.05.2005
• KVLV Buken: Bloemschikken om 19u30 Trefpunt
• KVLV Relst: Kookles "Zoete taarten en vlaaien"
Donderdag 12.05.2005
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
Zaterdag 14.05.2005
Berg Kermis
Zondag 15.05.2005
• Pinksteren
• Berg Kermis
Maandag 16.05.2005

Pinkstermaandag
• Berg Kermis
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout: Mariaprocessie

Jubileumeditie
Woensdag 18.05.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Berg
Donderdag 19.05.2005
• KVLV Relst: 50+ "OCMW werking + dienstverlen-

ing"
Zaterdag 21.05.2005
• Kampenhout Kermis
Zondag 22.05.2005
• Vzw Het Project: Aperitiefconcert - Het Pittige

Nootje
• Kampenhout Kermis & Jaarmarkt
Maandag 23.05.2005
• Kampenhout Kermis

Woensdag 25.05.2005
• KVLV Relst: Bloemschikken (nm + avond)
Donderdag 26.05.2005
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30

parochiezaal

JUNI 2005
Zaterdag 4.06.2005
• Gemeenteschool Berg: Schoolfeest
Woensdag 8.06.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Relst
Zondag 26.06.2005
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout: Slotviering met

Kardinaal Danneels & Feest rond de kerk

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks
ingericht:
• YOGA: KVLV Kampenhout: Iedere maandag van

19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK

• TURNEN:- KVLV Relst: BBB: elke donderdag van
20u tot 21u in de turnzaal van de parkschool.
Aerobic: elke dinsdag van 20u tot 21u.
- Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u
herenturnen en van 21u tot 22u damesturnen
55+ elke maandag van 14u tot 15u
- KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot
21u.

• FIETSEN: KVLV Berg: vanaf 2/05/2005: iedere
maandag om 19u30 (tot eind sept.)
KVLV Buken: vanaf 17/05/05 iedere dinsdag
KVLV Kampenhout: vanaf 6/06/2005 t/m
22/08/2005 elke maandag
KVLV Nederokkerzeel: vanaf 2/05/2005: 
iedere maandag tot eind augustus
KVLV Relst: vanaf 19/05/2005: iedere donderdag
tot eind augustus
WTC Relst: vanaf 03/04/2005: iedere zondag om
8u30, vertrek Hutstraat
Sportraad en KWB Kampenhout: vanaf
5/04/2005: iedere dinsdag om 13u30 stipt voor
50-plussers (tot en met 27 september 2005)

• 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, Tritsstr. 5,
1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10

• THUISCOMPOSTEREN: Elke 4de zaterdag van de
maand “Infomoment thuiscomposteren” op het
gemeentelijk containerpark.


