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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 8u45 - 11u45
dinsdagavond 17u - 20u

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

Gemeente
Openingsuren administratieve gemeentediensten:

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

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
- 11 juli 2006: Feest Vlaamse Gemeenschap
- 21 juli 2006: Nationale Feestdag
- 14 augustus 2006: Brugdag O.L.V. Hemelvaart
- 15 augustus 2006: O.L.V. Hemelvaart
- 8 september 2006: sportdag gemeentepersoneel

De administratieve diensten zijn verspreid over 3 adressen:

Gemeentehuisstraat 16
Bevolking 016/65 99 41 Pensioenen 016/65 99 42
Burgerlijke stand 016/65 99 31 Personeel 016/65 99 26
Cultuur 016/65 99 54 Secretariaat 016/65 99 21
Financiële dienst 016/65 99 13 Toerisme 016/65 99 71
Informatie 016/65 99 31 Welzijn 016/65 99 31
Ontvangerij 016/65 99 72

F. Wouterslaan 8
Informatica 016/65 99 08 Milieu 016/65 99 04
Ruimtel. ordening 016/65 99 01 Stedenbouw 016/65 99 06

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 vóór 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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Zomerdienstregeling !!
Tijdens de zomermaanden juli &
augustus zijn de gemeentediensten
geopend tijdens de normale werk-
uren; telefonisch blijven zij bereik-
baar van 8 tot 13u.
De zitdagen van burgemeester en
schepenen vervallen gedurende
deze periode.  Je kan er wel terecht
na telefonische afspraak:

Burgemeester J. Meeus 0474/92 03 31
1e schepen F. Van Dessel 0474/95 22 09
2e schepen P. Van Roy 0474/95 22 08
3e schepen G. De Vroe 0495/60 86 60
4e schepen W. Kemps 0474/95 22 10
5e schepen S. Peremans 0479/89 61 84

Oproep aan verenigingen
Vaak stelt de informatiedienst vast dat gegevens over de
plaatselijke verenigingen niet meer kloppen: nieuw
bestuur, adreswijziging, foutief telefoonnummer, …   Ook
inwoners die op zoek zijn naar informatie komen zo bij de
verkeerde personen terecht… 

Daarom deze oproep: indien uw vereniging een of andere
wijziging ondergaat gelieve dit dan te melden aan de infor-
matiedienst!   Hartelijk dank.

Info@kampenhout.be of  S 016/65 99 31.

!
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Mark De Vriendt & Martine Soli 1/09/2005 Senne
Johan Coeck & Manuela Ghielli 2/09/2005 Seth
Matthias Ghijselings & Birgit De Waele 3/09/2005 Emma
Gunther Mesmans & Greet Verbist 5/09/2005 Mats
Geert Van Rillaer & Cindy Teugels 6/09/2005 Rune
Bart Tempels & Wendy Cludts 6/09/2005 Xander
Kim Lauwers & Maria Wirix 7/09/2005 Nathan
Werner Van De Sande & Veerle Noppen 7/09/2005 Lisa
Steven Vermeylen & Vera Janssens 8/09/2005 Arne
Yves Beersaerts & Marianne Bollen 11/09/2005 Thibeau
Christophe Dooms & Sofie Michiels 12/09/2005 Caroline
Alain Vander Elst & Dalila Said Abdallah Alkindy 13/09/2005 Rayan
Ronald Behets & Miranda Van Eylen 14/09/2005 Nick
Erik Stroeykens & Peggy Verhulst 14/09/2005 Tristan
Michiel De Schryver & Bernadette Dumalin 14/09/2005 Judith
Kurt Thys & Katleen Clemeur 14/09/2005 Duncan
Rudy Van Cuyck & Nele Van den Branden 15/09/2005 Fien
Patrick Hanssens & Anita Pasteels 23/09/2005

Lode & Warre
Yves De Keersmaeker & Fanny Swaelens 24/09/2005 Dylan
Georges Feyens & Ann Verhelst 25/09/2005 Laura

Kris Van Damme & An Van hamme 1/02/2006 Senne
Geert Van Ingelgom & Kirsten Lahousse 7/02/2006 Mirte
Dirk Wouters & Isabel Mahieu 12/02/2006 Mauro
Sven Van Dessel & Karen Van Espen 15/02/2006 Marit
Peter Vandevelde & Heidi Stroobants 17/02/2006 Wout
Guy Snellinx & Els Westhovens 17/02/2006 Lena
Nico Peeters & Grietje Van Looy 27/02/2006 Tuur
Thierry Wellens & Sophie Vandekerkhove 28/02/2006 Mateo

Marc Vrijdaghs & Christel Ceuppens 2/03/2006 Jarne
Bart Bel & Cindy Vertommen 2/03/2006 Kilian
Filip Goossens & Nadine Sprangers 3/03/2006 Wout
Bart Fort & Katleen De Keyser 8/03/2006 Bram
Mikail Aksoy & Tania Busschodts 9/03/2006 Samira
Koen Martin & Lies Goolaerts 10/03/2006 Ella
Olivier De Groef & Marijke Libbrecht 15/03/2006 Lotte
Benny Van Driessche & Deborah Casteels 22/03/2006 Anouk
David Jacobs & Ira Vanhooff 23/03/2006 Lara
Hans Storms & Sandra Dejaeger 24/03/2006 Silke
Bartholomeus Gerretzen &

Kathleen Zwaenepoel 26/03/2006 Antje
Axel Funhoff & Elisabeth Michiels 27/03/2006 Frederik

Jan Van Crombruggen & Lieve De Greeff 1/04/2006 Senne
Kevin De Vleeschouwer & Vanessa Leuraert 14/04/2006 Milan
Toon Van Looveren & Dafné Declerck 28/04/2006 Robbe

Geboortes
Door een vergetelheid van de redactie werden de kindjes
geboren in september 2005 niet gepubliceerd, waarvoor onze
oprechte excuses en worden ze -met vertraging- vermeld:

Huwelijken
Onze oprechte gelukwensen aan volgende kersverse paren: 
Marc Van Hoof & Anne-Laure Hermans 17/03/2006
Willy Vanweddingen & Gabriela Scibiorska 17/03/2006
Kristoff Brouwers & Els Podevin 31/03/2006

Rudy Smets & Katrien Claes 13/05/2006
Johan Becue & Tine Feyaerts 19/05/2006
Sven Verhoeven & Karlien Van Cauwelaert 19/05/2006
Steve Vandekerckhove & Els Peeters 19/05/2006
David Van Houtven & Ilse Peremans 20/05/2006
Michel Vandenbosch & Karin De Kelver 20/05/2006
Ronny Seeuws & Cindy De Cock 20/05/2006
Yves Janssens & Wendy Van Boxem 26/05/2006
Kris Vanhees & Clio Simons 27/05/2006
Johan Debeuf & Cynthia Dejonckheere 27/05/2006

Overzicht burgerlijke stand

Huwelijksjubilarissen

Diamanten bruiloft:
Maurits Holsters & Rachella Verstraeten

Gouden bruiloften:
François Van Steenbergen & Paula Vestraets
René Schadeck & Jeanne De Vylder
René Michiels & Maria Cleynhens
Emile Dooms & Lucienne De Meuter
Ernest De Greef & Agnes Berthouil
Alphonse Vande Zande & Agnes Brion
Alpons Janssens & Marie Louise Imbrechts
André Gevelers & Isabelle Andries
Laurens Degreef & Denise Van Horenbeeck
Willy Michiels & Margaretha Verstraeten
Jan Franchi & Lea Vandereet
Désiré Van den Balck & Maria Goovaerts
Roger Vanderheyden & Louiza Van Camp

Tevens onze gelukwensen aan de ouders & pasgeborenen,
de jonggehuwden en de huwelijksjubilarissen die hun
namen liever niet wensten gepubliceerd te zien.

Kampenhout swingt
Het gemeentebestuur organiseert i.s.m. de Kampenhoutse
cultuurraad gedurende de maanden juli & augustus opnieuw
“Kampenhout Swingt”.

Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 6 juli - Kampenhout
Clouseau imitator, Elodie Carels & Band, Daylight
Comes, Dansgroep Corazon
Opbrengst drank t.g.v. ‘t Sleutelke

Donderdag 13 juli - OTB
OTB Unplugged
In OTB beheer

Donderdag 20 juli - Nederokkerzeel
Clouseau imitator, The Aztecs Band,
Dansgroep Corazon
Opbrengst drank t.g.v. OTB

Donderdag 3 augustus - Buken
Clouseau imitator, Cusheez, Dansgroep Corazon
Opbrengst drank t.g.v. Landelijke Gilden Buken, e.a.

Donderdag 17 augustus - Berg
Clouseau imitator, Just4Fun, Dansgroep Corazon
Opbrengst drank t.g.v. ’t Sleutelke 

Iedereen van harte welkom!

Oproeping nieuwe
elektronische identiteitskaart
De vroegere identiteitskaarten kunnen een geldigheidsduur
hebben tot 2014, afhankelijk van het tijdstip waarop die werd
uitgereikt.   Zelfs indien je huidige identiteitskaart nog geldig is
en je ontvangt een uitnodiging van de bevolkingsdienst voor
een nieuwe elektronische identiteitskaart moet je hieraan
gevolg geven.   Je mag niet wachten tot je huidige identiteits-
kaart vervallen is.
Alleen personen ouder dan 75 jaar kunnen hun huidige
identiteitskaart blijven gebruiken tot het einde van de verval-
datum; tenzij ze een reis naar het buitenland maken.   In dit
geval is de nieuwe elektronische identiteitskaart ook voor hen
verplicht.

Hoofdverblijfplaats
De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een
alleenstaande gewoonlijk leeft.   Deze moet gekend zijn door
de administratie teneinde je in de mogelijkheid te stellen om
als burger je rechten uit te oefenen en te kunnen genieten
van alle sociale prestaties.
Elke verandering ervan moet verplicht worden gemeld
- binnen de 8 dagen - aan de bevolkingsdienst van de
gemeente van je nieuwe hoofdverblijfplaats.  Word je
afwezigheid vastgesteld zonder dat je nieuwe hoofdverblijf-
plaats werd ontdekt, loop je het risico dat -door een beslissing
van het bevoegd schepencollege- je wordt geschrapt uit de
bevolkingsregisters.   De afvoering van ambtswege zou de
uitoefening van je politieke en sociale rechten kunnen belem-
meren.
Verneem je dat je je in een soortgelijke toestand bevindt,
neem dan zo vlug mogelijk contact op met de bevolkings-
dienst van de gemeente waar je daadwerkelijk verblijft, met
het oog op het regulariseren van je inschrijving in de bevol-
kingsregisters.

Open Monumentendag
Vlaanderen ook in
Kampenhout
Sinds 1989 neemt Kampenhout tweejaarlijkse deel aan de
Open Monumentendag Vlaanderen.   Het thema dit jaar is
"Import-Export".

Op zondag 10 september 2006, tussen 13 en 18u, leiden
ervaren gidsen van de Gidsenbond Dijleland de bezoekers
rond op volgende locaties:
• Kampenhout-Sas
• de geklasseerde sluis
• Witloofmuseum (met fototentoonstelling over de geschie-

denis van het Kanaal Leuven-Dijle)
• Tuinbouwveiling Brava.
Kom de vernieuwde site "Sas" bekijken en vergelijk met
vroeger …  

juni 2006



Hevige regenval
van 27 & 28 november 2005
niet erkend als ramp
Binnenlandse Zaken deelde mee dat de hevige regenval van
27 en 28 november 2005 niet wordt erkend als algemene
ramp.   Het totale bedrag van de schade was minder dan het
bedrag dat is vooropgesteld om als algemene ramp te worden
erkend.
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Leven in de brouwerij
Buurtfeest Ter Bronnen op 8 & 9 juli 2006
Zaterdag kan je terecht in 20 tuinen om 20 kunstwerken van
5 kunstenaars te bezichtigen. De officiële opening gebeurt
om 14u mét happy hour.
’s Zondags vanaf 14u vindt de verkiezing van “De Hippe
Madammen” plaats, gevolgd door een lezing over de geschie-
denis van Ter Bronnen door Willy Van Dormael om 15u.
Vanaf 16u wordt het stilletjesaan tijd om de benen te (st)rek-
ken: Cocktail zorgt voor de covers. Doorlopend is er kinder-
animatie met o.a. een springkasteel. 
Plaats van het gebeuren: Nachtegalenpleintje Ter Bronnen
Kampenhout. Om verkeersoverlast te voorkomen vragen de
bewoners om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te
komen.

Overlijdens
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
ons dit jaar ontvallen zijn.   Langs deze weg bieden wij die-
genen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde
onze meest oprechte deelneming aan en wensen hen veel
sterkte toe, ook aan diegenen die hun dierbaren liever niet
gepubliceerd zagen:

Marcel Smets 7/02/2006
Maria Vertommen 19/02/2006

Magdalena Vandereet 9/03/2006
Maurice Coen 9/03/2006
Rosalia Janssens 9/03/2006
Annie Myten 10/03/2006
Lilian Schaerlaecken 25/03/2006
Joanna De Boeck 25/03/2006

Eleutherus Van Meldert 6/04/2006
Felix Paeps 26/04/2006
Maria Keyaerts 28/04/2006

Jozef Maes 1/05/2006
Florent Mommens 22/05/2006

Aanvraag inkomensvervangende
tegemoetkoming
Voortaan gebeuren alle aanvragen voor een inkomensvervan-
gende tegemoetkoming voor bejaarden en gehandicapten
digitaal.

Voordelen voor de aanvrager:

• een snellere verwerking van de aanvraag, aangezien
verschillende wachttijden worden geschrapt;

• de aanvrager ontvangt onmiddellijk een bewijs van het
indienen van zijn/haar aanvraag, het toegekend dossier-
nummer én de formulieren die voor hem/haar bestemd
zijn waarop zijn identificatiegegevens al zijn ingevuld;

• wanneer er een foute aanvraag gebeurt, wordt de aanvra-
ger hier direct van op de hoogte gebracht;

• het risico van verlies van een aanvraag bestaat niet meer.

Volgende tegemoetkomingen kunnen worden aangevraagd:
• de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integra-

tietegemoetkoming voor personen van 21 tot 65 jaar;
• de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor perso-

nen ouder dan 65 jaar.

Meebrengen voor je aanvraag:
• Identiteitskaart;
• doe je een aanvraag voor iemand anders, breng dan jouw

identiteitskaart én die van de aanvrager mee.   Ook moet
je een ingevuld volmachtformulier meebrengen (afhalen
bij de bevolkingsdienst of via het digitale loket:
www.kampenhout.be-digitaal loket-burgerzaken).

De aanvraag wordt dan rechtstreeks ingevoerd in het informa-
ticasysteem van de Federale Overheidsdienst Zekerheid.
De administratieve en medische formulieren die jij en je huis-
arts verder dienen in te vullen krijg je mee.   Nadien stuur je
ze per post naar de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid.

Hulp nodig
Heb je hulp nodig bij het invullen van de formulieren?  Neem
dan contact op met Suzy Jaspers, OCMW, Dorpsstraat 9 te
Kampenhout.   Elke werkdag van 9 tot 12u en op dinsdag-
avond van 17 tot 19u - S 016/31 43 21.

Meer informatie bekom je op de bevolkingsdienst
S 016/65 99 42.

Parkfeesten
Dit jaar gaan de 45ste Parkfeesten door tijdens het weekend
van 7, 8 en 9 juli waarbij traditioneel Will Tura de spits afbijt
op vrijdagavond.  Nieuw dit jaar: Q-Party op zaterdagavond
met Sven Ornelis.

4de Ploegentijdrit WTC Relst
Zaterdag 8 juli organiseert vzw WTC-Relst i.s.m. het parkcomi-
tee zijn 4de ploegentijdrit.   Het evenement wordt opgesplitst
in 2 delen: 1 voor wielertoeristen en 1 voor de niet-sport-
verenigingen van Kampenhout.   Om het onderscheid groter
te maken, rijden de niet-wielertoeristen-verenigingen met een
niet-koersfiets!  Deelnemen is belangrijker dan winnen,
hoewel er eenbeloning is voorzien voor de vereniging met
de origineelste uitrusting of fiets!
Inschrijven kan tot 26 juni 2006.  Neem een kijkje op de
website voor meer info: www.kampenhout.be/wtc-relst 

Verkiezing Kampenhoutse kinderburgemeester
Jongens en meisjes van Kampenhout geboren in 1994, 1995
en 1996 kunnen meedingen naar de titel van
"Kampenhoutse Kinderburgemeester".   "Kies mij" is het
thema voor dit jaar.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via:
@ parkvanrelst@kampenhout.be
S 016/65 69 81
V Parkfeestensecretariaat, Aarschotsebaan 107

www.parkvanrelst.be

Sponsortocht t.v.v. ’t Sleutelke
Kampenhoutenaar Jos Hennes stapt
ook dit jaar, op 12 en 13 augustus, de
Dodentocht te Bornem (100 km) t.v.v.
’t Sleutelke. Bereikt Jos binnen de voor-
opgestelde tijd de finish dan schenkt elke
sponsor min. € 1. 
Of dit initiatief een succes wordt; hangt
mee van jou af …    Jos gaat er alvast
voor.
Betalen hoeft enkel en alleen indien
Jos daadwerkelijk slaagt in z’n opzet;
alles of niks!   
Overtuigd?
Aanmelden kan via: dodentocht@skynet.be m.v.v. je naam,
e-mailadres en sponsorbedrag.
Meer info bekom je door te surfen naar:
www.sleutelke.be of http://100km.skynetblogs.be
Alvast bedankt voor de eventuele bereidwilligheid. 

Kermissen
Nederokkerzeel kermis / Okkeziel Bruist!
Vorig jaar staken verschillende verenigingen tijdens de half-
oogstkermis hun schouders onder deze 2-daagse happening.
Dit jaar, op 18, 19 en 20 augustus, is dit niet anders; er werd
zelfs een avondje aan toegevoegd: de “zwoele avond”. Een
rustige avond in de pastorietuin voorzien van sfeervolle
muziek. De 2 daaropvolgende dagen kan je meegenieten
van gratis optredens, animatie, ... Vergeet ook de avondrom-
melmarkt op zaterdag niet!
Heb je zin om mee te doen, heb je ideeën, een hobby, een
vereniging, … ?   Laat het weten!   Er is een "levende" web-
site waar alle activiteiten worden omschreven:
www.freewebs.com/nederokkerzeelkermis
Voor inlichtingen kan je contact opnemen op onderstaande
telefoonnummers:
016/65 16 12 of 0475/52 05 90
Avondrommelmarkt = 0494/54 01 08 (tussen 19-20u)

Berg kermis
in het weekend van 26, 27 en 28 augustus 2006.

Kampenhout kermis
op 9, 10 (en jaarmarkt) en 11 september 2006.

Kruid … onkruid
Door de nieuwe wetgeving over "verminderd gebruik van
pesticiden" is de gemeente genoodzaakt om handmatig
onkruid te verwijderen …   Dit heeft tot gevolg dat er hier en
daar, inderdaad onkruid zal groeien langsheen een voetpad,
fietspad.  (schiet niet op onze werklieden).
Maar … het milieu vaart er wel bij!
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Keizersfeesten
De St. Sebastiaansgilde richt, naar aanleiding van haar
1ste Keizer sinds 465 jaar, grote Keizersfeesten in op 8, 9 en
10 september 2006. Deze feesten gaan door in de feesttent
achter de Kampenhoutse Bibliotheek (Tritsstraat 5).
Vrijdagavond staat in het teken van Tirol, zaterdag is er een
galabal en op zondag om 11u (tijdens de kermis) heeft er
een aperitiefconcert plaats, opgeluisterd door De Wik; zon-
dagnamiddag staan er opnieuw optredens op het program-
ma in het teken van “Feest in de tent”.    Zondagavond vanaf
19u30 kan iedereen er terecht voor het sluitingsfeest.
Meerdere binnenlandse en buitenlandse groepen zullen
tijdens dit weekend optredens verzorgen. Zo zijn er volks-
dansgroepen uit o.a. Ierland, Hongarije en Schotland.

Gastgezinnen
Mede om deze groepen te kunnen opvangen is de
St. Sebastiaansgilde nog op zoek naar gastgezinnen.
Gezinnen die zich geroepen voelen, kunnen op het volgende
telefoonnummer terecht: 016/65 71 60 of spreken leden
van de Gilde aan.

11.000ste inwoner
Onlangs vervoegde de 11.000ste inwoner onze gemeente:
mevrouw Nathalie Seliffet.

Rode Kruis Kampenhout
Vanaf nu kan je de activiteiten van het Kampenhoutse Rode
Kruis op hun website bekijken: www.rkkh.be.

Gemeenteraad 9.03.2006
Resultaten openbaar onderzoek voorontwerp
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
In juni 2005 keurde de gemeenteraad het ontwerp van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goed.
Daarop volgde een informatieronde en openbaar onderzoek.
De gemeenteraad neemt kennis van de bundeling en coördi-
natie door de Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening) van alle geformuleerde adviezen, opmerkingen en
bezwaren alsook van het gemotiveerd advies terzake van het
schepencollege.  Het merendeel van de opmerkingen en
bezwaren wordt deels aanvaard.

Aanstelling veiligheidscoördinator voor openbare wer-
ken
Bij de uitvoering van openbare werken dient onder bepaalde
voorwaarden een veiligheidscoördinator te worden aange-
steld.  In het kader van de uitvoering van de rioleringswerken
in de Aarschotsebaan, Stok- en Schransstraat alsook Bosstraat
voerde het schepencollege de procedure.  De gemeenteraad
bekrachtigt deze alsook de bijgevoegde overeenkomsten
inzake veiligheidscoördinatie.

Nieuw beleidscontract CLB
Een schoolbestuur dient voor 1 september 2006 een beleids-
contract of beleidsplan af te sluiten met een Centrum voor
Leerlingenbegeleiding.
Er wordt voor het gemeentelijk onderwijs een overeenkomst
afgesloten voor de duur van  3 jaar met CLB Haacht.  De
bijgevoegde afsprakennota kan jaarlijks worden bijgestuurd.

Verlenging overeenkomst van derdebetaler van belbus
De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de overeen-
komst van derdebetaler in het kader van de belbus in de zone
Kampenhout-Boortmeerbeek-Haacht zoals voorgelegd door
De Lijn te ondertekenen.  De tariefprijs van € 1 per heen-
en terugrit wordt aanvaard.

Gemeenteraad 13.04.2006
Forfaitaire en jaarlijkse bijdrage voor de hulpverlening
van de brandweer
De bijdrage voor het jaar 2004 voor de hulpverlening van de
brandweerdiensten van het gewestelijk groepscentrum werd
met € 225.712,26 goedgekeurd.

Wijziging inzameling afval containerpark
Door de steeds evoluerende tendensen binnen het afvalland-
schap en de recentste evoluties op de grondstoffenmarkt die
de recyclage van harde plastics mogelijk maakt, achtte INTER-
ZA het wenselijk om vanaf 1 april 2006 te starten met de
selectieve inzameling van harde plastics op het gemeentelijk
containerpark.    Het betreft een bijkomende dienstverlening
naar de inwoners toe aangezien deze fractie nu uit het met
een retributie belast pakket grof vuil wordt gehaald.
Om deze redenen werd beslist om het geldende politieregle-
ment op de uitbating van het gemeentelijk containerpark aan
te passen.    Het nieuwe reglement kan je opvragen bij de
milieudienst (milieu@kampenhout.be) of raadplegen via
www.kampenhout.be.

Bodemonderzoek oude gemeentelijke loods
Het gemeentebestuur van Kampenhout laat een beschrijvend
bodemonderzoek uitvoeren van de terreinen Haachtsesteen-
weg 391 waar de voormalige gemeentelijke loods was
gelegen.   De kosten worden geraamd op € 6.250.

Aanpassing protocol betreffende de toekenning van
een bijkomende vergoeding voor beheerskosten
Tussen de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en het
Kampenhouts gemeentebestuur werd op 18.11.2004 een
protocol gesloten betreffende de toekenning door de
gemeente van een bijkomende vergoeding voor beheersover-
eenkomsten (steun voor plattelandsontwikkeling).   Begin
2005 werd een nieuwe wetgeving betreffende de beheers-
overeenkomten van kracht.   Hierdoor wordt het toekennen
van een supplementaire vergoeding aan landbouwers beperkt
tot max. 20% van de vaste vergoeding op beheersovereen-
komsten.   Het schepencollege besliste reeds eerder om de
supplementaire gemeentelijke vergoeding van 20% verder te
blijven toekennen.   De aanpassing van dit protocol werd bij-
gevolg ondertekend.

Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan
In september 2005 kreeg elke inwoner van Kampenhout de
brochure van het voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan (GRS) in de bus.   Dat is een plan dat de bakens
zet voor de verdere ruimtelijke ordening in de toekomst;
gevolgd door een informatieronde waarbij de inwoners hun
mening kwijt konden.   Nadien besprak de Gecoro de bezwa-
ren, adviezen en opmerkingen.   Ondertussen werden de aan-

passingen aan het voorontwerp GRS doorgevoerd op basis
van de beslissing van de gemeenteraad van 9 maart 2006.
De gemeenteraad stelde het ontwerp GRS bestaande uit een
informatief deel, een richtinggevend deel en een bindend
deel vast.  Het dossier wordt nu voor verder gevolg overge-
maakt aan de hogere overheid.

Gunningswijze buitengewone onderhoudswerken
2006 goedgekeurd
In de loop van 2006 zullen buitengewone onderhoudswerken
worden uitgevoerd aan volgende wegen: Sint-Servaesstraat,
Broekstraat, Neygenbaan, Weisetterstraat, Rusthuisstraat,
Hutteweg, Klein Wildersedreef, Heystraat, Onze-Lieve-
Vrouwstraat, Laarstraat, Neerstraat, Tiendeschuurstraat
(gedeelte tussen Bergstraat & Kerkhoflaan en gedeelte tussen
Stationsstraat & Van Bellinghenlaan), Egellaan, Streekweg,
Kapelstraat en Frijselstraat.   De kostprijs wordt geraamd op
€ 250.000 (incl. btw).

Eindafrekening gemeentelijk aandeel voor de aanleg
van twee rotondes en een nieuwe brug
De eindafrekening voor het gemeentelijk aandeel voor de
aanleg van twee rotondes en een nieuwe brug op de N26
Leuven-Mechelen, met een bedrag van € 1.558.801,60 (incl.
21% btw) wordt goedgekeurd.

Brandalarminstallaties voor gemeentescholen
De Kampenhoutse gemeentescholen worden voorzien van
brandalarminstallaties.   De geraamde kostprijs bedraagt bij
benadering € 7.500 (incl. 21% btw).

Samenwerkingsovereenkomst bij de bouw van de col-
lector Weesbeek fase 2 
De gemeenteraad ondertekent de samenwerkingsovereen-
komst met de NV Aquafin voor de bouw van de collector
Weesbeek (Van Beethovenlaan, Zeypestraat, Nieuwegen en
Beemdstraat) fase 2.   Dit houdt de garantie in dat de werken
ook effectief samen zullen worden uitgevoerd.

Vergoeding aangestelde beëdigd geneesheer bij aan-
vraag tot crematie gewijzigd
Indien een persoon overlijdt en het stoffelijk overschot wordt
gecremeerd moet de gemeente waar de persoon overleden
is een beëdigd geneesheer aanstellen vooraleer een toelating
tot crematie mag worden afgeleverd. De aangestelde beëdigd
geneesheer dient de doodsoorzaak na te gaan en vast te stel-

Om deze kaap van 11.000 inwo-
ners niet zomaar te laten voorbij-
gaan werd mevrouw Seliffet te-
samen met haar gezin uitgenodigd
door het college van burgemeester
en schepenen om haar in de bloe-
metjes te zetten.

juni 2006
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Gemeenteraad 11.05.2006
Convenanten Toeristisch Recreatief Actieplatform ver-
lengd
In juni 2004 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot
het "Toeristisch Recreatief Actieplatform Groene Gordel".
Eind dit jaar loopt deze convenant ten einde.  Gezien de
noodzaak en de continue opdracht van het blijven verder wer-
ken aan profilering, positionering en promotie van de Groene
Gordel werd beslist om deze convenant nog met 1 jaar (tot
1 december 2007) te verlengen.

Verafoon
Na de installatie van het "gemeentelijk netwerk" en de inte-
gratie van data en spraak op het gemeentelijk netwerk wordt
nu van stap 3 werk gemaakt, nl: telefonie.   De gemeente zal
daarbij gebruikmaken van de Verafoon; er werd geopteerd
voor IP-telefonie omdat dit niet alleen een kostenbesparing
bedraagt in abonnement, maar ook in belminuten en beheer.
Het kostenplaatje voor het 1ste jaar bedraagt: € 8.350.

Nieuwe inschrijvingstarieven Muziekschool
De basistarieven van het inschrijvingsgeld voor de leerlingen
van de gemeentelijke muziekschool werden goedgekeurd.
Zie pag. 17.

Nieuwe piano voor muziekschool
De Kampenhoutse muziekschool is toe aan een nieuwe
piano.  De kostprijs voor het instrument in kwestie wordt
geraamd op € 7.500 (incl. btw).

Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie
Vlaams-Brabant en gemeente Kampenhout betreffen-
de de aankoop van geluidmeter
De gemeenteraad besliste deel te nemen aan de provinciale
samenaankoop van geluidsmeters; aangezien de gemeente
er één nodig heeft voor wat betreft de controle op de regel-
geving m.b.t. geluidshinder. Voor de aankoop wordt een
bedrag van € 7.500 voorzien op de begroting van 2006.

Aankoop van zitmaaier met cilindermotor en graaf-
laadcombinatie
Er wordt een nieuwe zitmaaier met cilindermotor en een
graaf-laadcombinatie aangekocht voor gebruik bij allerlei
wegeniswerken.   De geraamde kosten bedragen respectieve-
lijk € 30.000 voor de zitmaaier en € 82.280 voor de graaf-
laadcombinatie (incl. btw); de gepaste kredieten zullen wor-
den ingeschreven op de eerstkomende begrotingswijziging
van 2006.

Huurcontract op lange termijn voor bestelwagen met
gesloten laadruimte
Het wagenpark van het loodspersoneel wordt binnenkort uit-
gebreid met een bestelwagen met gesloten laadruimte.   De
gemeenteraad gaf haar fiat om deze bestelwagen op lange
termijn te huren.  De jaarlijkse huurprijs (slechts indicatief en
bij benadering) bedraagt € 7.200 (incl. btw).

Begraafplaatsen
Zie intray. 

len of het lichaam al dan niet drager is van een pacemaker
die, in voorkomend geval, moet worden verwijderd vóór
crematie.   De gemeenteraad paste de vergoeding van de
artsen aan volgens nomenclatuurnummer.

Karteringsprojecten
Dit jaar loopt een batterij aan landmeters het grondgebied
van Kampenhout plat.  Op 23 december 2005 is namelijk
het startsein gegeven voor de aanmaak van een
Grootschalig Referentie Bestand (GRB) over het grondge-
bied van onze gemeente.   Dit is een zeer nauwkeurige
kaart die voor gans het grondgebied van Vlaanderen wordt
aangemaakt.
Het GRB is een initiatief van het Ondersteunend Centrum
GIS-Vlaanderen (een afdeling van de Vlaamse
Landmaatschappij) dat een gebiedsdekkende kartering
van Vlaanderen wil bewerkstelligen.  Deze kartering wordt
projectgewijs uitgevoerd per gemeente of stad.
Het eindresultaat zal binnen onze gemeentelijke diensten
zijn nut bewijzen.   Zo kan het bijvoorbeeld worden
gebruikt in het kader van het plannen- en vergunningenre-
gister, het intekenen van BPA’s en verkavelingsplannen, het
beheren van het eigen patrimonium, groenvoorzieningen,
verkeerssignalisatie, informatievoorziening naar de burger.
Dit alles kan bijdragen tot een hogere efficiëntie binnen de
gemeentelijke werking en een betere dienstverlening naar
de inwoners.
Info: www.gisvlaanderen.be, ga naar GRB.

1910 KAMPENHOUT

Wensen en mogelijkheden

voor na de dood…

Iedereen gaat dood.  Ook elkeen heeft vroeg of

laat met een overlijden in de naaste omgeving te

maken.  Zoveel is zeker.  Maar met de stilstand

van het hart is lang niet alles voorbij.  Het dode

lichaam moet een bestemming krijgen. 
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Welke ook onze houding is tegenover het gebeuren na de dood, bij elk
overlijden moet rekening worden gehouden met de wil van de overledene zelf en de
wensen van de nabestaanden alsook dienen een reeks wettelijke en maatschappelijke
vormen te worden nageleefd.  Naast de essentiële verplichtingen bestaat er een waaier
aan mogelijkheden en variaties rond het afscheid nemen.  Elke vorm van lijkbezorging
heeft hoe dan ook een aantal consequenties, waar het gemeentebestuur betrokken
partij is wat de gemeentelijke begraafplaatsen betreft.   En daar gaat het nu precies om.

De dienst burgerlijke stand/begraafplaatsen werkte een dossier uit betreffende de
gemeentelijke begraafplaatsen en lijkbezorging.  Bedoeling is in eerste instantie  scheef-
gegroeide toestanden van uit het verleden recht te zetten, duidelijke rechtlijnigheid te
brengen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake alsook een toekomst-
gericht funerair beleid te ontwikkelen.

De gemeenteraad keurde een aantal administratieve dossiers goed, onder-
meer een nieuw gemeentelijk kerkhofreglement en de mogelijkheid om onder
bepaalde voorwaarden grafbehoud te voorzien voor graven waarvan de concessie- of
begravingstermijn verstreken is.  In samenhang en als voorbereiding hierop werden de
grafconcessietermijnen herzien en werden besluiten getroffen inzake de verschillende
types van teraardebestelling (duur, bepaling aanvang en einddatum, hernieuwingsmoge-
lijkheden, enz….).  De kostprijs voor concessies, ontgravingen, grafkelders werden
vastgesteld. Tevens wordt een speciale regeling getroffen voor niet-inwoners.

Alle graven waarvan de begravingstermijn of concessie verstreken is op 31 decem-
ber 2005 komen in aanmerking voor ontruiming.   Vanaf 1 augustus 2006 wordt
aan de desbetreffende graven alsook aan de ingang van het kerkhof een bekend-
making gedaan.  Niettemin, en alhoewel het gemeentebestuur hier geenszins toe
is verplicht, wordt éénmalig gedurende een overgangsperiode van één jaar (zijnde
van 1 augustus 2006 t/m 1 augustus 2007) de kans geboden om onder bepaalde
voorwaarden het vervallen graf te behouden.

Dit alles wordt verder uitgebreid toegelicht in een algemene infovergadering
(zie bijgevoegde uitnodiging).  Het betreft een onderwerp dat elkeen raakt, maar waar
eigenlijk véél te weinig wordt over gesproken.  Dus bij deze … !

Verdere info: Dienst burgerlijke stand, Huguette Kemps
S 016/65 99 31 - @ : huguette.kemps@kampenhout.vera.be

I N F O R M AT I E AVO N D

Overlijden & Begraafplaatsen
Schoolcomplex Berg, Gemeentewegel 2 te Kampenhout

(overdekte speelplaats)

Woensdag 30 augustus 2006 om 19u30

• Wat te doen bij een overlijden?   
• Aangifteplicht, aanstelling ondernemer, uitvaartregeling, te verwittigen instanties,

pensioenaanvraag, successierechten, …
• Crematie of begraving… en dan?
• Laatste wilsbeschikking en begrafenisrituelen.
• Orgaandonatie, afstaan lichaam voor wetenschappelijk onderzoek, …
• Types teraardebestelling (gewone grond, concessies, asbestemmingen, …), kostprijs termij-

nen, concessieverleningen en hernieuwingsmogelijkheden.
• Regeling grafkelders, types grafzerken, andere herdenkingstekens, …
• Decreet op de begraafplaatsen en nieuwe gemeentelijke kerkhofreglementering.
• Ontruiming van graven - toelichting mogelijkheid tot grafbehoud (éénmalige overgangs-

maatregel voor graven die vervallen zijn op 31 december 2005).
• Wat kan in de toekomst?
• Herinrichting begraafplaatsen.
• …

Deskundige gastsprekers vertellen er u alles over op duidelijke en overzichtelijke wijze. 
Na afloop ontvangen alle aanwezigen een informatiebundel.   Aanvraagformulieren voor graf-
behoud/concessiehernieuwing zijn beschikbaar.  Er is tevens mogelijkheid tot vraagstelling. 
I.s.m. • Martine Verbeeck

bestuurslid VLAVABBS (Vlaamse vereniging Ambtenaren voor de Burgerlijke Stand)

• Gilbert Pues
voorzitter beroepsvereniging Vlaams-Brabantse Begrafenisondernemers
bestuursafgevaardigde Varu (Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen)

• Edwin Lefebre
adjunct van de directeur, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur

Wij hopen u te mogen verwelkomen!
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Hofstede "De drie linden"
In 2001 besliste de OCMW-raad om het hoekgebouw met
bijhorende garage, gelegen Bukenstraat 2 te Kampenhout aan
te kopen en dit naar aanleiding van de toenmalige ont-
eigeningen te Kampenhout-Sas.  Het gebouw is het vroegere
supporterscafé van oudwielrenner Willy Derboven, ritwinnaar
in de Ronde van Frankrijk.   

Het doel was om het gebouw grondig te renoveren - zeg
maar "transformeren"- tot zes sociale woongelegenheden.
Om dit project financieel te kunnen realiseren werden er
eigen middelen aangesproken en subsidies aangevraagd bij
het Vlaams Gewest en de Provincie Vlaams-Brabant.
Hiervoor kwam het OCMW met eigen centen over de brug en
werden alle mogelijke subsidies van overheidswege aange-
vraagd.

Vanaf maandag 3 juli staan opnieuw een heleboel enthousi-
aste animatoren klaar om voor jullie kinderen een spetteren-
de speelpleinvakantie te maken!

Speelplein ’t Grobbeltje staat open voor alle kinderen van
3 t/m 15 jaar en die in Kampenhout wonen; er naar school
gaan of waarvan de ouders in Kampenhout werken.

Elke werkdag in de zomer is er dagelijkse opvang voorzien
van 7u30 tot 18u; de activiteiten vangen aan om 9u en ein-
digen om 16u.  De kleuters beleven een heerlijke tijd op de
Chiroterreinen van Relst; de oudere kinderen ravotten op
ons eigen speelplein in de Cellebroedersweg; beide groe-
pen worden ingedeeld per leeftijd en begeleid door gebre-
vetteerde animatoren.

Voor meer informatie over prijzen, openingsuren, inschrijvin-
gen, e.d.m. kan je terecht op de website van het OCMW:
www.ocmw-kampenhout.be.

Vragen en opmerkingen kan je richten tot de speelpleincoör-
dinator, elke werkdag van 9 tot 12u en van 14 tot 16u
Steven Moens, Dorpsstraat 9 te Kampenhout
S 016/314 320  -  steven.moens@ocmw-kampenhout.be

De 1ste fase, nl. de renovatie van 2 appartementen, werd
beëindigd in 2002.   De eerste twee bewoners namen inmid-
dels hun intrek in de woningen en zij zijn heel tevreden over
hun huisje.  De overige 4 appartementen zijn klaar tegen de
zomer.  In april startte de aanleg van de tuin en er worden
drie weliswaar "kleine" linden geplant.

Meer inlichtingen:
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9
Tina Vander Meeren, verantwoordelijke huisvesting
Elke werkdag van 9 tot 12u en op dinsdagavond van 17 tot
18u45.    S 016/31 43 18
@: tina.vandermeeren@ocmw-kampenhout.be

Opgelet!   Het betreft geen inschrijving, wel een rondvraag om te weten te komen hoeveel personen
eventueel geïnteresseerd zijn om zo de nodige praktische schikkingen te kunnen treffen.

Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1910  Kampenhout

zal aanwezig zijn op de infoavond “Overlijden & Begraafplaatsen”, met …………. personen.

Formuleer hier uw vragen naargelang de graad van belangrijkheid. Houd de vraagstelling algemeen omdat tijdens
de infoavond geen specifieke en persoonlijke gevallen kunnen behandeld worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heb je interesse, stuur of bezorg dan onderstaand(e) strookje(s) vóór 18 augustus 2006
aan de dienst burgerlijke stand, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
S 016/65 99 31 - X 016/65 69 58 of mailto: huguette.kemps@kampenhout.vera.be.
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Gemeentewegel 2 & Bergstraat 15, 1910 Berg
www.detoverberg.be

Dansen is tegenwoordig "in".
Dus voerde men in de 1ste kleuterklas in Berg
de daad bij het woord, immers … jong
geleerd is oud gedaan.

Ontbijten op school is reuze.  In het
Klimtouw mogen de leerlingen één keer per
jaar zonder ontbijt naar school komen. Dan
wordt de paastafel gedekt en kunnen groot
en klein gezellig samen aan tafel zitten.

Zeeklassen.
Jaarlijks gaan de leerlingen van het 4de leer-
jaar een week naar De Haan om er ter
plekke alles over de zee en haar omgeving te
leren kennen.

Cursussen muziekschool
De muziekschool van Kampenhout biedt twee studierichtingen
aan: muziek en woordkunst.

Studierichting Muziek
Basislessen
Notenleer: verplicht vanaf het 3de leerjaar

(8 jaar).  De opleiding duurt 5 jaar,
2u/week

Notenleer volwassenen: voor leerlingen vanaf 14 jaar.
3 jaar, anderhalf uur/week.

Instrument: vanaf 8 jaar - viool en piano vanaf 
5 jaar, 20 min./week
Saxofoon, klarinet, alle koperbla-
zers, dwarsfluit, slagwerk, viool,
blokfluit, gitaar, zang, piano, orgel.

Aanvullende lessen (aangeraden vanaf Middelbare graad)

Jazz Harmonie: theorie van de akkoorden en de 
toonladders; 3 jaar; 1u/week

2X of 2de instrument: bijkomende les op 1ste of 2de instru-
ment; 20 min./week

Improvisatie: praktische toepassing van de theo-
rie op het instrument; 20 min./week

Samenspel: in kleine groepjes;
vanaf 20 min./week afhankelijk van
het aantal leerlingen.

Ensemble (vanaf de Lagere graad)

Orkest: vanaf het 4de jaar instrument (L3); 
1u/week; zaterdag om 11u

Studierichting Woordkunst
Algemene verbale vorming: vanaf 8 jaar; 1u./week

Inschrijvingen schooljaar 2006-2007
van 3 t/m 7 juli: van 10 tot 12u & van 21 t/m 31 augustus: van 10 tot 14u.

Op 29 augustus is het in elke vestiging opendeur van 17 tot 19u met mogelijkheid tot inschrijven.

Instapdatum:
Vrijdag 1 september 2006

Gemeentescholen actief ...

Biststraat 13, 1910 Nederokkerzeel
www.het klimtouw.be

Tarieven muziekschool
Inschrijvingstarieven
Tijdens de gemeenteraad van 11 mei jl. werden de basistarieven van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2006-2007
als volgt vastgesteld:

KINDEREN (-18 jaar - geboren na 1/1/1987)

Sociale correcties voor gezinnen van Kampenhout
• Vanaf het 3de kind is het inschrijvingsgeld van het basispakket gratis;
• Voor kinderen die lid zijn van een Kampenhoutse fanfare (mét attest) is notenleer gratis. (= - € 53,40 op het basispak-

ket Muziek Lager)
• Leerlingen ouder dan 18j, maar "ten laste van" schrijven in aan tarief kinderen.

Inschrijvingen 2006-2007
• Alle schooldagen vanaf maandag 15 mei 2006 (enkel voor bestaande leerlingen)
• Alle schooldagen vanaf dinsdag 6 juni 2006 (ook voor nieuwe leerlingen)
• Laatste inschrijvingsdag: zaterdag 23 september

bij Raphaël Van Goubergen - Lokaal GERSHWIN in de muziekschool

Kleuters (-8 jaar - geboren na 1/1/1998)

Basispakket Instrument (alleen) € 133,50 € 267,10

Lagere Graad (vanaf het 3de leerjaar)

Basispakket Muziek Notenleer + Instrument € 133,50 € 267,10
Basispakket Woord Woord € 80,10 € 160,20

Instrument alleen (Vrije Leerling) € 320,50 € 320,50
Aanvullende les € 267,10 € 320,50
Notenleer (alleen) € 53,40 € 106,80

Middelbare en Hogere Graad (na diploma Notenleer)
Basispakket 1 Instrument of Woord € 101,40 € 202,80
Basispakket 2 Instrument of Woord + Aanvullende les € 202,80 € 405,60

vanaf 2de Aanvullende les € 267,10 € 320,50

VOLWASSENEN (+18 jaar - geboren vóór 1/1/1988)
Notenleer + Instrument € 267,10 € 534,10
Woord € 160,20 € 320,50
Instrument alleen € 267,10 € 320,50
Aanvullende les € 267,10 € 320,50
Notenleer (alleen) € 106,80 € 213,60

ORKEST GRATIS - voor iedereen !!

Inwoners                         Niet-inwoners
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Gewijzigde regeling inzake
"startbanen"
Versterkte RSZ-voordelen
Een werkgever kan voor elke laaggeschoolde jongere die hij in
dienst neemt in het kader van een startbaanovereenkomst
(SBO), een RSZ-bijdragevermindering genieten.

Voor sommige jongeren die hij ten vroegste vanaf 1 april
2006 in dienst neemt kan hij genieten van een versterkte
RSZ-bijdragevermindering.   Dit versterkte voordeel geldt voor
laaggeschoolde jongeren die ofwel van buitenlandse afkomst
zijn, ofwel een handicap hebben (reeds bestaande noties) of
voor erg laaggeschoolde jongeren (nieuwe notie).

Een erg laaggeschoolde jongere is een jongere die ofwel
hoogstens een getuigschrift heeft van de tweede graad
(= vierde jaar) van het secundair onderwijs ofwel hoogstens
een getuigschrift heeft van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs.

Werkuitkering (= geacti-
veerde wachtuitkering)
Voor de categorie van jonge-
ren die het recht op een ver-
sterkte RSZ-bijdragevermin-
dering openen, kan onder bij-
komende voorwaarden ook een
geactiveerde wachtuitkering
(werkuitkering genaamd)
worden toegekend.   De
werkgever kan deze uitke-
ring van het nettoloon in
mindering brengen.

Inlichtingen
Voor meer info en om de
bijkomende voorwaarden
van deze uitkering te kennen richt je je
tot de PWA-beambte,
Mevr. Lieve Thielemans,
Dorpsstraat 9 te Kampenhout
S 016/65 04 70
pwa.kampenhout@kampenhout.be

Kanaaltochten
Zin in een ontspannende zomerse boottocht?
In juli en augustus vertrekken er elke week op vaste dagen
verschillende dagtochten aan het Sas.  Ook "varen en fietsen"
gaan langsheen het kanaal Leuven-Dijle uitstekend samen.
Diverse boottochten vanuit andere opstapplaatsen kunnen
geboekt worden.   Neem een kijkje op de website:
www.scaldisnet.be. (link "toeristische boottochten" en "varen
en fietsen")

Herstellingswerken aan
Haachtsesteenweg
Na het bouwverlof wordt gestart met de herstellingswerken
aan de Haachtsesteenweg op Kampenhouts grondgebied. De
bestaande weginfrastructuur wordt hersteld en een
nieuwe geluidsremmende toplaag wordt aangebracht.  Ook
de bestaande regenafvoer wordt hersteld.
Vanaf de Tervuursesteenweg tot de kruising met de Lellebaan
(deelgemeente Berg) wordt de rijstrook richting Brussel
afgesloten voor alle verkeer.   Het doorgaand verkeer richting
Haacht ondervindt geen hinder; het doorgaand verkeer
richting Brussel wordt omgeleid.
Daarna pakt men de tegenovergestelde richting aan.  Het
doorgaand verkeer richting Haacht kan gebruik maken van de
huidige rijstrook richting Brussel en ondervindt geen verkeers-
hinder.  Het doorgaand verkeer richting Brussel wordt
omgeleid.
De voorziene einddatum van de werken is augustus 2006.

Verkiezingen 8 oktober 2006
Op zondag 8 oktober 2006 kiest u voor een nieuwe
gemeente- en provincieraad.   

Om te kunnen kiezen in Kampenhout moet je voldoen aan
volgende voorwaarden:

• hetzij Belg zijn en op 1 augustus 2006 ingeschreven zijn in
de bevolkingsregisters;

• hetzij een onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese
Unie op 1 augustus 2006; ingeschreven zijn in het bevol-
kings- of vreemdelingenregister, vragen om ingeschreven
te worden op de gemeentelijke kiezerslijst en op het ogen-
blik van de aanvraag 5 jaar ononderbroken een hoofdver-
blijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf
kunnen laten gelden;

• op de dag van de verkiezing de volle leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt;

• op de dag van de verkiezing zich niet bevinden in één van
de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Vanaf deze verkiezingen kunnen burgers van buiten de EU
hun stem uitbrengen, mits ze voldoen aan bijkomende voor-
waarden:

• bij de aanvraag over een gele of witte identiteitskaart
beschikken en bovendien op 31 juli 2006 sedert vijf jaar
ononderbroken in België wonen op basis van een wettelijk
verblijf;

• een verbintenis tot naleving van de Grondwet, de wetten
van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
aangaan.

De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst (enkel EU en
niet-EU burgers) doet men door het aanvraagformulier
"inschrijving op de kiezerslijst" ingevuld terug te bezorgen aan
de dienst bevolking (per post of persoonlijk afgeven); een
ontvangstbewijs wordt overhandigd of opgestuurd.   Deze
aanvraag moet door het college van burgemeester en
schepenen erkend zijn voor 1 augustus 2006, de datum van
de opmaak van de kiezerslijst.   Na de beslissing van het col-
lege ontvang je een bericht of je al dan niet erkend bent als
kiezer.
Liet je je al registreren als kiezer voor het Europese Parlement,
dan moet de melding nog een keer opnieuw gebeuren als
kiezer voor de komende gemeenteraadsverkiezing.

Opgelet!   Wanneer je ingeschreven bent op de kiezerslijst
ben je wettelijk verplicht een stem uit te brengen; in
België geldt de stemplicht.

Uitsluiting of schorsing van het kiesrecht (art. 6 t/m 9bis van
het Kieswetboek)
De uitsluiting is definitief en wordt opgelegd aan personen die
een criminele veroordeling (levenslang, dwangarbeid, hechte-
nis en opsluiting) opliepen.

De schorsing is tijdelijk en van toepassing op volgende
personen:

- de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die
onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn
geplaatst;

- personen die tot een gevangenisstraf van meer dan vier
maanden zijn veroordeeld, op voorwaarde dat de straf
zonder uitstel is uitgesproken en dat er geen hoger beroep
mogelijk is;

- personen die ter beschikking van de regering werden
gesteld onder de vorm van internering.

- De niet EU-burgers mogen hun kiesrecht tevens niet
verloren hebben in hun staat van herkomst op de dag van
de verkiezingen.

Inlichtingen:
bevolkingsdienst, Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout
S 016/65 99 41 - X 016/65 69 58
@ bevolking@kampenhout.be

Oefenen ...
vanaf 1 september tot en met 2 oktober 2006 zal er een
stemcomputer worden geplaatst op de bevolkingsdienst
van het gemeentehuis en in de bibliotheek (Tritsstraat 5).   
Geïnteresseerden kunnen dan - tijdens de gewone
openingsuren- oefenen in het elektronisch stemmen.
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Toezicht 
Wens je dat je lokale politie tijdens je afwezigheid extra
toezicht houdt in je woonbuurt, laat het weten:
Lokale Politie Kampenhout,  S 016/314 840
of vul een aanvraagformulier in via het digitaal loket op
www.kastze.be/loket. 

!

Paspoort
Een geldig paspoort is vereist voor de landen waar een gewo-
ne identiteitskaart niet volstaat.  Alle nieuwe paspoorten zijn
geldig voor 5 jaar.  De gangbare afleveringstermijnen zijn:
2 weken voor een normale procedure; en 1 werkdag voor de
duurdere spoedprocedure.   Kies je geregeld voor een ‘last
minute’ reisbestemming, zorg dan dat je paspoort nog min-
stens zes maanden geldig is!

En de kinderen
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten een geldig identiteitsbe-
wijs met foto hebben, dus niet het geboortebewijsje.    Een
kinderidentiteitsbewijs blijft twee jaar geldig.    Kinderen vanaf
12 jaar moeten beschikken over een identiteitskaart.
Reis je met kinderen naar een land waar een paspoort geëist
wordt, dan heeft elk kind (zelfs een pasgeborene) een eigen
paspoort nodig.   Bij minderjarigen moet één van de ouders
het aanvraagformulier voor een paspoort mee ondertekenen.
Voor minderjarige kinderen die reizen zonder begeleiding van
hun ouders of met één ouder, raadt Buitenlandse Zaken aan
een schriftelijke toestemming mee te nemen; je laat de hand-
tekeningen wettigen bij de bevolkingsdienst van het gemeen-
tehuis.

Vertrek goed voorbereid op
vakantie
Elk jaar opnieuw raken mensen in moeilijkheden tijdens hun
vakantie.   Sommige stranden al in Zaventem omdat hun reis-
documenten of deze van de kinderen niet in orde zijn!   Veel
problemen kan je nochtans voorkomen door goed voorbereid
op reis te gaan.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft je
daarom in de brochure "Reis wijs" een hele rist nuttige reis-
adviezen.

Reisdocumenten

Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële
documenten nodig, ook voor je kinderen.   Denk er tijdig aan!
Zo vermijd je dat je je reis moet uitstellen of annuleren.

Op de website www.diplomatie.be vind je een overzicht van
de reisdocumenten die je voor elk land nodig hebt.
Contacteer in geval van twijfel best de ambassade van het
land.   

Identiteitskaarten en -bewijzen en paspoorten voor kinderen
en volwassenen kan je eenvoudig aanvragen op de bevol-
kingsdienst van het gemeentehuis.

Geldige identiteitskaart

Controleer dus altijd de geldigheidsdatum van je identiteits-
kaart, anders raak je niet door de grenscontrole.  Moet je iden-
titeitskaart worden vernieuwd, word je automatisch opgeroe-
pen. 

Burenlawaai
Het wordt weer zomer.   Mensen genieten buiten van de zon
en zijn in opperbeste stemming.  Totdat de hond van de
buren aanhoudend blaft, de buurjongen zijn muziek keihard
zet, de buren in hun tuin werken met allerlei lawaaierige tuin-
machines, …   Dan is het snel afgelopen met de zomerse
rust en wordt een aangename zomerdag een dagje mens-
erger-je-niet.   Herkenbaar? 

In 2005 bemiddelde de lokale politie meerdere malen tus-
sen buren na klachten over geluidshinder.   Nochtans kunnen
goede afspraken tussen buren heel wat ruzies voorkomen en
voor een snelle en goede oplossing van de geluidshinder zor-
gen.   Het spreekwoord "beter een goede buur dan een verre
vriend" is niet zomaar een slogan.  Een praatje slaan, elkaar
een handje toesteken, in de vakantieperiode een oogje in het
zeil houden, …: goede buren maken het samenleven een
stuk prettiger én veiliger!   Neem zelf ook je verantwoordelijk-
heid en voorkom of beperk de geluidsoverlast voor je buren.
Dat kan door kleine gedragsaanpassingen of eenvoudige
aanpassingen in en om je woning.

Eerste hulp bij burenlawaai
• Ga eerst na van welke geluiden je precies last hebt.

Wanneer komen deze geluiden voor en heb je er altijd
evenveel last van?

• Praat met omwonenden zodat je je probleem zo objectief
mogelijk kan beoordelen.

• Spreek je buren aan.   Dit is vaak een drempel, maar mis-
schien beseffen ze helemaal niet welke hinder je van hen
hebt.   Als buren bereid zijn met elkaar te praten, zijn ze
meestal ook bereid om samen een oplossing te zoeken.
Maak bijvoorbeeld afspraken over de tijdstippen waarop
geluiden van muziekinstallaties, feestjes, huisdieren, …
geen probleem zijn en wanneer je het liever stil hebt.
Bepaal samen de aanvaardbare geluidssterkte.   Voor con-
tactgeluiden van vloeren, trappen of sanitair zijn vaak een-
voudige geluidsdempende oplossingen mogelijk.

• Als je er samen met je buur niet uitkomt, kan je de wijkin-
specteur contacteren.   Deze  tracht te bemiddelen.  

• In laatste instantie kan je je richten tot de vrederechter.
Deze zal, na het horen van de partijen, een dwingende uit-
spraak doen.   De tussenkomst van de vrederechter bete-
kent echter niet altijd dat het samenleven van dan af vre-
dig zal verlopen.

Rechten van de vrijwilliger
De wet op de vrijwilligers bestaat al ruim een jaar, maar is nog
altijd niet van kracht. 

Momenteel wordt ze aangepast na felle kritiek van ondermeer
vrijwilligersorganisaties.   Tot nu toe werd elke vereniging
verplicht om een verzekering af te sluiten voor haar leden.
Voor kleine verenigingen (vb. buurtcomités) valt dat nu weg;
de familiale verzekering is voldoende.   Vzw’s of lokale
besturen moeten wel nog een verzekering afsluiten.

Bovendien bracht de wet een administratieve overlast met zich
mee.  Zo moest een vrijwilliger een organisatienota onder-
tekenen (= informatiebundel over de vereniging).   Dat wordt
versoepeld: het volstaat dat die informatie wordt verspreid via
een ledenblad of website.

De nieuwe wet gaat in op 1.08.2006.   De nieuwe regeling
voor de verzekering van vrijwilligers begint pas op 1.01.2007
om iedereen de tijd te geven zich aan te passen.

Nieuwe openingstijden
postkantoor Kampenhout
Vanaf 6 juni 2006 zien de openingstijden van het
Kampenhouts postkantoor er als volgt uit:
maandag tot vrijdag: 9 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

zaterdag: 9 tot 12u30.

Wist je dat …
je sinds 1 maart 2006 een kaartje voor bus en tram in de
krantenwinkel en supermarkt kan aankopen?  De prijzen in
deze voorverkooppunten zijn minstens 20% goedkoper dan
wanneer je ze op de bus of tram zelf aankoopt.
Voorverkooppunten in Kampenhout zijn:
’t Krantje Haachtsesteenweg 118, Berg
Superette Delhaize Kerkhoflaan  24, Berg
’t Bukennootje Leuvensesteenweg 273, Buken
Spar Dekrem Kerkstraat 33, Kampenhout
AD Delhaize Stationsstraat 64, Kampenhout
’t Spieke Tritsstraat 1, Kampenhout
Raymaekers G. Peperstraat 142, Nederokkerzeel
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Donderdag 7 september is het weer zover: tijd voor het jaar-
lijkse Seniorenfeest.  Afspraak in de sporthal, Zeypestraat 26
te Kampenhout

Wat mag je verwachten
12u Warm middagmaal

Waterkersroomsoep
Varkenshaasje met seizoengroenten en kroketten
Rijstcoupe met fruit en slagroom

14u30 Show met Nicole & Hugo en keyboardspeler

Indien u vervoerproblemen heeft, meldt dit dan bij uw
inschrijving!  Wij zoeken hiervoor dan een oplossing.

Deelnemen kost
• € 10: showprogramma en warm middagmaal
• € 4  : showprogramma

Inschrijven
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 30 augustus 2006.
Je bezorgt 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
Gwenny De Vroe Haachtsestwg. 519 0495/60 86 60
Willy Kemps Nederokkerzeelstr. 2 0474/95 22 10
Stefaan Peremans Fr. Schoevaersstr. 12 0497/89 61 84
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
Marcel Verhoeven Aarschotsebaan 93 016/65 59 58

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 - Kampenhout
Dienst burgerlijke stand 1ste verdieping 016/65 99 34
Dienst bevolking gelijkvloers 016/65 99 41

Geen inschrijving zonder voorafgaandelijke betaling!

INKOMKAART NIET BIJ = NIET WELKOM.
Halen of opnieuw betalen.

Seniorenfeest
2006

Seniorenfeest
2006

7 september

Wekelijkse fietsuitstappen
op dinsdag
De wekelijkse fietsuitstappen voor 50-plussers georganiseerd
door de gemeentelijke sportdienst i.s.m. KWB Kampenhout
gaan door op dinsdagnamiddag en lopen van begin april tot
eind september.

Het vertrek is voorzien aan de sporthal van Kampenhout om
13u30 stipt en men rijdt aan een tempo van ongeveer
15km/u.   De heen- en terugrit duurt ± 1 uur.   Onderweg
wordt er een pauze ingelast van een 30-tal minuten om even
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.

Inlichtingen bekom je bij KWB Kampenhout
Roger Hannes, S 016/65 60 18 of op de gemeentelijke
sportdienst, S 016/65 99 75 - sport@kampenhout.be.

En nog …
Lukt dinsdagnamiddag niet of is het niet echt wat je zoekt,
verschillende KVLV-afdelingen alsook de diverse wielerclubs
organiseren fietstochten:
KVLV Berg

maandag 19u30 Kerk Berg 016/65 55 81
KVLV Buken

dinsdag 19u Kerk Buken 016/60 26 07
KVLV Kampenhout

maandag 19u30 zaal Pax 016/65 11 69
In augustus om: 19u

KVLV Nederokkerzeel
maandag 19u parochiezaal 016/65 63 56

KVLV Relst
donderdag 19u Park van Relst 016/65 61 34

WTC De Blauw Garde 016/65 04 02
WTC Kampelaar 0495/79 48 69
WTC Relst 0476/52 21 89
WTC Berg Bikers Emrin 016/65 69 68
WTC KWB-vrienden 016/65 60 18

Streek- en verhalenwandelingen
Dit is het 2de deel van de jaarlijkse begeleide wandelingen
langs interessante trajecten vol afwisseling van natuur en
cultuur, afwisselend de 2de en 4de woensdag van de maand,
telkens met vertrek om 14u.  Deelnemen is gratis!
Woensdag 9 augustus:

Terlanen (Overijse) Erfgoedwandeling
Vertrek op de parkingplaats aan de Sint-Michielskerk

Woensdag 23 augustus:
Keerbergen Vertelwandeling
Vertrek aan het kerkhof van Keerbergen (Dijlestraat)

Woensdag 13 september:
Loonbeek (Huldenberg) Op zoek naar Charlepoeng
Vertrek aan de Sint-Antoniuskerk van Loonbeek

Woensdag 27 september:
Vossem (Tervuren) Vossem van hoog naar laag
Vertrek op het marktplein van Vossem

Meer info:
Toerisme Dijleland  -  S 016/31 18 61
@: toerisme@dijleland.be -   www.dijleland.be 
Organisatie: Toerisme Dijleland i.s.m. de gemeenten en de
gidsenbond Dijleland.
Opgelet: aangepast wandelschoeisel is aan te bevelen.

Gordel



AC
TI

VI
TE

IT
EN

KA
LE

N
DE

R

24 juni 2006

Juli 2006
Zondag 2.07.2006

KVLV Nederokkerzeel: Fietsen naar
Scherpenheuvel

Vrijdag 7.07.2006
• 45ste Parkfeesten van Relst: optreden Will Tura &

band

Zaterdag 8.07.2006
• 45ste Parkfeesten van Relst: grootse Q-Party met

o.a. Sven Ornelis & het Foute Uur
• Wijk Ter Bronnen: Kunsttoer vanaf 10u

Zondag 9.07.2006
• 45ste Parkfeesten van Relst: Familiezondag met

verkiezing Kinderburgemeester, slotanimatie.
• Wijk Ter Bronnen: Kunsttoer. Vanaf 14u open

buurtfeest met optreden + verkiezing hipste
madammen.

Dinsdag 11.07.2006
• Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Gemeentehuis gesloten

Donderdag 20.07.2006
• Jodam Buken: Mossel Brossel Dagen

Vrijdag 21.07.2006
• Nationale Feestdag Gemeentehuis gesloten
• Jodam Buken: Mossel Brossel Dagen + open-

luchtfuif achter pastorij, inkom gratis

Zaterdag 22.07.2006
• Jodam Buken: Mossel Brossel vanaf 12u

Zondag 23.07.2006
• Jodam Buken: Mossel Brossel vanaf 12u

Zaterdag 29.07.2006
• SKK Kampelaar: Mosselfestijn

Zondag 30.07.2006
• SKK Kampelaar: Mosselfestijn

Augustus 2006
Vrijdag 4.08.2006
• Nationale Jumping Kampenhout

Zaterdag 5.08.2006
• KVLV Berg: Uitstap
• Nationale Jumping Kampenhout
• Pax Zomerfestijn: mosselen, koude schotel, pan-

nenkoeken, e.d. vanaf 18u

Zondag 6.08.2006
• Nationale Jumping Kampenhout
• Pax Zomerfestijn: mosselen, koude schotel, pan-

nenkoeken, e.d. vanaf 11u30

Vrijdag 11.08.2006
• Sleutelactie 2006: sponsortocht t.b.v. ’t Sleutelke

Zaterdag 12.08.2006
• K.F. De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten, Park van

Relst
• Kon. St. Sebastiaansgilde: Keizerschieting in sport-

centrum "De Zeype"
• Sleutelactie 2006: sponsortocht t.b.v. ’t Sleutelke

Zondag 13.08.2006
• K.F. De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten, Park van

Relst
• Landelijke Gilde Berg: familiale quiz

Maandag 14.08.2006
• Gemeentehuis gesloten
• Landelijke Gilde Berg: Eucharistieviering + half-

oogstfeest

Dinsdag 15.08.2006
• O.L.V. Hemelvaart Gemeentehuis gesloten
• K.F. De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten, Park van

Relst

Donderdag 17.08.2006
• Rode Kruis Kampenhout: bloedinzameling.

Park van Relst van 18 tot 20u30.

Vrijdag 18.08.2006
• Okkeziel Bruist!: Zwoele avond met 3 gratis

optredens, pastorijtuin Nederokkerzeel

Zaterdag 19.08.2006
• Okkeziel Bruist! Kermis met randanimaties en

avondrommelmarkt, eucharistieviering met gos-
pelkoor - rond de kerk Nederokkerzeel

Zondag 20.08.2006
• Okkeziel Bruist! Kermis met randactiviteiten &

gratis ijsje voor kinderen - rond de kerk
www.freewebs.com/nederokkerzeelkermis 

Zaterdag 26.08.2006
• Berg kermis

Zondag 27.08.2006
• Berg kermis
• KVLV Relst: Landbouwdag

Maandag 28.08.2006
• Berg kermis
• KVLV Kampenhout: Startvergadering 

Woensdag 30.08.2006 
• Infoavond: Overlijden & begraafplaatsen.  Zie

intray

September 2006
Maandag 4.09.2006
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling

gemeenteschool Berg van 18 tot 20u30
Donderdag 7.09.2006 
• Seniorenfeest met Nicole & Hugo.   Vooraf

inschrijven verplicht.

Vrijdag 8.09.2006
• Gemeentehuis gesloten
• Kon. St. Sebastiaansgilde: Keizersfeesten

Zaterdag 9.09.2006
• Kampenhout kermis
• Kon. St. Sebastiaansgilde: Keizersfeesten

Zondag 10.09.2006
• Kampenhout kermis + jaarmarkt
• Kon. St. Sebastiaansgilde: Keizersfeesten
• Open Monumentendag Kampenhout: bezoek

met gids: ’t Sas, Veiling & Witloofmuseum

Maandag 11.09.2006
• Kampenhout kermis

Woensdag 13.09.2006
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Park

van Relst van 18 tot 20u30

Donderdag 14.09.2006
• Babymassage: lokalen K&G Berg om 10u.

Inschrijven verplicht via 016/65 72 38 of
0497/10 43 94

Zaterdag 16.09.2006
• Duivenmaatschappij Vallen en Binnen: Groot

Mosselfeest vanaf 18u

Zondag 17.09.2006
• Duivenmaatschappij Vallen en Binnen: Groot

Mosselfeest van 12 tot 20u

Zondag 24.09.2006
• Vakantiegenoegens Kampenhout: Toeren tussen

Torens te Rupelmonde: 016/65 18 47
• Zaalcomité Nederokkerzeel: Steakfestijn

Maandag 28.09.2006
• KVLV Kampenhout: Startvergadering

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks
ingericht:

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

• TURNEN
KVLV Relst: BBB: elke donderdag van de maand
van 20u tot 21u in de turnzaal van de park-
school.   Aerobic: elke dinsdag van 20u tot 21u. 
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u
herenturnen en van 21u tot 22u damesturnen
KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot
21u

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

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


