
■



Voorwoord 02

I  Een brokje geschiedenis 03

II Uw Gemeentebestuur 15

III De Gemeentediensten 16

IV De Gemeentelijke Politie 22

V Grondgebied van de gemeente 24

VI O.CM.W 24

VII O.T.B 26

VIII 'tSleutelke 27

IX Onderwijs 28

X  Plaatselijke Openbare Bibliotheek 30

XI Gemeentelijke Muziekschool 30

XII Parochies 31

XIII De Rijkswacht 32

XIV Nuttige adressen 32

XV Instellingen van algemeen nut 35

XVI Verenigingen 38



VOORWOORD

Mevrouw, Mijnheer,

Namens het gemeentebestuur heet ik U van ganser harte welkom in Kampenhout. Het doet mij bijzonder veel genoegen U deze
onthaalbrochure te mogen aanbieden in de hoop dat zij U van nut kan zijn om U wegwijs te maken in uw nieuwe woonplaats zodat U
er zich binnen de korhte tijd echt thuis zal voelen. Onbekend is immers onbemind.

Sedert de fusie van 1 januari 1977 is de nieuwe entiteit Kampenhout ontstaan als samensmelting van Buken, Nederokkerzeel, Berg en
Kampenhout zelf.

De geschiedenis van de onderscheiden deelgemeenten werd door de Heer Jos Lauwers op pittige en kunstvolle wijze opgetekend in
drie afzonderlijke werken;

- Kampenhout, bakermat van Beethovens stam.
■ Geschiedenis van Berg door de eeuwen heen
- Nederokkerzeel en zijn voormalige priorij van List

De historische achtergronden van Buken werden vastgelegd in het geschiedkundig werk "Buken en zijn verleden" geschreven door
Marcel Piot.

Ondertussen werd door de Heer Lauwers hard gewerkt om het verleden van de nieuwe gemeente Kampenhout in één gezamelijk werk
op papier te zetten. Deze lijvige, maar uiterst interessante en verzorgde uitgave is op het gemeentehuis verkrijgbaar tegen de prijs van
1 500fr.

Kampenhout heeft U heelwat te bieden. Op nog geen 4 km afstand bevinden zich niet minder dan 7 historische gebouwen (de
kastelen Ten Opstal - Ter Loonst - Wilder - Ter Baick, de St. Stefanuskerk van Nederokkerzeel, de Spaanse hoeve en de afspanning op
't Sontvliet).

De laatste jaren kende onze gemeente een grote evolutie. Gezien de sociale en andere verkavelingen mochten we tal van nieuwe
inwoners verwelkomen, zodat het bevolkingsaantal de kaap van 10 000 inwoners reeds ruim heeft overschreden. Onze bevolking
evolueerde van een typische landbouwbevolking naar een meer verscheiden patroon van werklieden, bedienden, middenstanders en
kaderpersoneel. Mede door de uitbouw van een industriepark en de goede contacten met de bedrijfsleiders wordt getracht de toekomst
veilig te stellen.
Een uitzonderlijk laag werkloosheidspercentage is daar nu het gevolg van.

Het is onze vurige wens dat Kampenhout ook een leefbare gemeente mag blijven, waar elkeen zich kan ontplooien op cultureel,
sportief of sociaal vlak. Gelet op het rijke verenigingsleven moeten daar alle kansen toe bestaan. Wij achten het nuttig een lijst van die
verenigingen op te nemen in deze brochure, teneinde U in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken.

Wij hebben ook getracht U een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de dienstverlening waarop U recht heeft. In dit kader
worden o.a. volgende rubrieken gepubliceerd:
samenstelling gemeente - en O.C.M.W ■ bestuur, doorlichting gemeentelijke administratie en O.C.M.W. - tegemoetkomingen,
onderwijsmogelijkheden, lijst van nuttige adressen van administraties die in ons dagelijks leven een rol spelen. Graag vestigen wij Uw
bijzondere aandacht op de beroepengids, uitgave van het Kampenhouts Middenstandsverbond, die U samen met deze brochure wordt
overhandigd.

De informatie die U in deze kennismakingsbrochure aantreft, is misschien onvolledig en op bepaalde vlakken tijdsgebonden. Latere
aanvullingen en herwerkingen zullen noodzakelijk blijken en zullen opgenomen worden in het gemeentelijk informatieblad dat U
trimestrieel in Uw brievenbus zal vinden.

Beste nieuv/e Kampenhoutenaar, ik wens U een geluWcig, vredig maar aktief leven bij ons in Kampenhout.

Uw Burgemeester
Marcel Verhoeven
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KAMPENHOUT

Vroegere hoofdmeierij
Toen op 1 januari 1977 de fusies van gemeenten tot
stand kwamen, was het niet meer dan logisch dat de
grootste gemeente van de streek hoofdgemeente
werd van de samensmelting Berg, Buken, Neder-
okkerzeel en Kampenhout. Laatstgenoemde was
trouwens ook reeds sinds de eerste helft van de 14e
eeuw hoofdmeierij. Merkwaardig is wel dat er zich
buiten dit administratief centrum (Kampenhout-dorp)
ook een andere strook bevindt, die praktisch bezaaid
is met kastelen en oude hofsteden. Kampenhout zelf
is tenslotte nog belangrijk omdat het eenmaal de
bakermat was van de stam Van Beethoven.

Reeds in de 12e eeuw treffen we een voornaam
geslacht de Campenholt aan, waarvan men even
wel niet direkt de vestigingsplaats kan aanduiden.
Wel bestaat er in de kern van het dorp een groot
blok, afgesloten door Kerk- Dorps-, Schoolstraat en
Frederik Wouterslaan, doorsneden door de
Kerkwegel, maar dat is dan ook het enig mogelijke
litteken. Het midden van het dorp kan even goed
een oude Dries geweest zijn, waarrond zich latere
bebouwing voordeed (kerk, meierij, school,
gemeentehuis, klooster, pastorie).

De streek was oudtijds bezaaid met bossen, van
daar dat we er ook de naam van de gemeente uit
afleiden. Gelegen op de grens van de Kempen, zou
Kampen hiervan een verbastering kunnen zijn,
analoog met het Latijnse campus, dat veld betekent.
Het achtervoegsel -hout getuigt van een primitief
bos of woud. Een andere grote wijk van het dorp
heet Kampelaar, een open plaats in het bos. Ter Eist
sloeg terug op de plaatselijke elzenbossen, maar
werd uitgesproken als "Te Reist".

Kastelen

De heerlijkheid van Wilder of Wildert situeert zich
in de richting Nederokkerzeel. Het oorspronkelijk
kasteel van Wilder dateert uit 1365, maar werd in
1578 vernield, samen met de daarbijhorende
watermolen en de hofstede. Omstreeks 1630 werd
er een nieuwe burcht opgericht die nochtans in
1823 door een nieuwbouw werd vervangen. In
1912 werd dit kasteel gewijzigd door toevoeging
van een dak a la Mansart, met het voorkomen dat
het hedendaags nog bezit. Reeds in 1259 trof men
te Kampenhout een Adolf van Wilder aan, die er
een landgoed bezat. Arnoldus van Wilder was

hoofdmeier voor 1391-'92. In 1629 kwam het
domein in handen van de heren van Kruikenburg
(de Fourneau de Cruquembourg), die er twee eeu
wen lang over beschikten. Vervolgens zijn de eige
naars van der Linden d'Hoogvorst, de Vinck de
deux Orp en momenteel de familie de Broqueville.

Langsheen de Hutstraat te Reist ligt het eveneens
omwaterd hof Ten Opstal, oorspronkelijk gebouwd
op een soort dries of opstal, behorend tot het type
van de 13e eeuw. Tijdens de 16e eeuw hing het af
van het leenhof van Ukkel en werd bewoond door
de familie 't Serclaes.

In 1732 bestond het eigendom uit een pachthof,
schuur, stallingen, vleuge, hovingen, speelhuis met
omtrent 70 bunder land. Het oudste en naar uitzicht
meest oorspronkelijk gedeelte bevindt zich ten wes
ten, rechts van een duidelijke bouwnaad in de
voorgevel. Naast de toren bemerken we nog een
zijgevel uit de 16e eeuw; de vierkante toren werd
pas opgetrokken in 1908, als verbouwing van een
vroegere paardenstal en grote schuur.

De voormalige hoeve "Ter Loonst", eertijds vermeld
als leen van de heerlijkheid van Stalle, was in 1474
eigendom van Herman In de Schale. Reeds ver
meld in 1162, groeide deze hofstede later uit tot
versterkte burcht. De onderbouw van de toren
dateert vermoedelijk uit de 15e eeuw. Het bovenste
vooruitspringend gedeelte van de toren en het
hoofdgebouw zouden uit de 16e eeuw kunnen
stammen. Op een buitenmuur van de renaissance-
trapgevel staat de datum 1592 in de ankers ver
meld. De poortdoorgang draagt het jaartal 1752.
De basis ervan is nochtans van oudere datum, te
oordelen aan de schietgaten.

In 1535 was het goed in het bezit van jonker Aert
de Borchgrave, edelman aan het hof van Keizer
Karei. Dat zou in 1538 aanleiding gegeven heb
ben tot een bezoek van de Keizer, waarbij de Sint-
Sebastiaansgilde en de bevolking de hoge per
soonlijkheid kwamen toejuichen.

Hof van Ruisbeek

Reeds in de 15e eeuwse cijnsboeken stond een
geslacht van der Eycken aangetekend, dat het hof
Ter Eycken bewoonde. Later kende men in 1777 het
hof van Ruisbeek aan de Dorpelstraat met daar-
aanpalend de aftekening van het voormalig kasteel
van Ruisbeek (Ferrariskaart).



Dit laatste werd opgetrokken door de praalzuchtige
Jan Bourgeois omstreeks het midden van de 16e
eeuw. Het geraakte echter in verval tijdens de
Franse overheersing na 1793 en werd later hele
maal gesloopt doordat de Haachtsesteenweg de
hovingen middendoor sneed.

De hofdstede van het kasteel overleefde nochtans
en staat nog te prijk tussen Dorpelstraat en
Weesbeek. Het is een vierkant gebouwenkompleks
met duiventoren, dat reeds in 1319 vermeld werd
onder de naam Roesbeke. Eén der oudste muren
van het hof bevindt zich aan de achterzijde langs
heen de Weesbeek en is voorzien van een hele
reeks schietgaten. Een achtergebouw schijnt opge
richt te zijn in 1797, zoals uit een muursteen blijkt.
Op een scharnier van de blinden langsheen de
Dorpelstraat 25 staat het jaartal 1823 vermeld.
Sedert 1858 kwam de hoeve in het bezit van de
familie Coosemans, zodat men ook van
Coosemans' pachthof spreekt. Sedert 1972 is het
hof eigendom van J.L. De Leener.

Op het gehucht Ruisbeek dient ook de windmolen
uit 1632 besproken, gelegen tussen de
Aorschotsebaon en Wildersedreef. Het oud molen
huis bestaat nog, palend aan de zaal Verbroe
dering. De windmolen, die in 1818 vernieuwd was,
werd echter in 1914 door de Duitsers afgebrand.

Bakermat van van Beethovens stam
Begin van deze eeuw geraakte men er van over
tuigd dot de voorouders van Ludwig van
Beethoven, net als de ouders van Pieter-Paul
Rubens, ooit uit Vlaanderen naar Duitsland waren
uitgeweken. Heel de streek rondom Kampenhout
wemelde destijds van die naam, maar uiteindelijk
kwam men in onze gemeente terecht, waar reeds
omstreeks 1485 de wieg moet gestaan hebben van
de oudste gekende stamvader. Jan van Beethoven,
die in 1571 vermeld werd als de overleden vader
van Mark van Beethoven.

Uit talrijke archiefstukken blijkt dat de familie van
Beethoven te Reist woonde, op de plaats tussen de
Aorschotsebaon, Paddezijpstraat, Hof ter Loonst en
dito straat. Een dramatisch voorval geschiedde in
de 16e eeuw. Aert van Beethoven was omstreeks
1567 in het huwelijk getreden met Josyne van
Vlasselaer en hun kinderen werden gedoopt in de
Onze-Lieve-Vrouwkerk van Kampenhout. In de
zomer van 1595 liet meier Jan Baptist van

Spoelberch een onderzoek instellen nopens de
gedragingen van Josyne van Vlasselaer, die van
hekserij beticht werd en op 13 september van dat
jaar te Brussel op de brandstapel kwam.

De Onze-Lieve-Vrouwkerk

Reeds ten jare 1123 was de kerk van Kampenhout
aan O.-L.-Vrouw toegewijd. Het gotisch Maria
beeld, dat er vereerd wordt, stamt uit de Mechelse
school van omstreeks 1580. De huidige kerk ver
vangt een laat-gotisch gebouw met renaissance en
rococo getinte elementen uit de 15e eeuw. Rond
1622 werden kerk en toren in brand gestoken door
voorbijtrekkende soldeniers. In 1752 werd de voor
gevel hernieuwd in rococostijl en kreeg drie grote
vensters bij. De huidige renaissance predikstoel uit
de 17e eeuw stamt nog uit de vroegere kerk.
Het gebouw kwam echter in verval en werd in
1870 buiten gebruik gesteld.

In 1874 werd het gebouw afgebroken en op 18
augustus 1875 ging de kerkwijding door. De nieu
we Onze-Lieve-Vrouwkerk is een bak- en zandste
nen gebouw in neogotische stijl. De westertoren
bezit een spitsboogvormig portaal; er is een reliëf
met Madonnavoorstelling in het tympanon, gesig
neerd J. Laumans, 1875. De koorglasramen zijn
van 1939, de klokken van 1783 en 1950. De
andere glasramen dateren uit de tijd van pastoor J.
Bt De Coster (1863-1899); dat was tevens de
ambtsperiode van burgemeester Jozef Frans de
Neuf (1854-1877), wiens naam er eveneens op
voorkomt.

Andere gebouwen met geschiedenis
De Vleug is een 17de-eeuwse hoeve op Kampelaar,
Wippeweidestraat 10. In 1947 werd nochtans het
vroegere duivenhok of Vleug afgebroken.

Rondom het huis was er een watervesting, waarvan
men heden nog de sporen ziet. Hier verzamelden
zich vroeger de gildeleden, als ze naar de wip
schieting trokken.

De huidige woonst Dorpsstraat 50 was de vroege
re meierij (1768). Op een boogscheut daar van
daan; Dorpstraat 21, een blikvanger voor rallyrij
ders met het stenen uithangbord "1756-ln het Wit
Perdt", dat afkomstig zou zijn van een vroegere
Kampenhoutse Comme (brouwerij).

De herberg "In de Afspanning" nabij de Vierstra-



ten, is een sterk aangepast gebouw dat opklimt tot
de 18e eeuw. Het was eertijds wisselplaats voor
Dostkoetsen van Leuven naar Mechelen. Na de
Drand van 1914 bleef de rondboogdeur met neg-
Dlokken bewaard in het huidige gebouw.

Langsheen de Aarschotsebaan in nr. 96 bevindt
zich de voormalige afspanning van de postkoets
Brussel-Aarschot met vroeger opschrift: "Op het
Zandvliet - Tappen goed bier en geven goed logies"
opgericht in 1728. Deze wisselplaats voor paarden
was ook ingesteld op verdediging: getuigen daar
van de twee nog bestaande schietgaten in het rech-
tergebouw. Rondboogdeur met kworthol beloop;
voorzien van geprofileerde imposten, bewerkte
sluitsteen en druiplijst.

Aan de Frederik Wouterslaan 3 een boerenhuis
waarin zandstenen elementen werden herbruikt;
vensteromlijstingen met negblokken, kruiskozijn en
middenkolf, een rondboogdeur met imposten (jaar
tal 1795), druiplijst en sluitsteen.

Op Wilder, aan de Bukenstraat, een boerenhuisje
met één bouwlaag en zadeldak, in een gevelsteen
boven de deur gedateerd 1784. Zandstenen rond
boogdeur met negblokken en geprofileerde impos
ten.

Sint-Jozefparochie onder Reist
De eerste kapel aan de Hutstraat, ingewijd op 17
september 1861, werd na een halve eeuw vervan
gen door een nieuwe kerk, waarvan de eerste steen
in 1908 gelegd werd. In augustus 1914 werden
door de Duitsers zowat 80 huizen van de parochie
in de os gelegd. Ook de kerk werd niet gespoord.
Na de oorlog kwam alles weer in de plooien en in
1926 werd er een nieuw orgel ingespeeld. De eer
ste klok uit 1909 diende na de brand hergoten. Ze
kreeg op 13 aug. 1943 gezelschap van twee ande
re. De twee grootste werden in 1943 door de
Duitsers uit de toren gehaald en dienden in 1951
door nieuwe vervangen.
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HoF van Volmersele (1/30)
Gerestaureerd (1966)
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en zijn oude woonkern Lelie
Dat men zich te Berg in het Brabants heuvelland
bevindt/ blijkt uit de plaatselijke toponiemen. De
naam Berg zelf liegt er niet om en de helling is goed
merkbaar vanuit het diepergelegen Duistbos. Het
Hellebos aan de overzijde draagt ook in zich de
stam van het woord "helling". Het Torfbroek vormt
opnieuw een moerassige laagte, palend aan
Nederokkerzeel en weer klimmend in de richting
Everberg. Hier ontmoet men trouwens de Daal, wat
ten overvloede onze stelling bewijst.

De wandelaar zou ongelijk hebben, niet eerst het
gehucht Lelie te bezoeken, alvorens het dorp zelf
aan te pakken. Lelie is een veel voorkomend woord
in Vlaams België met de betekenis van doorgang
over een waterloop, wat in dit geval op de
Barebeek slaat. Dit vergeten plekje was vroeger de
oorsprong van de heerlijkheid. Hier stond immers
het kasteel der heren van Lelie, waarvan de grote
omheiningsmuur pas enkele jaren geleden gesloopt
werd. Toch blijven er nog heelwat afhankelijkheden
te zien.

Het voormalig koetshuis, gebouwd in 1766 en
thans volledig witgekalkt, toont nog de bogen die
de oude boerderij overspanden. Aan de zijde van
de Lellebaan ziet men nog het wapen van de fami
lie Van Steelant.

Een zandstenen verbindingsmuur met de stalling
vleugel stamt nog van de middeleeuwse burcht, te
merken aan de schietgaten. De langsschuur op de
achtergrond, paralleellopend met de
Haachtsesteenweg, dateert uit 1647. Ze werd deels
tot woonhuis verbouwd.

Via de Watermolenstraat bereikt men aan zijn lin
kerhand de met struikgewas begroeide puinen van
het vroegere Hof van Lelie, dat rond 1835 werd
gesloopt. Een bouwvallig schuurtje rechts was de
school van vorige eeuw. Tenslotte bereikt men het
molenaarshuls met sporen van het vroegere molen-
wiel en de Molenbeek. De voormalige herberg "In
den Molensteen", Watermolenstraat 2, werd thans
fraai gerestaureerd.

Voordeur met rondboog en uitspringende sluitsteen
en geringde posten, verder een smal riemprofieltje.

Parochiekerk Sint-Servaas, Berg

dat naar beneden toe uitloopt op spiraaltjes.
Bekronende gevelsteen met initialen
IDC/LVCM/1740. Stenen uithangbord In de spits
toelopende zijgevel met molensteen, bierkruik en
schenkkan.

Van Bulsom noor de heide

De vroegere Vollesommerdries is waarschijnlijk ver
want met de naam Bulsom, waar thans een in 1966
knap gerestaureerde hofstede uit 1730 toont wat
nog overblijft van het oude Hof van Volmersele. Dat
erf strekte zich vroeger achterwaarts uit als een tra
ditionele vierkante hoeve, waarvan thans nog
alleen de pachterswoonst bestaat.

Een gedenksteen in de voorgevel wil het doen voor
komen, dat dit het geboortehuis was van Willem
Eekeleers (1883-1954), schepen der stad
Antwerpen, volksvertegenwoordiger en oud-minis-



Het TorPbroek (1932)

ter. In feite stond zijn wieg aan de Aarschotsebaan,
rechtover de hoeve van Goossens, naast de huidi
ge woning nr. 37. Het huisje brandde echter af,
zodat het Antwerps stadsbestuur zijn toevlucht nam
tot het latere woonhuis van Willem Eekeleers op de
Sint-Servaasstraat, om daar de plaat aan te bren
gen.

De omgeving van de Sint-Servaaskapel op de
Bergse Heide telt nog weinig echte heidegrond. In
1433 is hier sprake van een Sint-
Servaasdoornstruik. Later wordt er een kapel
gebouwd, die in de 18e eeuw hersteld en vergroot
werd. De Luidklok, gegoten door Peter Van den
Gheyn, werd hier pas in 1953 aangebracht. Ze
was in 1570 gegoten voor de Sint-Lombertuskopel
te Lelie, waar ze tot in 1911 ophing.

Als gevolg van het groeiend aantal landbouwbe
drijven op deze uithoek van het dorp, werd op 18
augustus 1963 een nieuwe Sint-Servaaskapel inge
wijd, op zowat 100 m van de oude.

Het Lemmeken

Twee prachtige wandelingen liggen op liefhebbers
te wachten, vertrekkend vanop de
Haachtsesteenweg. De eerste voert u doorheen
wijdse landerijen naar het gehucht Lemmeken, de
andere toont u een historisch moeras, het Torfbroek,
dat zijn naam ontleend heeft aan zijn natuurkundi
ge samenstelling van turfbodem en veengrond.

Onderweg, bezijden de Lellebaan, ontmoet men
twee eenvoudige veldkopelletjes, het ene uit 1680
en toegewijd aan het H. Hart, het andere uit 1877
en opgericht voor O.-L.-Vrouw van Lourdes. Het
einddoel van onze tocht is eigenlijk de prachtige
bewaarde hoeve, vermeld vanaf 1617 tot 1700 als
Hof te Kandriessche.

In de puntgevel van de oorspronkelijke woning
werd drie eeuwen geleden een puntdicht gebeiteld
in oud Brabants: "Wilt ghy zyn behouwen, Soo sult
dy niemant veul betrouwen. Doerom doet noer myn
bediet: al sietmen die liên, men kintse niet".
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Daaronder bevond zich een muurkapellefje, dat
naderhand evenwel werd uitgebroken, toen er een
schuur tegen het hoofdgebouw werd opgericht. Zo
komt het dat men in de nieuwere bakstenen zijge
vel van dit bijgebouw, aan de straatzijde, nu vol
gend inschrift te lezen krijgt: "1645 - Ter eeren
Godts en zijn glorie, Moria's groote victorie, en tot
Servaes Godts Memorie". Van de oude inplanting
van het hof getuigt ook een poel bij oude wilgen als
overblijfsel van een gracht.

Het dorp Berg
Om onze tocht doorheen Berg te beëindigen,
gaan we tenslotte de Bergstraat zelf afwandelen,
waar we op nr 8 de vroegere zustersschool aan
treffen, gebouwd in 1907. De bestbewaarde hof
stede is wel het nr 52 met boven de voordeur een
steen: AV MA 1768. In de voorgevel twee voor
malige kruisvensters met sponningbeloop alsook
een kloosterkozijn met uitspringend middenkolf. In
de linkergevel een typische steunbeer en ernaast
een traditioneel rondboogdeurtje met druiplijst,
kwartholleneg en geprofileerde, uitspringende
imposten.

Het nr 63 is een boerenhuis, in de kern opklimmend
tot de 17e eeuw, doch later herbouwd. Daarnaar
verwijst een steen met jaartal 1856 in het lang-
schuurtje.

In het Torfbroek

Vdnop de Haachtsesteenweg leidt de Torfbroeklaan
de bezoeker binnen in een van de drassige veen
gronden, die reeds rond 1200 een vrijgoed uit
maakten van de hertogen van Brabant. Met een
keure van 1242 verleende Hendrik III aan de inwo
ners van Berg het vruchtgebruik over struikgewas,
vijvers en turfgronden. Alleen het jachtrecht bleef
hem voorbehouden.

Kerk en pastorie
Toen de Bergstraat in 1904 verbreed werd, stootte
men voor de kerk op een oude schandpaal. Hij
werd wederopgericht links van het kerkgebouw. De
top ervan is bekroond met het wapen van de heren
van Steelant; hij stamt derhalve uit de periode
gaande van 1693 tot einde 18e eeuw.

Het gedenkteken der gesneuvelden op het Kerkplein
werd bovenaan eveneens versierd met een naboot
sing van de schandpaal.

Van het kerkje dat in 1620 werd opgetrokken,
blijft thans maar alleen de onderbouw van de
toren over. Men merkt duidelijk aan de witte steen
rondom het ingangsportaal, tot waar dit behou
den bleef. De spil uit 1628 moest bij de bouw van
de huidige kerk plaatsmaken voor de verhoging
van de toren in baksteen. Het gebouw brandde af
in 1622 en werd in 1640 hersteld. Ook het uur
werk dateert nog uit die periode; het draagt
immers het jaartal 1641. Op de viering van het
torengebouw vindt men binnenin nog de vermel
ding J.D.E. Quishoudt 1716.

Daar de kerk in 1769 zwaar te lijden had van een
onweder, kwam ze danig in verval, zodat men
genoodzaakt was in 1794 aan nieuwbouw te den
ken, maar door allerlei betwistingen kwam die pas
in 1830 volledig klaar. In 1844 werd er een kruis
weg opgehangen, maar deze werd in 1925 ver
vangen door een nieuwe, geschilderd door L.
Dendooven - Michaux uit Leuven. Het eerste orgel
werd al vermeld in 1785, maar werd in 1918 ver
vangen door een ander gebouwd door V. Vdnde
Loo uit Rotselaar. Op het hoofdaltaar ziet men een
Kruisafneming in Lodewijk XlV-stijl door Aug. De
Succa, terwijl de biechtstoelen en predikstoel in
Lodewijk XV-trant zijn gemaakt. Verder is er barok
ke meubilering.

De nieuwe kerkvloer bedekt jammer genoeg de
grafsteen van Carolus Benedictus Van Steelant, die
in 1772 overleed als heer van Berg. In de doopka
pel staat nog een bidbank van 1645, voortkomend
uit de gesloopte kapel van Lelie. Deze Sint-
Lambertuskapel bezat tevens sedert 1529 een trip
tiek van de hand van Michel Coxie (1499-1592). In
1906 werd het naar de kerk van Berg overge
bracht, waar het nu te prijk hangt vooraan in het
koor. De restauratie werd niet geheel uitgevoerd.

We besluiten het hoofdstuk Berg met nog even te
wijzen op de etymologische betekenis van het
woord "Duistbos", dat de grens vormt met
Steenokkerzeel. Men kan het ontleden als "de
Horst" of "de Heurst", een toponiem die ook onder
Kampenhout voorkomt.

In oude geschriften werd hij genoteerd als dHorst of
dHeurst, wat in dialektuitspraak terug te leiden is tot
Duist. Horst betekent hogergelegen land, met struik
gewas begroeid; ook bos in het algemeen.
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en het Huis van List
Hoewel Nederokkerzeei aan geen enkele grote
steenweg paalt, moet het tijdens voorbije eeuwen
toch een belangrijke plaats geweest zijn. Tien eeu
wen geleden hing het af van de abdij van Denain,
waarna het op 24 juni 1256 in bezit kwam van de
Sint-Michielsabdij uit Antwerpen en daarvan tot bij
de Franse revolutie zou blijven afhangen. Het
domein van List groeide mettertijd uit tot een
omvangrijk geheel, dat door de abdij zelf werd uit
gebaat en beheerd dank zij bemiddeling van pro
visoren of rentmeesters, die ter plaatse verbleven in
het Huys ter List.

Volgens een kaart van 1661 bezat voornoemde
abdij toenmaals niet minder dan 345 ha grond op
Nederokkerzeei.

Neder- en Steenokkerzeel komen allebei voort van
het gebied Ochinsala, dat door Pepijn van Herstal
(gestorven in 714) aan de abdij van Sint-Truiden
geschonken werd, samen met het landgoed Hom.
Naar laatstgenoemde term verwijst nog heden
daags het landgoed Ter Ham onder
Steenokkerzeel, terwijl Ochinsala later het voor
voegsel Steen - bekwam vanwege de aldaar
gebouwde burcht, terwijl Neder - het lagergelegen
gedeelte van het domein aanduidde.

Onder de Sint-Michielsabdij
In de Kroniek van List, het memorieboek van de pri
orij, kunnen we de evolutie van het Kasteel van List
voet voor voet volgen. Aan de oudste gebouwen
werd in 1760 een grote tiendeschuur toegevoegd.
In 1848 wordt er melding gemaakt van een paar-
destal. Plunderingen kwamen voor in 1635 en
1796. De ganse priorij werd op 9 vendémiaire van
het jaar V aangeslagen door de Fransen en publiek
te koop gesteld. In 1836 kwam het in bezit van
baron Vanderlinden-d'Hoogvorst, die het tot de
grond toe deed afbreken. Naar verluidt zou het
portaal van de Sint-Antoniuskerk te Buken opge
richt zijn met steen, voortkomend van het Huys van
List.

Op oude kaarten kan men nog de inplanting van
het kasteel van List terugvinden. De Nieuwe Kassei
naar Kampenhout maakt er trouwens een bocht
omheen, wat een duidelijk litteken is van de plaats
waar het vroeger stond. Van daaruit vertrekt trou

wens de Liststraat, die nog heelwat herinneringen
aan de voormalige priorij bevat.

Hier stonden immers de hofsteden van het kasteel,
waarvan er nog twee hedendaags kunnen bewon
derd worden. Op nr 24 van de Liststraat is er een
dubbelwoonst, waarvan het rechtergedeelte schijn
baar het oudste is. Het hoofdgebouw links draagt
een sierlijke zonnewijzer met de vrome vermaning:
"Aensiet den tijt - 1780".

Het oudste nog bestaande huis van Nederokkerzeei
is nochtans het nr 26, dat uit 1519 dateert. Het
werd knap gerestaureerd door de huidige bewo
ner. Binnen de zitplaats is er een muurkapelletje met
houten omlijsting als minimodel van de nabijgele
gen kapel uit 1887, gebouwd door Joannes
Sergijsels. Hier in dit huis woonde immers Pieter
Sergijsels. Verder bewonderen we nog een alkoof,
een open haard en een ingebouwde wandklok.

Ook de hofstede "Het Rood Cruys" behoorde aan
de abdij. Gelegen aan de Laarstraat 40 is het een
semi-gesloten kompleks in Brabantse vierkantbouw,
aan straatzijde voorzien van een steen met abtsem
bleem en het jaartal 1679. Bijzonder fraaie rond
boogdeur met bovenaan bekronend oculus.
Boerenhuis in oversteek aan de erfzijde met een
gedeelte van de gevel in leem, met vensters die
tocht naar de zolder toelieten. Hier was waar
schijnlijk de hooizolder van deze Camme (brouwe
rij) gelegen, hoewel de Camme zelf was onderge
bracht in het middengebouw aan straatzijde, met
bovenaan jaartal 1720; links de brouwersput.

De Spaanse hoeve
De belangrijkste brouwerij van het dorp bevond
zich nochtans aan de Peperstraat, in de richting
van List. Ze werd in 1796 evenwel niet gebrand
schat, doordat ze niet behoorde tot de goederen
van List. Op de Caert van Lister Huys uit 1661 staat
ze inderdaad daaronder niet vermeld. Het is bijna
een copie van de oude dorpscamme te Perk
(1652), wat wel op dezelfde bouwmeester wijst. De
stallingen aan de straatzijde dragen het jaartal
1654, wat de stelling bevestigt. Te Nederokkerzeei
bestaan echter ruimere hopzolders, zelfs in verdie
pingen boven elkaar gelegen.

Op een drietal plaatsen in het woonhuis en de
droogzolders zijn nog brandsporen te zien.
Herbruikbare kepers met vroegere inkepingen,
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mooie gebeitelde zandstenen tussen andere ruwere
exemplaren, wijzen erop dot de vroegere Comme
wellicht in 1622 werd platgebrand, zoals menige
andere hofstede in het dorp. Rechts buiten de hoeve
leest men ook duidelijk uit steunberen en druiplijs-
ten de hoogte van het vroegere gebouw of. De ach
tergevel van het woonhuis vertoont verder een
fraaie korfboogdeur, die weinig in overeenstem
ming is met de slankheid van de nieuwbouw en dus
mogelijk aan de oude hoeve kan toebehoord heb
ben.

Balktermolen uit 1154
Terwijl het Torfbroek in de 12e eeuw nog praktisch
geen bewoning bevatte, bestond er nochtans al een
watermolen op Ter Balkt, die in 1154 door Denoin
overgedragen werd aan de Sint-Michielsobdij. De
meeste geschiedschrijvers laten zich verlokken door
de datum van 1626 in de ankers van het huidig
kasteel. Begin van deze eeuw bestond er enkel een
ruime villa met achteraan de watermolen. Het was
pas in 1912 dat dit gebouw het uitzicht van een
kasteel kreeg.

Eén der vroegere eigenaars, Jaak Wittman, een
verwoed verzamelaar, deed overal jaartallen
inmetselen, die hij elders opspoorde. Zo is er bin
nenin een schouw met jaartal 1663, verder een
deuromlijsting op de binnenkoer met vermelding
"Anno 1767". De kapel kreeg een wijdingssteen uit
1703 en het vroegere molenhuis werd bekroond
met een renoissancespits uit 1731. De zuidergevel
bevat een rondboogdeur met jaartal 1720 en daar
naast een bas-reliëf met landbouwwerktuigen uit
1745. Prof. Mertens de Wilmors, die het kasteel tot
aan zijn dood in 1994 bewoonde, waarschuwt
voor verkeerde interpretatie van de cijfers. Hij liet
trouwens zelf de kapel inwijden in 1957.

In 1686 werd op de Grevenberg een windmolen
opgericht, die echter in 1931 afbrandde. Enkel het
molenhuis staat er nog, opgericht in 1817, zoals uit
de ankers blijkt.

Grot van peer-toon
Tot na de tweede wereldoorlog kwamen de mensen
van heinde en verre op beeweg naar de grot van
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, gelegen Peper
straat 26. Ze werd op 7 april 1877 plechtig inge
wijd. De bouwer ervan was Petrus-Antonius
Mathijs, een ex-broeder die nog dienst had gedaan
in de gevangenis van Vilvoorde.

Nog aan de Peperstraat 7 kunnen we op het bin
nenhof kennismaken met een stijlvol gebouw uit
1617, eveneens een vroegere camme, met mooie
gewelfde brouwkelder onderaan.

Alle gehuchten van Nederokkerzeel bezitten ook
minstens één Onze-Lieve-Vrouwkopel. Op het Laar
bevindt zich een eenvoudig classicistisch gebouwtje
in zandsteen uit de naburige groeven, daterend uit
1734, zoals aangegeven op het fronton en tevens
verwerkt in twee chronogrammen "Maria wilt
Nederockerzeel uwen bijstant geven" en "Eer dat
ghij van her wegh vertreckt, eerst 'Wees gegroet
Maria' spreekt". Sobere pilastergevel bekroond met
geprofileerd fronton met vaasmotief. Gerestaureerd
in 1934 o.l.v. prof. L. Lemoire. Het eiken Onze-
Lieve-Vrouwbeeldje uit de eerste helft van de 16e
eeuw werd er tijdens de nacht van 12 op 13 mei
1975 door onbekenden gestolen.

Aan de Balkenstraat heeft men een tweede kapel
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpen-
heuvel. Neoclassicistische stijl, gedateerd uit 1857,
gemarkeerd door een mooi geschilderde pilaster
gevel, uitlopend op een fronton en voorzien van
een rondboognis. Aan de bocht van de
Bogaerdenstraat werd in 1954 een nieuw kapelle
tje opgetrokken onder de betiteling Onze-Lieve-
Vrouw der Armen.

Tenslotte gaat onze aandacht naar de Onze-Lieve-
Vrouwkapel aan de Liststraat, vrij groots van opvat
ting, gebouwd in 1887 ter ere van Onze-Lieve-
Vrouw van zeven Weeën. Bovenaan de tekst: "O
ménsch, zet hier geen voet, of zegt: 'Maria, wees
gegroet' ", wat een duidelijke nabootsing is van de
tekst uit de kapel van Laar (1734). Links bovenaan
de naam van de bouwer: Joonnes Sergijsels, rechts
de aanduiding: in religioso B(eat)i Alexii Ord(inis),
hetgeen betekent: als geestelijke der Orde van de
gelukzalige Alexius. Hij was inderdaad broeder bij
de Alexionen te Tienen.

Eerste Romaanse kerk (12e eeuw)
De hedendaagse Sint-Stefanuskerk werd gebouwd
op de driehoek van het Binnenveld, aan de splitsing
van de Dorpstraat met haar typische driehoekige
dries. Zolang er te Nederokkerzeel geen sprake
was van de Sint-Michielsabdij, kon men er zich ver
zoenen met dat eerste onooglijke dorpskerkje in de
aard van dat van Humelgem. Maar vanaf 1290
kreeg de abdij het recht er een meier en zeven



schepenen te stellen en waren het ook eeuwenlang
praktisch altijd witheren van de abdij die er pastoor
werden.

Zodoende kon de gekende abdij niet langer
genoegen nemen met een eenbeukig bidoord. In
de 13e eeuw hadden dan ook reeds talrijke ver
bouwingen plaats. Van het kerkje van voor 1290
zijn nog sporen van bedaking zichtbaar op de
westermuur van de toren. In 1294 werd er een
kapel aangebouwd, waarin men thans nog de pre-
Eyckiaanse muurschilderingen kon zien. Zonder
onderbreking werden er nu door de abdij nog
onderdelen aan toegevoegd: koor met laat-goti-
sche vensters (1612), tiendeklok (1616), zijbeuk
(1627) en asymmetrische westpuntgevel met
opschrift anno 1628.

In 1646 werd een nieuw hoofdaltaar met portiek
opgericht, waarvoor de prelaat het nodig achtte
een koorvenster met brikken te laten dichtmetselen;
de twee andere ramen gingen dezelfde weg op in
1758. Pas in 1986 werd besloten tot het herope
nen van 2 ramen in de koorsluiting, vernieuwen
van 2 andere vensters en plaatsen van bestaand
glas in lood. Op 6 oktober 1991 kwam Kardinaal
Danneels de prachtige nieuwgeplaatste kleurglas-
ramen inzegenen. De vierkante hoekstenen toren
met romaanse kern uit 1290 werd verhoogd met
een bovenbouw waarin scherpe spitsvormige
galmgaten; op een gevelsteen in de Zuidermuur
gedateerd: anno 1716. Het kerkgewelf draagt
geometrische ornamenten in stukwerk en centraal
jaartal 1723. In 1832 werd de nieuwe sakristie
opgericht.

Parochiekerk te Buken
Op het kerkje van 1612 bediende men zich nog van een zonnewijzer,
die bewaard is gebleven rechts op de voorgevel van 1620. Er is voor
namelijk barokmeubilering: glasraam 1662. lambrizering 1653 en
1665, sakristiekast 16^3, orgel 1731. Tegen de wcslmuur barokke
grafsteen van Filip Lambrechls. eerste erfheer van Nedcrokkerzeel die
overleed in 1663.

Reehls van de kerk bevindt zich de pastorie. Over de eerste pas
toorswoonst licht de Kroniek van List ons in: ze stond er al voor 1300.

Op de Caert van Listers Huys was ze gelegen even verder dan de
inplanting van het huidige gebouw. Ze werd in 1662 de prooi der
vlammen. Nog datzelfde jaar werd de heropbouw aangevat en kon
pastoor van Hertsen. die inmiddels op List had verbleven, zijn woning
weer betrekken.

De huidige pastorie dagtekent van 1877 en werd gebouwd in de
Spaakstijl van vorige eeuw, zijnde dubbelhuis met twee verdiepingen.
Een herinneringssteen boven de voordeur vermeldt het jaartal. Van de
vroegere pastorie bestaat nog de gedeeltelijk bewaarde omheinings
muur In zandsteen, die in 1877 met brikken werd opgehoogd.

Monumentendag 9.9.1990 was voor de bezoe
kers een echte revelatie, dank zij geslaagde
gedaanteverivisseling: het blinde koor was weer
ziende!



BUKtN

De kleine broer
Als vierde gemeente, die op 1 januari 1977 met
Kampenhout gefusioneerd werd, betekende Buken
geen grote inbreng, vooral dan omwille van zijn
aantal inwoners, dat tijdens de jongste jaren tussen
300 en 400 schommelde. In 1945 telde het nog
404 ingezetenen, in 1947 waren het er 417, in
1965 nog 365, in 1971 weer 371 om tenslotte op
31 december 1976 over te gaan naar Kampenhout
met 371 inwoners. Ook in oppervlakte kon het zich
niet meten met de andere deelgemeenten, vermits
het nauwelijks 216 ha besloeg.

Evenals de naam Boekt onder Perk, is ook Buken
een toponiem uit de klasse van de boomnamen. Het
betekent immers de plaats bij de beuken. Het
gedeelte van het dorp, gelegen ten noorden van de
vaart (Neder-Assentse Dries) is wegens gebrek aan
verbindingswegen, sterk op Wespelaar afgestemd.
In 1970 waren er in Buken 45 gemengde land- en
tuinbouwbedrijven met een gemiddelde oppervlak
te van 3,8 ha.

Veel geschiedenis valt er ook niet te rapen. De
dorpsheerlijkheid was in het bezit o.m. van de
families Schotte, Christyn (ca 1634), de Haeze en
de Robiano. Territoriaal maakte het deel uit van het
hertogdom Brabant.

Op kerkelijk vlak was het oorspronkelijk onderge
schikt aan de parochie Bertem, wat zeer eigenaar
dig aandoet, vermits Winksele, Veltem en
Meerbeek er nog tussenin lagen en behoorden tot
het prinsbisdom Luik. Het moet ons dan ook niet
verwonderen dat er pas rond 1425 van een eerste
kapel sprake is. In 1505 behoorde het nog steeds
aan Bertem, ingedeeld onder het bisdom Kamerijk.
Na het ontstaan van het bisdom Mechelen in 1559,
zou aartsbisschop Mathias Hovius of Vandenhove
het nochtans in 1687 losmaken als parochie, door
dat de moederkerk van Bertem er zowat twee uur
gaans vandaan lag. Daarom werd het trouwens
door de pastoor van Tildonk bediend.

Volgens Verbesselt is de enige binding tussen Buken
en Bertem te vinden in de Bertemstraot, verlengd
door de Haachtstroat doorheen Veltem. De abdij
van Corbie verkreeg van abt Adelardus, kleinzoon
van Karei Martel, een reeks domeinen w.o. Bertem,

Neerijse en Huldenberg in deze streek. Voornoem
de auteur ziet dan ook in Buken een aanhangsel
van het domein Bertem sedert de 9e eeuw. Dat
Buken zolang onder Bertem ressorteerde, wijt hij
aan het feit dat het eeuwen lang beboste en heide
streek is gebleven tussen omliggende grote dorpen
als Kampenhout, Erps en Herent.

Belangrijk is ook dat Buken zich vroeger een eind
verder onder Veltem uitstrekte langs de
Haachtstroat tot tegen het Hof van Rekem, maar
hiertegenover drong Kampenhout met ca 100 bun
der van de wijk Assent binnen in het huidige Buken.
Ook Tildonk kwam tot dichtbij de kerk van Buken
nabij de Sint-Rochuskapel, waardoor de zielzorg
tussen beide kan uitgelegd worden. Tildonk was de
dichtsbijgelegen parochie vóór er sprake was van
een kapel vanaf 1425 tot 1687. Deze toestand
moet zeer oud zijn, vermits het Kapittel van
Kamerijk, patroon van Herent-Tildonk, er tiende
rechten opeiste.

Het Hof te Rekem

Even over de grens van Buken, op grondgebied
Veltem, langsheen de Haachtstraot 120, bevindt
zich het Hof te Rekem, een hedendaags bouwvalli
ge en verlaten hoeve, waarvan de aanhorigheden
opgesteld staan rondom een eertijds gekasseid erf.
Rondom zijn er nog sporen van de vroegere grach
ten waar te nemen, gespijsd door de Weisetterbeek
en getuigen van een eertijds versterkte hofstede. Het
boerenhuis bezit een oude traditionele kern in
Spaanse baksteen, verder zandstenen plint en
hoekstenen in ijzerzandsteen. Tijdens de vorige
eeuw werden de muuropeningen verbouwd.

Vermelden wij tenslotte nog dat de laatste burge
meester van Buken, Gerard Waerzeggers, sedert
1938 (dat betekent meer dan 38 jaar lang) het
gemeentelijk roer te Buken in handen hield. Ook
dient erkend dat dit dorp, niettegenstaande zijn
klein aantal inwoners, nochtans prat mag gaan op
een relatief sterk verenigingsleven.

Eerste kapel aan de Haachtstraat
Over de oorsprong van de eerste kapel bestaat een
uittreksel van de stichtingsbrief van 23 augustus
1425, waarbij Jan vander Thuynen bepaalde dat
hij wilde begraven worden in de kapel, die hij er
gesticht had. Tevens werd er melding gemaakt van
Johannes de Ende, als clericus van deze kapel. We



mogen dus aannemen daf er kort voor 1425 al een
kapel te Buken opgericht werd, die een eigen kos
ter bezat, die voor het onderhoud moest instaan.
Blijkbaar had de stichter toelating bekomen om er
inwoners van het gehucht te laten begraven,
wegens de verre afstand tot Bertem. Maar het
dooprecht bleef in de moederparochie, zoals blijkt
uit volgend stuk van 1505: "de hunne kinderen
aldaer (Bertem) moeten ten doope droeghen".

Eerst in 1687 kreeg Buken het statuut van zelfstan
dige parochie, waarbij weer de afstand tot Bertem
doorslaggevend was. Promotor hiervan was
Johannes Philippus Christyn, baron van Beisem,
Assent en Buken. Aldus werd Buken één van de
eerste parochies uit een reeks, die zou voortgaan
tot in de 18e eeuw.

Ze kreeg Sint-Antonius-Abt als patroon, wat een
modeverschijnsel was in die tijd. Als patroon van
landbouwers en veestapel was hij te Buken op zijn
plaats, waar zijn verering dan ook uitgroeide tot
een belangrijke bedevaartplaats.

Op een kaart van 1642, nagetekend door T.J.
christyn in 1690, komen een aantal namen voor,
die te Buken nog steeds in voege zijn: onder Assent;
de Leybeke (grens met Kampenhout); d'oude
Haeghestraet; de schoon haeghe straet (nu
Schoonstraat). Daarop vinden we ook "de Cappel"
afgebeeld, naast het huis van Frans de Witte en
Engel den Smedt. Het kadaster kent nog als topo
niemen: Hoenderveid, Assentse Dries, Neder
Assentse Dries, Lindeblok, Lage Bleuken, Oude
Hage, Perelareblok en Kleine Heide. Beneden-
Veltem is een woonkern die parochieel aansluit bij
Buken. De Weisetterbeek doorkruist praktisch het
hele grondgebied, komende uit Veltem en stromend
in richting Kampenhout.

Sint-Antonius-Abtkerk

We vinden de kerk ingeplant juist buiten de belang
rijkste woonkern, gevormd door de Haachtstraat en
de Brusselsestraat (van Tildonk naar Kampenhout).
De oude kern nabij het kruispunt was blijkbaar al
ingenomen door bebouwing, toen men de eerste
kapel oprichtte, die aldus haar plaats kreeg langs
heen de hoofdstraat, even buiten de agglomeratie.

Na een aantal verbouwingen tijdens het midden
van vorige eeuw, doet het kerkgebouw zich thans

voor met ingebouwde toren, een koor met driezij
dige absis met aanpalende sakristieën, en een
driebeukig schip.

Als bouwmateriaal werd baksteen aangewend,
verwerkt met zandsteen. De vierkante barokke
toren van rond 1700 wordt bekroond door een
leien peerspits.

Het koor is in feite het vroegere schip en dateert uit
dezelfde periode als de toren. Het huidige schip en
zijn voorgevel in neo-barokstijl zouden teruggaan
tot 1842. Rond die tijd werd te Nederokkerzeel het
Kasteel van List afgebroken, zodat de ingangspoort
ervan diende als toegang tot het kerkportaal te
Buken.

Tijdens de Franse bezettingsperiode zou Buken
albangen van het kanton Kampenhout, samen met
Berg, Nederokkerzeel, Steenokkerzeel, Ham,
Wambeek en Nossegem.

In 1821 was er sprake van de kapelanie in de kerk
te Buken op te heffen, zodat de gelovigen aldaar
naar Berg zouden moeten komen voor het vervullen
van hun godsdienstige verplichtingen. De gemeen
teraad van Berg voorzag dat zijn eigen kerk dan te
klein zou uitvallen, waarbij vergroting nieuwe kos
ten zou veroorzaken. In zitting van 25 juli 1821
werd dit voorstel dan ook verworpen, gezien Buken
op anderhalve mijl van Berg verwijderd lag, dat de
wegen tussen beide dorpen in de winter onbe
gaanbaar waren en dat er nooit voorheen tussen
de inwoners van beide dorpen betrekkingen had
den bestaan.

Het kerkinterieur werd aangepast in 1920 na de
verwoestingen van de eerste wereldoorlog. Buken
werd immers tijdens de augustusdagen 1914 gro
tendeels platgebrand en verscheidene personen
werden er terechtgesteld door de Duitse bezetter. In
de kerk staat een barok Sint-Jozefbeeld en een
kerkhofkruis dateert uit 1778.

De pastorie werd opgericht in 1922, nadat ook de
vorige verwoest was.

In de zijgevel links bovenaan herinnert een steen
hieraan: "Désormais, dans la paix, parie encore,
des morts". Het gebouw werd zwaar geteisterd
door een brandramp op 28 januari 1978.
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fict College van
Burgemeester en Schepenen

A. Samenstelling
Burgemeester:
Marcel VERHOEVEN
Aorschotsebaon 93, 1910 Kampenhout
Tel. 016/65 52 58
Tel. bureau: 016/65 99 73

Eerste Schepen:
Freddy VAN DESSEL
Aarschotsebaan 107, 1910 Kampenhout
Tel. 016/65 69 81

Tweede Schepen:
Jean MEEUS

Voortstraat 53, 1910 Kampenhout
Tel. 016/65 70 77

Derde Schepen:
Victor PEETERS

Wtldersedreef 20, 1910 Kampenhout
Tel. 016/65 58 63

Vierde Schepen:
Stefaan PEREMANS
Grootveldstraat 45, 1910 Kampenhout
Tel. 016/65 59 16

B. Bevoegdheden

Burgerlijke Stond
Bevolking
Politie
Sociale Zaken
Brandweer
Informatie
Pensioenen

Tewerkstelling en industrie

OCMW-afgevaa rd igde
Openbare Werken
Stedebouw, huisvesting
Bejaarden en derde leeftijd

Financiën en begroting
Sport en Kuituur
Verkeer
Europese Zaken
Toerisme

Groendienst
Landbouw en middenstand
Onderhoud wegen, gebouwen en kerkhoven
Toezicht werklieden
Ontwikkelingssamenwerking

Onderwijs
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
Jeugd en gezin
Volksgezondheid



C. Zitdagen
Burgemeester Marcel VERHOEVEN
Gemeentehuis (Ie verd.)
dinsdag van 19u - 20u en na afspraak.

Eerste Schepen Freddy VAN DESSEL
Gemeentehuis (Ie verd. bureel ontvanger)
dinsdag van 19u - 20u en na afspraak.

Tweede Schepen Jean MEEUS
Gemeentehuis
dinsdag van 19.30u - 20u
Sporthal Zeypestraat 26, Kampenhout
dinsdag van 20u - 20.30u en na afspraak.

Derde Schepen Victor PEETERS
Gemeentehuis (Ie verd. - technische dienst)
dinsdag van 19u - 20u en na afspraak.

Vierde Schepen Stefaan PEREMANS
Gemeentehuis (gelijkvloers)
dinsdag van 19u - 20u en na afspraak.

De overige gemeenteraadsleden zijn:

Jos VANTIEGHEM

Lea VANDERMEIREN

Swa DEMESMAEKER

Paul VAN ROY
Sylvain VERDEYEN
Francis VANDER MYNSBRUGGE

Roger SWILLEN
Lieve BLOCKAAANS

Mare VAN INGELGOM

Daniël VANDERBEKEN
Walter MERCKX
Johnny AERTS
Willy KEMPS
Staf DOOMS
Eric TYTGAT

Sonia TRUYENS

b h i)

1. Wet Secretariaat

De dienst secretariaat is belast met en bevoegd over
een omvangrijk takenpakket. Als hoofdzaken ver
melden wij de werkzaamheden gepaard gaande
met de wekelijkse schepencollegezittingen en de
maandelijkse gemeenteraadsvergaderingen. Het
betreft de voorbereiding, verwerking en in voorko
mend geval de afhandeling van de dossiers en
agendapunten. Alle beslissingen op bestuursniveau
worden officieel genotuleerd in de daartoe bestem
de notulenboeken.

De bevolking kan er o.a. terecht voor de wettiging
van handtekeningen, het eensluidend verklaren van
afschriften en het nemen van fotokopies.

Waarnemend gemeentesecretaris :
Huguette Kemps.
tel (016/65 99 21 1

2. Dc ontvanger

In elke Belgische gemeente is er een ontvanger, ver
antwoordelijk voor de uitgaven en de ontvangsten
van het gemeentebestuur. Tevens voert hij de
gemeenteboekhouding onder het gezag van het
College.
Op grond van wettelijke beschikkingen heeft de
ontvanger een controleplicht op de wettelijkheid en
regelmatigheid van de uitgaven van het gemeente
bestuur.



Daarnaast is de gemeenteontvanger belast met de
inning van de gemeentelijke ontvangsten, waaron
der de gemeentebelastingen. De milieubelasting en
de rioolbelasting zijn door de meeste mensen
gekend. Daarnaast hebben wij in Kampenhout de
belasting op niet - bebouwde percelen in een goed
gekeurde niet - vervallen verkaveling, de belasting
op drijfkracht, tweede verblijven, tewerkgesteld
personeel, een bouwbelasting, ...

De ontvanger is te bereiken op de eerste verdieping
van het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

De gemeenteontvanger,
Willem Terras
(01Ó/Ó5 99 72

3. Rekendicnst

financiën
boekhouding
belasting
weddedienst
personeel
verhuur
verzekeringen
RVA

leningen
begroting
btw
RMZ, bedrijfsvoorheffing, kinderbijslag

- vana

Tel : 016/65 99 12

4. Burgerlijke Stand

a) Algemeenheden :
- Aangifte van geboorten, huwelijken, overlijden
- Echtscheidingen, scheidingen van tafel en bed
- Erkenningen, (volle) adopties
- Nationaliteitsaangelegenheden (toekenning, ver

krijging, verlies en herkrijging van de Belgische
nationaliteit)

- Naam - en voornaamsveranderingen
- Afleveren van uittreksels uit alle akten van de

Burgerlijke Stand ingeschreven te Kampenhouten
deelgemeenten.

~V.

b) Geboorte :
De aangifte van geboorte wordt gedaan bij de
dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats bin
nen vijftien dagen na de bevalling, zaterdagen,
zondagen en wettelijke feestdagen meegerekend,
op voorlegging van identiteitskaart, huwelijksboek
je en medisch attest.

Het gemeentebestuur keert een geboortepremie uit
van 1500 fr per kind, aan de moeder d.m.v. een
aankoopbon geldig bij de handelaars gevestigd in
groot - Kampenhout.

c) Erkenning - adoptie :
Ingevolge de wijziging van de wetgeving op
afstammingsrecht is er een grotere verscheidenheid
ontstaan in mogelijkheden tot erkenning en ( volle )
adopties.

Vermits verschillende faktoren meespelen om de
meest gunstige oplossing te bewerkstelligen, wordt
elke aanvraag aan een grondig onderzoek onder
worpen. Belanghebbenden kunnen voor bijkomen
de inlichtingen steeds terecht bij de dienst
Burgerlijke Stand.

Het gemeentebestuur keert onder bepaalde voor
waarden aan de moeder een adoptiepremie uit van
1500 fr per kind d.m.v. een aankoopbon, geldig bij
de handelaars gevestigd in groot - Kampenhout.

d) Huwelijk :
Een huwelijk kan voltrokken worden in het bijzijn
van twee getuigen, in het gemeentehuis van de
plaats waar één van de echtgenoten zijn woon- of
verblijfplaats heeft op het ogenblik van de ofkondi-
ging-

Een publieke huwelijksafkondiging moet gedurende
minimum 10 dogen en aanvangend op een zon
dag aangeplakt worden aan het gemeentehuis.
Niemand mag zonder toelating van de
Jeugdrechtbank een huwelijk aangaan voor hij de
leeftijd van achttien heeft bereikt.

Voor het vaststellen van een huwelijksdatum gelieve
U tijdig te wenden tot de dienst Burgerlijke Stand.

e) Echtscheiding/Scheidmg van tafel en
bed :

Men is uit de echt gescheiden of gescheiden van
tafel en bed vanaf de overschrijving van het



beschikkend gedeelte van het vonnis of het arrest,
dat voornoemde scheidingen toelaat. Die over
schrijving gebeurt in de plaats waar het huwelijk
werd voltrokken binnen 2 maanden na de datum
waarop het vonnis of arrest in kracht van gewijsde
is getreden, en binnen één maand na de beteke
ning aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

f) Overlijden :
De aangifte van overlijden gebeurt zo spoedig
mogelijk door twee getuigen bij de dienst
Burgerlijke Stand van de gemeente waar het over
lijden plaats vond, op voorlegging van een medisch
getuigschrift, identiteitsdocumenten van de overle
dene (identiteitskaart, huwelijksboekje, rijbewijs,
internationaal paspoort en desgevallend een pen
sioenboekje).

Geen teraardebestelling of crematie mag geschie
den zonder toelating van de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand.

g) NaHonaliteit:
In het Wetboek van de Belgische nationaliteit zijn
de wettelijke bepalingen betreffende toekenning,
verkrijging, verlies en herkrijging van de Belgische
nationaliteit opgenomen. Gelet op de complexiteit
van die wetgeving is het eveneens wenselijk dat
geïnteresseerden hieromtrent persoonlijk contact
opnemen.

Burgerlijke stand
Tel : 016/65 99 31

5. Deugddiensl :

- Jeugdwerkbeleidsplan
- Jeugdraad
- Informatie en advies

Jeugddienst
Tel : 016 7 65 99 34

6. Dienst tewerkstelling :

Teneinde haar steentje te kunnen bijdragen in de
bestrijding van de werkloosheid werd de gemeen
telijke dienst" Tewerkstelling " opgericht. Wij trach
ten onze bevolking behulpzaam te zijn bij het zoe
ken naar een passende betrekking. Werkzoeken

den kunnen steeds hun curriculum vitae inleveren
bij de verantwoordelijke bediende. De vacatures
waarvan wij op de hoogte worden gebracht wor
den bekendgemaakt door aanplakking in het stem
pellokaal en in het gemeentehuis -i- door oproeping
via de lokale radio.

7. Bevolkingsdicnst :

Algemeenheden :
- vernieuwing van de identiteitskaarten.
- adresverandering (vertrek of aankomst in de
gemeente)

- afleveren van woonattesten, gezinssamenstellin
gen, uittreksels uit het bevolkingsregister.

- inschrijvingen van geboorten buiten de gemeente
in onze bevolkingsregisters.

- afleveren van slachtingsbewijsjes.
- Plus -3-pas.
- vreemdelingen.
- kieszaken.

1. Identiteitskaarten :

Iedere Belg moet vanaf 12 jaar in het bezit zijn van
een identiteitskaart van het Europese model.
Deze kaart is 5 jaar geldig voor personen jonger
dan 21 jaar en 10 jaar voor personen ouder dan
21 jaar.
U ontvangt een uitnodigingskaart een paar maan
den voor u de leeftijd van 12 jaar zal bereiken en
voor de vervaldatum.
De identiteitskaart moet vervangen worden :
1. bij verlies of diefstal
2. beschadiging
3. wanneer de foto niet meer gelijkend is
4. bij vervaldatum
5. bij verhuis naar andere gemeente
De identiteitskaart wordt aan de achterzijde aan
gepast :
1. bij interne verhuis
2. bij wijziging in burgerlijke staat
Bij verlies of diefstal moet zo vlug mogelijk aangif
te gedaan worden bij de dienst bevolking.

2. Adresverandering :
Bij verhuis naar een andere gemeente moet men
zich aanbieden op de bevolkingsdienst van de
nieuwe gemeente.
Bij verhuis binnen de gemeente moet men zich aan
bieden op de bevolkingsdienst.



3. Afleveren van woonstattesten,
gezinssamenstellingen, uittreksels uit
het bevolkingsregister :

Het gemeentebestuur levert voor sociale doelein
den, bestuurlijke inlichtingen, gerechtszaken, e.a.
deze bovenvermelde attesten af, mits betaling
indien het gezegeld moet zijn.

4. Inschrijvingen in de bevolkingsregis
ters van geboorten buiten de gemeente:
Na ontvangst van de geboorteakte doen onze
bevolkingsdiensten het nodige om de pasgeborene
in te schrijven in de bevolkingsregisters en het iden-
titeitsbewijsje af te leveren.

5. Afleveren van slachtingsbewijsje :
Het is wettelijk verplicht een bewijs te komen aan
vragen alvorens het vee te laten slachten.

6. Plus - 3 ■ Pas :
Iedere persoon die de leeftijd van 55 jaar bereikt
heeft, heeft recht op een Plus - 3 - Pas.
Dit paspoort geeft recht op een reeks prijsvermin
deringen en prioriteiten bij culturele activiteiten. De
Plus - 3 - Pas wordt onmiddellijk afgeleverd bij aan
melding met identiteitskaart en recente pasfoto.

7. Vreemdelingen :
De vreemdelingendienst zorgt voor de inschrijving
van de vreemdelingen voor zover zij met geldige
dokumenten het land binnenkomen en levert de
nodige dokumenten af tot het bekomen van een
arbeids-of beroepskaart;

8. Kieszaken :

Dagelijks wordt het kiezersregister bijgehouden .
Bij verkiezingen worden alle formaliteiten vervuld
om de kiezers tot de stemming uit te nodigen en de
kiesverrichtingen vlot te laten verlopen.

Bevolkingsdienst
Tel : 016/Ó5 99 41

8. Pensioenen - Sociale zaken :

Op deze dienst dienen te worden aangevraagd :
- rust- en overlevingspensioenen
- gewaarborgd inkomen voor bejaarden
- tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
-  inkomensvervangende- en integratietegemoetko
mingen aan minder-validen

Tevens kan men er terecht voor inlichtingen en
administratieve hulp bi aanvragen tot het bekomen
van sociale en fiscae voordelen aan minder-
validen en /of bejaarden:
- speciale parkeerplaat *
- specifiek sociaal electriciteits- en gastarief
- vermindering van de personenbelasting en de
onroerende voorheffing

- vrijstelling van belasting op autovoertuigen en ver
minderd BTW-tarief

- vermindering op het openbaar vervoer
- vrijstelling van kijk- en luistergeld, -50 % op de

kabeldistributie
- sociaal telefoontarief
- provinciale tussenkomst in telefoonkosten
-  indien de aanvrager zich niet kan verplaatsen,
kunnen de formaliteiten geschieden langs de
maatschappelijke dienst van het OCMW of door
een ander gevolmachtigd persoon.

Zelfstandigen
Zitdag ingericht door het "Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen": elke 2de
dinsdag van de maand van 14 uur tot 16 uur op
het gemeentehuis.

Pensioendienst
Tel : 016 7 65 99 71

9. Technische dienst :

1) Bouwvergunning :
Wanneer is een bouwvergunning vereist ?
Artikel 44 van de wet van 29 maart 1962, hou
dende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw, gewijzigd bij de wetten van 22
april 1970 en 22 december 1970, somt de geval
len op waarvoor een bouwvergunning vereist is :
7 J Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke
en uitdrukkelijke vergunning van het college van
Burgemeester en Schepenen:
o) bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen
van één of meer vaste inrichtingen, afbreken, her
bouwen, verbouwen van een bestaande woning.
Alleen instandhoudings- of onderhoudswerken
mogen gebeuren zonder toelating.
Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen
wordt verstaan : het oprichten van een gebouw of
een constructie of het plaatsen van een inrichting
(zelfs uit niet duurzame materialen), die ofwel in de
grond is ingebouwd ofwel aan de grond is beves
tigd ofwel op de grond steun vindt wegens eisen



van stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blij
ven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of ver
plaats worden.
b) plaatsen van afsluitingen tussen twee eigendom
men, bestaande uit lichte materialen, zoals beton-
palen en draad, betonplaten met maximumhoogte
van 30 cm draad of gaas;
c) plaatsen van tijdelijke constructies voor de instal
latie van bouwplaatsen, zoals verblijfsgelegenheid
voor arbeiders en kaderpersoneel; -
d) de als een bouwwerk aangemerkte reclamein
richtingen die zullen worden opgericht op plaatsen
die niet vallen onder de toepassing van de algeme
ne regeling op het aanplakken en reclame maken.
Voor meer inlichtingen zich wenden tot de
Technische Dienst ( gemeentehuis Kampenhout).

2J Zijn eveneens veraunninasplichtiQ :
a) de verbouwingswerken binnen het gebouw of de
werken voor de geschiktmaking van lokalen-met
inbegrip van de overeenkomstige uitrusting met
sanitaire, elektrische verwarmings-en verluchtings
installaties-voor zover het volume van het gebouw
daarmee niet merkelijk vergroot, alsmede het aan
brengen van uitstalramen en vergroten van metse-
lopeningen, deuren en ramen in de voorgevel van
bestaande constructies.
b) kleine schuilplaatsen, kippenhokken en berg
plaatsen voor gereedschappen, en gelegen binnen
de zone voor binnenplaatsen en tuinen behorende
bij bestaande hoofdgebouwen.
c) de als bouwwerk aangemerkte reclame-inrichtin
gen van geringe omvang.
d) de plaatsing van één caravan, mobilhome of
gelijkaardige inrichting van geringe omvang, voor
zover bestemd om ter plaatse te blijven, en gelegen
binnen de zone voor binnenplaatsen en tuinen
behorende bij de bestaande hoofdgebouwen.
e) de bouw of plaatsing van één autobergplaats
voor één personenauto, en gelegen binnen de zone
voor binnenplaatsen en tuinen behorende bij
bestaande hoofdgebouwen.
f) het vellen van alleenstaande hoogstammige
bomen gelegen binnen de groene ruimten van een
bij Koninklijk Besluit goedgekeurd algemeen plan
van aanleg.
g) plastiektunnels ten behoeve van land-en tuin
bouwbedrijven met een maximumhoogte van 1,9 m.
h) middelgrote serren, hetzij met een plastiekbe
dekking, hetzij met een gewone beglazing.
i) het bijbouwen aan een bestaande woning van
een veranda, overdekt terras of balkon, voor zover

deze van geringe omvang zijn.
j) het plaatsen van een overdekt caféterras of gelijk
aardig uitbouwsels.
k) de aanleg van één tennisveld met afrastering,
één speelveld, één zwembad of één siervijver in
open lucht, voor zover de aanleg geen aanmerke
lijke wijziging van het reliëf van de bodem vergt; de
oprichting van hoogstens één kleedkabine van
geringe omvang en voor zover deze accomodatie
wordt aangelegd of opgericht binnen de zone voor
binnenplaatsen en tuinen behorende bij bestaande
hoofdgebouwen voor zover landschappelijk verant
woord.

I) duiventillen en volières van geringe omvang, en
gelegen in de zone voor binnenplaatsen en tuinen
behorende bij woongebouwen,
m) de oprichting van een bijenhall van geringe
omvang voor het stallen van bijenkorven,
n) aanleg van opslagruimten voor minder dan vijf
gebruikte voertuigen of van minder dan vijf ton
schroot.
o) het plaatsen van een frituurinrichting.
p) het plaatsen van een pyloon voor een zend-of
ontvangsmast of voor een eolisch rad voor het
opwekken van elektrische of mechanische energie,
met een maximumhoogte van 15m ingeplant op ten
minste 4m van de perceelsgrenzen.
q) het plaatsen van een scheidingsmuur tussen twee
eigendommen.
r) de bouw van sleufsilo's met maximumafmetingen
van 25m lengte, 11 m breedte en 2m hoogte, op te
richten op minstens twee meter van de perceels
grenzen.

3} Toelagen :
De aanvragen voor het bekomen van een huisves
tingspremie (bouw-,koop-,saneringspremie), ver
huis-,installatie-en huurtoelagen, worden ingediend
op het Provinciaal Secretariaat voor de Huisvesting,
Blijde Inkomststraat 103-105, 3000 Leuven.
Telefonische inlichtingen kunnen er bekomen wor
den op het nummer 016/22 45 12, enkel op DINS
DAG.

Een slooptoelage : kan alleen bekomen worden als
supplement bij de bouwpremie.

4} Rioolaansiuitinaen :
Zich wenden tot het Gemeentebestuur Kampenhout,
Technische Dienst.

5) Mazouf- en propaanfanken :
Zich wenden tot het Gemeentebestuur Kampenhout,



Technische Dienst. Tel ; 016/65 99 01 - 65 99 02

6) Brondbesfrijdina :
De inwoners van onze gemeente, alsmede de
bedrijfs-en handelinstellingen worden verzocht in
geval van brand of ongeval een beroep te doèn op
de brandweerdienst van de gewestelijke groep VIL
VOORDE, via de telefoonnummers : 02/251 00 23
- 02/251 28 30, of via het nationaal telefoonnum
mer : 100.

De hoofdkazerne van het centrum is gevestigd:
Rondeweg 32 1800 VILVOORDE.

10. Sportdienst

Sporthal
Zeypestraat 26
1910 Kampenhout

Voor tarieven en reservaties van de sporthal kan u
navraag doen bij de Sportdienst.



Klubs die voor hun trainingen en kompetitiewed
strijden de sporthal gebruiken mogen 1 maal per
jaar gratis de sporthal gebruiken voor het inrichten
van een tornooi.

Alle inlichtingen i.v. m. "SPORT" in competitief ver
band of als vrije tijdsbesteding kunnen worden
bekomen bij de Sportdienst
Zeypestraat 26
1910 Kampenhout TehOl 6/65 99 75
alle werkdagen van 8.30u - 15.00u en op dins
dagavond van 19.30u-21 .GOu
Spreekuur schepen van sport: elke dinsdagavond
van 20.00u- 20.30u in het bureel van de sport
dienst Kampenhout.

11. Milieudienst

1) De milieuvergunning ;
Ingevolge het decreet van 28 juni 1985 betreffende
de milieuvergunning werd een einde gesteld aan
het fragmentarisch geregeld vergunningssysteem in
Vlaanderen. De Vlaamse Regering hechtte daarom
op ó februari 1991 haar goedkeuring aan een
nieuw reglement waarin alle reeds bestaande ver
gunningssystemen werden geïntegreerd: "Het
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergun
ningen", beter bekend als VLAREM.
In Vlarem I wordt een limitatieve lijst van inrichtin
gen opgesomd. De hinderlijke inrichtingen worden
opgedeeld in 3 klassen. Ie klasse-inrichtingen

bekomen hun vergunning van de Bestendige
Deputatie. De vergunning voor 2e klasse inrichtin
gen wordt echter door het College van Burgemees
ter en Schepenen verleend. 3e klasse -inrichtingen
zijn meldingsplichtig en worden eveneens geak-
teerd door het College van Burgemeester en
Schepenen. Daarom mag NIEAAAND ZONDER
SCHRIFTELIJKE VERGUNNING/AKTENAME VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE

NEN een inrichting van 2e of 3e klasse exploiteren.
Voor informatie zich wenden tot het Gemeente
bestuur Kampenhout, Milieudienst.

2) Rioolaansluitingen :
Zich wenden tot het Gemeentebestuur Kampenhout,
Technische Dienst en Milieudienst.

3) Mazout-en propaantanken :
Zich wenden tot het Gemeentebestuur Kampenhout,
Technische Dienst en Milieudienst.

4) Milieuklachten :
Zich wenden tot het Gemeentebestuur Kampenhout,
Milieudienst en/of politie.

5) Huisvuilproblematiek :
Met vragen rond de ophaling van huisvuil, grof
huisvuil, selectieve inzameling van glas, papier en
karton, metalen en K.G.A kan U steeds terecht bij
het Gemeentebestuur van Kampenhout.
Milieudienst/Technische dienst

Tel : 016/65 99 04

IV ^'/\EbMTElDKt POLlfJt

Adres:

Gemeenthuisstraat 16 (naast gemeentehuis)
Openingsuren:

elke werkdag van 8.00 tot 16.00 uur
dinsdagavond van 17.00 tot 19.45 uur

Telefonisch bereikbaar tijdens de bureeluren op
nr: 016/65 66 58 en 016/65 99 61

Uitzonderlijke, dringende meldingen kunnen
gebeuren bij :
Hoofdveldwachter:

SEVENANTS Willy
Tritsstraat 60 1910 Kampenhout
tel: 016/65 60 88
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Veldwachters:
VAN DEN BOGAERT Ludo
Kwerpseweg 47 1910 Kampenhout
tel: 016/65 79 43

HAEMELS Johan

Schoolstraat 13 1910 Kampenhout
tel: 016/65 57 20

VERBIST Rudi
Binnenveldstraat 15 1910 Kampenhout
tel: 016/65 16 38

ANTHOON Filip
Kutsegemstraat 17 1910 Kampenhout
tel: 016/65 03 88

DE NAEYER Alain

Tritsstraat 40 1910 Kampenhout
tel: 016/65 18 49

Eveneens is dringende hulp te vinden bij :
101

Rijkswacht Kampenhout 016/65 52 30
Rijkswacht Vilvoorde 02/25159 47
Rijkswacht Asse 02/452 78 25

Op het bureau van gemeentepolitie kan je terecht
voor dokumenten, stukken van :

Gerechtelijke aard:
- aangiften van verlies, diefstal van voorwerpen
en/of dokumenten

- alle klachten en inlichtingen (voor zover als
mogelijk) aangaande vroeger ingediende
klachten.

- afhalen deurwaardersexploten
- aanvragen pro-deo (kosteloze rechtspleging in
bijzondere gevallen)

Administratieve - Bestuurlijke aard :
Preventief karakter:
- meldingen van verdachte personen en /of han

delingen in verband met misdaad en /of
inbraakpreventie alsook merk- en registratielijs-
ten

- aangifte en registratie van verloren en /of
gevonden voorwerpen

- aanvragen dagcontroles (verlof) bij langdurige
afwezigheden

- Bestatigingen van verblijf bij nieuwe inschrijving
in de gemeente en adreswijzingen op inschrij-
vingsbewijs van voertuigen

Persoonlijk karakter:
- afleveringen van rijbewijzen ( 2 foto's ), voorlo
pige rijbewijzen, leervergunningen en /of als
zulkdanig geldende bewijzen.

- verlengingen en afleveringen van reispassen
( 3 recente foto's )

- aanvragen wapenvergunningen
- aangifte van alarminstallatie's
- aangiften en aanvragen van dokumenten
betreffende de opening van drankslijterijen
(vaste en gelegenheidsinstellingen).

Openbaar karakter:
- aanvragen van plaatsingen van containers op
openbare weg

- aanvragen van plaatsingen op markten en /of
kermissen

- attesten, toelatingen tot het gebruik van de open
bare wegenis voor festiviteiten (schriftelijk via
schepencollege)

- aanvragen en afleveren voor organiseren van
wielerwedstrijden

- aanvragen ordediensten ( via Schepencollege )
- aanvragen tot plaatsing (tijdeijke) verkeerssigna-

lisatie
- aangiften landbouwtelling
- afleveren van topografische plannen in verband
met aanvraag EEG landbouwsubsidies

•. v*-.jo55
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Provincie: Vlaams Brabant
Administratief arrondissement: Halle -Vilvoorde
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Politierechtbank : Vilvoorde
Vredegerecht: Zaventem
Kieskanton : Vilvoorde

Ligging in het centrum van het land begrensd
door:
- ten noorden : Boortmeerbeek, Zemst en Hoacht
- ten westen : Steenokkerzeel

- ten zuiden : Kortenberg
- ten oosten : Herent

Oppervlakte : 35 km2

Verkeerswegen
Rijkswegen (9km): - Leuvensesteenweg

- Mechelsesteenweg
- Haachtsesteenweg

Provinciewegen : geen

Gemeentewegen :
- Buurtwegen van groot verkeer: 32 km
- Kleine buurtwegen : 102 km
- Andere wegen van lagere rang : 220 km

Waterlopen
Kanaal : Leuven-Mechelen
Onbevaarbare waterlopen : Weisetterbeek,
Leibeek, Molenbeek, Weesbeek, Keibeek,
Dodebeek, Pastoorsleibeek, Barebeek, Bergbeek,
Leigracht, Freisselbeek, Torfbroekleibeek,
Vdarlebeek, Reissembeek, Gretsebeek.

vu

1. O.C.M.W.-strucluur

O.C.M.W-raad :
Voorzitter : Blockmons Lieve

Leden : Van Doren Moriëtte, Imbrechts Karei,
de Broqueville Amaury, Verbist Achiel,
Verbeeck Sonja, Dziergwa Jean Pierre, Van
Craen Frans, Leerschool Ingrid.

Sekretaris : André Van Steenweghen, Dorpsstraat

9 te 1910 Kampenhout.

Diensthoofden / Sociaal assistenten :
Frans Segers (Molenstee)
Diane De Greef en Filip Van Roey (sociale dienst,
't Grobbeltje en dienstverlening aan huis)

Peggy Heens (Huis van Mini)

O.C.M.W. : Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout -



tel: 016/Ó5 53 32
Open elke dag van 9 tot 12 uur en na afspraak.
Huisbezoeken zijn mogelijk.

Molenstee :
Gemeenteplein 1 te 1910 Kampenhout
tel: 016/65 75 60

Huis van Mini :

Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout
tel: 016/65 12 2ó

2. O.C.M.W.-werking

"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke
dienstverlening. Deze heeft tot doel éénieder in de
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid."

Dit is de zeer brede opdracht van het O.C.M.W.
Om deze taak te kunnen vervullen funktioneren er
binnen het O.C.M.W.verschillende diensten:

A. Sociale dienst

Iedere inwoner van Kampenhout kon met elke hulp
vraag terecht op de sociale dienst. Er wordt beke
ken of de gevraagde hulp kan geboden worden of
moet doorverwezen worden.
De hulpvraag wordt altijd beluisterd en de hulpvra
ger wordt op weg geholpen naar een antwoord.

Volgende konkrete hulp kon geboden worden door
de dienst:
- Materiële en administratieve hulp, dit omvat o.m.:
* informatie en advies
* financiële hulp: de sociaal assistent zal eerst een
onderzoek instellen naar de noden van de hulpvra
ger, waarna hij/zij de financiële vraag voorlegt op
de O.C.M.W.-raad die hierover beslist.
Een vaak voorkomende vorm van financiële hulp
verlening is de budgetbegeleiding en het opstellen
van afbetalingsplannen.
* onderzoek naar het recht op bestaansminimum:
Dit recht waarborgt een minimuminkomen aan
meerderjarige personen zonder bestaansmiddelen
of personen van wie de bestaansmiddelen lager lig
gen dan het wettelijke minimum. Het gaat om per
sonen die niet in staat zijn eigen inkomsten te ver
werven hetzij door arbeid, hetzij via andere uitke
ringen van de sociale zekerheid.

- Psychosociale begeleiding
Personen voor wie de situatie waarin ze zich bevin
den zodanig complex geworden is (b.v. moeilijkhe
den met kinderen, relatie- of persoonlijke moeilijk
heden, vereenzaming, verslaving,...) dat zij nood
hebben aan ondersteuning van een derde. Deze
taak kan opgenomen worden door de sociaal
assistenten van de sociale dienst.

- Signaleren van algemene behoeften en voorstellen
van maatregelen. De sociale dienst heeft als taak
noden te signaleren, voorstellen te formuleren die
bijdragen tot de uitbouw van een lokaal welzijns
beleid.

- Koördinatie en overleg tussen welzijnwerkers.
Het O.C.M.W. kan bij het vervullen van haar
opdracht beroep doen op andere voorzieningen.
Het overleg tussen de verschillende diensten is geor
ganiseerd binnen het PERMANENT ARMOEDE
OVERLEG.

Deelnemers zijn: gemeentebestuur, politie, rijks
wacht, scholen, PMS-centra, Comité voor Bijzon
dere Jeudzorg, Mutualiteiten,... en O.C.M.W. Doel
is via een vlotte samenwerking en het gezamenlijk
signaleren van noden, het welzijn van de bevolking
te verhogen.

B. Warme maaltijden
Personen die niet kunnen instaan voor de bereiding
van hun maaltijd kunnen beroep doen op deze
dienst.
De bedeling gebeurt door 3 chauffeurs tussen
1 lui5 en 13 uur. De prijs per maaltijd is afhanke
lijk van het inkomen. Er is mogelijkheid om dieet-
maoltijden te bekomen.

C. Gezins- en bejaardenhulp aan huis
Personen die omwille van ziekte, handicap, ouder
dom of langdurige psycho-sociale problemen hun
huishouding niet meer zelfstandig kunnen verzor
gen, kunnen beroep doen op de hulp van een sani
taire helpster. Zij neemt volgens de noodwendighe
den verzorgende, huishoudelijke en sociale taken
op zich.
Van deze dienst wordt vooral gebruik gemaakt
door bejaarden, maar ze is gericht op iedereen
ongeacht de leeftijd. De kostprijs is afhankelijk van
het inkomen.

D. Poetshulp aan huis
Deze dienst richt zich tot dezelfde doelgroep als de



dienst gezins- en bejaardenhulp.
Het aanbod is echter beperkt tot het onderhoud van
de woning. 97% van de gebruikers zijn bejaarden.
De kostprijs is afhankelijk van het inkomen.

E. Noodoproepsysteem
Het noodoproepsysteem wil alleenstaande of geï
soleerde bejaarden de mogelijkheid geven in geval
van nood iemand te alarmeren en dit 24 op 24 uur.
Via een zendertje dat de betrokken persoon bij zich
draagt wordt zijn/haar alarm geregistreerd, waar
na passend kan tussen gekomen worden.
Kostprijs: huurprijs per maand nl. 500fr.

F. Rusthuis Molenstee
Residentiële opvang voor 60 bejaarden.
Individuele kamers en aparte leefruimtes per 15
bejaarden. Molenstee werd gebouwd in 1992
(nadat het oud Sint- Jozefrusthuis afgebroken werd)
en er werd veel aandacht besteed aan licht, kleur
en natuur.

Kostprijs : 1 150 fr per dag.

G. Kinderkribbe Het Huis van Mini
Op 2 januari 1995 opende dit huis zijn deuren
voor 23 baby's en peuters tot 3 jaar.

Dagopvang voor kinderen van werkende ouders is
niet meer weg te denken uit ons maatschappelijk
systeem en het Huis van Mini is een kindvriendelijk
antwoord.

H. Speelplein 't Grobbeltje
Dagopvang tijdens de schoolvakanties is ook een
probleem voor kinderen tussen 3 en 15 jaar.
Tijdens de zomervakantie organiseert het
O.C.M.W. om die reden al 10 jaar lang een speel-
pleinwerking.
Open van 7u 30 tot 18 uur. Kostprijs per dag : 120
fr voor het eerste kind, 100 fr voor het tweede en
80 fr voor het derde kind. De kinderen brengen hun
boterhammen mee voor 's middags. Voor de
ouders is 't Grobbeltje een oplossing voor het
opvangprobleem, maar voor de kinderen moet het
een fantastische speelervaring zijn. De kinderen
staan centraal!!!

I. Juridische dienst

Op donderdagnamiddag van 13 tot 1 ó uur kan de
O.C.M.W.- juriste geconsulteerd worden. Zij geeft
advies en informatie betreffende juridische aange
legenheden, geen advokaat.
* b.v. huurproblemen, echtscheiding, hoederecht,...
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Perksesteenweg 126 te 1910 Kampenhout
Dhr. R.DELPIEDSENTE, administratief directeur
Mevr. H.VAN RIET, pedagogisch directeur
Dr. R.VERMOTE, medisch directeur

Organisatie
Type : Bezigheidstehuis en dagcentrum
Erkend door : Vlaams Fonds voor de sociale inte
gratie van personen met een handicap
Inrichtende macht: Private vzw
Koepel : WJG

Toegankelijk
Bezigheidstehuis : alle dagen

Dagcentrum : alle werkdagen
Taal : Nederlandstalig

Doelgroep
Volwassen matig tot ernstig mentaal gehandicapte
mannen en vrouwen (eventueel ook meervoudig
gehandicapten).

Dienstverlening
Aard: Een aangepaste woon- en/of werkomgeving
bieden voor 91 volwassenen, matig tot ernstig men
taal gehandicapten.
Methodiek : De klemtoon in de werking is : vanuit
een sterk geïndividualiseerde aanpak, werken naar



zelfontplooing en infegratie.
Tarieven : Bezigheidstehuis : 942 fr per dag

Dagcentrum : 336 fr per dag
Capadfeif: Bezigheidstehuis: erkend voor 61 bed
den ( uitbreiding aangevraagd voor 29)
Dagcentrum: erkend voor 30 plaatsen
Accomodatie : Polyvalente sportzaal
Verblijfsduur:

Bezigheidstehuis : continue opvang van
onbepaalde duur.
Dagcentrum : opvang van 9u00 tot 1 óu30

Werking
Aanmelding: Telefonisch of na telefonische
afspraak.
Localisering: Prioriteit aan de mensen uit de 8 vol
gende gemeenten: Vilvoorde, Kampenhout, Zemst,
Machelen, Kortenberg, Zaventem, Steenokkerzeel,
Keerbergen.

Interne organisatie:
Bezigheidstehuis: 6 leefgroepen met gemiddeld 10
bewoners (gemengd). Elke groep wordt begeleid

door een orthopedagoog en een psychiater, een
team van 4 professionele begeleiders, een coördi
nator en maatschappelijk werker(ster).
Dagcentrum : atelierwerking met 8 ateliers met tel
kens ongeveer 10 gehandicapte mannen of vrou
wen, verdeeld op basis van interesse en vaardig
heid en niveau.

Personeel:

Volgens de normering van het Vlaams Fonds.

Andere Info:
Bezigheidstehuis: de dagbesteding van de internen
is geïntegreerd in de werking van het dagcentrum.
Dagcentrum : een geïntegreerde werking , de gas
ten van het bezigheidstehuis nemen deel aan de
atelierwerking van het dagcentrum.

Kontaktadres: Sociale Dienst
Sabine HENDRICKX
Perksesteenweg 126
1910 Kampenhout
fox: 016/65 69 84

jAiito,
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Kampenhout biedt opvang, begeleiding en onder
steuning aan MENSEN IN NOOD.

De VZ.W. 't Sleutelke is in Kampenhout opgericht
in 1994. Hoofddoel is een tijdelijk onderkomen te
verlenen aan daklozen: de kansarmen, en vooral
de allerarmsten.

Er wordt over alle ideologieën heen gewerkt.
Bijgevolg zal er nooit hulp geweigerd worden op
basis van religie, politieke overtuiging, nationaliteit
of ander criteria die in strijd zijn met de wetgeving
op het racisme.

't Sleutelke wil de hulpvrager ook sterk en weerbaar
maken. Daarom moet de opvang en de begelei
ding op een emancipatorische wijze worden opge

zet, zodat de hulpvrager zo vlug mogelijk op eigen
benen kan staan en zelf stappen kan zetten naar
een duurzame oplossing.

't Sleutelke wil een continue oproep doen naar soli
dariteit en vrijwillige hulpverlening vanwege ieder
een die op één of andere wijze wil bijdragen tot het
verwezenlijken van bovengenoemde doelstellingen.
Hierwij wordt heel speciaal aan het engagement
van de jeugd gedacht.

't Sleutelke past in Kampenhout en verleent zijn
diensten allereerst binnen de gemeente aan de
zwaksten en minstbedeelden.

Om een goede samenwerking met de bestaande
gemeentelijke en parochiale instanties met gelijklo-

■M



pende doelstellingen te verzekeren, zijn vertegen
woordigers van de porochiegemeenscnappen van
Berg en Kampenhout en van het OCMW nauw
betrokken bij de werking van de v.z.w.

Voorzitter van de v.z.w.: Peggy Heens
Ondervoorzitter: Mark Favest
Sekretariaat en zetel: Sint-Lambertusstraat 20

1910 Berg-Kampenhout
Tel: 016/65.75.32

IX

Gemeentelijke bajisschool
Kampenhout

Schoolhoofd : De Heer VANBEDTS F.
Eikeblokplein 9
3150 TILDONK

016/60 21 00

Vestigingsplaats 1 : Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2
1910 Kampenhout-Berg
Tel: 016/65 99 77

Vestigingsplaats 2 : Gemeentelijke Kleuterschool
Bergstraat 15
1910 Kampenhout-Berg
016/65 69 33

Vestigingsplaats 3 : Gemeentelijke Lagere School
Biststraat 1 3

1910 Kampenhout-
Nederokkerzeel
016/65 58 11

Vestigingsplaats 4 : Gemeentelijke Basisschool
St. Antoniusstraat 8

1910 Kampenbout-Buken
016/60 20 59

Aangepaste begeleiding van leerlingen met leer
moeilijkheden.
P.M.S.-begeleiding. Aktief oudercomité
Voor- en naschoolse opvang. Verzorgd middag
maal.
Sport-en zeeklassen-didaktische uitstappen.
Sportieve school ( lich. opv.-wekelijks zwemles-
schaatsen)
Computer-Moderne lokalen-uitgebreide sportac
commodatie.

V.G.S.K.
Vrij onderwijs :

V.G.S.K.

Vrije Gemengde School Kampenhout
Brouwerijstraat 2
1910 K^ampenhout
016/65 74 86

2de vestigingsplaats :
Aarschotsebaan 130
1910 Kampenhout (Reist)
016/65 53 53

65 1401

Onze kleuterschool
- is er voor alle kindjes vanaf 2 jaar en 6 maan
den

- werkt in een echte speel-leer-sfeer
- beschikt over aangepast materiaal dat uitnodigt
tot ontdekken en dat aanspoort tot creativiteit

- heeft aandacht voor de sociale ontwikkeling van
elk kindje

- organiseert vele ontwikkelingsactiviteiten die zor
gen voor een vlotte overgang naar het Ie leer-
"aar

eeft een geëngageerd team van ervaren kleu
teronderwijzeressen

Onze lagere school
- biedt aan elk kind de kans open te bloeien tot
een volwaardig mens

- heeft speciale aandacht voor kinderen met leer
moeilijkheden

- zorgt voor een gevarieerd aanbod aan sportie
ve, culturele, creatieve en sociale activiteiten

- werkt met een gemotiveerd leerkrachtenteam dat
ondersteund wordt door

een taakleerkracht
een turnleerkracht
een PMS-begeleider

In onze basisschool
- is kans tot voor- en naschoolse opvang met stu
die

- kan 's middags een warme maaltijd gebruikt
worden

m.



- kunnen de kinderen gebruik maken van de
schoolbus

- gaan de kinderen van het 5de en óde leerjaar
op openluchtklassen naar zee of naar de
Ardennen

- werkt een actief oudercomité
Directie : Oscar Dekeyser

Aarschotsebaan 44
1910 Kampenhout
tel :01Ó/Ó5 60 08

Gesubsidieerde Vrije
Autonome Kleuterschool
Bogaertstraat 4
1910 Nederokkerzeel
Tel : 016/65 54 85 (school)

Schoolhoofd Lieve Van Havere

Bredepleinstraat 160
3190 Boortmeerbeek
Tel : 016/60 07 14

- Voorschoolse bewaking vanaf 7u00
- Naschoose bewaking tot 18uOO
- Woensdagnamiddagopvang tot 17u00
- 's Middags warme soep
- Goede voorbereiding op 1 ste leerjaar
- Oudercomité - PMS werking en begeleiding
- Rustbedjes voor de jongste kleuters ( in de
namiddag )

- Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar iedere
zaterdag van de maand augustus in de kleuter
school van 14u00 tot 16u00

G€M£€NSCt^APSSCt^OOL
"TER BRONNEN "
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout

Schoolhoofd : Staf Dooms
Grootveldstraat 119
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 19 39 (privé)

016/65 54 27 (school)

Kleutertuin
- vanaf 2,5 jaar
- kindvriendelijk
- samengaan van spel en creativiteit
- aangepaste structuur : speelgoed

slaapkamer
- efficiënte voorbereiding op 1 ste leerjaar

Basisschool
}eïndividualiseerde aanpak en begeleiding van
iet kind

- gratis schriften en boeken
- turn- en taakleraar
- didactische uitstappen
- sportactiviteiten
- facultatief: Frans 4e leerjaar

Engels óe leerjaar
Jazzballet 5e en 6e leerjaar

- eigen vervoer
- warme maaltijden uit eigen keuken
- morgen- en avondstudie ( 7u00 tot 18uOO )
- mogelijkheid tot ontbijt en vieruurtje
- woensdagnamiddag en vakantieopvang tot 12
jaar

- open bebouwing

SPEELNESTDE

V.Z.W. Kinderdagverblijf

Kinderopvang van O tot 3 jaar
't Speelnestje van Kampenhout Tel ; 016/65 15 27

SECUNDAIR ONDERWIJS

Middensschool van het Gemeenschapsonderwijs
"Ter Bronnen"

Directeur: Rita Verbiest
Aarschotsestraat 105
1800 Peutie - Vilvoorde
Tel : 016/65 54 27 en 016/65 69 31
Fax: 016/65 60 41

Deze landelijke middenschool met 2 graden , biedt
kwaliteitsonderwijs in eigen streek, in een bosrijke
omgeving.

Structuur

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

Het eerste gemeenschappelijk jaar (eenheidsstruc
tuur) met keuze opties Latijn, moderne wetenschap
oen-sport en techniek wetenschappen.
Het tweede, derde en vierde jaar met keuze-opties:
.atijn, wiskunde, economie en moderne talen.

BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS
Het eerste jaar B
Het tweede jaar : hout-bouw, metaal-elektriciteit,
kantoor en verkoop.
Het derde en vierde jaar : houtbewerking, kantoor
en verkoop.

Imago :
- door de strenge eisen op studiegebied en door
de kleinschaligheid wordt een hoog studieniveau
bereikt.

- geïndividualiseerde aanpak en begeleiding van
elke student

- eigen vervoer
- warme maaltijden uit eigen keuken

m
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1) Hoofdbibliotheek "Campus^
Tritsstraat 5

1910 Kampenhout
Tel: 016/65 99 79

moondaq
dinsdaa
woensdag
donderdag
zaterdag

18ü00-20u00

18u00-20u00

13ü00-15u00

16u00-18u00

10u00-12u00

2) Uitleenpost Reist
Aarschotsebaan 89
1910 Kampenhout

woensdag
zondag

13u30-15u30

10ü30-12u30

3) Uitleenpost Berg
Schoolstraat 1
1910 Berg (Kampenhout)

woensdag
zondag

13u00-15u00

9u30-llu30

4) Uitleenpost Nederokkerzeel
BIststraat 13

1910 Nederokkerzeel (Kampenhout)

woensdag
zondag

18u00-20u00

10u00-12u00

L
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Lokalen : Aarschotsebaan 89

1910 Kampenhout
(tegenover het park van Reist)

Cursussen Notenleer:

5 jaar voor kinderen
3 jaar voor volwassenen
Instrumenten :

piano, gitaar, viool, slagwerk
houtblazers: dwarsfluit, blokfluit,
saxofoon, klarinet
koperblazers: trompet, trombone,
bugel, hoorn, tuba, bariton, bas.
viool aangepast voor kleuters.

H

inschrijvingen en inlichtingen de eerste zaterdag
van september in de muziekschool.

Het lesjaar valt samen met het dagschooljaar.

Voorzitter: Pol Hessels

Tritsstraat 45

1910 Kampenhout
016/65 67 65

Vriendenkring : Jan Convents

St. Lambertusstraat 20
1910 Berg
016/65 75 32



Parochie : Sf Antonius (Buken)
Naam Priester: E.H.Eerdekens

Bukenstraat 22
1910 Kampenhout
Tel ;01ó/60 48 89

Uren van de H.Missen :

woensdag : 18u30
zaterdag : 19u00
zondag : 7u30 - 10u45

Parochie : St Jozef (Reist)
Naam Priester : E.H.Vanneuville Bert

Hütstraat 24

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 53 72

Uren van de H.Missen :

zaterdag : 18u00
zondag : 8u00 - 10u45
weekdagen : maandag, woensdag en

vrijdag : 7u30
dinsdag,donderdag 19u00

Parochie : St Stefanus (Nederokkerzeel)
Naam Priester : E.H. Verdonck

Bogaertstraat 1
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 55 36

Uren van de H.Missen :

zaterdag : 18u00
zondag :
weekdagen

09u30

maandag, dinsdag en
woensdag : 8u30
donderdag,vriidag 19u00

Uren van de H.Missen :

zaterdag : 19u00
zondag 09u00
weekdagen : maandag,woensdag en

vrijdag : 19u00

Parochie St Servatius (Berg)
Naam Priester: E.H. Deburghgraeve Johan

Pastorijstraat 3
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 55 00

Uren van de H.Missen :
in de kapel van de zusters
Bergstraat 13
maandag,woensdag,vrijdag : 07u00
donderdag : 19u00

in de kapel Bergheide
zondag : 9u00

in de St.Servatiuskerk
zaterdag : 19u00
zondag : 10u30

Parochie O.LVr. van Gedurige Bijstand
(Haacht-Station)
Naam Priester: E.H. Vaes Maurits

Pleinstraat 1
3190 Boortmeerbeek
Tel : 016/60 12 39

Uren van de H.Missen :
maandag tot en met vrijdag : 19u00
zaterdag : 18u30
zondag : 10u30 en 17u00

Parochie : O.L.Vrouw (Kampenhout)
Naam Priester : E.H.Vanneuville Bert

Hutstraat 24

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 53 72
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Voortstraat 49

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 52 30

Openingsuren ;
Elke werkdag van 13u00 tot 19u00, en elke
eerste zaterdag van de maand van OSuOO tot
12u00.

24 uren permanentie : Rijkswachtdistrict ASSE
Nerviersstraat 60

1730 Asse

Tel : 02/451 22 11

In dringende gevallen kan steeds beroep gedaan
worden op het noodnummer 101.
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1. Advokalen
Voet Greta

Hutstraat 17 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 54 70

2. Apothekers
Apotheek Berden R.
Hoachtsesteenweg 512 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 67 06

Centrum Apotheek
Stationsstraat 24 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65 50 25

Van Hamme J.

F. Verstraetenlaan 45 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 56 97

Zwaenepoel E.
Bergstraat 35 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 60 98

3. Archilekten
Desouw C.

Jagerslaan 40 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 75 31

Godts P. en Godts M.
Voortstraat 55 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 52 18

Leysen K.
Tritsstraat 52 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 03 55

Rijdams M.
Bergstraat 61 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 52 61

Rowies G.

St. Servoesstraat 97 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 73 60

Van Goethem P.
Zeypestraat 42 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 79 90 - 016/60 19 25



Van Grunderbeeck M.
Tritsstroat 52 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 03 55

4. Dierenartsen
Cornette A.

Brouwerijstraat 3 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 63 94

Decleer J.
Brouwerijstraat 3 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 63 94

5. Dokters (huisartsen)
Dr Ceuleers Ingrid
Biststraatóó - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 78 80

Dr Cornelis Serge
Kompelaarweg 10 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 11 38

Dr De Schutter Louis
Aorschotseboan 29 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 55 25

Dr Ghijselings Gery
Bergstraat 41 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 67 55

Dr Spiessens Monique
Bergstraat 103 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 74 74

Dr Tombeur Wim
Peperstraat 100 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 75 88

Dr Van Boxem Geert

Peperstraat 100 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65 75 88

Dr Van Hoof Mark
Aarschotseboan 65 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 68 09

Dr Van Branteghem Audrey
Aorschotseboan 65 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 68 09

Dr Verbauwhede Pol
Stotionsstraot 5 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 50 34

6. Dokters (specialisten)
Defossez W. (Stomotoloog)
Rood Kloosterlaan 15 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 58 57

Diltoer M. (anesth.)
Kasteellaan 32-1910 Kampenhout
Tel : 016/65 19 64

Ginsberg Fr (reum)
Wielewoallaan 1 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 50 83

Hens L. (neurrev.)
Vogelzanglaan 27 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 13 23

Martens J. (inw .gen.)
St. Lambertusstraat 18 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 16 66

Mommaerts (psychiater)
Tel : 016/65 17 45

Timmerman M. (oogarts)
Bergstraot 130 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 13 49 016/65 19 06

Van Roost W. (rad)
Bergstraat 55 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 75 10

Vercommen M. (ped.)
Kasteellaan 32 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 19 64

7. Kinesitherapeuten
De Bruyne R.
Bergstraot 62 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 62 40

De Schutter G.
Stationsstraat 23 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 71 31

Destrebecq I.
Hoachtsesteenweg 164 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 05 21

Feyoerts F.
Bergstraat 94 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 61 88

Goovaerts B.

G.Gezellelaan 19 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 68 18

Lardaux G.
Hoachtsesteenweg 669 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/60 49 06

Peeters B.

Rood Kloosterloan 70 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 57 74

Soudan R.
Rood Kloosterlaan 14 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65 58 43



Uyterhoeven R.
Langestraaf 16A - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 55 97

Van Moorhem G.
Haachtsesteenweg 669 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/60 49 06

8. Landmeters
Blockmans L
Terloonststroat 21 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 61 08

Goolaerts M.
F. Schoevaersstraat 4 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 64 91

Indigne E.
Kampenhoutsebaan 52 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65 54 82

Sente Y.

Perksesteenweg 20 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 77 58

Verstraeten S.

Haachtsesteenweg 118 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 51 41

9. Notaris
Coppin J-F
F. Wouterslaan 21 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 50 21

10. Tandartsen
Crauwels F.
Biststraat 39 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 11 18

De Boelpaep R.
Stationsstraat 26 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 72 20

De Brabandere E.
Rood Kloosterlaan 15 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 58 57

De Loose A.

Rood Kloosterlaan 15-1910 Kampenhout
Tel : 016/65 58 57

De Troyer J.
Mechelsesteenweg 24 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/60 11 02

Ghijselings I.
Haachtsesteenweg 230 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 16 05

Ghijselings-Vdn Hecke Ch.
Bergstraat 41 -43 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 67 55

Moes K.

Rood Kloosterlaan 15 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 58 57

Moriau L

Laarstraat 8-1910 Kampenhout
Tel : 016/65 74 75

Spruyt M-P
Meerlaan 64 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 73 61

Van Hoeymissen M.
Haachtsesteenweg 230 - 1910 Kampenhout
Tel :016/65 16 05

11. Tandtechnisch labo
Vanderstappen E.
Haachtsesteenweg 173-1910 Kampenhout
Tel :016/65 52 20

12. Verpleegkundigen
Merckx R.
Kutsegemstroat 15 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 65 87

Van Horenbeeck K.
Bergstraat 14 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 17 05

Van Peel M.
Hutstraat 21 - 1910 Kampenhout
Tel : 016/65 54 64
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Gouverneur

de Heer L.De Witte
Diestsesteenweg 47-53
3010 Leuven

Tel : 016/26 70 79

Provinciebestuur

Diestsesteenweg 52-54
3010 Leuven

Tel : 016/26 70 11

3. Arrondissementscommisariaot
Arrondissementscommisaris : de Heer Van
Gilbergen
Diestsesteenweg 25
3010 Leuven

Tel : 016/26 70 11

4. Vredegerecht
Vilvoordelaan 20
1930 Zaventem

Tel : 02/720 31 15

5. Gemeentelijke loods
Haachtsesteenweg 391
1910 Kampenhout
Tel :016/65 99 76

6. Postkantoor Kampenhout
Fred.Wouterslaan 32
1910 Kampenhout
Tel :016/65 50 80
Postmeester: de Heer Somers
Openingsuren :
werkdagen 9.00 tot 16.30 doorlopend
vrijdag 9.00 tot 18.00 doorlopend

7. T.G.E.K.

Fred. Wouterslaan 8
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 50 55
Klantendienst: 7.45 tot 12.00

12.45 tot 16.00

8. Interza c.v.b.a.
Hoogstraat 185
1930 Zaventem

Tel : 02/721 07 31
Openingsu
alle werkdc _
Afleveren van huisvuilcontainers

Openingsuren :
Ie werkdagen van 8.00 tot 16.00

9. B.T.W. Haacht

R. Van de Sandelaan 2
3150 Haacht
Tel : 016/60 87 51

016/60 88 41

10. Controle der Directe Belastingen
Administratief Centrum
R. Van de Sandelaan 2
3150 Haacht
Tel : 016/60 17 27
De Heer Vdnhoovels
Openingsuren : ma-wo-do- 9.00 tot 11.00

anders op afspraak
Inlichtingen i.v.M. personenbelasting en invul
len van belastingsaangifte.

11. Kantoor der Registratie
Residentie 't Zavelpand
Hoogstraat 19 bus 13
1930 Zaventem

Tel : 02/720 17 36 02/725 78 70
Fax : 02/725 30 61
Registratie huurkontrakten - Fiskale Zegels
Successierechten
Openingsuren :
maandag tot vrijdag 8.00 tot 12.00

12.ljkkantoor van Brussel
North Gate
1060 Brussel
de Heer Clement: meet -en werktuigen
Tel : 02/538 04 94

02/538 37 41
Openingsuren : maandag 9.00 - 12.00

13.00- 16.00
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13. Ontvangkantoor der douane en
accijnzen
Groenstraat 51-57

1800 Vilvoorde
Telefoonnummers :
Ontvanger: 02/255 68 26 (lokaal 217)
Dienst accijnzen, openingsbelasting en ver
gunningsrecht
02/255 68 22 02/255 68 23 (lokaal 216)
Adjunct-ontvanger:
02/255 68 24 (lokaal 215A)
Boekhouding : 02/255 68 25 (lokaal 216)
Dienst T.dokumenten :
02/255 68 10 (lokaal 214)
Dienst entrepots : 02/255 68 21 (lokaal 213)
Fax : 02/255 69 94
Openingsuren :
maandag tot vrijdag 9.00 tot 12.00

13.00 tot 16.30

14. Hypotheekbewaring 6de kantoor
Regentschapsstraat 54
1000 Brussel
Tel : 02/509 47 15
Fax : 02/509 49 58
Openingsuren : 8.00 tot 12.00

15.Belgacom
Kolonel Begaultlaan 45
3010 Leuven

Tel : 016/23 68 78
Telefoonwinkel
Vismarkt 17
3000 Leuven

Tel : 1290
Administratieve diensten
016/23 00 00

16.R.V.A.

Werkloosheidsbureau
Leopoldstraat 25A
1800 Vilvoorde
Tel : 02/255 01 10
Openingsuren : 9.00 tot 12.00

17. Het Belgische Rode Kruis
Afdeling Kampenhout
Voorzitter: Staf Salens

Van Dijcklaan 11
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 59 68

Secretaris : Kristel Boels

Walenhoek 3
1910 Kampenhout
Tel :016/65 10 45

Verantwoordelijke hulpdienst
Alfons Verschoren
Cellebroedersweg 1
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 66 31

Verantwoordelijke bloedinzameling :
Alfonsine Cauwenberghs
Langestraot 44D
1910 Kampenhout
Tel :016/65 12 07

Verantwoordelijke leergangen :
Staf Van Langendonck
Aarschotsebaan 181
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 00 56

18. Brandweer Vilvoorde
Rondeweg 32
1800 Vilvoorde
Contactpersoon : Kapitein Heylen
Tel : 02/251 00 23

02/251 28 30
02/251 77 78

19. Provinciaal bureau Civiele
Bescherming
Leuvensesteenweg 3
1000 Brussel
Tel : 02/506 47 66
Openingsuren : 8.00 tot 17.00

20. Kabeldistributie
Hovi t.v.

Noordkustlaan 10
1702 Dilbeek
Tel : 02/466 22 22
Fax : 02/466 42 02
Openingsuren : 8.00 tot 12.00

12.30 tot 16.30

21. Dienst Kijk -en luistergeld
Bouwensplaats 13
9300 Aalst
Tel : 053/72 22 11
Inlichtingen - betalingen - vrijstellingen
Openingsuren : 9.00 tot 12.00

12.45 tot 16.00

Telefonisch bereikbaar vanaf 7.30

22. Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening
H.Hooverplein 23
3000 Leuven

Tel : 016/24 09 11



Fax: 016/23 93 49
Plaatselijke dienst:
SDC Wespelaar
Tel :01ó/ó0 35 07
Fax: 016/60 87 48
Openingsuren: 8.30 tot 12.00

12.45 tot 16.00

23. Nationaal Instituut van de Statistiek
Leuvenseweg 44
1000 Brussel
Tel : 02/548 62 11
Mevr. Coumont

Openingsuren bibliotheek : 9.00 tot 11.45
13.00 tot 16.00

24. Kind en Gezin
Dienst Vlaams - Brabant en Brussel
Lombardstraat 41 /Bus 4
1000 Brussel
Tel : 02/513 19 97
Fax: 02/513 92 96

25. Dierenbescherming
Leuven - Veeweyde
Diestsesteenweg 324
3010Kessel -lo
Tel : 016/25 42 13
Verantwoordelijke : F. Hamelriickx
Openingsuren : 24/24 u beschikbaar
Alle dagen behalve op zon- en feestdagen
van 10.00 tot 17.00 zonder onderbreking.

Dierenbescherming Mechelen vzw
Slachthuislaan 3
2800 Mechelen
Tel : 015/20 52 87
Fax: 015/20 29 87
Voorzitter: K. Vogelaar
Openingsuren : werkdagen : 9.00 tot 11.45

13.00 tot 17.30

behalve op woensdag en zaterdag :
9.00 tot 11.30

26. Dymka vzw
Sterrebeekstraat 137
1930 Zaventem

Tel : 02/725 54 55
Fax: 02/725 10 32

27. Mutualiteiten

Kristelijk Ziekenfonds
St.Michielsbond

Kampenhout

Kerkstraat 41
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 71 32
Dinsdag : 16.00 tot 19.00
Woensdag : 14.00 tot 17.00

Relsf
Hutstraat 15

1910 Kampenhout
Woensdag : 9.00 tot 11.00

Bera

Torfbroeklaan 18
1910 Kampenhout
Maandag : 8.30 totlO.00

Nederokkerzeel
Biststraat 63

1910 Kampenhout
Maandag ; 10.30 tot 12.00
Avondzitting voor gans de fusiegemeente te
Kampenhout
elke dinsdag : 16.00 tot 19.00

Liberale Mutualiteit van Brabant
Sociaal Welzijn
Dorpsstraat 25/Bus 1
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 77 87
Dinsdag : 9.00 tot 11.30

14.00 tot 19.00

Donderdag : 9.00 tot 11.30
Vrijdag : 9.00 tot 11.30

14.00 tot 19.00

Federatie van de Socialistische

Mutualiteiten van Brabant (F.S.M.B.)
Zitdagen :
Kampenhout: in het mutualiteitsgebouw.

(Stationsstraat 28 tel : 65 05 82)
- elke dinsdag van 13.30 tot 19 uur
- elke donderdag van 13.30 tot 17 uur

Berg: café Vredezaal
elke 2e en 4e vrijdag van de maand
van 13.30 tot 14 uur

Nederokkerzeel: café De Toekomst
elke 1 e en 3e vrijdag van de maand van
13.30 tot 14 uur.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Brabantia

Afgevaardigde : M.L. Thiebaut
Fazantendal 20
1910 Kampenhout
Tel :016/65 54 74
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1 CULTUUR

1.1. Algemene
Cuituurverenigingen

1.1.1. Centrale voor Socialistisch
Cultuurbeleid
Contactpersoon : Doorns Véronique

Grootvelsdstrcot 119
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 19 39

1.1.2. Davidsfonds

Voorzitter: Willy Van Gooi
Kerkstraat 4
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 54 08

Secretaris : Paul Van Ingelgom
Nederokkerzeelstraat 7
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 02 81

1.1.3. Jodam

Voorzitter: Rita Lambrechts

Grote Spekstraat 50
3008 Herent

Tel : 016/60 33 11
Secretaris : Willy Sevenants

Tritsstraat 60

1910 Kampenhout
Tel :016/65 60 88

1.1.4. Kulturele Kring Kampenhout
Voorzitter: Rozette Verbiest

Leibeeklaan 13

1910 Kampenhout
Tel :016/65 51 99

Secretaris : Huguette De Fraine
G.Gezellelaan 53

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 65 61

1.1.5. K.V.L.V. Berg
Voorzitter: Elvire Quisthoudt

Kompenhoutsevoetweg 7
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 55 81

Secretaris :Machteld Bosmans
Bergstraat 24
1910 Kampenhout
Tel: 016/65 76 87

1.1.6. K.V.L.V. Buken

Voorzitter: Angele Joostens
Bukenstraat 70
1910 Kampenhout Buken
Tel : 016/65 60 34

Secretaris : Marleen De Coster
Mechelsesteenweg 1123
3020 Herent Winksele-Delle

1.1.7. K.V.L.V. Kampenhout
Voorzitter : Lea Wouters - Vdndermeiren

Fr. Verstraetenlaan 41

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 53 87

Secretaris :Gerda Vdnderbeken -
Selderslaghs
Kasteellaan 9
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 11 69

1.1.8. K.V.L.V. Nederokkerzeel

Voorzitter: Raymonda Wouters
Nieuwe Kassei 1

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 58 28

Secretaris :Gaby Peeters
Laarstraat 46

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 73 99

1.1.9. K.V.L.V. Reist

Voorzitter: Mevr. Van Ingelgom
De Coster

Heideweg 18
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 71 60
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Secretaris : Mevr. Cockoerts -
Vondermeiren
Hutstraat 28

1910 Kampenhout
Tel :016/65 59 85

1.1.10. K.W.B. Berg
Voorzitter: Frans Feyaerts

Bergstraat 94
1910 Kampenhout
Tel : 01Ó/Ó5 61 88

1.1.11. K.W.B. Kampenhout
Contactadres : Roger Hannes

Tiendeschuurstraat 48

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 60 18

1.1.12. Vermeylenfonds
Contactpersoon : Serge Dobbelaere

Kerkwegel 1
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 12 64

1.2. Ballet

1.2.1. Balletschool Attidude

Jong Attitude v.z.w.
Voorzitter: Fonteyne Ingrid

Tiendeschuurstraat 72

1910 Kampenhout
Tel/Fax: 016/65 11 79

1.3. Gepensioneerden

1.3.1. Bond gepensioneerden Buken
Voorzitter: Frans Van den Broeck

Oude Haegestraat 5
1910 Kampenhout
Tel : 016/60 09 66

Secretaris : Eugène Smets
Haachtstraat 151
3020 Veltem
Tel : 016/60 18 90

1.3.2. Gepensioneerden Kampenhout
Voorzitter : Leopold Huysmans

Nieuwegen 23
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 74 47

Secretaris: Ida Vanhooff
Zeypestraat 43
1910 Kampenhout

1.3.3. Jonger dan je denkt Reist
Voorzitter: Julia Mertens

Bosstraat 14

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 01 59

Secretaris: Pieter Van Dessel
Beemdstraat 41
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 71 88

1.3.4. Ouden van dagen Berg 60+
Voorzitter: Antonio De Becker

Bergstraat 45
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 73 18

1.3.5. Ouden van dagen
Nederokkerzeel

Voorzitter: Constant Elskens
Nieuwe Kassei 2

1910 kampenhout
Tel : 016/65 71 28

Secretaris : Maria Feyens
Nieuwe Kassei 2

1910 Kampenhout
Tel :016/65 71 28

1.4. Historische Schuttersgilden

1.4.1. Koninklijke Gilde St. Sebastiaan
Hoofdman : Graaf de Broqueville de

Vinck de deux Orp Guy
Wildersedreef 65
1910 Kampenhout

Griffier: Camiel Croon
Perksesteenweg 19
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 58 55

1 .S.Muziekverenigingen

1.5.1. Jeugdensemble Polka Galop
Contactpersoon : Hubert Boone

Laarstraat 19 B

1910 Kampenhout



1.5.2. Jeugdfanfare de Toonkunst
Berg

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7,

Contactpersoon Kurt Schoevoerts
Wildersedreef 4
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 67 08

Jonge Muzikanten Reist
Voorzitter: André Vdndereet

Terioonststroat 25
1910 Kampenhout

Secretaris :Willy Vdndereet
Leuvensesteenweg 25
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 00 52

Koninklijke Fanfare
de Eendracht

Voorzitter: Bert Cloes
Langestraat 16A
1910 Kampenhout

Secretaris : Louis Croon

Aarschotsebaan 1
1910 Kampenhout
Tel: 016/65 71 13

Koninklijke Fanfare
de Toonkunst

Voorzitter: Jozef Rahier
Loverdal 2
1910 Kampenhout
Tel :016/65 71 26

Secretaris : Hugo Van Laerhoven
Tiendeschuurstraat 173
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 67 46

Koninklijke Fanfare
de Verbroedering
Voorzitter: Robert Van Steenweghen

Wildersedreef 9
1910 Kampenhout
Tel :016/65 62 06

Secretaris : Daniël Van Lersberghe
Wildersedreef 21
1910 Kampenhout
Tel ; 016/65 54 47

Koninklijke Fanfare
de Vlaamse Leeuw

Voorzitter: Willy Vbnderroost
Tenierslaan 19
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 70 30

Secretaris : Frans Janssens

Aarschotsebaan 43
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 54 39

1.5.8. Radio Tempo
Lokale Radio Kampenhout vzw
107 FM

Contactadres : Schildhovenstraat 29
1910 Kampenhout
Tel :016/65 55 61
Fax: 016/65 04 59

Secretaris : Daniël Janssens
Stationsstraat 64

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 51 32

1.5.9. Radio M.T.R.

1.6. Toneelverenigingen

1.6.1. De Anjelier
Voorzitter: René Schepers

Dorpstraat 7
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 51 34

Secretaris : August Ven Grunderbeeck
Perksesteenweg 1 BA
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 51 05

1.6.2. Tijl
Voorzitter: Frons De Coster

Leuvensesteenweg 143
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 01 87

Secretaris : Remi Van Casteren

Dorpstraat 2
3150 Tildonk
Tel : 016/60 03 63

1.7. Voiicskunstgroepen

1.7.1. de Vlier

Voorzitter: Rik Boone
Laarstraat 50

1910 Kampenhout
Tel :016/65 66 25

Secretaris : Francine Galmart
O. L.Vrouwstraat 14

1910 Kampenhout
Tel :016/65 78 37



1.8. Zangverenigingen

1.8.1. Koor Cantabile
Voorzitter: Momieke Alliet - Bulthez

Frons Halslaan 21
1810 Steenokkerzeel
Tel : 02/751 90 28

Secretaris: Suzanne Van Aerschot -
Poels

de Croixlaan 20
1910 Kampenhout
Tel ; 016/65 54 38

1.8.2. St.-Ceciliakoor
Voorzitter: Marcel Verhoeven

Aarschotseboon 93
1910 Kampenhout
Tel :016/65 52 58

Secretaris : Leo Verhoeven -
Muyldermons
Aarschotseboon 122
1910 Kampenhout
Tel : 016/ 65 72 72

2. DIVERSE

2.1. Bedrijfshulp

2.1.1. Onderlinge bedrijfshulp
Nederokkerzeel

Voorzitter: Gustaaf Meeus
Peperstraat 123
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 60 03

2.1.2. Witloofstreek - Zuid
Voorzitter: Emmonuel Jaspers

Lemmekensstroot 6
1910 Kampenhout
Tel :016/65 70 57

2.2. Beroepsverenigingen

2,2.1. Boerengilde Nederokkerzeel
Voorzitter: August Peremans

Laarstraat 23

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 72 60

Secretaris : André Peeters
Biststroot 48

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 51 67

2.2.2. Landelijke Gilde Berg
Voorzitter: Hendrik De Reus

Grootveldstroat 85 A
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 60 09

2.2.3. Landelijke Gilde Buken
Voorzitter: Robert Tonné

Grote Spekstraat 20
3020 Veltem
Tel : 016/60 32 66

Secretaris : Kris Claessens
Leuvensesteenweg 284
1910 Kampenhout
Tel: 016/60 36 45

2.2.4. Landelijke Gilde Kampenhout
Voorzitter: Victor Croon

Kampelaarstraat 32
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 69 08

Secretaris : Bruno Dekrem
G.Gezellelaan 6
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 78 14

2.2.5. Landelijke Gilde Reist
Voorzitter: Raymond Piro

H. Tobbackstraat 70

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 68 73

Secretaris : Edward Van Steenweghen
Aarschotsebaan 118
1910 Kampenhout
Tel :: 016/65 55 59

2.2.6. Middenstandsverbond
Voorzitter: Stephon Verstraeten

Hoachtsesteenweg 118
1910 Kampenhout
Tel: 016/65 51 41

Secretaris : Linda Benoye
Brouwerijstraat 35
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 75 43



2«3. Gehandicaptenzorg 2.6. Vormingswerk

2.3.1. Ziekenzorg Reist
Voorzitter: Frons Segers

Aarschotsebcon 202
1910 Kampenhout
Tel :01Ó/Ó0 07 92

Secretaris : Monique Van Royen
Stokstraat 3
1910 Kampenhout
016/65 54 75

2.6.1.

2.4. Natuurbehoudsverenigingen

2.4.1. J.N.M.

Contactpersoon : Jan Wouters
Grootveldstraat 81
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 63 52

2.4.2. Parnassia

Voorzitter: Michel Janssens
Stationsstraat 47

1910 Kampenhout
Tel :016/65 68 46

B.G.J.G. Kampenhout
Voorzitter: Pol Vander Eist

Rood Kloosterlaan 68
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 68 40

Secretaris :Yannick Rykaert
A. Van Dijcklaan 13
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 77 54

Reductiekaarten :
Francine Schoonaert

Krokuslaan 8
1910 Kampenhout
Tel :016/65 61 09

Kinderoppasdienst:
Greta Bekaert-Moyaert
de Croixlaan 45A
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 76 89

Sportverantwoordelijke :
Walter en Kristine Merckx
Sparrendreef IA
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 78 21

2.5. Oud - Soldaten
2.6.2.

2.5.1 N.S.B.

Voorzitter: Gustaaf Van der Velden

Leuvensesteenweg 252
1910 Kampenhout

Secretaris : Eugeen Smets
Haachtstraat 151
3020 Herent

Tel: 016/60 18 90

Nationalistisch Vormingswerk
Voorzitter: Jef De Ridder

Fazantendal 41

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 11 21

Secretaris :Marc Geets

Notelarendreef 42
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 76 72

2.6.3.

2.5.2. Prins Leopold
Voorzitter: Jules Wouters
Warandestraat 10
1910 Kampenhout
Tel: 016/65 59 95

Socialistische Vooruitziende

Vrouwen

Contactpersoon : Ingrid Leerschool
Van Dijcklaan 2
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 79 25

2.5.3. V.O.S.

Secretaris : Jan De Greef
Stokstraat 40
1910 Kampenhout
Tel :016/65 61 71

2.6.4. Socialistische Vrouwen

Contactpersoon : Paula Corbeels
Fazantendal 39

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 61 22
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2.7. Niet Gouvernementele
Organisaties

2.7.1. 11.11.11. Kampenhout
Voorzitter: Kris Robberechts

Schildhovenstroot 33
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 12 42

Secretaris : Vera Janssens

Kerkstraat 3

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 71 99

3. ]£UGD

3.1 Jeugdateliers

3.1.1 De Spijker
Contactpersoon : Moggy Verstreken

Peperstraat 116
1910 Kampenhout
Tel: 016/65 17 07

3.1.2 't Notenkrakertje
Voorzitter: Godelieve Boone

Kwerpseweg 58
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 11 97

3.2 Jeugdhuizen

3.2.1 Jeugdhuis Tonzent vzw
Voorzitter: Bert Verstraeten

Bosstraat 2A

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 00 04

3.3 Jeugdverenigingen

3.3.1 Chiro Kampenhout
Groepsleiding : Lieve Biockmons

Terloonstaat 21
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 61 08

3.3.2 V.V.K.M. Domiaan Buken - Delle
Groepsleiding: Els Verheyen

Mechelsesteenweg 1067
3020 Herent

Tel : 016/48 87 73

3.3.3. V.V.K.S. St.Joris Buken - Delle
Groepsleiding: Wouter Piot

Ellestraat 12
3020 Herent

Tel : 016/48 10 03

3.3.4. V.V.K.S.M. St.Servaes Berg
Secretaris : Bruno Roesems

Nederokkerzeelstraat 18/B4
1910 Kampenhout
Tel :016/65 14 86

3.3.5. V.V.K.S.M. St.Stefanus
Nederokkerzeel

Groepsleiding: Mare Van Steenwinckel
Mostaardstraat 1
1910 Kampenhout
Tel :016/65 53 19

3.4.Jongerenwerking

3.4.1. Plus-werking Berg
Verantwoordelijke : Ingrid Vondertwee

Loverdal 54
1910 Kampenhout

3.4.2. Plus-werking Nederokkerzeel
Verantwoordelijke : Jon Speltincx

Meerloon 56
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 72 01

3.4.3. 13+werklng Reist
Verantwoordelijke : Lieve Dewolf

Schronsstroat 34
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 00 66

3.5. Speelclub

3.5.1. Pinocchio

Contactpersoon Linda Hemeleers
Kampenhoutsebaan 39B
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 79 34
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4 SPORT

4.1. Badminton

4.1.1. Badmintonclub Kampenhout
Voorzitter: Fernand Terriere

Leuvensesteenweg 34
1910 Kampenhout
Tel :01ó/Ó5 00 86

4.2. Biljart

4.2.1. Biljartclub A.D.O.
Voorzitter: Jeon Abeloos

Kleine Dooistraat 81
1930 Zoventem

Tel : 02/720 Ó2 20

4.2.2. Biljartclub Kampenhout
Voorzitter: Freddy Corbeels

Kwerpseweg 48
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 03 72

4.2.3. Zes Linden

Voorzitter: Maurice Wellens
Fr.Schoevaersstraat 6
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 79 48

Secretaris : André Ververs
Wildersedreef 31
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 74 73

4.3. Darts

4.3.1. Dartsclub De Postkoets
Voorzitter: Fran(;ois Voets

Keistraat

1820 Steenokkerzeel

4.4. Duivenmaatschappijen

4.4.1. Duivenbond De Kampioen
Voorzitter: George De Boelpaep

Van Bellinghenlaan 29
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 53 30

4.4.2. Duivenbond Rap op Kop
Voorzitter: Roger De Leus

Kampelaarstraat 37
1910 Kampenhout
Tel :016/65 54 00

4.4.3 Recht voor ieder

Voorzitter: Raymond Stroeykens
Schransstraat 16
1910 Kampenhout
Tel : 016/60 36 21

4.4.4. Vallen en Binnen

Voorzitter: Hubert Liekens
Tiendeschuurstraat 35
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 19 94

Secretaris : Frans Van Craen

Haachtsesteenweg 228
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 53 46

4.5. Gevechts-en
verdedigingssporten

4.5.1. JIu Jitsuclub Kioto

Voorzitter: Jean Abeloos
Kleine Daalstraat 81
1930 Zoventem

Tel : 02/720 06 20

4.5.2. Jiu Jitsuclub Nagasaki
Voorzitter: Fran^ois Van Doren

A. Verhoeven straat 8
1820 Steenokkerzeel

4.5.3. Judoclub Budohan

Voorzitter: Paul Peeters
Dijlestraat 32
3140 Keerbergen
Tel : 015/51 10 31

4.5.4. Karateclub Wado-Ryu
Voorzitter : Pascal De Becker

F.Vrebosstraat 11
3071 Kortenberg
Tel : 02/759 59 28



4.6. Golf

4.6.1. Golf and Business Association
Voorzitter: Graaf de Broqueville

Wildersedreef 65
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 74 41

4.7. Joga

4.7.1. Joga Berg
Contactpersoon : Denise Vonhalle

Hoachtsesteenweg 172
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 57 63

4.8. Jogging

4.8.1. Joka

Contactpersoon : Ivo Vranckx
Kwerpseweg 14
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 10 91

4.9. Motorrijden

4.9.1. Gold U ring Motorclub Belgium
Voorzitter: René Debecker

Smisstraat 2B

1500 Halle
Tel : 02/360 38 52

4.10.4. Laarstallen Ponyclub
Voorzitter: Bruno Van Eesbeeck

Balkestraat 140
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 68 07

4.10.5. Manége Bruneel
Contactpersoon : Stephane Bruneel

Dorpsstraat 50
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 50 84

4.11 Ping - Rong

4.11.1. Ping - Pongclub
Voorzitter: Frons Janssens

Aarschotsebaan 43
1910 Kampenhout
Tel :016/65 54 39

4.12 Radiobestuurde Modelsport

4,12.1. M.B,V. vzw

Voorzitter: Frank Mostrey
Tenierslaan 28
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 75 18

Secretaris : Liliane Heremans
Leemputstraat 24
2812 Muizen

Tel : 015/43 07 19

4.10. Poordesport

4.10.1. Euroteugel Jumping
Voorzitter: Lucien Somers

Lelleveldbaan 1
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 68 82

4.10.2 Laarhoeve

Voorzitter: Guy Forton
Laarstraat 29

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 15 93

4.10.3. Laarstallen L.R.V.

Voorzitter: Roger Swillen
Bergstraat 88
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 55 51

4.13 Snooker

4.13.1. Bij Chantal
Contactpersoon : Chantal Pardon

Stationsstraat 13

1910 Kampenhout
Tel :016/65 11 02

4.14 Tennis

4.14.1. T.C. de Zeype
Voorzitter: Jules Van Lierde

Daallaan 19
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 74 52



4.15. Turnen

4.15.1. Turnkring Berg
Contactpersoon : Rudy De Bruyne

Bergstraat 62
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 62 40

4.15.2 Turnen 3de Leeflijd
SPO-RE-KA Zeypestraat 26

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 99 75

4.16. Voetbal

4.16.1. K.F.C. Berg - Op
Voorzitter: Hubert Kennis

Bergstraat 67
1910 Berg
Tel : 016/65 18 16

Secretaris : Roger Verbiest
Kerkhoflaan 28
1910 Berg
Tel : 016/65 78 00
Fax: 016/65 72 41

4.16.2. S.K. Kampenhout
Hoofdbestuur
Voorzitter: André Meeus

Veldstraat 4
1820 Steenokkerzeel
Tel : 02/759 81 69

Secretaris : Bruno Dekrem

G.Gezellelaan 4

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 78 14

Jeugdbestuur
Voorzitter: Victor Peeters

Wildersedreef 20
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 58 63

Secretaris : Freddy Schoevaerts
Tiendeschuurstraat 23
1910 Kampenhout
Tel :016/65 69 97

4.16.3. S.K. Loerehof

Voorzitter: Patrick Crols
Korte Dreef 49
2820 Rijmenom
Tel : 015/51 70 70

4. 17. Voetbal
supportersverenigingen

4.17.1. K.V. Mechelen

Taverne Ter Eist
Haachtsesteenweg 526
1910 Kampenhout
Tel :016/65 17 50

4.17.2. R.S.C. Anderlecht

Café Sportwereld
Haachtsesteenweg 558
1910 Kampenhout
Te! : 016/65 55 30

4.17.3. S.K. Kampenhout
Café Bloemenhof
Dorpsstraat 10
1910 Kampenhout
Tel :016/65 53 70

4.18. Vogels

4.18.1. Vinkeniersbond de Kwikstaart
Voorzitter: Frans Van Dessel

Stationsstraat 49

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 54 42

4.19. Volleybal

4.19.1. BIVOK

Voorzitter: Roger Geens
Leuvensesteenweg 19
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 00 84

4.19.2. De Leeuwkens

Voorzitter: Lutgorde Fortan
Gemeentehuisstraat 19
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 10 68

4.19.3. E-Tiem

Voorzitter: Lut Godts

Kortenbergsesteenweg 43
1820 Steenokkerzeel



4.19.4. Havok
Voorzitter: Etienne Libbrecht

Fr. Schoevcersstroat 20
1910 Kampenhout
Tel :016/65 72 80

4.19.5. V.V.Berg
Voorzitter: André Floré

Fazantendal 13
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 60 32

4.20 Wandelen

4.20.1. Kampenhoutse Wandelclub
Voorzitter: Liesbeth Merckx

Loverdal 58
1910 Kampenhout
Tel: 016/65 52 76

4.20.2, VAB VTB

Voorzitter: Marcel Elaerts
Terbronnenlaan 22

1910 Kampenhout
Tel: 016/65 55 55

4.21. Wielrennen

4.21.1. W.T.C. De Blauwe Garde
Voorzitter: Jos De Vroe

Sparrendreef 21
1910 Kampenhout
Tel ; 016/65 68 80

4.21.2. W.T.C. De Vlaamse Leeuw

Voorzitter :Johnny Janssen
Kampelaarstraat 21
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 70 79

4.21.3. W.T.C. Kampelaar
Voorzitter : Frans Vrijdaghs

Lepelstraat 14
1910 Kampenhout
Tel :016/65 60 05

4.22. Wipmootschappijen

4.22.1. Koninklijke Staande Wip
Concordia

Voorzitter: Johny Aerts
Loverdal 14
1910 Kampenhout

Secretaris : Robert Vanden Dries
Molenveld 21
1910 Kampenhout

4.22.2. Koninklijke Wipmaatschappij
Kampelaar
Voorzitter: Henri Van Eylen

Kampenhoutsebaan 94
1910 Kampenhout
Tel :016/65 10 80

Secretaris : Frans Eisen
Kruisstraat 15

2820 Rijmenam
Tel : 015/51 55 74

4.22.3. Liggende Wipmaatschappij
De Jonge Elite
Contactpersoon : Danny Luyten

Nieuwegenstroat 16
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 67 84

4.22.4. Liggende Wipmaatschappij
Langestraat
Contactpersoon : Felix Dehoes

Van Langendonckstraat 10
3190 Boortmeerbeek
Tel: 016/65 58 85

4.22.5. Liggende Wipmaatschappij
Onder den Toren

Contactpersoon : Mare Peirlinck
Peperstraat 126
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 76 27

4.22.6. Liggende Wipmaatschappij
St. Jozef

Voorzitter: Victor Van Ingelgom
Heideweg 18
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 71 60



4.22.7. Liggende Wipmaatschappij
Toekomst

Café Toekomst
Peperstraat 109
1910 Kampenhout
Tel :01Ó/Ó5 64 33
Voorzitter: Willy Verhoeven

Engerstraat 97
3071 Erps-Kwerps
Tel : 02/759 60 46

Secretaris : Madeleine De Groote
Langestraat 12
1910 Kampenhout

4.22.8. Ruisbeek Onder Ons
Café Vredezaal
Bergstrtaat 67
1910 Kampenhout
Tel ; 016/65 18 16
Voorzitter: Robert Van Steenweghen

Wiidersedreef 9
1910 Kampenhout
Tel :016/65 62 06

Secretaris: Jozef Van Steenweghen
Stationstraat 51

1910 Kampenhout
Tel : 016/65 73 58

4.22.9 St.Servaes Berg
Voorzitter: Jozef Stroobants

Kerkhoflaan 20
1910 Kampenhout

Secretaris : Roland Van den Dries
Langestraat 17
3190 Boortmeerbeek
Tel : 016/65 65 46

4.23. Zaalvoetbal

4.23.1. Gewestelijke Zaalvoetbal
Kampenhout
Contactpersoon : Alain De Greef

Zeypestraat 30
1910 Kampenhout
Tel : 016/65 72 26
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