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Àeachte I'levrouht, Mi jnheer,
Beste FaníIíe,

Het verheugt níj ten zeerste U vandaag in naan van het
Schepenkollege en het Aeneentebestuur te nogen verwelkonen als
"kersverse" ínvoners van de geneente Kanpenhout. Ik rícht nli hierbíi
tot dlegenen die zich gedurende het laatste jaar te Kanpenhout
gevestlgd hebben.

IJít hoofde van níjn ambt als Burgeneester ben lk nij ten zeerste
bewust van het feit dat de vestiglng ln een níeuve ongeving sons wat
praktische problenen net zích kan neebrengen. Het Schepenkol lege vond
het níet neer dan bfllíjk een seríeuze inspanníng te leveren opdat U

zich spoedíg thuls zou voelen in onze leefgeneenschap. Sonnígen zíjn
daar reeds aardíg in gelukt, Voor anderen klinken vragen in de zin
van "llaar kan ík terecht voor.,." nog naar al te vaak vertrouwd in de
oren, Aangezíen de noden van ,,onze bevolklng ons nauw aan het hart
tíggen bieden wiJ U vandaag de nogelíjkheid op ínfornele wiJze kennis
te naken net Uw geneente.

Bíj Uyt inschrijvíng ln het bevolkíngsregister van onze geneente
verden tl een aantal praktische gídsen overhandigd. De geneentelijke
onthaalbrochure bevat uítgebreíde ínfornatie aangaande het reílen en
zei len in groot Kanpenhout. Zo verd U reeds vegwiis genaakt ín de
opbouv van de geneentedíensten, de 0,C.1'l.lf,-verklng, de
onderwíjsnogelijkheden, e.d.n. Aangezien Kanpenhout een genaente is
die leeft, is het uiteraard níet te vermíjden dat bepaalde
inlichtingen ínniddels níet neer up-to-date zíjn. In de nate van het
nogelijke trachten vij onze infornatíegids te aktualiseren d.n.v.
inlegblaadjes.

Naast de onthaalbrochure verspreidt het geneentebestuur
t,rínestrieel "de gsneenteberichten". Ðeze info-gids vordt huís aan
huis bedeeld en bevat nutt,íge gegevens aangaande tal van verschil'lende
onderwerpen díe stellig Un aandacht genieten o.a. verkeer, socíale
voordelen, veíligheld, nilíeu, sport, Beslist de noeíte'vaard on
even door te nenen.

Graag villen *rlj van de gelegenheid gebruik naken U ter kennis
te brengen dat recentelljk een prachtíg standaardwerk onder de títel
"Geschiedenís van Rcrg" Bqken, kanBenhout en Nederokkerzeel" aan de
hand van vermaard geschíedschrijver Jos Lauwers verschenen is. Dit
850 bladzíjden tellend geschiedkundig werk verriikt net ! 900 foto's
en prentkaarten uordt U aan de uitzonderlíike príis van 1.500,-fr
aangeboden (promotiepríjs 1.250,-fr tot l./3/'gg), verkrijgbaar op het
geneentehuís en in de sporthal. Niet enkel de autochtone invoners,
ook ínwíjkelingen zullen er þeslist een kluif aan hebben. Een
dorpsgeschiedenis is níet r'eús voorbijgaand, naar bIíivend. Gelegen
aan de rand van de grootsteden Brussel, I'lechelen en Leuven hebben vij,
uít drang naar zelfbehoud, getracht on naxinaal dat te bewaren wat ons
nog rest : natuurschoon, pittores4e plekies, groenbewassing, typísche
hístorísche bouwwerken, een gezond leefnilíeu, een riJkdon aan kerken,
kastelen, kunstpatrinoniun en historísch erfgoed.

Teneinde U de gelegenheíd te bieden U reeds een idee te vornen
over uv níeuve leefvereld achten wii het nuttíg "Kanpenhout in een
notedoo" voor te stellen.
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2. Kampenhout i n een notedoP

I. Kanpenhout geosraflsch gesitueerd

- De geneente Kanpenhout ís sedert de fusíe van gemeenten (1,1.'77)
sanengesteld uít volgende deelgeneenten: Kanpenhout - Berg - Buken -
Nederokkerzeel

- Totale oppervlakte : 35 kmz net 257 kn vegenis allerhande, 1CI7 kn
ríoleríng en open grachten,

- Aangrenzende geneenten : goortneerbeek - Steenokkerzeel - Kortenberg
- Haacht - Herent - Zenst.

- Adninistratief behoren ve tot het arrondíssenent Halle-Ví|voorde,
' gerechtelíjk arrondissenent Brussel, kíeskanton Vilvoorde -

(Nederokkerzeel behoort tot het kanton Schaarbeek), vredegerecht
Zaventen, riiksvachtdístríkt Vi lvoorde, dekenii Erps-Kwerps'
aartsbísdon Antverpen - Mechelen - Brussel.

Kampenhout
Tot. oppervlakte: 1.675 ha (140 ha bos) overgang Brabants plateau en

Líssíng t i:J:"',^1 ,echeten - Leuven (Diite) - werd in 't752

gegraven
Inwoners : 4.215 (1976) 5,209 (dec.l992)
Parochies : St-Jozef te Relst

O, L.Vrouw te Kan7enhout-Centrun
Begraafplaatsen : in Kanpenhout-Centrun (achter socíale verkavel ing

aan Tritsstraat) en te Relst (aan de Hutstraat).
Ðaarnaast zíjn er nog woonkernen, die nettertíid aan elkaar ziin
gegroeld: Schildhoven, Heide, Ruisbeek, Víerstraeten, Kanpelaar en
llí Ider.

Bels
Tot. oppervlakte
Líggíng
Inwoners
Parochle
Begraafpl aats
Berg is een ver
belangrijkste Jta

Lenneken.

: 889 ha
: Brabants heuvelland
: 2.366 (1976) - 3.089 (dec.'92)
.' St. Servaas
: gelegen aan de Kerkhoflaan

zanelíng van neerdere oude kernen, waarvan Lelle de
s. Daarnaast tellen we nog Kutsegen,. Bulson, en het

Buken
Tot. oppervlakte : 216 ha
Liggíng : aan de veg Leuven - l'leche'len, ín tveeën gesneden

door de Díilevaart
Inwoners : 398 (1976) - 368 (dec"92)
Parochíe : Sint.Antonius
Begraafplaats : gelegen aan de Bukenstraat

Beneden-Velten (geografísch gedeelte van de
geneente Herent) behoort parochiaal tot de
St,Antonius parochie te Buken.

Nederokkerzeel
fot. oWervtaXte , 7i6 ha (70 ha bos)
Líggíng : noordelíi\e rand van het Brabants leenplateau
fn¡toners : 1.289 (f976) - 1557 (dec.'92)
Parochie : Sint.Stefanus
Begraafplaats : gelegen aan de Slnt Stefaanstraat
De betangrijkste wijken zijn híer Laar, List en de Balkestraat.



4

II. Toponvnie - Anmesans en legende - l'lapenschild.

A) Toponvníe

De eenvoudigste verklaríng ís volgens velen deze :
"De streek vas bezaaíd net veel bossen, vandaar dat we er ook de nàan

van de gemeente uit afleiden. Gelegen op de grens van de Kenpen, zou
Kanpen híervan een verþastering kunnen zíin. Te Kanpenhout begínnen
de'Brabantse Kenpen. De bovengrond behoort er tot de zandríike
Ieengronden. Het achtervoegsel "hout" zou niizen op de aanwezígheid
van bossen of struíken. Er zou índertíid een bosachtíg stuk land
bestaan hebben dat "Le bois de Kanpen" werd geheten."

De benamíng van het streekbíer "CAMPUS" van Brouverii Blertoren ín de

Brouwerijstraat (vroeger Houtstraat) hoeft geen verklaring!

B) 1nnegans en lePende

COI'IT AL NAER CAMPENHAUT DE I,IOEDER GODTS VEREEREN:

sy sAL DlOR 'T HEYLIGH CRUYS HET SUAET VAN U AFKEEREN. (tekst op de

process i evaanties )

Hoe ís deze boeteveg ontstaan ?

1nder de diep krístelíjke Spaanse heersers Albrecht en Isabella
(160O-f6gO) werden overal kloosters gesticht na de voelíge periode van

de godsdienstoorlogen. Het hof droeg ertoe bii dat de uítvendige en

AiXy¡jts overdreven godsdíenstplechtigheden uít Spanie verden
ingevoerd. Processles en bedevaarten verden verplicht ter ere van

O.-t.-Vrouv, on de grote godsvrucht díe Albrecht en Isabella ervoor
hadden.
Ðe pest díe toen onze streken teísterde gaf het ontstaan aan

boeteprocessies. Ook Kanpenhout had erg te liiden onder deze zíekte.
Tussen 1690 en t6gg telde nen 29A overliidens op een bevolking van

rond de 900 zielen.
)nze Líeve Vrout van Kanpenhout wordt aangeroepen tegen de pest en

besnettelijke ziekten. tharschíinliik is ín die droeve tiiden de

grote boeteprocessie ontstaan.
in de archieven is de processíeveg eerst ín het iaar 1.680 verneld.
Alhoewel de kerk van Kanpenhout reeds ín 1123 was toegeviid aan de H.

I'laagd, stant het huidíge I'laríabeeld uít de |lechelse scltool rond 1580.

De legende verhaalt dat O,'1.-Vrou¡t van Kanpenhout, bíi slecht veer
alleen de boeteweg had afge'legd en 's anderendaags net beslíikte
kleren in de Rerk zou gestaan hebben. Deze nírakuleuze gebeurtenís
was het startsein van een processie die 6 uren duurde langs de grenzen

van de geneente. EIk jaar op kvatertenpertroensdag na Pinksteren had

de boetetocht plaats. Sinds neer dan 20 iaar gaat deze processíe nu

uít op Pin\sternaandag. De nooie folkloristische kleding is
verdvenen, naar nog steeds galnt het oude 1nze Líeve Vrouv líed door
de landeliike geneente...

C.. þlapenschi ld

Itnst je dat boveh het vapenschild van Kanpenhout O.-1.'Vrouv afgebeeld
vordt net een scepter ín de rechterhand en het kindie Jezus op de

línkerarn ? Het schild van de Heren van Kruikenburg, vonende te
tlílder, werd sinds de helft van de l7e eeuv gebruíkt. Ðit schild van

lazuur (blauw), net gouden blokies bezaaid en een keper in goud, verd
erkend als geneentezegel (K.8. van 6-2-f909). De erkenning van het
wapenschíld net I'laria en klnd erboven dateert van 21-6-1978.
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IL Het Ganeentebestuur

A) Het Kol lege van Bursemeester e-n Schepenen

- vergadert utekeliiks op dínsdag van 16u30 - l9u
- in geheíne zittíng
- Sanenstellíng : Voorzitter : Burgeneester Narcel Verhoeven

: Schepenen : Jos Vantieghen - Victor Peeters
Lea Vanderneí ren - Jean |leeus

: Secretaris .' Jan Vander Vorst

Voorzítter : Burgemeester Marcel Verhoeven (C.V.P.)

* Prívé adres : Aarschotsebaan nr. 93
1 9l 0 Kanpenhout Tel .01 6/65. 52. 58

* Bevoegdheden: Burgerlijke Stand - Bevolking - Militíe -
Pensioenen/Sociale Zaken - Personeel - Po'litie -
Tewerkstel I íng - Industrie - Info.

* z i tdas ' i':,'r12:t,iî,i Joi;oti 
t?ir',2;i,:i 

t[:,:å',"r2'n7,li' il", .

016/65. 99. 73, þii afvezíghe'id 016/65. 99' 31

Leden :

a) Schepen Jos Vantíeghen (C,V.P.)
* Privé adres. : Grootveldstraat nr.9

'l 9l 0 Kanpenhout Tel.0l 6/65. 54. 89
* Bevoegdheden: )penbare \terken - Stedebourt en Ruíntelíike àrdeníng

- Dorpskernvernieuving ' Huísvestíng - Europese
Zaken.

* Zitdag : dinsdag van 19.00u tot 20.00u (geneentehuis)

b) Schepen Víctor Peeters (C.V,P.)
* Privé adres : I'liTdersedreef nr,20

I 910 Kanpenhout Te I .01 6,/65. 58 . 63
* Bevoegdheden: )nderhoud vegen - Landbouwvegen - Ríoleríng -

lhrkl íedenpersoneel
* Zitdag : dinsdag van l9.0Au tut 20.00u (geneentehuís)

c) Schepen Jean Neeus (C.V.P.) .
* Privé adres : Voortstraat nr,53

I 9 1 0 Kanpenhout Tel,Al 6/65. 70. 77
x Bevoegdheden: Financiën - Begroting - Beheer gebouwen -

Volksgezondheíd - Sport - Leefní I íeu/groenbeleid
verkeersveí I ígheíd

x zítdas ' 
ilï;lZ\,i\i )l'i.',7'i, 

iïi tr',i!', l1:{"7"'it:,huis)

d) Schepen Lea Vandermeiren (C,V.P')
* Prívé adres : Fred.llouterslaan nr.1

l910 Kanpenhout Tel.0l6/65. 53.87
* Bevoegdheden: 1ndervijs - Cultuur - 1ntwikkelingssanenvterkíng

Míddenstand - Jeugd en Gezin - Bejaardenzorg/
Derde Leeftiid - Afgevaardigde 0.C.1'l,ll.

x Zitdag : dinsdag van l6,0)u tot 16u30 (gemeentehuis)
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B) De Geneenteraad

- vergadert principieel de 2e donderdag van elke naand on 19u30 net
uitzondering van de vakantíemaanden juli en augustus in de raadszaal
van het adninistratíef centrun - Geneentehuísstraat nr. 16 - '1910

Kampenhout.
- deels geheíne zitting / deels publieke zittíng
- de notulen van de agendapunten behandeld in publieke zíttíng Iiggen

ter inzage in de hoofdbíblíotheek
- sanenstel I i ng .' .

a) voorzitter: Burgeneester I'larcel Verhoeven (C.V.P.)

b) schepenen t t11rri;¿rr,rZt,"tr.rv.ictor Peeters - Lea vanderneíren -

c) geneenteraadsleden :
- C.V.P.fraktíe : - De Coster Agnès

- Ðekeyser René
- Peremans Stefaan
- Van Desse I Freddy (0.C.M.1!,-Voorzitter)
- Van Ingelgon Paul
- Verdeyen Sylvaín

- V. L. D. f ranktie : - S¡nets llí I lY
- Vanden Eynde àeorges
- Van Roy Paul

- S.P. fraktie : - Baert Ennanuel
- Denesmaeker Françoís
- Vander I'lynsbrugge Francis

- V.lJ.fraktie : - Thiebaut l4arie Louise

- Ùnafhankelíike : - Schoevaerts Jozef

C) De Gemeentedíensten

r ) AduiníetraLíeve sliensten (Aduinistrclief çentlun) :

- Geneentehuísst,raat nr, l6
l9l0 Kampenhout

- 1peningsuren : elke verkdag van 8u45 tot 11u45
dínsdagavond van l7u tot 19u45

Tel. : 016/65.99.1 1

0 t 6/65. 99. 38

Fax : Ol6/65.69.58

- Gevestigde diensten :
*gel ijkvloers: -bevol ki ngs-en vreendel ingendienst - verkiezí ngen

-Burgerlíjke Stand ' teverkstellíng - nílitíe -
níddenstand - leurhandel - feestelíJkheden '
adni ni strat í e geneentel í i ke begraafpl aatsen

-geneentesecretari s
-secretari aat
-pensioenen - sociale zaken

* t e ve rd í eP i ns : 

-r;lnir'r,)*rrr",



z) LandetjJke BoJltre Udsllístrattef cenlrsnN

- Geneentehuísstraat nr. I 6

l9l0 Kanpenhout ( rechtse gedeelte)
- 1penlngsuren : elke verkdag van 8u30 tot 16u30 (doorlopend)

dínsdagavond van l7u tot 20u
- Tel.: 016/65.99.60 of 016/65.66.58
- Fax. : 016/65.69.58
- Bevoegdheden : - alle politionele aangelegenheden

landþouwtellíng
- reispassen

3) ÊeueenleJijke JopdS - Arþeiderspersoneel;

Haachtsesteenveg nr.39l - l9l0 Kanpenhout
Tel. : A16/65.79.73

Standplaats van het arbeiderspersoneel - opslagruínte
geneentel i i k nateri aal

4) êpprÍhal

x Zeypestraat nr.26 - l9l0 Kanpenhout
- )peningsuren : na - dí - do - vrij

woe
za-zo

7

: van 8u - 23u
: van 8u3O - 23u30
: van 9u - 22u

)peníngsuren: woensdag l3u-15u
zondag 9u30-l 1u30

ùpeníngsuren: voensdag 18u-20u
zondag l0u-l2u

1pení ngsuren : voensdag I 5u30-l 7u30
zondag 10u30-l2u3O

* Sportzaal in schoolconPlex
Echoolstraat nr.2 - l9l0 Kanpenhout
- 1peningsuren : na - di - vtoe - do - vrii : van lîu tot 22u

za - zo : van l0u tot 22u
Alle reserveringen dienen te gebeuren op het t,el.nr. 0f6/65.73,73-

5) Êíþljotheken

Aangezíen de geneente Kanpenhout innidde'ls de kaap van IO.OOO

ínwoners overschreden heeft, nordt een uitbreiding van de
personeelsfornatie aangevraagd bíi de Hogere Ìverheíd. Na goedkeuring
zullen de openingsuren uiizigen, U zal hierovèr ten gepaste tijde
gei'nforneerd vorden via de geneenteberichten.

- Hoofdbibliotheek "Canpus" )peningsuren: naandag l8u-20u
Dorpsstraat ll dinsdag l8u-20u
1910 Kanpenhout woensdag l?u-líu
Tel,0t6,/65.12.43 donderdag t6u-l8u

zaterdag l0u-l2u

- Uítleenpost Berg
Schoolstraat I
t910 Kanpenhout (Berg)

- Uitleenpost Nederokkerzeel
Bíststraat l3
I 91 0 Kanpenhout (Nederokkerzeel )

- Uitleenpost Re'lst
Aarschotsebaan 89
l9l0 Kanpenhout

De Geneenteraad heeft zich akkoord verklaard heeft net het
voorstel van het Schepencol lege on over te gaan tot de' bouv van een
níeuve Geneentel ijke 1penþare Bibl iotheek in de Trltsstraat te
Kanpenhout-Centrun. Kostenraníng 39. 780.0OO,-fr. llii hopen zo spoedig
nogelíjk de verken te kunnen aanvangen.
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III. Het O.C.ü.t.

Het Qpenbaar gentrun voor üaatschappelijk þlelziin van Kanpenhout Ís
gevestígd Dorpsstraat nr. I (íngang aan het geneenteplein) l9l0
Kanpenhout - tel. nr. 016/65.53,32 openíngsuren: elke verkdag van
8u30 tot l2u,

A) Het 0. C, M.l,l. -Bestuur

Voorzitter : Van Dessel Freddy (te þereiken na afspraak - tel.
nr. 016/65.69.81 )

Leden : Corbeels I'laría
Inbrechts Karel
Kenps Willy
Peeters Herman
Vanderneeren llí I ly
Vanderneíren René
Vanhooff Richard
Verbist Achíel

Sekretaris : Van Steenweghen André

B) De 0. C, l,l. H. -díenstverleni ns

't. êoçíele SienSt

Elke Kanpenhoutenaar díe problenen heeft, van
(adnínístratíef, fani I iaal,persoonl iJk) kan terecht
díenst bij de naatschappelíjk verkster. In het
kansarnoedeprojekt wordt de nogel ljkheid geboden
begeleídíng.

welke aard ook
op de socíale
kader van het
tot intensíeve

2. Hel ßuSthujs - ãeneenteplein I - l9l0 Kampenhout
tel. nr. 016/65.75.60 - dírekteur: Frans Segers

In februari 1992 uerden de nieuvte gebouten van het rusthuís
Molenstee in gebruík genonen, Er wordt opvang geboden aan 60
bejaarden, Zij ¡torden bijgestaan door beknaan personeel. Elkeen
heeft een índivíduele kaner ter þeschikking, De eet- en
rekreatíeruinten zijn geneenschappel íjk. Er worden regelnatig
allerlei boeiende aktíviteiten georganíseerd in en on het rusthuís.
Nen proþeert voor iedereen een stukje "thuis" te scheppen in
"Molenstee".

3. Secht,shuJp

Aan personen díe juridische bíjstand.wensen, wordt gratis advíes
verleend door een juríste (Mevr. N. Debecker) ín de lokalen van het
O.C.l,l.r'1. op donderdagnaniddag van 13u30 tot 17u30
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4. þíenSt Êezíns: en EeiaArçlenhUlB

Híerdoor kan hulp geboden worden aan díegenen die hun eígen
verzorgíng en huíshouding níet neer op zich kunnen nenen. Na een kort
sociaal onderzoek worden de nogelíjkheden van de dienst getoetst aan
de vragen van het betrokken gezin en wordt de financíële tussenkonst
gerege ld.

5. Poetsdlenst

Vía de poetsdienst kan hulp verleend vorden bii het vekelíiks
onderhoud van de bewoonde gedeelten van de voníng bíi beiaarden en
nínder-validen. Ðeze bíjstand wordt geregeld na een voorafgaandelíik
socíaal onderzoek waarbíi de financiële tussenkonst wordt bepaald,

6. Ðienst wa_Cne na{ltíiden

Veruit één van de neest gekende díensten van het O.C.M.|{. Personen
díe . door hun ouderdon, gezondheidsredenen of andere sociale
omstandigheden zelf níet neer kunnen ínstaan voor hun níddagnaal
kunnen dit elke verkdag tussen llu en l?u thuis bezorgd kriigen door
het 0.C.1'1.W. Ðe naa'ltijden worden dageliiks bereld in de keuken van
het rusthuís. Ðe príjs per naaltíjd wordt afhankelíjk gesteld van het
i nkonen,

7. NoodpppepSyïteen

Ats lJ ouder vordt en zelfstandig tttl b'lijven vonen, ís het een hele
geruststelling te weten dat U altiid ienand telefonisch kan bereíken -
zelfs als u níet neer tot bíj uv telefoontoestel kan geraken - en dit
door niddel van een "noodoproepsysteen". Kostpríis: 500,-fr./naand.

Bíjkonende ínlíchtingen te ver?ríigen op het OCþIH.

S. ÊpeeJpJejnwerkjng: lt ÊirebþeJtie

Tijdens de vakantíenaanden julí en augustus ste'lt het speelpleln
(terreinen gelegen Cellebroedersweg Kanpenhout) zíin deuren open
voor alle kinderen tussen 2,5 en l5 jaar en dít tussen I en l7u.
Beseleidíng door ervaren nonítors, díe dagelijks allerlei aktíviteiten
aanbíeden. Per kind wordt een k'leine f inancíë'le tussenkonst gevraagd,
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IV. Vestl sl nqsilrosel l -ihheden en bevol ki ngsevol utíe

1nze geneente bliikt hoe langer hoe neer in trek te zlin voor
vestigíng. De gunstlge liggíng ín het hartie van ons Belgenland, net
als nabije buren de Nationale Luchthaven en de NAT?, zlin hler
velTícht níet vreend aan,

Volledigheidshalve vo'lgt hierna een bondíg overzicht qua
evolutíe van het bevolkingscijfer :

01.0t.1985 :
0t.01.1987:
0t.01.1989 :

nuoners
nuoners
nwoners

8.987. i
9.3t9 i
9.674 i

01.03. l99l : 9.923 invoners
03.09.1991 : l0.Oæ inuoners
Ol.0l. 1993 : 10,223 ínwoners

Uít een recente studie blijkt dat nonenteel ! ll70 onbebouwde
uítgeruste percelen in de bouwzone beschikbaar ziin. Alles laat dus
vernoeden dat ons bevolkingscijfer een stiigende tendens zal
aanhouden. Ðlt heeft evenwel tot gevolg dat de prijzen van
bouvgronden, huur en/of koopwoníngen op korte tíid spectaculaír de
hoogte ínschieten.

In de geneente Kanpenhout werden volgende verkavelingen aangelegd :
- Sociale voonviiken:

Kanpenhout : x Centrun: "Molenve'ld" - in een eerste fase verden
reeds 17 woningen gebouutd

- ln totaliteít zullen er
nog 57 bijkonen, waarvan
waarschijnlijk l3 in 1993.

* Relst.' "de Hutte" (II5 koopwoningen)
Berg : Loverdal (44 koop-en huurvoníngen)

- Resídentiële voonvijken: - Berg: 1nder d.íe Clocke, Fazantendal,
Dui stbos

Kanqenhout: Rood Klooster
- Kanpenhout - Berg en Nederokkerzeel:

Ter Bronnen

V. Industrie en lliddenstand

Kanpenhout werd door de jaren heen ge4ennerkt als een landeliike
geneente net als voornaanste bron van ínkomsten voor de bevolkíng "Het
wítte goud van Belgíë", tJ nisscltien beter bekend als +titloof. 808 van
onze bevolkíng leefde toen van de ytitlooftee'lt en ís er ook velvarend
nee geworden, Er is evenvel veel veranderd. l,lonenteel haalt nog geen
5f van onze bevolkíng haar inkomsten uit de vitloafteelt.
Ðaartegenover staat dat heel wat verkgelegenheid gecreëerd werd door
de bedrijven (25 ín aantal) gevestigd op het industríeterreín te
Kanpenhout-Sas (oppervlaktè J 55 ha) en de uitbouv van een
anbachtelijke zone ge'legen Tangsheen de Mechelsesteenveg. Het
tewerkstel I íngscíjfer ín onze geneente bedroeg 1.591 persanen per
30.6.'91 tegen 1,291 per 3O.6.'88.

De Beroepengids (uitgave van M.V.G.K.), U overhandlgd bíi Utt
inschrijvíng in het bevolkíngsregíster, schetst reeds een beeld van
het níddenst,andsgebeuren in onze geneente. Hier werden al'leen
handelszaken ín opgenonen aangesloten bíj het niddenstandsverbond
Groot-Kanpenhout, Dit sluít evenvel niet uit dat U bii de overíge
vinkels ook kan rekenen op priis/kwal iteít verhouding en een
uitstekende dienstverlening, ànze geneente heeft een aanbod van ! 180
níddenstandszaken. Ðus keuze te over on te voldoen aan de gewone
dagelijkse behoeften.
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VI. Onderuíjs

A.Geneentel íjke Basísschool Kanpenhout - Dí rekteur: Dhr. Frans Vanbedts

Qeneentel í jke Lagere School
Geneentevegel 2
l9l0 Kanpenhout (Berg)
Te1.65.64.77

Geneente I í j ke KI eute rschoo I
Bergstraat l5
l910 Kanpenhout (Berg)
Te1.65.69.33

Gemeentel ijke Lagere School
Biststraat 13
I 910 Kanpenhout (Nederokkerzeel )
Te1.65.58. I I

Gemeente I i j ke Bas i sschool
St,Antoniusstraat I
I 910 Kanpenhout (Buken)
TeI .60.20.59

B.Vri.ie Kleuterschoo'l - Ðí rektrice: l,levr. L. Van Havere

Bogaertstraat 4
'1910 Kanpenhout (Nederokkerzee'l ) Tel. 65. 54.85

C.Katholíek Onderwiis V.G.S.K, - Dírekteur: Dhr. Ðekeyser 0scar

V.G.S.K. V.G,S.K.
Aarschotsebaan 130 Brouvreríjstraat 2
1910 Kanpenhout Tel.65.53.53 l910 Kanpenhout Te|.65.74.86

D. Gemeenschapsschool "Ter Bronnen"

Tíendeschuurstraat l7
l910 Kanpenhout Tel .65.54,27

I'líddenschool - Dírekteur: Dhr, Ðesnallnes J,
Basísschool - Dírekteur: Dhr, Doons Staf

E. Geneentel i j ke nuz í ekschool

lokaal : boven de biblíotheek van Relst
Aarschotsebaan 89 - '1910 Kanpenhout

Bijkonende ínlichtingen te verkrijgen bij:

- Pol Hessels (vaorzítter)
Trítsstraat 45
1910 Kanpenhout - Tel. 016/65.67,62

- Lea ltouters - Vanderneíren (Schepen van Kultuur)
Fred.|louterslaan I
l910 Kanpenhout - Tel. 016/65.53.87
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VII Ùpenbare þlerken

De aanleg en/of herbouwen van wegen, eventueel gepaard gaande
met de aanleg van riolering, brengt op het ogenbllk van de uitvoering
van de werken sotrs heel vat hinder nee voor de onvonenden.
Níettegenstaande de ongenakken voor de bewoners díent een geneente díe
leeft steeds te verken aan de ínstandhouding en/of verfraaiing van
haar patrinoníun.
Ðat Kanpenhout niet stíl zit blijkt uit de hiernavolgende'lljst van
recent uitgevoerde en kortelíngs te rea'líseren verken.

lþ¡ken ultgevgeñ ín J992

- Verbeteringswerken aan kruispunten
- Nieuve kleedkaners voetbalclub F.C,Berg-op
- Aanleg 2 voetbalvelden aan het sportconplex
- Riolering en grachten St.Servaesstraat
- Aanleg parkings-nuzíekschool-þíbl íotheek Relst

kerk Rel st-begraafpl aats Rel st
- Aanleg landboutttvegen
- Sl íjtlagen F.l{outerslaan, Nieuwegen, Langestraat,

Neerstraat
- Bouw nieuv rusthuis

þletken jn ujtvoeflng in 1993 Ireegls aanþeSteeç!)

- Aanleggen voetpaden Dorpsstraat, Kerkstraat
- llegen-en rioleríngsverken 0, L.Vrouvstraat, Neer-

straat, Laarstraat
- Dreefstraat, Herderveld
- Ter Bronnen, laatste fase
- Liststraat, Casenierstraat
- Voetpaden, Hutstraat, Tritsstraat, Van Beethovenlaan
- Parking kerk Nederokkerzeel
- I'loderni seri ngswerken Haachtsesteenweg

In ontwerB Uet, Uítvpe_ríng in 1993' ol begjn J994

- Bouw nieuwe bíb'liotheek
- Sanerlng Duístbos
- llegenwerken ín de Nederokkerzeelstraat, Àude Haege-

straat, Streekweg, Lel leveldbaan, Lel lebaan, llíndno-
lenweg.

- Ilegenwerken Rusthuísstraat
- trlegenwerken Heidestraat en Kruisstraat
- llegen- en Rioleringswerken Fazan'tendat
- l{egentterken Schí ldhovenstraat en 0udestraat
- Voetpaden in Aarschotseþaan / deel en Erouveríj-

straat
- l{egenverken Kanpenhoutsebaan
- l,legenverken Hel lebosstraat
- ltegenwerken Schoonstraat (na akkoord net Herent en

Kortenberg)
- Aanleg geneenteplein
- Uitbreidíng adninístratíef centrun net pol itíekantoren

1,4 nilj. fr
2 nilj. fr

16,8 nílj. fr
1,6 nilj. fr
4 ní lj. fr

25 nilJ. fr

5,8 ni'lj. fr
t20 nílj. fr

5,2 nílj. fr
nilj. fr
nílj. fr

fr
fr
fr

39 nílj. fr
20 nílj. fr

20 nilj. fr
2,5 nílj. fr
1,8 nilj, fr

20 ní lj. fr
3,5 ni'lj. fr

6,5 nílj. fr

37
7

10
6
6
3

75

5
I
5
5
6
1

t

t

t

t

,
t fr

fr

itj.
i t j.
i ti.
ítj.
i'tj.

n
n
n
n
n
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Wfi . Verení gi ngsleven en sportinfrastructuur

1nze geneente kent een grote díversiteit aan verenlgíngen
! 120). Voor e'lk wat wíls dus, Vernits het een onnogellike zaak ís U

een líjst net kontaktpersonen per vereníging te bezorgen (er hebben
ínmers regelnatig wíjzigingen plaats waarvan wii niet op de hoogte
worden gebracht zodat víj onjuiste ínfornatie zouden verstrekken),
verd het idee opgevat U híernavolgend een opsorníng van het soort
verenigíng per deelgeneente uit te verken. Zo heeft U eigenlíik
grosso nodo een idee welke verenigingen vaar aktlef ziin. Voor
bíjkonende ínlíchtingen kan U ten alle tijde kontakt opnenen net het
gemeentebestuur, Voor vat betreft de sportverenig'íngen vtendt U zích
best tot de sporthal (tel.0l6/65.73.73).

Híerbíj aansluítend acht ik het nuttíg U te ínformeren nopens de
geneentel íjke sportaccomnadatíe. De sportínfrastruktuur te Kanpenhout
onvat een grote sportzaal, geschikt voor de beoefeníng van allerhande
bínnensporten, net daarbijbehorend uiteraard aangepaste douches en
kleedkaners, Qua buiteninfrastruktuur beschíkken uii over 4
tennísterreínen, een petanquebaan, 2 voetbalterreínen, een polyvalent
sportpleín, staande nippen, een fit-o-meter en speeltuígen. Naast de
sporthal, gevestígd ín de Zeypestraat, kan ook gebruik genaakt worden
van de ínfrastruktuur van het sportconplex van de geneentelíike
basisschool te Berg. Híer werd'een grote sportzaal gebouwd, alsaok
een kleinere, d'ie hoofdzakel iik benut wordt voor kracht-en
danssporten, Naast een voetbalveld werden er oo? tvee staande wíppen
opgçricht.

IX. Toerístlsche troeven

Kanpenhout kent tal van nooie en rustige plekies. De

natuurliefhebþer kont hier zeker aan zíin trekken. Denken vii híerbli
naar aan het prachtige natuurreservaat "Het Torfbroek" te Berg (zíe
bijgevoegde brochure) vaar ll een uítzonderliike fauna en flora kan
þewonderen. Ll treft er trouwens een concentratíe van vilde orchideeën
aan, eníg in Europa. Er worden regelnatig geleíde wandel íngen
georganíseerd. Tvee nooí aangelegde vandelpaden ín het lleisetter-en
Steentjesþos nodigen lJ ook uit on eens Uw stappers aan te trekken.
Buiten de schoonheid en rust díe de natuur U kan bieden, heeft
Kanpenhout ook een uitgebreíd cultureel en historisch erfgoed (zie
geschíedkundig werk van Jos Lauvers). De onthaalbrochure geeft U

eveneens een beknopt fotografísch en historisch beeld van anze
geneente. Dít wordt extra ín de kiiker gezet tiidens de
open-nonunentendagen, waar Kanpenhout on de tytee iaar aan deelneent
(valt sanen net Kampenhout kernís).

Eventueel kunnen I íefhebbers hun woonst verfraaien net een nooí þord
ín Delfts porselein (te verkríjgen bíi het geneentebestuur aan
g50,-fr) waarop een aantal van onze nonunenten afgebeeld werden n.n.
Ten ùpstat ' Ter Balk - 't Santflíet Hof van Volnerzele
St.Antoníuskerk - Den Ast - Spaans Hof - Kasteel van l(íldert - Ter
Loonst - St. Etefanuskerk.
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Alfabetlsche ll.lst van Yerenlslnsen pef deelse¡þente

' Kanpenhout ffelst Buken Berg Nederokkerzeel

Bal let
Basketbal
Bedrijfshulp
B. G, J, G.

Badmínton
Bí I jart/Snooker
Darts
Davldsfonds
Duí vennaatschappl i

' Gepensíoneerden
0olf
Jeugdveren i gi ng

Jodan (kultuurver. )
Joggí ng
Judo
Jui-jitsu
Karate
K. V. L. V.

K.H. B.

Landelijke Gílde
l'fiLAC
l,lodel þoutt

l,luzi ekvereni gl ng

Oud Soldaten
Paarden/Ponny sport
Rode Kruls
Sint Sebastlaansgllde
Supporterkl ubs

Tennis
Toneel

Turnen
Vlaans Kruís
Voetbal
Vogelbond
Vot kskunstgroep
Vol leybal
VTB/VAB

lhndelen
Ití e I ersport
l,lí pnaatschappí j
Yoga

Zaalvoetbal
Zangkoor

xX

X

X

x

X

X

x
X
X

x

x

X

x

X

x
X

X

x
X

X

X

X

x

x

x

x
X

x x
x

Xx

X

x

x
x

x

xx

X

X

X

X

X x



X. Jaail i.lkse evenqpnten

Burgeneestersbal : - le of 2e zondag van januarl

Eíndejaarsjogging en stratenloop: - laatste zondag van de naand
decenber

Feest van de derde teert"rlr1i"o"o"lyrof 
ij'flZ2iooZií:"i1T 

Ín de

Jaarnarkten: Kanpenhout' zondag na Pínksteren (net ronnelnarkt)
- zondag na I septenber of op zondag I

septenber

Jeugdsportweken : - le v¿eek van het Paasverlof
- 2 laatste volle ueken van augustus

Kajak (inítíatie) + nanifestatie "Spelevaren" - ín nel

Kermissen: Kanpenhout zondag na Pinksteren
zondag na I septenber of op zondag I
september

t5.

- tveede zondag na Pasen

- derde zondag na Pasen
- zondag na 9 oktober (niet op I oktober)

Relst

Euken

Berg - zondag na 13 neí of op zondag 13 neí
- vierde zondag van augustus

Nederokkerzeet--'rllrri:,í""'o,itririrlitSn,

Novenbervandellng : - l'l.ll,1l. - a|tie

llekelíjkse narkt : Kanpenhout - elke dlnsdag van 15u00 tot 18u30
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XI. Vrasanll1st

Naan + voornaan

Adres : - l9l0 Kanpenhout

Tel. 016/65.

tþnst neer ínlíchtíngen te bekonen aangaande volgend(e) onderverp(en)

Terug te zenden naar : Geneentebestuur
T.a.v, llevr. H, Kenps
Gemeentehuisstraat l6

l9l0 Kanpenhout


