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januari 1990 telde Groot - Kampenhout 9.781 inwoners

Het aantal inwoners per deelgemeente bedroeg

4.834 mannen
4.947 vrouwen

Kampenhout

4.970

Berg

2.966
1.498
347

Nederokkerzeel
Buken

De Regie der Posterijen deelt ons mee dat vanaf 1.10.1990 het nieuwe postnummer voor
zal worden
Kampenhout - Berg - Buken en Nederokkerzeel

l9lO

Het Gemeentebestuur van Kampenhout beschikt over een telefax.

Faxnumrner: 65.69.58

Het glascontaínetpark yan Kampenhout werd ontangs nog uitgebteid.
U kan nu een glascontalner vÍnden :
- op het Gemeenteplein te Kampenhout - Centrum
- aan de zaal Pax in de Brouwer¡jstraat
- op het pleintje in Ruisbeek
- aan de kerk van Nederokkerzeel
aan het schoolkomplex te Berg (hier staat ook een oliecontainer) Er zullen kortelings nog glascontainers geplaatst worden te Relst en Buken.
Wij dringen er bij de bevolking op aan dat zij gebruik zouden maken van deze
containers en geen kartonnen dozen of andere verpakk¡ngen naast de
containers zouden achterlaten.
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HUWELIJKSJU BILARISSEN

GEBOORTEN:
Debuysscher Jalmy, 28.7.89 zoon van Johan en Mareen Vestraets - Hemeleers Annelles, 6.8.89 dochter
ran Gaston en Ann Kamers - Lec¡ercq Céllne, 9.8.89
Jochter van Andrée Leclercq - Puttemans Sara, 1 1 .8.89
Jochter van Francis en Gerda Vanhaleweyk - @ens
Stefl, 13.8.89 dochter van Kris en Carina Wellens Hanssens Erlka, 1 8.8.89 dochtervan Patrick en Myriam
y'an de Sleen - Schadeck All¡son, 18.8.89 dochtervan
Olaude en Marie-Laurence Lecocq - CompernolTlme
lhy, 21.8.89 zoon van Stefaan en Alida Schroeders t/andermelren Marlles, 21.8.89 dochter van Pascal en
ladine Vercammen - Stroobants Yannlck,3.9.89 zoon
¡an John en Anne Marie Ploegaerts - Pln Steven, 3.9.89
zoon van Luc en Katleen Vanden Bossche - Steenwlnckel
Katrlen,5.9.89 dochtervan Rudy en Marleen Paternos:er - Gonçalves Nlcolas, 6.9.89 zoon van Jean en
-indsay Taylor - Vanderhoeven Jérémy, 13.9.89 zoon
¡an Alain en Nathalie Rotsaert - Dewlnter Davld, 2 1 .9.89
zoon van Hugo en Christiane De Coster - Van Hove
lolien, 21.9.89 dochter van Wilfried en Marline Detolleraere-Doms - Adrlansens Jollen, 2.10.89 dochter van
)iederich en Magda Verheydt - Vanhorenbeeck Bjorn,
1.10.89 zoon van Bartholomeus en Denise Tobback -e¡eune Max|m,5.10.89 zoon van Stéphane en Patricia
ran Cauter - Meeus Bavo, 1 4.1 0.89 zoon van Stéphane
¡n Paula Van Roy - Steenmans Lore, 16.10.89 dochter
ran Christiaan enGerda Nijs- DelplreCharlotte, 24.1 0.89
lochter van Eddy en Karine Dekrem - Blondeel Ellsa,
0.89 dochter van Paul en Brigitta Raymaekers - Van
2.1 f .89 dochtervan Henrig en Agnes
vlerckx - Dorlan, 10.11.89 zoon van Graaf Guy de Bro¡ueville de Vinck de deux Orp en Vinciane De Groote ¿6.1

le Velde Evellen,

)e Vogelaëre Kenny,

12.11.89 zoon van Emest en
(ristel Boels - Verhelst Stef, 14.11.89 zoon van Bart en

vlagy Verstreken - Kazakevlclus Zlnalda, 16.11.89
lochter van Liutauras en Mart¡ne Van Goubergen ,yltpas Karollen, 22.11.89 dochter van Philippe en
{ilde Soetaert - Roels Robbe, 27,11.89 zoon van Bart
ln Anneke Luchie - Lenaerts Merel, 28.11.89 dochter
ran Wilfried en Monique Spiessens - Cnops Krlstof,
t.12.89 zoon van Christiaan en Hilde P¡ot - Verstraeten

Krlstof, 10.12.89 zoon van Eric en Hilde Decan - vertommen
Chrlstelle, 10.12.89 dochter van Daniel en Anne-Marie Vanderpooten - Dee Nlels, '14.12.89 zoon van Rudien Ria Uytter-

dochter van Luc en Rita Dekrem - Dekelver Hannah, 26.1 2.89

dochter van Jan en Beatrijs Olemans - Van den dries Llen,
27.12.89 dochter van Enrin en Mia Dewinter

OVERLIJDENS:

Vandermeiren Lodewljk - Verstraeten Joanna

Andrles Jan - Mergaerts Augustina (gouden bruiloft)

(briljanten bruiloft) 29.1 1.89

25.11.89

Blockmans Enge¡bert - Verhoeven Maria (diamanten

Corbeels Antonius

bruiloft) 9.11 .89

bruiloft) 23.12.89

HUWELIJKEN

hoeven - Van dén Balck Maalke, 14.12.89 dochter van Luc en
Marie-Josée Coeck - Van lngelgom Julle, 12.12 89 dochter
van Paulen Vera Verstraeten - Mlchle¡s Karlanne, 25j2.89

' \

Rübenschuh Jean Baptlste, 23.6.89 te Ottignies-LouvainLa-Neuve - Vermeulen Jullus, 7.8.89 te Leuven - Adrlaenssens Jacques, 21.8.89te Bonheiden- Van den Drles Francis,
28.08.89 te Kampenhout - Vanhalle Joannes, 31.8.89 te

:

- Christiaens

Evelina (gouden

:

Van Humbeeck René - Poels Greta, 12.B.Bg " Bleys
Jan (Kortenberg) - Lampaert Frieda, 18.8.89. Verberck
Hans - Pelgrims Kristel, 19.8.89 * Andrles François ClausYvelte, 25.8.89' Schroeven André - Grauls Rita,
26.8.89 *; Heuser Renatus - Aldeiturriaga Martinez
Maria, 2.9.89 . Schepens Patrick (Herent) - Pousset
Brigitte, 16.9.89. Poels Bert - Be¡rnaert Mariette,22.g.89
* Sempels Theophiel - Verdoodt Ann, 30.9.89 * Desloovere gaston - Vangrimbergen Lea, 4.10.89 * Wouters Leopold - Goyvaerts Patricia (Leuven), 6.10.89 .

De Waele Johan (Knokke-Heist) - Van Loo Marijke,
7.10.89 " Ansems Jean - W¡llems Arlette, 13.10.89
Andries Jean - Oeyen Karina (Machelen), 21.10.89 .
Scheunders Arthur - Vermeulen Maria, 28.10.89 ' Van
den Balck Luc - Coeck Marie-Josée,2.12.89 " Usewils
Frank (Mechelen) - Geens Nancy,9.12.89 * De Vroe

'

Rudi (Boortmeerbeek) - Hendrickx Anne Marie,
16.12.89'Peeters Geert - Rigo Hilde, 22.12.89 'Verschooten Herbert - Kleifges Carmen, 27.12.89. Leys
Alfonsius - Evers Nelly,30.12.89

-

Borremans Marle, 4.9.89 te Kortenberg Leaerts Marla, 6.9.89 te Kampenhout - Peeters Alberic,
9.9.89 te Kampenhout - Van lmmelen Wilhelmina, 10.9.89 te
Kampenhout - Meert Joanna, 16.9.89 te Drogenbos - Sterkendries Jean, 4.10.89 te Kortenberg - Van Steenwinkel
Kampenhout

Marla, 5. 1 0.89 te Kampe nhout - Leaerts Jan Bapt¡ste, 1 5. 1 0.89

te Bonheiden - Maurer Maurlce, 17.10.89 te Leuven - Frans
Robertus, 21 .10.89te Kampenhout-Verblest Petrus, 21.10.89
te Bonheiden - Maeremans Maria Henrl,25.10.89te Vilvoorde
- Blanckaert Jean Marie, 3.1 1 .89 te Vilvoorde - Delafonta¡n(
Roland, 5.11.89 te Kampenhout - Marlne Jullus, 6.11.89 te
Leuven - Mlchlels Octavia, 7.11.89 te Leuven - De Bakker
Josée, 8.11.89 te Leuven - Huens Josephlna, 8.1 1.89 te
Kampenhout - Mommens Maria, 13.11.89 te Kampenhout Sergeant Marla, 18.11.89 te Leuven - Bosmans Marla,
22.11.89 te Mechelen - Vandermelren Joseph¡na, 23.11.89
te Kampenhout - Verbruggen 4de1|a,25.11.89 te Kortenberg
- Putteneers Marla, 28.11.89 te Leuven - Llekens Leopold,
30.11.89 te Kampenhout - Vanhove Marla, 1.12.89 te Kampenhout - Blockmans Marla, 3.12.89 te Brussel - Dekonlnck
Marcel, 5.12.89 te Kampenhout - Peeters Marla, 7.12.89 te
Kampenhout - De Coster Maurlcê, 8.12.89 te Leuven - Beuþ
lens Leonardus, 10.12.89 te Kampenhout - Schroven Marcel, 10.12.89 te Kampenhout - Vanlangendonck Ludovicus,
14.12.89 te Kampenhout

GEMEENTELIJKE MUZIEKSCHOOL VAN KAMPENHOUT
..-

'

Sedert I januari 1990 is de gemeentelijke muziekschoolvan Kampenhout ondergebracht in nieuwe lokalen in Relst,
Aarschotsebaan 89, 3090 Kampenhout.
Reeds jaren bestaat erte Kampenhout een muziekschoolwaarop hoog niveau muziekles gegeven wordt aan kinderen
en volwassenen.

Vanaf het 3de leerjaar zijn de kinderen welkom in de iste
notenleer klas. Vanaf de 2de notenleer klas kunnen zij ook
leren een instrument te bespelen. Er is een zeer ruime keuze:
piano, dwarsfluit, viool, trompet, klarinet, vlier, gilaar.... iedereen vindt erwel een instrument dat hem of haar het beste past.
De cyclus notenleer duurt 5 jaar, de kinderen krijgen 2uur per

week les.
Voor de volwassenen wordt een driejarige cyclus notenleer ingericht. Zij kunnen reeds vanaf het 2de trimester een ¡nstrument leren bespelen. Het schooljaar start in september - de
vakanties zíjn dezelfde als in het ondenrijs.
Voor meer inlichtingen kan U terecht op het Gemeentehuis.
Tel.: 016/65.60.99 - secretariaat Van lngelgom Marie Josée.

ln zitting van 6.11.1989 heeft de Gemeenteraad beslist
verschillende borden C4Í| (max. 60) te plaatsen langsheen de Zeypestraat.
Eveneens komt er een w¡tte doorlopende streep in 4
onovezichtelijke bochten van de Zeypestraat.
Bovendien zullen er op verschillende plaatsen in onze
gemeente, op de rijbaan, aanduidingen geschilderd
worden, o.a. "60", school enz.

vooraleer te kunnen overgaan tot het aanleggen van
fiets-en voetpaden moet er eerst een rooilijnplan
opgesteld worden. Aangezien onze gemeente niet veel
rooilijnplannen heeft wordt daar nu werk van gemaakt.
Zo is men bezig met de rooilijn van de Kerkstraat,
Dorpsstraat en Brouwerijstraat.
Talvan andere straten zullen volgen.

DE GORDELS ACHTERIN
Er werden veel onjuiste berichten verspreid i.v.m. de
kalender voor de installatie van gordels op de zitplaatsen
achterin van personenauto's en auto's voor dubbel
gebruik.
Daarom zetten wijalles op een rijtje :
- indien deze voertuigen in het verkeer gebracht werden
tussen 1.7.1985 en 31.12.1986, moesten ze al vanaf
1.1.1990 met gordels achterin uitgerust zijn.
- indien deze voerluigen in het verkeer gebracht werden
lussen 1.1.1984 en 30.6.1985, zullen ze ten laatste op
1.7.1990 met de betreffende gordels moeten uitgerust

- in principe is er geen probeem voor de eigenaars wier
voertuig geÏmmatriculeerdwerd na 1.1.1987, de gordels

achterin werden samen met het voertuig geleverd.
- geen enkeleverplichting voorpersonenáuto's en auto's
voor dubbel gebru¡k die in het verkeer gebracht werden

voor

1

januari 1984.

Draagplicht
Vanaf 1 januari 1 991 moeten de inzittenden achterin van
personenauto's en breaks de gordel dragen op de plaatsen die ermee uitgerust zijn. Elk van die zitplaatsen
moeten van een gordel voorzien zijn.

ziin.

WANDEL EN STEUN 1 1.1 1.1 1 . TE
KAMPENHOUT

Verslagen van de voorbije
aktiviteiten, ingericht door de
Sportdienst SPO.RE.KA

JEUGDSPORTWEEK
van
16.00u.

De 4e Kampenhoutse jeugdspodweek had plaats
21.8.89 t.e.m. 25.8.89, lelkens van 9.00u tot
Dit werd een groot

succes.

in.
groepen.

Maar liefst 145 kinderen schreven hiervoor
De kinderen werden per leeftijd ingedeeld in
Volgende spoften werden beoefend
volley, atletiek, turnen, voetbal, tafeltennis,
en

:

karate.

badminton

Deweekwerdafgeslotenmeteennamiddagzwemmen

brochure.
De opbrengst ging volledig naar de 11.11.11.-aktie.
Dit jaar zal er zeker terug een Wandel-meedag plaats
hebben om deze aktie te steunen.
Wijrekenen op een talrijke opkomst.
Alþ inlichtingen hierorntrent volgen later.
Nog te vermetden ¡s dat de VAB-WB van Kampenhout
meehielp aan de organisatie van deze wandeldag.

te Mechelen ende uitreiking van de sportdiploma's door

Meeus.
voor

de schepen van sport, de heer Jean
De sporthallen van Kampenhout en Berg werden
de kinderen vertrouwde
Uit een enquête die volgde na de sportweek, bleek

terreinen.

dat
de meesten graag twee sportweken zouden hebben en
met nog meer sporten zouden willen kennismaken.

Vanaf heden kunt U op het gemeentehuis terecht op volgende uren
ADMIN¡STRATIEVE DIENSTEN

POLITIEDIENSTEN

Erwordt dus sterk aan gedacht om vanaf dit jaartwee
sportweken te

Openlngsuren :
- elke werkdag van 8.45 tot 12.00
- dinsdagavond van 17.00 tot 20.00
Telefonlsch te berelken :
- in de namiddag van 14.00 tot 16.00

Openlngsuren:

De lste sportweek zal doorgaan van 9.4.90

STORM VAN 25 en 26 JANUARI 1990 en
3 FEBRUARI 1990.
Het koninklljk besluit van 2 februari 1990, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 14februari 1 990, respectievelijk
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 februari
en 28 februari 1990, beschouwt de schade veroozaakt
door de storrnwinden die op 25 en 26 januari 1990 en 3
februari 1990 het gehele Belgische grondgebied teisterden, als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2 S 1 ,1 o van de wet van 1 2 juli 1976
betreffende het herstelvan zekere schade veroozaakt
aan pr¡vate goederen door natuunampen.
De geografische uitgestrektheid van deze ramp omvat
het gghele Belgische grondgebied.

Onder bepaalde voonraarden kan de rechtstreekse,
materiële en zekere schade aan privale goederen, roerende en onroerende, aanleiding geven tot een linanciële tegemoetkom¡ng van de Staat.
De geteisterden die wensen aanspraak te maken op de
staatstegemoetkoming voozien door de wet van 12 juli
'::.j

Op 11 novenËer 1989 vertrokken heelwat wandelaars
voor een wandeling van 7 km of 15 km doorheen onze
gemeente. Dit was een ideale kans om een onvergetelijke herfstdag te beleven.
De omloop was bepijld en volledig gedetailleerd in een

::.
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.

:

organiseren.

13'4'90

van

8.45 tot 12.00
en van 14.00 tot 16.00
- dinsdagavond van 17.00 tot 20.00
- elke werkdag

Hopelijkisdeopkomstditiaarevengroot,zonietgroter.

_

sen¡orendag (mei 19g0)
Gordel (2.g.g0)
Wandel-mee-dag (11.11.g0)

_

oostarten wandelklub
Obstanen kano_, roei_ en kajakklub
opstarten petanqueklub

_

_Opricnting sportraad

o.c.M.lrv.

te gebruiken

bijzondere
aanvraagformulieren worden uitgereikt door de dienslen van de Provinciegouverneur, Eikstraat, 22, dienst
14, 1000 Brussel.

UITERSTE DATUM VAN INDIENING

- 2 ieugdsportweken

Voor het bekomen van intichtingen i.v.m. "Sport'kan men sfeeds terecht bijde Sportdienst SPO-RE-KA, elke
werkdag van 8.30u tot 12.00u en op dinsdagavond van 19.30u tot 21.00u

1976 dienen een aanvraag in te dienen biide Provin-

ciegouverneur.
De daartoe verplichtend

t.e.m.

Kalender van de geplande
aktiViteiten VOOf l gg0

:3I

MEI 1990

Voor inlichtingen en modelbrieven tot het bekomen
van de bijzondere aanvraagformulieren kunt U zich
wenden tot de gemeentediensten.

Betangrlike opmerklng :
Gelet op de vrijstelling van 20.000 f., is hel nutteloos
een aanvraag tot linanciële Staatstegemoetkoming
in le dienen voor schadegevallen die niet meer
bedragen dan 20.000 F.

DE SPEELPLEINWERKING
Ook dit jaar is er weer speelpleinwerking tijdens de
zomervakantie.
De lokatie blijft dezelfde, nlde chirolokalen van Kampenhout.
Via de scholen zullen alle kinderen van 2112lot 15 jaar
nog verdere informatie onlvangen.
Wie wil meewerken als monltor op het speelplein en
dit jaar 1 6 wordt, kan tijdens de paasvakant¡e een bas¡scu rsus voor speelpleinmonitor-monitrice volgen.
De cursus gaat door in Genk en loopt van 16 tot 21 april
1990.

Na het volgen van de cursus en lopen van een stage op
het speelplein, word je in het bezit gesteld van een brevet
van rþnotor of monitrice.
Heb je ¡nteresse, haaldan bij ons de folder af die je meer
uitleg geeft.
Voor inlichtingen overde disnsten van het O.C.M.W. kan
U steeds terecht in de Dorpsstraat te Kampenhout
(rusthuisgebouw) of telefonisch op het nr 016/65.53.32.

I

I
MILIEUTIPS
1. Gebruik bij voorkeur regenwater om te wassen, dan
zijn fosfaten zowiezo overbodig.
2. Gebruik geen

watervezachter

3. Verbranden van allerlei huisvuil in de tuin is verboden

4. Koop geen produkten die verpakt zijn in P.V.C.

5. Geneesmiddelen waarvan de data vervallen zijn,
levert u best binnen in uw apotheek

Waarom zou ie zeal geen "goeie
teelaarde" aanmaken

?

r,

Hij venrekt geen reukhinder, geen ongedierte en neernt

bovendien weinig plaats in.

1. Alle biologisch-ãlbreekbare afval komt in aanmerking voor het composteren via het "VAM-vat".
Daarbij denken we in de eerste plaats aan keuken- tuingroenten- en fruitafval. Binnen de drie maanden wordt
dit afual afgebrcken tot compost die als organische
meststof kan worden oebruikt.
Bovendien betekent dl een besparing op de aankoop
van meststoffen en een vermindering van de afvalberg.
2. Wie belang stelt in het bezit (richtpriis t 2000 fQ van

dergelijk vat gelieve zijn naam op te geven in de
Sporthal van Kampenhout - tel.

De veronderstelling dat alleen voor mensen met een
grote tuin composteren zinvol is, wordt door het gebruik
van het zogenaamde "VAM-val" tegengesproken.
Deze composteringssilo is door iedereen makkelijk te

gebruiken.

:

0

1

6/65. 73. 73 - teneinde

1. Wist U dat Kampenhout een waterzu¡veringsstation bezit ?
lnderdaad in de wijk "de Hutte" te Relst is er een zuiver¡ngsstat¡on voor het huishoudelijk atualwater voor de
hele woonwijk.
Eens langs lopen.

de aankopen te bundelen en daardoor de beste prijs te
3. Een rnodelexemplaar is te bezichtigen inde Sporthal,

Zeypestraat te Kampenhout.

2

ln samenwerk¡ng met OVAM en INTERZA
2tfde gemeente overgaan tot het inrichten van een aflnfo volgt..

3. ln de versch¡llende

:

Wegen:
- Herstellingswerken rijweg : Sint-Servaesstraat, Wind-

molenweg, Waterslraat, Frans Schoevaertsstraat,
Wibosweg, Sint-Antoniusstraat, Haachtsesteenweg,

Schransstraat, Peperstraat, Stiggelstraat, Dorpsstraat,
Warandeslraat, Nieuwe Kassei, Aarschotsebaan,
Bogaertstraat, Frijselstraat, Binnenveld, Bulsomstraat,
Ped<sesteenweg, Meerlaan, Ahornbomenlaan, Ter Bron-

nen, Stokstraat, Schildhove nstraat, Bukenstraat, Kerkstraat.
- Ruimen grachten : Stokslraat, Hubert Tobbackstraat,
Bunderuveg, Balkestraat, Hu nderveld, Aarschotsebaan,
Langestraat, Kampenhoutsebaan, Vekestraat.
- Onderhoud verschillende voetpaden en bermen.

len van 3 eigendommen.
Eén vergunningwerd afgeleverd voor het vergroten van
een bouwgrond.

Gemeentegebouwen :
- Schildenrverken in lokalen schoolhuis Relst.
- Verbeterings- en herstellingswerken schoolhuis Berg.
- Herstelling waterleiding, elektriciteit en schilderwerken

sporthal Kampenhout.
- Herinrichten politieburelen.
- Onderhoud centrale venrarming openbare gebouwen

:

Bouwvergunn¡ngen

:
vergunníngen
Erwerden een 33-tal
afgeleverd, waaronder 16 woningen, 4 bedrijfsgebouwen, I verbouwingen,
4 werken van geringe omvang en 1 sloping.

Verkavelingen

:

Erwerden 5 bouwgronden gecreëerd door het verkave-

Algemeen onderhoud groene ruirnten.

Werken allerhande

-

Vervangen

of

bijplaatsen verkeersborden

en

straatnaamborden.

- Plaatsen signalisatie.

Lozingsvergunn¡ng

:
Voorde aansluiting aan het rioolnetwerden 15 vergunningen verleend, 12 voor nieuwe woningen en 3 voor
bestaande woningen.

wagens met hulpgoederen naar Melsbroek brengen
voor verdere vezending.
Dank aan allen.

milieuopvoed¡ng.

"Hulp" is in Kampenhout duidelijk geen iidelwoord !!

Verscheidene publikaties en uitgaven werden gratis ter
beschikking gesteld.
Bovendien kunnen we met onze kleine batterijen terecht
in de Kampenhoutse scholen. ln iedere schoolwerd een
batterij-box geplaatst die regelmatig zal geledigd worden

Kampenhout zal ookdit jaardeelnemen aan
de OPEN . MONUMENTENDAG

door Inteza.
Ook in de sporthal bevindt zich een batter¡j-box.

4- Aan iedere geinteresseerde klas wordt
een boom geschonken d¡e zij op het terrein
van de school zullen aanplanten.
De klas zaldan het peterschap van hun boom waarne-

men. Erwerd gedacht aan linde, kastanje, notelaar...

5. Onder leiding van een natuurg¡ds hebben

:

- Bestrijding rattenhaarden.

ln die dagen startte Schepen Meeus, in naam van het
College, een steunaktie. Dankzijde hulpvan honderden
inwoners kon het plaatselijke Rode Kruis 3 grote bestel-

Kampenhoutse
'l
scholen loopt er s¡nds september een intensieve sensib¡l¡seringsaktie t.o.v.

Groen:

AFGELEVERDE VERGUNNINGEN

Herinnert U zich nog de vreselijke beelden
uit Roemenië ?
Kertstijd 1989 zalsteeds in onze gedachten bliiven als
de tijd van de Roemeense Revolutie.

bedingen.

val containerparkin de buurt van de sporthal, Zeypestraat.

ONDERHOUDSWERKEN

KAMPENHOUT
STEUNDE ROEMENIE.

vele klassen een gele¡d bezoek gebracht
aan onze natuurreseruaten Torfbroek en Ter-

bronnen

OPEN MONUMENTENDAG
o^o
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Volleybalklub BIVOK in
de kijker
D¡t is ons huidig

bestuur:
Voorz¡tter : Roger Venijt
Onder-voorzltter : Hilda Vervloessem
Secretarls : Marcel Elaeñs
Pennlngmeester : Eloi Mafranckx
Jeugdbeleld : Axel Degreef
Leden. en transfertencommlssle : Roger Geens en Frans
Mannaerts

Adjunct-secretar¡s : Daniël Blanckaefl
Scheldsrechterscommlssle : André Mannaerts
Scheidsrechters : Roger Verrijt, André Mannaerls, Axel De_
greef, Guido Notaerts en Luc De Kinder
Redaktie Moelalleke : Axel Degreef, Marcel Elaerts en Ingrid
Verstraeten

En dit is onze geschiedenis

voldeed : nu konden wij dus georganiseerd gaan ,lverken"
en spelen.
Haast onmiddellijk reikten onze ambities alverder. Vanuit
"Vriendschap" werd overgestapt naar de kompetitie van
het Kathol¡ek Sportverbond Antwerpen, waar wij drie

Tijdens een doodgewone groepsvakantie in Duitsland in 1966
komen enkele vooruitstrevende en sportief denkende mensen
op het idee om, als tijdverdrijf, ook eens aan volleybalte doen.
Buiten een paar deelnemers had niemand ooit alvan volleybal

gehoord en nog minder over de spelregels ervan.
Het werd een zodanige meevallerdat de V.T.B.-V.A.B.- verte-

genwoordiger, Marcel Elaerts, besloot deze sporttak als ak_
tiviteit in Kampenhout ¡n te voeren. Meteen was de V.T.B.volleybalploeg geboren. Dankzij de goodwill van het,,park van
Relst" konden wij daar oefenen.Er werd, als het ware, door
weer en wind gespeeld : was het terrein te modderig, dan werd
het bespeelbaar gemaakt met zaagmeel uit de Zage rij peeters.
Onder impulsvan René Deroover, RobertAndriesen Fons Van
Droogenbroeck werd er, in 1969, in de ,Vriendschapskompe_
titie" ingeschreven. Er werd alvast naar een overdekt tenein

uitgekeken .... Dankzij de bereidwilligheid van Gust van de
Caille , die zijn loods ter beschikking stelde, was het probleem
opgelost. Onderdak voor de wedstrijden kregen wij in Garage
Maerel, maar hoe vaak niet hebben wij daar onze bal vol olie
uit de smeerput moeten halen !? De redding kwam toen, op een

mooie dag, de Brouwerij Biertoren ons een tenein in één van
haar stapelplaatsen toestond. Een terrein dat qua spelregels,

grond

jaar lang een vooraanstaande rol speelden. Echter.
omwille van de verre verplaatsingen naar de regio
Antwerpen en zelfs Limburg, maarook omwille van het
feit dat ondertussen in eigen streek de nationale volleybalkompetitie meer en meer bekendheid venryierf, werd
besloten de grote stap te wagen en bij het nationaal
verbond aan te sluiten.

een klubnaam gezocht te worden. Na een opiniepeiling
werd hel uiteindel'rjk "BlVOK", afgeleid van Biertoren volleybal Kampenhout. "Onbekend is onbemind', zegt het
spreekwoord, echter niet voor BIVOK, want we kondãn

..

1989 - dames kampioen 2e regionale
1989 - heren B kampioen lntergewesten Brabant

Anno 1988. Een jeugdploeg meisies zet haar eerste
stapies in de otficiële kompetitie. Alzo tett de Bivok-

'

familie 4 kompetitieploegen in haar schoot.

er nooit teveel. Kortom, wie het goed meent met het
volleybal in Kampenhout, mag kontakt opnemen met
een bestuurslid, spe(e)l(st)erof het secretariaat : Ter

Behaalde t¡tels :
1884 - heren kamPioen 3e regionale
1985 - dames oveminnaar eindronde 2e regionale
1986 - heren vice-kampioen 2e regionale

Anno 1976. Kampenhout is een officiële sportvereniging rijker !Naast een off icieelbestuurdiende erook nog

Onze rangen staan open voor zowel iongeren als
beginners en anderen. Helpers en besluursledenzijn

te 3090

Kampenhout (tel. 016/
65.55.55). Komaan, vraag gerust om inlichtingen !
Bronnenlaan 22

,

met drie ploegen ineens de kompetitie starten. Ook
bodenzichde eerste sponsers en steunende leden aan,
:

Hetzelfde iaar komt er ook een 2e herenploeg van de

De organisatoren van wielerwedstriiden erVol andere
feestelijkheden of manifestaties waarbij de openbare

want onkostenwaren erbijdevleet. Erwerd dan gezocht
naar eigen bronnen van.inkomsten...Alzo brachten tor-

nooien en een mossel{eest de eerste centen in ons

"bakske". ln 1980 tellen wij 103 leden (jongens en
meisjes) en 78 steunende leden. Met de thuiswedstrijden in "den Biertoren" was het telkens feest van 10u tot
in de late avond. Doch langzamerhand werd het er
werkelijk benepen en kregen wijonderdak in de zaalvan

dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

weg of gedeelten van de openbare weg worden gebruikt,
worden erop gewezen dat het noodzakeliik is de

geldt de wettelijke aanvraagtermijn van drie maanden, voor andere manifestaties zou
een gelijkaardige termiin nþeten kunnen gerespecteerd

aanvragentottoelating van deze manifestatiestiidig inte

worden.

Voor wielenruedstrijde

n

het schoolcomplex te Berg. Ons succes was niet gering,

onze tornooien namen een zodanige uitbreiding dat wi¡
hiervoor naar Don Bosco Haacht moesten uitwijken.
Nieuwe ideeën blijven uit de bus komen...Er is noodzaak
aan een klubblad : er wordt gezocht naar en gedis-

cussieerd over een mogelijke hoofding, en zo ziet het
"MOEIALLEKE" het levenslicht !
Anno 1983. De sporthalvan Kampenhout wordt afge-

werkt en vermits "Sant in eigen land ,,nog altijd primeert,
verhuizen wij naar daar. Doch hierdoor verliezen wij de
inkomsten van onze "eigen" bar en mÒeten wijzaalhuur

betalen : een vette streep door onze rekening ! Maar
dankzij onzetatrijke sponsors kunnen wij deze moeilijkhe-

den kompenseren.
Anno 1986. Erwordt een initiatievolleybalgestart, voor
beginners vanaf 12 jaar (meisjes en jongens)

,

VERVANGINGSDAGEN OPHALING GEWOON HUISVUIL
MINICONTAINERS - MAANDAG
maandag 1 6.04. 1 990 (paasmaandag) wordt vervangen

door vrijdag 1 3.04.1990

maandag 04.06.1990 (Pinkstermaandag) wordt vervangen door vrijdag 01.06.1990
MINICONTAINERS - DONDERDAG
donderdag 24.05.1990 (O.H. Hemelvaart) wordt vervangen door maandag 21.05 1990
donderdag 01.1 1.1990 (Allerheiligen) wordt vervangen
door maandag 29.1 0.1 990

MIN¡CONTAINERS . WOENSDAG BERG SECTOR
woensdag 1 5. 08. 1 990 (O. L.V. Hemelvaart) wordt ver'
vangen door dinsdag 14.08.1990

M]NICONTAINERS

.

WOENSDAG NEDEROK-

KERZEEL SECTOR IV BERG (GEDEELTE) KAMPENHOUT (GEDEELTE)
woensdag 15.08.1990 (O.L.\f. Hemelvaart) wordt ver'
vangen door maandag 13.08.1990
MINICONTAINERS . VRIJDAG
geen vervangingsdata

3

GROF HUISVUIL

STRAAT, GEMEENTEWEGEL, GROENSTRAAT,

:

KAMPENHOUT.BUKEN SECTOR

GROOWELDSTRAAT, HAACHTSESTEENWEG, HELLEBOSSTRAAT, HERDERVELD, HINCKAERTSTRAAT, HU-

MAALDERSTRAAT, MECHELSESTEENWEG, MOLEKENSSTRAAT, OUDE HAEGESTRAAT, OUDESTRAAT, PADDEZU PESTRAAI RUGELSTRAAT, SCH ILDHOVENSTRAAT,
SCHOONSTRAAT, SCHRANSSTRAAT, SPARRENDREEF,

ST. ANTONIUSSTRMT, STOKSTRAAT,

STREEKWEG,

TERLOONSTSTRAAT, TERLOONSTVOETWEG, TOBBACK.
STRAAT H., VEKESTRMT, VELDSTRAAT, VOGELZANGLAAN, WEISETTERSTRAAT, WIELEWAALLAAN, WILDERSEDREEF

KAMPENHOUT SECTOR II
Grof hulsvull da tweede maandag van de maand, dus : g
januarl, 12 februarl, 12 maart, g april, 14 mel, 1l
lunl, g lull,
13 augustus, 10 september, S oktober, 12 november, 10
december 1990.
BEEMDSTRAAT, BEGIJN ENSTRAAT, BROUWERUSTRAAT,

CAEMBERG, CELLEBROEDERSWEG, DORPELWEG,
DORPSSTRAAT, GEILROEDESTRAAT,. GEILROEDEWEG,
GEMEENTEHU ISSTRAATGU IDO GEZELLELAAN, HAACHTSESTEENWEG (HUTTEWEG-KR IEKELAARSTRAAT), HU NDERVELD, KAMPELAARSTRAAT KAM PELAARWEG, KERKSTRAAT, KLOOSTERWEG, KOEISTRAAT, LANGESTRAAT,

LAUTERVELD, LAUTERWEG, MOLENVELDWEG
(TRISTSTRAAT-KRIEKELAARSTRAAT), NIEUWWEGEN,
PAPENSTRAAT PERKSESTEENWEG (DORPSSTRAATBULSOMSTRAAT), ROOD KLOOSTERLAAN, RUBENSLAAN,

RUSTHUTSSTRAAT, STATTONSTRAAT (HAACHT_
SESTEENWEG-BROUWERIJSTRAAT), STIJN STREU_
VELSLAAN, TEN IERSLAAN, TRITSSTRAAT, VAN BEETHOVENI.AAN, VAN DUCKI.AAN, VERSTRAETENLMN F., VLEUGEWEG, VOTVTNKENSTRAAI WARANDESTRAAT, Wlp_
PEHEIDE, WOUTERSLAAN F., ZEYPESTRAAT

BERG SECTOR III
Grof hulsvull de derde maandag van de maand, dus: 15
lanuarl, 1 9 februarl, 1 g maart, 21 mol, 1 glunl, I 6 Jull, ã) augustus, 17 septêmber, 15 oktober, lg november,lT december

STRAAT I.ANGE KERKWEG, LEIBEEKLMN, LELLEBAAN,
LELLEVELDLAAN, LEMMEKENSSTRAAT, LEPELSTAAT,
LOSWEG, LOVERDAL, MIDDENSTRAAT, MOLEN.

vELDWEG (HAACHTSESTEENWEG

_

KRTEKE_

I AARSTRAAT), NEYGENBAAN, NOTENLA-RENDREEF,

OUDENHUISBAAN, PASTORIJSTRAAT, PERKSE-

PENS¡OENEN

kend aan minder-validen op grond van de nieuwe wetge-

:

De minimumpensioenen, het gewaarborgd inkomen voor

ving (wet van 27.2.1987)
of
- een integratietegemoetkoming op basis van categorie

Hoe en waar de aanvragen ¡nd¡enen ?

NEDEROKKERZEEL SECTOR IV
BERG (GEDEELTE) - KAMPENHOUT (GEDEELTE)

beroepsarbeid werden vanaf dezelfde datum herzien. Al
deze nieuwe bedragen liggen ter inzage op het gemeentehuis - dienst pensioenen-sociale zaken - tijdens de
gewone openingsuren

Grof hulsvull de vierde maandag van de maand, dus :
22lanuarl,26 februarl, 26 maart, ãl aprll, 2g mel,25
funl, 23 lull,27 augustus, 24 september, 22 oktober, 26
november, 24 december 1990.

SOCIALE VOORDELEN

AHORNBOMENLAAN, BALKESTRAAT, BINNENVELDSTRMT, BISTSTRAAT, BOGAERTSTRAAT, BULSOM.

Het specifiek soclaal elektr¡c¡te¡ts- en gastarlef

STRAAT

STRAAT, DRIESSTBAAT, EEKHOORNLAAN, EGELLAAN,

GLIMWORMLAAN, GROTWEGEL, GURSOMSTRAAT,

HASSELWOETWEG, HEERTBAAN, HEIDESTRAAT,
JAGERSLAAN, KASTEELLAAN, KERKHOFLAAN;
KORTESTRAAT, KRUISSTRAAT, KWERPSEBAAN,
LAARSTRAAT, LENTELAAN, LISTSTRAAT, MEERLAAN,

MINNEWEG, MOLENBAAN, MOLENBEEKWEGEL,

MOLENVELDWEG

Het specifiek sociaal elektriciteitslarief is gelijk aan het
normaal tarief zonder vaste vergoeding.
Het specifiek sociaalgastarief is eveneens gelijk aan het
normaal larief zonder vaste vergoeding.

IEUWELAAN, O. L.VROUWSTRAAT, OU DE BRUSSELSE-

leder elektriciteitsverbruiker die jaarliiks minder dan 3000
kWh verbruikt of bijwie een vermogenbegrenzer van 2A

BAAN, OUDEHUISBAAN, PATRUZENI.AAN, PEPER-

is geplaatst.

STRAAT, SCHOEVAERTSSTRAAT FR., ST. STEFAANSTRAAT, STATTONSTRAAT (DORPELSTRAAT_HAACHT_

De gasverbruiker die volgende grenzen niet overschrijdt
- abonnement onder het A-tarief (gewoon huishoudelijk

SESTEENWEG) TER BRONNENLAAN, TIENDE.
SCHUURSTRAAT, VAN BELLINGENLAAN, VERSTRAETENWEGEL, VOoRTSTBAAT; WALENHoEK-

STRAAT, WATERSTRAAT, WINDMOLENBAAN,
WYBOSSTRAAT

DE RIBEAUCOURTDREEF

gebruik)
maximum verbruik per jaar 21.798 MJ (ol

De aanvragen kunnen schriftelijk of persoonlijk ingediend worden
- voor elektriciteitsverdeling bi¡TGEI( - Fr. Wouterslaan
I - 3090 Kampenhout
í
- voor gasverdeling bii SIBELGAS - Werkhuizenkaai 1 6
- 1210 Brussel
(inwoners van deelgemeente Nederokkerzeel kunnen
voor gas eveneens terecht bijTGEK)
De aanvragen dienen vergezeld te zijn van een attest
jaarlijks afgeleverd door :
- OCMW voor het bestaansminimum
- Rijksdienst voor pensioenen voor het gewaarborgd

betalingsstrookje van de uitkering waarop een "S" is
aangebracht.

VOORNOEMDE GETUIGSCHRIFTEN MOETEN ELK
JAAR OPNIEUW VOORGELEGD WORDEN

t 589m3)

- abonnement onder het B-tarief (venrarming)

maximum verbruik per jaar 15.708 MJ (of 1425m3)

Bovendien aan één van
voldoen :

ll, lll, Vl (we|.27.2.1987)

inkomen
- minder-validen leggen een getuigschrift voor uitgereikt
door het Ministerie van Sociale voorzorg samen met een

Wie heeft recht ?

(KERKHOFLAAN_HAACHT_

SESTEENWEG), MOSTAARDSTRAAT, NEDEROK.
KERZEELSTRAAT, NEERSTRAAT, NIEUWE KASSEI,
N

:

(HAACHTSESTEENWEG_TtENDE_

SCHUURSTRAAT), CASEMTERSTRAAT, DORPEL_

BERG

DRIESWEGEL, DU ISTBOSLAAN, FAZANTENDAL, FR IJSEL-

aangepast aan het indexcijfer der consumtieprijzen

bejaarden en sommíge uitkeringen aan minder-validen
ondergingen een verhoging op1 januari ¡1.. De grensbedragen van de aan gepens¡oneerden loegelaten

Grof hulsvullde eeste donderdag van de maand, dus : 4
lanuarl, 1 februarl, 1 maart, 5 aprll, 3 mel, 7lunl, 5 lull, 2
augustus,6 september, 4 oktober,6 december 19g0.

D'ESTERHERTSTRAAT DIJKSTRAAT, DREEFSTRAAT,

Op 1 februari 1990 werden de sociale uitkeringen

:

- een bijzondere

STEENWEG (BULSOMSTRAAT - GRENS PERK), RE_
SEDALAAN, ROZENLAAN, SCHOOLSTRAAT, ST. LAMBERTUSSTRAAT, ST. SERVAESSTRAAT, STIGGELSTRAAT, TORFBROEK-LAAN, VUVERSTRAAT, VISSERULAAN, WATERMOLENSTRAAT

BROEKSTRAAT, BULSOMSTRAAT (PERKSE_STEENWEG

HAACHTSESTEENWEG), DAALLAAN, DE CROTXLAAN,

-het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (wet van

tegemoetkom¡ng van min. 65o/o Àtbeidsongeschiktheid (wet 27.06.69)
of
- een inkomensvervangende tegemoelkoming toege-

STRAATJE, KATTEMANSBOSWEG, KERKWEGEL,
KRIEKELAARSTRAAT, KROKUSLAAN, KUTSEGEM.

ACACIALAAN, BERGSTRAAT, BERGZIJPESTRAAT,

-

SOCIALE

HOUTSEBAAN, KAMPENHOUTSEVOETWEG, KAPEL-

MELGEMSEWEG, IRISLAAN, IGASDAVERWEG, KAMPEN.

Grof hulsvull de eerste maandag van de maand, dus: 5
februarl, 5 maert, 2 aprll, T mel, 2 lull, 6 augustus, 3
september, 1 oktober, 5 november,3 decamber lgg0.

VELDWEG, BALKESTRAAT, BOSSTRAAT, BóSVELóWCC,
BUKENSTRAAT, BUNDERSWEG, HAACHTSESTEENWEG
(HUTTEWEG - GRENS HAACHT), HE]DEWEG, HERENT.
STRAAT, HEYSTRMT, HOLLESTRAAT HUTSTRAAT, HUT.
TEWEG, KALKHOVENSTRAAT, LEUVENSESTEENWEG,

VAN DE

01.04.1969)
voor de minder-validen gerechtigd zijn op

I

AARSCHOTSEBAAN, ASSENTSTRAAT, ASSENT.

\

INDEXAANPASSING
UITKERINGEN :

de volgende voonraarden

genieten van :
- het bestaansminimum (wet van 07.08.1974)

Enkel gerechtigden die eflektief op het adres wonen
waarvoor de vermindering wprdt aangevraagd, kunnen
van het voordeel genieten.
Tevenswijst TGEK erop dat bovendien een voordeeltarief van toepassing is op ieder residentiëel abonnee die

geen 750kWh per jaar verbruikt.

15 september 1989
- Voorstel goedkeuring aanpassing wijze van verkoop

aangaan lening dringende instandhoudingswerken Sint
Stef anu skerk Nederokkerzeel
- aangaan lening bestrijking van verschillende straten
- goedkeuring huishoudelijk reglement O.C.M.W.
-goedkeuring princiepsbeslissing oprichting van een
dienstencentrum O.C.M.W.
- princiepsbeslissing uitwerken energiebeleid
- pdnciepsbeslissing aanleg twee voetbalvelden +
vestiaire + kantine + tribune (Zeypestraat)
- goedkeuring ontwerpdossiers aanleg riolering Kaasdaversweg
- goedkeuring ontwerpdossier aanleg riolering + open
grachten langsheen de Sint Servaesstraat
- goedkeuring aangepast plan +
bestek Van Bellinghenlaan + Meerlaan
- herschilderen wippen Berg
- begroting kerkfabrieken :
Sint Servaes Berg
Sint Antonius Buken
Sint Stefanus Nederokkerzeel
- goedkeuring bestek + lening herstelling orgelkerk Relst
-

oud gemeentehuis Buken

- Voorstel goedkeuring als meester der werken voor
vernieuwing orgel Relst, kerkfabriek i.p.v. gemeente
- Voorstel goedkeuring voorontwerp B.P.A. Grevenbergveld, als ontginningsgebied
- princiepsbeslissing vernieuwen telefooncentrale

gemeentehuis
- princiepsbeslissing plaatsen poort aan gemeentehuis
- goedkeuring politiereglement Zeypestraat en sporthal

parking
- toekennen van een inhaalbonificatie aan personeel

- nieuwe weddeschalen politie
- aangaan lening verlichting Terbronnen

21 december 1989
- goekeuring begrotingswijziging O.C.M.W.
- goedkeuring belastingen

:

1. opcentiemen onroerende voorheffing : 1900

6 november 1989
- goedkeuring begrotingswijziging O.C.M.W.

goedkeuring begrotingswijziging nr 2 van de gemeente
- begroting kerkfabriek Sint Jozef Relst
- aangaan lening ereloon bibliotheekgebouw
- aangaan lening meubilair bibliotheek
- princiepsbeslissing rooilijn- en onteigeningsplan
-

Duistbos
- princiepsbeslissing rooilijn- en onteigeningsplan Tien-

deschuurstraat
- princiepsbeslissing aanleg voetpaden Dorpsstraat en
Kerkstraat
- princiepsbeslissing aanleg parking en beptanting rond
St Servaeskapel
- goedkeuring rooilijn en onteigeningsplan langs Kerkweg en Gemeentewegel
- princiepsbeslissing aankoop woning (Gemeente-

huisstraat l4)
- goedkeu ring ontwerpdossier Torenuu nrerk Sint
Stef anus Nederokkezeel

14 januar¡ 1990
- Voorstel goedkeuring eindafrekening uitbreiding openbare verlichling van verschillende straten
- Bekrachtiging beslissing schepenkollege betreffende
intekening op kapitaal lnterza
- Princiepsbeslissing oprichting van Gemeentelijke
Sportraad

'

2. aanvullende belasting op personenbelasling : 6%
3. aangesloten en aansluitbare woningen op de
riolering : 2.000 fr
4. nieuwe aansluitingen op de riolering :5.000 fr
5. venrerven van de zate van de openbare weg
6. tweede verblijven : 10.000 fr
7. ophalen huisvuil :2.500

fr

L

niet bebouwde percelen in niet vervallen verkavelingen
9. tewerkgesteld personeel en drijfkracht : 5001r
10. kramen en frituren

- goedkeuring gemeentebegroting 1990 (begroting ter
inzage in hoofdbibliotheek)
- goedkeuring overeenkomst í.v.m. aanstellen

onlwerper bibliotheek

- voorslel benoemings- en bevorderingsvoonraarden
personeel
goedkeuring ontwerp lastenboek schepen- collegezaal
+ meubilering
- advies bijdrage in kosten branweer
- princiepsbeslissing aankoop meubilair gem,aenteschool
- beslissing gedeeltelijke afschaff ing rooilijn Tritsstraat
- goedkeu ring voorontwerp collector Haachtsestee nweg
- definitieve aankoop woning Gemeentehuisstraat 14 u itbreiding politiebureel
dossier herstellingswerken O.L. Vrouw Gedurige
Bijstand
- wijziging kader administratief personeel
-

-

