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VUAMSi DUNST VOOR ARBilDSiEIVtlDDiUNG EN iEROEPSOPLEiDINQ

NEDERLANDS VOOR FRANSTALIGEN

1. Doelgroepen
- Franstalige werkzoekenden welke overeen beperkte kennis van het Nederlands beschikken, met voorkeur voor
werkzoekenden in begeleiding.

2. Programma
- De opleiding beoogt vooral communicatieve doelstellingen, welke kaderen in realistische situaties.
- Accent op spreekvaardigheid, gekoppeld aan luistervaardigheid.
- Leesvaardigheid maakt ook deel uit van de opleiding.
- Grammatica en spelling zijn de output en niet de input van de opleiding.

3. Organisatievorm en duurtijd
- Startdatum: 20 september
- Duurtijd: 12 weken, a rato van 16 uren per week: maan-, dins-, donder- en vrijdagvoormiddag van 8u00 tot 12uQ0.

4. Plaats van de opleiding
Taalleergangen - St. Annaplein 31 te 1853 STROMBEEK

5.Info

B.0. VILVOORDE: C. Buyssestraat 15-1800 VILVOORDE - Tel.: 02/252.20.45
S.T.D. VILVOORDE: Rollewagenstraat22 -1800 VILVOORDE-Tel.: 02/251.25.80
Te contacteren persoon: Karin WIJNS

HET KAN HEEL LONEND ZIJN OM AAN SCHOONMAKEN EENS WAT
WOORDEN VUIL TE MAKEN!

Je bent nu nog werkzoekend, maar je wil aan de slag als schoonmaakster... dan is deze opleiding voor jou!

PROFESSIONELE SCHOONMAAKTECHNIEKEN

Wij staan voor jou klaar met een boeiend programma:
- Aanleren van produktenkennis en schoonmaaktechnieken
- Kennismaken met de schoonmaaksector

- Bezoeken van bedrijven en zelf stage lopen
- Ontdekken en benutten van tewerkstellingskansen

Je verdient een steuntje in de rug:
- Vrijstelling van stempelcontrole
- Ontvangen van een cursistenpr.emie
- Terugbetaling van je verplaatsingsonkosten
- Tussenkomst in kosten voor kinderopvang

]

Een kans die je niet mag missen! Geïnteresseerd? Je wil meer informatie over de opleiding?
Telefoneren naar: 02/252.64.30 - 02/252.20.45 Mevr. Anne Ruysseveldt - VDAB Vilvoorde

MET DE BEROEPSOPLEIDING ALS BRUG, KOM JE IN 'T ARBEIDSCIRCUIT TERUG!



BCK staat voor "Biljart Club Kampenhout". Wij spelen CARAMBOLE, het spel met de drie ballen, een rode en 2
witte (soms één witte en één gele). In de volksmond ook driebanden genoemd. Ons land heeft vele malen bewezen
biljarters van topniveau te hebben. Ook in onze gemeente, met Jozef Ghijsels.

Carambole, bekend, maar daarom nog niet gekend. Via T.V.- beelden van de B.B.C. is de interesse voor het
snookerbiljart toegenomen. Een wel doordachte mediajDolitiek van de Britten die hun "Gentlemen fair-play"-image
willen exploiteren en exporteren.

Uitgerekend in deze moeilijke tijden werd in de herfst van '91 onze club gesticht. Toen enkele liefhebbers, tussen
pot en pint en een partijtje biljart bedisselden, hoe te starten. Namen uit die tijd zitten nog in 't geheugen;
SILVERANTS, ROELANTS, VERHOEVEN, PARDON, PEETERS, JANSSENS D, JANSSENS JH ....
Enkele van deze pioniers zijn er niet meer bij, maar andere kwamen en de club groeide.

Rond eind november '91 had BCK een volwaardig clubbestuur en telde 15 leden; er werd beslist om aan te sluiten
bij het biljart verbond van Keerbergen. Zo kwam de sportieve-kompetitieve geest meer aan bod. Ongetwijfeld heeft
de mooie en degelijke inrichting van ons iokaal, met 2 biljarts (2,30), bijgedragen tot deze goede start. Begin 1992
kwamen er nog enkele leden bij en we beslisten ook bij de K.B.B.L. aan te sluiten.
De "Koninklijke Belgische Biljartbond Liefhebbers", ook wel "Federatie" genoemd.

In het Keerbergens verbond spelen we in ploegverband een competitie "vrij spel" van september tot ± april. De
kompetitiegeest in de Federatie gaat verder. Hier heb je de criteria (individueei) in de verschillende diciplines;
vrijspel, bandspel of bandstoten, 3 banden en Kader. Ook de bekers en de wisselbekers.
Toernooien in ploegverband met al of niet gemengde diciplines enz. Verplaatsingen in gans het land. Voor iedere
beker of toernooi kan men zich inschrijven, de wedstrijden vangen meestal aan om 20u.

ledereen is vrij, gewoon lid te worden van onze club, of ook deel te nemen aan competities. De meeste wedstrijden
worden in het "vrijspel" gehouden, de ideale dicipline voor beginners, die meestal ± 1 punt per beurt maken. Van
een "zeker niveau" om te kunnen lid worden is dus geen sprake.

Zoals het gaat in ieder nieuwe club had het bestuur één grote bekommernis; BCK leefbaar maken. Elke club, wat ze ook
doet, heeft uitgaven. Lidgeld dekt de kleine kosten (papieren, lidkaarten, konvokaties, postzegels e.d.). Maar de
grote kosten zoals, vernieuwing van materiaal (biljartlaken bv.), aansluitingsgelden, sportkledij, inschrijvingen van
tornooien enz..., kunnen alleen gebeuren via andere inkomsten. Dus keek de club uit naar sponsors. Dank zij de
inzet van enkele leden, en in 't bijzonder van onze P/R-man JEAN ROELANDT, hebben heel wat sponsors een
goede duit in het zakje gedaan. Met het organiseren van een toernooi en een grote tombola wist BCK het hoofd
boven water te houden.

Om het nieuwe sportseizoen '93-'94 gunstig in te zetten zou BCK nog enige goede zielen willen aanzetten tot
SPONSORING. De namen van de sponsors worden in Kwartoformaat met of zonder logo en of adres op een groot
bord in 't clublokaal aangebracht.

Met ons jaarlijks teerfeest hebben we ons seizoen '92-'93 afgesloten. BCK kan terugblikken op een succesvol
begin, met nu een 25-tal spelers van alle leeftijden, behalve tieners, maar daar belooft volgend seizoen verandering in
te komen. Er is gratis les voor alle gefedereerden onder de 18 jaar. Het afgesloten seizoen werd sportief een reuze
triomf met 4 bekers: -CHALLENGE REGIONALE BCWAVRE

- LBV TAXI HUGO WISSELBEKER te Leuven

- INTERGEWESTELIJKE TROFEE AARSCHOT
- COMPETITIE VERBOND KEERBERGEN VRIJ-SPEL

Voor het eerst richtte BCK een eigen Bekertoernooi in, "Beker FREDDY CORBEELS". Met 30 ingschreven
ploegen! Op de KAMPIOENENVIERING VAN 4 JUNI werden 11 van de onzen gehuldigd door het
gemeentebestuur. In 't bijzonder VAN PARIJS CHRISTOPHE die kampioen van Brabant driebanden -18 punten -
werd. JURGEN VAN DEN DRIES wist het te presteren om in een goed jaar tijd 3 promoties te versieren van 40 naar 55
en 70 en 90. Doe het maar na.

Geef toe, je zou met minder fier zijn, bij zo'n club te horen. Maar iets dat al deze structuren, inspanningen en
successen voorafgaat, is het doodgewoon plezier te kunnen spelen, deel te nemen in die gezeilige warme sfeer die
biljartavonden zo eigen zijn. Onze lokaalhouders - Cafébazen Chantal en Jef en samen met hen alle anderen, waar we
te gast waren verdienen daarom ook een pluim.

Een club die niet uitbreidt gaat achteruit, dus, "nieuwe leden wees welkom". En op naar de 5 bekers volgend
seizoen.

i  BC KAMPENHOUT P/A CANTALS PALACE
Stationsstraat 13

1910 KAMPENHOUT
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Kampenhout

VERKEERSVEILIGHEID - SNELHEIDSCONTROLE OP ONZE WEGEN.

Ten einde de veiligheid van de weggebruiker (zwakken en andere) optimaal te beschermen werd door de
gemeenteraad unaniem beslist tot de aankoop van een snelheidsmeter. Deze aankoop gebeurde hoofdzakelijk op
vraag van huismoeders en socio-culturele verenigingen.

Zoals u wellicht weet is

DE MAXIMUMSNELHEID BINNEN DE BEBOUWDE KOM BEPERKT TOT 50 KM/UUR

behalve op de wegen waar een andere, hogere, snelheidsbeperking wordt toegelaten.
De bebouwde kom van de gemeente wordt aangeduid met de witte verkeersborden
met daarop de naam van de gemeente. Wij hopen dat deze aankoop en het gebruik
van het toestel zal bijdragen tot meer discipline op onze wegen en uiteindelijk de
verkeersveiligheid in het algemeen en deze van de zwakke weggebruiker in het
bijzonder, zal ten goede komen. ^—

BASISREGELS VOOR INBRAAKPREVENTIE

• U bent afwezig voor langere tijd:
- zorg voor een bewoonde indruk
- verwittig rijkswacht/politie, welke gratis toezicht houden op uw woning;
- andere hoeven het best niet te weten

• Kortstondige afwezigheden:
- sluit steeds ALLE ramen en deuren

• Verdachte gedragingen van personen en voertuigen vreemd aan uw buurt:
- noteer merk, nummerplaat,
- beschrijving personen
- verwittig de politiediensten

• Goed sluitwerk biedt meer weerstand

• Een alarminstallatie houdt de inbraak niet tegen:
- let op de plaatsingsvoorwaarden
- uw plaatselijke politie zal u hierover graag informeren

POLITIE NIEUWTJES

• Verloren Voorwerpen:
In de gemeenteraadszitting van 10.06.93 besliste de gemeenteraad voortaan, wanneer de noodzaak zich voordoet
een TOEWIJZING van gevonden voorwerpen te houden op de zondagvoormiddag van de tweede kermis, te

weten: de zondag NA 8 september of OP 8 september. Een dergelijke verkoop van alle op het gemeentehuis

binnengebrachte 'verloren voorwerpen' zal gehouden worden

OP ZONDAG 12 SEPTEMBER 1993 TE 10U30.
Een gedetailleerde lijst met de te koop aangeboden voorwerpen zal vanaf 15 augustus op het politiebureel ter
inzage liggen.

•De Heer ANTHOON Filip werd in de gemeenteraadszitting van 10 juni 1993 als stagedoend veldwachter benoemd.

• De ouders van schoolgaande kinderen worden er attent op gemaakt dat lichtweerkaatsende mouwstrips door het
gemeentebestuur via de scholen ter beschikking worden gesteld. Gelieve Uw schoolgaande kinderen aan te
sporen deze strips dagelijks te dragen. Op de openbare weg bij donker en bij nacht, handel zichtbaar en heel
doordacht, zorg bij iedere verplaatsing voor strips met lichtweerkaatsing.

•Alarminstallaties:
Het K.B. van 28 mei 1991 (B.S. van 08.06.1991) tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en



gebruik van alarmsystemen en alarmcentrales door beveiligingsondernemingen bepaalt:
De gebruiker van een alarmsysteem is verplicht binnen de 5 dagen na ingebruikname, de Korpschef van politie
hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In dit schrijven dient te worden vermeld wie als kontaktpersoon bij zijn
afwezigheid toestemming heeft om zijn huis te betreden en met de alarminstallatie overweg kan.
Alle alarmsystemen zijn onderworpen aan de goedkeuring tot ingebruikname en jaarlijkse controle door een
erkende installateur. De Korpschef van politie vraagt dan ook dat de gebruikers van reeds geplaatste installaties
hem schriftelijk hiervan in kennis te stellen met de vermelding van alle nuttige personalia van minstens één
kontaktpersoon.

OPGEPAST: De politie kan met alle middelen het alarm neutraliseren wanneer na 30 minuten de eigenaar of
kontaktpersoon niet kan bereikt worden of de verwittigde persoon niet ter plaatse is.
Deze oproep richt zich zowel tot particulieren als tot de firma's.

erkeer

VERKEERSVEILIGMEID BEGINT BIJ U!

- aangepast rijgedrag
- aangepaste snelheid
- eerbied voor voetganger en fietser

...HET HANGT VAN U AF!!

- Tijdens de jongste verkeerscommissie werd beslist om terug een aantal kruispunten aan te passen met
zogenaamde rotondes. U merkt het binnenkort.

- Wist U dat onze politie meer dan 400 P.V.-'s voor overdreven snelheid opstelde in de voorbije 12 maanden!
U bent verwittigd!

- Een aantal wegmarkeringen kregen hun jaarlijkse onderhoudsbeurt.

- Voetpaden (zwakke weggebruikers) werden aangelegd in
Hutstraat, Centrum, Tritsstraat en weldra Van Beethovenlaan, Laarstraat, O.L.Vrouwstraat.
Programma 1994: Aarschotsebaan, Bergstraat, Brouwerijstraat.

- Waarschijnlijk hebt U al gehoord van "Gar-pooling".
Verschillende mensen maken met één auto hun verplaatsingen. Huis - werk - huis.
Dit kan ook met wat afspraak, van thuis naar school en terug.
Bent u binnenkort ook een "car-pooler"?

electieve ophalingen... papier en glas

PAPIER

mag:

- alle zuiver papier en karton
- kranten en reklamebleden

- drukwerken

-telefoonboeken

- computerlistings en folders

mag niet:
- drankkartons, plastiek verpakking
- vuil ot besmeurd papier en karton
- geplastlticeerd ot voorgelijmd papier
(zoals etiketten, stickers, behangpapier, behang-boeken,
kartonnen tegels, ringmappen)

Alles moet deftig ingepakt worden in een kartonnen doos ot
samengebonden met een koordje (geen Ijzerdraad ot
nylon).
Gebruik NOOIT een plastic zak.

mag;

- hol ot plat glas
(zoals bokalen, flessen, vensterglas,
niet-gewapend glas, niet-gelaagd glas)
- geen stopsels ot capsules op de flessen

mag niet;
- lampen, TL lampen (meegeven met KGA)
- gewapend glas (d.i. met ijzerdraad in)
- gelaagd glas (autoruiten)
- spiegels
- porselein, aardewerk, gleis (bolstlessen)

Het glas moet in een open recipiënt zodat de kontrole door
ons snel en efficiënt gebeurt. Indien het recipiënt voor
hergebruik in aanmerking komt, wordt het door Interza
teruggeplaatst. Een kartonnen doos ot lichte plastic zak
wordt meegenomen. n



STRAATNAAM

SECTOR 1: 06.09.93-04.10.93-

^Aarschotsebaan

; Aarschotsebaari: ,
iAssentstraat : ^
: Assentveldwëg;
; Balkestraat '"■ ■
' Beemdstraat
bosstraat
; Bosveld weg
'Bukenstraat
Bundersweg

iHaachtsestwg.
Heideweg
Herentsiraat
Heystraat
Hellestraat
Hutstraat
Hutteweg

; Kalkhovenstraat
; Leuvensesteenweg , :
Maaldorstraat

): Mecbelsesteenwegjï
iMolekensstraat
lOude Haegestraat
'Oudestraat [■
Paddezijpestraat ■ '
pijgelstraat ;
Pijgélstraat r
ipchildovenstraatLL L;
;iSchoonstraat
;Schransstraat
Sint Antoniusstraat
Sparrendreef

:Stokstraat
iStreekweg
Térloónstraat
Terloonstvoetvvëg'L ■
ITobbackstraat H.. ^
■yekestraat' ' ■ ^
JVeldstraat, : ; :,
iVogelzanglaan ; ; : :
Woisetterstraal

IWielewaallaan
ïWildersedreef
SECTOR 2; 13.09.93-11.10.93-
®eemdstraat ; P; i, L;
Pegijnenstraat: r
^Brouwerijstraat. L:L;;:P;;P-L
ICaeitiberg ;
'Cellebroedersweg:. :3P||;igfeg
'Oorpelweg ; ,
.iDorpsstraat . , : .j;;tKfiSfc#,ft;ï
IGeliroedestraat -V iï'-iSIK
•Geilroedeweg ' :
jGemeentehuisstraat ■; j
jGezellelaan G. L
Haachtsostoenweg nr:2.3gt!i||3|:

sHaaohtsesteeriweg pp;:;®
Punderveld
■'Karnpelaarstraat ::>yywg
iKampelaarsweg : t ■ ;jL yïj P
Kerkstraat . /...LijSSyyP
:,Kloosterweg.: LLy,:; ;L 3yi i
Koeistraaf; y:3sr.;y:,i;|.33Sy^^
Tangestraaf,33133
Lauterveld 3 .:,3 - (S: .SSypSilM^ :3 3;:;;
Lauterweg ; . 333y|||i3P^
Molenveldweg
Nieuwwegen
Papenstraat
Perksesteenweg
Hoód Kloosterlaan
RubenslaanL
Rusthuisstraat ,33;r,y3|5||tj:::3
Stationsstraat j l
Stationsstraat;, j, ;33SStl|i6i3r
Stijn^ Streuyelslaar|;S3«iSyi3;33
Tenlerslaan.' .31 .S33;;L;f:p33y;;;
Triststraat ■ 3; ;;;
Van Beethovenlaan ■
VanDIJcklaan
Verstraetenlaan
Vleugeweg
Votvinkenstraal
VVarandestraat, ; 3' 3; j; 3 3; :
Wippeweide 33:333i' 3; 3^3

GEMEENTE STRAATNAAM GEMEENTE
-27.12.93 Wouterslaan P;333 3 3 3;'.|3.:;3333ïi;3 B;-: .:' 3 3 ' 'KA' ' '

KA-BÜ Wouterslaan P3333:.i.3::333:3Ky KA
KA-BU Zeypestraat;; 3 333:33 ji:;: yPf 3||Sf KA
KA-BU Zeypestraat '33 3i:33;33 '"3.33y.3r3:'.} KA
KA-BU SECTOR 3: 20.09.93 -18.10.93 -15.11.93-13.12.93

3KA-BU Acacialaan 3 BE
; KA Bergstraat BE

KA-BU Bergzijpestraat BE
3 KA-BU : : Broe<straal BE
3 KA-BU ; : Bulsornstraat BE
3:kA-BU :3vi3i: 3 D'Eestei herstraat BE :

KA-BU : Daallaan BE .3 ■ :
3KA-BU De Cl oixlaan BE' : 33 :333;
3KA-BU : Dijksiraat BÉ 33:33i3 33Sj;{.:3

: KA-BÜ Dreefstfaat 3 BE:'33:3;333S3::33:3:
KA-BU : . brieswegel 3 3 BE: ':3«f33:fii«!
KA-BU . ij-ïivpti Duitsboslaan 3 :3;; 333 j:; BE
KA-BU jPazantendal 3 BE
KA Prijselstraat ; BE
KA-BU 3Gerneeritewegel ' 33 :333 '3t .33 BE
KA-BU Groenstraat: 3 .33 3 3 BE
KA-BU 3GrpotvetdStraat;3 33333:3333 BL

: KA-BU Grootveldstraat 3 . 33' 3: . : 3 BE
KA-BU Haachtsesteenweg' ,3: BE
KA-BU : 3Haaehtsesteenvveg33ï33: :|3y3;3: BE
KA-BU 3, 333tBli 'Hellebosstraatjp BE
KA-BU ' : Herderveld 3.3:;33ï3||||;plj3B^ ■  ■ BE: 3333:3 f'V
KA-BU 3 HihekaertstraaL 3;>3 i:': 3
KA-BU 3tdQögheidèstraa1jë3333 3|333333y^ .  .bê:33 33:333.:.:.3:E,:;
Ka-bu Hurnolgcmseweg BE'33:3:3: 3:33:3
KA-BU ;3 3 3 Irislaan 3 BE ■v;.: :,,:,!;;;: 3 33
KA-BU Kaasdaverweg ; BE3533:"5:333:i:3:33 3::3
KA-BÜ .3 Karnpenhöutsebaan 333 'ffffï'pfb . BE3: .3:3 3 333:33.:3,3:333
KA-BU 3 Kampenhoutsevoetweg BE: :.:::':33:3:.:.33 :.ï33.:
KA-BU ' 3 'Kapelstraatje 3 ' : :3 i3;3j 33, 33 3:': ■ BÉ3.;::33.lf3;31ï3:i:

: KA-BÜ 'Katténrtansbosweg 33 33333333 3 . . . .BE3:3:33i.3.:::f33::3
' KA-BU Kerkwegel BE ■:33:::333:3;:.!:3

KA-BU 3 3 3 3 KWekelaarstraat
KA-BU 3 Krökuslaah : BB^^ysmSh
KA-BÜ ; Kutsegcrnstraat BE33.:3133j|3.»,S:

' KA-BU ' ^ ^ 3 33331 Kutsegemstraat BÉ':3:,fl5:3:.:ai;
KA-BU 3 33'3351 Lange Kerkweg 'BE:33 3 53 ;3::s|:.|Si3i
KA-BU 3 33: Leibeeklaan ■BÈrimmm
KA-BÜ 3 3 ' , Lellebaan : 3. '3 333 333 ; 33 3333 ■ BË'3|3:Si33 3;i3i;:

-15.12.93 Lelleveldbaan ,3 i.:'33 3 jii'Si:,;:.:;,:' ■  BE3:::3333M3:3i4
3KA3 - 33.,...3,:3:33,333:3;3a 3 l.emrncnkonsstraat '{fgyps;':;. ■  BE3.3:33ï333!3:5ie3:33:È3
3-KA3'3^-;33333:33|;iÈa ' Lépelsfraat 3 ' 3 jpyByi'IP .  bE'3 i33l3K3.:333S
■ ■ KA33, , 333;;: :; :33,333ra 3 Losweg . 3,3 ,,.3 3 333 . 33 3 : ::fli333.3: ■ BË'3i33::3ö3.33;ia

KA : 3 3 3 3: 3 Loverdal BE3:ï3l3!!|35|Sïi
: KA 3 ; ' IVIiddènstraat .33 3 ■ BE^smssmi
::KA 'Molenveldwegp: ; ; :: ::' ' : : 3 BE-mmBmi

KA 3 : 3 3'Neygenbaan3 ■  ' ■ BE.::33l;i3Ï3i:353;3
KA. 3 Notonlarendreef .'.:.fiÉ3;33|i3a333'3:!;fc
KA' ; Oüdenhulsbaan 3 * 3 3 3s3:33:3.l3:3:3::'BE33i:33W^^^^^^
KA i'lPastorijstraat 3 BE
KA' : Perksesteenvyeg ■ : '33 3 3.3.3 : 3:'3Miilt BE

3BÈ' ' ' ■ . ■ ' . .33.33. 33,Resedalaan33,33 3 333;33.3'33 BE
3.KA. .333. .3 3: Rözenlaan- ,333.3|3,3 33;.3.: ' :3333mS!I BE

KAr : .3 ' 3bcböolstraaL33;3 3 33:.33 . :3 3333 3333 3335 BE
3KA. .3 3 Sint Lamberiusstraat jjiis ïSlliïlïjiCÖte^
KA 3 Sint Servaesstraat :;3;33::|S33iï:3ëi.i:fi»^^^^^
KA 3 Stiggelstraat : '3: :535:335333:Bi:;3:3M^^^^
KA3 3 TorSbroeklaan 3::3.:3:.3;:;;:::3:::-BËtSS«
KA . Vijverstraat 3,:!::': 3gE:3i:33i.;.5p
KA ; Visserijlaan 3 : .3' ■ ■3: 3::BE::333:ï:3;'Sr3333
KA Watermolenstraat ' :' ..3.PE333::;
KA SECTOR 4; 27.09.93 - 25.10.93 22.11.93-20.12.93
KA : Ahornbomenlaan ' KA-NE-BE: . 3
KA 3 Balkestraat 33 3 •L .• :5:: :.3:nI 333:: 3:3;3:3.3;:3:,
KA 3 3 ' ' ; : ;33t 3 Binnenveldstraat. 35: ':3'NÉ533.3: :.::3 33:.:3:' '3
KA Biststraat 3 ■3... :3. . ...3:3Gê333333:3 '3:.3333;::3
KA 3 Bpgaertstraat .3:'..3333:;3|s|É3333::3:::3.'''V.::'.r
KA 3 Bulsornstraat 3: 3333;33::3i .3KA-NE-BE 3 3 3 .
KA Casemiciasraat 333' 3.33:3 : 33NE: : . 3.. 3. 3:. 3
KA Ü9rpelstraat33 3 3 . g.: j y.,; 3:33:.33:.:3.:33:kA-NE-BE.33.3.:^^
KA . Ltriesslraat ''■3..; 3: ::33.:::.3:33.::3.:::jgE:. 3;:;::,::!:'3.^
KA 3 Eekhoornlaan 3;5 33::::3::;:: 3 3 3kA3NE-BE :3::3
KA Egellaan 3. . : 33 3 3 ' 3:33 ^:3 v 3:.: : ' ::: 33 KA-NE-BE '; 3
KA Glimworm laan 3 3 3 3 ::: 3 3 3:, 3 '';3.3; 3 '33 3
KA Grotwcge! 3 3  : : KA-NE-BE
KA Gursomstraat 33 3 33 :  3' 3 : 3 : kA-NE-BÉ :
KA Hasseltvoetweg 3 .  : KA-NE-BE
KA 3Üeèrtbaan3::- 33.. .3 .33' 333.i, 333.'3 33 ■  . NE .
KA Helclesfraat ' 3: 33 3 3' 3 KA-NE-BEKA PIKl Jagorslaan KA-NE-BE ■
KA Kasteellaan 33.33 ' :3 . 333 3 3 3::':33' 'KA-NE :

'20.09.93-15.11.93



STRAATNAAM GEMEENTE

Kerkhoflaan NE

Kdrtestraat NE

Kruisstraat NE

Kvverpsebaan NE

Laarstraat NE

Lentelaan: KA-NE-BE

ListstraatL NE

Meeriaan KA-NE-BE

Minneweg : :: L KA-NE-BE

Molenbaan NE

Molenbeekwégel : NE

Molenveldweg ^ KA-NE-BE

Molenveldweg BE

Mostaardstraat NE

Nederokkerzeelstraat NE

Neerstraat NE

Nieuwe: Kassei NE

Nieuwelaan,,:.^ NE

STRAATNAAM GEMEENTE

O.L. Vrouwstraat NE

Ipude Brusselsebaan NE

: Oudenhuisbaan NE

:Tatrijzenlaan KA-NE-BE

Peperstraat NE

Schoevaertsstraal Fr. ; : NE

Sint Stefaanstraat NE

Stationstraat KA-NE-BE

TerBronnenlaan KA-NE-BE

TIendeschuurstraat KA-NE-BE

Van Bellingenlaan KA-NE-BE

Verstaetenwegel NE

Voortstraat '' KA-NE-BE

Walemhoekstraat, NE

Waterstraat NE

: Windmolenlaan i «8 NE

: Wybosweg NE

ociale zaken

ViRMINDERING OP HIT OPENBAAR VERVOER (NIVIBS-NMVB)
Wie het statuut van W.I.G.W. geniet, kan een kaart bekomen die een vermindering toestaat zowel op de lijnbussen
als op de spoorwegen.
De verminderingskaart dient aangevraagd te worden in een station van de Belgische Spoorwegen op vertoon van
het lidboekje van de mutualiteit en het daarbij horend kaartje. Om na te gaan of U erkend werd als W.I.G.W. moet
het codenummer op het lidmaatschapskaartje van de mutualiteit eindigen op het cijfer 1.

Buiten deze verminderingskaart biedt NMBS nog andere interessante kortingen.
•Er zijn mogelijkheden die kunnen benut worden over het ganse jaar, tijdens bepaalde vakantieperiodes of ter
gelegenheid van sommige evenementen:

- de Muiti Pass voor minigroepen
- de Golden Railpass voor de 60-plussers en hun kleinkinderen
- de GO Pass voor jongeren van 12 t/m 25 jaar
- Een dagje aan zee - Een dag in de Ardennen
- het Weekend-biljet heel het jaar door verkrijgbaar
en sommige weekends voor een verlengde periode
- de B-dagtrips naar de Zoo, de grotten van Han, de Lesse, de Leie, een atraktiepark...
- met de Trein + fietsformule kan je in 61 stations een fiets huren
- Benelux tourrail - Benelux weekend

In elk Belgisch station zal men U graag inlichtingen verstrekken.

pen monumentendag 1993

ZONDAG 12 SEPTEMBER

Kampenhout neemt dit jaar niet deel aan de Open Monumentendag.
Een gelegenheid temeer om buiten onze gemeente een monumententochtje te maken.

OPEN MONUMENTENDAG^

1  *** 1
l*AiO *1
I* /V n *1

>  * ★ * >
'"open monumentendag'"

Een aanrader ook is de "Nacht van het Monument" te Antwerpen op 11 september, de vooravond van Open Monumentendag.
Antwerpen, hoofdstad voor Europa In 93, mag dit jaar als gaststad optreden voor de officiële openingsmanifestatie van de
Europese Monumentendagen. . u»
Op talrijke plaatsen in de stad zullen die avond kunstenaars allerlei monumenten letterlijk en figuurlijk in het licht stellen.
Vooral dan: dé oude stad met de Kathedraal; het "Zuid" met het museum voor Schone Kunsten en de gedempte
Zulderdokken- het Centraal Station en de pas gerestaureerde Bourlaschouwburg, waar vooraf tal van binnen- en
buitenlandse genodigden een Academische Zitting zullen bijwonen. Tijdens de Nacht van het Monument worden bovendien
een hele reeks animatle-aktlvltelten georganiseerd. w



BERICHT AAN Pi iiVOLKING

Het gemeentebestuur van Kampenhout deelt aan de bevolking mee dat, in uitvoering van het Gemeentelijk
Miiieukonvenant, alle grondwaterwinningen op het grondgebied van de gemeente Kampenhout moeten gemeld
worden op de technische dienst van de gemeentelijke administratie. Dit dient te gebeuren ten einde de gemeente
toe te laten een degelijke inventaris op te stellen van grondwatercaptaties, vooral dan door kleine partikuliere
verbruikers.

Onder grondwaterwinningen wordt verstaan: alle putten (voor huishoudelijk verbruik, maar ook voor
beroepsdoeleinden, landbouwers, veetelers, enz...), opvangplaatsen van koelwater, draineerinrichtingen,
bronbemalingen en over het algemeen alle werken en installaties die tot doel hebben of tot gevolg hebben
grondwater op te vangen. Het betreft hier zowel tijdelijke als permanente werken en Installaties.
Meer informatie en eventuele formulieren zijn te verkrijgen op voormelde dienst.

MILIEUREGLEIVIENTERING: IVIiLDINGSPLICHT NOODZAKELIJK

Bestaande inrichtingen die vroeger niet vergunningsplichtig waren, maar sinds het VLAREM (Vlaams reglement
betreffende de Milieuvergunningen) wel, kunnen zich in regel stellen via een aktename.
Hier volgt een overzicht van huidige VLAREM-activiteiten die vroeger niet vergunningsplichtig waren en die nu
moeten gemeld worden:

• biociden (met uitzondering van bepaalde stoffen die specifiek in het ARAB zijn vermeld)
• exotische vogels: vroeger enkel vanaf 20 stuks
• varkens: vroeger enkel vanaf 200 in agrarisch gebied
• drukkerij: vroeger enkel drijfkracht van de specifieke drukkerijmachines
• transformatoren: vroeger slechts vanaf 250 KVA
• farmaceutische stoffen (met uitzondering van bepaalde stoffen die wel specifiek in het ARAB zijn vermeld)
• mazoutopslag vanaf 5.000 liter
• laboratoria: apothekerslabo's waren vroeger uitdrukkelijk niet vergunningsplichtig
• danslokaal: vroeger enkel als de dansvloer meer dan 100 m^ bedroeg
• rijscholen: de aktiviteiten op zichzelf waren niet vergunningsplichtig
• opslagplaats losse granen: vroeger was dit enkel vergunningsplichtig indien het ging om meer dan 1.000 kg,
opgeslagen op minder dan 50 meter van andernans woning

Voor aanvragen en nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de milieuambtenaar Stef Bonhomme.
Telefoon: 016/65 99 04 Dinsdagavond 17u-20u

K,G,A.

Resultaten opgehaalde K.G.A. (eerste inzamelronde februari '93)

- Verven, inkten, lijmen, harsen:
- Olie en vetten (incl. frituurvet):
-Solventen:

-Zuren:

- Basen:

- Schoonmaakmiddelen:

-Batterijen:

- Gemengde samenstellingen
(spuitbussen, pesticiden),....:

301 kg

630 kg

94 kg

2 kg

35 kg

58 kg

715 kg

230 kg

Dank voor uw medewerking aan een beter Kampenhouts milieu!
Deze 2.065 kg (alléén eerste ophaling) kwamen anders... elders
terecht!

Volgende K.G.A.-ophalingen
Sectori: 2 sept.-4nov.
Sectorll:9sept.-9nov.
Sector III: 16sept.-18nov.
Sector IV: 23 sept.-25 nov.

8 Totaal: 2.065 kg



BRUIKBAARHEID VAN HET '^PUTWATiR"
In de milieubeleidsnota 1993 "Grondwater", goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van januari werd het
volgende gesteld:
De vervuilingsgraad van het grondwater is in tegenstelling tot de vervuiling van het oppervlaktewater moeilijk
meetbaar. Hoewel de vervuiling meestal veroorzaakt wordt door op of in de bodem rechtstreeks terecht komende
stoffen is de kwetsbaarheid van het grondwater afhankelijk van de hydrogeologische bodemsituatie. Op basis van
een aantal criteria werd in 1989 een kwetsbaarheidskaart opgesteld van het grondwater voor het hele Vlaamse
grondgebied.
Hoewel er voor het hele gebied van Vlaanderen tot nog toe geen gestruktureerd grondwaternet werd uitgebouwd,
werd door het IHE in 1985 een onderzoek verricht naar de kwaliteit van het putwater in Vlaanderen. Van de
onderzochte private putten, in principe van mensen die niet op het openbaar waterdistributienet aangesloten zijn,
waren er in de provincie Brabant 742 van 792 putwaters, hetzij 93,7% die niet aan de drinkwaternormen voldeden.
Om een idee te krijgen van de problematiek en de verspreiding van de waterputten in Kampenhout zal een enquête
uitgevoerd worden.
De inwoners die hun woning niet kunnen aansluiten op het drinkwater zullen hun putwater gratis kunnen laten
analyseren. Aan de hand van de resultaten van de bestaande en uit te voeren analyses zal een kwaliteitskaart

opgesteld worden van het grondwater in Kampenhout.
Eind 1992 waren ± 3.600 woningen te Kampenhout aangesloten op het drinkwaternet. De totale lengte van het
waterleidingsnet in onze gemeente bedroeg toen ± 125 km.
Inwoners die hun putwater wensen te laten ontleden, neem kontakt op met Mevr. Karla Rutgeerts (016/65.99.75,
tijdens de kantooruren) ofwel met Dhr. Stefan Bonhomme (dinsdagavond tussen 17.00 u. en 20.00 u. op het
gemeentehuis, 016/65.99.04)

port is tof

Volgende aktiviteiten zijn reeds gepland voor de volgende maanden:

•  initiatie volleybal voor jongeren vanaf 11 jaar.
Inlichtingen: Sportdienst (016/65.99.75)

•  initiatie basket voor jongeren vanaf 9 jaar.
Inlichtingen: Sportdienst (016/65.99.75)

• wandel mee in het kader van de 11 -11 -11 -actie op zaterdag 13 november.
Start: 13.30u in de sporthal van Berg
Omloop: 7 km en 15 km

• eindejaarsjogging, een iniatief van de joggingclub Joka, i.s.m. de sportraad en sportdienst SPD
op 26 december 1993.

4

In het kader van de BLOSO jeugdsportcampagne organiseert de Brabantse stuurgroep jeugdsport op
ZONDAG 26 SEPTEMBER 1993 voor de tweede keer de

JEUGDSPORTIVAL
in het BLOSO sportcentrum te Hofstade.

Deze manifestatie heeft net zoals vorig jaar de bedoeling om jongeren tussen de 12 en 18 jaar aan te
sportbeoefening en hen in kontakt te brengen met diverse sporttakken. De jongeren zullen nl een keuze kunnen maken uit 28
verschillende sporttakken waaronder mountain bike, klimmen op mobiele khmmuur, L

■ Jonoeren die tussen 10 u. en 17 u. aan minstens drie sporttakken deelnemen worden tevens beloond met een gratis
ioptiden. Ditjaarzijn hetlHE DINKY TOYS die de JEUGDSPORTIVAL zullen afsluiten.
inlichtingen kunnen bekomen worden op de sportdienst. Tel. 016/65.99.75. " V

1



ampenhout, mijn huis... een thuis

Op 3 september 1991 mochten wij onze 10.000 ste inwoner verwelkomen.
Inmiddels is ons bevolkingscijfer gestegen tot 10.220 personen.

De vestiging in een nieuwe omgeving vergt vrij vaak een grote flexibiliteit en verloopt niet steeds feilloos. Enerzijds
komt men terecht in een nieuwe leefwereld, misschien wel zonder vrienden of bekenden in de onmiddellijke buurt.
Anderzijds stellen zich toch ook een aantal problemen van praktische aard.

Vragen in de zin van "WAAR KAN IK TERECHT VOOR...?"
klinken de meeste inwijkelingen ongetwijfeld vertrouwd in de oren.

Aangezien de noden van onze bevolking ons nauw aan het hart liggen, heeft het Kollege van Burgemeester en
Schepenen het idee opgevat de nieuwkomers de mogelijkheid te bieden, op informele wijze, kennis te maken met
hun gemeente (bestuur, cultureel en historisch erfgoed, verenigingsleven, onderwijsmogelijkheden,...).

Derhalve hebben wij de intentie tweemaal per jaar een samenkomst te organiseren in de raadszaal van het
gemeentehuis. Wij zullen trachten een algemene belichting van Kampenhout en haar deelgemeenten te geven,
gevolgd door een gezellige babbel met een drankje en... mogelijkheid tot vraagstelling. Voor de uiteenzetting
hebben wij beroep gedaan op een erkende gids. Gelieve alvast volgende datum en uur vrij te houden in uw agenda:

VRIJDAG 24 SEPTEMBER '93 - 20 UUR.

Diegenen die zich gedurende de laatste zes maanden in onze gemeente gevestigd hebben, zullen per afzonderlijk
schrijven worden uitgenodigd. Alle andere geïnteresseerde inwoners zijn eveneens welkom.
Gelieve om praktische redenen uw deelname uiterlijk op 20 september e.k. telefonisch te bevestigen op de nrs.
016/65.99.31 (Mevr. Kemps)-016/65.99.34 (MrJans).

Wij hopen ten zeerste U te mogen verwelkomen.

eegedeeld

In het kader van 11.11.11 gaan er naast de gewone huis-aan-huis inzameling de volgende aktiviteiten in onze
gemeente door.

V00RAFGAANDAANHET11.11.il WEEK-END
In alle kleuterscholen krijgen de kleuters de gelegenheid om mee te werken aan een wedstrijd tot ontwerpen van
affiche met slogan.
Voor alle lagere scholen gaat er op 8 november in de sporthal van Kampenhout de voorstelling "Pancho Y Pablito"
door. Dit is een gespeelde vertelling over het dagelijks wel en wee van straatkinderen in een Latijns-Amerikaanse
grootstad, gebracht door Pierre De Cock.

OP 13 NOVEMBER, ONS DERDE WERELDFEEST IN DE SPORTHAL VAN BERG.
Van 14 tot 17 uur

Van 17 tot 20 uur

Van 20 tot 24 uur

Spel zonder grenzen met de jeugdverenigingen.
Mogelijkheid om te genieten van een overheerlijk exotisch gerecht.
11.11.11-kwis:

Een ploegenkwis voor alle leeftijden met vragen over alle mogelijk denkbare onderwerpen.
Kwis master wordt ******* (de naam van deze waarschijnlijk bekende Vlaming is bij het ter
perse gaan van dit artikel nog niet bekend).

Dit alles wordt georganiseerd door het plaatselijk 11.11.11-komté en is gesteund door de scholen, plaatselijke
handelaren, verenigingen en het gemeentebestuur.

Voor meer informatie tel.: 016/65 12 42



eroepsopi in

VDAB

VLAAMSi DIENST VOOR ARiilDSilMiPPiUNQ EN BEROEPSOPLEiPlNG

BEROEPSOPLEIDING - BEROEPSHERSCHOLING

VDAB geeft regelmatig cursussen, voor werkzoekenden, voor aktieve werknemers/bedienden en voor bedrijven.

Het uitgebreid net van opleidingscentra van VDAB beschikt over het recentste technologisch materiaal.

• Voor de werkzoekenden zijn de opleidingen volledig gratis.
Andere voordelen: behoud van werkloosheidsuitkering; een opleidingsvergoeding van ± 29 fr netto per uur;
terugbetaling van de vervoerskosten tegen de tarieven van het openbaar vervoer; vrouwelijke cursisten die een
kind hebben van minder dan 2"^ jaar krijgen een opvangpremie van 160 F per halve dag opleiding.

• Voor aktieve werknemers/bedienden worden zaterdagcursussen gegeven. De kostprijs beperkt zich gewoonlijk
tot een vergoeding van het te gebruiken materiaal.

• Bedrijven kunnen afspreken voor een aangepaste bijscholing van hun personeel. De lessen gaan meestal door
tijdens de gewone werkuren.

• Ter informatie: raadpleeg regelmatig de aankondiging van nieuwe opleidingen in de inkomhal van het
gemeentehuis en van het sportcentrum aan de Zeypestraat.

tuderen

STUDEREN ALS VOLWASSENE... DAT KAN!

Met deze slogan start Tweedekansonderwijs in september 1993 zijn 14de schooljaar.
TKO geeft cursussen op het niveau van hoger secundair onderwijs. U kan bij ons verschillende richtingen volgen:
OVERDAG: Kantoor

Ecotechniek

Menswetenschappen
'S AVONDS: Wetenschappen

U bereidt zich voor op de examens van de middenjury, samen met andere volwassenen en onder begeleiding van
een gediplomeerd leerkrachtenteam. Zo kan u een gehomologeerd diploma hoger secundair behalen.

Maar een cursus volgen in TKO kan ook interessant zijn...
• om een vreemde taal te leren. U heeft de keuze tussen Frans en/of Engels, opgesplitst in vier niveaus, van 3 of 4
uur per week.
• om uw wiskunde-kennis op te frissen, nuttig als voorbereiding op wervings- of bevorderingsexamens.
• om de algemene kennis te vergroten en de actualiteit beter te begrijpen: milieuleer, massamedia, aardrijkskunde,
geschiedenis, enz.

Vraag onze uitgebreide programmabrochure aan om u op tijd in te kunnen schrijven!
Ruelensvest 115,3001 Heverlee - Tel. 016/22 45 46



omposteren

SPECIAAL DOSSIER: "COMPOSTEREN"

Uw groenafval en huishoudelijk afval recycleren. Dat heetcomposteren!

Meer dan de helft van het gewone huisvuil bestaat uit organisch huishoudelijk afval! Uw groenteresten, uw tuinafval
kosten u dus heel veel...! De omzetting van uw organisch afval kan gebeuren met behulp van een compostvat.
Thuis, in uw school of instelling, draagt u, door te composteren, bij aan de vermindering van het huishoudelijk afval.
Als u dan de verkregen compost uitstrooit, verbetert u de structuur van de grond, of deze nu zanderig of kleiactig is
(tuinen, gazons,...)

MAAR WAT IS COMPOSTEREN EIGENLIJK?
Composteren is een biologisch proces;
Verschillende elementen doen hun werk: micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, variëteiten van larven,
regenwormen, kevers zetten de resten van fruit, groenten, keuken- of tuinafval om in een geurloze, donkerbruine
substantie die men "compost" noemt.
Er is tevens voldoende vochtigheid en verluchting nodig om het actieve leven van deze micro-flora en -fauna te
bevorderen. Tijdens het ontbindingsproces, is er een natuurlijke warmteproduktie van 40° tot 5G°C. Dit activeert de
micro-organismen en versnelt op die manier het proces.

HET VAM-VAT
Het vat is een soort van silo die op een eenvoudige en hygiënische manier kan worden gebruikt.
Het bestaat uit een kompostsilo met een deksel, maar met verluchting en in contact met de grond langs een
geperforeerde bodem. Voor de verluchting van de inhoud wordt gezorgd door ribben en gaten in de bodem van het
vat.

HOE GAAT MEN TE WERK?
Eerst moet men een goede plaats vinden.
Door de kleur kan het gemakkelijk in de tuin passen; het verdient de voorkeur om het neer te zetten op een zonnige plaats:
de warmte verhoogt de temperatuur in het vat, waardoor de compostering wordt versneld...
De verluchting langs de gaten in de bodem en het contact met de grond gaan samen: de verluchtingsgaten mogen
niet verstopt geraken en de regenwormen moeten kunnen doordringen om het afval te verwerken.

HET VAT MOET WORDEN VOORZIEN VAN EEN GRONDLAAG:
De geperforeerde bodem is belangrijk voor de verluchting en daarom is het aangeraden om een eerste laag met
grof materiaal aan te brengen, zoals fijne twijgen, bloemen, plantenstengels. Men moet afwisselend organisch afval van
de keuken en tuinafval aanbrengen. Wat oud compost, uitgespreid over de materie, versneld het op gang komen
van de compostering.

OM HET RENDEMENT TE VERHOGEN:
Men kan de bloemen- en plantenstengels in kleine stukjes versnijden om de ontbinding te vergemakkelijken.
De vermindering van het volume veroorzaakt een verdichting. Om te zorgen dat het compost verlucht wordt, moet
men het met behulp van de beluchtingsstok losmaken.

DUUR VAN DE COMPOSTERING?
De natuur neemt haar tijd. Een jDeriode van zes tot acht maanden is nodig opdat het afval in compost zou worden
omgezet. Tijdens deze periode, kan het organisch afval van een gezin van drie personen gemakkelijk in het vat
worden gegooid; tijdens de compostering zal u een spectaculaire vermindering van het afvalvolume merken...

WAT KAN ER IN EEN VAM-VAT?
Al het organisch afval, dat bio-afbreekbaar is, uit de tuin en uit de keuken.
Enkele voorbeelden: groenteresten, aardappelschillen, verwelkte bloemen...
Klein tuinafval: bladeren, gras, bloemen, snoeiafval.
De te vermijden materies zijn kattebakvulling, kranten, oud brood, resten van gekookt voedsel, de Inhoud van een
stofzuigerzaken uiteraard plastic, glas, textiel, nylon...



emeentelijke subsidie

GEMIEENTELIJKE SUBSIDIE BIJ AANKOOP COMPOSTVAT

Bij aankoop van een compost-vat van min, 200 liter krijgt u van de gemeente een subsidie van 800 BF.
De voorwaarden tot het bekomen van deze subsidie vindt U in onderstaand uittreksel uit de notulen van de
gemeenteraad van 10 juni 1993.

Art. 1; In uitvoering van het afvalstoffenplan zal het gemeentebestuur de aktie rond het zelfcomposteren ,van
keukenafval en klein tuinafval stimuleren door het verlenen van een toelage bij aankoop van een compostvat.

Art. 2: Met ingang van 1 september 1993 wordt bij aankoop van een compostvat met minimale inhoud van 200 liter
een éénmalige toelage ten bedrage van 800 fr verleend aan de inwoners van Kampenhout die hiertoe een
aanvraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 3: Het toekennen van de toelagen is onderworpen aan volgende voorwaarden:
- de aanvraag om toelage dient te gebeuren door middel van een bij het gemeentebestuur van Kampenhout te
verkrijgen aanvraagformulier.

- bij de aanvraag om toelage dient het origineel faktuur betreffende het aangekochte compostvat gevoegd.
- de koper van een compostvat die de toelage aanvraagt dient ingeschreven in de bevolkingsregisters van
Kampenhout. ^ u,- ^

- het compostvat mag enkel gebruikt worden in de door de koper opgegeven tuin die op het grondgebied van
Kampenhout moet gelegen zijn. . n

- de koper staat controle toe op aanwezigheid en het gebruik van het vat aan de daartoe, door het College van
Burgemeester en Schepenen, aangestelde pers(o)n(en).

- het vat mag niet doorverkocht, geruild of aan derden afgestaan worden, tenzij terugbetaling aan de gemeente van de
bij de oorspronkelijke aankoop verkregen toelagen.

U kan een compostvat bestellen in de sporthal van Kampenhout
tel. 016/65 99 75 - vragen naar Carla RUTGEERTS.

ericht aan de bevolking

Met de ingebruikname van onze nieuwe telefooncentrale kan U vanaf nu de gewenste dienst rechtstreeks bereiken.

Secretariaat 65.99.22

Burgerlijke stand 65.99.31

Bevolking 65.99.11

Rekendienst 65.99.12

Technische Dienst 65.99.01

1' Ontvanger 65.99.72

Politie 65.99.61

Loods 65.99.76

Sporthal 65.99.75

Vanal nu hooft umotmeei van. 'tièfj
J kastje mat dé muurl /

Wij herinneren de bevolking aan de schepenkollegebeslissing van 30 maart 1993 om vanaf 1 april 1993 geen
toelating meer te geven tot het afvuren van vreugdeschoten.



eest

FEEST DERPE LEEFTIJD EN IWUNDER-VALIDEN

Op donderdag 30 september e.k. organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw het jaarlijks Feest van de Derde
Leeftijd en Minder-Vaiiden, voor alle gepensioneerden en minder-validen van groot-Kampenhout. U hoeft dus echt
niet bij een gepensioneerdenvereniging aangesloten te zijn om te kunnen deelnemen. Hierbij wordt U van ganser
harte uitgenodigd.

Onze feestnamiddag zal doorgaan in de sporthal - Zeypestraat 26 te Kampenhout. Het programma is tweeledig:
• Vooreerst wordt aan alle gepensioneerden en minder-validen van groot-Kampenhout om 12 uur een smakelijk
warm middagmaal aangeboden bestaande uit tomaten roomsoep, gevolgd door kalkoenmedaillon met
champignonsaus en frietjes.
• Om 14u30 starten wij met een denderend ontspanningsprogramma m.n. de "Mare Dex Show". De algemene
presentatie en animatie werd toevertrouwd aan niemand minder dan Mare Dex zelf. Tevens engageerden wij voor
U Norma Hendy en het komisch duo Louis & Albert.

Teneinde elkeen de kans te geven aanwezig te zijn, werd ook dit jaar een busdienst voorzien zodat U probleemloos de
feestzaal kunt bereiken. Nadien wordt U veilig terug thuis gebracht. Indien gewenst, zal iemand U begeleiden om
het op- en afstappen te vergemakkelijken.

De afhaling zal met drie bussen gebeuren. De route ziet eruit als volgt:

• de 1 e bus vertrekt om 11 uur aan autocars De

Voeght en vervolgt dan zijn weg met volgende
opstapplaatsen:
1. hoek Oudestraat - Haachtsesteenweg
2. bushalte Bosstraat

3. bushalte Vierstraten

4. kerk Buken

5. hoek Schoonstraat - Balkestraat - Bukenstraat ;

6. park van Reist
7. kapel Ruisbeek
8. grot Nederokkerzeel
9. hoek Driesstraat - Waterstraat-

F. Schoevaersstraat

10. kerk Nederokkerzeel

11. kapel Nederokkerzeel - Laar
12. manége (Laarstraat - Neerstraat)

• de 2e bus vertrekt om 11 uur aan de kerk van

Kampenhout en vervolgt dan zijn weg met volgende
opstapplaatsen:
1. hoek Tritsstraat - Kampelaarstraat
2. SintServaeskapel
3. Perksesteenweg
4. Bulsomstraat

5. Kutsegemstraat
6. Groenstraat

7. hoek Résédalaan - Lemmekensstraat

8. kerk Berg
9. parking Rijksmiddenschool - Tiendeschuurstraat

• de 3e bus vertrekt om 11 u25 aan de hoek

Haachtsesteenweg - Hubert Tobbackstraat en
vervolgt dan zijn weg met volgende opstapplaatsen:

hoek Hubert Tobbackstraat - Heideweg
hoek Beemdstraat - Geilroedestraat-
Zeypestraat
hoek Cellebroedersweg - Caemberg -
Langestraat

hoek Langestraat - Begijnenstraat

Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

Het einde van deze feestnamiddag wordt voorzien
omstreeks 18u. Dit rijkgevuld programma wordt U
aangeboden aan de democratische prijs van 150,- fr. per
persoon. Diegenen die uitsluitend aan het
showprogramma wensen deel te nemen, betalen 50,- fr.
als deelname in de kosten.

Om organisatorische redenen moeten wij uiteraard tijdig
het precieze aantal personen kennen die met ons de
warme maaltijd wensen te gebruiken. Daarom verzoeken
wij U vriendelijk Uw inschrijvingen te regelen vóór 22
september 1993 bij één van de hiernavolgende personen:

Kampenhout:
Gemeentehuis Kampenhout
Dienst Burgerlijke Stand of pensloendienst 016/65.99.31 of 65.99.71
Mevr. L. Wouters-Vandermelren

Fr. Wouterslaan 1-1910 Kampenhout - 016/65.53.87

Nederokkerzeel:

Elskens Constant

Nieuwe Kassei 2-1910 Kampenhout - 016/65.71.28
Verdeyen Sylvain
Laarstraat 38 -1910 Kampenhout - 016/65.51.09

Buken:

Van den Broeck Frans

Oude Flaegestraat 5-1910 Kampenhout - 016/60.09.66

Reist:

Burgemeester Verhoeven
Aarschotsebaan 93 -1910 Kampenhout - 016/65.52.58
Mevr. MIchlels-Verryt
Leuvensesteenweg 9-1910 Kampenhout - 016/65.00.42

Berg:
Mevr. Vandermeiren

De Becker A. - Bergstraat 45 -1910 Kampenhout - 016/65.73.18

Wij hopen dat ook U er dit jaar zult bij zijn. Tot dan.

Uw burgemeester. Marcel Verhoeven




