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urgerlijke stand

A. BURGERLIJKE STAND OVERZICHT

1991 1992 1993

- geboorten 129 129 127

- erkenningen 5 4 3

- huwelijksafkondigingen 93 78 90

- huwelijken 54 46 54

- echtscheidingen 9 19 9

- overlijdens 117 104 97

- inwilliging nationaliteitskeuze 1 1
i

2

A. VIERINGEN 1991 1992 1993

- briljanten bruiloften 3 1 1

- diamanten bruiloften 3 5 7

- gouden bruiloften 17 16 13

ij staan steeds tot uw dienst

Nieuw adres R.V.A.: Leopoldstraat 25A 1800 VILVOORDE

Nieuw tel. nr. 02/255.01.10

Nieuwfaxnr. 02/255.01.19

Secretariaat 65.99.22 Burgerlijke stand 65.99.31

Bevolking 65.99.11 Rekendienst 65.99.12

Technische dienst 65.99.01 Ontvanger 65.99.72

Politie 65.99.61 Loods 65.99.76

Sporthal 65.99.75 Pensioendienst 65.99.71

Bibliotheek Campus 65.99.79

Rijkswacht Kampenhout elke werkdag open; van 8.00 tot 12.00 en van 15.00 tot 19.00
Tel.: 016/65.52.30

Rijkswacht Vllvoorde 24 uur permanentie

Tel.: 02/251.59.47 of 101



CMW

OPENDiUFtPAO: OPMW IN RUSTHUIS MOLlNSTii
Op 29 mei (Kampenhout kermis) houden het OCMW en het rusthuis opendeurdag.

Voor het rusthuis is deze dag al een traditie. Je kan er eens kennis maken met de thuis van onze bejaarden. De be\woners stellen er
hun zelfgemaakte handwerkjes tentoon en bieden ze ook te koop aan. Je kan er even verpozen bij een drankje en een stukje
taart.

Voor het OCMW zal dit pas de tweede "opendeurdag zijn. Informatiestands maken je duidelijk wat de zorg voor het
maatschappelijk welzijn zoal inhoudt: op het OCMW kan je nl. terecht voor heel wat meer dan steunverlening en bejaardenzorg! In
het OCMW-gebouw kan je ook een tentoonstelling van glasramen bekijken.

Om 11 uur zal de fanfare "De Verbroedering" voor een feestelijke stemming zorgen, waarna het kunstwerk "Welzijn" wordt
ingehuldigd. Het eerste openbaar kunstwerk van de gemeente Kampenhout staat tussen het (nieuwe) rusthuis en het
(vernieuwde) OCMW-gebouw.

Kom je op zondag 29 mei tussen 10 en 17 uur ook eens kijken ?

SPEELPLEIN 'T GROiiELTJE
Het OCMW Kampenhout staat dit jaar van 4 juli tot 27 augustus voor de 10de maai garant voor de organisatie van speelplein
't Grobbeitje. Van de vakantiemaanden juli en augustus maken we speeimaanden. Kinderen van 3,5 tot 16 jaar kunnen op het
speelplein Ceilebroedersweg 16 te Kampenhout terecht voor een actieve speeldag tussen 9 en 16 u. 's Morgens vanaf 7u30 en
's avonds tot 18u is er mogelijkheid tot opvang. De ouders betalen door middel van de aankoop van een vijfdagenpas die in prijs varieert
van 600 tot 400 fr.

Een grobbeidag kost voor je oudste 120-fr: voor het tweede en derde kind van het gezin rekenen we respectievelijk 100-fr en 80-fr
aan.

Het vierde kind van een gezin is gratis welkom.
Spel, creativiteit, avontuur en plezier is ons verzekerd aanbod.
Wat de zon betreft is het nog even afwachten maar de grobbelzon schijnt altijd I

GEMEENTE - OGMW EN HUISVESTING

BESTRIJDING VAN LEEGSTAND - HUISVESTING VAN DAKLOZEN
Het takenpakket van de gemeente en het O.C.M.W. is zeer ruim. Onder impuls van het urgentieprogramma voor een meer solidaire
samenleving werden deze taken nog uitgebreid.
De Voorzitter van het O.C.M.W. moet aan een dakloze persoon die beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening van het
O.C.M.W. van de gemeente waar hij zich bevindt, de vereiste dringende fiulpverlening toekennen, binnen de grenzen
vastgesteld door het huishoudelijk reglement van het O.C.M.W., mits zijn/haar beslissing op de eerstvolgende vergadering ter
bekrachtiging aan de raad voor te leggen, (wijziging organieke wet van 1976 op de O.C.M.W.)

De Burgemeester beschikt over het recht om op gemotiveerd verzoek van de voorzitter van het O.C.M.W. elk gebouw, dat
sedert meer dan 6 maanden verlaten is (na aanmaning van de eigenaar) ter beschikking te stellen van dakloze personen. Het
opeisingsrecht kan slechts uigevoerd worden binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de
burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld en mits een billijke schadevergoeding, (wijziging in de gemeentewet)

Een gemeente en O.C.M.W. die zichzelf en haar dienstverlening ernstig neemt, staat hiermee voor een belangrijke opdracht.

Binnen het O.C.M.W. werd een werkgroep huisvesting opgericht. Deze werkgroep maakt een inventaris van de reeds bestaande
initiatieven op vlak van huisvesting in de gemeente.
De grootst vastgestelde nood is de vraag naar betaalbare (huur)woningen. In dit kader werd ook reeds gedacht aan het inventariseren
van de leegstaande maar nog bewoonbare woningen in Kampenhout.

Het O.C.M.W. nam reeds de principiële beslissing woningen te huren van privéeigenaars tegen een redelijke huurprijs om deze dan, na kleine
aanpassingswerken, ter beschikking te stellen van personen met huisvestingsproblemen. De eigenaar krijgt de huurprijs van het
O.C.M.W. Het O.C.M.W. van de bewoner.

Momenteel worden in Kampenhout 5 woningen op deze manier verhuurd.

De gemeente nam het, inmiddels berucht K.B. over opeising van leegstaande woningen, onder de ioupe.
Vanuit verschillende hoeken (zowel vanuit bewonersgroepen ais vanuit eigenaars) worden ernstige kritieken geformuleerd op dit
besluit. Een beleid ten voordele van daklozen en een beleid ter bestrijding van leegstand zijn en blijven twee verschillende zaken. Het
opeisen van woningen zoals deze momenteel geregeld is, is geen antwoord op het probleem van de daklozen.

Meer resultaat wordt verwacht van een vrijwillige samenwerking tussen gemeente - O.C.M.W. - en privéeigenaars.

Voor meer inlichtingen hierover kan u terecht op de technische dienst van de gemeente of het O.C.M.W.



Kortweg G.R.K.K. genoemd. Op 16 maart 1993 werd voormelde raad boven de doopvont gehouden. Op die
stichtingsvergadering werden een dertigtal verenigingen verwelkomd.

Een voorlopig huishoudelijk regiement werd samengesteld. Tevens werd vooropgesteld om de kandidaturen voor
het dagelijks bestuur tegen de volgende vergadering in te dienen.

Op de vergadering v an 19 april 1993 werd de samenstelling van het dagelijks bestuur goedgekeurd als volgt:

functie naam adre&::/S'/'SK8 telefoon vereniging :

Voorzitter Karei Imbrechts Bukenstraat130 016/60.17.69 landelijke gilde Buken

leden ElianeThuys Haachtsstw. 116 016/65.75.61 oudercomité Berg

Veronique Dooms Grootveldstr. 119 016/65.19.39 C.S.C.

Serge Dobbelaere Kerkwegel 1 016/65.12.64 A. Vermeylenfonds

Paula Corbeels Fazantendal 39 016/65.61.22 S.V.

■

DirkQuisthoudt Leibeekstr. 13 016/65.51.99 kulturele kring

Kampenhout

Wederik De Meersman Kasteellaan 67 016/65.51.42 Tonzent

Sekretariaat Claudine Moyson gemeentehuis 016/65.99.23

Een van onze doelstellingen is het samenstellen van een kultuuraktlvlteltenkalender. Dit om de diverse
verenigingen een overzicht te bieden van de aktiviteiten op het grondgebied van groot Kampenhout.

Mogen wij verzoeken dat de verenigingen hun aktiviteitenkalender 1994 aan het sekretariaat van de G.R.K.K. over
te maken, t.a.v. Claudine Moyson. Bijkomende aktiviteiten kunnen hier ook gemeld worden. De mogelijkheid
bestaat om eventuele vrije data aldaar ook op te vragen.

Wij rekenen op uw volledige medewerking, zodat we binnen de kortst mogelijke periode een kuituurkalender
kunnen ter beschikking stellen.

OPROEP I
Teneinde zoveel mogelijk de verenigingen van groot Kampenhout in de G.R.K.K. op te nemen doen wij via deze
weg een oproep, voor diegenen die nog niet aangesloten zijn om dit alsnog te doen.

Na een eenvoudig telefoontje naar Claudine Moyson, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, op
telefoonnummer 016/65.99.23, zal u een inschrijvingsformulier overgemaakt worden. Na erkenning zal uw
vereniging ook uitgenodigd worden op de volgende algemene vergadering.

evenslijn

Het politie- en gemeentepersoneel heeft dit jaar,
samen met verschillende verenigingen, meegewerkt
aan de aktie LEVENSLIJN.

Dank zij de inzet van velen konden wij dit jaar een
cheque van 309.170 BEF overhandigen.
Langs deze weg willen wij nogmaals alle verenigingen
en medewerkers en natuurlijk alle mensen die deze
aktie gesteund hebben van harte bedanken.

Het politie- en gemeentepersoneel

m m

m.



ibiiotheek

De O.B. Kampenhout opent 2 nieuwe afdelingen :
- Op grote vraag van onze jonge lezers komt er een 'stripotheek' met een begincollectle van 172 ingebonden
exemplaren, draag er dus zeer goed zorg voor want het verlies van zo'n strip betekent een vermindering van je
spaarpot met algauw een 350 fr I

- Voor de adolescenten en volwassenen is er een gloednieuwe educatieve en informatie afdeling, die jaar na jaar
zal worden bijgehouden en uitgebreid. In deze afdeling, die naast de uitleenbalie gelegen is, vindt U een
antwoord op de meest uiteenlopende vragen zoals: welk is telefoon- en faxnummer van de
Standaardboekhandel in Brussel, ik wil economie studeren, waar kan dat en hoe lang duurt de opleiding; Hoe
werkt de Europese commissie; wanneer vertrekken de bussen naar Brussel; ... Dit alles en veel meer kun je
voortaan in de bibliotheek opzoeken.

SAMENGEVAT REGLEMENT

ledereen die wordt ingeschreven ontvangt gratis een lenerskaart, bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd
tegen de som van 20 fr.

Het inschrijvingsgeld voor volwassenen bedraagt 100 fr. per kalenderjaar (±18 jaar). Jongeren beneden de 18 jaar
betalen geen inschrijvingsgeld.

De uitleentermijn bedraagt 3 weken. Per uitleenbeurt kunnen maximaal 5 boeken worden ontleend. Voor het niet
tijdig inleveren van de boeken wordt een boete van 5 fr. per boek/per week aangerekend, verhoogd met de
portkosten van de aanmaningskaarten.

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam uitgeleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij de kosten
dragen. Uitleningen zijn persoonlijk. Ontleende werken mogen niet verder worden uitgeleend. Werken of
materialen kunnen gereserveerd worden (onkostenvergoeding 20 fr.)

Een kopij van het volledig dienstreglement kan bekomen worden in een van de voormelde uitleenposten of
hoofdbibliotheek.

Veel leesgenot!

Wellicht zal U al gemerkt hebben dat de glascontainers
weggehaald werden.

De onmiddellijke omgeving van deze containers
werd dermate ontsierd dat wij beslist hebben

over te schakelen op een maandelijkse selectieve
ophaling bij U thuis.

Selecteer dus papier en glas en geef het elke maand mee
bij de ophaling.



penbare werken

llt 9

1. Rusthuisstraat (werken in uitvoering)
2. Tiendeschuurstraat (werken in uitvoering)
3. Voetpaden in de Hutstraat
4. Wegenwerken in de Liststraat
5. Paddentrek in de Neerstraat & Meerlaan

mmm

Toeristische uitstappen

Toeristische uitstap te Kampenhof
(bezoek aan witloofbedrijf)

1



A. Ji üNTiEZORGD OM JE GEZOI^Mit® tNi Hiif (LilPliiyiy.
OAISt MOIT JE DIT GOED ONTHOUiDlN.

Een open haard vervuilt meer dan een allesbrander/houtkachel. Huisvuil verbranden zorgt voor meer luchtvervuiling dan hout
stoken. Kolen geeft meer zwavelresten dan hout. Nat hout vervuilt meer dan droog hout.
Geverfd en bewerkt hout geeft meer luchtverontreiniging dan onbewerkt hout. Een smeulend vuur vervuilt meer dan een fel
vuur. Hout en kolen vervuilen duidelijk meer dan olie. Een stookinstallatie met ketel-brander op gas of mazout vervuilt veel
minder dan een allesbrander.

Een allesbrander is te verkiezen boven een open haard, op voorwaarde dat je er niet "alles" in brandt.
EEN ALLESBRANDER IN JE WONING MAG ENKEL GESTOOKT WORDEN MET ONBEWERKT HOUT EN STEENKOOL.

GEBRUIK VAN SPAARLAMPEN SPAART OOK HET MILIEU I

Vervanging van klassieke gloeilampen door compacte spaarlampen betekent niet alleen een financiële besparing voor de
gebruiker, maar ook een lagere belasting voor het leefmilieu.

Indien in elk huisgezin in België, één gloeilamp van 100 W zou vervangen worden door één compacte spaarlamp van 20 W (met
dezelfde lichtopbrengst) dan zou dit bij een jaariijkse gebruiksduur van 1000 uren een besparing betekenen van 300 GWh (300
miljoen kWh) of een vermindering van G02-emissie met 263.000 ton. Om deze hoeveelheid koolstofdioxide (002) terug te
ontbinden door fotosynthese is een bos van 6.575 ha vereist.

Fluorescentiespaarlampen hebben ook nadelen voor het milieu, want ze bevatten kwikzouten die uiterst gevaariijk zijn.
Defekte spaarlampen komen dan ook in de mllieubox terecht!

B. WATJE ZOU MOETEN WETEN OVER OPEN HAARDEN, HOyWAyMlLl
EN ALLESBRANDERS

EEN KODE VAN GOEDE PRAKTIJK

Voor je eigen gezondheid en die van de buren, voor ons leefmilieu hou je best rekening met volgende aanbevelingen:
1. Een open haard voor verwarming is af te raden. Een open haard geeft een te laag rendement en te veel vervuiling.
2. Als je een allesbrander koopt, zorg ervoor dat hij niet te groot is. Kijk ook goed uit naar de mogelijkheden die hij biedt om de
luchtvervuiling te verminderen (smoorplaat, filter, katalysator, naverbranding, roetverdrijver...)
3. Let, bij de instaliatie van een allesbrander in een nieuwe of oude woning, op de staat en de bouw van de schoorsteen.
4. Stook altijd een fel, warm vuur. Vermijd een smeulend vuur.
5. Stook geen bewerkt of nat hout.
6. Stook enkel gezuiverde koien. Deze hebben een hoog koolstofgehalte, een lage vochtigheidsgraad en zijn ontzwaveld.

Gebruik enkel rookarme kolen.

7. Stook geen huisvuil.
8. Stook geen ruwe bruinkool of turf.
10. Zorg voor een hoge temperatuur van het rookgas.
11. Laat de kachel's nachts NIET doorbranden.

12. Zorg voor een goede schoorsteentrek en laat de schoorsteen regelmatig vegen door een vakman.
13. Vul nooit teveel hout of kolen bij in één keer.
14. Zorg voor voldoende luchttoevoer.
15. Onderhoud de installatie en kijk ze regelmatig na op lekken of corrosie.

c. ilRIGHT AAN ALLE MIPPlNiTANilii
Vanaf nu kan U bij de Intercommunale INTERZA gratis twee containers bekomen;
- een gele container, uitsluitend bestemd voor de ophaling van papier
- een blauwe container, uitsluitend bestemd voor de ophaling van flessen.
Deze containers worden maandelijks geledigd.
Voor alle inlichtingen: INTERZA Tel. 02/721.07.31



De N.V. CURITAS doet reeds geruime tijd een ophaling van textiel en lederwaren door middel van speciaal daartoe ontworpen
containers. Hierbij vindt U de resultaten voor Kampenhout:

GERECUPEREERDE TONNAGES (KG) -1910 KAMPENHOUT
- aanvang exploitatie: 17/11 /92
-tonnages (kg): KAMPENHOUT BERG RELST
OKT. 1993 495 76 163
NOV.1993 235 64 129
DEO. 1993 536 O 261

NEDEROKKERZEEL

45

22

55

1.266 kg 140 kg 553 kg 122 kgTOTAAL

TOTAAL GEMEENTE : 2.081 kg

D. APRIL 1994- MAAND VAN DE COMPOST
In het kader van de uitvoering van haar afvalvoorkomingsbeleid zal de O.V.A.M. in de maand april een gerichte sensibiliseringscampagne
starten. Deze heeft als doel de bevolking - vooral in de randstedelijke en landelijke gebieden - ertoe aan te zetten haar bijdrage te leveren bij het
indijken van de organische afvalstroom, beter bekend als groente-, fruit- en tuinafval en/of groenafval.

eegedeeld
-ï&. Ni" -iAj \

TWEEDEKANSONDERWIJS: EEN KANS VOOR U ?
Zoals elk jaar biedt het Tweedekansonderwijs in Leuven ook in het schooljaar '94-'95 aan volwassenen de mogelijkheid om
hoger secundair onderwijs te volgen. Naast de richting Menswetenschappen, Ecotechniek en Kantoor overdag wordt 's avonds
de richting Wetenschappen aangeboden. De lessen zijn een voorbereiding op de examens van de Centrale Examencommissie - de
zgn Middenjury - waarmee u een gehomologeerd diploma (d.w.z. wettelijk erkend) kunt behalen.

Sinds een veertiental jaren helpt een groep gediplomeerde leerkrachten een steeds groter aantal volwassenen die alsnog hun
middelbaar diploma trachten te behalen. Op deze manier bereiden deze mensen zich voor op de examens van de Centrale
Examencommissie. Anderen volgen de cursussen met het oog op wervingsexamens of een beroepsopleiding. Tenslotte zijn er
ook geïnteresseerden die hun kansen op de arbeidsmarkt wensen te vergroten, promotiekansen op het werk in zicht hebben of
gewoon - uit pure interesse - iets wensen te studeren.

Sinds enkele jaren bevat het aanbod naast de traditionele ASO-richtingen ook een opleiding op het niveau van het beroeps- en
technisch secundair ondenA/ijs (richtingen Kantoor en Ecotechniek). Dit vernieuwd aanbod kent een groot succes. Niet alleen uit het
Leuvense, maar ook uit de omgeving van Aarschot, Tienen, Diest en het Brusselse schreven geïnteresseerde volwassenen zich in.

Het Tweedekansonderwijs Leuven is een project van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs in samenwerking met de stad
Leuven. Het inschrijvingsgeld en de overige kosten worden zéér laag gehouden. In het Tweedekansonderwijs studeert men in
groep en de lessen worden er gegeven door gediplomeerde leerkrachten met een ruime ervaring in het volwassenenonderwijs.
Daarnaast is er veel aandacht voor eventuele studieproblemen.

Misschien wil u ook wel dat diploma middelbaar behalen of een beetje uw kennis van de vreemde talen bijschaven, een brok
geschiedenis doorworstelen of samen met uw kinderen die moderne wiskunde onder de knie krijgen ?
Of ben je nog niet zo lang 18 en wil je nu toch 'ns dat diploma behalen en lesvolgen met andere volwassenen ?
Dan is Tweedekans misschien iets voor u I

Kom eens een kijkje nemen op de infodag: vrijdag 2 september '94 (doorlopend van 15u tot 21 u)
De school is gelegen aan de Ruelensvest 115 te Leuven.
Of bel: 016/22.45.46 om verdere informatie en vraag naar onze uitgebreide programmabrochure zodat u zich op tijd kan
inschrijven I De lessen starten op dinsdag 6 september 1994. EEN KANS VOOR U: TWEEDEKANSONDERWIJS!

IK KOM OP TEGEN KANKER ̂ DE GROENE LIJN
BEL GRATIS NAAR DE GROENE LIJN 078/11.78.11
De groene lijn is een gratis telefonische permanentie voor heel België en is te bereiken op: maandag van 9u. tot 19u., woensdag en
vrijdag van 9u. tot 13u.
De luisterdienst is bestemd voor allen die, al of niet ziek, van dichtbij of veraf betrokken zijn bij kanker.
KANKER HOEFT GEEN TABOE -ONDERWERP MEER TE ZIJN.
Het is belangrijk er duidelijke informatie over te verstrekken en vooral aan de personen die erdoor getroffen zijn de kans te geven zich
vrij te uiten. Het team van deskundigen (geneesheren, psychologen, speciaal geschoolde verpleegsters) aan de Groene lijn
waarborgt een actieve luisterdienst. De doelstelling van de Groene lijn is tweevoudig: enerzijds wordt er geluisterd naar de
mensen en gepoogd de emotionele angst die hun ziekte meebrengt, weg te nemen en anderzijds worden de gestelde vragen
beantwoord. Elke oproep wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Elke vraag, zowel een algemene als een persoonlijke, wordt



besproken. Het is dus niet nodig zijn naam op te geven of eender welk ander persoonlijk gegeven.
De Groene lijn kan geen diagnose stellen via de telefoon, nocfi een Individuele behandeling vooropstellen. Enkel de
behandelende geneesheer Is gemachtigd om een diagnose te stellen en de geschikte therapeutische methodes te kiezen.
Adressen van opsporingscentra, zelfhulpgroepen, palllatieve verzorgingsteams, enz. worden doorgegeven telkens dat nuttig
kan zijn. Ook kunnen informatiebrochures worden opgestuurd.
De Groene lijn geeft u een antwoord op al uw vragen over kanker, bv.: • de gekende oorzaken van kanker; • de preventie van
kanker; • de uit te voeren opsporingsonderzoeken; • het gezondheidsonderzoek; • de methodes om te stoppen met roken; • de
behandelingswijzen van kankèr; • de bijwerkingen van de verschillende behandelingsmethodes; • de ziekte en haar
psychologische weerslag; • de ohderzoeken nodig voor de diagnose en voor de juiste keuze van de precieze
behandelingsmethode.

utoloze zondag

Verschillende verenigingen roepen de inwoners van het Vlaams, het Waals en het Brussels gewest op om op
zondag 16 oktober de auto op stal te laten:

AUTOLOZi ZONDAG IS GEEN DAG TEGEN DE AUTO !
16 oktober 1994 is geen dag tegen de auto als gebruiksartikel.
We kunnen de auto niet wegcijferen.
Dankzij de auto nam onze mobiliteit toe.
De auto zorgt ook voor tewerkstelling en welvaart...

maar...

Laat 16 oktober wel een signaal zijn van de bevolking naar de ongebreidelde groei van het gebruik van die auto.
Tevens de totale vrijheid in gebruik die ten koste gaat van de leefbaarheid van een bevolking.

De alternatieven inzake vervoer verdienen alle steun. De aanpak van de verkeers(on)veiligheid en de vervuiling
gecreëerd door de automobielen verdient prioritaire aandacht. De huidige versnippering van verantwoordelijk
heden zowel op gewestelijk als op federaal niveau maakt de huidige aanpak zinloos. Eigenlijk holt men op dit
ogenblik achter de feiten aan.

Laat ons samen ijveren opdat onze leefwereld MET AUTO ALS HET MOET MAAR ZONDER AUTO ALS HET
KAN er morgen aangenamer uit ziet.

WAT VRAGEN DE ORGANISERENDE VERENIGINGEN VAN HET

AUTOLOZE ZONDAG COMITÉ ?

1. ORGANISATOREN

Het autoloze-zondag-comité vraagt aan de organisatoren van evenementen op zondag 16 oktober de activiteiten
zo te organiseren dat ze bereikbaar zijn voor fietsers, voetgangers en/of trein-tram- en busgebruikers.

2. FERVENTE AUTOGEBRUIKERS

Wij vragen aan de fervente autogebruikers die dag solidair te zijn met de niet-automobilisten.

BESLUIT

Op 16 oktober zal België het eerste land in Europa zijn dat zijn bevolking oproept om de auto op stal te
laten. Ook al zal het geen volledig "autoloze" zondag zijn toch opent dit de interessante discussie;

"Waar naartoe met onze mobiliteit?"

"Mobiliteit garanderen ten koste van wie of wat?"

Wij kunnen u nu reeds de autoloze trein-tram en buszondag van 1995 aankondigen. Deze zal plaatshebben
op zondag 8 oktober 1995.
Aan de overheid vragen wij om in 1995 een referendum te organiseren onder de bevolking met als resultaat
misschien een meerderheid die kiest voor een verplichte autoloze zondag.
De wens van de meerderheid dient dan ook gerespecteerd.



eschiedenis van Groot-Kampenhout

PATER [JAlilAANi VERWANT MET DE STAM-VANDER VORST UIT ÜRO
In de "Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel" (tweede druk, 1993) werd achteraan dokumentatie toegevoegd omtrent het
geslacht-vander Vorst en de vera/antschap met pater Damiaan, in de wereld Jozef De Veuster, die op 15 mei e.k. door paus Johannes-Paulus II wordt
zaligverklaard. Hierna volgt een korte toelichting terzake. In het werk "Genealogie der familie vander Vorsf' speurde Hubert Vander Vorst (1898-1989)
naar de verste wortels van hun stamboom. De oudste vander Vorsten, vrijheren in de jaren 1200, oefenden volgens hem de functie van 'vorster'
(woudmeester) uit, in dienst van hertog Jan I van Brabant. De meeste genealogen zoeken de oorsprong van deze familie bij ridder Jan vander
Vorst, overleden in 1290, heer van Rothem, gehuwd met Johanna van Enkevoirt. Via hun schoondochter Anna vander Zennen kregen zij
banden met de Hinckaerts, die in de 15-16de E. heren van Berg-Lelle waren. Filips Hinckaerts bouwde tussen 1495 en 1505 het kasteel Ten
Ham in Steenokkerzeel. Een Cornelia vander Vorst huwde rond 1382 met Everaert Boote, weduwnaar van Margaretha van Schoonhoven en
kwam in het bezit van het leengoed Lelie. De Schoonhovens stonden in 1483 hun recht af aan voornoemde Filips Hinckaert. Het omvatte o.a.
een eigendom, later bewoond door Antoon vander Vorst (1839), vader van Livinus (1875) en grootvader van voormelde Hubert (1898). Deze
Antoon bouwde in 1890 het Mariakapelletje aan de Bulsomstraat te Berg. Als stamvader van de tak-vander Vorst in onze streken vernoemt men Jan
vander Vorst, "Antwerpen rond 1462, heer van Loonbeek sedert 1500 en kanselier van Brabant vanaf 1504. Eén zijner zonen was de befaamde Petrus
vander Vorst, die zijn naam verlatijnste tot Petrus Vorstius. Zijn grafsteen in de kathedraal van Trente vermeldt ook zijn beschermheer, Filips
Hinckaert uit Berg, die de jonge Petrus, om reden van zijn uitzonderlijke begaafdheid, aan de Universiteit van Leuven recht en theologie had
laten studeren, waarvan hij in Pisa de doctorstitel behaalde. In 1515 vergezelde hij zijn oud-leermeester Adriaan Boeyens (Utrecht 1459 - Rome 1523)
naar Spanje, waar deze eerst bisschop van Catalonië werd, vervolgens in 1522 tot paus werd gekroond als Hadrianus VI. Petrus Vorstius was in Rome
zijn kapelaan en vertrouwensman en werd zelf in 1534 tot bisschop van Aquia benoemd. Hij organiseerde in 1535 als apostolisch nuntius van
paus Paulus III het Concilie van Mantua, dat echter niet plaatsvond. In 1536 werd hij opnieuw als pauselijk legaat uitgezonden tot voorbereiding
van een nieuwe Algemene Kerkvergadering, die ditmaal wél gehouden werd in Trente van 1545 tot 1563. Petrus was inmiddeis overleden in
Trente op 9.12.1549. In 1663 werd, ten voordele van Filips vander Vorst ("1610), de heerlijkheid Loonbeek door Koning Filips IV tot baronie
verheven. Drie eeuwen 'aanwezigheid' van de familie vander Vorst heeft beslist zijn stempel op Loonbeek gedrukt. In de streek van Kampenhout
ontmoette men als naamgenoten: Wouter vander Vorst (Kampenhout, 1390) Michaël vander Vorst (Meisbroek, 1645), Johannes vander Vorst
(Meisbroek, 1684), Anna vander Vorst (Werchter, 1759), Antonius vander Vorst (Berg, 1839).

Verrassend is wel dat pater Damiaan ook tot de stam-vander Vorst behoorde, vermits de grootvader van deze Jozef De Veuster ene Henricus
vander Vorst (Werchter 1776 - Tremelo 1845) was. In zijn Genealogie vestigt Hubert vander Vorst de aandacht op de zeer uiteenlopende
schrijfwijzen, welke de naam van dit oude geslacht door de tijden heen zijn gaan vertonen:
vander Vorst, van de Vorst, Vonder Vorst, von dem Vorst, Vander Vorst, De Vorster en De
Veuster.

Etymologisch betekent 'vorst' gewoon 'bos, woud' (Lat.: Forestum; Frans: forêt; vgl.
Vorst=Forest bij Brussel en Vorst-Kempen).
Namen als vander Vorst, vande Vijvere, vanden Broeck (moeras), betekenen dus de plaats van
herkomst. Een andere reeks namen vindt zijn oorsprong in het uitgeoefend beroep: De
Temmerman, De Smedt, De Guyper, De Backer; zó ook De Vorster, dat boswachter of
woudmeester beduidde. -De uitgang -er zou eveneens uit 't Latijn stammen, waar hij als -er of -or
klonk: sutor (schoenmaker), pictor (schilder), orator (redenaar), actor (kunstenaar), faber
(ambachtsman). Op 't eerste gezicht zouden 'vorst' (bos) en 'vorster' (boswachter) dus niet
identiek zijn. Niettemin heeft het dialectisch spraakgebruik ze allebei onder één noemer
geplaatst. De volksmens zag in beide namen niet de stam 'vorst' (bos), maar wel deze van 'vors' (of
kikvors), wat klonk als 'veurs' (Antwerps) of 'veus' (Brabants). Aldus kregen ook beide
naamdragers dezelfde spotnaam toebedeeld! In 1537 leefden in Brussel: Reynieren Hendrick
de Vorster. In Werchter woonde landbouwer Egidius de Voster (1721-1801), zoon van Jan
vander Vorst; in dezelfde gemeente werd in 1756 een Anna Catharina vander Vorst, vulgo de
Veuster, geboren. Dat was ook het gevai met de grootvader van pater Damiaan, eigenlijk
Henricus vander Vorst (°1776), maar in de volksmond gekend als De Veuster. Bij de
geboorteaangifte van zijn zoon Jan Frans (°1801), verkiaarde hij aan de Franse ambtenaar dat
men hem De Veuster noemde en het kind werd dan ook zó ingeschreven. Diens zoon Jozef
kreeg op zijn beurt in 1840 de nieuwe naam toegekend en werd dus Jozef De Veuster, de latere pater
Damiaan. Hieruit blijkt derhalve dat de naam van de familie-vander Vorst verward werd met 'de
Vorster' en tijdens de 19de eeuw officieel de naamsverschuiving tot de Vorster, de
VeursterA/euster onderging.

Jos LAUWERS, Geschiedenis van Groot-Kampenhout, 1.500 fr.

eugdbeieid

het dekreet op het PLAATSiiiaK aiyODWiRKiiLilD: SPECIAAL VOOR DE JEUGD
1. HET DEKREET, WAT IS DAT VOOR IETS ?
De Vlaamse Raad keurde op 9 juni 1993 een belangrijk dekreet goed, waardoor aan de gemeenten subsidies kunnen verstrekt worden m.b.t.
het jeugdwerk. Dit dèkreet trad op 1 januari 1994 in voege en kan worden omschreven als een samenwerkings- een kansen- en een



inspraakdekreet. Het vormt een absolute uitdaging voor al wie met het lokale jeugdwerk begaan is. (jeugdwerk: groepsgerichte sociaal-kulturele
initiatieven met de jeugd in vrije tijd, onder edukatieve begeleiding). Het gemeentebestuur van Kampenhout wil de handschoen opnemen en de
uitdaging aanvaarden.

2. KRIJGT DE GEMEENTE DIT ZOMAAR ?
Vanaf het jaar 1995 kunnen subsidies toegekend worden op voorwaarde dat een JEUGDWERKBELEIDSPLAN wordt opgesteld in
samenspraak met kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 6 tot 25 jaar. In dit plan wordt opgenomen wat het gemeentebestuur m.b.t.
het jeugdbeleid zal trachten te realiseren. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal inwoners jonger dan 25 jaar. Voor onze gemeente
betekend dit dat wij aanspraak zouden kunnen maken op ca 690.000,- fr of ongeveer het dubbele van hetgeen het Kampenhoutse jeugdwerk
thans ontvangt aan subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.

3. HET JEUGDWERKBELEIDSPLAN ?
Het jeugdwerkbeleidsplan wordt telkens opgesteld voor een periode van 3 jaar. Ingevolge een overgangsmaatregel zal het eerste
jeugdwerkbeleidsplan (waar men volledig mee bezig is) slechts 1 jaar geldig zijn. Het jeugdwerkbeleidsplan dient te worden voorgelegd ter
goedkeuring aan de Gemeenteraad. Wij zijn gehouden aan zeer strikte termijnen.
Wat dient er in het Jeugdwerkbeleidsplan te worden opgenomen ?
- een situatieschets (wat is er - wat is er niet)
- de doelstellingen die het gemeentebestuur door de ondersteuning van het jeugdwerk zal realiseren
- de situering van het plan in het brede jeugdbeleid van de gemeente
- een financieel luik met weergave van de verdeling van alle beschikbare middelen
- de procedure die het gemeentebestuur volgt
- een overzicht van de samenwerking

U merkt het al. Er is heelwat werk aan de winkel.

4. HOE VER STAAN WIJ ER MOMENTEEL MEE ?
Vooreerst werd een gemeentelijke ambtenaar m.n. Kurt Jans ter beschikking gesteld. Hij is verantwoordelijk voor de administratieve
afhandeling van het totale projekt. In opdracht van het Kollege van Burgemeester en Schepenen werd, via een startvergadering waar het
jeugdwerk op uitgenodigd was, een stuurgroep geïnstalleerd die belast werd met de voorbereiding en opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan.
De stuurgroep heeft ondertussen ook niet stilgezeten en is begonnen met het verzamelen van enerzijds objektieve gegevens (d.m.v.
vragenlijsten aan jeugdverenigingen) en anderzijds subjektieve inlichtingen (meningen, behoeften, wensen en verwachtingen verzamelen bij
niet-georganiseerde jeugd en bevoorrechte getuigen) over het jeugdwerk, (cfr. De uitgebreide vragenlijsten die sommigen onder jullie mochten
invullen).
Een tweede stap was het verwerken van die gegevens, ordenen van een rijke oogst. Uit die gegevensverwerking komen dan de nodige
vaststellingen, prioriteiten, doelstellingen (bestaande en/of nieuwe) tot uiting. Dit alles zal in een konkrete nota gegoten worden. In een volgende fase
moet daaruit een subsidiereglement groeien. Het totale pakket aan gegevens, worden in een slotfase samengesmolten wat moet leiden tot de
geboorte van het eerste Kampenhoutse Jeugdwerkbeleidsplan. Dit alles dient gerealiseerd te worden tegen 15 mei e.k.. Het wordt U stellig
duidelijk dat we geen tijd kunnen laten verloren gaan. Het Schepencollege heeft derhalve er op aangedrongen dat absolute prioriteit wordt
verieend zodat wij de eventuele subsidies ten bate van het jeugdwerk niet aan onze neus voorbij zien gaan.

5. JEUGDRAAD?
In de bepalingen van het dekreet werd gesteld dat het jeugdwerk zelf inspraak moet krijgen in het plan. Logisch. Dit kan gedurende een periode
van 30 dagen, beginnende te lopen vanaf ±15 mei 1994. Om hieraan tegemoet te komen werd op 12 maart jl. op initiatief van de stuurgroep,
overgegaan tot de oprichting van een jeugdraad.

6. VERDERE PLANNING ?
Uiterlijk 1 juli wordt het jeugdwerkbeleidsplan aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap (B.J.W.) overgemaakt. Zij hebben
adviesbevoegdheid gedurende 60 dagen. Uiterlijk 15 oktober e.k. dient de gemeenteraad haar instemming te betuigen met het ontwerp van
Jeugdwerkbeleidsplan. Het is uiteindelijk de Minister die de knoop zal doorhakken en zal bepalen of wij daadwerkelijk over de begeerde
subsidies zullen kunnen beschikken.

Mocht U na het doornemen van deze vrij algemene inlichtingen m.b.t. het reilen en zeilen van het Kampenhoutse jeugdwerk, de kriebels voelen
opkomen om ook daadwerkelijk een steentje bij te dragen tot de uitwerking van het ganse projekt of spreekt het lidmaatschap van de jeugdraad
U aan of is U geïnteresseerd tot het bekomen van bijkomende inlichtingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Kurt Jans,
verantwoordelijk gemeentelijk personeelslid inzake jeugd-aangelegenheden (tel. 016/65.99.34)

andbouw

LANDBOUW
Uitzonderingen op het verbod dierlijke mest op te brengen gedurende de periode van 2 november 1993 -
15 februari 1994.

(verschenen in het Staatsblad van 17/11 /93)

In afwijking van het bepaalde artikel 17, §1,1 ° van het mestdecreet is het toegestaan in de periode van 2 november '93 tot 15 februari 1994, om
dierlijke mest op te brengen op cultuurgronden beteeld met gras of snijrogge, met uitzondering van de cultuurgronden gelegen In o.a. volgende
gebieden:

in natuurreservaten, natuurgebieden en bosgebieden, afgebakend op de bestemmingsplannen;

in vallelgebieden en ecologische waardevolle agrarische gebieden, afgebakend op de bestemmingsplannen.

In deze periode is het ook toegestaan om stalmest op te brengen op cultuurgronden bestemd voor boomkwekerijgewassen en uitgebaat door
boomkwekers.

De opbrenging van dierlijke mest blijft VERBODEN op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 8 uur en na 19 uur.



UITZONDlRLIJKi SCHADi AAN LANPBOUWQiWASSiN UI
Landbouwers welke om de een of andere reden UITZONDERLIJKE SCHADE AAN LANDBOUWGEWASSEN hebben geleden kunnen altijd
een beroep doen op de landbouwschattingscommissie vla de Schepen van Landbouw.

IVÏUSKUSRATTEN SIGNAUEREN AAN UW GilVliiNTEBiSTUUR !
In een groot aantal land- en tuinbouwgewassen (mals, granen, wortelen,... ) kunnen muskusratten aanzienlijke opbrengstverminderingen
veroorzaken door vraat.

Door hun graafwerk worden dijken ondermijnd en verliezen oevers van grachten en beken hun stevigheid. Dit kan tot gevolg hebben dat dijken
doorbreken, erosie versneld wordt, oevers en wegen verzakken, de werkzaamheden op het veld bemoeilijkt worden,...
Met dit bericht worden de Inwoners van de gemeente (en dan voornamelijk de landbouwers) gevraagd het gemeentebestuur te verwittigen
wanneer muskusratten, of schade, veroorzaakt door muskusratten, opgemerkt wordt.

LANDBOUWERS - RUNDViiHOUDiRS
Ingevolge de uitvoering van de EG-besllssIngen betreffende het hervormd landbouwbeleid (Plan Mac Sharry) moet de aanvraag tot
toekenning van steun voor de akkerbouw en de veeteelt vla een voorgeschreven aanvraagformulier ingediend worden bij het Ministerie van
Landbouw ten laatste op 29/4/94 om 17.00*. Bij deze steunaanvraag dient één of meerdere topografische plannen (1/10.000) te worden
gevoegd. Kopie's van kaarten 1 /10.000 kunnen bekomen worden bij het Gemeentebestuur - Dienst Landbouwtelling - Politie.
WACHT NIET TOT DE UITERSTE DATUM VAN STEUNAANVRAAG OM UW KAARTENCOPIES AAN TE VRAGEN.

Kaarten kunnen door U eventueel zelf aangevraagd worden bij Nationaal Geografisch Instituut. Abdij ter Kameren 13,1050 BRUSSEL, Tel.
02/648.64.80. Kostprijs: 350,- bf -^BTW.
Steunaanvragers welke hun aanvraagformulier niet automatisch hebben toegestuurd gekregen MOETEN dit zelf aanvragen ENKEL en
ALLEEN bij de Heer Rijkslandbouwkundig Ingenieur van de omschrijving:
* Ministerie van Landbouw

Manhattan Center Office Tower

Bolwerklaan 21-15° verdiep
1210 BRUSSEL

ir.J.DESMEDT 02/211.75.64

ir. D. GOOMANS 02/211.75.68

Opgepast steunaanvragers:
1. de gemeente Kampenhout heeft 2 officiële landbouwstreken, te weten:
- Zandleemstreek (gronden gelegen over het grootste gedeelte van de gemeente)
- Zandstreek (gronden voornamelijk gelegen In de streken Bergheide, Frijsel, Jennekenshelde, Geelroede en Helde)
2. Steunaanvragers welke gronden bewerken op andere gemeente(n) moeten de kaarten bij dit gemeentebestuur aanvragen.

ociale zaken

HET GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN
Voor gezinnen of alleenstaanden met een laag pensioen Is het wellicht nuttig de bedragen van het gewaarborgd inkomen te kennen.
Voor een gezin is dat momenteel 311.884 F per jaar, voor alleenstaanden 233.832 F per jaar.
Het gewaarborgd Inkomen kan ten vroegste ingaan op 65 jaar voor mannen en op 60 jaar voor vrouwen. De bestaansmiddelen hebben
invloed op de toekenning van het voordeel. Er zijn echter ook vrijstellingen voorzien.
Voor aanvragen of meer inlichtingen kan U terecht op de pensioendienst van het gemeentehuis.

TEGEMOETKOIVIING HULP AAN BEJAARDEN
Deze tegemoetkoming biedt financiële ondersteuning aan personen die na de leeftijd van 65 jaar gehandicapt worden of die wegens
hoge ouderdom niet meer kunnen instaan voor alle functies In de hulshouding óf zich moeten laten bijstaan bij hun persoonlijke
verzorging,. Het ministerie van sociale voorzorg stelt een onderzoek In en zorgt voor de uitbetaling van de tegemoetkoming. Bepaalde
inkomensgrenzen mogen niet overschreden worden:
- voor een gezin of voor gehandicapten met personen ten laste Is dat 324.379 F per jaar
- voor alleenwonenden 244.340 F per jaar
-voor samenwonenden 162.289 F per jaar
De inkomsten die deze grenzen te boven gaan worden op de uitkering in mindering gebracht. Aanvragen dienen te geschieden door
betrokkenen of door zijn/haar vertegenwoordiger eveneens op de pensioendienst van het gemeentehuis. Dokumenten voor de
aanvraag kunnen bekomen worden bij het OCMW of op het gemeentehuis.

INKOMENSVERVANGENDE- EN INTEGRATIETEGEMOETKOMING
Gehandicapten vanaf de leeftijd van 20 jaar en tot de maand vóór hun 65ste verjaardag kunnen op een gelijkaardige wijze een aanvraag om
tegemoetkoming indienen. Een uitkering gaat ten vroegste in, de maand na de 21 ste verjaardag.
De twee onderscheiden vergoedingen zijn: de inkomensvervangende tegemoetkoming (wanneer het verrichten van een beroepsbezigheid
onmogelijk of beperkt is) en de integratietegemoetkoming (wanneer de zelfredzaamheid beperkt is).
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt vaak geweigerd wegens een te hoog inkomen van de aanvrager en/of van de partner.
Voor de berekening van de integratietegemoetkoming gelden soepeler normen en zal eventueel wel recht ontstaan op een uitkering. Ook kan
een aanvraag ingediend worden tot het bekomen van enkel het getuigschrift van verminderde zelfredzaamheid, dit zonder enige invloed van de
bestaansmiddelen.



port istof!!

TURNEN 55-PLUSSERS
Het gemeentebestuur, de sportdienst Spo-Re-Ka en de sportraad zijn op 10 januari 1994 gestart met de organisatie van
MULTISPORT VOOR SENIOREN. Reeds een 15-tai personen nemen hieraan deel en komen elke maandag van 14u. tot 15u.
sporten in de sporthal van Kampenhout.
Heeft U hiervoor interesse ?

Aarzel niet en neem kontakt op met de sportdienst, Zeypestraat 26 (tel: 016/65.99.75). Men zal U graag de nodige inlichtingen
verstrekken.

KAUPIOENENVIERING
Personen en/of klubs van Kampenhout welke in een bepaalde discipline kampioen werden of een of andere titel behaalden
tijdens het sportseizoen 1993-1994 mogen zich kenbaar maken op de sportdienst vóór 15 mei e.k.
Zij kunnen dan in aanmerking komen om gehuldigd te worden op de kampioenenviering welke doorgaat op vrijdag 17 juni 1994
om 20u. in de sporthal van Berg.

WANDELEN TE KAMPENHOUT
Moetje doen...
In de vorige editie van de gemeenteberichten werd U reeds een eerste wandeling aangeboden.
Hieronder volgt dan een tweede wandeling.

TORFBROEKBERG

Het Torfbroek en zijn omgeving is echter al veel langer dan 1878 voorwerp van levendige beschrijvingen. Rond 1200 - het was
toen uiteraard nog veel uitgestrekter - was het een vrijgoed van de Hertogen van Brabant, waarvan het vruchtgebruik in 1248
door Hendrik ill aan het volk van Berg en Nederokkerzeei werd toegekend. Turf steken, riet snijden, vissen, dieren laten grazen, hout
verdelen, alles mocht, behalve jagen - dat deden de Hertogen... In de 17de eeuw werd het goed opgesplitst tussen Berg en
Nederokkerzeei en werden verschillende kuilen nog gebruikt om vlas te roten. Dat het gebied werd omgedoopt tot stort voor de
gemeente Schaarbeek, konden de Brusselse botanici in 1896 nog verhinderen, maar in 1928 brak voor Het Torfbroek een
zwarte periode aan: de gemeente verkocht het om er een villapark neer te poten, en pas in 1970 werd het laatste stukje
onaangeroerd Torfbroek op de valreep gered. Zeven jaar later werd het eindelijk een natuurreservaat.

U wandelt langs het volgende parcours:
School Berg - rechts Visserijlaan - links na asfaltweg door bosweg - op einde van bosweg aan bruggetje rechts - rond vijver
Torfbroek (opletten voor de vislijnen) - terug tot aan bruggetje - rechts tot aan Neerstraat - rechts Neerstraat volgen tot aan café
"Beire Fluit" - rechtdoor langsheen Manége "Laarhof" - Heertbaan - langs zandgroeve het "Groot Veld" in - aan splitsing links
houden - na ca. 200 m. terug links - langs oud molenaarshuis - naar beneden richting Nederokkerzeei - links Brusseisebaan
afslaan - na 25 m. rechts veldbaantje in - na 20 m. links wegeltje volgen tot aan Biststraat - oversteken. Korte Straat in (links van
appartementen) - Peperstraat over - Binnenveld in - einde Binnenveldstraat rechtdoor (Dries) - einde Dries rechts (Waterstraat) - aan
kapelletje O.L.V. Scherpenheuvel links (Balkestraat) aan splitsing Schoonstraat rechtdoor (Balkestraat) - links Wilderse Dreef -
einde Wilderse Dreef, links Dorpeistraat - aan splitsing Stationstraat links - links Terbronnenlaan - op einde links (Kasteellaan) - rechts
Ahornbomeniaan - rechtdoor tot aan huis nr. 42 - schuin klein weggetje rechts tot aan vijver - links volgen tot aan kruising
Lenteiaan en Meerlaan - rechtdoor tot Neerstraat - rechts - ca. 15 m. verder naar links (Fazantendal) - rechtdoor tot aan
Schooikomplex

TE NOTEREN:
1. Jeuodsportweken auoustus 1994
• van 16.8.94 t/m 19.8.94: voor kinderen van 7 tot 10 jaar.

•van 22.8.94 t/m 26.8.94: voor jongeren van 11 tot 16 jaar.
Info volgt later via de plaatselijke scholen en het reklaamblad.

2. De kampioenenviehno 1994 gaat door op vrijdag 17 juni 1994 om 20u. in de sporthal van Berg.

3. Spelevaren 1994 gaat door op zondag 4 september 1994 vanaf 13u. Info volgt later.

Heeft U vragen? Wenst U inlichtingen?
U kan altijd terecht op de sportdienst, Zeypestraat 26 (tel.: 016/65.99.75), alle werkdagen van 8u. tot 15.30u.



en sportploeg in de kijker

DE HISTORIEK VAN K.F.C.iiRQ-OP

De eerste officiële sporen van hiet bestaan van onze club vinden wij terug in 1936. Op 1 september van dat jaar
wordt zij toegelaten tot de Koninklijke Belgische Voetbalbond onder stamnummer 2419. Daar het terrein, toen
gelegen bezijden de Kerkwegel, niet aan de vereiste normen voldeed werden ze één jaar later geschrapt als lid van de
K.B.V.B. Om toch aan voetbal te kunnen doen sloot de club aan bij de Vlaamse Bond, een liefhebbersverbond.
Intussen werd Ijverig gezocht naar een nieuw aan de normen beantwoordend terrein.

De familie Quisthoudt werd bereid gevonden om hun grasland als voetbalveld te laten aanleggen. Met man en
macht werd dit grasland gelegen naast het paviljoen van de Canadese troepen in een minimum van tijd van de
vereiste accommodatie, in die tijd een kleedkamer en een neutrale zone, voorzien.

Na een druk heen en weer geschrijf tussen de toenmalige voorzitter J. Beckers en secretaris E. Peeters enerzijds
en het Provinciaal Comiteit van Brabant en de Belgische Voetbalbond anderzijds, werd op 14 september 1938 F.C. Berg-
Op officieel erkend als "werkende" club met stamnummer 2704. De kleuren waren Zwart-geel met vertikale
strepen.

Waar de naam Berg-Op vandaan komt is voor de meeste mensen een raadsel. Het is echter heel eenvoudig! De
stichters van de club wilden wel hoger op maar waren ook fervente aanhangers van het toen populaire bier Jack-
Op. Verder moeten wij niet zoeken.

In de loop der jaren werd de accommodatie met eigen middelen uitgebreid en werd een kantien opgetrokken.

Sedert 24 maart 1987 prijkt voor de naam van de club "Koninklijke" een royaal geschenk naar aanleiding van het
vijftigjarig bestaan van de club.

In het begin van de jaren tachtig werd voor het eerst gedacht aan de oprichting van een v.z.w., het duurde echter tot 1988
vooraleer dit een werkelijk feit was.

Het café Voetballokaal, beter gekend als bij Marieken, fungeerde tot voor het seizoen 1989-90 als lokaal. Marieke
die steeds een grote steunpilaar voor de vereniging is geweest, kreeg dan ook de titel van ere-voorzitster.

Nu is het lokaal gevestigd in het café de Vredezaal hopelijk ook voor meer dan 50 jaar.

De club begon in de laagste afdeling, toendertijd 3de speciale ofte 3de provinciale. Pas later werd, door de sterke
toename van aangesloten ploegen, een vierde provinciale afdeling opgericht.

De hoogtepunten in het bestaan van de club zijn de kampioenstitels tijdens het seizoen 1972-73 en 1974-75.
Tussendoor zakte de club terug naar 4de provinciale waar we nu nog steeds in vertoeven.

In de beginperiode beschikte de club slechts over een eerste ploeg. In de loop der jaren kwam daar een reserve-
juniores- en scholierenploeg bij. Pas later werd gestart met kadetten en miniemen (1975). Door de daling van de
leeftijdgrens voor de officiële aansluiting van spelers zijn er sinds een 8-tal jaren nu ook pre-miniemen en sinds
1989 Duiveltjes.



1. Beschadigen van de openbare wegenis:
Bij het bewerken van de akkers zal men er op ietten de openbare wegenis en zijn boorden niet los te zetten of te beschadigen.

2. Bevuilen van de openbare wegenis:
Volgens artikel 7 van de Wegcode is het verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen of stoffen op de
openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen hetzij door er rook te verspreiden.

3. Vuurtje stoken is volgens het Veldwetboek toegelaten mits het gebeurt op meer dan 100 meter van woningen, erven.

4. Gestoien/gevonden fietsen
Om het de poiitiediensten mogelijk te maken om weergevonden fietsen aan de rechtmatige eigenaar te kunnen teruggeven is
het noodzakeiijk bij ieder veriies / terugvinden / verdwijning van een fiets hiervan proces-verbaal te laten opstellen waarin de
voornaamste en biezondere kenmerken van de fiets worden opgenomen.

DISTELBESTRIJDING
De verantwoordelijke huurders, eigenaars van terreinen dienen in toepassing van het KB van 19.11.87 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen te zorgen voor de vernietiging van de
akkerdistel, speerdistel, kale Jonkeren kruldistel.
Bij nalatigheid van de verantwoordeiijke huurder, eigenaar en/of gebruiker wordt deze vernietiging ambtshaive door het
gemeentebestuur gedaan en zijn volgende tarieven van toepassing:
vaste verplaatsingskosten: 2.000 fr.
manuren: 1.360fr.

machine uren: 2.200 fr.

Om nodeloze kosten te vermijden is het geraadzaam zelf tijdig voor deze vernietiging in te staan

Het feit dat dergelijke disteis op een perceel AANWEZIG zijn is een overtreding. Er dient niet noodzakeiijk een voorafgaan-
delijke verwittiging gestuurd te worden.

DIEFSTALPLAAG OOK IN KAMPENHOUT
De bevolking wordt gewaarschuwd dat ons grondgebied eveneens te kampen heeft met een stijgende goif van diefstaiien en
inbraken. De poiitiediensten vragen waakzaam toe te zien op aile eventuele 'onregelmatigheden' in de buurt.
Aarzel niet identificatiegegevens van deze onregelmatigheden door te geven aan Poiitie of Rijkswacht.
Een verdacht uitziende wagen, buitenlandse nummerplaten enz...

HET BESTRIJDEN VAN HOUTDUIVEN EN PLAATSEN VAN

LUCHTDRUKKANONNEN
Het besluit van de Vlaamse Executieve dd. 16.06.93 tot vaststeliing van de opening en de sluiting van de jacht in het Viaamse
Gewest bepaait in art. 13:
Om beiangrijke schade aan gewassen te voorkomen en daar waar geen andere bevredigende opiossing bestaat, mogen
houtduiven onder de volgende strikt bepaaide voorwaarden worden bejaagd met het geweer, door de houder van het jachtrecht en
zijn genodigden van 1 mei 1994 tot en met 14 oktober 1994 op en rond de perceien bepiant met graangewassen, kooizaad, vlas,
bonen, erwten, bloemkool, sprultkool en witloof. De eigenaar van de teelt doet vooraf een schriftelijk verzoek tot bejaging tot de
houder van het jachtrecht.

Het plaatsen van een luchtdrukkanon kan eventueel een bevredigende opiossing zijn. In toepassing van art. 7 hoofdstuk 3 van
het Politieregiement van de gemeente Kampenhout is evenwel "het lossen van vreugdeschoten, het afschieten van vuurwerk en het
maken van ruststorend lawaai" behoudens machtiging van de Burgemeester verboden.

Een aanvraag tot het plaatsen van een luchtkanon moet:
- schriftelijk worden aangevraagd
- vermeiding van de periode van plaatsing
- een schets van de piaats van opstelling
- een vermeiding van de te beschermen teeit
- de verantwoordeiijke aanvrager.
Al deze vermeldingen worden schrifteiijk overgemaakt aan de Heer Burgemeester. Na een onderzoek wordt er overgegaan tot
het afleveren van de toelating of vergunning.
In het verleden Is gebleken dat deze bepalingen al eens over het hoofd werden gezien.



ieuwsbrief V.D.A.B.

OPLEIDINGSFROJEKTEN IN HET KADER VAN HET BEGEtilDINGSPLAN
ARBEIDERS- VERHUIZERS

1. DOELGROEP

- werkzoekenden ; prioritair met een begeleidingsovereenkomst
- leeftijd: van 18 tot 30 jaar
-fysisch : beschikken over voldoende krachten uithoudingsvermogen
- uurregeling : bereid tot het presteren in onregelmatig uurrooster
- niet analfabeet zijn

- in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.

2. PROGRAMMA

a) Verhuistechnieken
- monteren en demonteren van meubilair

- touwbehandelingspraktijk
- meubilairbescherming .
- verpakken en opslaan ' •
- werken met verhulslift en takel

b) Veiligheid
-t.o.v. personeel
-t.o.v. derden

3. ORGANISATIEVORM EN DUURTIJD
- startdata: 03-05-94 - selectie te Anderlecht: 21-04-94

08-08-94 - selectie te Anderlecht: 02-08-94
07-11 -94: selectie te Antwerpen : 24-10-94

-duur: -4 weken opleiding-voltijds
- 2 weken stage in peterbedrijf - voltijds

- samenwerking tussen V.D.A.B. en Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Verhuizingen, Meubelbewarinq en
aanverwante aktiviteiten.

4. PLAATS VAN DE OPLEIDING
V.D.A.B. - BEROEPSOPLEIDING. ANDERLECHT
Bergensesteenweg 1440 - 1070 BRUSSEL
Tel.: 02/522.68.62

5. INFO

Te contacteren personen : Tel.: 02/522.68.62
Dhr R.SEGERS-Mevr. S.MAERTENS-Mevr. LHAEGEMAN •

eest derde leeftijd

Op donderda^g 22 september 1994 organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw het jaarlijks feest van de
Derde Leeftijd en minder-validen.
Nadere inlichtingen aangaande het feestprogramma en inschrijvingen zullen U tijdig meegedeeld worden
Gelieve deze datum alvast vrij te houden.
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