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Verantw. uitg.:M. Verhoeven, burgemeester

ij staan steeds tot uw dienst

Nieuw adres R.V.A.: Leopoldstraat 25A
Nieuw tel. nr.

02/255.01.10

Nieuw fax nr.

02/255.01.19

1800 VILVOORDE

Bevolking
Bibliotheek Campus
Burgerlijke stand

65.99.11

Politie

65.99.61

65.99.79

Rekendienst

65.99.12

65.99.31

Secretariaat

65.99.22

Loods

65.99.76

Sporthal

65.99.75

Ontvanger

65.99.72

Technische dienst

65.99.01

Pensioendienst

65.99.71

Rijkswacht Kampenhout

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

Rijkswacht Vilvoorde

24 uur permanentie
Tel.: 02/251.59.47 of 101

11.11.11
In 1993 werd de 11.11.11 - campagne gevoerd onder het motto "Honger is een aanslag/geen
tegenslag".
Deze campagne is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de publieke opinie en aan het politieke
beleid.

11.11.11 gaf meteen ook het startschot aan de campagne rond Voedsel-veiligheid die door
andere Derde Wereldorganisaties in 1994 wordt verder gezet.
De financiële resultaten van 1993 zijn gekend. Het eindresultaat bedraagt 176.210.517 BEF.

Door het 11.11.11 comité van Kampenhout werd 326.252 BEF ingezameld. Hierin is een
gemeentelijke toelage van 51.125 BEF begrepen.

Onze dank aan alle medewerkers en aan iedereen die deze actie gesteund heeft.

port is tof!!
r KAMPIOiNENVIERING.
De 5e kampioenenviering ging door op 17 juni 1994 in
de sporthal van Berg. Sportschepen Jean Meeus,
Burgemeester

Marcel

Verhoeven

en

Daniël

Vanderbeken als voorzitter van de sportraad
huldigden de inwoners van Kampenhout die tijdens
het seizoen 1993-1994 een kampioenstitel of een
belangrijke medaille behaalden in atletiek, triatlon,
tennis, biljarten, duivensport en vooral wipschieten.
De trofee van sportverdienste ging, na een grondige
bespreking, naar Victor van Ingelgom. Hij is 25 jaar
voorzitter van de liggende wipmaatschappij Reist
Sint-Jozef, medestichter van de BelgischNederlandse federatie, sedert 1986 voorzitter van
deze federatie, sinds 1976 voorzitter van de sektor
Kampenhout en vanaf 1985 bestuurslid van de SintSebastiaansgilde.

5'EINDEJAARSJOGGING EN STRATENLOOP
OP 18 DECEMBER 1994
Op 18 december 1994 heeft de 5e eindejaarsjogging en stratenloop plaats te Kampenhout.
Dit is een organisatie van de Kampenhoutse joggingclub 'JOKA', waaraan het gemeentebestuur, de sportdienst
'SPO-RE-KA'en de sportraad hun medewerking verlenen. Dit alles is ten voordele van 'Ons Tehuis Brabant'.
Meedoen dus!!
REEKSEN

START

600m
1.500m

14.00U
14.15U

5.500m

14.30U

11.OOOm

14.45U

Datum:18 december 1994

Plaats van start en aankomst:Sportcentrum SPO-RE-KA,Zeypestraat 26,1910 Kampenhout
Er is randanimatie(MBV)en een springkasteel voorzien in de sporthal. Kom dus eens af.
Voor verdere info: Sportdienst SPO-RE-KA,Zeypestraat 26,1910 Kampenhout. Tel. 016/65.99.75

TURNEN 55'PLUSSERS
Het gemeentebestuur,de sportdienst'Spo-re-ka'en de sportraad organiseren:
MULTISPORT VOOR SENIOREN

Wat:

Op een aangepaste manier en in een prettige sfeer maken we kennis met een aantai bekende en
minder bekende sporttakken.Uiteraard spelen wij in op de suggesties van de groep!!

Waar:

SportcentrumSPO-RE-KA.Zeypestraat 26,1910 Kampenhout.

Wanneer:

Eike maandag van 14.00u tot IS.OOu.

De lessen hervatten op maandag 5 september 1994
Prijs:

2000 BEF van begin september tot einde juni.(Verzekering inbegrepen)

Meer Info:

Sportdienst SPO-RE-KA.
Zeypestraat 26,1910 Kampenhout.Tel.016/65.99.75

EERSTE PROEFLES GRATIS!!!

riJSsSj

WANDELEN TE KAMPENHOUT, MOET JE DOEN!
©p 11 november 1§94 hoeft ëe Wendol-mie dag plaatg, dit in hit Kadif ven di 11-H,11 ,--iktii,
VertreKen aankornst zijn voorzien in de sporthal van gerg,
WÜ loodsen IJ doorheen de mooiste plekjes van onze gemeente.

U ken kiiien tussen een wandeling van i km of 15 km en vertrekken tussen 13.00u en. 14,Q0u,

KAMPIOENSCHAP VAN KAMPENHOUT

OP DE LIGGENDE EN STAANDE WIP
©e sehuttersvrienden van de Liggende en de Staande Wip, richten op zondag 18 september 1994 vanaf 9u30 's

morgens hun tweede Kampioenschap van Kampenhout op de Liggende en Staande Wip in, en zal doorgaan in de
Sporthal van Berg, Schoolstraat 2, Berg-Kampenhout, in samenwerking met het Gemeentebestuur en de
Sportraad 'SPO-RE-KA'. Elke inwoner van Kampenhout kan aan het Kampioenschap deelnemen.
Het Kampioenschap wordt geschoten per ploeg (gevormd met vijf schutters), die om beurt schieten op de Liggende en
Staande Wip en waarvan de geschoten punten worden samengeteld om een rangschikking te maken.
Tyssen twee schietbeurten in, kan men ook Petanque spelen. Kaarten, Vogelpikken (Darts)of Sol schieten op wip.
Voor 's middags is er een maaltijd voorzien en omstreeks 17 uur is de prijsuitreiking en kan men deelnemen aan
een gezellige Barbecue met sfeervolle muziek.

Wio inlichtingen wenst of aan het Kampioenschap wil deelnemen, kan zich laten inschrijven tot 19 augustus bij de
volgende bestuursleden:
Verbist Achiei, Lentelaan 6, Kampenhout,tel. 016/65 68 21

Van Eylen Eugène, Kampenhoutsebaan 96, Kampenhout
Kennes Hubert, Bergstraat 67,Kampenhout,tel 016/651816,(Vredezaal^
Luyten Danny, Nieuwegen 16, Kampenhout,tel. 016/65 67 84
Peeters Marcel, Beemdstraat 11, Kampenhout,tel. 016/65 5664

SCHOOLSPORTDAG

De gemeenteschool van Berg organiseerde op vrijdag 20 mei een schoolsportdag. De gemeente, SPO-RE-KA,
Bloso en het zwembad Hofstede verleenden hun medewerking.

Tijdens de maand maart organiseerde de school eeo sleutelhangerverkoop. De opbrengst bedroeg ruim 30.000
BEF en werd gebruikt voqr de aankoop van sportmateriaal

liieu
DE MILIEUBOX: ONDING OF VISSERSGERIEF?

Eer> gelijktijdige studie van OVAM en het Limburgs Instituut voor Samenlevingsopbouw aangaande het gebruik van de
miiieubox, heeft aangetoond dat 1/3 tot 1/4 van de ondervraagde personen de milieubox niet gebruiken. Als reden
geeft men op dat de miiieubox ofwel te groot ofwel te klein ofwel niet open te krijgen is alsook dat men geen K.G.A.
heeft. Toch vindt 80% van de ondervraagden dat de overheid het gebruik van de miiieubox moet blijven
ondersteunen.

Daaro;m,geven we jullie in bijgaande kader nog eens wat mag worden aangeboden bij de ChemoCar.
Ondanks het feit dat reeds heel wat mensen de weg hebben gevonden naar de Chemocar, blijkt dat er nog steeds

mensen uit de boot vallen. Het feit dat de milieubox deel uitmaakt van de 'brengmethode' -de gebruiker moet zelf
met zijn afval tot bij de Chemocar komen- betekent dat er gezinnen zijn die niet binnen de vooropgestelde uren van

hun K.G.A. afgeraken. In de nabije toekomst hopen wij hiëhn verandering.te kunnen brèngèh. In de loop van i 9§§
zal de gemeente immers een modern en goed uitgerust containerpark inrichten. Hier zal men ook buiten dè
kantöofuren têrecht kunnèh;

Toch durven we hu rêêds met enige fiêtheid zeggen dat Kampenhout bijzónder göèd sóöölft W§t bêttèft dê
selectieve inzameling van K.G.A.

Een vergelijkende studie van onze milieudienst hèeft aangètóond dat van alle Brabantse gemeenten, Kampenhout zich
op een mooie zesde plaats heeft genesteld^ wat betreft de K.G.A. Inzameling Op jaarbasis. In ons êerstë
werkingsjaar werd er 1,0934 kg/inw./jaar ingezameld. Volledigheidshalve moet hieraan toegevoegd worden dat dit
evengoed een vierde plaats had kunnen zijn, want fespectievelijk Tervufen met 1,0998 kg/inW./jaar èh Bt-. PletêfS^Leeuw met 1,0941 kg/inw./jaar gaan ons nog vooraf. Bovendien is men in Tervuren reeds gestart met eeh
containerpark, wat de hoeveelheid ingezameld K.G.A. nog doet toenemen.

T° Verven,Inkten,lijmen en harsen:

5° Basen:

a) verf, lak, vernis;

b) houtbeschermingsmiddelen,

carbolineum,

black

varnish, creoline;

a) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog,
kaligeen, kaliloog, ammoniak;

b) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeer

c) lijm, hars, siliconen;

middelen, bleekwater, hypóchlorieten, hypochló=
d)filmafval;
raten;
e) kleurstoffen, toner. Inkten, drukinkten, stempel- c) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven,
kussens.

6° Schoonmaakmiddelen:
2° Olie en vet:

a)zepen, waspoeders, W.c.-reinigers, glènsmiddelen

a) plantaardige en dierlijke vetten;

voorde vaatwas;

b) meubelolie, boenwas;
c) plantaardige en minerale olie;
d) brandstoffen.

c) autowax.

3° Solventen:

a) autoaccu's:

b) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelén;

7° Batterijen:

a) Ontvetters,

drOogkuisprodukten,

vlekkenwater, b) knoopbatterijen, zilver-, cadmium^ nikkel-, alkali-,

decapeermiddelen en beitsmiddelen;
mangaan- en kwikbatterijen.
b) trichloorethyleen, perchlOorethyleèn, tétraohloorethyleen,chloroform;
8° Stoffen en produkten met kwik:
c) ontvlambare oplosmiddelen; petroleumethèr, ether, a) TL-lampen;
wasbenzine, brandspiritus, benzine, acetoh, metha b) kwikthermometers;
nol, ethanol, hexaan,tolueen, xyleen;
c) amalgamen.

d) verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine,
cellulose-vérdunners,thinners;
e) gefluoreerde schoonmaakmiddelen;
f) glycol, antivries
g)formol.
4° Zuren:

a)Zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen;
b) zwavelzuur,accuzuur;
c) salpeterzuur, Chroomzuur,fosforzuur;
d)fixeervloeistoffen ert stopbadvloeistoffen.

9° Gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde
samenstelling zoals:

a) restanten met ongekende samenstelling;
b) afval van laboratoria;
c) ongebruikte, afgedankte chemicaliën;
d) bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica;
é)sputoussen;
f) brandblusmiddelen;
g)fotografisch zilver;
h) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong,
vuurwerk,

10°De verpakkingen die llö§ fëstanten van de
hogervermelde stoffen bevatten,

In de hoop dat deze tendens zich ook nog in de toekomst zal doorzetten, delen we jullie nogmaals mee hoe je het
best je K.G.A. aanbiedt:

• Ofwei zet je je stopbordje voor de ruit, de dag dat de Ghemocar langskomt. De Chemocar zal dan halthouden

voor je deur. Vervolgens ga je jê K.G.A. aanbieden bij de mensen van de Ghemocar.

• Ófwel kan je je 's avonds aanbieden óp de vaste standplaats van de Ghemocar. Je kan je er steeds
aanbieden op de data waarop de Ghemocar jouw sèctor aandoet.

Voor de eenvoud herhalen we nog even de verschillende vaste standplaatsen per sector.
Sector 1

Parking Kerk Nederokkerzeel:

17.00 tot 18.30Ü.

Sector II

Parking Bibliotheek Reist:

17.00tot18.00ü.

KerkBuken:

19.00 tot 18.30U.

Parking Gemeenteschool Berg:
Gemeenteplein Kampenhout:

17.00 tot 18.30U.

Sector III
Sector IV

17.00 tot 18.30Ü.

AANPLANTINGEN
Wist u dat de groendlenst niet minder dan 180 streekeigen bomen heeft laten aanplanten?

HET CONTAINERPARK.
Zoals in het bericht over de milieubox reeds gemeld werd, Is de gemeente reeds geruime tijd bezig met het opstarten van het
project 'Containerpark'. Op het ogenblik dat deze uitgave verschijnt is de lange lijdensweg van aanvragen, attesten en

vergunningen tot het oprichten ervan eindelijk achter de rug. Ons containerpark zal gelegen zijn aan de Torfbroeklaan 25 te

Berg/Kampenhout. Iedere inwoner van de gemeente zal hier met zijn afvai terecht kunnen, althans zolang het partikulier afval
betreft.

Regelmatig krijgt onze milieudienst geërgerde telefoontjes binnen van mensen die beweren dat hun groot huisvuil niet werd
meegenomen. Vaak gaat het hier om een ongewild misverstand van de bellers zelf. Men is meestal niet op de hoogte van wat
nu allemaal met het groot huisvuil mag meegegeven worden.

Ten einde hiervoor een oplossing te vinden zal in ons volgend milieunummer een kort overzicht gegeven worden van de
belangrijkste artikels uit het huisvuilregiement van Interza.

We denken echter ook op lange termijn. Tijdens de coördinatievergaderingen voor het containerpark kwam Interza, na enig
aandringen van onze zijde, met een interessant voorstel voor de dag. Rekening houdend met de talrijke vragen van de bevolking waar
ze terecht kunnen met hun probleemafval, bood Interza de gemeente aan om samen voor de uitbouw van het containerpark te
zorgen.

Naast een wachtershuisje van Sm x 4m zal er een chemiekluis geplaatst worden, waar iedereen terecht kan met zijn K.G.A.
Bovendien zai niemand nog kunnen zeggen dat hij niet van zijn probleemafval afgeraakt. Het containerpark zal namelijk nog een 1 Stal
andere containers bezitten. Onderstaande lijst is echter niet limitatief. Mocht de overheid overgaan tot een verder doorgedreven
selektieve inzameling van afvalstoffen, dan kunnen er altijd nog enkele containers bijgeplaatst worden.

Afvalstroom:

Soort container: Inhoud:

10

Bouw en Sloopafval
Oude metalen

30m^

12

Rubberbanden

Open
Open
Open

12m^

11

12m^

13

Papier

Gesloten

30m'

12m'

14

Karton

Gesloten

30m^

12m^

15

Drank-en conserveblik

Gesloten met pers

12m^

16

Afvalolie

Gesloten met bak

? m'

17

Plastic flessen

12m=

18

Boomstronken

Gesloten met pers
Open

Nr.

Afvalstroom:

Soort container: Inhoud:

Nr.

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Gesloten met klep
Open

30m^
30m^

1

Snoeihout

2

Gras

3

Kunststoffen

4

Wit hol glas
Groen hol glas
Bruin hol glas
Plat glas

5
6
7
8

Textiel

9

Grofvuil

BOm''
12m^

3m=
1m^

30m^
12m^

Uiteraard zal U tijdig op de hoogte gesteld worden van de mogelijke openingsuren van het containerpark en van de verdere
evolutie ervan.

"COMPOSTEREN,DOE IK HET ZELF OF LAAT IK HET DOEN?"
Onder deze slogan lanceerde OVAM in gans Vlaanderen een grootscheepse campagne overcomposteren.

Het doel van deze campagne,is de hoeveelheid te storten afval aanzienlijk te verminderen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
nagenoeg 50% van de huisvuilfractie bestaat uit keuken- en tuinafval. Hieraan wil men wat doenlll

Ook de milieudienst draagt zijn steentje bij tot het stimuleren van de bevolking. Zo kon men op de jaarmarkt een prachtig
gepresenteerde infostand bewonderen, waar men kon kennismaken met de verschillende types van kompostvaten.

In samenspraak met de Intercommunale Interza biedt de gemeente U de mogelijkheid om een compostvat aan te kopen.
Onderstaande types van compostvaten kan men telefonisch bestellen bij Interza op het nummer 02/721.07.31. Vermeld wel

steeds Uw rekeningnummer bij de telefoniste. De gemeente voorziet steeds een eenmalige subsidie van 800,- BEF per gezin.
(Alleen inwoners van Kampenhout!I)
Overzicht van de beschikbare compostvaten:
Fusion 2601
Fusion 4501
VAM
2901

1.900,2.300,1.850,-

Denoso

3251

Milko

2901

Eco-CuU

4501

3.300,2.000,3.000,-

Als toebehoren kan men tevens een beluchtingsstok aan 190,- BEF en een compostzeef aan 450,- BEF aankopen.

ociale zaken
SOCIALE TOELAGE, DIENSTJAAR 1994
Er wordt voor de milieubelasting een sociale toelage toegekend van 2.000 fr.

Artikel 1 van het belastingreglement vermeldt alle personen die voor deze toelage in aanmerking komen. De milieubelasting
dient eerst volledig betaald te worden. Wanneer het gemeentebestuur het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken ter
beschikking heeft kan er overgegaan worden tot de terugbetaling van 2.000 fr. Een blanco aanvraagformulier was bij het
aanslagbiljet 1994 gevoegd.

Reglement "Sociale toelagen"
Art. 1

Voor het dienstjaar 1994 wordt een sociale toelage toegekend aan de hieronder genoemde personen die de jaarlijkse
milieubelasting betalen.

De personen die aanspraak maken op de toelage zijn:

1. De gepensioneerden, weduwen en wezen, die in hun mutualiteitsboekje de vermelding "verhoogde tegemoetkoming"
hebben, wat recht geeft op de geneeskundige verzorging en geneesmiddelen tegen verminderd tarief en waarvan het
jaarbedrag der inkomsten het bedrag niet overschrijdt dat vastgesteld is door het jaar van de uitkering van de toelagen
van kracht zijnde K.B.ter bepaling van het jaarbedrag van de inkomsten welke bedoeld zijn in de artikels 25,§ 1,2 en 3
en 33§5 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en

invaliditeitsverzekering en die met hun inkomsten het maximum toegelaten bruto inkomen voor de toekenning van de
verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit niet te boven gaan.

2. De invaliden die een officieel bewijs leveren dat zij minstens 66% gehandicapjzijn.
3. De genieters van het bestaansminimum.
Art. 2

Het bedrag van de sociale toelage wordt vastgesteld op 2.000 fr. voor de personen vermeld in artikel 1.
Art.3

Om van deze bepalingen te kunnen genieten, dient de belanghebbende ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Kampenhout en er nog steeds woonachtig zijn op de datum van de uitkering. Per gezin kan slechts één
rechthebbende aanspraak maken op de toelage.
Art.4

De toelage dient aangevraagd te worden ten laatste 3 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De aanvraag diept
vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken.
Art.5

De uitbetaling van de sociale toelage zal plaatshebben uiterlijk 31 maart 1995.
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DIENST OPVANGGEZINNEN BOORTMEERBEEK-KAMPENHOUT
breidt UIT: WIJ ZOEKEN NIEUWE ONTHAALMOEDERS.
De Dienst Opvanggezinnen van de Landelijke Beweging V.Z.W. mag uitbreiden in de gemeenten Boortmeerbeek
en Kampenhout,zo besliste Kind en Gezin.

Deze dienst organiseert de dagopvang van kinderen beneden de 6jaar bij onthaalmoeders.

Wegens de uitbreiding kunnen een aantal nieuwe onthaalmoeders aansluiten. Vandaar dat wij kandidaat
onthaalmoeders zoeken in de gemeenten Boortmeerbeek en Kampenhout.

Wie tussen 21 jaar en 62 jaar oud is, komt in aanmerking om maximum 4 kindjes voltijds op te vangen. De
onthaalmoeder krijgt daarvoor een belastingsvrije vergoeding die momenteel 479 fr. per dag en per kind bedraagt.
Wie stempelt, kan een onderbreking van maximum 6jaar krijgen om als onthaalmoeder te werken.
Als gevolg van de uitbreiding kunnen ook meer kindjes bij de dienst geplaatst worden.

De ouders betalen naargelang hun jaarlijks netto-belastbaar inkomen. Voor gezinslast en plaatsing van meerdere
kindjes wordt een vermindering op de bijdrage toegepast.
De ouderbijdrage is bovendien voor 80% fiskaal aftrekbaar.

Voor meer informatie, kan u terecht bij de dienstverantwoordelijke Annemie Waebens,tel. 016/65 71 32(maandag
van 9u tot 10uSO)en tel. 015/52 07 23(woensdag en vrijdag van 9u tot 10u30).

Herhaaldelijk werd vastgesteld dat wild aanplakken in de gemeente uitbreiding neemt. Dat komt de netheid niet ten goede.
Private en publieke gebouwen worden er door ontsierd. De gemeenteraad heeft daarom een politiereglement
gestemd,dat toelaat misbruiken voortaan te beteugelen. Hierna volgen de bijzonderste artikelen.
Art.1:

Het is steeds verboden op gebouwen, muren, afsluitingen, bomen, palen of constructies van welke aard dan ook,
die deel uitmaken van het openbaar domein evenals langs en op de openbare wegen of elders, om het even welke
aanplakbrieven aan te plakken of te plaatsen, alsook bij middel van kalk, teer of andere verfstoffen, om het even
welke teksten of tekeningen aan te brengen.
Art.2:

Dit alles is eveneens verboden op huizen, afsluitingen, of op om het even welk privaat bezit, zonder daartoe vooraf
van de gebruiker en/of de eigenaars schriftelijke toelating te hebben verkregen.
Art.3:

Bij verkiezingen zal het aanbrengen van affiches of andere propagandavoorwerpen toegelaten zijn op de
aanplakborden daartoe opgericht en gedeeltelijk aangewezen voor iedere partij.
Art.4:

Alleen op de openbare aanplakplaatsen, waar een ruimte is voorzien voor het vrij aanplakken, mag vrij worden
aangeplakt, met een maximum van twee aanplakkingen van of over dezelfde festiviteit.
Art.5:

Het overplakken, afrukken, bevuilen en schenden van aaplakbrieven, uitgehangen of aangeplakt in
overeenstemming met de bepalingen van het onderhavig reglement, is verboden.
Art.6:

Tegen de aanplakkers en de mogelijke mededaders of medeplichtigen,zal proces verbaal worden opgesteld bij het wild
aanplakken in de gemeente.
Art.7:

De overtreders van de bepalingen van dit reglement zullen bovendien gestraft worden met politiestraffen.

pen Monumentendag
Op zondag 11 september is het in Vlaanderen Open-Monumentendag.
Kampenhout doet ook mee!

Het hoofdthema voor dit jaar luidt:"Monumenten in vervoer(ing)"
Wij zullen dus in de eerste plaats aandacht besteden aan ons patrimonium
dat te maken heeft met de meest uiteenlopende vormen van transport.

n

Zo komen bij ons in aanmerking:

De vaart + sluisdeuren. De Kampenhoutse sas-deuren zijn immers de oudste
van het kanaal en zullen waarschijnlijk geklasseerd worden.
De tuinbouwveiling "Brava"
waar gezorgd wordt voor
verkoop en vervoer naar
binnen-

en

buitenland

van

onze groenten, in het bijzonder
van
het
Kampenhoutse
witloof.

De oude afspanning
"t Zandvliet" aan de Aarschotsebaan 96 te Reist, vroeger

stopplaats van de postkoets Brussel-Aarschot en wisselplaats
voorde paarden.
Het Kasteel "Ter Loonst" aan de Terloonststraat 22 te Reist dat

door Keizer Karei V in 1538 uitgekozen
overnachtingsplaats op zijn doorreis naar Duitsland.

werd

als

Door dit aanbod krijgt U op onze Open-Monumentendag '94 een

heel ander patrimonium te bezichtigen. Hopelijk zal er evenveel
interesse zijn als de vorige jaren. Onze gidsen zullen ter plaatse
zijn om U de nodige uitleg te verschaffen.

Op de Vaart (Kampenhout-Sas) zal een boot tweemaal versast
worden tussen 14 en 17 u. U kan meevaren tot Wespelaar en dit

boottochtje combineren met een geleid bezoek aan het domein
de Spoelberch (±1 u.). Per fiets kan u het domein bereiken langs
het jaagpad naast de vaart.
In de tuinbouwveiling "Brava" is een gids ter
plaatse om U te tonen hoe de groenten er
bewaard worden en waarheen ter wereld ons
witloof vervoerd wordt.

De

mooi

gerestaureerde

afspanning

't Zandvliet is zeker een bezoek waard.

Bij mooi weer kan je van "t Zandvliet" langs het
Tonzentpad en de Streekweg (langsheen de
Molenbeek, ±1 km) wandelen of fietsen naar
het Kasteel ter Loonst, één van onze mooiste

kastelen gebouwd in de 12 de eeuw. Bij een
hapje en een drankjé kan U er alles vernemen
over de historische waarde van dit kasteel én

üïhf-iL.

uM ■»

1

genieten van de wondermooie tuin van
Mevrouw de Gravin.

De dorstigen laven en de hongerigen spijzen
is hier het werk van onze plaatselijke Rode
Kruisafdeling.

Wij zorgen voor een goede bewegwijzering,
hopen op prachtig weer en wensen U allen

een deugddoende namiddag met veel open
monumenten plezier.

m

Informatie op Open Monumen
tendag (11 sept. a.s.) in de
sporthal aan de Zeypestraat 26
van 13 tot 17 uur

Openingsuren van de monu
menten van 14 uur tot 18 uur

Gidsbeurten om het uur van 14
uur tot 17 uur

IK Mcer AAN

TJA,STUriG,MAAR

PE OVERKANT
GERAKEN!

'T is VANPAAG

ÖPÊN
, ^MQNUMENreNPAG!

Parkeergelegenheid: te Reist
tegenover de St. Jozefskerk,
Kampenhout-Sas aan het

veilingcomplex
(achterkant,
tegenover Kasteel Ter Loonst)

GEEN ONGEADRESSEERDE REKLAME A.U.B.
Niet ledereen is gediend met ongevraagd reklamedrukwerk.

Het schepencollege bestelde bij de Bond Beter Leefmilieu kleine zelfklevers zoals hieronder afgebeeld:

REKLAME A.U.B.
(?>

Bond Beter L.eefmilieu ^

Door de sticker op uw brievenbus te kleven, kunt U duidelijk te kennen geven geen reklamedrukwerk meer te
wensen.

De stickers zijn gratis te verkrijgen op de milieudienst van de gemeente (gemeentehuis - Technische Dienst verdieping)elke werkdag tussen 9.00 en 11 u30 en op dinsdagavond tussen 17.00 en 20.00u.

ultuur
SUCCESRUK OPTREDEN VAN DE FANFARE DE VERBROEDERING-

RUISBEEK(WELISWAAR VERSTERKT)TUDENS DE aUNI-JAARR/IARKT
Deze jaarlijks weerkerende gewoonte (om beurten een andere fanfare van Kampenfiout) resulteerde In een eerste nauwe
samenwerking van de 4fanfares.
Onder Impuls van de Burgemeester werd er reeds 2x vergaderd om ervaringen en suggesties onderling uit te wisselen.
Dit zou uitmonden in het oprichten van een Instrumentenfonds en een optreden van de "Verenigde fanfares Kampenhout" in de
sporthal.
Praktische uitwerking volgt weldra.
Adressen van de voorzitters van de fanfares:

"De Eendracht'

Croon Louis
■ Aarschotsebaan 1

1910 Kampenhout

"De Verbroedering"
Van Lersberghe D.

"De Vlaamse Leeuw"

RahierJef
Loverdal 2

Wildersedreef 22

Tenierslaan 19

1910 Berg

1910 Kampenhout

1910 Kampenhout

"De Toonkunst"

Vanderroost Willy

KASTEELBEZOEK OM DE HOEK... TOERISTISCHE INFORMATIE...
Het prachtige domein van graaf de Ribaucourt te Perk stelt uitzonderlijk zijn deuren open tijdens de Week-ends van 27-28
augustus 1994 en 3-4 september telkens van 13 tot 18 uur.
Naast het Interieur van het kasteel zal eveneens de oranjerie en het immens grote park te bezichtigen zijn.

Tijdens het week-end van 27-28 augustus zal er tevens naar aanleiding van de vieringen van 50 jaar bevrijding van ons land een aantal
legermateriaal, In privébezit, te bezichtigen zijn.
Een unieke gelegenheid voor een toeristische (fiets)uitstap vanuit onze gemeente.

DE MECHELSE KOEKOEKEN
Het Mechels Miniatuur Theater speelt als benefiet voorstelling ten voordele van de Vlaamse Diabetes Vereniging, afdeling
Regio Mechelen, het toneelstuk"De Mechelse Koekoeken".

M.M.T. grote zaal, Hanswijkstraat 63 Mechelen,donderdag 22 september 1994 om 20 uur.
Inkomprijs 400 BEF/persoon

Bestellen van kaarten en alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij Mare Verhoeven,tel. 014/221384 of bij Raymond Bomers
015/419284. Bestellen van kaarten kan ook door overschrijving op rekening 145-0598974-58 van Vlaamse Diabetes Vereniging Regio
Mechelen,2800 Mechelen met vermelding van M.M.T-toneel en aantal kaarten.
De Mechelse Koekoeken
Auteur: Edward Ravenscroft

Vertaling en bewerking: Tuur De Weert
Regie: Filip Carré

Acteurs: Tuur De Weert, Jaak Van Assche, Mandus De Vos, Jos Geens, Geert Defour, Luc Springuel, Kris De Volder, Lieve
Gools, Elke De Roeck

"De Mechelse Koekoeken" is een strijd tussen kippen en hanen, tussen vrouwen en mannen, kortom een groot spel van

verleiding en frivoliteit. In deze ondeugende en burleske Londense komedie uit 1681 laat Edward Ravenscroft de vrouwen
revanche nemen op de jarenlange dominantie van mannen In het theater. De hoorndragers(Cuckolds) In het stuk zijn schepen
Kwikkei en schepen Kaduk, allebei gehuwd met een veel jongere vrouw. Zij twisten onder elkaar over de eigenschappen die een

echtgenote moet bezitten om een "veilig huwelijksleven te garanderen". Voor de ene is dat verstand, voor de ander
godvruchtigheid. Maar ondertussen zijn hun listige vrouwtjes hen te slim af. De vele kleurrijke figuren, de woordspelingen en
dubbelzinnige dialogen maken van dit stuk een spetterend spektakel.

CMW
A

DE SPEELPLEINWERKING IN KAMPENHOUT BESTAAT 10 JAAR!
VIER JE MEE?
In 1985 organiseerde het OCMW onder impuls van zijn voorzitter Freddy Van Dessel en van zijn sèkretarls André Van
Steenweghen een speelpleinwerking.

Lieve Smedts en acht monitoren begeleidden de hele maand augustus 25 enthousiaste kinderen in de vroegere jongensschool
van Reist. Lieve bedacht ook de naam 'Grobbeltje'(combinatie van de groentjes, de roodjes en de blauwen: symbool voor de
drie leeftijdsgroepen op het speelplein).

Vanaf 1986 werd Diane De Greef verantwoordelijke voor het speelplein en de werking werd uitgebreid tot de hele
vakantieperiode.

Een speelplein moet meer zijn dan opvang, maar dit moet dan vooral waargemaakt worden door enthousiaste en creatieve
monitoren. Dat onze moni's hierin slagen mag blijken uit een enquête waarin de mening van de ouders gevraagd werd. Als
negatief punt schreef één van de ouders:"Spijtig dat ik zelf niet mocht deelnemen".

De speelpleinwerking verhuisde eerst naar de chirolokalen in Reist en sinds vijfjaar naar de boerderij in de Cellebroederswég,
waar onze Grobbelaars zich kunnen uitleven op hun eigen domein met lokalen en veel speelruimte.

Ondertussen is het aantal kinderen gestegen tot gemiddeld 80 per dag. Somminge dagen zijn er meer dan 100 kinderen. Enkele
Grobbelaars werden op hun beurt reeds monitor!

Om deze grote groep op te vangen werder hoofdmonitoren ingeschakeld en sinds twee jaar wordt Diane als verantwoordelijke in
augustus afgelost door Filip Van Roey.

Niet alleen de kinderen zijn vol lof over het Grobbeltje, maar ook vele ouders, die beseffen hoeveel inzet en werkijver dit van de
hele leiding en alle verantwoordelijken vraagt. Daarom willen zij het tienjarig bestaan niet zomaar laten voorbijgaan en besloten
er een feestje van te maken. Dit zal plaatshebben op zondag 21 augustus op het Grobbeltje.

In navolging van de monitoren is het oudercomité nog druk bezig met voorbereiden en plannen. Het moet vanaf 15.00u eeh
gezellig samenzijn worden met ouders, oud-leiding, leiding en kinderen, met een programma dat iedereen kan boeien.
Er is een optreden voorzien van theatergroep 'De Waaier' voor kinderen tussen zes en tien jaar.
De leiding van het prille begin zal voor een verrassingsoptreden zorgen.
De sportievelingen kunnen zich uitleven in volkssporten.

Er is ook een tombola en er wordt gezorgd voor ijsjes, hapjes, drank en een echte verjaardagstaart!
's Avonds is er een bal om in feestelijke Grobbelstemming af te sluiten.
Het feestcomité heet iedereen van harte welkom!

OPRICHTING OCMW KINDERKRIBBE
Algemeen wordt gesteld dat er in de gemeente Kampenhout een reële nood is aan kinderopvangvoorzieningen. Zowel de
bevolkingsdienst van de gemeente als de O.G.M.W. diensten worden regelmatig geconfronteerd met vragen naar
mogelijkheden van kinderopvang.

Het Ministerieel Besluit van 23/12/1987 tot vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële
bijdragen van de ouders en tot toekenning van de fiscale aftrek bij plaatsing bij erkende diensten, heeft de vraag naar erkende
diensten doen stijgen.

Er is een grote vraag naar allerhande voorzieningen voor de jeugd in het algemeen. Tijdens de grote vakantie wordt hierop al
ingespeeld door het OCMW met haar organisatie van speelpleinen. Maar ook de vraag naar initiatieven gedurende andere
vakantieperiodes, brugdagen, voor- en naschoolse opvang is duidelijk in Kampenhout aanwezig.
Ook al gaat men ervan uit dat de jeugd hierbij zoveel mogelijk zijn eigen creativiteit moet naar voor brengen, dan nog maakt dit
een algemeen jeugdbeleid zeker niet overbodig. Hoewel de bereidheid aanwezig is hieromtrent verder te zoeken, dient men

prioriteiten te leggen en er werd een consensus bereikt om voorrang te geven aan de oprichting van een kinderkribbe, als de
meest dringende noodzaak.

Met de inplanting van de sociale woonwijken De Hutte en Loverdal en met de uitbreiding van een woonwijk aan het kerkhof, stijgt het
kinderaantal in de gemeente.

Het gewijzigde levenspatroon, waarbij beide ouders van jonge gezinnen buitenshuis gaan werken en er minder beroep kan
gedaan worden op kinderopvang door ouders,familieleden of buren, is een reden om tegemoet te komen aan de vraag naar een
kinderkribbe. Ook het toenemend aantal éénoudergezinnen doet de vraag naar kinderopvang stijgen.

De bevolkingsaangroei in de gemeente Kampenhout heeft zonder twijfel ook te maken met de stijgende
tewerkstellingsmogelijkheden in onze gemeente. Alleen reeds op het OCMW Kampenhout werken 58 personeelsleden,
waarvan 52 vrouwen. Vanuit deze, weliswaar beperkte, groep werd gedurende de afgelopen jaren meermaals het
opvangprobleem aan de orde gesteld.

Bij ons OCMW bestaat de ervaring, de bereidheid en de beschikbare ruimte om te investeren in kinderopvang.
oprichting van een kinderkribbe in een gedeelte van het vroegere rusthuis en gelegen in het centrum van de gemeente
willen WIJ ingaan op een vraag ontstaan vanuit een tekort aan opvangmogelijkheden.

De noodzakelijke verbouwingswerken zijn reeds ver gevorderd. Naar alle waarschijnlijkheid kan de kribbe op 1 oktober 1994
Voor inschrijvingen kan men terecht bij het OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9te 1910 Kampenhout - tel. 016/6S5 332.

st3rt©n.

eest 3^^ leeftijd en mindervaliden
Op donderdag 22 september e.k, organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw het jaarlijks Feest van de Derde
Leeftijd en Minder-Validen, 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 1910 Kampenhout.
Het programma is tweeledig:

- Vooreerst wordt aan alle gepensioneerden en minder-validen van groot-Kampenhout om 12u15 een smakelijk
warm middagmaal aangeboden bestaande uit tomatenroomsoep, gevolgd door varkenshaasje met groentenkrans en gekookte aardappelschijfjes - dessert

- Om 14u45 starten wij met een denderend ontspanningsprogramma m.n. de "Jean Walter Show". De algemene

presentatie en animatie werd toevertrouwd aan niemand minder dan Jean Walter zelf. Tevens engageerden wij
voor U Katrien Gallez en Paul Bevers met danseres.

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

7. kapel Ruisbeek
8. grot Nederokkerzeel

3. bushalte Vierstraten
4. kerk Buken

9. hoek Driesstraat - Waterstraat - F. Schoevaersstraat
10. kerk Nederokkerzeel

5. hoek Schoonstraat - Balkestraat - Bukenstraat
6. Park van Reist

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 Tritstraat - Kampelaarstraat
6. Groenstraat
2. Sint-Servaeskapel
7. hoek Résédalaan - Lemmekensstraat
3. Perksesteenweg
8. kerk Berg
4. Bulsomstraat
9. parking Rijksmiddenschool - Tiendeschuurstraat
5. Kutsegemstraat

•de 3e bus vertrekt om 11 u25 uur aan de hoek Haachtsesteenweg - Hubert Tobbackstraat en vervolgt dan zijn weg met
volgende opstapplaatsen:
1. hoek Hubert Tobbackstraat - Heideweg
3. hoek Gellebroedersweg - Caemberg - Langestraat
2. hoek Beemdstraat - Geilroedestraat - Zeypestraat
4. hoek Langestraat - Begijnenstraat
Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

Het einde van onze feestnamiddag wordt voorzien omstreeks 18u. Dit rijkgevuld programma wordt U aangeboden
aan de democratische prijs van 200,- fr. per persoon. Diegenen die uitsluitend aan het showprogramma wensen
deel te nemen, betalen 100,- 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 voor 14
september 1994 bij één van de hiernavolgende personen:
Kampenhout:
Gemeentehuis

Kampenhout Dienst
Burgerlijke Stand of
Pensioendienst ,
016/65.99.31 of 65.99.71
Mevr. L. Wouters Vandermeiren
F. Verstraetenlaan41

Janssens René
Hubert Tobbackstraat 9

Buken:
Van den Broeck Frans

Nederokkerzeel:
Elskens Constant
Nieuwe Kassei 2

Oude Haegestraat 5

1910 Kampenhout

1910 Kampenhout

1910 Kampenhout

016/65.70.58

016/65.71.28

016/60.09.66

Verdeyen Sylvain

Reist:

Laarstraat 38

Burgemeester Verhoeven

Berg:
Mevr. Vandermeiren De Becker A.

1910 Kampenhout

Aarschotsebaan 93

Bergstraat 45

016/65.51.09

1910 Kampenhout

1910 Kampenhout

016/65.52.58

016/65.73.18

1910 Kampenhout
016/65.53.87

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

De Burgemeester
Marcel Verhoeven

BETREFT:

ViRJAAROAa VAN PE iiVRyPINCi:

Het Nationaal Comité belast met het organiseren van de officiële plechtigheden betreffende de viering van de
50='Werjaardag van de Bevrijding, heeft besloten het herdenkingsprogramma - daarbij een aantal evenwichten
respecterend - te beperken tot 57 plaatsen, gespreid over het hele land.
Kampenhout is daar niet bij.

Dat wil niet zeggen dat deze heuglijke gebeurtenis voor onze gemeente ongemerkt hoeft voorbij te gaan.
We herdenken immers niet alleen de 50^'® verjaardag van de Bevrijding, maar vieren ook meteen een halve eeuw
vrede.

Ook mensen van bij ons hebben daar hun leven voor gewaagd, niet in het minst Jean Baptiste PIRON,
ingeschreven in onze gemeente van 1940 tot 1953, die aan het hoofd van de brigade die zijn naam droeg, heeft
bijgedragen tot de bevrijding van België.

Wij zullen in onze gemeente de officiële gebouwen bevlaggen op 3 en 4 september e.k. De bevolking wordt
uitgenodigd hetzelfde te doen met hun woningen.

Het gemeentebestuur zal op 4 september bloemen neerleggen aan de onderscheiden oorlogsmonumenten: om
10u30 aan het oud gemeentehuis van Kampenhout, om 10u50 op het kerkhof van Berg, om 11 ui 5 op het kerkhof
van Nederokkerzeel, om 11u35 aan de kerk van Buken. De verenigingen en de individuele personen, die zulks
wensen, kunnen zich daarbij aansluiten.

Aan alle dorpspriesters wordt gevraagd op die dag gedurende drie minuten de klokken te laten lulden.

Het verdient de aanbeveling de Hoogmis te besluiten met het spelen van de Nationale Hymnen.

KURSUSREEKSEN SPRAAKAFZIEN VOOR MENSEN PiE SLECHT OF
NIET meer HOREN.
Wat zijn kursussen spraakafzien?

De V.V.M.G. organiseert elk jaar deze kursussen spraakafzien voor volwassenen. De kursus wordt gegeven aan
mensen die slecht horen of volledig doof zijn. Partners, levensgezellen en gezinsleden zijn eveneens welkom.

De kursus omvat een twintigtal lessen van één uur per week. Na het eerste jaar zijn er kansen om nog een tweede
of derde jaar te volgen.

De kursussen starten In oktober en lopen tot juni 1995. De kursus wordt gegeven door ervaren lesgevers en in een
kleine groep van zes a tien personen in uw omgeving als dat voor ons mogelijk is.

Spraakafzien is het begrijpen van wat gezegd wordt langs het zien, al of niet in kombinatie met wat nog gehoord kan
worden. Spraakafzien houdt in dat men de mond- en gezichtsbewegingen en -uitdrukkingen samen met eventuele
bewegingen van het hele lichaam koppelt aan alle andere informatie om een gesprekspartner te verstaan.
Inschrijven doe je zo:

Ben je geïnteresseerd, neem dan kontakt per brief, per fax,telefoon of teksttelefoon (Alto, Minitel, Visicom)
Het adres is:

J.F. Willemsstraat 24 - 2850 Boom - Tel:(03)888.32.36 - Fax:(03)888.32.36 - TT:(03)888.32.36
Na de eerste kennisname ontvangt U meer informatie

De kostprijs bedraagt 900,- BEF voor het hele kursusjaar. Leden van de V.V.M.G. - Infodo betalen 500,- BEF.

OPENBARE WERKEN

Wij wensen de bevolking in te lichten over de nog te realiseren werken in 1994. Sommige ervan zullen enige hinder
teweeg brengen. Wij wensen ons daarvoor te verontschuldigen. Met de aannemers zullen afspraken worden
gemaakt om de ongemakken voor de aangelanden en weggebruikers tot een minimum te beperken.
1. Openbare bibliotheek: Verwarming,sanitair, electriciteit, meubilair en omgevingswerken werden aanbesteed op
18 augustus. Indien alles naar wens verloopt voorzien wij de opening nog voor het einde van 1994.
2. Restauratie St. Stefanuskerk Nederokkerzeel. Wordt aanbesteed op 6 september. Raming 27 miljoen BEF,
waarvan 10% ten laste van de gemeente. Duur der werken:±1 jaar.

3. Restauratie St.Servaes Berg. Het subsidiedossier ligt ter goedkeuring bij de Minister.
Raming 16,5 miljoen BEF, waarvan 11 miljoen ten laste van de gemeente.
4. Heiiebosstraat. De aanbesteding had plaats op 21 juni. Uitvoering na het bouwverlof.
5. Walenhoek + Mostaardstraat. Aanbesteding op 16 augustus. Uitvoering mag worden verwacht in oktober.

6. Schildhovenstraat, Nederokkerzeelstraat, Oude Haegestraat. Aanbesteed voor een bedrag van 10 miljoen BEF.
Wordt uitgevoerd na het bouwverlof.

7. Lepelstraat. Raming 3,2 miljoen BEF. Wordt aanbesteed in september.

8. Voetpaden + verkeersdrempels Brouwerijstraat. Aanbesteed voor 7,1 miljoen BEF. Aanvang der werken:
17 augustus.

azantendal, Torfbroeklaan, Parking school Berg. Aanbesteed op 6 juli voor 27,5 miljoen BEF. Uitvoering
vanaf september 1994.

10. Kampenhoutsebaan. Raming 25,5 miljoen BEF. Het ontwerp werd door de Provincie goedgekeurd mits
aanleg van enkele uitwijkstroken. De werken worden aanbesteed in september.
11. Containerpark. Wij wachten op de bouwvergunning om in aanbesteding te gaan.

12. Duistbos. Molenbeek(waarvan 3 miljoen BEF ten laste van de gemeente). De werken dienden in uitvoering te zijn.
Wegenwerken: raming 25 miljoen BEF. Voor goedkeuring naar de Provincie. Aanbesteding kan nog in
najaar '94.

13. Verbindingswegen, (deel Balkestraat, deel Kruisstraat, Lellebaan, Lelleveldbaan, Streekweg, Witbosweg,
Windmolenweg, deel Heertbaan, Kapelstraatje, deel Lemmekensstraat) Raming 21,5 miljoen BEF. Ontwerp
werd door de Provincie goedgekeurd. Wordt eerstdaags aanbesteed. Uitvoering najaar'94.

penbare werken
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Speelplein Sporthal

i?.

Maaien en onderhoud bermen

■

Verkeersplateau Tiendeschuurstraat
Van Bellinghenlaan

Voetpaden Tritsstraat

Vernieuwde Rusthuisstraat

Bouw nieuwe bibliotheek

