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Onderwijs I JReorganisatie ! ICurochildren^
DIENSTEN

GEMEENTESCHOOL

BUKADIE

SK Antoniussh'aaL 8

1910 Buken

016/60 20 59

OPEN DEUR DAG
Zondag 25 ougush/s 1996

Vanaf 10 tot 16 uur.

INSCHRIJVINGEN

Donderdag 22 augustus 1996

van 14-17 uur.

Vrijdag 23 augustus 1996
van 9-12 uur en van 14-17 uur.

Zaterdag 24 augustus 1996
van 9-12 uur en van 14-17 uur.

£ö

Vanaf 1/8/96 zal de gemeentelijke dienst
"PENSIOENEN - MINDER-VALIDEN"

worden gesplitst.

Het indienen van pensioenaanvragen en aan

vragen om gewaarborgd inkomen voor

bejaarden en de daarbij horende formalitei
ten blijven op de pensioendienst van het
gemeentehuis, tijdens de gewone openings
uren.

HET GEDEELTE MINDER-VALIDEN

wordt per 1/8/96 overgeheveld naar de
sociale dienst van het O.C.M.W.

Het betreft:

de aanvragen om een integratietegemoetko

ming en/of om een inkomensvervangende
tegemoetkoming (voor minder-voliden van
minder dan 65 jaar) en de aanvragen om
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaar
den (voor personen vanaf 65 jaar).

Informatie rond sociale voordelen of hulp bij
het indienen van die aanvragen goat ook
naar de sociale dienst van het O.C.M.W.,

o.o. aanvragen om:

- speciale parkeerkaart
- sociaal telefoontarief voor minder-

voliden en bejaarden
- specifiek sociaal gas- en elektrici

teitstarief

- vrijstelling van kijk- en luistergeld
en vermindering op de kabeldistri
butie

- vermindering van belasting op d^
woning

- vrijstelling van verkeerstaks en BTW op
autovoertuigen

DE DIENSTEN VAN HET O.C.M.W.

zullen buiten de gewone openingsuren
(van 9u tot 12u) aangevuld worden met een
avonddienst:

Ike dinsdag van 17 uur tot 19 uur.

(ingang hoek Dorpsstraat - Gemeenteplein).

Zoals elk jaar biedt Euro-Children ook in
1996 aan bijna 1000 kinderen die in kon-
fliktsituoties leven, de kans om hun vakantie

in een ontspannen sfeer door te brengen.

ir komt een groep kinderen uit Kroatië,
Noord-lerland, Tsjechië en Slovakije.

De onthaalgezinnen hebben steeds de vrije
keuze wat betreft de leeftijd en het geslacht
van het gastkind.

Het is best dat er in het eigen gezin kinderen

zijn van ongeveer dezelfde leeftijd. ^

Een uitgebreide inlichtingenbrochure wordt

gratis en zonder enige verplichting bezorgd
op eenvoudige schriftelijke of telefonische
aanvraag.

VOOR INLICHTINGEN:

Euro-Children vzw

Karei Mirystraat 2
2020 ANTWERPEN

Tel.: 03/247.88.50

/



Milieu
ftSET,'
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Recenf werd bekend semaokf dat tussen de

confederatie van apothekers, de ̂ eneesmid-*
delenproducenten en de OVAM opnieuw een

convenant werd onderschreven, waarin

overeengekomen werd dat u nog voor de

volgende 2 jaren met oude en vervallen
geneesmiddelen terecht kan bij uw apothe~
ker.

Naast de verkoop van nieuwe produkten zul
len zij Instaan voor de verdere Inzameling

oude en vervallen medicijnen.

Zo garanderen zij een deskundige verwijde
ring van deze fractie en dragen zij ook hun
steentje bij tot het voorkomen en milieuvrien
delijk verwijderen van specifieke afvalstoffen.
Informeer ernaar bij uw apotheker !!!

Interza

OPtiALING£N DECEMBER 1995

Gewoon huisvuil Grof huisvuil Papier-karton Glas

Kampenhout
Steenokkerzeel

Wezembeek-Qppem

Kraainem

Zaventem

270,890 T

282,070 T

294,000 T

310,530 T

648,800 T

35,460 T

42,850 T

55,860 T

79,750 T

110,070 T

26,280 T

23,240 T

34,140 T

35,440 T

87,720 T

12,340 T

11,440 T

18,520 T

16,980 T

30,720 T

STORTPUATS Mont St. Guibert Mont St. Guibert Vilvoorde Willebroek

AFNEMER CETEM CETEM VLAR VLAR

OPHALING OUD IJZER: 6,460 T

OPHALINGEN JANUARI 1996

GFT RESTAFVAL GROF

HUISVUIL

PAPIER GUS

Kampenhout

Steenokkerzeel

Wezembeek-Oppcm

Kraainem

Zaventem

78,740 T

76,245 T

92,290 T

112,185 T

171,540 T

107,570 T

71,350 T

118,680 T

133,990 T

261,890 T

31,480 T

23,580 T

29,760 T

26,960 T

67,340 T

59,840 T

38,380 T

53,420 T

58,080 T

126,920 T

35,480 T|
21,520 T

34,100 T

37,800 T

66,320 T

STORTPLAATS Grimbergen Antwerpen Antwerpen Vilvoorde Willebroek

AFNEMER VLAR Van

Gansewinkel

Van

Gansewinkel

VLAR VUR

OPHALING OUD IJZER: 5,240 T

PWA -KAMPENHOUT
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

Dorpsstraat 9-1910 KAMPENHOUT - Tel: 016/65 04 70

Particulieren, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen en onderwijsinstellingen kunnen
zich richten tot het PWA-Kampenhout als aanvrager van een dienst waaraon door het regu
liere arbeidscircuit niet wordt tegemoetgekomen. Buiten de tuinbouwsector, die onder welbe

paalde voorwaarden beroep kan doen op het PWA, zijn commerciële Instellingen uitgesloten.
De gebruiker (= aanvrager) dient in de gemeente Kampenhout woonochtig te zijn.

VOOR MEER INLICHTINGEN

KAN U TERECHT

Telefoniick:

olie voormiddagen tussen 8.30u en
12.00 u op het nummer 016/65 04 70

Pcrieenlijk:
na afspraak met de PWA-beambte
Lieve THIELEMAN5

Dorpsstraat 9 (in het OCMW-gebouw)
1910 KAMPENHOUT

tussen 10.00 u en 12.00 u
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Speelplein
1 GROBBELTJE

Het OCMW Kampenhout staat, dit jaar in
samenwerking met de gemeentelijke jeugd-
consulente, voor de 11 de maal garant voor

de organisatie van speelplein 't Grobbeltje.
Indien je tussen 3 en 15 jaar bent en in
Kampenhout woont, trakteren hoofdmonito
ren en een hele ploeg enH^ousioste animato
ren je de hele zomervakantie op een waaier

von toffe activiteiten.

Het speelplein stelt zijn deuren open tussen
1  juli en 23 augustus, en zorgt voor een
actieve speeldag tussen 9h00 en 16h. Er
wordt eveneens opvang voorzien tussen
7u30 en 18u.

Je ouders betalen door middel van een vijf-
dagenpas die gekocht wordt op het speelplein
en in prijs varieert tussen 600 en 400 bfr.
Een grobbeldag kost voor de oudste van het

gezin 120 fr, voor het tweede en derde kind

wordt respectievelijk 100 fr en 80 fr aange
rekend. Voor de opvang wordt nog eens
20 fr extra gevraagd. Het vierde kind in het

gezin is echter volledig gratis welkom.

Alle kinderen brengen zelf hun boterhammen

mee, maar er wordt wel gezorgd voor soep
en drank. Spel, creativiteit, avontuur, plezier
en de grobbelzon staan nu al op je te wach
ten.

Levenslijn

D£ ACTIE MET HET HART

De actie Levenslijn Kampenhout kende dit jaar een overweldigend succes. De verschillende
activiteiten brachten volgende bedragen op:

Sponsoring 47.000

Pannekoeken 8.000

Wafels 25.000

Voetbalwedstrijd 76.987

Chocoladen hartjes 108.000

Boeketten 78.475

Optreden Soapband 193.715

Slipschool 137.000

Spaarpotten 10.008

Stickerverkoop 72.600

Totaal 756.785

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft bijge
dragen om van deze actie een succes te maken.

het Levenslijn comitee

;ODE KRUIS VLAANDEREN

bloedtransfusiecentrum

Hierna de kalender van de bloedinzamelingen voor Groot-Kampenhout

.Berg gemeenteschool 18.00-21.00 28/05 19/08 14/11

Kampenhout centrum vergaderzaal O.C.M.W. 18.00-21.00 23/05 20/08 14/11

Reist park van Reist 18.00-21.00 24/05 12/08 14/11
Nederokkerzeel gemeenteschool 18.30-20.30 12/04 19/07 n/10

%  PLASMA GEVEN een andere manier VAN BLOED GEVEN
Kom even lan<s of bel voor een afspraak in één van onze piosmoferesecentro: 1

AARSCHOT R. WetzjfroaF 9 016/56 45 46 t

BINKOM McenselfraaE 37 016/63 24 55 1

DtEST SchoffensesFraaE 19 013/33 39 47

HAACHT Langerheide 2 016/60 44 33

..LANDEN Atfenhovensesh'aaF 9 011/88 24 35

|TIENEN KoutemsEraaE 115 016/81 82 29
llEUVEN O.L. VrouwsErool 42 016/21 01 11

ISTUDENTENZAAL O.L VrouwslrooE 29 016/21 01 11



Verkeer Cultuur

OPGtPAST "VOCTGANG£RS"

Het NICUWE VOORSCHRIfT, dat op 1 opril
1996 van toepassing werd luidt als volgt:

"Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld
wordt door een bevoegd persoon of door
verkeerslichten, mag de bestuurder een over

steekplaats voor voetgangers slechts met
matige snelheid naderen. Hij meet voorrang
verlenen aan de voetgangers die er xich

op bevinden of op het punt staan zich er
OP te begeven."

Het verschil is tweeërlei:

• de noties "hinderen" en "in gevaar bren

gen" ajn vervangen door absolute voor-
rangsplieht ten opzichte van de voetgan
ger die zich op een oversteekplaats voor
voetgangers bevindt;

* de absolute voorrangsplicht wordt daaren
boven uitgebreid tot de voetganger die zich
weliswaar nog op het trottoir bevindt,
maar op punt staat zich op de oversteek
te begeven.

OP ZATERDAG 11 MEM 996

OM 18.00 UUR

(DEUREN 17.30 UUR)

ZAALPAX

FUSIE CONCERT
IN

groot-kampenhout

Onder auspiciën van het gemeentebestuur Kampenhout

Georganiseerd door de Koninklijke fanfare
DE VERBROEDERING RUISBEEK

Opgeluisterd door:

Kon. Fanfare D£ VERBROEDtRING RUISBEEK

Kon. fanfare DE TOONKUNST BERG

Kon. fanfare DE EENDRACHT KAMPENHOUT

Kon. fanfare DE VLAAMSE LEEUW RELST

Tot slot gezamelijk optreden van de vier fanfares



Financien
BEGROTING 7996

Het voorstel van <Je besrotlng 1996, zoals

opsemaakt door de financiële dienst, In

samenspraak met de ontvanser, werd op de
commissie besproken op 17 januari 1996.

D£ BEGROTING

werd opsesteld op basis van:
* De toestand zoals hij zich voordoet voor
de uitwerking van de begroting eind 1995.

* De aanvragen voor kredieten uitgaande
van de verschillende diensten.

* De financiële mogelijkheden.
* De tarieven van de belastingen zoals deze
van toepassing waren voor de begroting

1995, namelijk:
"6% personenbelasting

~ 950 opcentiemen op de onroerende
voorheffing

WIJZIGING VAN DE

BELASTINGREGLEMENTEN

* Belasting op tewerkgesteld personeel wordt
afgeschaft.

* Belasting op het plaatsen van kramen en
frituren op het openbaar domein wordt
afgeschaft.

• Belasting op motoren, vrijstelling van 3,85
kilowatt wordt geschrapt, minimumaanslag
1.000 fr.

• Belasting op bouwen en verbouwen, mini-
mumoanslag van 1.000 fr wordt inge
voerd.

* Belasting op staangeld op markten en
foren, staangeld op foren wordt afgeschaft.

• Er wordt een nieuwe belasting ingevoerd:
Belasting op de aanvraag tot of melding
van het exploiteren of veranderen van hin
derlijke inrichtingen.

DE WERKINGSKOSTEN

voor de verschillende begrotingsrubrieken
werden grotendeels gehandhaafd. Uitzon
derlijk voor wat betreft:
* milieu

* openbare bibliotheek,

opstarten CD collectie

* huisvuilverwerking

Voor de personeelsuitgaven, werden de wed-
deschalen gebruikt volgens de inschakeltobel

die van toepassing zal zijn op het nieuw per
soneelsstatuut. Wij mogen immers verwach
ten dat het nieuw statuut in 1996 aan de

gemeenteraad ter goedkeuring zal worden
voorgelegd.

Ook de loonkost voor twee bijkomende veld
wachters, waarvan de princiepsbeslissing
werd genomen, is voorzien.

Rekening houdend met deze gegevens, werd
het voorstel van de begroting 1996 afgeslo
ten In eigen dienstjaar met een totaal van
317.423.303 fr. in uitgaven en met een
totaal van 284.726.835 fr. in ontvangsten
hetgeen een mali in eigen dienstjaar betekent
van 32.696.468 fr.

In de gewone dienst wordt evenwel een

bedrag aangewend van 6.668.404 fr. als
overboeking voor de financiering van de bui
tengewone uitgaven.

De gewone dienst met inbegrip van de over
schotten op vorige jaren en de bovenvermel
de overboeking naar de buitengewone dienst
vertoont een positief begrotingireiulfoat
van 10.198.866 fr.

Op de buitengewone begroting werden voor
ongeveer 108.000.000 fr. nieuwe wer

ken ingeschreven.

Eventuele aanvullingen aan deze buitengewo
ne dienst zullen. Indien noodzakelijk, door
middel van begrotingswijzigingen worden

geregeld.

BUITENGEWONE DIENST

De werken gepland voor 1996;

*  Informatica algemeen bestuur: 750.000

■ Kartografische databank 398 404

*  Informatica politie 1.200.000
* Snelheidsmeter 1.200.000

*  Inrichting loods 3.000.000

* Verwarming school Buken 1.000.000

* Overdekking speelplaats school
Buken en Nederokkerzeel 1.000.000

* Aankoop meubilair scholen 500.000
*  informatica scholen 170.0

* Tafels en stoelen 750.000

*  Informatica bibliotheek 700.000

* Vernieuwen ramen pastorij Buken

1.000.000

* Tuin pastorij Kampenhout-centrum

6.100.000

* Oprichten containerpark 5.000.000
* Schullhuisje kerkhof Berg 400.000
* Aankoop geluidsmeter 300.000
* Oude Hoege- en Schildhovenstroat

8.200.000

* Stotionsstroot, Bosstraat,

Tiendeschuurstraat 2.800.000

* Vaartstraat 1.800.000

* Binnenveld 6.500.000

* Aarschotsebaan deel 2 35.000.000

* Lellebaan en Lelleveldbaan 10.OOO.O'^

* Aandeel gemeente wijk Trits 1.300.000
* Voetpaden + groen De Hutte 5.400.000
' Voetpaden Middenstraat 3.000.000
* Rollend materieel 3.500.000

* Wachthuisjes bushaltes 300.000

De buitengewone dienst sluit met een batig
saldo van 186.995 fr.

De trekkingsrechten uit het investeringsfonds

bedragende 15.104.250 h*- op 31 december
1995 en worden aangewend voor de

Aarschotsebaan II.
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DAG VAN EUROPA

Op 9 mei 1950 werd de aanzet gegeven voor de eenwording
jn'Europa.

De staatshoofden en regeringsleiders beslisten op de top van
Milaan in 1985 om op 9 mei een gemeenschappelijk feest te
organiseren.

In Brussel wordt er op de avond van 9 mei een muzikaal con
cert en vuurwerk georganiseerd aan de voet van het Atomium.

Op zaterdag 11 mei kan iedereen tussen 10 en 19 uur in
Brussel een bezoek brengen aan het Europese Parlement, oan
de Raad van de Europese Unie en bij de Europese Commissie.

In de Ploatselijke Openbare bibliotheek van Kampenhout kan
u de folders en brochures bekomen over deze DAG VAN
EUROPA.
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Jongeren die willen meewerken of ideeën hebben voor deze randanimatie
en opvulling van de kalender, sturen liefst een briefje naar:
Bert Cloes - Langestraat 16 A - 1910 Kampenhout



Hier is no9 voldoende plaats om ook jouw okfivifeifen te
vermelden. Alle jongeren en/of jeugdverenigingen die een ini
tiatief organiseren kunnen hun aktiviteit kenbaar maken aan

Elke Andries op het gemeentehuis. Tel. 016/65.99,71

Leuke tekeningen of tekstjes mogen altijd opgestuurd worden
naar Mango, hoftovenaar,

Langestraat )6 A- 1910 Kampenhout
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KALEWKU
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Wij zijn heksen, hohaha

lan3e neuzen, scherpe kinnen, zwarte tanden hier vanbinnen
vieze haren om ons hoofd, o3en half uit3edoofd

kromme benen, vieze tenen, Ian3e nek met bruine vlek
ruise kleren rafelrot en een bezem met een vod

en we rijden razend rond, vliesen hoo3 boven de 3rond

en we roepen en we tieren en we krassen en we sieren

hohaho, wij zijn heksen

hoha hoho haha haoaaa M!

Vanwe3e Jessica Geeraerts
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Openbare werken gepland in i9%

Onze 3emeentebegpoHn3 voor 1996 voor
ziet gelden voor een omvangrijk pokket aan
openbare werken die in de loop van dit jaar
zullen worden uitgevoerd of waarvan de dos
siers worden afgewerkt voor uitvoering op
korte termijn.
Wij geven U bieronder een beknopt overzicht
van de dossiers met een bondige omschrijving
van de stand von zaken:

WEGENISWERKEN:

* Hcachtieffccnweg, deel Zeypestraat-
^ Kampenhout Sas.

Aanleg van vrljliggende fietspaden, riole
ring en aanpassing van de kruispunten.
Vernieuwen openbare verlichting.

Ondergronds brengen laagspanningsnet.
Werken zijn aanbesteed, aanvang voorzien
in het voorjaar.
Deze werken worden uitgevoerd in samen

werking met de Wegendienst van Vlaams-

Brobant, de NV Aquafin en ons gemeente
bestuur. Ook voor de financiering komt
iedere instantie met centen over de brug.

* Aariehofiebaan, deel Hutstraat-Wilderse

Dreef.

Vernieuwing van de riolering, aanleg van

fiets-voetpoden en een nieuw wegdek met

snelheidsremmers. Voorontwerp reeds
goedgekeurd. Definitief ontwerp wordt
oongemookt. Uitvoering voorzien dit

najaar.

* Oude Haege- en Sckildkovenifraaf,

aanleg van betonverharding.
Werken zijn aanbesteed, uitvoering mei/juni.

* Sanering van de Lepelstraat.
Rooi- en onteigeningsplannen worden
opgesteld, er wordt gewerkt aan het voor
ontwerp, uitvoering najaar.

* Overlagingswerken in de Bosstraat en

Tiendesckuurstraot, uitvoering najaar.
* Soneringswerken Vaarlstroat, uitvoering

najaar.

* Aanleg voetpad en saneringswerken In de
Stationsstraat, gedeelte Haachtsesteen-

weg-Dorpelstroat, uitvoering najaar.
* Aanleg voetpad in de Middenstraat en
werken aon een veilige schoolomgeving in
de Bergstraat, werken worden kortelings
aanbesteed, uitvoering oug/september.

* Aanleg voetpaden en werken veilige
schoolomgeving in de Aarsckotsekaan

gedeelte Hutstroat-Weisetterstroat, werken

zijn In uitvoering.

* Aanleg wegenis voor een volgende fase
van sociale woningbouw In de Tritsstraot.

De gemeente financiert slechts een klein

gedeelte van de werken. De aanvang van
de wegeniswerken zou voor dit jaar op het
programma staan.

* Herstellen en vernieuwen van voetpaden in
de wijk De Hutte. Ook het heroanplanten
van de groenvoorziening Is hierbij voorzien.
Uitvoering in het najaar.

* Verbeteringswerken Binnenveidstraat,

voorontwerp wordt herzien n.o.v. de info-
avond en getoetst aan de haalbaarheid bij
de hogere overheid.

* Aanleg van riolering en betonverharding in

het bewoonde gedeelte van de Lellebaan

en de Lelleveldbaan.

Rooi- en onteigeningsplannen worden
opgesteld, voorontwerp wordt opgemaakt,
uitvoering najaar.

* De saneringswerken In een aantal straten,

zoals de Kampcnkeufsebaan en het
DuSstbos zijn reeds flink gevorderd en
worden kortelings volledig afgewerkt.

* Anderzijds is er reeds geld voorzien voor
de studiekosten van een aantal projekten,
zoals de aanleg van het marktplein en de
verbeteringswerken aan de Schoonstraat

en de Balkestraat.

WERKEN AAN

GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

* ër wordt momenteel een dossier opgesteld
voor de restauratie van het geklasseerde

Oud Gemeentekuii in het centrum. Als

wij toelating krijgen om het gebouw te ver
groten, zouden wij opteren er onze politie

diensten in onder te brengen. Bij negatief

advies van monumentenzorg zullen wij het
gebouw in zijn oorspronkelijke stoot res
taureren en dient er voor de politiehuisves-

ting waarschijnlijk naar andere mogelijkhe
den uitgekeken te worden.

*  In de Gcmcenfetekool van Buken voor

zien wij dit jaar de installatie van een
nieuw verwarmingssysteem.

*  In zowel de Scbool van Buken als

Ncdcrokkerzeel staat de bouw van een

afdak op het programma.
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Ook het dossier voor oprichting van een
eonlaincrpark is eindelijk rond. De wer
ken zijn reeds toegewezen, zodat het con
tainerpark in het najaar operationeel zal
zijn. Wij voorzien in de achterliggende
loods de inrichtingswerken als gemeente-
lijk depot alsook de oprichting van een
iteiploots.

WERKEN AAN

KERKEN EN PASTORIJEN

* Het poitorljgebeuw in Relit werd in de

voorbije maanden gerenoveerd.
* Herstellingswerken aan de ramen van de

pastorij van Buken zijn eveneens aan de
orde.

* ër wordt ook gewerkt aan het dossier voor

de renovatiewerken aan de pastorij in het
centrum. Zowel de oude kleine pastorij als
de momenteel leegstaonde grote pastorij
zijn geklasseerd, ër wordt overleg gepleegd
omtrent de toekomstige bestemming.

De pastorijtuin krijgt alvast een open

karakter en wordt als parkje aangelegd,
met wandelpoden en aangepaste groenbe-

planting. Langs de zijde van de Gemeente
huisstraat wordt de muur gesloopt en wor
den een aantal parkeerplaatsen voorzien.

De werken hiervoor werden reeds aanbe

steed, uitvoering mei/juni.
* De werken aan de geklasseerde St.

Stefanuskerk te Nederokkerzeel lopen op
zijn eind, de St. Servaliuskerk te Berg

staat ondertussen in de steigers.

WERKEN OP DE KERKHOVEN

* Op al onze kerkhoven voorzien wij dot
er in de komende maanden voorzieningen
van electriciteit en leidings

water worden aangebracht.

* Op het kerkhof van

Reist werd het schuil-

huisje vernieuwd, op
het kerkhof van

Berg voorzien wij
een nieuw afdok.



Open monumentendag

INLEIDING

Op 8 september 1996 neemt Kampenbout
voor de vijfde keer deel aan de Open
Monumentendas. In 1996 is het thema "Zors

en Zin voor Kleur".

In het kader van dit thema werd volgende

selectie semaakt:

1.ST. STEFANUSKERK

NEDEROKKERZEEL

De Sint-Stefanuskerk is een prachtig voor
beeld in het kader van het thema "Zorg en

Zin voor kleur". Onlangs werden de dichtge
metselde koorvensters geopend en voorzien
van de kleurrijke glasramen die reeds 50
jaar lang op plaatsing wachtten. De mooie
muurschilderingen in de oude sacristie zijn
ondertussen ook gerestaureerd. Eveneens zal
de buitenbouw tegen "Open Monumenten
dag" ook volledig zijn opgeknapt.
De hedendaagse driebeukige Sint-

Stefanuskerk, een parel van Brabantse
gotiek, was oorspronkelijk een éénbeukig
romaans kerkje uit de 12de eeuw. Gebouwd
op een driehoekige dries met lindebomen, nu
nog steeds gekend als de "'zei linden" . De

kerk kreeg haar huidig uitzicht na verschillen

de eeuwen bouwen en verbouwen. Nu is het

een driebeukig gebouw, op een vrij eenvoudi
ge plattegrond, in witte zandsteen en rode
baksteen met zandstenen speklagen, raam-
omlijsHngen en hoekverbindingen. De toren,

tussen koor en tansept, dateert vermoedelijk
uit de 12de eeuw met verbouwing in de I 3de
eeuw en waarvan de bovenbouw werd ver

nieuwd en opgetrokken in 1716.

2. "HET ROODT CRUYS"

Laarstraat 40

1910 Nederokkerzeel-Kampenhout

Hier doet de benaming van de oude hoeve en
camme ons denken aan het thema von de

"Open Monumentendag".

Oorspronkelijk was dit een L-vormlge hoeve
met een vleugel parallel aan de straot,
gebouwd in vakwerk met leem en een stro

dak. Dit gebouw werd in de 17de eeuw
gedeeltelijk verbouwd en werd later door de
bijgebouwen een volledig gesloten hofstede
met camme. Het jaartal 1679 komt voor op

een wapen in de zijgevel van het woonhuis.
Hierop zien we ook een Grieks kruis met
twee bloemmotieven waaronder twee

gekruiste brouwersvorken met een voorstel
ling van een brouwerskorf of stuikmand voor
hop. Wellicht was het Grieks kruis vroeger
rood geschilderd, vandaar de benaming "Het
Reodt Cruyt".

3. TWEE OUDSTE HOEVES

VAN HET DORP

oorspronkelijk afhankelijk van de priorij van list.
liststraat 24 en 26

1910 Nederokkerzeel-Kampenhout

Hier zien we ook duidelijk het verbond met
het gekozen thema, aan de hand von de

kleuren zandsteen, baksteen, kruisvensters,

smeedwerk en een mooie zonnewijzer die
door zijn kleur (schaduw) het uur aanduidt.
Aan de liststraat treffen we nog enkele

merkwaardige hofsteden aan, eertijds In het
bezit van de priorij van list, die afhing van de
Sint-Michielsabdij van Antwerpen. Het oudste
huis is woarschijnlijk het nr. 26 dat uit 1519
dateert. Oorspronkelijk een éénlaagse zond-
steenbouw, later verhoogd met een zolder

verdieping in baksteen. Voorgevel met drie
zandstenen kruisvensters en een rondboog

deur met afgeschuinde stijlen.
Het voormalig hoevetje op hét nr. 24 -is
sedert 1965 verbouwd. Het hoofdgebouw

bezit een fraaie zonnewijzer met de tekst
"Aeniief den fijt" met hieronder het jaartal
1780 in smeedijzeren muurankers.

4. HOF VAN RUISBEEK

Dorpelstraat 23-25-27
1910 Kampenhout

De voormalig gesloten hoeve was volledig
witgekalkt en is nu heel recent gerestaureerd.
Nu komen de natuurlijke kleuren van bak
steen en witte zandsteen, uit de streek, tot

hun recht. De kleuren van de schilderwerken,

de daken in zwarte leisteen en het kapelletje
er tegenover in dezelfde kleuren deden ons

onmiddellijk denken aan het huidige thema.
Het "Hof van Ruisbcck" een voormalig
gesloten hoeve, eertijds afhankelijk van het
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gelijknamige verdwenen kasteel en momen
teel onderverdeeld In meerdere eigendom
men. Reeds in 1319 was er een vermelding

von het "Hof te Rulibeek", dot begin van de
16de eeuw in het bezit was van de familie
Vander Noot, die er een kasteel liet bouwen.

Dit kasteel raakte tijdens de Franse Revolutie
in verval en werd, met de aanleg van de

Haachtsesteenweg, begin 19de eeuw, volle
dig gesloopt.

5. KASTEEL TER LOONST ^
Terloonststraot 22

1910 Kampenhout

Het Kasteel "Ter loonst" is eveneens gekozen

in het kader van dit thema door zijn kleurrij
ke bouw. Rode en zwarte bouwsteen, witte

en bruine zandsteen voor deur- en raamom-

lijstingen. De daken van de verschillende
gebouwen zijn uitgevoerd in zwarte leien en
rode dakpannen. De gevels begroeid met
groene klimop en de prachtige kleurschake
ringen van de bloementuin zijn een streling
voor het oog.

Oorspronkelijk een versterkte hofstede uit de
I2de-I3de eeuw, met donjon, volledig
gesloten en met een slotgracht omgeven.
Heden is het een omgracht renaissance kas

teel daterend uit de 15de-16de en 17i.

eeuw met dienstgebouwen uit de 18de eeuw.

Sedert eind 1956 zorgvuldig gerestaureerd

door de huidige bewoners. Hier verbleef ooit

Keizer Karei een drietal dagen, toen hij op
doorreis was naar Duitsland. Het domein

werd toen bewoond door Aert de

Borchgraeve, edelman aan het hof van de
keizer.

Wij zorgen voor een goede bewegwijzering,
hopen op prachtig weer en wensen U ollen
een aangename namiddag.

- Informotie op Open Monumentendag
(8/9/96) is te bekomen in de sporthal
aan de Zeypestraat 26 van 13 tot 17 uur.

- Openingsuren van de monumenten van 14
tot 18 uur.

- Gidsbeurten om het uur van 14 tot 17 uur.

de Schepen van Cultuur
Jean Meeus



Cultuurkalenoer
KAMPENHOUT

Vrijdag 03/05/l996
MEI

RepcïlHe "De Vlier"
Parochiezaal N.O. - Aanvang 20u30

Zondag 05/05/1996

Donderdag 09/05/1996

K.V.LV. Kampenhout opendeurdagen,
Zaal Pax - Aanvang 14u

Zaterdag 11/05/1996

Bloemschikken Kulturele Kring
Zool "Onder den Toren Berg".
Aanvang 20u

fusieconcert door

de vier kampenhoutse fanfares
Zaal Pax - Aanvang 18u

Zondag 12/05/1996
•"^Oonderdag 16/05/1996

B.GJ.G. Bezoek Bellewoerde

Landelijke Gilde Reist, fietstocht,
begeleid door Dhr. P Van Dessel

Donderdag 16/05/1996
Zondag 19/05/1996

tot en met

von 14u tot 20u

Tentoonstelling in het teken van

"Week van de Amateurskunstenaars"

Raadszaal Gemeentehuis

Vrijdag 17/05/1996 Repetitie "De Vlier"
Parochiezaal N.O. - Aanvang 20u30

Zondag 19/05/1996

Maandag 20/05/1996

K.W.B. Kampenhout.
"Bezoek Huis van de Toekomst"

te Vilvoorde, vertrek 13u30

gemeenteplein Kampenhout
Betere foto's maken

Initiatiecursus fotografie

Zaal Pax - Aanvang 19u30
Vrijdag 31/05/1996 Repetitie "De Vlier"

Parochiezaol N.O. - Aonvang 20u30

jZaterdag 01/06/1996

Opbrengst voor 't Sleutelke
Zondag 02/06/1996

JUNI

Wijkfeesten "Onder de Clocken"
doorlopend vanaf 8u kinderrommel
markt, vanaf 14u kinderanimatie,
special act. Optreden Lou & Hollywood
Bonanas. Schoolcomplex Berg.

Zondag
Zondag

02/06/1996

02/06/1996

Davldsfonds,
natuurwandeling o.l.v. M. Janssens
Kasteel van Horst. Vertrek 14u

Gemeenteplein Kampenhout
B.G.i.G. Kinderrommeimarkt

Jaarmarkt

Zondag 09/06/1996
Donderdag 13/06/1996

Stuif es in, V.G.S.K. Kampenhout
Bloemschikken Kulturele Kring
Zaal "Onder de Clocken" - 20u

Vrijdag 14/06/1996 Repetitie "De Vlier"
Parochiezaal N.O. - Aanvang 20u30

Zondag 16/06/1996 landelijk Gilde Reist, natuurwandeling
Torfhoek begeleid door M. Janssens

Zondag 16/06/1996 Davldsfonds - St. Lutgardisviering
Kerk Kampenhout 9u30

Zondag 16/06/1996 B.GJ.G.
.. . . Bezoek Tropische plgntenfain

Zondag 23/06/1996 K.W.B. Kampenhout - Wandeling
Zoniënwoud te Hoeilaart - Vertrek 13u

Gemeenteplein Kampenhout
(eigen wogen)

Vrijdag 28/06/1996 Repetitie "De Vlier"
Parochiezaal N.O. - Aanvang 20u30

Zaterdag

Zaterdag

29/06/1996

29/06/1996

Gemeenschapsscholen Ter Bronnen
Eindejaarsfeest van 13u tot 20u
Vakantiegenoegens,
fietstocht te Kampenhout

Vrijdag 12/07/1996
JULI

Parkfeesten in Reist: Will Tura en zijn
TURA-SPECIAL 1996

Zaterdag 13/07/1996 Porkfeesten in Reist: SLIMMER
SURPRICE PARTY met KID COCO

Zondag 14/07/1996 Parkfeesten in Reist: BOMA ON THE
ROCKS met BALTHAZAR BOMA ET

LES SALAMIS en THE VIPERS

Zondag 21/07/1996 K.W.B. Kampenhout
Met autobus op de Shuttle naar
Engeland voor stadsbezoek Londen
Inschrijven vóór 10/07/1996

i

Donderdag 15/08/1996
AUGUSTUS
K.W.B. Kampenhout, fietstocht naar
Scherpenheuvel, vertrek 7u30
Gemeenteplein Kampenhout

Zaterdag
Zondog

17/08/1996

18/08/1996

en

Viering 455 jarig bestaan
Koninklijke Sint Sebostiaansgilde

Zondag 25/08/1996 Landelijke Gilde Reist
Dag van de landbouw

Zaterdag 31/08/1996 Gemeenschapsscholen Ter Bronnen
Kleuterboemeldag van 13u tot 18u

Zondag
SEPTEMBER

01/09/1996 Landelijke Gilde Buken
Boerenkermis - Aanvang 14u

Zaterdag 28/09/1996 K.W.B. Kampenhout
Kanaalvaart Milieuboot (3 uren) van
Turnhout naar Arendonk

Inschrijven voor 21/09
Zondag 29/09/1996 B.G.J.G. - Herfstwandeling Hageland

Zaterdag 12/10/1996
OKTOBER

Koninklijke Fanfare
"De Eendracht Kampenhout"
Concert aanvang 19u - Zaal Pax

Zondag 13/10/1996 Eetdag van Kon. Fanf. de Verbroedering
1 lu30 tot 20u - Zaal Pax

Zaterdag 26/10/1996 B.GJ.G. fuif

Zondag
NOVEMBER

03/11/1996 B.G.J.G. - Jeugdballet
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Toerisme Sport is toe

WANDELPAD

PROSPER VAN LANGENDONCK,
een or3anisatie van de Toeristische Dienst

van Kampenhout, in samenwerking met de
Gidsenbond Midden-Brabant.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag

van het overlijden van de schrijver Prosper
Van Longendonck draagt deze wandeling zijn

Hij brocht hier te Reist regelmatig zijn vakan
tie door bij de smid Vonderlinden in de
afspanning "Op het Sontfliet".

Later, wanneer de smid verhuisde, wat ver

der op de Aorschotseboan kwam hij er ook
nog geregeld.

Hij wandelde hier veel en daarom wordt met
deze wondeling een hulde gebracht aan deze

zeer gevoelige dichter.

ben folder i.v.m. dit wandelpad kan aange
kocht worden tegen de prijs van 25,- fr in de
sporthal, op het gemeentehuis en in de bibli

otheek.

MET EEN GIDS OP STAP

Op 24 maart 1996 namen maar liefst 90

personen deel aan een 2 uur durende histo
rische wondeling "Met een Gids op stop", een
organisatie van de Toeristische dienst van

Kampenhout l.s.m. de Gidsenbond Midden-
Brabant.

De wandeling vertrok vanuit de sporthal
langs het Rood Klooster naar het centrum

van Kampenhout en terug. Tijdens de wande
ling werd deskundige uitleg gegeven door gid
sen van de Gidsenbond.

EINDEJAARSJOGGING 1995

Ze hadden weer ongelijk, de afwezigen! Daarmee wordt bedoeld al diegenen die op
17 december 1995 niet aanwezig waren op de 6de eindejaorsjogging in Kampenhout.
Het was een prachtig weertje om te lopen: koud maar droog. Blijkbaar vonden ook heel wat
joggers dat dit een ideaal loopweertje was. Maar liefst 550 deelnemers kwamen langs de
inschrijvingstafels, een getal dat kan tellen in de huidige toestand van overaanbod aan jog-
gings. Voor de meesten was het niet de eerste keer. Wie er ooit is geweest weet dot men
in de witloofstreek verwend wordt. Iedere deelnemer krijgt er een aandenken, een zakje
witloof en een prijs. De volledige opbrengst werd, zoals alle vorige jaren, volledig geschon
ken aan Ons Tehuis Brabant. Buiten het prachtige weer en het aantal deelnerners was er
ook deze keer randanimatie voorzien. De kleine gasten achtervolgden de Kerstman in de^^
hoop op een snoepje waarna ze hun opgedane energie kwijt konden op het springkasteel.
De minder actieven konden kijken naar een wedstrijd met race-wagentjes en men kon
natuurlijk ook gewoon maar een pintje drinken of naar de loopwedstrijden kijken.

Vol vertrouwen wordt reeds gewerkt aan de 7de editie, welke doorgaat op 22 december

1996. Verdere info hierover volgt in een latere uitgave van de gemeenteberichten.

KAMPENHOUT;

VLAAMS-BRABANTSE

SPORTGEMEENTE 1995

Op 7 februari 1996 werd de gemeente

Kampenhout door de Provincie Vlaams-
Brabant uitgeroepen tot Vlaams-Brabantse

sportgemeente. Het gemeentebestuur en de

Sportraad Spo-Re-Ka waren dan ook aan

wezig op de huldiging welke doorging in het

Bloso-centrum van Hofstade en mochten er

een cheque van 25.000,- fr. in ontvangst

nemen. Kampenhout werd tot sportgemeente
uitgeroepen omdat er in 1995 heel wat
sportactiviteiten werden gerorganiseerd i.v.m.

de actie "Vlaams-Brabant Beweegt".

Uiteraard zullen er ook dit jaar heel wat acti
viteiten op touw gezet worden.
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Een overzicht van deze activiteiten kan U

reeds vinden In deze editie.

KAMPIOENENVIERING 1996

Personen en/of clubs welke in hun sportdisci
pline een titel behaalden of kampioen werden

kunnen dit kenbaar maken aan Carla

Rutgeerts op de sportdienst, Zeypestraat 26,

1910 Kampenhout, uiterlijk op 24 mei 1996.

Gelieve wel een korte uitleg bij te voegen om

welke sport het gaat en waarvoor de titel

behaald werd. De kandidaten die in oanmer-

king komen om gevierd te worden zullen een

persoonlijke uitnodiging ontvangen met de

juiste plaats, datum en uur waarop de kam

pioenenviering zal plaats vinden.



Sport is tof

VLAAMS-BRABANT BEWEEGT

Mef de actie "Ylaami-Brabanf Beweegt"
probeert de Provincie Ylaoms-Brobant de
sportpromotie op gemeentelijk vlak te stimu
leren. In 1995 werden heel wat activiteiten

georganiseerd door de gemeente Kampen
hout, welke een groot succes kenden en
waardoor het ledenaantal van de verschillen

de clubs die hieraan hun medewerking ver
leenden, gestegen is.

Ook dit jaar zal de gemeente Kampenhout
d^lnemen aan deze actie, welke zal lopen

1 5 mei 1996 tot 6 oktober 1996 om zo

de activiteiten te kunnen spreiden en de
sportclubs een grotere kans te geven om
hierop maximaal in te spelen.

PROVINCIE ^loso
VLAAMS • BRABANT

Volgende activiteiten staan op het programma:
* Deelname aan de "Dag van de Sportclub"
op 3, 4 en 5 mei 1996

Op deze dagen zullen verschillende sport
clubs hun deuren openstellen en kunnen
geïnteresseerden een kijkje gaan nemen en

'■'"^leesporten. Volgende sporten zullen aan
geboden worden:
- Karate op vrijdag 3 mei 1996 van 19u

tot 20u in de sporthal van Berg
- Badminton op zaterdag 4 mei 1996 van

14u tot 17u in de sporthal van
Kampenhout

- Ballet op zaterdag 4 mei 1996 van 9u
tot 17u in de sporthal van Kampenhout.

- Volleybal op zondag 5 mei 1996 van
lOu tot 12u in de sporthal van
Kampenhout.

* Deelname aan het "Jeugdtperfival" te
Hofstade op zondag 6 oktober 1996.

* Organisatie van een grote sportpromotio-
nele activiteit in de gemeente, gericht naar
de ganse bevolking.

* Deelname aan de "Seniereniportdag" te
Leuven op dinsdag 21 mei 1996.

* Deelname aan de "Advenfure Trophy"
os "famity-dsy" op zondag 5 mei te
Kessel-Lo.

* Organisatie van initiatielessen in verschil
lende sporten. Organisatie van sportwe
ken.

* Organisatie van een fietstocht

Personen en/of clubs die meer informatie
willen over deze activiteiten en/of wensen
mee te werken aan de organisatie van één
van deze activiteiten kunnen altijd contact
opnemen met Corla Rutgeerts op de sport-
dienst (016/65.99.75)

TENNISCLUB "DE ZEYPE"

10 MAR JONG
Inderdaad, in 1986 werd tennisclub "De
Zeype" boven de doopvont gehouden.
Ontstaan uit een fusie van VTB-tennis en
T.C.K. (Tennisclub Kampenhout) kent deze
club een bloeiend bestaan.
•Tennisclub "De Zeype", een VZW onder de
kundige leiding van een dynamisch bestuur,
organiseert voor haar ca. 250 leden ieder
jaar een brede waaier van sportieve activi
teiten.

DE ze;xpe:i

Een greep hieruit:
Om lente/zomer programma 1996
* Zaterdag 13/4 vanaf 14 uur:

Start lente/zomer seizoen, opening van
de terreinen, aperitief.

* April/mei/juni: Leuvense interclub
(officiële interclub)

* Mei/juni/juli/augustus:
Dream Team: vriendschappelijke kompeti
tie onder de leden

*  15 juni, vanaf 15 uur: Tennis-happening:
10-jarig bestaan T.C. De Zeype

* Juni: club-dubbel tornooi

* Begin juli: Tennisstage voor jongeren
* Begin juli: Vriendschappelijke ontmoeting

met T.C. Van Ham

* 19 juli-4 augustus: VTV officieel tornooi
enkel en dubbel

* Augustus: Invitatieontmoeting
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* Eind augustus:
Vriendschappelijke ontmoeting met
T.C. Boerenbond

* September: Clubkampioenschap
* Oktober: jubileum Zeypefeest...

met live orkest "Ton sur Ton"

*  Iedere week: clubavond voor alle leden
* Op aanvraag; tennislessen

(info bij Patrick Verbauwhede)

imchrijvingen
voor de aktiviteiten in de chalet!

Clubavond

Donderdag, vanaf 19u (geen reservatie)

Cbolet open
zondagvoormiddag, maandagavond, woens
dagavond, donderdagavond en ter gelgenheid
van alle clubaktiviteiten.

Tennit-aperitief
iedere zondagmorgen vanaf 10 uur.

Lidgelden
Ondanks dat de club zelf Instaat voor alle
kosten van terreinen, enz. houdt zij de lidgel
den zeer democratisch:
*  Ie 2de lid van hetzelfde gezin:3.200,- fr
•3e lid: 1.200,-fr
* Jongeren: Speciale prijs
en dit voor een gans jaar!

Meer info:
Tennischalet, tel. 016/65.65.47

TT



Sport is tof Politie

TURNEN 55+, 60+, 70+, 80+,...
Hef Semeentebeshjur, de sportdiensf Spo-Re'
Ka en de sporfraad organiseren MulHsporf
voor senioren.

Waf: op een aangepasfe manier en in een

preHlge sfeer maken we kennis met een aan
tal bekende en minder bekende sportfakken.
Uiteraard spelen wl] in op de suggesties van
de groep.
Waar: Sportcentrum Spo-Re-Ka,
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout
Tel 016/65.99.75

Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen!!!

SPORTWEKEN

Heel wat jongeren van 11 tot 16 jaar namen
deel aan de Paassportweek van 1/4/96
t/m 5/4/96. €en brede waaier van sport
mogelijkheden werd aangeboden. Naast de
meer traditionele sporten zoals volley, bas
ket, voetbal, ... werden ook schaatsen,
zwemmen, mountain-bike, muurklimmen en

fitness aangeboden wat uiteraard een groot
succes kende bij de deelnemers. De volgende
sportweken voor 1996 zullen doorgaan op:
* voor kinderen van 7 t/m 10 jaar van
19/08/96 t/m 23/08/96

* voor jongeren van 11 t/m 1 6 jaar van
26/08/96 t/m 30/08/96

Informatie voor de eerste week zal aan de
hand van een folder meegedeeld worden via

de plaatselijke scholen tijdens de laatste week
van juni. Informatie voor de tweede week zal
verschijnen In de plaatselijke krantjes
('t Reklaam-blad, 't Klokske). Uitkijken dus!!!
Alle info op de sportdienst, tel: 016/65.99.75

ERSONEEL

Vanaf 1 januari 1996 is Roger Schoevaerts
aangesteld als werkleider voor het werklie-
denpersoneel van de gemeente.
U kan hem bereiken in de gemeentelijke
loods, tel.: 016/65.99.76
Vanaf 15 februari 1996 is Elke Andries aan
gesteld als jeugdconsulente.
Zij is te bereiken: elke namiddag en dinsdag
avond op het tel. nr. 016/65.99.71

DISTELBESTRIJDING

De verantwoordelijke huurders, eigenaars
van terreinen dienen in toepassing van het
KB. van 19.11.878 betreffende de bestrij

ding van voor planten en plantaardige pro-
dukten schadelijk organismen te zorgen
voor de vernietiging van de akkerdistel,

speerdistel, Kale-Jonker en kruldistei.

Bij nalatigheid van de verantwoordelijke
huurder, eigenaar en/of gebruiker wordt
deze vernietiging ambtshalve door het

gemeentebestuur gedaan en zijn volgende
tarieven van toepassing:

* vaste verplaatsingskosten 2.000 fr
1.360 frmanuren:

machine uren 2.200 fr

Om nodeloze kosten te vermijden is het
geraadzaam zelf tijdig voor deze vernieti

ging in te staan.

Het feit dat dergelijke distels op een perceel
AANWEZIG zijn is een overtreding. Er dient

niet noodzakelijk een voorafgaandelijke
verwittiging te worden gestuurd.

DIENST REISPASSEN

Jpeispassen dienen persoonlijk aangevraagd
^n persoonlijk afgehaald bij de poiitiedien-
;^ten. Bij de aanvraag moet steeds de vorige
i^eispas worden voorgelegd. Bij eventueel
^erlies, proces-verbaal van verlies laten
^pmaken.
'5

'Verder dient U zich te voorzien van

:,3 recente posfoto's en 300 fr, per jaar gel
digheid verhoogd met 220 fr administratie-

ze kosten. Een reispas kan maximum 5 jaar
geldig zijn. Bij aflevering, minimum 4 dogen
na aanvraag, wordt behoudens speciale
omstandigheden de oude reispas ingeleverd.

Voor de aflevering van een reispas aon

minderjarigen is een ouderlijke machtiging
noodzakelijk.

PREVENTIE

Informatiebrochures betreffende diefstal
preventie, registreerkaarten en UV-stiften
zijn nog steeds aanschofbaar bij de politie
diensten.

VERKEER

Gestolen/gevonden fietsen: Om het de
politiediensten mogelijk te maken om weer
gevonden fietsen aan de rechtmatige eige
naar te kunnen teruggeven is het noodzak«'*S
lijk bij ieder verlies/terugvinden/verdwijning
van een fiets hiervan proces-verbaal te
laten opstellen waarin de voornaamste en
bijzondere kenmerken van de fiets worden
opgenomen.

OPGEFOKTE BROMFIETSEN

Zoals sommige jongeren al hebben onder
vonden wordt door de politiediensten van
onze gemeente bij vaststelling op de open
bare weg van opgedreven bromfietsen, de
inbeslagname onmiddellijk toegepast!!!

Dit in het belang van hun eigen veiligheid en
eventueel ter bescherming van de aanspra

kelijkheid van hun ouders!!!
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