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GEDEELTELIJKE VERLEGGING
VOETWEG NR. 80 TE
KAMPENHOUT

U hebt de term IPZ waarschijnlijk al tìentallen keren gehoord
lViaar wat houdt dat nu precies in ?

Deze voetweg zal gedeeltelijk veranderen omwille van de inplan-

C

en het
daarvan

brandweerweg aan, die allebei uitkomen in de Kerkstraat.

Bestendige

aansluiten.

1

weg nr. 80 voortaan daarop
Voor wie op de tekening volgt : het stuk tussen B en C en tussen
D en G worden afgeschaft. ln plaats daarvan verloopt de voetweg langs D-E-F.
Deze wijziging moet ook nog bekrachtigd worden door de
Bestendige

Deputatie.

Voetweg nr 80 ( 1.65 m. breed )

wil zeggen dat rijkswacht
en politie van een aantal gemeenten samenwerken om dringende oproepen te beantwoorden.
Kampenhout zit samen met Steenokkerzeel en Zemst in één

Politie Kampenhoul
Gemeentehuisslraat
16
1910 Kampenhout
016/65 66 58

IPZ staat voor lnterpolitiezone en

Aangezien de Kerkstraat uitgerust is met een voetpad, zal voet-

i

of brrgade volgens

zijn mogelijkheden aan deelnee mt. De interventieploegen
werken op het volledige grondgebied van alle drie gemeenten
en worden geleid door de centrale van de rijkswacht te Asse.
Veilig heidscha rter
Dit charter is een soort overeenkomst, die de samenwe rking
moet verbeteren tussen de verschillende poliltiekorpsen.
Volgens dit charter zal speciale aandacht besteed worden aan
Diefstallen met inbraak in gebouwen

Redoctreodres;

TinaVanbeveren
Gemeentehuisstraat,

16, l9l0Kampenhout

tel, 016/65.99.55 - fax. 016/65.69.58
Met nedewerking von ; Huguette Kemps, Claudine Moyson, Carla Rutgeerts, Willy
Sevenants, Wim Van Essche, André Van Steenweghen, Kris Robberechts, Leefbaar Verkeer

Kampenhout

z

Verontwoordelijke uitgever : l\4. Verhoeven, Burgemeester
Reolisotie en vormgevlng: Drukkerrj
Teksten

Arloos

voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 10 november 1998.

II

820 Sleenokke¿eel

07n597872

PolilièZemst
De Griel 1
1980Zemst
015/61 1l 80

RijkswachlZem{

leryuurssleenweg

334

1981 Zemst
015/61 14 64

naar Fìlip Anthoon. Bij zijn afwezigheid is Alain De Naeyer
ienstdoend hoofdvel dwachter.

Overschakelin g naar stedel ijke politie
De gemeenteraad verleende goedkeuring aan de overschakeling van het landelijk naar het stedelijk politiekorps.0m dat te
kunnen realiseren moet er een organigram komen, met een
opsomming van welke functies het bestuur nodìg acht.
Daarnaast moet de gemeenteraad voor al die functies de aan-
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11u1-5:

Aperitiefconcert fanfare De Toonkunst
11u30 - l3u; Drink voor de bevolking in de Vredezaal.
U bent van harte welkom.

1

ln de toekomst zal ons korps er dus als volgt uitzìen :
Commissaris van politie - 2 inspecteurs - 6 politieagenten

FEESTELIJKE BEEÏNDIGING VAN
DE WERKEN IN DE BERGSTRAAT

OPZONDAG

Polilie Sleenokkeu eel
Fuédsonplaals 14

wervingsvoorwaarden (of bevorderingsvoorwaarden) en een
examenprogramma vastleggen. Deze punten stonden allebei
op de dagorde van de gemeenteraad van september 1998.

Zodra de werken in de Bergstraat eindigen, zal het verkeersreglement er wijzigen. De Bergstraat zal niet langer een voorrangsweg zijn. De voorrang van rechts zal er gelden.
Ook het beurtelings parkeren wordt er afgeschaft.

Hoofdredoctie:

Kampenhout
016/65 52 30

d

VERKEERSREGLEMENT
BERGSTRAAT

COLOFON

l9l0

daarbij 7 ve ldwachters.
Als de hoofdveldwachter afwezig is wegens verlof, ziekte of
een andere reden, gaat de leiding van het politiebureel over

o
o Autocriminaliteit
. Drugproblematiek
o lllegalen en mensenhandel
o Verkeersleefbaarheid

:t'

Rijksùechl Kampenhout
Voortslraat 49

Hoe ziet ons Kampenhouts politiekorps eruit ?
Momenteel is het korps in Kampenhout nog van het landelijk
type. Dat betekent dat wij een hoofdveldwachter hebben en

cerpolitiezone. Vandaar dus die KA-ST-ZE.
Er is een beurtrol opgesteld waar elk korps

:
o
a
o
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Rijkswachl Districl ASSE
24124 pemanenlie
02t451 2292

lnterpolitiezone

ting van de serviceflats. Het OCMW legde een wandelpad en een
te maken

Structuur van het geheel
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Willy Sevenants,
hoofdveldwachter

Filip

Anthoon

Alain De

Naeyer

Ludo Van Den

Bogaert

Johan

Haemels

Rudy

Verbist

Bruno Struyven

ririp Brems!
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EMENTERING REISPASSEN

ZELF AFVAL VERBRANDEN IS STRAFBAAR
i

editie van de gemeente1998 een nieuwe proceeen internationaal pasgestolen werden,
nu toevertrouwd aan een
ngen in acht
om ons, neemt België
binden tegen diefstal en

loopt tot na 1 sepU moet ze dus niet ver-

aanvraâg in bij het
ur. U moet
hierbij wel rekening houden met een levertijd van

drie weken !
Oua geldigheidsduur
zijn er 2 mogelijkheden: 1 jaar of 5 jaar.
Een paspoort dat 1
jaar geldig is, kan u
maximum 4 keer voor
een jaar verlengen. Dit

Kan het ook sneller ?
Als u geen drie weken kunt wachten en onverwachts naar het
buitenland vertrekt, kan u een paspoort aanvragen volgens de
versnelde procedure. De levertijd is dan drie we rkdagen. Voor
deze versnelde leverlng wordt 700,- fr extra aangerekend.
Wie dus een Last Minute boekt, e n dringend een reispas
nodig heeft, kan die nog bekomen via deze spoedprocedure.,-..
Noodprocedure om humanitaire redenen
Als u om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval,
ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) ze er
snel naar het buitenland moet vertrekken, kan u binnen één
dag een Voorlopig Paspoort krilgen. Dit paspoort heeft een
beperkte geldigheidsduur voor ee n bepaalde bestemming. Het
kan slechts geleverd worden als u een bewljs levert van de
dringende humanitaire reden.
De aanvraag dient te gebeuren bil de Dienst Paspoorten van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15
te 1000 Brussel Ø 021501 87 53, 02/501 88 58 of 021501 87
27.Faxen kan via nummer 02/501 89 06.
Tijdens het weekend kan u terecht op nummer 02l\0i 81 1i.

uit uw afvalberg

Wij strijden tegen de milìeuhinder en het gevaar voor de

Nog steeds stoken heel wat mensen hun afval zelf op, bij-

gezondheid. U moet ons echter helpen in die strijd. Neem dus

voorbeeld in een ton ìn de tuin. Nochtans is dit streng verbo-

de informatiefolder mee die op het gemeente huis llgt.

den en worden er zware straffen uitgesproken. Logìsch, want

U kan bovendien meer

de stoffen die vrijkomen zljn erg schadelijk voor de gezond-

milieudienst, tel. 016/65 99 04 of bij de Provincie Vlaams-

eid. U zadelt bovendien uw buren op met ernstige geur- en

rookhinder

informatie krijgen bij de ge meentelijke

Brabant, directie economìe en middenstand, land- en tuin-

bouw en leefmilieu, tel.016/26 71 60.

!

Voorkom dioxinen
Door het ongecontroleerd verbranden en de lage temperaturen komen heel wat giftige gassen en zware metalen als cad-

mium, kwik en lood vrij. Maar ook dioxinen. Die laatste zijn
bijzonder schadelijk en ontstaan niet alleen bij het verbranden
van plastic, maar ook blj het opstoken van op het eerste
gezicht onschadelijke stoffen als papier en qroenafval.

Zware boetes
0p het verbranden van afval staan fikse boetes en gevangenisstraffen. Zelfs het verbranden van groenafual is sterk gere-

Wat zal het u kosten

glementeerd. Enkel wanneer er binnen een straal van 100

?

Nieuw pospoort
consulaire zegels

administratiekosten Gemeentebestu ur
gewone procedure Group 4
spoedprocedure Group 4

Totaal gewoon
Totaal spoed

I

joor

300 fr
320 fr
250 fr
700 fr
87O fr
1.32O fr

gebeurt, zoals vroeger,

door de gemeente zelf.

ta

:t

Haal de lont

5

jaar

1.500 fr

320

f,

250 ft

700 fr

fr
2.520 fr
2.07O

meter geen begroeiing of

ge

bouwen zijn, kan het voor de wet.

Maar ook dan verspreidt u volop schadelijke stoffen en een

oop geurhinder. Toch maar composteren, dus

!

Genoeg alternatieven
Niemand blijft graag met afval zitten. Daarom stopt de vuilnisdienst wekelijks aan uw deur. Wij doen reeds grote inspanningen om de selectieve ophaling van uw huisvuil te realise-

Verlenging von uw paspoort
Consulaire zegels
Ad min istratiekosten

300 fr
220 fr

Totaal

52Ofr

ren. Hebt u nog afval over, dan kan u terecht op het containerpa rk.

Het contoìnerpork zol gesloten zijn op
zoterdlg 26 december 1998
zlterdog 2 jonuori 1999

.
.

U moet bovendien voortaan 4 pasfoto's meebrengen
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EIKENPROJECT

MILIEUBEURS 1998
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Actieve kennismaking met de milieusector

Wedstrijd

Van donderdag 19 tot en met zondag 22 november '1 998
vormt de Brabanthal het toneel van de Milieubeurs 1998. Het
geheel is georganiseerd door de Provincie Vlaams-Brabant, de

Het symbool van de milieubeurs is een eekhoorn. Het beestje
huppelt nog steeds naamloos door het leven. De hoogste tijd
dus voor creatieve jongelui (tO tot ls jaar)om bij wijze van

intercommunales lnterleuven en Haviland, het
lntergemeentelijk opbouwwerk (lG0) Leuven en een aantal
gemeenten. Beleidsmensen, bedrijven, maar ook het grote
publiek, kunnen er kennis maken met de milieusector in brede
zin, vaak op actieve wijze.
Met bijna 100 stands is de Milieubeurs 1998 intussen uitgegroeid tot een groot evenement dat ook in de media heel wat
aandacht krijgt.

wedstrijd een passende naam te bedenken. De plechtige
"doop" en de prijsuitreiking vinden plaats tijdens de beurs.

Een zeer competitieve prijs
U kan 100 boompjes kopen (niet meer, niet minder) in pakjes
van 25 per soort, dus 4 pakjes te kiezen uit 5 soorten, voor de
prijs van 1.600,- BEF.
Bij dit pakket krijgt u ter kennismaking

vóór 11 november 1998.

een Spork. Dit is een maandenlang
bloeiende struik met aanzienlijke nectar-

( j

inheemse bomen worden in de kijker gesteld

:

De Zomereik is een zeer grote, algemeen võorkomende boom

die op zowat alle te rreinen met beschikbaarheid van voldoende bewortelingsdiepte kan gebruikt worden. Het is een licht-

boomsoort en als pionier kan hij ook op open terreinen groeien.

Speciale projecten
Na de plechtige opening woensdagavond door de Gouverneur,
worden vooral de gemeenten en het bedrijfsleven in de kijker
gezet. 0p donderdag belichten De Vlaams-Brabantse Kamers
voor Handel en Nijverheid een afualprevent¡eproject. 0p vrijdag staan de gemeentelijke milieu-inspanningen in de kijker.
Tegelijk lopen natuurlijk de presentaties en demonstraties van

De Gewone es is een zeer

grote boom met lange rechte stam

en sterk, elastisch hout. Hij groeit veel sneller dan de eik, maar
stelt hoge bodemeisen. Enkel op vruchtbare, niet zure, vochtige bodems is een bebossing met es waardevol.
Boskers of Zoete kers is een grote boom die opvallend recht
groeit en prachtig hout levert. Enkel op vruchtbare, leemhoudende en goed gedraineerde bodems geeft hij goede resultaten. Deze uitgesproken lichtboomsoort wordt best gebruikt in
kleine groepen tussen andere loofboomsoorten.

de standhouders.
Bovendien mikt de milieubeurs de eerste twee dagen speciaal
op het jonge volkje, dat in schoolverband een begeleid bezoek
kan brengen aan de beurs.
Zaterdag en zondag zet de beurs de deuren nog wat wijder
open voor het grote publiek. Maar laat dit u er niet van weer-

houden om donderdag of vrijdag al langs te lopen

Het doel van het eikenproject is boseigenaars en bosbeheerders aan te moedigen hun bos op natuurgetrouwe manier te
beheren. Hiervoor wordt tege n een kleine prijs een beperkte
hoeveelheid inheems bosplantsoen van goede kwaliteit
bezorgd aan elke particulier of vereniging die zich inschrijft

,z--De Winterlinde of Kleinbladige linde is in Vlaanderen in bos.erband zeer zeldzaam geworden. Hijgroeit op allerhande
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productie. Concreet ontvangt u voor
1.600,- BEF :
100 boompjes (van 80 à 120 cm
hooq)
1 Spork

.

o
o

lidmaatschap 1999 van de Vlaamse

o

gratis lidmaatschap van Pro Silva

Bosbouwveren

ig

ing

Vlaa nde ren

jonge boompjes
plastic
kan u
spiralen van 60 cm hoog
bestellen, die u rond de stam moet
bevestigen. Een pakket van 100 stuks
kost 1.950,- BEF.

Ter bescherming van de

Uw inschrijvingsformulier en meer
informatie bekomt u bij de gemeentelijke milieuambtenaar, Wim Van Essche,
o 016/6s 99 04.

drogere bodems. Als schaduwverdragende boomsoort wordt
hij best gebruikt in menging met andere loofboomsoorten.
De Zwarte els is de kampioen van de natte gronden. De jonge
boompjes verdragen weinig of gen schaduw en dienen dus
in het vslJe lichl Het is oûk
om Z$/arte Êls

)

Het Eikenproject Ìs somenwerkingsverbond tussen de
Vloomse bosbouwvereniging en Pro Silvo Vloonderen, met
de sfeun von de Bosboomtelers von Vlaonderen e n medewerking von de Afdeling Bos en Groen van de Vloomse
Gemeenschop

llltt
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HELP DE NATUUR EEN HANDJE NEEM DEEL AAN ONZ,E HAAGPLANTACTIE
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Hagen, houtkanten en -wallen zijn langgerekte begroeiingen
van wisselende breedte met struiken en (of) bomen. Hier en
daar vinden we nog enkele overblijfsels terug van deze
begroeiing. De bedoeling van dit project is de nieuwe aanplanting ervan te stimuleren.

HOUTWALLEN EN
HOUTKANTEN
Houtwallen zijn door de mens ontworpen aarden wallen, dikwijls met grond uit de gracht ernaast, die met houtige gewassen zijn beplant. De meeste bomen die erin voorkomen worden als hakhout
Houtkanten zijn dan de gelijkaardige begroeiingen die niet op
een wal liggen, wat breder zijn dan één bomenrij en gewoonlijk dicht met houtgewas begroeid zijn.

geëxploiteerd.

HAGEN
Hagen bestaan uit een smalle grondstrook waarop aaneensluitende begroeiing voorkomt. Vroeger
bestonden ze voornamelijk uit meiof sleedoorn. Zij doen voornamelijk dienst als grensafbake-

ning, maar ook als windscherm
en als beschutting voor dieren.

De pakketten bestaan

haag s emend
(z+ stuks
n totaal)
Prijs; 3 60.-

fr

â,

Beuk

I

Veldesdoorn
Haagbeuk
Meidoorn
Sporkehout
Wilde liguster

WAAROM ZIJN HAGEN,
HOUTWALLEN EN -KANTEN

VAN BELANG

?
Bloeiende haag

(2+ stuks in totaal)
Prüs : 395,- fr

in veel delen van het land vrijwel de enige nestgelegenheid
vormen voor de steenuil. 0p de stam groeien veel bijzondere
mos- en korstmossoorten. ln het rottend hout en op de kroon
kunnen zich hele vegetaties vestigen met mossen, varens,
kruiden en gewassen. Kleine roofdieren en vleermuizen verblijven 's zomers in oude holle knotwilgen.

PLANTENPAKKETTEN TE KOOP
AAN GEREDUCEERDE PRIJZEN

7

)

=

Beschoren

Hagen vergroten de hoeveelheid 'rand' of 'grens' in het landschap, wat de vogel- en insectenrijkdom bevordert. Naast
broedgelegenheid doen de hagen en houtkanten ook dienst
als windscherm en gaan zij de bodemerosie tegen.
Speciale vermelding verdienen de knotwilgen (knotelzen), die

ê

uit

U krijgt de kans om in de loop van september-oktober tegen
voordelig tarief een plantenpakket aan te kopen, dat samengesteld is uit een 20-tal streekeigen en van nature inheemse
planten. U hebt de keuze tussen vier plantenpakketten die telkens goed zijn voor acht meter haag en vierentwintig meter
houtkant.

Geschoren haag

Gelderse roos

(z+ stuks in totaal)
Prijs : 356,- fr

Wilde liguster

Haagbeuk

lVeidoorn
Sleedoorn
Rode kornoelje
Kardinaalsmuts

(-,3.n,

u geïnteresseerd in de aankoop van één of meerdere
pakketten ? Vul dan bijgevoegd formulier in en breng het naar
het gemeentehuis.

Als u meer informatie wil over hoe u de hagen moet planten
en onderhouden, welke wettelijke bepalingen er zijn rond
plantafstanden en plantschema's, kom dan de speciale infor-

matiebrochure halen op de milieudienst.

9
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DE EERSTE SCHOOLDAG
U hebt ongetwljfeld gehoord dat op 1 september ongevee r
1.000.000 leerlingen terug naar de schoolbanke n getrokke n
zrjn. Een goede 260 daarvan, lopen school in de gemeentescholen van Kampenhout (Berg, Buken en Nederokkerzeel). We

TIPS VOOR VEILIG
VERKEER

GEMEENTESCHOO
NEDEROKKERZEEL

vestigen hier even uw aandacht op de ongeveer 100 leerlingen in Buken en Nederokkerzeel.

Als's namiddags de bel gaat voor de speeltijd, stormen
'nderen

de

naar buiten. Ze zijn reuze nieuwsgìerig en doen hun
oest om zo'natuurlijk' mogelijk te poseren. Er zitten een paar
stevige rakkers en uitbundige figuren tussen, maar het zijn
allemaal heel toffe kinderen, volgens de juf.

GEMEENTESCHOOL BUKEN
ln Buken hebben ze heel hard gewerkt I Het resultaat daarvan
is dat de leerlingen vanaf dìt jaar kunnen genieten van het
comfort van centrale verwarming.
Tijdens de e e rste spe eltijd van dit nieuwe schooljaar, waren de
kinderen al vol overgave aan het spelen.
'ledereen voetbalt hier, zowe I de meisjes

Ochtenspits : vertrek tijdig I Dan kan u de wagen iets verder
van de schoolpoort parkeren en een korte, maar gezonde,
ochtendwandeling inlassen
Snelheid : als wij, Kampenhoutenaren, zelf de snelheid in
onze straten respecteren, dan moeten de sluiprijders ons (trager) volgen

Vlaggetjes : een zinvol initiatief waardoor de kinderen worden gezien
Maar ... die vlaggetjes staan niet altijd even stabiel en stevig
vast. Spuit daarom wat silicone in de gleuf voor u het vlaggetje op de draad bevestigt, zo kan het er niet meer af. Maak het
met een touwtje extra vast aan de bagagedrager.
I

als de jongens', aldus de juf.
Bij de kle lne Aurelie vloeiden wat
traantjes op haar eerste schooldag. lVaar de school in Buken
is een kle ine school, waar een

heelfamiliale sfeer heerst. Zij
werd dan ook al snel
getroost door haar achternichtje Wendy, dle daarbij de
steun kreeq van haar vriendin

ffi
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Hebt u zelf tips

of vragen

?

Bezorg ze oen
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DE SERVICEFLATS
VAN HET OCMW

AFSLUITEN
MAG NIET MEER

wordt er op het gemeenteplein druk
gebouwd : het servìceflatgebouw krijgt een plaats naast het

Elektriciteit

THEMA

1

T

I T.T T -CAMPAGNE I998
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Srnds mei 1998

rusthuis van het OCfVlW.
De bouwwerken vorderen volgens plan en zullen af zijn in
maart/april volgend jaar. Dan zullen 15 flats wachten op hun

Ê

:i .'.

bewoners : alleenstaanden, echtparen of samenwonenden
vanaf 60 jaar. De 15 flats hebben alle dezelfde indeling als
op dit plan. De 60-plussers kunne n er zelfstandig wonen en
eventueel beroep doen op de OCMW-diensten als poetshulp,
warme maaltijden,.. ln noodsituaties kan er vanuit de flat

Sportschoenen en schone kleren-campagne
Naar aanleiding van het 11-11-11 gebeuren is ook dit jaar een
druk programma opgezet. U herinnert zich vast nog de sport-

Als iemand na twee aanmaningen nog steeds nìet heeft
betaald en geen inspanningen levert om tot een afbetalingsplan te komen, kan de elektriciteitsleverancier een stroombeperker plaatsen.

Hierdoor ls de stroom beperkt tot 6 ampère. Daarmee kunneneen aantal elektrische toestellen qelijktijdiq worden gebruikt
bijvoorbeeld een TV, radio, strijkijzer; ... Een klein verwarmingstoestel van maximum 1500 Watt kan ook, zij het niet
samen met een ander elektrisch toestel.

iemand opgeroepen worden.
De stroomtoevoer kan alleen nog worden afgesloten

Geïnteresseerd ? Vanaf 1 5
december 1998 kan u zich
inschrijven voor een flat

i-l tr..]

op het OCMW-secretariaat. Vóór deze datum kan
u altijd inlichtingen vragen op dit secretariaat
(O 016/6s 53 32.

I
I
I

o
¡

o

:

als de veiligheid in het gedrang komt
als bewezen is dat de abonnee zijn rekening wel kan betalen, maar het toch niet doet
als de persoon zijn elektriclteit op een onwettige wijze verkrijgt (bijvoorbeeld aftappen of knoeien met de mete r)

Water en gas
Ook voor water en qas moet een minimumtoevoer gewaarborgd worden. Bij problemen kunt u zich best tot het OCVIW

wenden : @ 016/65 53 32.

I

i

ki nde ro n i mqtie, eetfestij n, ploegen kw is
Vanaf 14 u is er klnder- en jongerenanimatie
Van 14u tot 17u mag u snoepen aan het dessertbuffet
(wie liever een frisse pint heeft is ook welkom !)
Van 17u tot 20u kan u warm eten, al dan niet exotisch
0m 19u45 start de bekende ploegenkwis.
Er zrjn doorlopend allerlel standjes te bezoe ken met boeken en snuisterijen uit het zuiden.

met

-

-

Francisco terecht wegens bedrieglijke reclame.

Blijvend onrecht
Jammer genoeg is het onrecht de wereld nog niet uit.
Daarom bouwt de 11-11-11 actie dit jaar verder op de campagne van vorig jaar en klagen zij de wantoestanden aan in
de speelgoedsector, de kleding- en schoenenindustrie, de
fruitproductie en de autosector (Renault, weet u nog wel ?) Al
deze producten illustreren stuk voor stuk hoe de wereldeconomie werkt en hoe multinationale ondernemingen de we rknemers en de consumenten in hun greep hebben. Het ultein-

delijke doel is te streven naar betere arbeìdsvoorwaarden
overal in de wereld.

o

r\l
/\!
\rl

2

schoenenactie en schone klerencampagne van vorig jaar.
Daarin werden de wantoestanden bìj de fabrikanten in het
zuiden aangeklaagd. Een van de resultaten van deze actie is
-dat de kledingketen CftA beslìste het recht op een vakbond in
le gedragscode op te nemen. 0ndertussen staat Nike ìn San

Zaterdag 14 november 1998 : hetjoarlijkswereldfeest
von 11-11-11-Kompenhout in de sporthal von Berg

Giften
Denk eraan dat glften vanaf 1.000 fr fiscaal aftrekbaar zrjn
(rekeningnummer 000-000001 1 - 1 1 ) !

Alle bijkomende informatie bekomt u bij

Janssens
Kerkstraat 3

Vera

1910

Kampenhout

016/65 71

99

:

Krìs Robberechts

Schildhovenstraat 33
1910 Kampenhout
016165 12 42

Wat staat er op
het programma ?

I

l

:

Maandag 9 tot vrijdag 13 november 1998:
Scholenanimatie
Scholenanimatie ln alle scholen van GrootKampenhout, met informatie over de 3de
were ld op kindermaat. Taki, Rie Vermeer en
Karel 0p de Beeck worden stilaan vertrouwde
gezichten voor de Kampenhoutse jeuqd.

13

t
þ

OGGING

''DE EURO''

FAMILIE

\J
^

SryJ

DE OLYMPISCHE

de Joggingclub

Sporeka de 9de einde-

stratenloop is ten voor-

DSVER.
NHOUT

0p 20 september vond de Provinciale Finale van de selecties
in het kader van 'De 0lympische Familie' plaats. Een 30-tal
families uit heel Vlaams-Brabant hebben in Kessel-Lo deelgenomen om een plaatsje te behalen voor de finale in Lanzarote
in november.

er een aantal fouten
beroepengids. Hier

Eén gezin uit Kampenhout mocht aan deze Provinciale finale
deelnemen : de familie Janssens-Vandeput. Bij de druk van
deze gemeenteberichten weten wij nog niet hoe ze deze proè-ven doorstaan hebben. Wij duimen natuurlijk dat ze het

€ratis

Erouwerijstraat 35, 1 910

fi¡¡

5O BEF

180 BEF
180 BEF

halen

adressen

:

g van 13u00

het Sportcentrum,

Ø

bovendien 60 BEF

Begin september heeft Koning Albert het eerste (Belgische)
exemplaar van de Euro geslagen.
1 januari 1999 nadert met rasse schreden. Weet u al welke
gevolgen de invoering van de Euro voor u heeft, of hebt u nog
ontzettend veel vragen ?
Kampenhout 2000 vzw organiseert op vrijdag 23 oktober 1998
een informatieavond over "De Euro" in Den Ast.
De gastspreker is Marie-Anne Wilssens. Ze is freelance

a4 70

I

v,z.til

016165 12 26

Ø

journa-

liste en heeft een boek over de Euro geschreven, dat is uitgegeven bij het Davidsfonds.

Vanaf 20u30 bent u er van harte welkom

I

021255 92 oo

@ 02/255 01 1o

naar 016160 42 81 en

op rekeningnummer : 853en net als vorig jaar kan
kleedkamers in de sport-

en zijn er wedstrijden

ns A.

OPROEP AAN DE
VERENIGINGEN

Boxem G.
ns Ronny
De Velde Merckx

De dienst informatie Et communicatie van het gemeentebestuur actualiseert momenteel het adressenbestand van de

verenigingen. ln de loop van juli hebben alle verenigingen di
bij ons bekend waren, een invulformulier gekregen. We heb-v
ben er al vrij veel ontvangen, maar er zijn er een paar die nog
niet gereageerd hebben.
De lijst die wij aanmaken op basis van uw gegevens, zal
opgenomen worden in een latere editie van de gemeenteberichten, en komt ook in de informatiegids die meegegeven
wordt aan de nieuwe inwoners. Dit levert u ongetwijfeld
nieuwe leden op.
We sluiten deze lijst af op 15 oktober 1998. Als u uw formulier nog liggen hebt, vul het dan in en bezorg het ons terug.
Als uw vereniging geen formulier kreeg, vraag er dan één via
telefoonnummer 016/65 99 31.

¡

onder de aanwezige
alle aanwezige deelne-

s,o\[
l4
DOÉL

27, @ 016/65 04 08

INSCHRIJVINGEN
VDAB
Werkzoekenden kunnen zich voor een eerste inschrijving
aanbieden bij de VDAB te Vilvoorde elke maandag, woensdag en vrijdag om 10 uur en om 11 uur.
VDAB Vilvoorde, Witherenstraat 19

Ø

021255 92 00.

te 1900 Vilvoorde
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Davidsfonds : opening nieuw werkjaar

.
¡

Jong Cantabilé : Muziekworkshop met Jean
Bosco Safari van 14u00

tot

17u00

¡
¡

Fuif

.

Ons Tehuis Brabant : feesten

-

¡

.
-

I(VLV Kampenhout : kookles

Zaal Pax

¡

1

¡

7.10.1 998

-

Aanvang

KVLV Berg : feestmenu samenstellen

.

-

r
r

-

School Berg

-

19u30

-Ons

zusje

is er champagne".

.

¡
.

KVLV Relst : Kookles

.

Cantabilé : Cabaret concert o.l.v. L. Dieltiens

-

Den Ast

KVLV Relst : BBB

turnen

turnen

KVLV Berg : massage

-

19u15

tot

-

20u30

tot 21u30

-

19u30

Davidsfonds : Eurostemrecht, Dhr. ian
Jambon in zaal Pax vanaf 20u00
KVLV Kampenhout : cursus hQeden maken

VGKS Kampenhout : eetdagen zaal Pax

Zondag

.

1

3.1 2.1 998

VGKS Kampenhout : eetdagen zaal Pax

Donderdag

19u30

.

KVLV Nederokkerzeel : vergadering "Samen

.1

.

KVLV Relst : klassiek

20u15

Zaterdag 12.12.1998

-

14u30

1

7.12.'1998

KVLV Nederokkerzeel :

Anton Pieck

-

19u30

Vrijdag 25.12.1998

r

Kon. Fanfare De Toonkunst : opluistering

eucharistieviering t.n.v. overleden leden

998

kerk Berg

KVLV Kampenhout : cursus hoeden maken

VLV Nederokkerzeel : Anton Pieck

-

-

-

10u30

19u30

10" vervolg op "Nonkel Gaston is
-Ons
zusje
dood en dan is er koffìe ...' nl.

Kon. St. Sebastiaangilde

-

.

-

toi 21u00

13u30

-

KVLV Nederokkerzeel : Klassiek turnen

19u15

tot

-

20u'15

Elke maandag

de bestuursleden

.

KVLV Nederokkerzeel

-

r

inschrijven bij

Elke maandag
Klassiek turnen

19u30

Elke maandag

Davidsfonds : bezoek Leuven en tentoon-

-

Cantabilé : Cabaret concert o.l.v. L Dieltiens
m.m.v diverse solisten en dansers - Den Ast

eetdagen in

19u15

KVLV Nederokkerzeel ; BBB turnen

-

:

tot 20u15

21

u30

Volgende aktiviteiten worden maande--

lijks ingericht

.

-

20u30

r

r

BLOEMSCHIKKEN

-

Zondiig 29.11.1998

24.10.1998 €t 25.10.1998

stelling Dirk Bóuts

Toneelkring "De Anjelier'opvoering in zaal

trouwt en dan is er champagnei

ft zondag

zaal Pax van 18u00

t6

l(/LV Berg : lnfoavond spanningshoofdpijn

'Afrit

KVLV Nederokkerzeel : kookles

Zaterdag 31.10.1998

.

ïoneelkring 'De Anjelier" speelt

Yrijdag2T en zaterdag 28.11.1998

3u30

Donderdag 22.10.1 998

r

19u30

KVLVKampenhout : kerstdemonstratie

Dinsdaq 08.'12.1998

je sexuele relatie levendig houden"

KVLV Relst : Handwerk "Anton Pieck'

-

17.11.,l998

Dinsdag 24.11

-

VLV Nederokkerzeel : Anton Pieck

Donderdag 26.11.1998

Woensdag 21.10.1998

.

: cursus hoeden maken

Dinsdag 08.12.1998

Zondag 22.11.1998

20u00

.

20u00

l(/LV Kampenhout : cursus hoeden maken

-

Kon. Fanfare De Toonkust : Herfstconcert in

Zaterdag

-

School Berg

m.m.v. diverse solisten en dansers

kadie

Dinsdag 20.10.1998

.

.

Feestelijke beeTndiging van de werken in de

1

-

Zondag 22.11.1998

het schoolcomplex te Berg

.

.

I

KVLV Berg : De Euro

en miqraine

Pannenkoekenfeestingemeenteschool

Zaterdag

kmpenhout

Maandag 07.12.1998

5u00

Woensdag 18.11.1998

Bergstraat

r'

.

KVLV Relst : Handwerk "Anton Pieck'

Bu

1

Dinsdag 17,11.1998

3u30

Zondag 11.10.1998

o

KVLV

trouwt en dan

Davidsfonds : Les Misérables in Antwerpen

Dinsdag

KVLV Berg : feestmenu samenstellen

Donderdag 08.10.1 998

¡

r

998

Donderdag 12.'11.1998

Woensdag 07.10.1998

¡

.1

vooraf inschrijven

Ons ïehuis Brabant : feesten

1

.

Zaterdag 05 en zondag 06.12.1998

I(VLV Relst : Handwerk "Anton Pieck'

-

Dinsdag 06.10.1998

.

Dinsdag 0'1.12.1998

r
¡

Woensdag 04.11.1998
Zondag 08.11

Optreden van 19u00 tot 20u00

Zondag 04,10.1998

o

u30

NOVEMBER

Zaterdag 03.10.1 998

¡

21

20u30

Donderdag 03.1 2.1998

Zaal den Ast 20u00

r

-

KVLV Nederokkerzeel : BBB turnen

-

-

Zaterdag 03.10.1 998

flt *tt

*LaÆ

.

Vrijdag 02.10.1998

¡

DECEMBER

Elke maandag

KVLV Nederokkerzeel

:

elke 2de donderdag van de maandag

-

KVLV Kampenhout

:

