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GEMEENTERAADSZITTING 16 DECEMBER 1999
Gemeentebegroting 2000 ;

Pr INCIEPS BESLISSING

GEEN

NIEUWE STRAATBENAMINGEN:

BELASTINGVERHOGING

De gemeenteraad besliste tijdens de raadszitting van 16 december

1999 dat de personenbelasting (6%) en de opcentiemen op de
onroerende voorheffing (950) ongewijzigd blijven voor het
dienstjaar 2000. Ook de andere gemeentelijke belastingen worden
niet herzien.

we straten, die natuurlijk een naam moeten krijgen. Op advies

De gemeentebegroting is eveneens goedgekeurd.

van de Cultuurraad en de Toeristische dienst, dient de

Gewone dienst Buitengew. dienst
Ontvangsten eigen dienstjaar
328.786.631
176.600.000
Uitgaven eigen dienstjaar
373.170.866
176.613.069
Resultaten vorige dienstjaren
66.144.067
472.954
Saldo

WIJK Tritsstraat
De sociale woonwijk in de Tritsstraat wordt in een eerste fase
uitgebreid met 10 woningen. In een volgend stadium wordt
nog een ruime uitbreiding voorzien. Hierdoor ontstaan 4 nieu

21.759.832

459.885

gemeenteraad een voorstel voor plaatsnaamgeving in bij de
Provinciale Commissie van Vlaams-Brabant. Volgende straat
namen worden voorgesteld:
• L Schuermansstraat
• J. Lambrechtsstraat

• E. Van Ruysbeekstraat
• P. Van Langendonckstraat.
Gewijzigde verkoopprijs
Kampenhoutse geschiedenis
boeken

Jos Lauwers, geschiedkundige, bundelde de geschiedenis van
Kampenhout en haar deelgemeenten tot een mooi verzamel
werk. Van dit naslagwerk, voorzien van uitzonderlijk mooie
foto's, zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. De oor
spronkelijke verkoopprijs bedroeg 1.500,-Fr. De gemeenteraad
besliste om het resterend aantal boeken aan de uitzonderlijke

Hergebruik Lichtarmaturen.
Ingevolge openbare werken in de Brouwerijstraat komen een
aantal lichtarmaturen vrij. De herbruikarmaturen van de
Brouwerijstraat zullen door TGEK worden geplaatst in de

Hellebosstraat - kostprijs: 53.536,-Fr.(BTW inbegrepen).
Ook de vrijgekomen lichtarmaturen van de Peperstraat worden
opnieuw benut. De gemeenteraad stemt ermee in dat de her
bruikarmaturen in de Kwerpseweg worden geplaatst - kost

prijs van 800,-Fr./stuk te verkopen. Bent u geïnteresseerd? De
boeken zijn verkrijgbaar op de bevolkingsdienst (gemeentehuis)

prijs: 108.458,- Fr.(BTW inbegrepen).

tijdens de gewone openingsuren van de administratieve dien

AANKOOP ZOUTSTROOIER

sten.

Om de winter veilig door te komen, besloot de gemeenteraad
een nieuwe zoutstrooier aan te kopen. Het betreft een inves
tering van ca. 360.000,-F.
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AFSLUITING SAMENWERKINGS
VERBANDEN

• Toetreding Regionaal Landschap Dijleiand

In februari 1997 is het GNOP (Gemeentelijk Natuur
ontwikkelingsplan) goedgekeurd. Daarin was gesteld dat de
grensoverschrijdende benadering van natuurbeheer en natuur
ontwikkeling bijzondere aandacht moet krijgen. Om dit te
realiseren besliste de Gemeenteraad om vanaf 1 januari 2000

BEGROTING 2000
toe te treden tot de vzw Regionaal Landschap Dijleland.

De

jaarlijkse bijdrage bedraagt 50,- Fr/ha.
De vzw Regionaal Landschap Dijleland is een samenwerkings
verband tussen gemeenten, provinciebestuur en milieu- en
natuurverenigingen. Het doel van de samenwerking is duurza
me projecten opzetten die het streekeigen karakter van onze
omgeving bevorderen. Het gaat om het beheer, de ontwikkeling
en het herstel van de natuur en het landschap. Daarnaast

komen ook projecten rond natuurrecreatie, milieu- en natuureducatie aan bod.

• Goedkeuring beleidscontract met een centrum voor ieerlingenbegeleiding
Op 1 september 2000 worden de huidige PMS-centra en de
centra voor Medisch Schooltoezicht opgeheven. Ze worden

samengebracht in de zogenaamde CLB's wat staat voor Centra
voor Leerlingenbegeleiding. Deze CLB's zullen de leerlingen
begeleiden op volgende gebieden:
• Hygiëne en gezondheid
• Leren en studeren

• Psychisch en sociaal functioneren.

Gezien de jarenlange goede samenwerking met het PMS en het
Medisch Schooltoezicht Haacht besloot het gemeentebestuur

van Kampenhout over te gaan tot het ondertekenen van het
beleidscontract met het CLB Haacht, Wespelaarsesteenweg 67

te 3150 Haacht (= huidig PMS en MSTH).

DIGITAAL KAMPENHOUT
Eén van de volgende dagen krijgt u een speciale
editie van de Gemeenteberichten, getiteld "Digitaal
Kampenhout", in de bus. Alle vragen die u nu nog heeft
rond dat project zullen in één klap opgelost zijn I
Ondertussen kan u onze website een bezoekje brengen:
www.kampenhout.be

De gemeentebegroting 2000 voorziet ruim 170 miljoen frank in
de buitengewone dienst. Reden om eens even kennis te maken
met de belangrijkste voorziene werken en aankopen.
WEGENISWERKEN 93 MILJOEN FRANK

• Als het van het gemeentebestuur afhangt starten volgend
jaar de reeds lang voorziene saneringswerken in de
Aarschotsebaan (gedeelte Hutstraat-Wilderse Dreef). Het dos
sier is reeds verschillende malen aangepast en wacht ook nu
nog op een - hopelijk gunstig - advies van de subsidiërende
overheid. In de begroting is als gemeentelijk aandeel 31 mil
joen voorzien, wellicht te weinig want door de voortdurende
aanpassingen is het prijskaartje reeds enorm gestegen.
• Andere blikvanger van 20 miljoen is het dossier
Perksesteenweg-Bulsomstraat, waar in het kader van het
mobiliteitsplan het aansluitingspunt van hogervermelde
straten wordt heringericht. De Bulsomstraat krijgt fietspa
den en een nieuwe asfaltlaag.
• In de deelgemeente Nederokkerzeel voorzien we de volgen
de fase van de verbetering van de Peperstraat (Binnenveld
tot aan de Nieuwe Kassei] voor 8 miljoen. Ook de verbeteringswerken in de Binnenveldstraat staan weer op het pro
gramma voor een geraamd bedrag van 7 miljoen.
• In de deelgemeente Berg zijn de rioleringswerken in de
Lemmekensstraat aan de orde - kostenraming: 10 miljoen.
• Om de zwakke weggebruiker op de drukbereden Langestraat
beter te beschermen wordt ernstig met de idee gespeeld om
een vrijliggend fietspad aan te leggen van aan de grens met
Boortmeerbeek tot aan de Zeypestraat. Raming hiervoor: 8
miljoen. Ondertussen wordt er zeer binnenkort een fietssuggestiestrook aangebracht op de bestaande rijweg.
• Een post van 7.500.000 Fr is voorzien voor kleinere onderhouds- en herstellingswerken aan verschillende straten.
• 16 miljoen is het gemeentelijk aandeel in de rioleringswer
ken die Aquafin in onze gemeente voorziet in de Hutstraat,
langs de Leuvensesteenweg en in de H. Tobbackstraat. Dit
bedrag is vooral bestemd om een gedeelte van de huisrioolaansluitingen te bekostigen en het wegdek te vernieuwen.
• Ook een aantal werken die reeds in 1999 voorzien waren,

zullen pas in 2000 zichtbaar worden:
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EU-KIESRECHT
• saneringswerken aan het marktplein en omgeving - aan
vang februari 2000
• sanering van de Balke- en Schoonstraat - aanvang februari 2000
• Voor het aanbrengen van de persleiding in de Dreefstraat en

Inschrijving
BELGISCHE

Europese
VOOR

de rioleringswerken in de Stationstraat (TiendeschuurstraatHaachtsesteenweg) dient de aanvangsdatum nog bepaald te

van

BURGERS

Unie

DE GEWONE

als

nietVAN

DE

kiezers

VERNIEUWING

VAN DE Gemeenteraden.

worden.

Bent u burger van de Europese Unie, maar verblijft u niet in de
lidstaat waarvan u onderdaan bent ? Het verdrag van
Maastricht voorziet voor u het actief en passief stemrecht voor
de gemeenteraadsverkiezingen.

WERKEN AAN GEBOUWEN 44
MILJOEN FRANK

• het meest opvallend is hier de restauratie van het oud
gemeentehuis en de voorziene tuin, goed voor 28 miljoen.
• ook in het centrum zijn er grondige werken voorzien aan het
kerkgebouw , geraamd op 11 miljoen.
• met een bedrag van 5 miljoen wordt ook een aanzet gege

Actief stemrecht hebben betekent dat u erkend bent als kiezer

en dat u mag gaan stemmen. Passief stemrecht betekent dat u
zich mag verkiesbaar stellen als gemeenteraadslid. Om dit te
doen moet u wel eerst erkend zijn als kiezer.

ven voor de restauratiewerken aan de oude pastorijgebou
wen in het centrum. Zowel voor wat betreft het oud

Voorwaarden voor erkenning als kiezer

Gemeentehuis als voor de pastorijen gaat het om geklas
seerde gebouwen, wat een administratieve lijdensweg met
zich meebrengt. Beide dossiers zijn ondertussen zover
gevorderd dat een aanvang van de werken eind 2000 moge
lijk moet zijn.

• de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese
Unie

• ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de verblijfgemeente en in het Rijksregister
• 18 jaar geworden zijn op 8 oktober 2000
• niet van het kiesrecht uitgesloten of geschorst zijn door een
veroordeling of beslissing
Eenmaal u erkend bent als kiezer, bent u wettelijk verplicht te
gaan stemmen. In België geldt immers stemplicht.

Aankoop materialen
Hier voorzien wij o.a.:
• informaticamateriaal 1,1 miljoen
• een containervrachtwagen 5,5 miljoen
• een hoogtewerker 1,2 miljoen
• de aankoop van een podium 1 miljoen
• 2 personenwagens 1,2 miljoen

Hoe de erkenning aanvragen ?
Die aanvraag gebeurt d.m.v. een formulier dat u bij de dienst
bevolking kan verkrijgen. U mag uw aanvraag op elk moment
indienen, behalve van 1 augustus tot 8 oktober 2000.
In ruil voor uw aanvraagformulier krijgt u een ontvangstbewijs.
Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt uw
aanvraag en het resultaat wordt u aangetekend toegezonden.
Bij een weigering kan u beroep instellen.

Opstellen verschillende
STUDIES

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van
de mobiliteitstudie van onze gemeente. De gemeenteraad
besliste ook reeds om aanvang te nemen met het opstellen van :
- een gemeentelijk structuurplan
- bijzondere plannen voor de zonevreemde bedrijven en sport
infrastructuur.

De kostprijs van het studiewerk van de gespecialiseerde
bureau's wordt geraamd op 6 miljoen frank.

Bijkomende inlichtingen bekomt u bij de dienst Bevolking,

I

Marie-Louise Michiels, b 016/65 99 41 (voormiddag).

NIEUW STATUUT VOOR SAMENWONENDEN
Voor samenwonenden is sedert 1 januari 2000 de wet van
kracht geworden, waarbij hun wederzijdse rechten en plichten
geregeld worden. De wet werd goedgekeurd op 23 november
1998. De uitleg over de toepassing ervan, kwam er pas op 1
december 1999.

Voor alle samenwonenden ?

Voor een goed begrip ; deze wet geldt niet enkel voor heterosamenwonenden, maar ook voor het samenwonen van homo

fiele paren, twee gewone vrienden of vriendinnen, en van ver
wanten (broer, zus, neef, nicht, ...). U moet wel meerderjarig
zijn, handelingsbekwaam en niet verbonden door een huwelijk
of door een andere wettelijke samenwoningsovereenkomst.
Het nieuw statuut is niet automatisch van toepassing op
samenwonenden. U moet een schriftelijke verklaring afleggen
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin u en uw

"partner" bevestigen dat u wettelijk wil samenwonen.

• Beide partijen moeten bijdragen in de lasten van het samen
leven, naar evenredigheid van hun mogelijkheden.
• Wanneer de verstandhouding tussen de samenwonenden
zoek is, kunnen zij een beroep doen op de vrederechter om
dringende en voorlopige maatregelen uit te spreken.
• Elk van de partners blijft eigenaar van de goederen waarvan
hij of zij het eigendomsrecht kan bewijzen. De inkomsten uit
die eigen goederen en de inkomsten uit arbeid blijven ook
eigen geld. Enkel de goederen waarvan het eigendomsrecht
niet kan bewezen worden, zijn in "onverdeeldheid", m.a.w.
van allebei.

Wie er echt het fijne wil van weten, kan de officiële tekst uit het
Burgerlijk Wetboek krijgen bij de Burgerlijke Stand, H. Kemps,
s 016/65 99 31.

Hoe gaat u te werk ?

• door het overhandigen van een verklaring van beëindiging

afspraak met H. Kemps, "s 016/65 99 31. Zij zal volgende docu

van de wettelijke samenwoning met onderlinge toestem
ming, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
• door het overhandigen van een éénzijdige verklaring van
beëindiging. Die wordt dan door de gerechtsdeurwaarder
betekend aan de andere partij. Tot drie maanden na de
beëindiging van het wettelijk samenwonen kunnen nog
dringende en voorlopige maatregelen gevraagd worden aan
de vrederechter, die nog één jaar geldig kunnen zijn.

brengen. Een kopie van het contract is niet nodig, een attest
van de notaris waarop vermeld staat bij wie en op welke datum
het contract werd opgemaakt, volstaat.
Als uw dossier volledig is, leggen we een afspraak vast voor de
ondertekening van de samenlevingsovereenkomst en het para
feren van de bijhorende stukken. Vervolgens worden deze
gegevens overgenomen in het bevolkingsregister.

Wat zijn de gevolgen van die verklaring ?
Wanneer twee personen die verklaring hebben afgelegd, treden
een aantal beschermingsmechanismen in werking :
• De ene partner kan niet vrij over beschikken over de gezins
woning en de huisraad, zonder toestemming van de andere
partner, zelfs al gaat het om het exclusief eigendom van één

van beide partijen (vb om te verkopen).

1-3
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Hoe eindigt het wettelijk samenwonen ?

Om uw dossier samen te stellen, maakt u best telefonisch een

regeling van de goederen), moet u daar een bewijs van mee

CÓ
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• door het overlijden van één van de partners
• wanneer één van beiden, of beiden, huwen

menten verzamelen : attesten van de inschrijving in het bevol
kingsregister van beide partijen en een gelegaliseerde kopie van
beide identiteitskaarten voor-en achterzijde.
Indien u reeds een contract hebt bij een notaris (vnl. over de
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ONDERHOUD EN
CONTROLE VAN MAZOUT-

TANKS VAN -5000 LITER
Plaatsing van een stookolietank
Het plaatsen van een stookolietank is streng gereglementeerd.
Bijvoorbeeld : een enkelwandige tank mag u niet ondergronds

ingraven (met uitzondering van tanks in gewapende thermohardende kunststof, afgekort G.T.K.), net zomin als u boven
gronds een enkelwandige tank mag plaatsen zonder inkuiping.
U mag uw stookoliereservoir ook niet zelf plaatsen, dat moet
gebeuren door een gemachtigd installateur of onder toezicht
van een erkend technicus. Eenmaal de tank geplaatst is, moet u
dit melden aan de afdeling Water van Aminal, Waalstraat 1 -

3000 Leuven, s 016/21 12 65. Aangezien de gemeentelijke
milieudienst ook een inventaris opmaakt van alle stookolie
tanks op het grondgebied, kan de melding ook daar gebeuren.
Zij zorgt er dan voor dat uw gegevens bij Aminal terecht komen.
De melding bevat o.a. volgende gegevens :
• de identificatie van de installateur

• een duidelijke plaatsbepaling van de stookolietank
• een kopie van het afgeleverde certificaat.

Wat omvatten die periodieke controles ?
• Een visuele controle van de stookolietank met een controle

van de wanden van de houder, indien mogelijk zonder dat
dit het uitgraven van de houder of het verwijderen van het
aanvullingsmateriaal vereist

Periodieke controle en onderhoud

Nieuwe tanks (geplaatst na 1 augustus 1995)
ontoegankelijk
metaal

..

toegankelijk

G.T.K

Eerste controle

..

na plaatsing

binnen 6 jaar binnen 8 jaar binnen 10 jaar

,.

„.

,.

binnen 3 j

binnen 4j

binnen 5 j

telkens

houder

buitenwand

buitenwand

ontoegankelijk
toegankelijk
voor 1 augustus 2000 voor 1 augustus 2002

Periodieke controle metaal : binnen 3 jaar
GTK : binnen 4 jaar

aanwezig lekdetectiesysteem

• Een nazicht van het certificaat (bij nieuwe tanks)
• Indien mogelijk een meting van het potentiaal verschil tus

Oude tanks (geplaatst voor 1 augustus 1995)

Eerste controle

wings- of overvulbeveiligingssysteem
• Een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de
• Een controle van de doeltreffendheid van het eventueel

Periodieke

controle

• Een controle van de doeltreffendheid van het waarschu

telkens binnen 5 jaar

Deze tanks moeten trouwens voor 1 augustus uitgerust zijn
met een waarschuwings- of beveiligingssysteem.

sen de houder en de omhullende bodem of aanvulling
(metalen houders)
Al naargelang het resultaat van de controle, wordt de houder
gemerkt met een groene of rode merkplaat. Een groene merkplaat betekent dat de installatie verder mag gebruikt worden.

Een rode merkplaat betekent dat de houder niet meer mag bij
gevuld worden en dat u alle maatregelen moet treffen om de

RIJDEN ONDER INVLOED
EN GORDELDRACHT
installatie terug in goede staat te brengen, waarna ze opnieuw
aan controle onderworpen wordt.
Binnen 14 dagen nadat de merkplaat werd aangebracht, meldt
u dit aan Aminal. Zij houden een register bij van alle rode en
groene merkplaten.
Einddatum verschoven ?

In de pers verschenen berichten dat de einddatum voor de
controle van de tanks (1 augustus 2000) zou verschoven zijn.
Daarbij werd gesteld dat een aanvraag tot nazicht van de
stookolietank, daterend van voor 1 augustus 2000, voorlopig

Rijden onder invloed
Onder het motto "BOB in Vlaams-Brabant" worden bestuurders

in onze provincie aangemoedigd om niet te rijden na het nut
tigen van alcoholhoudende dranken of roesverwekkende mid
delen. Naast informatieverspreiding komen er ook gerichte
controles. In de week van 20 tot 26 maart loopt u bijzonder veel
kans om een ademtest te moeten afleggen.
In de week van 3 tot 9 april 2000 richten de politiediensten hun
acties specifiek naar de uitgangsbuurten en plaatsen die door
jongeren worden bezocht.

zou volstaan. Niemand heeft ons tot nu toe bevestigd dat de

Gordeldracht

wetgeving inderdaad veranderd is. Hou dus de gemeentelijke
website of de kranten in de gaten. Wij brengen u zo snel
mogelijk op de hoogte.

Naast controle op het rijden onder invloed, zullen de politie
diensten ook bestuurders en passagiers controleren op het dra
gen van de veiligheidsgordel. Dit in het kader van de sensibiliseringscampagne over de veiligheidsgordels die het Belgische
Instituut voor Verkeersveiligheid organiseert in de weken van

U wenst meer informatie ?

U kan steeds bij de gemeentelijke milieudienst terecht, dhr.
W. Van Essche, ® 016/65.99.04.

Lijst erkende technici
U kan een lijst met de erkende technici afhalen bij de milieu

Een mooi moment om een paar goede gewoonten aan te leren ?

dienst.

WAT TE DOEN ALS
LEK BESPEURT?

21 februari tot 26 maart 2000.

Zonder gordel ;
• heeft u 2x meer kans om te overlijden bij een ongeval
• riskeert u 2x meer een verminking
• hebt u 2x zoveel kans op een levenslange handicap

U

EEN

Neem alle mogelijke maatregelen om de schade of de ver
storing aan het milieu te voorkomen. Stel de installatie bui
ten gebruik, door de tank te ledigen. Breng bovendien
onmiddellijk AMINAL - Vlaams-Brabant, afdeling Water,
Waaistraat 1 te 3000 Leuven, a 016/ 21 12 65 op de hoog
te.

Als de tank niet kan hersteld worden of niet langer mag

gebruikt worden, moet u hem (laten) uitgraven. Is dat echt
niet mogelijk, dan moet u hem definitief buiten gebruik
stellen en laten opvullen met zand of schuim !

In heel 1999 werden bij de provinciaal gecoördi
neerde acties in Vlaams-Brabant 28.799 voertuigen
gecontroleerd en 6.529 chauffeurs ondergingen
een ademtest. Uiteindelijk hadden 319 van hen te

diep in het glas gekeken (zijnde 4,9o/o). 70 mensen
zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.
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DORPSFEEST

NEDEROKKERZEEL OP
25 MAART 2000
De dorpskern van Nederokkerzeel heeft een ware metamorfose
ondergaan. Daar zijn we fier op en dat willen we vieren met de
ganse bevolking. De vernieuwde dorpskern zal daarom feeste
lijk ingehuldigd worden op zaterdag 25 maart 2000 en u kan
het feestgebeuren mee-beleven.

Het programma
Voormiddag vanaf lOuOO
p dankmis p stoet door de vernieuwde straten
p inzegening van de kleuterschool
p drankje, aangeboden door het gemeentebestuur p
Namiddag vanaf 13u30
p Geleide bezoeken aan de kerk p beiaardconcert
p volksmuziek en dans
p volksspelen p toneel p kleuter- en jeugdactiviteiten
(o.a. zeepbellencircus, tekenwedstrijd, schminken, verteller)
p ritjes met paard en kar
p een duik in het verleden van Nederokkerzeel met film en foto
p demonstraties van het verenigingsleven
p natuurwandelingen
p free podium p hapjes en drankjes p
In samenwerking met de Nederokkerzeelse verenigingen,
de kerkgemeenschap en het gemeentebestuur Kampenhout.

Kin DERSPORTWEEK
Paasvakantie 2000
Van 10 tot en met 14 april 2000 organiseert de sportdienst
SPO-RE-KA een sportweek voor kinderen van 7 tot en met
11 jaar.
Wanneer ?

De activiteiten lopen van 9.00 tot 16 uur
Waar ?

Speel- en sportterreinen Sportcentrum Spo-Re-Ka;
Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout
Welke sporten ?

Voetbal, volleybal, turnen zwemmen en nog vele anderen
Deelnameprijs ?
750 fr per kind, in de prijs is begrepen, lesgevers, verzekering
Bloso, busvervoer, 2 drankjes per dag per kind.
Inschrijven ?
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk. Het inschrij
vingsformulier vindt u op pagina 9 van deze gemeenteberichten. Doe dit bovendien zo snel mogelijk want het aantal deel
nemers is beperkt tot 72.
Inschrijven en betalen doet u bij Claudine Moyson
s 016/65 99 23:

• elke werkdag van 9u00 tot 12uOO en dinsdagavond van
17uOO tot 20u00 op het gemeentehuis
• elke woensdagnamiddag in maart, tussen 15u00 en 16uOO
aan het loket in de sporthal te Kampenhout-Zeypestraat 26.

8

Inschrijvingsformulier
SPORTWEEK
10 april tot en met 14 april 2000
OUDERS
Naam
Voornaam
Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

Privé.
Werk

Schrijft in

Naam Kind

Geboortedatum.

Naam Kind

Geboortedatum.,

Naam Kind

Geboortedatum.

Naam Kind

Geboortedatum.

□

Voor de sportweek van 10 tot en met 14 april 2000 en betaalt hierbij
750 fr. X

=

, fr.

WELDRA WEKELIJKSE

O

FIETSUITSTAP

STEEKSPELEN 21 .05.2000

De sportraad, in samenwerking met KWB-Kampenhout, organi
seert binnenkort een wekelijkse fietsuitstap I

Naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Kanaal
Leuven - Dijle organiseert de dienst Spo-Re-Ka op zondag

Wanneer?
Waar ?

elke dinsdagnamiddag
vertrek aan de sporthal in de Zeypestraat om
13u30 stipt
Eerste keer ? dinsdag 4 april 2000 (tot eind september 2000)
Hoe ?

met de fiets die in orde is en aan een wandel

tempo van 15 a 16 km per uur

Hoe ver ?

heenrit 1 uur (later 1,5 uur), pauze van 30 minuten
(herberg), terugrit 1 uur (later 1,5 uur)

Voor wie ?

voor iedereen, dames en heren

Wij zorgen voor:

• Uitgestippelde parcours
• Naleven van de wegcode voor fietsers in groep
• Vier ervaren KWB-wegkapiteins
• Een verzekering

21 mei 2000 steekspelen op de vaart.
Kom alleen of in groep met al uw familie en vrienden naar

Kampenhout- Sas en daag de anderen uit tot een krachtmeting
op water. Test eikaars behendigheid, stootkracht, ... en zwemcapaciteiten. Voor de allerkleinsten is er randanimatie voorzien:
o.a. schminken, springkasteel, ...

Wie een folder wil over alle festiviteiten in het kader van 250 jaar
kanaal - Leuven - Dijle kan terecht in het gemeentehuis,
de bibliotheek en de sporthal. Meer inlichtingen over de
steekspelen,
bekomt
u
bij
Claudine
Moyson
tr 016/65 99 23 of Sonia Van den Dries s 016/65 99 71.
We hopen dat u er ook bij bent.

Pomp uw banden op, neem uw regenjasje mee, en kom op
4 april naar de sporthal, Zeypestraat. U zal niet alleen zijn 1

Aan alle
50-PLUSSERS
U weet toch dat u elke week een uurtje zinvolle
lichaamsbeweging kan vinden in de sporthal van
Kampenhout ? Weet u ook dat dit gebeurt in groep

(leeftijdsgenoten) en onder deskundige begeleiding ?
Kom eens een kijkje nemen en doe mee, iedere maan
dag om 13u30 !
Meer info bekomt u bij Claudine Moyson,
s 016/65 99 23.
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Seniorensportdag
Was u vorig jaar één van de 1.700 senioren die een heerlijke
dag beleefde, spoor dan in uw enthousiasme nog wat vrienden
en kennissen aan om deel te nemen aan de seniorensportdag
van 2000.

Vervoer

U kan zelf voor uw vervoer instaan, of u kan gebruik maken van

de gemeentelijke bus die u gratis vervoert (inschrijven noodza
kelijk). De bus vertrekt aan de sporthal te Kampenhout
(Zeypestraat 26) omstreeks 8u30 en zal terug zijn rond 17u30.

O
(X
C/ï

Wie, wat waar en wanneer ?

Dit jaar vindt de seniorensportdag plaats op dinsdag 23 mei
2000 in het Universitair Sportcentrum, Tervuursesvest 101
-3001 Leuven.

De brochure met het programma en de officiële inschrijvingsstrook voor de sportdag vindt u in het gemeentehuis, de biblio
theek en de sporthal Kampenhout . Als u zich inschrijft vóór

Opgelet

De inschrijving voor de sportdag en de inschrijving voor de bus
zijn 2 afzonderlijke formaliteiten. Hebt u nog vragen, neem dan
contact op met Claudine Moyson b 016/65.99.23

12 mei betaalt u 150 Bef. Doet u dat later, dan betaalt u 200 Bef.

Inschrijving bus
Naam :
Adres :

Schrijft in voor
het Universitair sportcentrum ;

personen voor de busdienst van en naar

Tervuursevest 101 te 3001 Leuven

op dinsdag 23 mei te 2000
Vertrek:
8u30 Sporthal Zeypestraat,26
Terug rond: 17u30 Sporthal Zeypestraat,26
Terug te bezorgen aan Claudine Moyson,

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout,

'

vóór 14 mei 2000.
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SPORTIEVE AGENDA
Noteer alvast volgende data;
• 20 mei : Adventure Challenge voor volwassenen (Provinciale

? KAMPENHOUTSE
GEMEENTESCHOLEN
ACTIEF

sportdienst)
• 21 mei : Adventure Trophy voor jongeren tussen 12 en 18

Het schoolfeest

jaar (Provinciale sportdienst)
• 21 mei 2000 : Steekspelen op het kanaal in het kader van

"Puur natuur'!

in BERG op 27 januari had als thema

250 jaar Kanaal Leuven - Dijle
• 28 mei 2000 : Wandeling in het kader van 250 jaar Kanaal
Leuven - Dijle

• 10.04 t/m 14/04
• 03.07 t/m 07.07

jeugd sportweken van 6-11 jaar
jeugd sportweken van 6-11 jaar

• 10.04 t/m 14.07
• 14.08 t/m 18.08
• 21.08 t/m 25.08

jeugd sportweken van 11- 16 jaar
jeugd sportweken van 6 -11 jaar
jeugd sportweken van 11 -16 jaar

i Het eerste kleuterklasje plantte groenten in de tuin.

BROCHURE BLOSO
U kan de brochure van de Bloso Sportkampen 2000 komen
inkijken aan:

• het loket van de sportdienst Spo-Re-Ka , Zeypestraat 26 te
Kampenhout tijdens de openingsuren
• de balie van de Bibliotheek tijdens de openingsuren
• het Bureel van de sportdienst en de balie van de dienst

12

Bevolking Gemeentehuisstraat 16 Kampenhout tijdens de
openingsuren van 9-12 en dinsdagavond van 17 tot 20 uur

Het derde'lï^Skla^e beeldde de spinnen uit.

KAMPENHOUT
BUKEN

NEDEROKKERZEEL

Het schoolfeest in NEDEROKKERZEEL had "Heksen" als thema

en was een musical waar klein en groot in meespeelde.

Het eerste leerjaar had bloemen

De leraars

in de tuin

verzorgden de bindteksten vanuit het witloofkot.

AGENDA: 18 EN 19 MAART 2000
BOEKENBEURS IN BERG

THEMA FEEST!

Speelpleinwerking
ZOMER 2000

u

Tijdens de grote vakantie kunnen uw spruiten weer terecht in
't Grobbeltje voor fantastische welgevulde vakantiedagen. Het
speelplein tracht te zorgen voor pedagogisch verantwoorde
uren vol actie, plezier en een berg ouderwetse lol op kinder
hoogte. Qua amusementswaarde verandert er dus niet veel,
qua organisatie des te meer.

Splitsing van het speelplein
Speelplein 't Grobbeltje trekt elk jaar opnieuw enorm veel kin
deren aan. Om de overbezetting tegen te gaan, zal de werking

'T GROBBELTJE ZOEKT
MONITOREN
• Ben je 16 jaar of ouder ?

• Heb je een cursus animator of monitor gevolgd of ben je dat
van plan ?
• Studeer je een richting in het onderwijs ?
• Ben je dol op kleine snotneuzen of overtuigd van het
bestaan van heksen, feeën en kabouters ?

• Enhebjezinom kinderen te animeren in de grote vakantie ?

Aein

vanaf deze zomer verdeeld worden over 2 locaties. De kinde

ren van 3 tot 6 jaar (rood en geel) zullen voortaan opgevangen
worden in de school in Berg. De oudere kinderen en jongeren
(groen, paars, blauw en oranje) blijven op de locatie in de
Cellebroedersweg.

Inschrijvingen
Het systeem van vooraf inschrijven wordt afgeschaft. Zoals
eerdere jaren komen er 5-dagenpasjes, die u kan kopen op de
twee speelpleinen. U kan deze pasjes gebruiken tot ze vol zijn.

Kam pen h out

De waarde van een kaart die niet vol is, krijgt u terugbetaald op
de laatste dag van het speelplein of tijdens de eerstvolgende
werkweek, dus uiterlijk tot 1 september 2000. Tijdens de speelpleindagen zelf gebeuren er geen terugbetalingen. Kaarten van
voorgaande jaren blijven waardeloos.
De medische fiches moet u vooraf moeten invullen. Ze zullen

begin mei verdeeld worden per post en via de scholen.
Prijzen
De deelnameprijzen zijn : 150,- fr voor het eerste kind, 140,- fr

O

voor het tweede, 130,- fr voor het derde kind en gratis vanaf
het vierde kind. De kaarten kan u bekomen aan 750,- fr, 700,- fr
en 650,- fr.

Voor de kinderopvang voor en na de openingsuren betaalt u 50,fr per dag, ongeacht of uw kindje enkel 's morgens of
's avonds blijft, of allebei.
Open - Gesloten

Het speelplein is elke werkdag in juli en augustus open van
8uOO tot 17u00. De opvang loopt 's morgens van 7u30 - 8u00
en 's avonds van 17uOO- 18u00.

Het speelplein is gesloten op zaterdag en zondag, op 10, 11 en
21 juli en 14, 15, 28, 29, 30 en 31 augustus.
Alle info
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Bijkomende informatie bekomt u bij de jeugddienst, Tom Maessen, Zeypestraat 26,
"S 016/65 99 75.(Maandag en vrijdag van 13uOO tot 19u00 - woensdag van 12u45 tot 19u00.)

Kinderhappening :

"DE TROM IS MU-ZIEK"
Op dinsdag 18 april 2000 organiseert het gemeentebestuur
van Kampenhout de tweede gratis Kinderhappening. Het
thema is dit jaar muziek.

Alle Kampenhoutse kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom in
het schoolcomplex Berg, Gemeentewegel 2 te Kampenhout. De
deuren gaan open om 14u00, de show begint om 14u30 en
duurt tot 16u30. Jeugdfanfare "De Toonkunst" zorgt voor een

aangenaam welkom en brengt ambiance tijdens de pauze. De
toegang is gratis, uw kinderen krijgen daar nog een drankje en
een ijsje of zakje chips bovenop.

"De trom is Mu-Ziek", is de nieuwe kindergrappenshow van

Trudie en August, met muzikale begeleiding van Danie. Het
verhaal gaat over een groot kinderconcert dat niet kan door
gaan, omdat de trom mu-ziek is. De kinderen helpen de dokter
zoeken naar een helende remedie. Dat lachen gezond is wisten

we al. Maar de grappige vondsten van deze nieuwe show, vol
fantasie en clownerieën zijn verrassend origineel. Het is een
muzikaal theater, bruisend van geestigheden.

Ouders zijn welkom, maar de kapoenen krijgen de beste plaat
sen I

tQ
iJ

w

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 7 april 2000, het
inschrijvingsformulier vindt u hieronder.
Wenst u meer informatie over het gebeuren, neem dan contact

op met Huguette Kemps, Welzijnsdienst, s 016/65 99 31
(voormiddag).

Inschrijvingsfomnuliei* Kinderhappening
18 APRIL 2000

Terug te bezorgen bij de welzijnsdienst, Huguette Kemps voor 7 april 2000.
Naam en voornaam :

Geboortedatum :
School :

Zal zeker aanwezig zijn op dinsdag 18 april 2000 om een heerlijke namiddag
vol muziek te beleven !
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RESULTATEN
NAVELSTRENG

BORSTKANKER-

BLOEDBANK

SCREENING.

Onlangs kwam de navelstrengbloedbank van het UZ
Gasthuisberg weer In het nieuws met een primeur. Als eerste
In de Benelux Is een volledig geautomatiseerde navelstreng
bloedbank geïnstalleerd die het mogelijk maakt om veel staal
tjes te bewaren gedurende vele jaren zonder kwaliteitsverlies.
Navelstrengbloed Is bloed dat In de navelstreng blijft na de
geboorte van de baby en dat normaal gewoon verloren gaat.
Een spijtige zaak, want het Is rijk Is aan stamcellen. Deze
stamcellen bouwen nieuw beenmerg op bij een patiënt die
lijdt aan een ongeneeslijke bloedziekte.
Momenteel zitten 1500 exemplaren In de Leuvense

De mammobiel van de provincie Vlaams-Brabant stond van
29 september tot 7 oktober 1999 In onze gemeente opgesteld
aan de sporthal In Kampenhout.

navelstrengbloedbank, het streefdoel is 5000.

Sedert een tweetal jaren steunen wij deze belangrijke evolu
tie, een pioniersfunctie die nagevolging kreeg In andere
gemeenten. Voor elke Kampenhoutse vrouw die bevalt en die
haar navelstrengbloed afstaat, geven wij 5.000,- fr subsidie
aan het project. In 1998 en 1999 betekende dit concreet 47
donaties of 210.000,- fr steun. Wij danken de vrouwen die

hun navelstrengbloed afstonden. Dankzij hen kunnen wij de
groei van de navelstrengbloedbank een beetje steunen.
Vrouwen die zwanger zijn en die navelstrengbloed willen
afstaan bij de geboorte van hun baby, mogen nog steeds con
tact opnemen met de hulsarts of kunnen terecht op volgend
nummer s 016/54 68 82.

Met volgende ziekenhuizen bestaat reeds een samenwer
kingsakkoord :
• H. Hart te Leuven

• Gasthuisberg te Leuven
• St. Imeldazlekenhuls te Bonhelden
• St. Ellsabethzlekenhuls te Ukkel

• H. Hartziekenhuls te Tienen.

Infomap te verkrijgen bij H. Kemps (welzijnsdienst),
•S 016/65 99 31.
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RESULTATEN

Ziehier de resultaten:

• 1151 vrouwen van 50 tot en met 69 jaar werden schriftelijk
uitgenodigd voor een gratis mammografisch onderzoek.
• 478 vrouwen reageerden op de screeningsactle.
Daarvan lieten 346 vrouwen een mammografie nemen.
Voor 9 dames gebeurde een doorverwijzing voor verder
onderzoek. Bovendien maakten 132 vrouwen gebruik van
de gratis 0800-lljn. De meldingen waren drieërlei:
• reeds In behandeling
• recentelijk onderzocht
• niet deelnemen aan het preventief onderzoek.

Gratis tram en BUS
VOOR 65-PLUS

Openlucht concert
1 1 Juli Viering -

Tussen 1 januari en 1 oktober 2000 wordt stapsgewijs het gra
tis openbaar vervoer voor 65-plussers ingevoerd in Vlaanderen.
Voor de invoering ervan zijn de gemeenten afhankelijk van de
volgorde van afsluiting van de mobiliteitsconvenant met het
Vlaams Gewest. In Kampenhout gebeurde dat in 1997, daarom
kunnen alle 65-plussers vanaf 1 april 2000 genieten van gratis

Staan onze spetterend kroegentochten van 1998 en 1999 ook
nog fris in uw geheugen of was u er niet bij?
Niet getreurd ; dit jaar gaan we van start met een verbeterde

busvervoer.

65+ kaart

De Lijn zal de 65+kaarten verdelen. Tegen eind maart 2000 ver
stuurt De Lijn de 65+kaart en een folder met praktische infor
matie aan alle inwoners die minstens 65 jaar zijn op 30 april
2000. Na deze eerste mailing bezorgt De Lijn maandelijks de
65+kaart aan de nieuwe rechthebbenden. Nieuwe rechtheb

benden zijn dan de inwoners die in de loop van de maand 65
jaar geworden zijn en nieuwe inwoners die 65 jaar of ouder zijn.

(X
P

en totaal nieuwe formule.

Op zaterdag 1 juli van 20u00 tot OluOO wordt u verwacht
op het vernieuwde gemeenteplein van Nederokkerzeel voor
een grandioos optreden van de New Sound Band, samen met
zangeres Sonia Pelgrims. Zij brengen u een mengeling van jazz,

P

rock en funk. De tweede band is onze eigen 'Architecten van
de Toekomst" die een immens succes kende tijdens de vorige
editie van Markt Rock Leuven.

Om parkeerproblemen te vermijden zal ons - ondertussen erg
populair - busje ook van de partij zijn . De verschillende op
stapplaatsen en andere details krijgt u later. Noteer alvast deze
datum in uw agenda.

Waar is deze kaart geldig ?

De 65+ kaart (ook wel het netabonnement genoemd), is geldig
op alle openbare bus- en tramdiensten van De Lijn over heel

2 00

Vlaanderen.

Niet geldig : op de bussen, trams en metro van de M.I.V.B., de
Brusselse vervoersmaatschappij, en ook niet op de bussen,
trams en metro van de T.E.C., de Waalse vervoersmaatschappij.
Wat moet u doen ?

Telkens u een bus of tram opstapt (ook bij overstap] moet u de
65+kaart in het gele ontwaardingsapparaat steken.

Wanneer is ze geldig ?
Het gratis abonnement is geldig tot eind december 2002.

Sinds 1 januari en tot 1 april 2000 organiseert VTM f
opnieuw "Levenslijn", de actie met het hart. Deze actie, gi

die voor de zevende keer plaatsvindt, is ondertussen uitge-1;:

groeid tot één van de grootste sensibiliserings- en geldin-|j
zamelacties in Vlaanderen. Dit jaar staan astma en allergie gi
centraal.

Ook wij verlenen onze medewerking. De stickers vang-

levenslijn zijn voor 100,- fr te koop aan alle loketten vanp
het gemeentehuis.
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7 KAMPENHOUTSE

WERKEN

KUNSTENAARS

UITVOERING

Na het succes van de edities in 1996 en 1998, organiseert
de Cultuuraard van Kampenhout onder het motto "de week
van de Amateur kunsten" haar derde Tentoonstelling "7
Kampenhoutse Kunstenaars

Marktdag
Sinds kort zijn de werken aan het marktplein gestart.
De markt zal dus weldra moeilijk bereikbaar zijn. Omdat u
uw wekelijkse marktdag niet zou moeten missen, verhuizen
de marktkramers tijdelijk naar het braakliggend terrein ach
ter het politiekantoor.

Andermaal stellen 7 Kampenhoutse amateurkunstenaars
hun werken ten toon in de Raadszaal van het gemeentehuis,
Gemeentehuistraat 16 te 1910 Kampenhout. Het gebeuren
is zeker een bezoek waard op zaterdag 29 april, zondag 30
april en maandag 1 mei telkens van Muur tot 20uur.
Wat, wie en hoe ? Hou de komende tijd uw brievenbus in
het oog en u komt het allemaal te weten.

IN

Huisvuilophaling
Ook als er in uw straat werken aan de gang zijn, moet u uw

afval kwijt raken.
Als de vuilkar niet tot bij uw woning kan, moet u uw afval
naar de dichtstbijzijnde hoek van de straat brengen, waar de
vuilkar wel kan rijden. Dit geldt voor gewoon afval, GFT, grof
huisvuil,...

Denk eraan dat de vuilkar ettelijke kilo's meer weegt dan uw
wagen.

EUROFONIA

VERLOFPERIODE PWA

Alle koren van Kampenhout maken in een massale,
prachtige samenzang een muzikale reis door
Europa.
Ondersteund door de Kampenhoutse fanfares,

Het PWA-Kampenhout is gesloten van 6 t.e.m.

muzikanten van het Lemmensinstituut en een

Volksorkest, wordt dit een avond die u NIET mag
missen.

Hou zaterdagavond 18 maart vrij en kom naar het
GRATIS cultuurevenement van 2000.

\8

10 maart 2000.

Voor dringende gevallen kan u contact opnemen
met RVA Vilvoorde, Leopoldstraat 25A,
O 02/ 255 01 10 (voormiddag)

MAART
Donderdag 02.03.2000
• KVLV - Reist - Handwerk Stof anders

appreciëren - 19u30
• KVLV - Berg - Creatief met rubber -19u30
Zaterdag 04.03.2000
• Koninklijke Fanfare " De Vlaamse Leeuw "
Jaarlijks muziekconcert te 20uur
•Scouts Nederokkerzeel:fuif in jeugdhuis Tonzent
Zondag 05.03.2000
•Parochie PAX-Eetdag van 11u30 t/m IBuOO
• KVLV- Berg - Samenkomst voor weduwen
en alleenstaanden 14u30

Maandag 06.03.2000
• KVLV - Kampenhout - vergadering 50 +
• KVLV Kampenhout-hoeden
• Landelijke Gilde Reist - Hoe organiseren wij
een reis door E. Merney-Park van Reist 20uur
Zaterdag 11 .03 2000
• Koninklijke fanfare " De Eendracht"

Spaghettifestijn - zaal Pax: van 17.00 t/m 23.00
Zondag 12.03.2000
• KVLV- Reist _ Teerfeest
• Landelijke gilde Reist - 9 uur - Snoeiles door
W. Meysmans - park van Reist
Maandag 13.03.2000
• KVLV - Kampenhout - Hoeden -19u30
• KVLV- Berg - Kookles - Hartige taarten 13.30
Donderdag 16.03.2000
• KVLV - Berg - Creatief met rubber
Zaterdag 18.03.2000
• Koortreffen - Diverse Kampenhoutse koren
treden gezamenlijk op Sporthal Kampenhout
•Gemeentelijke basisschool - Berg Grote
Boekenbeurs

Zondag 19.03.2000
•Scheidsrechtersvereniging Brabantse Kempen
- Eetfestijn Park van Reist

Maandag 27.03.2000
• Landelijke Gilde Reist - Paliatieve zorgen en
euthanasie - park van Reist - 20uur
Donderdag 30.03.2000
• KVLV - Berg - Creatief met rubber 19u30
Zaterdag 11 ft 25.03.2000
• KWB : Kaarstpel - Zaal Pax - 15uOO

Donderdag 25.05.2000
• KVLV - Reist - 50 + vergadering 13u30

APRIL

Ingericht:

Zondag 02.04.2000
•ZIEKENZORG Reist Pannenkoekennamiddag

V Kampenhoutse Hondenschool
Elke dinsdag van 19u30 tot 21u30

Volgend worden Wekelijks / maandelijks

• ROMMELMARKT - 10-17 uur achter de
-Buken-Delle

Maandag 03.04.2000
• KVLV - Kampenhout - Vlechtwerk
• KVLV - Berg - Uitstap
Maandag 10.04.2000
• KVLV - Kampenhout - Demonstratieles
• Landelijke Gilde Reist - Nieuw samengestelde

gezinnen door Mevr; D. Evers ipark van Reist
20uur

Donderdag 13.04.2000
• KVLV- Kampenhout - Vlechtwerk
Zaterdag 15.04.2000
•Chiro Kampenhout 25 jarig bestaan Bonte

Donderdag 23.03.2000
• KVLV - Berg - 50+vrouwen zorgen voor
wereldwijde voeding
Zaterdag 25.03.2000
• Dorpsfeest Nederokkerzeel
Zondag 26.03.2000
•Scouts Nederokkerzeel : Kifika om 15u00

V YOGA

KVLV -Kampenhout
- Iedere maandag van 19u30 tot 21u00
Turnzaal VGSK

V BLOEMSCHIKKEN
KVLV Nederokkerzeel :

elke 2de donderdag van de maand
- september tot mei
KVLV - Reist - Elke laatste woensdag van de
maand - september tot mei

KVLV - Kampenhout : Elke 3 de donderdag
van de maand van september tot juni

avond

Zondag 23.04.2000
• Liggende wipmaatschappij - Schieting
Donderdag 27.04.2000
• KVLV- Reist 50 + uitstap
Zondag 30.04.2000
• KVLV - Kampenhout - open- deur - Zaal pax
• Landelijke Gilde Reist - Jaarlijkse eetdag
Vrijdag tot maandag
28.04.2000 t/m 01.05.2000
• Cultuurraad stelt voor Tentoonstelling 7
Kampenhoutse Kunstenaars

Boekenbeurs

Parlement stad Brussel

Elke zondag van 9u30 tot 11u30

kerk Winksele - Delle ingericht door JOSGEN

• Gemeentelijke basisschool Berg Grote
Maandag 20.03.2000
• KVLV - Kampenhout - Hoeden
Woensdag 22.03.2000
• Landelijke Gilde Reist - Studiereis - bezoek

Zondag 28.05.2000

• Landelijke Gilde Reist - Fietstocht
• 250 jaar kanaal Leuven - Dijle
Natuurwandeling

V TURNEN

KVLV Nederokkerzeel :

elke dinsdag van de maand
KVLV Reist : elke maandag van de maand

Zaal VGSK-parkschool van 7.09.1999 t/m
13.06.2000

KVLV - Kampenhout: iedere dinsdag van
20.00 tot 21.00

V FIETSEN

KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout
elke maandag vanaf juni tot en met augustus
van 19 tot 22 uur

MEI
Zaterdag 06.05.2000
• KVLV - Berg - Bloemenverkoop
• Koninklijke fanfare De Toonkunst"
Lenteconcert" in de Sint Servaeskerk te Berg
Maandag 08.05.2000
• KVLV - Kampenhout - daguitstap
• KVLV - Berg - Koken zuiderse gerechten 13u30
Zondag 21.05.2000
• Parkschool Reist - Schoolfeest

• 250 jaar Kanaal Leuven -Dijle- - Steekspelen

KVLV - Reist Elke donderdag van 8 juni
2000 t/m 24.08.2000 vertrek 19 uur Park van
reist

KVLV - Kampenhout iedere maandag van
19 juni tot eind augustus vertrek zaal Pax
19u30

KVLV- Berg - Iedere maandag vanaf juli tot
eind augustus

V Ziekenzorg Berg en Reist Ontmoetingsnamiddagen :iedere
3 de woensdag van de maand in het Park
van Reist vanaf 13u30

★
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Kampenhout
18 maart 2000

Sporthal Zeypestraat
Aanvang ; 19u30
Deuren : lOu
INKOM GRATIS

