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Beste inwoners,

Nieuwjaarswens

Hebt u ook de indruk dat de tijd steeds vlugger en
vlugger voorbij gaat?

CULTUUR

Het einde van 2004 is weer in zicht. Of ligt het aan
onszelf …, de drukte, het hollen van hier naar daar,
de vele afspraken, …

Cultuurprijs 2005 / Artistieke en creatieve talenten gezocht

Hoog tijd dus om rond de jaarwisseling even stil te
staan en over ons doen en laten eens terug te blikken. Moeten we niet meer tijd maken voor familie,
vrienden, de vereniging, … ?
Maken we ons soms niet te druk over "pietluttigheden"?
Genieten we genoeg van onze omgeving, de tuin, de
buurt …?
Willen we in 2005 eens wat verdraagzamer zijn t.o.v.
onze medemensen in eigen gemeente.

Dienst in de kijker: bevolkingsdienst / Burgerlijke Stand /

Alles is inderdaad niet perfect, veel kan waarschijnlijk
hier en daar wat beter. Maar ik verzeker u dat de
gemeente- en OCMW-raadsleden, de schepenen, de
OCMW-voorzitter, alle medewerkers van
gemeente en OCMW en ikzelf zich dagelijks inzetten
om van Kampenhout een gemeente te maken die "zo
gewoon is, maar toch anders".
Alvast de beste wensen voor 2005!
Namens de gemeenteraad,
het schepencollege
en het gemeentepersoneel.
J. Meeus
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• Noodnummers

Openingsuren administratieve gemeentediensten:
van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45
en op dinsdagavond van 17u tot 20u.
Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
op vrijdagen 24 en 31 december 2004 en
op maandag 3 januari 2005 zijn de administratieve diensten
open en telefonisch bereikbaar tot 12 uur.
Paasmaandag: 28 maart 2005.
De administratieve diensten zijn verdeeld over 3 adressen:
Gemeentehuisstraat 16
- bevolking
- ontvangerij
- burgerlijke stand
- pensioenen
- cultuur
- personeel
- financiële dienst
- secretariaat
- informatie
- toerisme & welzijn
F. Wouterslaan 8
- informatica
- milieu
- ruimtelijke ordening

- stedenbouw
- technische dienst

Sporthal, Zeypestraat 26
- jeugd- en sportdienst

0477/40 25 14
0473/91 00 48
0495/54 64 86
0495/54 64 89
016/65 99 76

• Politie
KaStZe:
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel 02/759 78 72
kastze@pandora.be
Wijkwerking Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
016/31 48 40
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8u tot12u
en van 13u tot17u
op dinsdagavond tot 19u

Wijkcommissariaat Kampenhout:
geopend op 24 en 31 december 2004 van 8 tot 12u.
Het zonecommissariaat Steenokkerzeel is op deze dagen
geopend tot 17u (02/759 78 72). Verder kan je steeds
24u/24 telefonisch terecht op 016/31 48 40.

Dokters
Apothekers

016/58 90 00
0900/10 500

• Andere nuttige noodnummers

Bibliotheek
Openingsuren:
maandag
16u - 20u
dinsdag
16u - 20u
woensdag
14u - 18u

Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke
- Diensthoofd techn. dienst J. Vannoppen
- Werkleider R. Schoevaerts
- Wachtdienst
- Loods

• Wachtdiensten

Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsdagen zal de sporthal gesloten zijn
op : 24 december vanaf 12 uur, 25 en 26 december
31 december vanaf 12 uur, 1 januari

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout

(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):

WEGWIJZER

Gemeente

016/65 99 79
bibliotheek@kampenhout.be
donderdag 16u - 19u
vrijdag
17u - 19u
zaterdag
10u - 13u

Gesloten op 24, 25, 31 december 2004 en op 1 januari 2005.
Eveneens gesloten op 28 maart 2005 (Paasmaandag).

Containerpark
Neerstraat 20, 1910 Kampenhout
016/58 47 98
Openingsuren:
dinsdag
14u - 20u
vrijdag
14u - 20u
woensdag
14u - 20u
zaterdag
9u - 17u
Laatste aanbieding tot 15 minuten voor sluitingstijd.
Gesloten op 24, 25, 31 december 2004 en op 1 januari 2005.
Eveneens gesloten op 28 maart 2005 (Paasmaandag).

Medische spoeddienst / Brandweer
Federale politie
voor gsm’ers
Brandweer Vilvoorde
of
Rode Kruis Vlaanderen

100
101
112
02/251 00 23
02/251 28 30
105

Antigifcentrum
Aidstelefoon
Kankerfoon
De Druglijn
Zelfmoordpreventie
Holebifoon
Tele-Onthaal

070/245 245
078/15 15 15
0800/15 800
078/15 10 20
02/649 95 55
09/238 26 26
106

Card Stop (bij verlies van uw bankkaart)

070/34 43 44

IVEG (gas)
VMW (water)
PBE (elektriciteit)

03/820 05 00
016/30 13 40
016/62 99 99
december 2004
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CULTUUR

Jonge Kampenhoutse kunstenaars
- oproep 2de editie
De spits werd afgebeten, 5 jonge Kampenhoutse kunstenaars
durfden hun werken tentoon te stellen aan het grote publiek
tijdens de kermis in september. Op 2 dagen tijd brachten
713 geïnteresseerden een bezoek.
Voor de 2de editie van deze tentoonstelling zijn we op zoek naar
een nieuwe "lichting" Kampenhoutse jongeren.
Ben je tussen 14 en 18 jaar en had je zoiets van "Hé, dit wil ik
ook wel eens!" of "Dat kan/durf ik ook!", stuur dan vlug je deelname naar de dienst cultuur vóór 30 maart 2005.
De tentoonstelling zelf gaat door tijdens het weekend van
Kampenhout kermis, editie september 2005.
DOEN!!!

Cultuurprijs 2005
In 2005 deelt de Kampenhoutse cultuurraad i.s.m. het gemeentebestuur voor de 5de maal de Kampenhoutse cultuurprijs uit.
De winnaar ontvangt een aandenken en een cheque ter waarde
van € 200. Alle andere genomineerden krijgen een aandenken.

Inschrijven
Als inwoner van onze gemeente, als lid van een vereniging of als
lid van de cultuurraad mag je één of meerdere kandidaten naar
voren dragen. Ongetwijfeld ken je iemand die zich de laatste
jaren bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied en dit in
al zijn facetten. Iedere voordracht moet wel worden gemotiveerd
waarom -volgens jou- deze persoon of vereniging voor de prijs in
aanmerking komt.
De voordrachten worden verwacht uiterlijk op 15 februari 2005
op het secretariaat van de cultuurraad, t.a.v. Claudine Moyson.
De jury wordt gekozen uit de leden van de algemene vergadering
van de cultuurraad (maart 2005).

Artistieke en/of creatieve talenten
gezocht
Wie volgend jaar tussen 29 april en 8 mei 2005 een kunstzinnig
evenement wil organiseren, kan zich nu reeds inschrijven voor de
Week van de AmateurKunsten (WAK). Dit is een organisatie van
het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA).

Zo doe je mee:

2de Kampenhoutse poëziewedstrijd
De cultuurdienst van de gemeente Kampenhout organiseert
andermaal een poëziewedstrijd.
Ben je geboren tussen 1986 en 1994? Woon je in Kampenhout
of loop je er school ? Hou je van poëzie en durf je zelf al wel
eens wat neer te pennen?
Aarzel dan niet en schrijf je in!
Afsluitingsdatum wedstrijd: 15 maart 2005.
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• organiseer een evenement vb. een concert, dansrecital,
tentoonstelling, kooroptreden, toneelopvoering, ...
• doe dit alleen of in samenwerking met je vereniging of andere
gezelschappen;
• vraag een deelnameformulier aan bij de dienst cultuur
en stuur dit medio januari 2005 terug. De cultuurdienst
bezorgt alle deelnameformulieren eind januari aan het VCA.
Dit centrum coördineert het geheel, adviseert en zorgt voor
een professionele promotionele ondersteuning en begeleiding.
Surf voor meer informatie naar: http://www.Wak.be.
Wil je meer info over /of inschrijven voor één van bovenvermelde activiteiten, neem dan contact op met Claudine Moyson
S 016/65 99 54
of mailto: claudine.moyson@kampenhout.vera.be

GEMEENTE

DIENST
IN DE KIJKER

Economische aangelegenheden
• Aangifte van beroep
• Beroepskaart voor vreemdelingen
• Arbeidsvergunning voor vreemdelingen
• Werkloosheid - stempeldienst
• Middenstand - handelaars

Pensioenen
• Aanvraag
• Aanvraag gewaarborgd inkomen voor bejaarden
• Aanvraag overlevingspensioen
• Voorlopige pensioenberekening

Volksgezondheid
• Verplichte inentingen. U bent verplicht uw kind te laten
inenten tegen poliomyelitis (kinderverlamming). Een bewijs
hiervan moet worden afgeleverd op de bevolkingsdienst
binnen de 18 maanden na de geboorte.

BEVOLKINGSDIENST
De Kampenhoutse bevolkingsdienst vindt u op het gelijkvloers
(glazen deur aan de rechterkant) van het administratief
centrum, Gemeentehuisstraat 16. U kan er terecht voor:

Aangelegenheden m.b.t. de bevolking
• Adreswijzigingen: binnen de gemeente; aankomst in en
vertrek uit de gemeente; vertrek naar het buitenland
• Adresaanvragen - adresopzoekingen
• Paspoort (reispas)
• Identiteitsdocumenten voor kinderen. Voor kinderen jonger
dan 12 jaar zijn er twee soorten: het identiteitstuk zonder foto
en het identiteitsbewijs met foto voor kinderen die naar het
buitenland reizen (2 jaar geldig)
• Plus-3-pas
• Aflevering identiteitskaarten
• Rijbewijs: leervergunning met 1 of 2 begeleider(s), voorlopig
rijbewijs, categorie A, C en D
• Allerlei attesten, uittreksels en huisnummers: samenstelling
gezin, bewijs van woonst, bewijs van leven, ...
• Donorschap: inzake wegneming en transplantatie van
organen na het overlijden
• Erfrechtverklaringen
• Studietoelagen

Verkiezingen
U kunt terecht voor alle informatie en documenten betreffende
de verkiezingen, o.a.: volmachten, inschrijving op de kiezerslijst
voor de verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europese
Parlement, door de burgers van de andere lidstaten van de
Europese Unie.
In onze gemeente wordt elektronisch gestemd zodat er geen
tellers meer moeten worden opgeroepen.

Diensthoofd Marie-Louise Michiels
bevolking@kampenhout.be
S 016/65 99 41
Sylviane Vermeulen (o.a. pensioen)
sylviane.vermeulen@kampenhout.vera.be
S 016/65 99 42
Marie-Kristine Michiels (rijbewijzen, reispassen)
S 016/65 99 43 mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be
Linda Sempels (o.a. werkloosheidsdienst)
S 016/65 99 45
linda.sempels@kampenhout.vera.be
december 2004
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Nieuwe regeling identiteitskaarten

Burgerlijke Stand
Er is …

Op donderdag 18 november ging in Kampenhout de omschakeling naar de elektronische identiteitskaart van start.
Deze omschakeling gebeurt geleidelijk aan en moet na 3 jaar
afgerond zijn.

... een kindeke geboren in Kampenhout: Marieke Ayrin Van Kerckhove.
En dat is al geleden van 1998!
Wij wensen de trotse ouders Patrick
& Katelijne Van Kerckhove van harte
proficiat!

Wat ?
De elektronische identiteitskaart ziet eruit als een bankkaart en
bevat:
Naam - geboorteplaats en -datum - nationaliteit - kaartnummer
- geldigheidsduur en handtekening.
Op de achterzijde staat uw identificatienummer bij het
Rijksregister, de plaats van afgifte en de handtekening van de
overheid. Het adres staat niet meer op de kaart vermeld, maar
is wel opgenomen in de chip. Om dit adres te lezen moeten
de betrokken instanties beschikken over een kaartlezer.

… een zevende dochter geboren in
het gezin Jacobson-Braunschweig: Serach Margaretha.
Proficiat aan de gelukkige ouders met hun jongste spruit!
Het Koninklijk Meterschap werd aangevraagd.

Kostprijs
De prijs werd door de gemeenteraad vastgesteld op € 13.

Verkrijgbaar
U wordt automatisch uitgenodigd als er voor u een nieuwe kaart
werd aangevraagd. Wie zijn oude kaart verliest krijgt automatisch
een elektronische. Wie een uitnodiging in de bus krijgt wordt
verzocht een duidelijke pasfoto met witte achtergrond van
goede kwaliteit mee te brengen.

Nieuwigheden inzake rijbewijzen

Huwelijken

Versoepeling voor begeleiders

Onze oprechte gelukwensen aan de kersverse paren!
Pascale Rutten & Elke Dom
26/06/2004

Tot nu toe was het niet toegelaten op te treden als begeleider van
kandidaat-autobestuurders, indien men veroordeeld was voor
sommige inbreuken op de wet van het wegverkeer. Vanaf
1 augustus 2004 is dit versoepeld. Nu wordt men nog alleen uitgesloten als men tijdens de laatste drie jaar vóór men zich aanmeldt als begeleider een veroordeling heeft opgelopen.

Hernieuwing voorlopig rijbewijs
Wie als kandidaat-autobestuurder houder is van een voorlopig
rijbewijs, kan sinds 1 augustus 2004 een nieuw voorlopig
rijbewijs krijgen. Dat was vroeger niet mogelijk. Het vorige voorlopige rijbewijs moet wel meer dan drie jaar verlopen zijn.
Je moet dan uiteraard ook opnieuw een theoretisch examen
afleggen voor de gevraagde rijbewijscategorie. Telkens na drie
jaar kan je voortaan een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen.
Meer info: Dienst rijbewijzen, M.K. Michiels S 016/65 99 43
of mailto: mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be

6

december 2004

(bij vergetelheid niet vermeld in de vorige editie. Excuus)

Kris Peeters & Isabelle Lefevre
Gerrit Cumps & Ilse Roygens
Jan Rommens & Ellen Schoevaerts
Frank De Coster & Chantal De Coninck
Banji Folowosele & Karine Rochette
Jean-Pierre Winderickx & Pia Baert

11/09/2004
11/09/2004
2/10/2004
5/11/2004
27/11/2004
21/12/2004

Diamanten huwelijksjubilarissen 2de helft 2004
Antoon Pfaff & Marie Louise Rugtier
Jan Schoevaerts & Magdalena Geysemans
Josephus Vissenaekens & Maria Van Dam
Henricus Van Bellinghen & Maria Dams
Baptist Schoevaerts & Theresia Vandervorst
Onze gelukwensen gaan eveneens uit naar alle koppels die hun
namen niet wensten te zien verschijnen.
De gouden huwelijksjubilarissen van de 2de helft 2004 worden
opgenomen in een volgende editie.

Sinds 18 oktober jl. werd de financiële dienst versterkt met Ingeborg
Vanthienen, 35 jaar jong, gehuwd,
mama van 2 kindjes en afkomstig
uit Kampenhout. Als studies volgde
zij graduaat bedrijfsmanagement optie
boekhouden-fiscaliteit.

Goedkeuring herwerkt principieel akkoord Berghveld
In maart 2004 trof de gemeenteraad een principieel akkoord met
betrekking tot een woonuitbreidingsgebied in de deelgemeente
Berg, waardoor aldaar de realisatie van sociale kavels, koop- en
huurwoningen wordt nagestreefd.
De gemeenteraad gaat nu in op het voorstel van de plenaire
vergadering met de planologen van stedenbouw om ook enkele
andere woonuitbreidingsgebieden nl. Trits- en Tiendeschuurstraat
gedeeltelijk mee in het concept op te nemen.

Wegenwerken in de Langestraat

Zitting 9 september 2004

De aannemer van de wegenwerken in de Langestraat ging failliet
waardoor het College van Burgemeester en Schepenen genoodzaakt was een andere aannemer aan te stellen. (meerprijs van
€ 137.324,39 (incl. btw))

Goedkeuring Jaarrekening OCMW - dienstjaar 2003
+ Jaarverslag 2003

Goedkeuring aanpassing lonen gemeentelijke muziekschool

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van het
OCMW over de werkingen van het gevoerde beleid in 2003;
document dat als deel van de verantwoording wordt gevoegd bij
de rekening dienstjaar 2003. Vervolgens wordt de OCMW-jaarrekening 2003 goedgekeurd.

Fruitactie

Jaarverslag 2003 van de gemeente
Vooraleer de gemeentebegroting kan worden vastgesteld, is men
verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over de toestand van het
bestuur van de gemeente. De informatie heeft betrekking op vorig
dienstjaar. Dit is het zogenaamde jaarverslag. Het wordt opgesplitst in twee delen m.n. algemene en functionele informatie.
De gemeenteraad nam kennis van het jaarverslag 2003 zoals
opgesteld door de informatiedienst. De integrale teksten vind je
terug op www.kampenhout.be.

Statuten "Gemeentelijke Landbouwadviesraad" goedgekeurd
De statuten en doelstellingen van de landbouwadviesraad worden goedgekeurd. In hoofdlijn komt het neer op het volgende:

GEMEENTERAAD

Nieuw gezicht

De lonen van het onderwijzend personeel van de gemeentelijke
muziekschool worden voortaan vastgesteld op een vaste
vergoeding per uur; bedrag dat jaarlijks per 1 september zal
worden herzien.
Het principe om de schoolfruitactie onder dezelfde vorm als vorig
jaar, nl.: 1x maand gratis kleuterfruit
1x week bedeling fruit onder lagere schoolkinderen,
mits ouderbijdrage aan kostprijs
uit te werken, kan niet meer om reden dat het gemeentebestuur
wettelijk gezien geen uitgaven kan doen voor andere onderwijsnetten als die uitgaven niet onder de noemer "sociaal voordeel"
vallen.
Ter vervanging van het initiatief wordt nu een algemene fruitactie
opgestart waarbij men alle Kampenhoutse kinderen tussen
2,5 en 12 jaar tracht te bereiken. Het principe blijft nagenoeg
ongewijzigd maar naast de scholen wordt, op verzoek, de
gemeentelijke sporthal eveneens een verdeelpunt.

• Het uitbrengen van advies op verzoek van het gemeentebestuur aangaande problemen die de land- en tuinbouwers
aanbelangen.
• Het verlenen van advies van de milieuadviesraad, de GECORO,
• De raad onderzoekt, informeert, adviseert of rapporteert over
land- en tuinbouwaangelegenheden.

Ondergronds brengen van de openbare verlichting in
Tiendeschuurstraat
Het voorstel tot het ondergronds brengen van de openbare verlichting en het bijplaatsen van 7 alu-verlichtingspalen in de
Tiendeschuurstraat te Kampenhout wordt goedgekeurd.
De kosten worden geraamd op € 8.348,27 (incl. btw).
december 2004
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Zitting 14 oktober 2004
Politieverordeningen
In het kader van de verkeersveiligheid worden voor diverse
activiteiten politieverordeningen uitgevaardigd, waaronder:
• Nacht van Kampenhout op 20.11.2004
• Eindejaarsjogging op 19.12.2004

Gunningswijze leningen
De opdracht voor het aangaan van leningen, dienstjaar 2004,
wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking via herhalingsopdracht.

Gemeentelijke begrotingswijziging goedgekeurd
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan
a) de voorgestelde begrotingswijziging in de gewone dienst,
welke sluit met in:
ontvangsten:
€ 9.821.236,96
€10.411.653,19
uitgaven:
Saldo dienstjaar:
- € 590.416,23
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: + € 4.342.154,83
b) de voorgestelde begrotingswijziging in de buitengewone
dienst, welke sluit met in:
ontvangsten:
€ 5.376.220,73
uitgaven:
€ 3.034.169,94
Saldo dienstjaar:
+ € 2.342.050,79
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: + € 168.857,36

Verplaatsing nutsleidingen in Bogaertstraat
Zowel de leiding van het tv-distributienet als het waterleidingsnet
en het laagspanningsnet zullen worden verplaatst.
De kosten worden geraamd op respectievelijk € 1.041,23,
€ 6.817,90 en € 21.620,81.

Startsein voor nieuwe openbare werken
De gemeenteraad verleende haar goedkeuring aan het ontwerpdossier van het uitvoeren van:
• rioleringswerken in de Aarschotsebaan (Weisetterstraat tot
Leuvensesteenweg), Stokstraat (Aarschotsebaan tot Oude
Haegestraat), Schransstraat (Aarschotsebaan tot Leuvensesteenweg) en Bosstraat.
De nodige kredieten zijnde, € 2.422.779,61 (Aarschotsebaan,
Stok- en Schransstraat), € 2.773.057,79 (Bosstraat) worden
voorzien in de gemeentebegroting 2005.
Voor de uitvoering van de riolering werden door het gewest
respectievelijk € 704.394,69 (Aarschotsebaan, Stok- en
Schransstraat) en € 1.170.675,40 (Bosstraat) subsidies toegekend. De werken worden in het voorjaar 2005 aanbesteed.
• Het voegvullen met speciale mortelspecie van de kassei van de
rijbaan van de Gemeentehuisstraat staat ook op het programma. De nodige financiële middelen zijnde € 17.300 werden
voorzien in de gemeentebegroting 2004. Drie potentiële
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leveranciers zullen worden gecontacteerd om een offerte in te
dienen.

Jeugdlokaal Berg
In februari 2003 keurde de gemeenteraad het principe goed voor
het bouwen van een jeugdlokaal in de Bergstraat bestaande uit
de ruwbouw, buitenschrijnwerkerij en beglazing. Een volgende
fase is de aansluiting op de nutsleidingen; zijnde waterleidings-,
openbaar verlichtings- en aardgasnet. De kosten worden gedragen door het gemeentebestuur.

Gemeentelijk Jeugdwerkbeleidsplan goedgekeurd
De gemeenteraad besliste het Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007
goed te keuren. Het plan wordt nog ter goedkeuring voorgelegd
aan de Vlaamse Minister bevoegd voor Jeugdzaken.

Zitting 18 november 2004
Wijziging OCMW-raad
Het politiek mandaat van Patrick Moysons, VLD OCMW-raadslid,
eindigde op eigen verzoek.
Opvolgster wordt Martine
Vanommeslaeghe.

Politieverordeningen
In het kader van de verkeersveiligheid wordt voor volgende
activiteit een politieverordening uitgevaardigd:
Kerstfeest O.T.B. op 22.12.2004 vanaf 16u
Aan de inwoners wordt gevraagd rekening te houden met deze
geldende politieverordening.

Personeelsaangelegenheden
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het arbeids- en
prikklokreglement. Beide reglementeringen treden in werking
vanaf 1 januari 2005.

Kampenhout treedt toe tot erkend regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw
De provincie Vlaams-Brabant richtte de vzw ERSV Vlaams-Brabant
op (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband).
De vereniging heeft tot maatschappelijk doel het bijdragen tot de
streekontwikkeling op economisch vlak en op het vlak van de
werkgelegenheid binnen de regio Vlaams-Brabant. De gemeenteraad besliste toe te treden en gaat akkoord met de voorgelegde ontwerpstatuten.

Pompstations en -installaties krijgen elektriciteitsaansluiting
De kosten voor aansluiting van twee pompstations op het openbaar distributienet in de Langestraat worden geraamd op
€ 3.515,75 (incl. btw). De gemeenteraad gaat ermee akkoord
deze werken te laten uitvoeren.
Dit geldt eveneens voor de aansluiting van de pompinstallatie in
het rondpunt op de Mechelsesteenweg aan de Vekestraat te

Gemeente legt toekomstvisie op de gemeentelijke
infrastructuur vast
Het college van burgemeester en schepenen is belast met het
beheer van de gemeentelijke inrichtingen en het beheer van de
gemeentelijke eigendommen.
Bovendien moet de gemeente haar infrastructuur onderhouden
om haar diensten correct te kunnen huisvesten en om een klantvriendelijke dienstverlening te garanderen.
Het college van burgemeester en schepenen ontwikkelde volgende toekomstvisie m.b.t. de gemeentelijke infrastructuur, waar ook
de gemeenteraad zich kon in vinden:
• Gemeentelijke loods Haachtsesteenweg: saneren en verkopen,
nadat nieuwe loods Neerstraat volledig in orde is.
• Sporthal Kampenhout: relighting: ok - herinrichting administratieve werkruimte: ok - schilderwerken: ok.
• Sporthal Berg: relighting: studie. Turnzaal inrichten tot polyvalente zaal (turnen, sport, cultuur).
• Gemeenteschool Berg: budget voorzien voor herstelling dak
refter/overdekte speelplaats in begroting 2005. Plannen voor
uitbreiding/nieuwbouw.
• Gemeenteschool Berg kleuterschool: indien uitbreiding/nieuwbouw gerealiseerd deze vestiging uitbouwen tot gemeenschapslokaal.
• Gemeenteschool Nederokkerzeel: laatste fase opknapbeurt.
Budget voorzien voor opfrissing gevel "oud gemeentehuis" in
begroting 2005.
• Bibliotheek: in het goedgekeurd beleidsplan werd voorzien dat
de leeszaal van de bib ook opengesteld zal worden voor het
publiek. Tevens blijkt de noodzaak om het alarm aan te passen.
• Oud gemeentehuis: restauratiedossier loopt.
• Pastorie Berg: verhuurd (enkel eigenaarsonderhoud).
• Pastorie Buken: verhuurd (enkel eigenaarsonderhoud).
• Pastorie Relst: schilderen van de dakgoot.
• Pastorie Nederokkerzeel: herstellen en schilderen dakgoot.
• Oude pastorie Kampenhout: loskoppelen van het dossier
"grote pastorie". Restauratiedossier opstarten conform overeenkomst ter beschikking te stellen aan de kerkfabriek.
• Grote pastorie Kampenhout: bestemmingsmogelijkheid nog
niet gedefinieerd.
• Gemeentehuis: administratie terug centraliseren.
Mogelijkheden onderzoeken om huidig gemeentehuis uit te
breiden.
Daarbij aansluitend werd beslist de voormalige gemeentelijke
loods gelegen langsheen de Haachtsesteenweg openbaar te
verkopen.
In samenhang werd ook het ontwerpdossier voor het uitbreiden
van de huidige gemeentelijke loods, nl. het oprichten van een

overdekte stelplaats goedgekeurd. De kostprijs hiervan wordt
geraamd op € 71.988,28 (incl. btw).

Gebruikersovereenkomst jeugdlokaal Berg
goedgekeurd
Ingevolge vroegere beslissingen werd de overeenkomst gemaakt
dat de kosten voor de oprichting van een nieuw jeugdlokaal
zouden worden gespreid:
• gemeentelijk aandeel: ruwbouw, buitenschrijnwerkerij en de
beglazing
• gebruiker: binnenschrijnwerkerij, sanitair, verwarming, bepleistering, vloeren.
Aangezien het wenselijk is een gebruikersovereenkomst af te
sluiten, werden een aantal bepalingen in vorm gegoten waarmee
de gemeenteraad instemde.

GEMEENTERAAD

Kampenhout. Hier worden de kosten geraamd op € 1.580,26
(incl. btw). De kosten zullen in beide gevallen worden betaald
via het renovatiefonds.

Aanpassingen in reglement cultuurprijs
Reeds sedert jaren kent het gemeentebestuur om de twee jaar
een prijs van verdienste op cultureel gebied toe. Het basisconcept alsook het bedrag (€ 200 + erediploma) blijven onveranderd. De gemeenteraad voert aanpassingen door m.b.t. de
data en de wijze van voordracht kandidaten.

Kampenhout en milieu
A. De gemeenteraad ondertekent een protocol met de Vlaamse
Landmaatschappij betreffende de toekenning door de
gemeente van een bijkomende vergoeding voor beheersovereenkomsten waardoor het gemeentebestuur binnen het
begrotingskrediet jaarlijks een bijkomende vergoeding van
max. 30% toekent bovenop de door het Vlaamse Gewest
toegekende beheersvergoeding. Dit besluit kadert in de visie
dat het gemeentebestuur:
a) De aanleg en het periodiek onderhoud van kleine
landschapselementen wil ondersteunen.
b) Bijkomende steun wil verlenen voor het beschermen van weidevogels en de ontwikkeling en
instandhouding van waardevolle graslanden.
c) Het natuurvriendelijk gebruik van landbouwpercelen wil ondersteunen.
B. De gemeenteraad keurt de politieverordening betreffende het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen goed. Zie verder
pag. 10.

Punten Groen!-fractie
A. Noord-Zuidsolidariteit.
Er wordt gevraagd naar exacte cijfers van het fairtrade aankoopbeleid.
B. Vraag om uitleg inzake beslissing politieraad m.b.t. verkoop
van oude dienstwapens van de politie.
Alle Kampenhoutse gemeenteraadsleden ondertekenden tevens
de motie rond 11.11.11. "Recht op water".
december 2004
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MILIEU

Wijziging bij inzameling
huishoudelijk afval
Met ingang van 1 januari 2005 treden er een aantal belangrijke
wijzigingen op bij het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
Hierna volgt een bondig overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

A. Huis-aan-huisinzameling:
1. Huisvuil (= restaval)
De kostprijs van de verplichte witte huisvuilzak wijzigt:
60 l. zak
€ 1,50/zak
30 l. zak
€ 0,75/zak
2. Het PMD-afval (= plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) De prijs van de blauwe PMD-zak daalt:
60 l. zak
€ 0,125/zak
3. Het GFT-afval (= groenten, fruit en tuinafval)
De grijze GFT-container wordt betalend en de frequentie
wijzigt.
• de ophaling gebeurt om de 14 dagen
• op de container moet een verplichte GFT-sticker worden
gekleefd:
1ste container (per ophaalpunt)
€ 25
2de en volgende containers (per ophaalpunt)
€ 50
• Als overgangsmaatregel ontvangt ieder gezin 1 gratis sticker
voor de eerste 5 maanden van 2005. Tijdens deze
periode kan je zelf evalueren of je al dan niet een
GFT-container wenst te gebruiken. Is dit het geval … dan
koop je een verplichte GFT-sticker en kleef je die uiterlijk
tegen 1 juni 2005 op de container.
• Kies je voor thuiscomposteren dan kan je je GFT-container
vóór 1 juni 2005 terug inleveren bij INTERZA en zal je
hiervoor een premie van € 10 ontvangen.
4. Het grof huisvuil
De frequentie van de grof huisvuilinzamelingen daalt;
• de grof huisvuilinzameling gebeurt nog tweemaal per jaar
gratis.
• extra inzamelingen aan huis kunnen op afroep en tegen
vergoeding.
5. Kerstbomen
Gratis ophaling aan huis van kerstbomen (januari).

• De betaling gebeurt d.m.v. een containerparkkaart die
verkrijgbaar is aan een 2-tal kaartautomaten of op het
gemeentehuis – dienst bevolking. De kaart kost € 20.
Deze wordt in functie van de aangebrachte hoeveelheden
"geknipt".
• De aanvoer van afval op het containerpark wordt afhankelijk van het type voertuig. Voertuigen worden al naargelang de afmetingen van de gebruikte laadruimte als
volgt ingedeeld:
Categorie 1:
laadlengte tot 1,5m
- kleine camionetten met achterbank
- monovolumes met achterbank
- gewone personenwagens
Categorie 2:
laadlengte tussen 1,5 en 2m
- grote camionetten met achterbank
- kleine aanhangwagens
- monovolumes zonder achterbank
- kleine camionetten zonder achterbank
Categorie 3:
laadlengte groter dan 2m
- grotere camionetten
- pick-ups
- grotere aanhangwagens
In functie van deze categorieën wordt een tegenwaarde
gevraagd:
• Grofvuil
Categorie 1:
€ 5
€ 20
Categorie 2:
€ 40
Categorie 3:
• Gebonden, asbesthoudend afval
Categorie 1:
€ 5
€ 20
Categorie 2:
€ 40
Categorie 3:
• Bouw- en sloopafval
Categorie 1:
€ 0
€ 5
Categorie 2:
€ 10
Categorie 3:
• Groenafval
Categorie 1:
€ 0
€ 5
Categorie 2:
€ 10
Categorie 3:

B. Brengmethode (containerpark)
• Het containerpark blijft voor de meeste fracties gratis.
• Er komt een bijkomende gratis inzameling van isomo,
plastic folie, plastic zakken en plastieken bloempotjes.
• Alleen voor 4 specifieke fracties dient men te betalen en
dit volgens het principe "de vervuiler betaalt". Deze fracties
zijn: grofvuil, gebonden asbesthoudend afval (eternit) en
voor grote hoeveelheden bouw- en sloopafval en
groenafval.
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Met al je vragen kan je terecht bij:
• INTERZA, Hoogstraat 185 - 1930 Zaventem - S 02/721 07 31
@: info@interza.be
(Kantoren geopend van 8 tot 12u en van 12u30 tot 16u)
• Milieudienst Kampenhout - S 016/65 99 04
(van 9 tot 12u en van 14 tot 16u)
• www.kampenhout.be j "Milieu en natuur" j "Afval"

!

Kwalitatief hakselhout
Je kan GRATIS kwalitatief
hakselhout ophalen op het
containerpark zolang de
voorraad strekt.

Wijziging en vereenvoudiging van de aanvraagprocedure vanaf 1 december 2004

OCMW

Tegemoetkoming aan personen
met een handicap

Wat
• Integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende
tegemoetkoming (- 65 jaar)
• Tegemoetkoming Hulp aan bejaarden (+ 65 jaar)
Toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid, bestuursdirectie is Directie-generaal Personen met
een handicap. In de volksmond gekend als "de Zwarte
Lievevrouw".

Aanvragen

Maandelijkse ophaling glas
Vanaf september 2004 kan u het glas bij de maandelijkse huisaan-huisophaling niet langer aanbieden in kartonnen dozen.
Deze beslissing werd genomen om
veiligheidsredenen. Zeker bij
regenweer scheurden de dozen
regelmatig open wat aanleiding
gaf tot gevaarlijke situaties voor
de ophaalploeg en de weggebruiker.
Inwoners blijven de
keuze hebben tussen het
gebruik van een blauwe
INTERZA container (te
koop in de Interzakantoren), of het gebruik
van een plastieken box of een houten kistje.
Enige voorwaarde is dat de opstaande randen van het kistje
minimum 12 cm bedragen. Sinaasappelkistjes zijn bijgevolg niet
toegelaten.
Inwoners schrijven bij voorkeur duidelijk straat en huisnummer
op het kistje of de box. Dit vergemakkelijkt het terugplaatsen
ervan voor de juiste woning door de ophaalploegen.

! !
O PO PGGEE LLETET
S luikstorten in onze gemeente
wordt beboet.

Op het Gemeentehuis dienst bevolking vult u samen met de
afgevaardigde het aanvraagformulier in. Je aanvraag wordt
dan binnen de 5 dagen doorgestuurd naar de Directiegeneraal personen met een handicap.
Na registratie van je aanvraag stuurt de bovenvermelde instantie je de formulieren toe die nodig zijn om je dossier verder te
kunnen behandelen. Het gaat hier om medische formulieren
die door je arts moeten worden ingevuld en/of formulieren
inzake het inkomen van je huishouden.
Volgende zaken breng je mee om de tegemoetkoming aan te
vragen:
• Identiteitskaart (van de aanvrager)
• Bankrekeningnummer (van de aanvrager) waarop de eventuele tegemoetkoming wordt gestort.

Meer hulp nodig
Contacteer het OCMW van Kampenhout
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Suzy Jaspers
elke werkdag van 9 tot 12u en op dinsdagavond van 17 tot
19u.
S 016/31 43 21 - X 016/65 04 53
@: suzy.jaspers@ocmw.kampenhout.vera.be

december 2004
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NUTTIG

breidt uit
Het aanbod van De Lijn Vlaams-Brabant
breidt in Kampenhout gevoelig uit; nieuwe
lijnen, verhoogde frequenties en een verbeterd aanbod zorgen voor een verandering in het straatbeeld. Dit
project start op op 1 maart 2005, de inplanting van de haltes zou
echter reeds gebeuren vanaf december 2004.
Een nieuw aanbod met aangepaste reiswegen dat houdt ook een
nieuwe lijnnummering in, de dienstregeling daarentegen blijft
quasi ongewijzigd:
• Alle schooldiensten krijgen een nieuw nummer:
Oud lijnnummer

Nieuw lijnnummer en benaming

KE2
KE1
SD10
SD11

500
501
510
511

SD12
SD13
SD14

512
513
514

SD15
516
Sc Za

515
516
532

Keerbergen-Boortmeerbeek
Mechelen-Boortmeerbeek
Eppegem-Boortmeerbeek-Haacht
Keerbergen-Wijgmaal-HerentHaacht
Leuven-Wezemaal-Rotselaar-Haacht
Leuven-Rotselaar-Haacht
Steenokkerzeel-NederokkerzeelHaacht-Tildonk
Steenokkerzeel-Haacht-Tildonk
Meerbeek-Erps-Kwerps-Haacht
Steenokkerzeel-Zaventem

• Volgende lijnen worden sterk aangepast:
BK
Brussel-Keerbergen zal altijd via Harenheyde rijden en
wordt 270
BH
Brussel-Haacht wordt overgenomen door verhoogde
frequentie op lijn 270
BZ
Brussel-Zaventem wordt doorgetrokken tot Haacht en
rijdt onder nummer 272
BM
Brussel-Steenokkerzeel-Kortenberg wordt doorgetrokken tot Kampenhout Dreef en rijdt onder het nummer
271.
• Er worden 2 belbussen voorzien:
700 Belbus Boortmeerbeek-Haacht-Kampenhout.
701 Belbus Keerbergen-Tremelo (nieuwe dienstregeling)
De belbus kan worden aangevraagd via 016/31 37 00
(= centrale). De prijs wordt bepaald zoals op een gewone bus,
nl. per zone.

Lijn 270 (Brussel - Haacht - Keerbergen)
Frequentie:

12
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Week: om de 30 minuten
Zaterdag: om de 60 minuten
Zondag: om de 120 minuten
Haltes blijven ongewijzigd

Lijn 271 (Brussel - Steenokkerzeel - Kortenberg Kampenhout)
Frequentie

spits: (van 6 tot 9u en van 16 tot 19u)
om de 30 minuten
dal: om de 60 minuten
weekend: Naast de haltes Kampenhout rijkswacht, Nederokkerzeel
Liststraat, Nederokkerzeel weg naar Buken, Nederokkerzeel meubelwinkel en Nederokkerzeel kerk komt er nog een halte bij vóór
Kampenhout rijkswacht; zijnde Kampenhout Dreef (Dorpelstraat,
naast fietsenwinkel tussen schuur en elektriciteitscabine).

Lijn 272 (Brussel – Zaventem – Haacht)
Frequentie

week: om de 30 minuten
zaterdag: om de 60 minuten
zondag: om de 120 minuten (rijdt enkel tot
Zaventem Station)
Geen wijziging van haltes voorzien

Belbus 700 (Haacht – Kampenhout – Boortmeerbeek)
Deze belbus biedt voortaan een reisalternatief aan bewoners van
de niet-bediende woongebieden voor hun verplaatsingen naar
één van de centra of een knooppunt in Kampenhout. Van daaruit kan de reiziger verder reizen met de vaste lijnen. Kan je de
gevraagde reis ook maken met een bestaande buslijn binnen een
wachttijd van 60 minuten, dan word je naar één van deze lijnen
doorverwezen.
Frequentie: de bediening van de belbus gebeurt op aanvraag.
Veel halten van de buurtbus zullen worden overgenomen door
de belbus toch zullen niet alle haltes worden overgenomen.
We geven hieronder even alle halten van belbus 700 op een rij.
- Kampenhout-Sas
- Kampenhout Bosstraat (Aarschotsebaan, op de perceelsgrens van huisnrs. 174 en 176)
- Kampenhout Hutstraat (Aarschotsebaan A: op de perceelsgrens van huisnrs. 16 en 18 – B: ter hoogte van de elektriciteitspaal)
- Kampenhout Maalderstraat (Aarschotsebaan A: ter hoogte
van de elektriciteitscabine – B: ter hoogte van de elektriciteitspaal)
- Kampenhout Dreef (Dorpelstraat, naast fietsenwinkel tussen
schuur en elektriciteitscabine)
- Kampenhout rijkswacht
- Nederokkerzeel Liststraat
- Nederokkerzeel weg naar Buken
- Nederokkerzeel meubelwinkel
- Kampenhout Balken (A - Waterstraat: naast de beek,
B - Balkestraat: ter hoogte van het kapelletje)
- Nederokkerzeel kerk
- Nederokkerzeel gemeentehuis

NUTTIG

Nederokkerzeel kapelleke
Nederokkerzeel Laar
Nederokkerzeel Egellaan (Egellaan: in de dreef)
Berg Fazantendal
Berg Pastorijstraat
Berg Kerkwegel (aan de elektriciteitspaal tussen huisnrs. 5 & 7)
Berg Grootveldstraat (ter hoogte van huisnr. 76; tegenover
bestaande halte)
- Berg Lelleveldbaan (Lemmekenstraat ter hoogte van huisnrs.
7 en 5A; tegenover bestaande halte)
- Berg Lemmekenstraat (ter hoogte van de elektriciteitspaal)
- Kampenhout kerk
- Kampenhout Bulsom (Perksesteenweg – A: ter hoogte van
de elektriciteitscabine – B: tussen huisnrs. 70 en 72)
- Kampenhout OTB
- Kampenhout Servaesstraat (St. Servaesstraat: ter hoogte van
de haag)
- Kampenhout Lepelstraat (Kampenhoutsebaan: aan het begin
van de kassei)
- Kampenhout Losweg (Kampenhoutsebaan: aan de kapel)
- Kampenhout Brouwerijstraat (Kampelaarstraat – A: ter hoogte van de elektriciteitspaal – B: voor de bebossing)
- Kampenhout Kampelaarstraat (Langestraat: op perceelsgrens van huisnrs. 3 & 5)
- Kampenhout Begijnstraat (Langestraat: op perceelsgrens van
huisnr. 37 met ruwbouw)
- Kampenhout Geilroedeweg (Zeypestraat: tegenover bestaande halte)
- Kampenhout Nieuwegen (Zeypestraat: ter hoogte van de
elektriciteitscabine)
- Kampenhout Sportcentrum (Zeypestraat: naast de haag)
- Kampenhout Moleken (H. Tobbackstraat: ter hoogte van de
wegverbreding)
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij
De Lijn Vlaams-Brabant S 016/31 37 11
of surf naar: www.delijn.be.
-

Adreswijziging Adreswijziging
VMW
Het Sectorale Dienstencentrum van de VMW (Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening) vind je vanaf 11 oktober
2004 in de nieuwe gebouwen van de VMW, Twee Leeuwenweg 21 te 1800 Vilvoorde.
Hier kunnen klanten terecht met alle vragen over hun drinkwateraansluiting en de controle van de binneninstallatie. De ploegen
die instaan voor het onderhoud van het drinkwaternet, de herstelling van lekken, de uitvoeringen en het beheer van huisaansluitingen en de aanleg van drinkwaterleidingen zullen eveneens van
daaruit opereren.
Je kan er terecht tijdens de kantooruren (van 8u tot 16u30)
S 02/254 71 60 en X 02/751 34 13.
Het telefoonnummer van de permanente wachtdienst voor
problemen buiten de diensturen blijft ongewijzigd:
016/30 13 40.

Administratie der Pensioenen verhuisd
Sinds 1 december 2004 vind je de Administratie der Pensioenen
terug op het nieuwe adres:
Victor Hortaplein 40, bus 30
1060 Brussel
S 02/558 60 00
X 02/558 60 10
@ info@ap.fgov.be
Nuttige informatie zoals het nieuwe organogram en de nieuwe
telefoonnummers vind je terug op hun website: www.ap.fgov.be
december 2004
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ONDERWIJS

Kampenhoutse gemeentescholen actief

Grootoudersfeest in de
kleuterschool
De kleuters nodigden hun groot-ouders uit
voor een wandeling door Berg op dinsdag
16 november 2004.
Daarna werden ze getrakteerd op koffie met
cake en alle grootouders kregen ook een
zelfgemaakt geschenkje van hun hartedief.

Bezoek
3de & 4de leerjaar
aan
rusthuis Molenstee

Instapdata kleuterschool
Maandag 10 januari 2005
Dinsdag 1 februari 2005
Maandag 14 februari 2005
Maandag 11 april 2005
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Kinderhappening 2004
Op vrijdag 5 november 2004 was het weer zover:
de sput-spat-spetterende Kinderhappening
voor alle Kampenhoutse kids van 3 t/m 12 jaar.

tot volgend jaar !

december 2004
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JONGLOOF

Krokusvakantie
Be Oké! zet in de Krokusvakantie zijn beste beentje voor om er voor de Kampenhoutse jeugd een spetterende week van te maken!!
Wij vangen jullie op van maandag 7 februari t/m vrijdag 11 februari 2005, telkens van 7u30 tot 18u in het school/sportcomplex te Berg,
Gemeentewegel 2.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf woensdag 19 januari 2005 d.m.v. bijgevoegd inschrijvingsformulier. Je kan hiervoor terecht op
de Jeugddienst, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout en dit van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45 en op dinsdagavond van 17u
tot 20u of via de website: www.Kampenhout.be/jeugd. De inschrijving is pas na betaling geldig. Om organisatorische redenen
stoppen de inschrijvingen op 2 februari 2005!

&

INSCHRIJVING KROKUSVAKANTIE 2005
Mijn zoon/dochter:
Geboortedatum:
Adres:

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

S:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

gsm :

…………………………………………………………………………………………………………………

1910 Kampenhout
Gaat naar school te:
Gemeenteschool Berg
Kleuterschool Berg
Gemeenteschool Nederokkerzeel
‘t Okkerzeeltje Nederokkerzeel
V.G.S.K. Kampenhout
Parkschool Relst
Gemeenschapsschool "Ter Bronnen" - Kampenhout
Gemeenschapsschool Bukadie
Andere : …………………………………………………………………………………………………

Neemt deel aan de activiteiten van Be
gende data :
maandag 7 februari

voormiddag

namiddag

hele dag

dinsdag 8 februari

voormiddag

namiddag

hele dag

woensdag 9 februari

voormiddag

namiddag

hele dag

donderdag 10 februari

voormiddag

namiddag

hele dag

vrijdag 11 februari

voormiddag

namiddag

hele dag

Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later worden gepubliceerd in de Gemeenteberichten. Indien je geen bezwaar
hebt tegen het publiceren van foto’s waarop je kind staat, gelieve
dan hieronder je handtekening te plaatsen. Dank u.

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind:
Verklaren zich eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Naam + Voornaam

Naam + Voornaam

………………………………………

OPGELET! Inschrijven is verplicht en pas officieel na betaling.
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Ook in de Paasvakantie staan wij voor onze Kampenhoutse kinderen paraat van dinsdag 29 maart t/m vrijdag 8 april 2005, telkens van
7u30 tot 18u in het school/sportcomplex te Berg, Gemeentewegel 2.

JONGLOOF

Paasvakantie

Inschrijven is verplicht en kan vanaf woensdag 9 maart 2005 d.m.v. bijgevoegd inschrijvingsformulier. Je kan hiervoor terecht op de
Jeugddienst, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout en dit van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45 en op dinsdagavond van 17u tot
20u of via de website: www.Kampenhout.be/jeugd. De inschrijving is pas na betaling geldig. Om organisatorische redenen
stoppen de inschrijvingen op 22 maart 2005!

&

INSCHRIJVING PAASVAKANTIE 2005
Mijn zoon/dochter:
Geboortedatum:
Adres:

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

S:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

gsm :

…………………………………………………………………………………………………………………

1910 Kampenhout
Gaat naar school te:
Gemeenteschool Berg
Kleuterschool Berg
Gemeenteschool Nederokkerzeel
‘t Okkerzeeltje Nederokkerzeel
V.G.S.K. Kampenhout
Parkschool Relst
Gemeenschapsschool "Ter Bronnen" - Kampenhout
Gemeenschapsschool Bukadie
Andere : …………………………………………………………………………………………………

Neemt deel aan de activiteiten van Be
gende data :

Oké! Kampenhout op de vol-

dinsdag 29 maart

voormiddag

namiddag

hele dag

woensdag 30 maart

voormiddag

namiddag

hele dag

donderdag 31 maart

voormiddag

namiddag

hele dag

vrijdag 1 april

voormiddag

namiddag

hele dag

maandag 4 april

voormiddag

namiddag

hele dag

dinsdag 5 april

voormiddag

namiddag

hele dag

woensdag 6 april

voormiddag

namiddag

hele dag

donderdag 7 april

voormiddag

namiddag

hele dag

vrijdag 8 april

voormiddag

namiddag

hele dag

Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later worden gepubliceerd in de Gemeenteberichten. Indien je geen bezwaar
hebt tegen het publiceren van foto’s waarop je kind staat, gelieve
dan hieronder je handtekening te plaatsen. Dank u.

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind:
Verklaren zich eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Naam + Voornaam

Naam + Voornaam

………………………………………

OPGELET! Inschrijven is verplicht en pas officieel na betaling.
december 2004
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Nieuws uit de politiezone KaStZe
Samen met u, als echte C.O.P.’s, naar een veilige & leefbare buurt
Onze slogan, "Samen met u, als echte C.O.P’s, naar een veilige
en leefbare buurt" staat voor onze korpsfinaliteit ; het voornaamste doel van onze politiezone.
C.O.P. verwijst niet alleen naar de engelse term voor ‘flikken’,
maar is eveneens een afkorting voor Community Oriented
Policing, wat staat voor een gemeenschapsgerichte politiezorg
(-beleid).
Werken aan een leefbare en veilige buurt doen we samen met u!
Uw inbreng en samenwerking is dan ook onontbeerlijk.

Zonaal veiligheidsplan 2005-2008
Met het oog op het opstellen van de zonale veiligheidsplannen
werd in 2004 een veiligheidsbevraging gehouden bij wijze van
een enquête en werd tijdens de inspraakavonden informatie
ingewonnen. Aan de hand van deze gedane rondvraag wilden we
nagaan hoe u de veiligheid en de leefbaarheid in uw woonomgeving heeft ervaren.
Het is onze bedoeling om minstens ter gelegenheid van de voorbereiding van elk nieuw plan (vierjaarlijks) een dergelijke enquête te doen.
Met deze resultaten werd rekening gehouden bij het aflijnen, het
bijsturen of vernieuwen van de prioriteiten in de zonale veiligheidsraad. Bovendien werden concrete meldingen overgemaakt
aan de bevoegde diensten, vb. stedenbouw, zodat ook hieraan
kan worden gewerkt.
Volgende zaken zullen projectmatig aangepakt worden:
• Lokale verkeersproblemen en verkeersonveiligheid.
• De inbraken en diefstallen uit voertuigen.
• Het geweld binnen het gezin krijgt bijzondere aandacht, alsmede de drugoverlast en de sociale overlast tijdens evenementen.
• Qua intern functioneren zal aandacht besteed worden aan de
samenwerking met de bevolking, aan initiatieven waarbij de
politie zich extern profileert en aan de informatieverstrekking.
Al deze initiatieven moeten bijdragen tot een veilige en leefbare
samenleving!
De ministers van binnenlandse zaken en van justitie hebben het
veiligheidsplan op 27 oktober 2004 goedgekeurd. We citeren
uit de goedkeuring:
"… Het zonaal veiligheidsplan oogt heel verzorgd en heeft een
duidelijke structuur. Het zonaal veiligheidsplan is degelijk onderbouwd.
Er zijn verscheidene, gevarieerde bronnen geraadpleegd. Binnen het domein veiligheid wordt een goed evenwicht
gerealiseerd tussen objectieve en subjectieve bronnen. Uit dit
plan blijkt duidelijk dat de zone de veiligheidsproblemen wil aanpakken op een integrale en geïntegreerde wijze en dat gestreefd
wordt naar een gemeenschapsgerichte en performante politie-
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zorg. Het idee van de integrale veiligheidsketen kent in dit plan
reeds een ruime toepassing, vermits er zowel aandacht is voor
het preventieve luik als voor de repressie en nazorg. Bij de prioriteitenkeuze werd ruimschoots rekening gehouden met de prioriteiten van de bestuurlijke overheden, de beleidslijnen van de
procureur en met het nationaal veiligheidsplan (….)
Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat het hier een heel
verdienstelijk zonaal veiligheidsplan betreft, waarbij ook
pertinente lessen getrokken zijn uit de evaluatie van het vorig
zonaal veiligheidsplan. (….)"

Wist u dat?
• U bij uw plaatselijk wijkkantoor gratis deskundig advies kan vragen om uw woning minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers? En dat u zelfs een bescheiden premie kan ontvangen
als u dit advies daadwerkelijk uitvoert?
• De politiezone beschikt over een eigen website?
Op www.kastze.be kan u tevens deelnemen aan een poll.
Een poll is een bevraging over een politie of veiligheidsitem
waar u kan op stemmen.

Nieuwe politievoertuigen en een nieuw politiehuis
De oude politievoertuigen verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. De zone heeft de afgelopen periode drie interventievoertuigen, een anonieme wagen, drie nieuwe voertuigen citroën C3
en zes politiefietsen voor de wijk, een flitsauto en twee motorfietsen BMW voor verkeer gekocht. Weldra zullen nog eens drie
scooters, een materiaalaanhangwagen en een bijkomend voertuig worden aangekocht.
Alle voertuigen zijn voorzien van de officiële politiestriping.
Typisch voor de lokale politie is de lichtblauwe lijn aan de zijkanten van de wagen. (de federale politie heeft okerkleurige lijnen).
Deze nieuwe striping zorgt er immers voor dat je het voertuig
vanuit elke hoek en op elk moment herkent. Op elk voertuig
wordt het woord ‘politie’ en de naam van de politiezone vermeld.
De vernieuwing van het wagenpark moet bijdragen tot een betere zichtbaarheid in het straatbeeld.
De verbouwing en uitbreiding van dit hoofdcommissariaat is
volop bezig. We hopen tegen eind 2005 het nieuwe gebouw te
betrekken. Ons nieuw politiehuis zal dan drieënzestig medewerkers huisvesten.

Nieuw digitaal radiocommunicatiesysteem A.S.T.R.I.D.
In 2005 schakelt de politiezone over naar het nieuwe radiocommunicatiesysteem A.S.T.R.I.D., wat staat voor allround semi cellular trunking radio communication with integrated dispatchings.
Enkele troeven van het nieuwe systeem zijn:
• Er is een nationale dekking, met een snelle en goede communicatie.
• Er is een directe verbinding mogelijk met vaste en mobiele
telefonie.

Nieuws i.v.m. de vandalismeplaag in de politiezone
Sedert september werd de
politiezone geteisterd door
een golf van vandalisme aan
voertuigen. Dankzij een intensieve aanwezigheid op terrein
en een geïntegreerde aanpak
met al onze diensten, is uw
lokale
politiezone
erin
geslaagd om de daders eind
oktober te identificeren en te
vatten. De daders werden
aangehouden.

Eindejaarscontroleacties
Uw lokale politie zal in de maanden november, december 2004
en januari 2005 dagelijks alcoholcontroles uitvoeren en bijkomende patrouilles uitsturen. Ook zullen er wekelijks grote controledispositieven worden opgezet.
We waarschuwen voor een verhoogd risico op inbraak! Het
wordt alsmaar vroeger donker, zelfs nog voor u thuis komt van
werken. Dit betekent dus dat de sociale controle moeilijker wordt.
We stellen vast dat het fenomeen diefstallen verschuift naar de
vroegere middaguren. Wees dus waakzaam! Wanneer u verdachte personen of voertuigen opmerkt die vreemd zijn aan uw wijk,
aarzel niet om de politie te contacteren. U krijgt dan steeds feedback. Zo konden recent op een middag twee inbrekers op heterdaad gevat worden door onze diensten. Dit was mogelijk dankzij
een vlugge melding van een alerte buur.
U kunt ook bij uw lokaal wijkcommissariaat nuttige en eenvoudige tips verkrijgen voor de beveiliging van uw woning. Doen!

Ter opfrissing:
KAMPENHOUT

Wijkcommissariaat
Gemeentehuisstraat
1910 Kampenhout
S 016/31 48 40
Bereikbaar tussen 8 en 12u en 13 en 17u (dinsdag tot 19u)

POLITIE

• Het betreft communicatie
van zowel data, spraak en
beeld.
Er is een absolute vertrouwelijkheid van de gesprekken door omzetting van de
spraak in digitale gegevens.

ZEMST

Wijkcommissariaat
De Griet 1
1980 Zemst
S 015/62 71 62
Bereikbaar tussen 8 en 12u en 13 en 17u (dinsdag tot 19u)
Recherche - Verkeer
Tervuursesteenweg 395
1981 Hofstade
S 015/61 14 64
Bereikbaar tussen 8 en 12u en 13 en 17u
STEENOKKERZEEL

De korpschef
De diensthoofden
Wijk- en zonaal onthaal
De interventiedienst
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
S 02/759 78 72
Doorlopend bereikbaar tussen 7 en 19u.
Diensthoofden zijn bereikbaar na afspraak.

Voorzitterschap politieraad en college
Om de twee jaar wordt het voorzitterschap van de politieraad en
van het politiecollege waargenomen door een andere
burgemeester van de zone. De afgelopen twee jaren heeft
burgemeester Jean Meeus het voorzitterschap waargenomen.
Hij zal als tweede voorzitter op 1 januari 2005 de fakkel doorgeven aan burgemeester Karel Servranckx van Steenokkerzeel.
“ Ik hou eraan hem te danken voor de heel professionele
samenwerking die ik als korpschef de afgelopen twee jaren
heb mogen ervaren.”

Spreekuren korpschef

P. De Munter
Korpschef politiezone Kastze

Personen die bepaalde zaken, problemen,… wensen te melden
die niet via de voorziene kanalen kunnen worden geregeld, kunnen ook terecht bij de korpschef, hoofdcommissaris Patrick De
Munter.
Hiertoe dient u vooraf een afspraak te maken op het nummer
02/759 78 72. (vragen naar Mevr. Sandra Schroos) of via het
mailadres kastze@pandora.be.

!

PARKEREN OP FIETS- EN VOETPADEN
IS VERBODEN !
Gelieve u hier aan te houden.
december 2004
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Is je aanhangwagen in orde
Veel mensen beschikken tegenwoordig over een lichte aanhangwagen. Zeker bij een bezoekje aan het containerpark bewijzen
deze dingen hun nut. Uit controles blijkt echter dat weinig
aanhangwagens technisch in orde zijn. Vaak vormen ze zelfs een
gevaar op de weg. Hieronder volgt een overzicht bij enkele veelgestelde vragen.

Wat is een lichte aanhangwagen?
Een lichte aanhangwagen heeft een maximum toegelaten
gewicht van 750kg, lading én voertuig inbegrepen. Achteraan
moet een reflecterende kopie van de nummerplaat van het
trekkend voertuig worden aangebracht.

Hoe koppel ik mijn aanhangwagen veilig aan?
De lichte aanhangwagen mag enkel met een goedgekeurde
koppeling worden aangehangen. Bovendien moet je beschikken
over een losbreekrem, zodat bij een breuk van de koppeling de
aanhangwagen automatisch remt, of één of twee stevige kabels
of kettingen (noodkoppeling) die zo dicht mogelijk bij het midden
van de achterzijde van het voertuig moeten worden bevestigd.
Bij een breuk mag de koppeling de grond niet raken.

Hoeveel mag ik vervoeren en hoe?
De lading van een aanhangwagen mag niet meer dan 2,55m
breed en 4m hoog zijn. Zonder bijkomende signalisatie mogen
voorwerpen achteraan maximaal 1m uitsteken. De lading moet
ook goed vastgemaakt en/of afgedekt worden zodat ze niet op
straat belandt. Iets verliezen onderweg kan niet alleen ongevallen veroorzaken, het wordt ook aanzien als het verspreiden van
slingervuil. Je kan er dus voor beboet worden.

Welke lichten en reflectoren zijn verplicht?
Naast de rode achterlichten, de stoplichten, de richtingaanwijzers
en de mistlamp moeten ook twee witte standaardlichten aanwezig zijn. Is de aanhangwagen smaller dan 1,60m dan voldoen
twee reflectoren in plaats van twee standlichten. De reflectoren
in de vorm van een driehoek moeten op de achterzijde
gemonteerd worden.

Moet ik naar de technische keuring?
Nee. Lichte aanhangwagens zijn vrijgesteld van technische
keuring. Het trekkend voertuig moet uiteraard wel gekeurd
worden. Op het keuringsbewijs staat aangegeven welk gewicht je
wagen maximaal mag trekken. Dat kan immers lager zijn dan
750 kilo.

Welke documenten heb ik nodig?
Je hebt de documenten van je wagen nodig. Een lichte aanhangwagen is immers automatisch meeverzekerd. Daarnaast heb je
ook een fiscaal attest nodig als bewijs dat je de belasting voor dit
voertuig betaald hebt. Dit document in de vorm van een sticker,
moet je op de voorruit van het trekkend voertuig bevestigen.
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Vanaf 30 oktober 2004
Technopolis Mechelen
VerkeeersACADEMIE is een interactieve tentoonstelling
die sinds 1 juli 2003 door Vlaandern reist.
Alle dagen open van 9.30 tot 17 uur.
(gesloten op 25, 31 december 2004 en 1 januari 2005)

Naar jaarlijkse gewoonte worden ook dit jaar de meest verdienstelijke Kampenhoutse sportbeoefenaars door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet en dit op vrijdag 25 februari
2005.
Van sommige clubs en personen weten we dat ze een uitstekende prestatie behaalden in hun discipline en op hun niveau.
Wellicht heeft Kampenhout nog wel veel meer "verborgen"
talent. Dat willen we dan graag vernemen.
Woon je in Kampenhout? Was je in 2004 kampioen in een
bepaalde sportdiscipline, al dan niet als lid van een bepaalde
sportclub? Vul dan als de bliksem onderstaand formulier in en
bezorg het vóór 20 januari 2005 aan de gemeentelijke sportdienst, Zeypestraat 26 te Kampenhout of mail het naar:
sport@kampenhout.be.

Sportweken Paasvakantie
Andermaal organiseert de sportdienst Spo-Re-Ka twee sportweken voor Kampenhoutse kinderen van 6 t/m 12 jaar en dit
tijdens de Paasvakantie 2005.

SPORT

Kampioenenviering

Wanneer
1ste week: van dinsdag 29 maart t/m vrijdag 1 april 2005.
2de week: van maandag 4 april t/m vrijdag 8 april 2005.
De activiteiten lopen telkens van 9 tot 16u.

Wie
Beide weken worden georganiseerd voor kinderen van 6 t/m
12 jaar. Teneinde een zo groot mogelijk aantal kinderen de
mogelijkheid te geven hieraan mee te doen, kan er slechts per
kind voor 1 week ingeschreven worden.

Waar
De verschillende sportdisciplines vinden plaats op de speel- en
sportterreinen van het sportcentrum Sporeka, Zeypestraat 26
te Kampenhout of vertrekken steeds vanuit deze locatie met
de gemeentelijke bussen.

&

Sportaanbod
Naam van de club:

………………………………………………………………………………………

Naam van de kampioen:
Geboortejaar:
Adres:

……………………………………………………………………………

Voetbal, inline skaten, badminton, zwemmen, …

Deelname
Week 1 (4 dagen):

1ste kind:
2de kind:
vanaf het 3de kind:

€ 28
€ 20
€ 12

Week 2 (5 dagen):

1ste kind:
2de kind:
vanaf het 3de kind:

€ 35
€ 25
€ 15

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1910 Kampenhout
S en/of X:
@:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Sport:

…………………………………………………………………………………………………………………

Leeftijdscategorie:
Niveau of reeks:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Omschrijving van de huldiging:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Inbegrepen: lesgevers, verzekering, busvervoer van en naar de
diverse activiteiten en 2 drankjes/dag/kind.

Inschrijven
Vanaf 1 maart 2005 in de sporthal te Kampenhout,
Zeypestraat 26. Elke werkdag van 9 tot 12u en op dinsdagavond van 18 tot 20u.
De inschrijvingsformulieren worden tijdig verdeeld via de
scholen of kunnen worden afgehaald in de Kampenhoutse
sporthal.
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk, je hebt er
bovendien alle belang bij om dit snel te doen want het aantal
deelnemers is beperkt tot 75 inschrijvingen/week.

Inlichtingen
Sportfunctionaris Leen Cox S 016/65 99 75.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

december 2004
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Het feest ...

Resultaten vaccinatieproject

... was weer een succes.

In het voorjaar van 2004 liep de vaccinatiecampagne "Mama,
papa, ben ik goed beschermd?", een initiatief van de gemeentelijke welzijnsraad, K&G, Logo regio Leuven, de provincie VlaamsBrabant en de lokale huisartsen. Uit een onderzoek van K&G bleek
nl. dat slechts één kind op drie in onze gemeente alle aanbevolen
vaccinaties had ontvangen; de overige 2/3de waren ofwel niet in
orde ofwel niet gekend bij de vaccinatiedatabank van K&G.
Alle ouders van kinderen, geboren tussen 1 april 2001 en 30 september 2002, werden persoonlijk aangeschreven en gecontacteerd om deel te nemen aan het project (in totaal 196 kinderen).
Zó reageerde men :

Na een welgevuld menu kon iedereen ontspannen en genieten
met Jacques Raymond, Ingriani & The Ronald Lee White Dancers.
We geven u enkele sfeerbeelden.

1%
25%

■ 69% toestemming
■ 5% weigering
■ 1% verhuisd

5%

■ 25% geen reactie
69%

Kind & Gezin verifieerde de antwoordformulieren en vervolledigde
met de door hen reeds gekende gegevens in hun vaccinatiedatabank. Vervolgens werden diegenen waarvan de vaccinatiegegevens onvolledig waren (meermaals) uitgenodigd de
ontbrekende vaccins te laten toedienen.
Dit is het eindresultaat :
10%
■ 90% volledige vaccinatiegegevens
■ 10% onvolledige vaccinatiegegevens
90%

Conclusies
Uit het project kon worden afgeleid dat:
• er reeds op grote schaal wordt gevaccineerd;
• er nood is om de vaccinatiegegevens te bundelen;
• door intense bevraging een sterk verhoogde vaccinatiestatus
kon worden geregistreerd;
• er heel wat onwetendheid is bij de bevolking omtrent de
vaccinaties (complex gegeven);
• manuele registratie op grotere schaal geen haalbare kaart is;
• het openstellen van de vaccinatiedatabank van K&G heel
nuttig zou zijn.

En nu?
De verkregen gegevens worden ter beschikking gesteld van de
ouders, huisarts of pediater en de CLB’s. Dit is ongetwijfeld heel
nuttig en zal de ouders ook heel wat kopzorgen sparen als zij later
vaccinatiegegevens moeten opgeven (school, kampen, jeugdbeweging, …).
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Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Graag vertellen wij U meer over ons op de volgende infoavonden:
dinsdag 11 januari en dinsdag 15 februari 2005 om 20u
in de lokalen van KAOS, Stuivenbergvaart 76 te
2800 Mechelen.

Damiaanactie
Nicaragua: het Leishmaniasisprogramma
Nicaragua; één land, twee werelden. Eén van de armste landen
ter wereld. Derhalve is de overheid niet in staat om berglepra te
bestrijden. Berglepra veroorzaakt grote, open lelijke huidzweren
die niet vanzelf genezen. Indien ze niet goed behandeld worden,
kan de parasiet zich verspreiden met een dodelijke afloop.
Berglepra kan worden bestreden met injecties met glucantime.
Een volledige behandeling kost helaas € 135 wat voor de
Nicaraguanen onbetaalbaar is.
Wil je een gift doen voor Damiaanactie en zo deze actie steunen
dan kan dit op PCR 000-0000075-75. Voor € 40 kan je het
leven redden van een tbc-patiënt of een leprapatiënt vrijwaren
van verminkingen. Voor giften vanaf € 30 ontvang je een fiscaal
attest. Meer info: http://www.damiaanactie.be/

Damiaanbouwkampen
Uit 40 jaar Damiaanactie in 15 verschillende ontwikkelingslanden
groeiden vanuit het vrijwilligerswerk de bouwkampen.
Heb je ook een gezonde zin voor avontuur, wil je een boeiend
contact met een andere cultuur, ben je gezond en jong van hart
en tussen de 18 en 70 jaar? Wil je eens iets nuttigs doen?
Neem dan contact op met Roger Torremans,
Nieuwstraat 5, 2940 Stabroek, S 03/568 80 45 of via e-mail:
roger_torremans@hotmail.com en je komt alles aan de weet over
de Damiaanbouwkampen. Er is geen bouwervaring vereist.
In de zomermaanden en in het najaar 2005 zijn er bouwkampen
gepland in India, Bangladesh en Laos.

Collecte
Op 28, 29 en 30 januari 2005 organiseert de Damiaanactie een
gemeentelijke collecte, met verkoop van o.a. stiften, aan de
verschillende kerken en grootwarenhuizen in de gemeente.

Leven met diabetes
Er is slecht nieuws: diabetes neemt steeds meer toe. Vooral type
2 zorgt voor een dramatische opmars van de cijfers.
En er is goed nieuws! Ons land kan bogen op een uitstekende
diabeteszorg. Iedereen met diabetes kan rekenen op een
moderne en kwalitatieve behandeling.
Tenslotte is er ook zéér goed nieuws: de groep mensen die de
VDV steunt, wordt steeds groter. Hoe groter deze groep, des
te krachtiger klinkt haar stem. Op lokaal niveau timmeren
vrijwilligers initiatieven in elkaar met als doel zoveel mogelijk
mensen over diabetes informeren.
Wil jij ook meer informatie?
Verdeel- en contactpunt in Kampenhout:
Francinne Kerinckx, Wildersedreef 35
S 016/65 60 08 of 0486/424 876
mailto: efka@kampenhout.be.

WELZIJN

KAOS zoekt
BOEIENDE MENSEN

Al uw vragen rond Diabetes
krijgen een antwoord op de

DIABETES INFOLIJN

W0800 - 96 333

GRATIS

Alle werkdagen van 9 tot 17 uur

!

Een warme oproep
Al 5 jaar lang houden Mark, Anje & Bea met hart en ziel op
zaterdagvoormiddag de depot van de Kampenhoutse wereldwinkel open (gelinkt aan de winkel te Haacht) in een voorkamertje van hun woonhuis, gelegen Brouwerijstraat 1.
Allemaal eerlijke producten uit het Zuiden (koffie, honing, rijst,
wijn, …), geen artisanaat.
O.m. wegens tijdsgebrek zijn zij op zoek naar enthousiaste
mensen die bereid zijn om de wereldwinkel in Kampenhout
voort te zetten. Wil je meer inlichtingen of heb je interesse?
Aarzel dan niet om met hen contact op te nemen:
Mark & Anje Peeters-Snauwaert - S 016/65 19 59
of Bea Olemans - S 016/89 06 40.
Hartelijk dank.
december 2004
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ACTIVITEITENKALENDER

DECEMBER 2004

Dinsdag

Donderdag

Woensdag

23.12.2004

• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Dinsdag

28.12.2004

• Berg-Daal team: Mettevieavond om 19u links van
de pastorie in Berg

Donderdag
•

30.12.2004

Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

JANUARI 2005
Donderdag

6.01.2005

• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Vrijdag

7.01.2005

• Landelijke Gilde Relst: Kerstboomverbranding veld Chirolokalen Relst

Zaterdag

8.01.2005

• Burgemeestersbal

Woensdag

12.01.2005

• KVLV Buken: Bloemschikken om 19u30 Trefpunt

Donderdag

13.01.2005

• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
• KVLV Nederokkerzeel: Koken "Verrassende tegenstellingen op je bord" om 19u30 parochiezaal
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Zaterdag

15.01.2005

• Gemeenteschool Nederokkerzeel: Schoolfeest

Zondag

16.01.2005

• Vzw Het Project: Aperitiefconcert - Cosy Bras.
Kerk Berg om 11u

Donderdag

20.01.2005

• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Vrijdag

21.01.2005

• Eetdag Pax

9.02.2005

• KVLV Buken: Bloemschikken om 19u30 Trefpunt
• KVLV Relst: Crea: parels met kinderen
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Relst

Donderdag

10.02.2005

• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout:
Geloofsverdieping met de Bijbel
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Zaterdag

12.02.2005

• Park van Relst: Parkrestaurant

Zondag

13.02.2005

Woensdag
Donderdag

(groep 1/les 2)

17.02.2005

• KVLV Buken: Energie besparen in je huishouden
om 19u30 Trefpunt
• KVLV Kampenhout: Stef Bos (Ternat)
• KVLV Nederokkerzeel: Koken "Feestelijk gebak"
met Peter Balcaen om 19u30 parochiezaal
• KVLV Relst: 50+ Diabetes
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Vrijdag

18.02.2005

• KWB Berg: Kaarten in de pastorie om 20u
• ’t Okkerzeeltje Nederokkerzeel: Kaas- en wijnavond

Zaterdag

19.02.2005

• ’t Okkerzeeltje Nederokkerzeel: Kaas- en wijnavond

Zondag

20.02.2005

• KVLV Nederokkerzeel: Weduwen en alleenstaanden om 14u30 parochiezaal

Zondag

23.01.2005

Maandag

• K.F. De Toonkunst Berg: Mosselfeest - sporthal
Berg vanaf 11u30

Dinsdag

25.01.2005

• KVLV Nederokkerzeel: Film ‘Osama’ te Haacht

Woensdag

26.01.2005

• KVLV Relst: Bloemschikken (nm + avond)

Donderdag

27.01.2005

• KVLV Buken: Crea-avond - Sjaals als modeaccessoire om 19u30 Trefpunt
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30
Parochiezaal
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Vrijdag

28.01.2005

• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout: "Kampenhout
zingt en musiceert"

FEBRUARI 2005
Woensdag

2.02.2005

• KVLV Kampenhout & Nederokkerzeel: Toneel
"Licht in de ogen" van Ger Thijs te Bierbeek

Donderdag

3.02.2005

• KVLV Kampenhout: Kookles
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Vrijdag

4.02.2005

• KVLV Relst: Bowlen

Zondag

6.02.2005

• KVLV Nederokkerzeel: Incontinentie om 14u30
parochiezaal Nederokkerzeel

Maandag

7.02.2005

• KVLV Kampenhout: 50+ Namiddag
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21.02.2005

• KVLV Relst + LG: Maakt geld gelukkig?

22.02.2005

• KVLV Buken: Kookles (2)
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling
Kampenhout

Woensdag

23.02.2005

• KVLV Relst: Bloemschikken (nm + avond)

Donderdag

24.02.2005

• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30
parochiezaal
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout:
Geloofsverdieping met de Bijbel
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

MAART 2005
Woensdag

2.03.2005

• KVLV Buken: Pastorale avond "Oma, wie is God?"
met Miecke Van den Bremer om 19u30 Trefpunt
• KVLV Relst: Crea: parels en ringen (groep 2/les 2)
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Berg

Donderdag

3.03.2005

• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout:
Geloofsverdieping met de Bijbel
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Zaterdag

5.03.2005

• Balletschool Attitude: Optreden "VII" - sporthal
Kampenhout deuren 18u, aanvang 19u
• Eetdag Pax

Zondag

7.03.2005

• KVLV Kampenhout: 50+ Namiddag & Demo
Bloemschikken

Woensdag

9.03.2005

• KVLV Buken: Bloemschikken om 19u30 Trefpunt

Donderdag

10.03.2005

• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
• KVLV Nederokkerzeel: Koken "paddestoelen,
kinderen van de nacht" om 19u30 parochiezaal
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout:
Geloofsverdieping met de Bijbel
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

12.03.2005

• Gemeenteschool Berg: Boekenbeurs

16.02.2005

• KVLV Relst: Crea: parels en ringen

Maandag

Zaterdag

• Park van Relst: Parkrestaurant

• KWB Berg: Kaarten in de pastorie om 20u

Dinsdag
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8.02.2005

• LG Buken: Bakharing - Trefpunt vanaf 18u

6.03.2005

• Balletschool Attitude: Optreden "VII" - sporthal
Kampenhout deuren 14u, aanvang 15u

Zondag

13.03.2005

• Gemeenteschool Berg: Boekenbeurs

Maandag

14.03.2005

• KVLV Kampenhout: Heksen maken

Donderdag

17.03.2005

• KVLV Relst: 50+ Geloven in deze tijd
• Stressloos bridge - Taverne Ter Elst om 19u45

Vrijdag

18.03.2005

• KWB Berg: Kaarten in de pastorie om 20u

Zondag

20.03.2005

• Vzw Het Project: Aperitiefconcert -Ensemble Janos
Csikos. Den Ast om 11u

Maandag

21.03.2005

• KVLV Kampenhout: Heksen maken
• KVLV Relst + LG: Vrije keuze elektriciteitsleverancier

Woensdag

23.03.2005

• KVLV Buken: Kookles (3)
• KVLV Relst: Bloemschikken (nm + avond)
Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks
ingericht:
• YOGA: KVLV Kampenhout: Iedere maandag van
19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK
• TURNEN:- KVLV Relst: BBB: elke donderdag van
20u tot 21u in de turnzaal van de parkschool.
Aerobic: elke dinsdag van 20u tot 21u.
- Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u
herenturnen en van 21u tot 22u damesturnen
55+ elke maandag van 14u tot 15u
- KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot
21u.
• FIETSEN: - KVLV Buken: vanaf 17/5/05
iedere dinsdag
KVLV Kampenhout: vanaf 6/06/2005 t/m
22/08/2005 elke maandag
KVLV Nederokkerzeel: vanaf 2/05/2005:
iedere maandag tot eind augustus
KVLV Relst: vanaf 19/05/2005: iedere donderdag
tot eind augustus
• KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc.
Gepensioneerden: elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u30 t/m 19u
• PETANQUE: Elke woensdag vanaf 18u en elke
maandag vanaf 14u aan de bibliotheek, Tritsstr. 5,
1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10
• THUISCOMPOSTEREN: Elke 4de zaterdag van de
maand “Infomoment thuiscomposteren” op het
gemeentelijk containerpark.

