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VOORWOORD

Beste inwoner

Een warme zon zet een feestelijk punt achter de zomervakan-

tie. Ze kleurt voor ons de laatste augustusdagen en zo sluiten 

we de vakantietijd af om vol energie een nieuw werkjaar in te 

zetten.

Als u de nieuwe editie van onze Gemeenteberichten doorbla-

dert, beste inwoner, dan merkt u dat Kampenhout al haar in-

woners wil bereiken.

Voor de liefhebbers publiceren we de geschiedenis van ons oud 

gemeentehuis. De opening van het gerestaureerde gebouw op het 

gemeenteplein lokte heel veel geïnteresseerde inwoners. Iedere 

bezoeker was meer dan tevreden dat ons patrimonium zo prachtig 

uit de verloedering was herrezen.

Neem even rustig de activiteitenkalender door en u vindt 

wellicht een goede reden om de tv even te laten voor wat 

hij is, om samen met anderen te ontspannen, te koken of 

om te genieten van sport, kunst en cultuur.

Het milieubeleid van onze gemeente blijven we bewust 

promoten. Met de haagplantactie geven we u de kans 

om uw tuin te verfraaien met nieuw groen. 

Op zaterdag 8 november nodigen we u uit om nog-

maals onze trage wegen te ontdekken. Onthaasten 

is een trend en laat die trend niet bij een modewoord 

blijven. Ga mee op stap en gebruik nadien onze trage 

wegen om al fi etsend uw boodschappen te doen.

Onze bibliotheek is er niet alleen voor de boekenwurmen , 

want inwoners die zich creatief willen uitdrukken met verf en 

penseel worden er uitgenodigd door de heer Benni Peeters.

Vindt u ook dat we ons niet mogen opsluiten binnen de grenzen 

van onze welvarende gemeente?  Wilt u vanuit Kampenhout 

actief meewerken aan een wereld waar het goed is om wonen 

voor iedere persoon? Maak dan kennis met de Gemeentelijke 

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking of bezoek het Wereld-

feest.

Ziehier, beste inwoner van Kampenhout , een kleine smaak-

maker van ons nieuwe werkjaar. Al lezend ontdekt u zeker nog 

interessante informatie.

Het gemeentebestuur is alvast gemotiveerd om met frisse 

werkkracht voor eenieder van u aan de slag te gaan.

En omdat september diezelfde uitdaging vraagt van onze school-

gaande jeugd , wensen we aan iedere jongere van peuter tot jong-

volwassene een succesvol en blij schooljaar toe.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Greet Willems

Schepen van informatie
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MUZIKALE KROEGENTOCHT 
Op vrijdag 17 oktober organiseert de cultuurraad i.s.m. 

met het gemeentebestuur van Kampenhout 

De Muzikale Kroegentocht. 

Dit jaar participeren volgende herbergen : 

Onder den Toren – Berg  - Zangeres Alina• 

De Toekomst – Nederokkerzeel  - Op ’t Goe vallend oeit • 

Ter Elst – Relst  - Duran Duran • 

Cafetaria Sporthal – Kampenhout – Duas• 

Men kan ook gebruik maken van een busje indien je dit 

parcours volledig wenst af te leggen. De bus zal op regel-

matige tijdstippen aan elk café voorbijrijden. 

Aanvang: 19u30

OPGELET: CULTUURPRIJS 
In 2009 wordt andermaal de Cultuurprijs van Kampen-

hout  uitgereikt aan een Persoon  of Vereniging die zich 

in de voorbije twee jaar verdienstelijk maakte . 

Kandidaturen kunnen worden ingezonden tot  15 febru-

ari 2009. 

Reglement en voorwaarden vind je terug op de website 

van de gemeente Kamepnhout (www.kampenhout.be) 

onder de rubriek cultuur. 

POËZIEWEDSTRIJD 
Eveneens in 2009 organiseert  de cultuurraad de  twee-

jaarlijkse Poëzieprijs  waaraan deelnemers woonachtig

te Kampenhout of school lopen in Kampenhout kunnen 

deelnemen.

De wedstrijd wordt onderverdeeld in 5 categorieën met 

telkens 3 laureaten.

Drie prijzen worden toegekend aan ieder der volgende 

categorieën: 

Deelnemers 5de leerjaar • 

Deelnemers 6de leerjaar • 

Deelnemers 1ste en 2de middelbaar • 

Deelnemers 3de en 4de middelbaar • 

Deelnemers 5de en 6de middelbaar • 

Reglement vinden jullie op de website  onder 

www.kampenhout.be – Cultuur – Poëziewedstrijd 

KAMPENHOUT SWINGT 
De zomer is weer voorbij en met haar ook de Openlucht-

concerten Kampenhout Swingt. 

Om nog even na te genieten enkele sfeerbeelden.
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BIBLIOTHEEK

Holt het leven je voorbij ? 

Er is een uitweg: de Bib. Een plek waar je even kan stil-

staan. Waar je kan ontsnappen aan de dagelijkse realiteit 

door een meeslepend verhaal, een boeiende fi lm of een 

rustgevend muziekje. 

De Bib schenkt  jou in zekere zin tijd. Het hele gezin vindt 

er iets naar zijn gading, niemand verdoet er zijn tijd, je 

blijft er zo lang je wil, je gaat er zo vaak je wil, je neemt 

wat je wil en leest, luistert of kijkt wanneer jou dat uit-

komt. Samen met de kinderen, of gezellig alleen. 

Van 11 tot 19 oktober rolt onze bib, samen met  alle 

Vlaamse en Brusselse bibliotheken, weer de rode loper 

uit voor ons trouwe en nieuwe publiek. 

De Bibweek start op zaterdag 11 oktober met de verwendag. 

Wie zich als nieuw lid inschrijft, krijgt een waardevolle 

gezinsagenda vol mooie fragmenten en boekensmaak-

makers cadeau.  

Afspraak dus van 11 tot 19 oktober !

Zin om te leren schilderen ?  

Vanaf september kan je in de bib elke dinsdag vanaf 13u30 

onder begeleiding van de Heer Benni Peeters verschil-

lende schildertechnieken aanleren .

Inlichtingen: ☎: 016 / 65 99 80

Openbare bibliotheek Kampenhout

Tritsstraat 5

1910 Kampenhout

☎: 016 65 99 79

@: kampenhout@bibliotheek.be

Openingstijden: 

 - maandag  16u00 – 20u00

 - dinsdag 16u00 – 20u00

 - woensdag 14u00 – 18u00

 - donderdag 16u00 – 19u00

 - vrijdag 17u00 – 19u00

 - zaterdag 10u00 – 13u00

Op zoek naar een bepaald werk ? 

Raadpleeg de webcatalogus op :

www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek

of rechtstreeks op : 

www.bidoc.be/kampenhout

en reserveer het werk online. 

Het gezochte niet gevonden ? De bib maakt deel uit van 

een netwerk,  raadpleeg de integrale catalogus op : 

www.bidoc.be/vlaams-brabant 

of de Vlaamse centrale catalogus :

http://zoeken.bibliotheek.be

en met een mailtje naar kampenhout@bibliotheek.be 

kan u het gewenste werk uit een andere bibliotheek laten 

overkomen via het Interbibliothecair Leen-verkeer (IBL).

vvan 

atten 

BL).
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HAAGPLANTACTIE 2008

Waarom inheemse soorten?

Inheemse planten zijn de soorten die hier van nature 

voorkomen. Ze hebben zich in de tijd aangepast aan het 

klimaat en de bodem. En dat maakt ze sterker: ze heb-

ben minder ziektes en leven langer.

Inheemse en streekeigen soorten vormen een belang-

rijke schakel in het biologisch leven van onze streek. 

Ze bieden voedsel en nestelplaatsen aan diersoorten 

die hier van nature voorkomen. 

Dat maakt ze aantrekkelijker voor dieren- en planten-

leven dan ordinaire coniferen. Kies je voor streekeigen 

soorten, dan zal jouw tuin makkelijker bezocht worden 

door heel wat diersoorten. Jij en je kinderen zullen nog 

veel meer van je tuin kunnen genieten.

Waarom een mengeling van soorten?

De gemeente wil via de haagplantactie extra aandacht 

geven aan de gemengde haag. Hagen uit één soort zijn 

immers veel gevoeliger aan ziekten en plagen. Boven-

dien bestrijden we deze vaak met zware chemicaliën. 

Deze bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen schadelijk 

zijn voor de ongewenste gasten, maar ook voor onszelf, 

voor spelende kinderen, voor vogels en andere dier-

soorten die de schadelijke insecten eten…

Bij de keuze van de soorten heeft de gemeente zich 

ook laten leiden door het leuke en subtiele kleurenspel 

doorheen de seizoenen. 

Waarom hoogstamfruitbomen?

In de commerciële fruitteelt zijn ze verdwenen, maar 

qua natuurwaarde en uitzicht zijn hoogstamfruitbo-

men nog altijd onovertroffen.   Wat geeft er nu een gro-

ter lentegevoel dan een bloeiende hoogstam? Smaakt 

het fruit, vers geplukt van de boom niet overheerlijk? 

En geeft de steenuil die zich in uw fruitboom komt nes-

telen, u niet een wonderlijke voldoening? Wie plaats 

heeft voor appel-, peer-,  pruim- of kersenbomen komt 

in de haagplantactie aan zijn trekken. Zelfs de okker-

noot, de mispel en de kweepeer zijn te verkrijgen.

Hoge bomen…

Wie het echt groot ziet, kan dit letterlijk waarmaken in 

de haagplantactie. Naast haagplantsoen met planten 

van 80 tot 120 cm, kan u ook grote loofbomen kopen. 

Met een eik, beuk, es, linde en/of tamme kastanje is 

uw tuin in één klap gevuld. Of wil u een eigen laan aan-

leggen? Geen probleem, maar zorg wel voor het juiste 

vervoer als u deze reuzen (3 tot 5 m) komt afhalen op 

de verdeeldag.

Hoe bestellen?

Gebruik bijhorend bestelformulier of stuur je be-

stelling digitaal door via www.kampenhout.be of 

haagplantactie.kampenhout@haviland.be. Je vult ge-

woon je gegevens en het gewenste aantal planten in en 

je stuurt het formulier naar de gemeente terug (Dienst 

Milieu t.a.v. milieuambtenaar - Gemeentehuisstraat 

16 – 1910 KAMPENHOUT). Nadat wij je bestelling ont-

vangen hebben, sturen wij je hiervan per post een be-

vestiging. Hierbij vind je een overschrijvingsformulier 

en concrete informatie in verband met het afhalen van 

de planten. Als je betaald hebt, kan je in november je 

planten komen halen in de gemeentelijk loods. U wordt 

persoonlijk van de ophaaldag verwittigd. 

Info: @: milieu@kampenhout.be
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Naam en voornaam*:  .................................................................................................................................................................

Straat, Nummer*:  ......................................................................................................................................................................  

Postcode Gemeente*:  ................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  .......................................................................................................................................................................

Email: ...........................................................................................................................................................................................

Adres aanplanting*:  ..............................................................................................................................      * Verplicht in te vullen 

Pakket Prijs per pakket Aantal Subtotaal

Nectar en vogelbosje (10 Wilde lijsterbes,10 Zwarte Els, 10 Hazelaar) € 11,00

Doornige haag (10 Meidoorn, 10 Sleedoorn, 10 Hondsroos) € 11,00

Geschoren doornloze haag (10 Spaanse aak, 10 Wilde liguster, 10 Haagbeuk) € 11,00

Bloesem en bessenhaag (10 Gelderse roos, 10 Rode kornoelje, 10 Inheemse vogelkers) € 12,00

Houtkant voor natte gronden (10 Zwarte els, 10 Grauwe wilg, 10 Gelderse roos) € 11,00

Brede houtkant (10 Winterlinde, 10 Hazelaar, 10 Zoete kers) € 12,00

Haagbeuk (30 Haagbeuk) € 14,00

Hoogstamfruitbomen

Dubbele bellefl eur 

Belle boskoop

Transparante blanche

Sterappel

Triomphe de vienne

Conférence

Dubbele fl ip

Beurré hardy

Kweepeer

Bigarreau Castor

Biggarreau Blanc

Hedelfi nger

Regina

Queen victoria

Bleue de belgique

Reine claude d’althan

Mirabelle de nancy

Okkernoot

Mispel

€ 12,00

€ 12,00 

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 18,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 8,00

Loofbomen

Beuk

Zomereik

Gewone es

Kleinbladige linde

Tamme kastanje

€ 18,00

€ 17,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 16,00

Algemeen totaal:

De besteller verklaart zich akkoord met de algemene bestelvoorwaarden.

Handtekening:  .......................................................

Algemene bestelvoorwaarden:

alleen mensen die wonen of aanplanten in Kampenhout kunnen planten kopen via de haagplantactie.• 

het bestelde plantgoed moet binnen de grenzen van Kampenhout geplant worden; • 

de aanplantingen moeten goed uitgevoerd worden; planttips krijg je op de verdeeldag; • 

de aanplantingen kunnen door de gemeente gecontroleerd worden; • 

mogelijke uitval van planten is ten laste van de besteller; • 

dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden worden gebruikt door boomkwekers, tuinarchitecten, tuinaanleggers, ...; • 

het bestelde plantgoed mag op geen enkele manier door de besteller doorverkocht worden; • 

De bestellingen dienen ons te bereiken voor 15 oktober 2008.
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GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

In het kader van de sanerings- en herinrichtings-

werken aan de 5 gemeentelijke begraafplaatsen, 

werden reeds heel wat stappen ondernomen, maar 

er is nog een lange weg af te leggen.

De voorgenomen werken worden gefaseerd, maar 

elkaar opvolgend uitgevoerd.  In fase 1 zitten de 

begraafplaatsen van Berg en Kampenhout.  Relst, 

Buken en Nederokkerzeel werden opgenomen in 

fase 2.  De aanbestedingsprocedure is zo goed als 

afgerond.  Afhankelijk van de beschikbaarheid van 

de aannemer en de weersomstandigheden hopen 

wij rond de jaarwisseling effectief van start te kun-

nen gaan.  

Voor aanvang van de werken zal per fase, op een 

nog later te bepalen datum, in de vergaderzaal van 

het OCMW een algemene infovergadering worden 

gehouden waarbij de plannen zullen worden toe-

gelicht.

In afwachting worden de nodige besprekingen ge-

voerd en voorbereidingen getroffen m.b.t. grafver-

plaatsingen, inventarisatie graven die aan herstel-

ling toe zijn en contactname met nabestaanden, 

verwijderen van te weelderige plantengroei, bomen 

en struiken, ….

Indien een familielid/oud-strijder niet op het ere-

perk begraven werd, mag u dit nog altijd doorgeven 

met het oog op een naamvermelding op het op te 

richten gedenkteken op het ereperk.

WILSVERKLARINGEN INZAKE EUTHANASIE

Vanaf 1 september 2008 kan de wilsverklaring in-

zake euthanasie worden geregistreerd bij het ge-

meentebestuur van de woonplaats van de persoon 

waarop de verklaring betrekking heeft.  De rol van 

het gemeentebestuur beperkt zich enerzijds tot 

het nazicht van de identiteit van de persoon die een 

verklaring of de herbevestiging, herziening of in-

trekking ervan aanbiedt voor registratie.  Ander-

zijds zal er worden op toegezien dat het document 

conform is met de geldende wetgeving.  Een bvb. 

gewoon met de hand geschreven document zonder 

getuigen zal niet worden aanvaard.

Deze gegevens worden door tussenkomst van het 

Rijksregister overgemaakt aan de Federale Over-

heidsdienst Volksgezondheid waar de informatie in 

een gegevensbank wordt opgeslagen, die door de 

artsen kan worden geconsulteerd.

Euthanasieregeling blijft hoe dan ook een zaak 

tussen de persoon in kwestie en de arts.  Gemeen-

tebesturen krijgen enkel een administratieve rol 

toebedeeld inzake gegevensregistratie.  

Aangaande de euthanasieproblematiek is er een 

interessante website nl. www.leiflijn.be (Leif staat 

voor LevensEinde InformatieForum) - telefonisch 

bereikbaar op 

☎: 078/15 11 55 en dit alle werkdagen van 9u tot 17u.  

Info: @: burgerlijkestand@kampenhout.be
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WELZIJN

BLIJF UIT DE GREEP VAN GRIEP
Vorig jaar riep het Vlaamse Griepplatform mensen met 

diabetes jonger dan 65 jaar op om zich te laten vacci-

neren tegen griep. Het Vlaams Griepplatform blijft de 

volgende twee jaar mensen met diabetes in het vizier 

houden. Ze streven naar een toename met één derde 

van het aantal griepvaccinaties bij mensen met diabetes 

onder de 65 jaar. Uiteindelijk zouden zoveel mogelijk di-

abetici een griepvaccin moeten krijgen, want griep lokt 

ook bij jonge gezonde mensen met diabetes verwikke-

lingen uit waarvoor hospitalisatie nodig is. Een jaar-

lijkse griepvaccinatie biedt hen de beste garantie om 

het griepseizoen zonder kleerscheuren door te komen.

Griepvaccinatie ook voor u belangrijk?

Het is niet omdat het Vlaams Griepplatform zich nu 

op mensen met diabetes richt dat ze andere mensen 

vergeten. In oktober en november is het voor iedereen 

met een ziekte van longen, hart, lever of nieren en voor 

alle 65 plussers erg nuttig om zich tegen griep te la-

ten vaccineren. Veel 65 plussers die zich gezond en fi t 

voelen denken nogal eens dat griepvaccinatie voor hen 

niet nodig is. Niets is minder waar. Omdat de natuurlij-

ke weerstand afneemt met de leeftijd is bescherming 

tegen infl uenza, door vaccinatie, voor iedereen ouder 

dan 65 jaar belangrijk.

Behoort u tot de doelgroep, speel dan op zeker en 

haal in oktober of november uw griepvaccin. 

Meer informatie vindt u op www.griepvaccinatie.be of 

bij uw huisarts en apotheker.

LAAT U NIET VERRASSEN

Koolstofmonoxide (CO), 

een sluipend moordenaar in huis. 

Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door 

CO-vergiftiging en worden er meer dan 2000 in het 

ziekenhuis opgenomen na zulke koolstofmonoxide-

vergiftiging. CO wordt snel in het bloed opgenomen en 

verdringt de zuurstof

Hoe CO vergiftiging herkennen? 

Concentratiemoeilijkheden, hoofdpijn, misselijkheid, 

duizeligheid, braakneigingen. 

CO vergiftiging kan verward worden met andere aandoenin-

gen: diarree (bij voedselvergiftiging) en koorts (bij griep). 

Wanneer een slachtoffer in dit stadium niet snel ge-

red wordt kan hij/zij het bewustzijn verliezen en in een 

diepe coma terechtkomen. 

U kan de vergiftiging voorkomen door voldoende de 

kamers te verluchten, uw toestellen steeds door een 

erkende installateur laten aansluiten en door een jaar-

lijks onderhoud.

Bij vragen contacteer het Antigifcentrum: 

☎: 070 245 245 (gratis)

AED-TRAININGEN 
Red een mensenleven dankzij de snelle inzet van de AED!

AED is de afkorting van Automa-

tische Externe Defi brillator, een 

computergestuurd toestel dat in 

staat is levensbedreigende hart-

ritmestoornissen op te sporen 

(hartstilstand), te analyseren en 

eventueel te behandelen door 

middel van een elektroshock. Het kenmerkende aan de 

AED, is dat dit in België door iedereen (dus zelfs kin-

deren) mag gebruikt worden, omdat het toestel 100% 

veilig is en gesproken instructies geeft.

Weldra zullen we in het straatbeeld, in de sporthal 

Kampenhout (Zeypestraat) en de sporthal Berg (Torf-

broeklaan), ... deze toestellen zien opduiken. Hoewel 

de toestellen gebruiksvriendelijk gemaakt worden, 

is het niet evident om zonder voorkennis en oefening 

een AED-toestel te gebruiken. Deze opleiding kan aan-

gevuld worden met de EHBO-opleiding van het Rode 

Kruis. Hier leer je hoe te reanimeren, maar ook hoe 

wondjes verzorgen, hoe handelen bij een botbreuk, ...

De gemeente Kampenhout organiseert voor de bevol-

king een opleiding met de AED-toestellen. De bevol-

king en de verenigingen kunnen op 2 oktober 2008 en 

op 15 oktober 2008 van 19u tot 22u deze opleiding vol-

gen in de vergaderzaal van het OCMW. Iedere bewoner 

van Kampenhout krijgt een persoonlijke uitnodiging.

Dienst Welzijn

@: welzijn@kampenhout.be  

☎: 016/65.99.34
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WELZIJN

De laatste weken worden er in sommige gemeenten 

oproepen gedaan om over te gaan tot “ samenaan-

koop “ van stookolie.

Ook in Kampenhout wordt daar al een tijdje aan ge-

dacht.

Waarover gaat het ? 

Gelet op de hoge olieprijzen zou de organisatie van 

een gezamenlijke aankoop kunnen leiden tot een 

prijsvoordeel.

Aan de leverancier wordt een korting op de dagprijs 

gevraagd. Deze met de hoogste korting op de dagprijs 

krijgt de opdracht toegewezen.

U blijft zelf bestellen en betalen, het gemeentebestuur  

noch het OCMW nemen in deze  geen enkele verant-

woordelijkheid  en spelen alleen tussenpersoon. 

Opgelet , verwacht hier geen wonderen, het zal hoog-

sten over een paar centiemen gaan!

Uiteraard moet de stookolietank een geldende “ groe-

ne dop “ hebben. 

Kijk ook na of u geen lopend leveringscontract hebt.

Er geldt een contante betaling!  Dus geen spreiding.

En … uiteraard kan je  ook zelf  een vermindering be-

pleiten bij uw huidige leverancier, of kun je samen 

met je familie, buren, straat ,……….. zulk een prijs-

vraag bundelen.

Vergeet  zeker ook niet na te gaan of je nu reeds  in 

aanmerking komt voor  de “verwarmingstoelage “ 

(info : bij OCMW ) 

Het gemeentebestuur / OCMW vraagt via onderstaan-

de strook of u toch zou interesse hebben in een geza-

menlijke aankoop door de gemeente/OCMW.

U vindt dit bericht ook op de gemeentelijke website 

(www.kampenhout.be)

Opgelet, dit is  gewoon een rondvraag om te kun-

nen oordelen of het inderdaad opportuun is dat de 

gemeente/OCMW  deze gezamenlijke prijsvraag zal 

doen of niet ! 

Deze strook steekt u ingevuld in de brievenbus  van 

het gemeentehuis t.a.v. Welzijnsdienst (rechts voor-

aan van het gebouw ) ten laatste op 1 oktober 2008!

Kan ook via de site doorgestuurd worden 

@: welzijn@kampenhout.be ! 

Naam  .........................................................

 Voornaam  .................................................

Straat  .........................................................

huisnr.  ........................................................

 1910 KAMPENHOUT

telefoonnr.  .................................................

emailadres:  ...............................................

wenst eventueel in te stappen in de geza-

menlijke aankoop van stookolie door de 

gemeente/OCMW

Aantal liter welke ik zal bestellen tussen 

01 november  2008 en  31 maart 2009: 

......................................................................

 

SAMENAANKOOP VAN STOOKOLIE
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AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE

VOORWAARDEN

Indien u één van de volgende brandstoffen gebruikt 

om uw woning te verwarmen:

• huisbrandolie

• verwarmingspetroleum (c) 

• bulkpropaangas    

niet voor:

aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet 

propaangas en butaangas in gasfl essen

en indien u tot één van de volgende categorieën be-

hoort:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde te-

gemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverze-

kering, waarvan het gezinsinkomen lager of gelijk is 

aan een bepaald grensbedrag.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast (col-

lectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling).

Categorie 4: de gezinnen met een bescheiden inkomen.

DAN heeft u recht op een verwarmingstoelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brand-

stofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe 

u behoort.

De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 sept. 2008 

en 30 april 2009.

Per winter en per gezin wordt er een verwarmingstoe-

lage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte 

huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een 

forfaitaire verwarmingstoelage. 

WAAR EN WANNEER KUNT U AANVRAGEN ?

bij het OCMW van Kampenhout 

(Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout): 

tijdens de zitdagen & 

binnen de 60 dagen na de levering

ALLEEN OP VOLGENDE ZITDAGEN:

DONDERDAG  09-10-2008, van 13u.00 tot 16u.00

WOENSDAG  05-11-2008, van 13u.00 tot 16u.00

MAANDAG   01-12-2008, van 13u.00 tot 16u.00

DINSDAG  16-12-2008, van 13u.00 tot 18u.30

WELKE DOCUMENTEN MOET U  VOORLEGGEN?

in ieder geval uw leveringsfactuur

Indien u in een gebouw met meerdere appartementen 
woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het 
gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een at-
test met vermelding van het aantal appartementen 
waarop de factuur betrekking heeft.

en indien u behoort tot:

Categorie 1 & categorie 2: 

uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit• 

bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij • 

de gemeente)

meest recente aanslagbiljet van de personenbe-• 

lasting van alle gezinsleden

bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffi ng)• 

Categorie 3: 

uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit• 

bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij • 

de gemeente)

de beslissing van toelaatbaarheid van de collec-• 

tieve schuldenregeling of een attest van de per-

soon die de schuldbemiddeling verricht

Categorie 4:

uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit• 

bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij • 

de gemeente)

meest recente aanslagbiljet van de personenbe-• 

lasting van alle gezinsleden

WHAT’S IN A NAME?

Molenstee, beter gekend als ‘het rusthuis’ is een 

thuisvervangende gemeenschappelijke woon-

vorm waar zorgbehoevende ouderen volledige 

huishoudelijke hulp, hulp bij de handelingen 

van het dagelijkse leven en sociale, psychische 

en lichamelijke begeleiding en verzorging krij-

gen. Na 16u00 komt daar ook de permanentie 

voor servicefl ats bewoners bij.

Maar Molenstee is ook een Rust- en Verzor-

gingstehuis. Dat wil zeggen dat een deel van 

onze bedden een bijzondere aanvullende erken-

ning hebben van rusthuisbedden die er speciaal 

zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen.
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TOERISME

TRAGE WEGEN IN KAMPENHOUT 

Het gemeentebestuur van kampenhout wil de bevol-

king aansporen om meer gebruik te maken van wan-

del- en fi etswegen.  Daarom is zij in 2006 van start ge-

gaan met het ambitieus project om de ‘trage wegen’ 

op haar grondgebied te herwaarderen.  Stap voor stap 

komt heel de gemeente aan bod.

Deel 2 van de inventarisatie ‘trage wegen’ is afgewerkt.  

Het gebied is begrensd door de Haachtsesteenweg, de 

gemeente Steenokkerzeel en deelgemeente Perk, de 

gemeente Zemst met deelgemeente Elewijt en Kam-

penhout deel I (scheiding Frijselstraat, Molenveld-

weg).

De wegjes zijn herkenbaar dank zij een naambord 

voorzien van het trage-wegenlogo.  Met de trage-we-

genkaart kan je zelf een parcours uitstippelen en op 

ontdekkingstocht gaan.

OPEN POLITIEDAG - KASTZE
KAMPENHOUT - STEENOKKERZEEL - ZEMST

Op zondag 5 oktober 2008 van 10u tot 17u bent u van 

harte welkom op  het hoofdcommissariaat 

te Steenokkerzeel, Tervuursesteenweg 295. 

Wie is KASTZE en wat doen wij? 

Onze politiemensen presenteren uw politiezone en 

haar werking. 

Wie is mijn wijkinspecteur en wat doet die allemaal? 

Wat doen de diensten verkeer, interventie en recherche?

Wil je meer weten over technopreventief advies, MEGA, 

SLOB, CAW? 

Hoe zit het met de professionaliteit van onze politiemensen?

Deze en nog veel meer vragen worden je allemaal dui-

delijk na een bezoekje. 

Tal van informatiestanden,  een show van de voertuigen, 

mogelijkheid om je fi ets te laten graveren en controleren 

(breng hiervoor je fi ets en SISkaart mee), demonstratie 

geweldbeheersing, schietstand BOB-kar, Gordeldier, .... 

En nog veel meer activiteiten en attracties kan je bele-

ven op zondag 5 oktober 2008.

POLITIE

Op zaterdag 8 november worden enkele realisaties van 

het herwaarderingsplan deel 2 in de kijker geplaatst.  

Iedereen die van een mooi stukje natuur wil genieten, 

is van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00u : samenkomst op de parking van Chalet 

Lillebroeck Vijverstraat 1 in de  deelgemeente Berg

14.15u : vertrek wandeling en onthulling rustbank

16-17u : drankje aangeboden door het gemeentebe-

stuur in Chalet Lillebroeck

Aangepast schoeisel wordt aangeraden.

info: @: toerisme@kampenhout.be

HARTELIJK WELKOM 
BIJ UW LOKALE POLITIE
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ACTIVITEITENKALENDER

Oktober 2008 

Woensdag 01.10.2008 Kookles ‘Kleurrijke broodjes gezond’ - KVLV

Donderdag 02.10.2008 Koken:lichte vierseizoenenkeuken KVLV Nedderokkerzeel

Opleiding AED-toestellen in het OCMW van 19u tot 22u

Zaterdag 04.10.2008 Gezinsbond Kampenhout/Start zwemlessen – Zwembad Tremelo

Zondag 05.10.2008 Open Politiedag Kastze Kampenhout – Steenokkerzeel – Zemst van 10u tot  17u

Zaterdag 11.10.2008 Herfstconcert KF De Eendracht Kampenhout – Zaal Pax 20uur

Zondag 12.10.2008 Paddenstoelenwandeling – Natuurpunt – Berg 

Woensdag 15.10.2008 Opleiding AED-toestellen in het OCMW van 19u tot 22u

Donderdag 16.10.2008 50+ Dementie –KVLV Relst

Vrijdag 17.10.2008 Kaart- en speelavond – Pastorij in Berg - Bergse vrienden

Muzikale Kroegentocht  start 19u30

Zaterdag 18.10.2008 LRV De Laarstallen – eetfestijn – Ter Bronnen  

Berg in Concert – KF De Toonkunst 

Zondag 19.10.2008 LRV De Laarstallen – eetfestijn – Ter Bronnen  

Eetdag KF De Eendracht Kampenhout – Zaal Pax 

Woensdag 22.10.2008 Streekwandeling – Relst 

Woensdag 29.10.2008 Crea jongeren juwelen – KVLV Relst

Vrijdag 31.10.2008 11 11 11  Wereldfeesten – Free Podium – Tonzent 

November 2008

Zaterdag 01.11.2008 11 11 11 Wereldfeesten – Quiz – Sporthal Kampenhout 

Zondag 02.11.2008 11 11 11  Wereldfeesten – Mountainbike tocht – 8 tot 13u30

11 11 11  Wereldfeesten – Kinderspeelnamiddag – 14 tot 17 uur

11 11 11  Wereldfeesten – Wereldkeuken van 11u30 tot 15u00 – Sporthal Kampenhout  

Zondag 09.11.2008 Alles over Diabetis  - KVLV Nederokkerzeel

Dinsdag 11.11.2008 Wapenstilstand – Gemeentehuis gesloten

Woensdag 12.11.2008 Voorstelling ‘Zuinige Maria’ - KVLV

Zondag 16.11.2008 Gezinsbond Kampenhout/Gezond Ontbijt – Park van Relst

Steakfestijn – Zaalcomité N.O. - - Parochiezaal N.O.

Maandag 17.11.2008 Gezinsbond Kampenhout/Verkeerscursus 55+ - VAB-rijschool, F. Verstraetenlaan - Kampenhout

Gezinsbond Kampenhout/Verkeerscursus 55+ - Mobi + - VAB-rijschool, F. Verstraetenlaan - Kam-

penhout

Woensdag 19.11.2008 Bloedinzameling Park van Relst 18 uur- 21.30 uur

50+ Hou je lever gezond – KVLV Relst

Vrijdag 21.11.2008 Kaart- en speelavond – Bergse vrienden

Optreden - Toneelkring De Anjelier – Zaal Pax

Zaterdag 22.11.2008 Optreden - Toneelkring De Anjelier – Zaal Pax

Zondag 23.11.2008 Optreden - Toneelkring De Anjelier – Zaal Pax

Maandag  24.11.2008 Technische examens Muziekschool

Gezinsbond Kampenhout/Verkeerscursus 55+ - rijschool, F. Verstraetenlaan - Kampenhout

Dinsdag
25.11.2008 Gezinsbond Kampenhout/Verkeerscursus 55+ - VAB-rijschool, F. Verstraetenlaan - Kampenhout

Technische examens Muziekschool
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ACTIVITEITENKALENDER

Woensdag 26.11.2008 Bloedinzameling de toverberg Berg 18 uur- 21.30 uur

Technische examens Muziekschool

Crea: kunstwerk met power-tex – KVLV Buken

Donderdag 27.11.2008 Toveren met gerechten – KVLV Nederokkerzeel

Vrijdag 28.11.2008 Technische examens Muziekschool

Zaterdag 29.11.2008 Technische examens Muziekschool

Zondag 30.11.2008 Sinterklaasstoet – MVGK – 12uur vertrek Kampenhout Sas 

December 2008

Woensdag 03.12.2008 Kookles ‘Konijn’ – KVLV Relst 

Zaterdag 06.12.2008 Kon. Fanf. De Vlaamse Leeuw Sint – Niklaas concert 

Feest van de Muziekschool Zaal Pax – 17 uur 

Zondag 07.12.2008 Jaarlijks Concert Cantabilé – Den Ast 15 uur

Vrijdag 12.12.2008 Stikkedonkerwandeling KVLV Buken

Zaterdag 13.12.2008 Kerstmarkt – KVLV Relst

Vrijdag  19.12.2008 Kaart- en speelavond

Zaterdag 20.12.2008 Meezingconcert Jong Cantabilé – Zaal Pax – aanvang 20u00

Zondag 21.12.2008 19de Eindejaarsjogging ten voordele van Ons Tehuis Brabant

Woensdag  24.12.2008 Gemeentehuis gesloten

Donderdag 25.12.2008 Kerstmis – Gemeentehuis gesloten

Vrijdag 26.12.2008 2de kerstdag – Gemeentehuis gesloten

Zaterdag 27.12.2008 Antizjéle wandeling om 14u

• TURNEN: 

KVLV Relst: 

BBB: elke donderdag van de maand 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

KVLV Kampenhout: 

iedere dinsdag van 20u tot 21u, parkschool, Aar-• 

schotsebaan te Relst.    

Joggen: iedere dinsdag & donderdag om 19u30 • 

aan de sporthal te Kampenhout

• BLOEMSCHIKKEN: 

KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, 

zaal Pax om 14u en 19u30

KVLV Nederokkerzeel: elke 3de donderdag van de 

maand, parochiezaal om 19u30

KVLV Relst: woensdag 29/10, 26/11 en 10/12

• 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

Bridge: elke maandag om 13u30 in Ter Elst. 

Ook beginners welkom.

VOLGENDE ACTIVITEITEN WORDEN WEKELIJKS / MAANDELIJKS INGERICHT:
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HERFSTVAKANTIE

Even voorstellen:

Be.oke zal ook in de Herfstvakantie  weer zijn beste 

beentje voorzetten om er voor jullie een spetterende 

vakantie  van te maken !!

Wanneer?

Wij vangen jullie op van 7.30 u tot 18.00u op volgende dagen:

Van maandag 27 oktober 2008 tot en met  vrijdag 31 

oktober  2008.

Opvang van 7.30 u tot 18.00 u, begeleide activiteiten 

van 8.30u tot  16.00u

Nog even samengevat:

Wie? Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  

Waar? SPORTHAL Kampenhout? Zeypestraat 26

Kostprijs?

Kinderen wonend 
in Kampenhout

Kinderen niet-wonend 
in Kampenhout

1ste kind
€ 3,5/halve dag 

of € 7/dag

€ 5/halve dag 

of € 10/dag

2de kind
€ 2,5/halve dag 

of € 5/dag

€ 4/halve dag 

of € 8/dag

Vanaf het 

3de kind

€ 1,5/halve dag 

of € 3/dag

€ 3/halve dag 

of € 6/dag

In deze prijs zit 1drankje per kind per halve dag inbegrepen!

Inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend op volgende momenten:  

Dinsdag  7/10/08 van 17.00 tot 20.00

Dinsdag 14/10/08  van 17.00 tot 20.00

Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst op 

voormelde dagen.(Zeypestraat  26, Kampenhout).  

De ingeschreven dagen zullen worden gefactureerd.

Inschrijven na voormelde data is niet meer mogelijk !!!

Betaling? Na de inschrijving ontvangt u een factuur

Mijn zoon/ dochter: ..................................................................Geboortedatum: .................................................  

Naam ouders:  ..........................................................................Telefoon/gsm: ....................................................

Adres (facturatie)  .....................................................................Email: .................................................................

  ................................................................................................................................................

Neemt deel aan de activiteiten van Be Oké op volgende data:

Maandag 27 oktober   voormiddag   namiddag   hele dag

Dinsdag 28 oktober   voormiddag   namiddag   hele dag

Woensdag 29 oktober   voormiddag   namiddag   hele dag

Donderdag 30 oktober   voormiddag   namiddag   hele dag 

Vrijdag  31 oktober   voormiddag   namiddag   hele dag

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.  

Opgelet! Inschrijven is verplicht !!!

Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later gepubliceerd worden in de 

Gemeenteberichten. Wanneer u  bezwaar hebt tegen het publiceren van foto’s waar uw kind op 

staat, gelieve dan hieronder uw handtekening te plaatsen.

....................................................................................................................................................

Meer info: Jeugddienst Kampenhout, Nathalie Cleynhens, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout

 tel: ☎: 016/65.99.15,  e- mail: @: nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be
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SPEELPLEIN ’T GROBBELTJE

Het gemeentebestuur organiseerde dit jaar speelplein 

’t Grobbeltje.  9 weken lang konden kinderen van 2,5 tot 

16 jaar in de Cellebroedersweg terecht voor ontelbare 

activiteiten.  De zomer werd feestelijk afgesloten met 

een bezoekje aan de dierentuin. 

Animatoren en hoofdanimatoren zorgden voor een dol-

le vakantie. KINDERHAPPENING 2008
Op vrijdag 31 oktober worden alle Kampenhoutse kin-

deren tussen 2,5 en 12 jaar uitgenodigd in de sporthal 

van Kampenhout voor de Kinderhappening.

We starten met een voorstelling van ROZIJN, na een 

korte pauze kunnen alle kinderen deelnemen aan ver-

schillende workshops door MOOSS.

De inschrijvingsformulieren zullen in alle scholen wor-

den uitgedeeld. 

VORMING VOOR OUDERS, BEGELEIDERS, 
GEÏNTERESSEERDEN

Pesten blijft een actueel thema bij kinderen… 

Het lokaal overleg kinderopvang organiseert samen 

met het gemeentebestuur een vorming rond dit the-

ma. 

Hendrik Gaublomme, therapeut verbonden aan het 

vormingscentrum VDKO,  geeft een uiteenzetting op 

maandag 24 NOVEMBER 2008.  Deze gaat door in de 

raadzaal van het gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 

16 en start om 19.30u.

Inschrijven is verplicht en kan via het inschrijvingsfor-

mulier dat uw kind meekrijgt op school of via 

www.kampenhout.be
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TOESPRAAK VAN DE BURGEMEESTER: 
OPENING OUD GEMEENTEHUIS
Soms hebben dorpen bijzondere plaatsen die ervoor zor-

gen dat we er na een eerste kennismaking terugkomen 

en er misschien zelfs heen trekken om er voorgoed te 

blijven. Voor de aangename sfeer, de gaafheid van het 

dorpsbeeld,  een esthetische belevenis en omdat we de 

kleinschalige opzet  van een historische nederzetting als 

een verademing voelen.

Ons dorpscentrum wordt gedomineerd door twee ge-

bouwen waar men niet naast kan kijken: de kerk en het 

OCMW-gebouw. Tussen deze twee bevindt er zich een 

gebouw dat qua verhoudingen en bevallige frivoliteit op 

gemeentelijk vlak ongeëvenaard is: het oude gemeente-

huis, een villa uit de tweede helft van de 19de eeuw. Een 

blikvanger als men via de Perksesteenweg en de Dorps- 

of Kerkstraat aan het Marktplein komt.

In 1883 werd door de familie Bouchez deze nieuwe villa 

opgetrokken als buitenverblijf met een stal en een koets-

huis, omsloten door een bakstenen muur. In 1890 na het 

overlijden van de echtgenote werd de villa verkocht aan 

het echtpaar Gevenois-Storms. Ze gaven beiden hun 

naam aan de villa (Kasteel Gevenois& villa Lucie). Ze 

brachten er hun kleinkinderen groot, die in de prachtig 

ommuurde tuin vol bloemen en bomen kwamen spelen. 

In 1911 verkocht de heer  de villa aan zijn stiefzoon Jules 

Ledoux. De villa werd door de bewoners tot “Villa des Til-

leuls” omgedoopt, dit naar analogie met de lindebomen in 

het park. Op 24 januari 1913 werd de villa verkocht aan de 

“commune de Campenhout”. 

Na de aankoop van de villa door de gemeente ging men 

voor de creatie van een marktplein over tot het slopen van 

de omheiningsmuur en het verwijderen van de beplanting. 

Marie De Prins was de eerste conciërge van het gemeen-

tehuis. In 1951 volgde Germaine Smolders  haar op als 

deeltijds conciërge en deeltijds bediende. De secretaris 

en de bediende van de burgerlijke stand hadden elk hun 

bureel beneden. De veldwachter en de ontvanger zaten 

boven. Een deel van de tweede verdieping werd benut voor 

het onderbrengen van het archief. Germaine kon beschik-

ken over de ruimtes die overbleven voor het huisvesten 

van haar gezin. In 1963 diende mevr. Smolders en haar 

gezin het gemeentehuis te verlaten omdat er nood was 

aan extra ruimte voor de gemeentediensten. In 1980 na de 

fusie van gemeenten werden de gemeentediensten onder-

gebracht in het huidig gemeentehuis. Het oude gemeen-

tehuis kreeg sindsdien verschillende functies toegewezen: 

politiekantoor, muziekschool, bibliotheek en stempellokaal. 

Eind jaren ’80 kwam het gebouw in verval. Een moeilijke be-

slissing drong zich op: restaureren of … afbreken. 

De reactie van 2050 burgers en 17 verenigingen bewezen 

dat er bij de publieke opinie een gevoeligheid aanwezig 

was i.v.m. de “lotsbestemming” van het oud gemeente-

huis, een villa uit de tweede helft van de 19de eeuw. In 1989 

nam de Kampenhoutse gemeenteraad een principiële be-

slissing tot dorpskernvernieuwing, mits ruime informatie 

en inspraak van de bevolking. Het bestuur van Monumen-

ten en Landschappen, Provinciale Dienst Brabant schreef 

in 1991: qua bebouwing ontsnapt het centrum van Kam-

penhout aan de banaliteit door de ongewone confi guratie 

van drie in elkaars gezichtsveld liggende 19de eeuwse 

gebouwen die het dorpsbeeld karakteriseren: de neo-

gotische O.-L.-Vrouwkerk van Hansotte, het neogotisch 

bejaardentehuis van Goethals, en tussenin het eclectisch 

getinte voormalig gemeenthuis, waarvan de ontwerper 

niet is bekend. In 1994 werd het oud gemeentehuis en de 

Dorpsstraat door ministerieel besluit beschermd, respec-

tievelijk als monument en dorpsgezicht. Vanaf dan begint 

de in ons Vlaanderen zo gekende administratieve molen 

te draaien. Wat wel niet stilviel was de waterinsijpeling, 

de zwammen, de houtwormen, … , de historische nota’s, 

diagnoses allerhande, brandweeradviezen, verslagen van 

Monumenten en Landschappen, ramingen, … .

Eindelijk op 26 juni 2003 keurde de gemeenteraad het 

ontwerpdossier goed. Opnieuw volgden besprekingen met 

Monumenten en Landschappen en overlegvergaderingen. 

De werken werden aangevat op 1 maart 2006 en duurde 

22 maanden (eindbedrag 1.700.000 euro)

De burgemeester wenst dan ook alle mensen die van ver 

of dichtbij deze restauratie mogelijk gemaakt hebben te 

feliciteren. Onze mensen van de Dienst Openbare Werken, 

de aannemer en onderaannemers en in het bijzonder de 

architect (Philip Baelus). Het oude gemeentehuis heeft 

terug een bestemming als trouwzaal, receptie- en ten-

toonstellingsruimte, vergaderzalen,  … .

Kampenhout, vrijdag 13 juni 2008
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GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

Gemeentelijke Lagere School

Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout

☎ 016 65 99 77 -  016 65 64 77

Gemeentelijke Kleuterschool

Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout

☎ 016 65 69 33

@ directie@detoverberg.be

www.detoverberg.be

Gemeentelijke Lagere School

Biststraat 13

1910 Kampenhout

☎ 016 65.99.86

@ directie@hetklimtouw.be

www.hetklimtouw.be

In Nederokkerzeel werd het schooljaar afgesloten 

met een leerrijke uitstap naar Bokrijk waar de kinde-

ren het schoolleven vroeger konden beleven.

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:           
Maandag 3 november 2008

Maandag  5 januari 2009

Een Openklasuurtje wordt georganiseerd in de 1ste 

kleuterklas op vrijdag 24 oktober 2008.

U mag ook altijd, samen met uw kleutertje,een kijkje 

komen nemen op een ander moment.

Eén telefoontje volstaat om een afspraak te maken:

De Toverberg ☎: 016/65.99.77

Noteer alvast in je agenda:

HALLOWEENACTIVITEIT in de De Toverberg • 

op vrijdag 17 oktober 2008.

HALLOWEENBRUNCH in het Klimtouw op • 

zondag 19 oktober 2008. 

Een feest op het einde van het schooljaar is steeds 

een mooie afsluiter van het werk van een heel school-

jaar.

De Toverberg maakt van de school een dorpsplein 

met een echte boerenkermis: met volksspelen en 

dansen voor klein en groot.

Als afsluiter voor iedereen werd het schoollied ge-

zongen.
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RUIMTELIJKE ORDENING

VASTSTELLING DEFINITIEF ZONERINGSPLAN
Het zoneringsplan van de gemeente Kampenhout werd 

op 23 juni 2008 defi nitief goedgekeurd door de minster 

van leefmilieu. Dit plan zal bepalen hoe het afvalwater 

van elke wijk of straat in onze gemeente zal worden 

gezuiverd.

Dit zoneringsplan biedt de mogelijkheid de kosten re-

alistisch in te schatten en een passend fi nancierings-

plan op te stellen. De Vlaamse Milieumaatschappij zal 

dit ministerieel besluit overmaken aan het staatsblad 

voor publicatie.

COLLECTOR WEESBEEK FASE 2
De werken in de Zeypestraat schieten goed op. Intus-

sen is er met de tweede fase gestart. Naast de aan-

leg van de riolering wordt er ook een fi etspad voorzien 

langs de beide kanten van de Zeypestraat. De sporthal 

zal hierdoor op een veiligere manier bereikt worden 

door de zwakke weggebruiker.

AFKOPPELING LEIBEEK – NIEUWE KASSEI
In augustus werd er gestart met de afkoppeling van de 

Leibeek ter hoogte van de Nieuwe Kassei. Dit werk is 

een voorafgaande fase aan de geplande werken in de 

Meerlaan en Neerstraat.

WERKEN ZWART PUNT 
Zeypestraat – Dorpelstraat met Haachstesteenweg 

Onlangs werd het “kasteel van Ruisbeek” afgebroken. 

Deze afbraak is een eerste stap en start van de wer-

ken aan het “zwart punt”. Alvorens er effectief gestart 

wordt met de herinrichting van het kruispunt en het 

plaatsen van de verkeerslichten, zullen de nutsleidin-

gen eerst aangepast worden.

Het is de bedoeling om tegen begin 2009 klaar te zijn 

met de herinrichting van het kruispunt zodanig dat het 

hier effectief veiliger zal worden.

RESTAURATIE-
WERKEN AAN 
DE SINT-JOZEFS-
KERK TE RELST
De herstellingswerken 

aan de toren van de St.-

Jozefskerk zijn reeds 

beëindigd. Momenteel 

wordt er verder gewerkt 

aan de rest van het dak. 

Nadien komt de gevel-

reiniging aan de beurt.

 Info: @: openbarewerken@kampenhout.be



BURGERZAKEN

B
U

R
G

E
R

Z
A

K
E

N

19

Felicitaties en blijken van oprechte deelneming 

namens het gemeentebestuur ook aan diegenen en 

nabestaanden die wegens privacyredenen hun identi-

teit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk 

informatieblad, waarvoor alle respect.

GEBOORTES
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

David Grondin & 
Cindy Egron

15/05/2008 Stella

Sophie De Coninck & 
Gerlinde Jonckers

09/06/2008 Eline & 
Bram

Georges Impanis & 
Grace Edem

11/06/2008 Prince-
marvin

Johan Morren & 
Nancy Willems

13/06/2008 Amber

Michiel Zwaenepoel & 
Véronique Gossens

16/06/2008 Hanne

Wivinne Amsters 17/06/2008 Frederik

Anke Wauters 20/06/2008 Dounya

Filip Hendrickx & 
Charlotte Penesich

23/06/2008 Junah

Dirk Wouters & 
Isabel Mahieu

27/06/2008 Daan

Mathieu Flémal & 
Cindy Renard

01/07/2008 Luca

Wilfried Ombelets & 
Sandra Vanmoerkerke

06/07/2008 Fran

Jean Grondin & 
Marie Loiret

07/07/2008 David

Luc Hermans & 
Annemie Rommens

10/07/2008 Robin

David Clam & 
Hilde Vandenheuvel

11/07/2008 Nicolas

Geert Servanckx & 
Katrien Witpas

15/07/2008 Tobe

Fréderic Hardy & 
Isabelle Dessart

15/07/2008 Elodie

Koen Peeters & 
An De Winter

21/07/2008 Jef

Bruno Van Noten & 
De Vroe Anja

22/07/2008 Lotte

Philippe Mathay & 
Stefanie Verschueren

29/07/2008 Amélie

Rudy Engels & 
Greet Vuylsteke

05/08/2008 Noor

Verreck kurt & 
Jacobs Geraldine

07/08/2008 Mila

Kevin Heyligen & 
Lieve Van Passel

08/08/2008 Ninke

Jelle Aerts & 
Vanessa Willems

12/08/2008 Elias

Peter Cleuren & 
Sarah Collijs 

18/08/2008 Margo

HUWELIJKEN
(juni – augustus)

Vladimir Vanderbist & 
Vanessa Chanal

14/06/2008

Steven Debacker & 
Nancy Mertens

21/06/2008

Jean Claude De Groot & 
Danielle Sterckx

21/06/2008

Mario Bollijn & 
Kim Van Huylebroeck

18/07/2008

Pieter-Jan Fonteyn & 
Willemyns Myriam

19/07/2008

Peter De Rijcke & 
Shirley Tant

19/07/2008

Alfons Verschueren & 
Carina Everaerts

25/07/2008

Ben Taes & 
Tinne Janssens

02/08/2008

Tom Michiels & 
Dominique Mauriën

08/08/2008

Patrick Nollet & 
Goedele Callaerts

08/08/2008

Willem Mestdagh & 
Else Torfs

08/08/2008

Vincent Iyamuremye & 
Thérèse Mukamuhire

22/08/2008

Angelo Van Loock & 
Carolien Van Noten

30/08/2008

Hugo Coppens & 
Nadia Van Broeckhoven

30/08/2008

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze 
gegevens te publiceren. Indien uw dierbare niet in Kampenhout zelf 
overleden is, zendt de dienst burgerlijke stand van de overlijdensplaats 
(bvb Leuven) een offi ciële kennisgeving naar de woonplaats (Kampen-
hout). Het is pas na ontvangst van dit bericht én overschrijving van de 
overlijdensakte in onze registers van de burgerlijke stand dat samen met 
de uittreksels het toestemmingsformulier voor de gemeenteberichten 
wordt verstuurd. Het is dus mogelijk dat uw toestemmingsformulier voor 
publicatie nog niet in ons bezit is op het moment dat de gemeenteberich-
ten worden opgemaakt. Deze gegevens worden dan automatisch in de 
volgende editie opgenomen. 
Dank voor uw begrip.
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HUWELIJKSJUBILARISSEN
(mei – augustus)

GOUDEN

Jean Leva & Hildegard Voss

Georges Verstraeten & Lisette Houtput

Ludovicus Verhoeven & Maria Buelens

Amandus Dierickx & Marie Eulaerts

André Haerynckx & Iliane Van der Stricht

Jozef Blockmans & Lucienne Smekens

BRILJANTEN

Frans Verstreken & Maria Wuyts

OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij 

diegenen die ons ontvallen zijn. Langs deze weg 

bieden wij diegenen die moeten leven met een lege 

plaats aan hun zijde onze meest oprechte deelneming 

aan en wensen hen veel sterkte toe. Ook aan hen die 

hun dierbaren liever niet gepubliceerd zagen.*

Joanna Indigne 19/02/2008

Marcellina Willems 18/04/2008

Paul Janssens 24/04/2008

Willy Verstraets  07/05/2008

Lodewijk Van Ingelgom 01/06/2008

Willy Brabants 02/06/2008

Johan Serruys 17/06/2008

Florent Buedts 18/06/2008

Julia Gielens 22/06/2008

Margareta  De Becker 24/06/2008

Edward  Blockmans 08/07/2008

Maria Pardon 10/07/2008

Ignatus Van Noten 12/07/2008

Frans Janssens 13/07/2008

Joanna Van Craenenbroeck 17/07/2008

Robert Bulckaert 25/07/2008

LOCATIE HUWELIJKSVOLTREKKINGEN
De restauratiewerken aan het voormalig gemeentehuis 

op het Gemeenteplein zijn afgerond.  Bedoeling is dat op 

deze locatie in de toekomst eveneens huwelijken zullen 

worden voltrokken. 

Het is de gemeenteraad die hierin een beslissing moet 

nemen.  Nadien moet het Parket van de Procureur des 

Konings nog toelating verlenen m.b.t. de registers van 

de burgerlijke stand.  Deze procedure is lopende.  Wij 

hopen met de nieuwe regeling vanaf 2009 van start te 

kunnen gaan.

WIJZIGING HUWELIJKSCONTRACT
De echtgenoten kunnen tijdens hun huwelijk hun hu-

welijksvermogensstelsel wijzigen naar goeddunken en 

zelfs een ander stelsel aannemen.

Binnen een maand na het verlijden van de wijzigingsakte 

deelt de notaris een ontledend uittreksel ervan mee aan 

de dienst burgerlijke stand van de plaats waar het hu-• 

welijk werd voltrokken met het oog op het aanbren-

gen van een randmelding aan de huwelijksakte.  

de notaris die de minuut van het gewijzigde huwelijks-• 

contract houdt.

In bepaalde gevallen zal de notaris ook instaan voor een 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De vroegere procedure waardoor slechts een randmel-

ding in de huwelijksakte kon worden aangebracht na 

homologatie van de wijzigingsakte door de rechtbank 

wordt opgeheven.

De nieuwe regeling gaat in voege op 1 november 2008.  

De wijzigingsakten die werden opgemaakt en de verzoe-

ken tot homologatie die werden ingeleid voor de inwer-

kingtreding van deze wet worden nog volgens de “oude 

regeling” afgehandeld.

Voor alle eventuele vragen aangaande boven-

vermelde onderwerpen kan u terecht op de 

dienst burgerlijke stand/begraafplaatsen 

☎: 016/65 99 31 of 

@: burgerzaken@kampenhout.vera.be 
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GEMEENTERAAD

VERKOOP BOORDSTENEN EN KASSEIEN 
De gemeente biedt aan haar inwoners de mogelijk-

heid om gerecupereerde boordstenen en kasseien 

aan te kopen.

De verkoopprijs werd door de gemeenteraad als 

volgt vastgesteld:

Boordstenen: 10 euro per lopende meter;• 

Kasseien: 15 euro per vierkante meter.• 

Er worden echter maximum 100 vierkante meter 

kasseien verkocht per koper.

De geïnteresseerden dienen contact op te nemen 

met de heer Roger Schoevaerts, werkleider.

☎: 016/65.99.76

      0495/54.64.86

@: loods@kampenhout.be

Ofwel zich begeven naar de gemeentelijke loods - 

Neerstraat 20 te Nederokkerzeel (achter containerpark).

KADASTRALE INLICHTINGEN
De administratie van het kadaster is van Zaventem 

naar Vilvoorde verhuisd.

Voor de mensen van Kampenhout, Buken, Nederokkerzeel, 

Berg  die kadastrale inlichtingen willen moeten vanaf nu 

bellen of mailen naar: 

marleen.verholen@minfi n.fed.be

Administratie van het kadaster

Controle Vilvoorde

Groenstraat 51-57 

1800 Vilvoorde 

☎: 02/255.68.84

: 02/255.69.88

De kantoren zijn geopend elke werkdag van 8u tot 12u. 

Akten en geschriften kunnen enkel ter registratie wor-

den aangeboden tijdens de openingsuren. Enkel mon-

delinge inlichtingen.

HANDIG OM TE WETEN
Vanaf nu kunnen de mensen van Kampenhout ook in 

de nieuwe winkel “Trafi c” aan Kampenhout-SAS hun 

vuilzakken gaan kopen.

VANAF NU BIJKOMEND OP DE WEKELIJKSE 
DINSDAGMARKT IN KAMPENHOUT

Verse snijbloemen,  -

Groot assortiment rozen. -

Boeketten ter plaatse  -

samengesteld en gemaakt, 

Grote keuze bloemschikmate- -

riaal. (ook op bestelling).

Grote keuze snoepjes. -

Lekkere pralines. -

ZET U OP EEN LIJN MET ZAVENTEM
De Lijn heeft de voorbije twee jaar maar liefst 

13 nieuwe, rechtstreekse buslijnen van en naar 

de luchthavenregio gelanceerd, in het kader van het 

START-project voor de luchthaven van de Vlaamse Re-

gering. Dankzij de lijn kunnen nu heel wat inwoners, 

binnen een straal van 20 km rekenen op een directe 

busverbinding met deze regio en de omliggende bedrij-

venzones.

NUTTIG

NIEUW RAADSLID 
De gemeenteraad heeft kennis genomen met het 

ontslag van gemeenteraadslid de heer Van Roost 

Walter (open VLD). Na onderzoek van de geloofs-

brieven van een opvolgend gemeenteraadslid heeft 

de raad beslist om mevrouw Smetsers Gonda aan 

te stellen als opvolgend gemeenteraadslid. Door 

eedafl egging in de handen van de Burgemeester is 

Smetsers Gonda ambtsbevoegd, ze is aangesteld tot 

gemeenteraadslid-titulairis. Zij zal het mandaat van 

de heer Van Roost Walter voleindigen.

AANKOOP VAN GEBOUW 
De gemeente heeft de kartonnage in de Kerkstraat 

bijgekocht van de familie Van Poeyer te Kampenhout. 

De fabriek paalt aan het gemeentehuis, Gemeente-

huisstraat 16. De gemeente wilt het administratief 

centrum in de toekomst uitbouwen. Deze opportuni-

teit biedt het gemeentestuur om  de administratieve 

diensten te centraliseren. 
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GROS
De GROS (= Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-

samenwerking) verzamelt een groep mensen voor wie 

hulp aan het Zuiden geen loos begrip is. Ze zijn allen op 

de een of andere manier bezig met hulp aan mensen en 

organisaties in het Zuiden. En Kampenhout steunt hen 

hierin. De gemeente stelt een budget beschikbaar aan 

de GROS om aan interessante ontwikkelingsprojecten 

te besteden. De GROS heeft voor 2008 vier projecten 

geselecteerd waarvan ze overtuigd is dat die onze fi -

nanciële én morele steun verdienen : 

het 11.11.11-Wereldfeest : elk jaar, begin novem-1. 

ber, verschijnt de 11.11.11-campagne in het straat-

beeld. De lokale 11.11.11 werkgroep versterkt deze 

oproep, en maakt er in Kampenhout een groots ge-

beuren van met allerhande activiteiten, gaande van 

een free podium, een mountainbiketocht, een quiz … 

enz. (1.500 EUR)

Broederlijk Delen met een project in Haïti waarbij 2. 

de lokale partners strijden voor het behoud van de 

eigen voedselsoevereiniteit. (1.286 EUR)

Damiaanactie Rwanda : de verdere uitbouw van me-3. 

dische hulpmiddelen voor de bestrijding van tbc, le-

pra en aids in Rwanda. (857 EUR)

De kleine Maya : de bouw en afwerking van een 4. 

technische school in Guatemala. (857 EUR)

Ook voor 2009 kunnen nieuwe aanvragen ingediend 

worden. Het subsidiereglement en een aanvraagfor-

mulier zijn te downloaden op de website van de ge-

meente, of zijn op te vragen bij de informatiedienst van 

de gemeente. De aanvraag moet ingediend worden bij 

de voorzitter van de GROS en moet binnen zijn voor 1 

maart 2009.

Voorzitter GROS : 

Anje Snauwaert, Brouwerijstraat 1, 1910 Kampenhout

@: anje.snauwaert@kampenhout.be

Info: @: welzijn@kampenhout.be 

Afstand  Vertrek
600 m  14u00
1 mijl  14u15
5,5 km 15u00
11 km 15u00

EINDEJAARSJOGGING
Het is nog veraf, maar stip alvast aan in je agen-

da: 

19de eindejaarsjogging ten voordele van Ons 

Tehuis Brabant op zondag 21 december 2008

Start en fi nish: 

Sportcentrum Kampenhout,

Zeypestraat 26 

Meer info en inschrijvingen:

binnenkort op www.joka.org

TURNEN 55+
Voor al wie 55- plusser is en graag beweegt!  

Elke maandag wordt er van 14u00 tot 15u00 ge-

sport, aangepast aan ieders niveau!  Iedereen is 

van harte welkom in de sporthal van Kampenhout, 

Zeypestraat 26.  

Voor meer informatie: Agnes Beeckmans geeft 

graag wat meer uitleg!  (Agnes Beeckmans, Kam-

penhoutsebaan 47, 1910 Kampenhout, 

☎: 016/65 50 04).  

11.11.11. 

SPORT
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SPORT

ERE-BURGER VAN ONZE GEMEENTE 
NEEMT AFSCHEID!!!
Profi ciat en bedankt KIM GEVAERT!

Na de prachtprestaties van Kim en haar estafettevrien-

dinnen, op de wereldkampioenschappen Atletiek in Os-

aka vorig jaar, waar ze Brons behaalden, werd er een 

mooi en succesvol vervolg aan toegevoegd!

Tijdens de Olympische spelen in Peking zorgde Kim en 

haar kompanen op de 4 x 100 meter voor de eerste Bel-

gische Olympische medaille in Peking, een eerste atle-

tiekmedaille sinds Vandamme in 1976.  Tweede werden 

ze in hun reeks, achter Rusland, een zeer verdiende zil-

veren medaille na alle trainingsinspanningen.  

Op vrijdag 5 september 2008 namen we allen afscheid van 

Kim (Gevaert) als Atlete.  In een uitbundig Koning Bou-

dewijnstaduim won ze tijdens de Memorial Van Damme 

haar laatste 100 meter . Een geweldig slot voor een ge-

weldige atlete die o zo veel betekent voor de sport in het 

algemeen en de atletiek in het bijzonder,gerespecteerd 

door vriend en tegenstrevers. 

Het gemeentebestuur volgde je prestaties steeds op de 

voet en heeft deze telkens goed gesmaakt!!  We wensen 

je dan ook veel succes in alles wat je doet in de nabije en 

verre toekomst. Het ga je goed Kim. 

SUBSIDIEREGLEMENT
Kampenhout heeft een nieuw subsidiereglement. 

Om aanspraak te kunnen maken op subsidies moeten 

sportverenigingen erkend zijn door het gemeentebe-

stuur.  De erkenningsvoorwaarden werden vastgelegd 

in een reglement tot gemeentelijke erkenning van 

sportverenigingen.  

Het subsidiereglement bepaalt de verdeling van de 

subsidies aan de hand van subsidiecriteria.

De erkenningsaanvraag en de subsidieaanvraag moe-

ten worden binnengebracht op de sportdienst, ten 

laatste op 8 oktober 2008.  De aanvraagformulieren 

voor zowel de erkenning als de subsidies zijn te vinden 

op de gemeentelijke website of op aanvraag te beko-

men bij de sportdienst.  De sportverenigingen die bij 

de sportdienst bekend zijn, kregen hieromtrent reeds 

meer informatie via brief of mail.

Voor meer informatie, kan u steeds Ina Menten contacteren. 

JOGGEN VOOR IEDEREEN
Zin om je conditie wat op te krikken of te onderhouden?  

Zin om in groep te sporten?

Zin om op een veilige en gezonde manier te bewegen?

Start dan met Joggen voor iedereen!

Wanneer: Iedere dinsdag en donderdag om 19u30

Waar: start en aankomst sporthal Kampenhout – Zey-

pestraat 26

Voor wie: iedereen kan meedoen, er is een groep be-

ginners en gevorderden!

Voor meer info, kan je terecht bij:

Etienne Vranckx, ☎: 016/60 42 81, 

@: joggingclubkampenhout@hotmail.com en www.joka.org

Doe mee en bereid je voor op de eindejaarsjogging 21 

december 2008!

SPORTWEKEN ZOMER 2008
De zomer is achter de rug. 

De sportdienst dankt alle monitoren, die er samen met 

de kinderen ongeloofl ijke sportweken van maakten.  

Tijdens de drie weken voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

mochten we wekelijks 80 sportende kinderen ontvangen!!

De jongeren waren met 23 tijdens hun sportweek.

We maken nu reeds een afspraak tijdens de paasva-

kantie of de volgende zomervakantie!!!

Info: @: sport@kampenhout.be

GEZINSFIETSTOCHT 5 JULI 2008
Verschillende verenigingen (WTC Relst, Passar, Gezins-

bond, Landelijke gilde Berg, Petanka en het Parkcomité) 

staken de handen bij elkaar en organiseerden met steun 

van de sportdienst, haar 4de gezinsfi etstocht.

De weergoden waren ons dit jaar niet goedgezind, toch 

kon dit de pret niet bederven bij de deelnemers.  

Een parcours van 19 km langs rustige wegen in Kampen-

hout werd uitgestippeld.  Petanka verzorgde een petan-

que-initiatie.  In de sporthal van Berg werden de deelne-

mers getrakteerd op een hapje en een drankje, terwijl ze 

de volkssporten van vroeger konden beoefenen.  

Afsluiten werd er gedaan in het Park van Relst, waar zo-

wel jong, als oud kon deelnemen aan verschillende fi ets-

proeven en fi etsanimatie.

Een gemeende dank u wel aan alle deelnemers en me-

dewerkers!
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