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Provlncle BRABANT

\rrontlissement HÂLLE-VILVOORDE

KAMPENHOUT,

d.

L5.07.1983

GEMEENÎE

KAIIPENHOUT
Postnummrr g0S0

f

(0't6)656958 - 6õfft99 - S66037
P.C,R. 00&00198Z¡+-86

Nr

Voorwep

Bljrags(n) :

ttlaards Mevrouw, MiJnhcer
Een goede reratie tussen burgers en bestuur
kan srechts worden opgebouwd bÍj midder *rart degerijke informatie
die va'
bestuurswege åan de bevolking wordl mJdegedeeld.
Goede voornemens bestaan e" in dat vãrband
overar, go€de
voorbeelden zijn aI wat mihder te vinden.

ook in Kampenhou'b hadden sommige mÍsverstanden
nen worden míts ko*ekte en vooral tiJdigevermeden kuni.nformatie.
Ondanks onze beperkte middelen, *aârmee
ook wij in deze
crisistijd moeten leren werken, bel0ven
wÍJ
u regelmatig op
de hoogte te brengen van arle beslissingen vån
¿e gemeenteraad en van het schepencolJ.ege, die onãe bevolklng
aanbe_

langen.

vandaar hierbij enkere inlichtingen i.v.ïr.
de bevoegdheden
van de leden van het schepencor"lege, hun zltdagen,
ling van de Gemeenteraad, van het Bestuur .r"ã rr"teamenstelo.c.¡,r.w.
informatie over ¡fde Go¡:del, een initiatief van Btoso
in de
gemeonte Sint Genesius Rode¡ ênzroor.

uiteraard hopen wij u overrr¡egend goed nieuws te kunnen merden
maar voor een openbaar bestuur dat ook regelend
moet optreden is dat vanzelfnprekend een droombeel.d.
Maar ook minder aangename aspekten van de samenreving
worden
door onze bevorking, waarbij het gezond verstand
nog
steeds
primeert, gemakkelijker

aanvaard, wanneer
noodzakeliJkheid en de -verantr'roôrilihg ervan, vol.doende de
worden aangetoond.
Voor onze ambtenaren,

goed geplaatst zijn or, l<¡e van
alle partij-poritíeke 9i"
beschÕuwingen, dfe i_nfãrmatie in ee¡
neutrale maar korrekte vorm te gleten, ¡etãr.e"t dat
een bijkomende niet te onderschatten taak die
echter
ae
waaraeiråg
van onze bevolking zal wegdragen.

GEMEENTEBgSTUUTI

Burgcmeeçtet
Marce1 VERHOEVEI'J, Aar;chotsebaân

3090 KA&PENHÛUT

gB

(CVp)

Tel,:

65.5ä.58
burgertÈjke stand - begraafpraatsen

politie - prr$oneel briefwisselÍng * sporthallen

-

onderwije

Schepenen

1. Jozef SCHOEVÄERTS, Voon.bstraat 14
(VtJ)
3090 KAMPENIJOU?
TeL.: 68.5A.56
openbare v¡erken - onde:'t"loud geliouwen - onderhoud uegen - landbouwregen
groenbeleid - economie * landbouw - middenstand - wãrkliedenpersoneel

2.
309^ NEÐEftêt{KA'IËfiüt

-.- --ÎeT;

a

stedebout¡t * ruintelijke ordenf-ng
sociale zaken - huisvuil - derde

.65

(cvp)

st;dr

- infraetructuurwerken leeftíjd

penËioenen

3. Dr Germain GHTJSELTNGS, Kriekelaarstraat 1
(cvP)
3O9O KAMPENI{0UT
Tel.: 6S.E2.4Z
financien - be¡;roting - volh*gezondheid - O.C.M.Tr.
4. Marie - touise VAN HECKE - ÎHIEBAUÎ, Fazantendal, 2O (w)
3091 BERG
Tel.: ê5.54.24'
gezin - jeugd - sport - cultuur - huíeves ting - ontwikkelingas
c\-

elke dinsdagavond

%".b".tÅL*"..t

3

rsø"¡

-

tq"y"X^) T-0

t*i. en eelre.e
veiir 1S.0S t*t â*,00 op het
.Gemeentehuis te

65 s

\

yg

Kampenhout

Raadsleden
Emmanuel BAËRT (S.p" ) t Glini..;or,*Iai:n 4, g0g2 NEDER0KKERZEEL
Remi BL0CKÞIANS (P.V.V ) , Ka.;npelaarstraat 61, g0g0 KAMPENHOUT
René DEKEYSER (P.v.v. ) , Fred. irfouterslaan 3Z,. BO9O KAIIPENHOUT

), FluantendaL Sg, g0gl BERO
), I'JíIdersedreef AO, g0g0 KAMPENHOUT
),Ter B::cnnenJ"n 42, g0g0 KAMPENHOUÎ
José SoMERS (p.v.V.)rstotrstr.aai L7, 3ûgO KAMPENH0Ur
ulllem vAt'¡ ÞER BÏgsr (p.v.v") Kerkhoflaan 1.3, 3091 BERG
tea VANDERI,{EIREN (C.V.p.), Fre,J. Wouters!.aari 1, g0g0 KAMPENH.
René VANDERMEIRnN (c.V.p.) r.arcclrotsebn 1SB, 3ó90 KAMPENHOUT
François

victor

DEMÊ$MAEHER ( S.P.

PEE1ERS (t.V.P
Marc SCHOEvÁuItlS (V.U

Freddy VAN Ð$S$EL (C.V.p"), Aarachotsebn tO?, g0g0 KAMPENHOUT
Jos VANTIEGHÐM {C.V.F. ),Grootvelclstraat 9, g0gl BERG
PauI VAN ÍNGEIGOM (C.V.p. ), Zeypestraat gA, BO9O KAMPENHOUÏ
Franciscus vüRBTEST (P.v.v. ), tiststraat so, go90 KAMpENHouT

Tel.

:

65.56.66

Tel.

¡

65.67,99
ê5.61,þä
65.58.¡i3

Tel.:

lel.:

65,51..91

Tel. r
Tel. l 6û.1.1.b2

Tel.:

Tel;
TeI.
Tel.
Îe1,

¡

65. 52.

ÞL

65.53.87
65.59.1.8
65.69.81

:
:
:

65.54.89

Tel.:

65.53.96

2.
GEMEENTËDTENSTEN
=

======== = Ë=====

All'e diensten zijn gecentraliseerd in het Gemeentehuis,
Gemeentehuisstraat 16

Telefoon:

te

g09O KAMPENHOUT

65.69.57
65.69.59
65.60.99

Open*ngsuren: eLke werkdag van
dinsdag van

I .3O tot

tot

L7 .OO

11.30
20,00

POLITIE

Openlngsurgn: elke werkdag van g.3O tot l1.g0
13.30 tot 1ô.OO
dinsdagavond

van

12"OO

Itlachtdienst buiten de diensturen: de
de irrgangsdéur van het pol_itiebureel

Gemeentesekretaris: Jan

tot

liJst

20.O0

kan geraadpleegd worden aan

VANDER VORST

Ontvanger:
noger BLADT
Hoofd-veldurachter: Marcel. ETAERTS

De gemeentedÍensten ziJn gesloten op de
op de maandag van Kampenhout - kermís:

wettelljke

feeetdagen en

- eerste zondag na pinksteren
- eerÊte zondag na g septenber
NUTITGS TELEFOONNUMMERS
======

= ======

===

3g

==î=

=

Rijkswachtbrigade Kampenhout, Voortstraat 49
Brandweer Vllvoorde, J.B. Nowélef 1
Anti - gifcentrum:

Tel.: 65.52.30 of nat.nr gO1
O2/25L.OO.23 of nat.nr g00
o21345.49.45

Postkantoren:

(3090) Frederit< Uouterslaan 21 Tel.: 6S.FO.8O
(openingsur€n: g.OO - 12.3O 14.00 16.00)
-

Kampenhout

Berg (gogr)
Bergstraat 53
(openingsuren: g.0O - 1A.OO)
Nederokkerzeel (SOS2) triststraat
(openingauren: 11..00 - 12.gO)
Buken (2992)

Tet.:

1.6

valt onder het postkantoor

t/esperaar

65.62.44

3.

RAAD O.C.M.W.

Voorzitter:
Freddy VAN DESSEL, Aarschotsebaan 107 3090

KAMPENHOUT

Te1.: 65.69.81

teden

Paula

DEMESMAEKER

Liesbeth

MERCKX,

Herman PEETERS,

Maria

STEURS

-

Frans VAN DEN

-

CORBEELS,

Fazantendal 39, 3091

Lvoerdal 58, 3091

3OgO KAMPENHOUT

CORBEELS,Tiendeschuurstr

oude Haegestraat

38,

5,

El-isabeth VANDERICK,Xasteellaan 58, 3092
Richard

3O9O KAMPENHOUT

2gg2

BUKEN

NEDEROKKERZEEL

Zeypestraat 4L, 3O9O KAMPENHOUT
Sylvain VERDEYEN, Laarstraat 38 3092 NEDEROKKERZEEL
VAN HOOFF,

Diensten:

- t¡Jarmq maaltijden
- Gezins- en bejaardenhulp
- Bestaansminimum
- Poetsdienst
Burelen:

Rusthuis Sint Jozef, Dorpsstraat
Tel.: 65.53.32

Openingsuren: B.30 tot l_2.00

9,

Tel.: 65.61..22
Tel.: 65.52.76

BERG

Kampelaarstraat 44,

BROECK,

BERG

3Og0 KAMPENHOUT

Tel.

:

65.54.1"4

Tel.: 65.54.30
TeI.: 60.09.66
Te1.

:

65.51 . 13

Tel.:
TeI.:

65. 50. L2
65. 51 . 09

Provlnclc BHABANT

årondtsgemont H,I[LË_V|IVOOR[]Ë

I(AMPENHOUT, dT

OEIIEET{TE

t(AtPEt{Hour
poetnumncr

{r

3000

(016t056968 _ 6600S9 _
p.c.R. 00G001s87+8C ô56ü3?

ilr
h

Voorwcrp :

Bülrg¡(n)

:

Aan de gepeneionserdên
en minder _ validen.

Ingevolge het Konfnkf¿Jk
BesluÍt van 21.Ol.1ggg werden hct
rrÈn

de

den mct

Ff vcrhoogd , met ingang van 1.2.1ggg.

nlnder

- vall-

Deze nleuwe bedragen worden
ambtshalve toegepast op:
- pers.nen die *:."d"-het gewaarborgd
lnkomen voor bejaarden
of een tegemoetkomlng

- varfde genieten;
personen waârvoor eên "i""ilt¿"r
dergeliJk dossier r.n onde¡zoek
10;
Zoniet, kan ee4 aanvrsâg van
belang zfJn indien:
- voor gepeneior¡eerden¡ het aarnengevoegd
fnkomen van befde
echtgenoten moment*ur rina.i"ì"
¿an 16.ss Br per maand
-

-

rnkomen hebr van mrnael

voor mlnder

å*

ïåïä"üïff i:ff!f."r "",'

- valrden, r*rr*J voordien een
urËgene beetaanemia¿ercn
weiãlewetgerd;

Eclde

tegemqetkomlng
l

ln
I

Er wordt evenwel rekening gehouden.
met de
gewaarborsd inkonen
kan r"; ;;;s::e ii$;- bestaanemLddelen. Het
sioenleeftrJd (60 ¡.""
ö. de nor¡nate pên_
uo"i

;;;""n
os ¡aar-îoo" mannen).
voor aanvragen of.meer lnlrchtången kan u vanaf 1.ob.lgg' terecht
op het gemeentehyi" _ dr;;;';r,"ro".,"r,
: ;ü;.*"rkdag van s.oo
tot lr..so en ai"saaÀãJffi ffi
r.7.0o
tor
"p
19.00.
Met vriendelijke groeten
en biJzondere hoogachting,
De $chep

c

iale

Zaken

GEMEENTELIJKT MUZIEKSCHOOT KAMPENHOUT
_4¿!*====5==Ê===============

De muzieklíefhebbers van Kampenhout die aan actíeve muziekbeoefening rrrensen te doen, worden uitgenodigd om met hernieuwde noed te beginnen of te
.herbeginnen vanaf zaterdag 3 september 19g3.
De Muziekschool van Kampenhout kan omwille van veel beperktere materíële
en financiële rnogeLi.jkheden niet vtredijveren met de muzfekacaáemies in de
omliggende steden, maan zíj biedt wel het voordeel dat zij het muøiekonderwije naar de inwoners brengt. Ondanks beperkte nateriële mogeliJkheden wåI ziJ toch degeliJke kwaLiteÍt brengen en dat kan uiteraard niet
zonder een regel'matige en volgehouden inspãnning van de leerlíngen ze1f.

Doeletelll.ncen van de sctrool
Notenleer:
Een basÍs geven die toeLaat arle instrumenten te berpelen. Het getuigschrÍft notenleer van de lduziekschool" van Kampenhout geeft toegang tot
neerdere muziekacademies ín omliggende steden, zodat men zich daar verder
kan bekwamen in het bespelen van een instrument zonder dat men nog bijkomende lessen notenleer moet volgen.
Kinderen: 5 jaar Volwassenen: 3 Jaar
Krassieke instrumente.n: piano - viool - gitaar - koperen blazers dwars_
-

fluit *lrlokflult

Opleiding over 5 jaar
Volksinstrumenten:
..

vlier .- dieloeåqch

accordeon

. Opleiding over 4 Jaar
Facultatief:

ÊâÍ¡enãang

voor kinderen

is toegankeli"jk voor volr¡rassenen en voor kinderen vanaf het
derde leerJaar.
voor kinderen wordt de controle over de vooruitgang door de ouders nogeLlJk gemaakt door maandrapporten. op het etnae-vaã de cyclus
wordt aan
de kinderen en volvrassenen die slagen in de eindproef eei getuigschrift
. afgeleverd.
De school

.

'
.

De inschrijvlngen zijn verplicht op 3 september te ReLst in de vroegeJne
jongensschool van 1'4 tot 18u of op ? septenber te Kampenhout
Ín het
vroegere gemeentehuis van L4 tot 20 uur.

Het inschríjvíngsgeld bedraagt voor het volledig schootjaar:
- voor per€onen won end in Groot Kampenhout

- kinderen¡

notenleer

* volwasseneni

notenLeer:

t

2SO BF

instrumenten: i..O0O BF
(de volgende lcinderen uit hetzelfde gezin genieten een korting van
S0ñ)
Jeugdkoor: gratís
instrumenten:

I..OOO Bir

1.S0O BF

- personen uit andgre_FernesntqÈ betaLen het dubbeJ.e bedrag
Bij de inachrijving moet verpLicht betaald worden: het volledig inschrlJvingsgeld notenleer plus de helft van het inschriJvingageld voor Ínãtrumenten,
Meer

inliehtingen

Llesbeth

MER0I{X

!<an

tet:

u

bekomen

65.52.26

biJ de lnschrijvlng of bÍJ

meJuffrour*

GTDSEI.¡OPLEIDTNG

6.

in s¿rmenwerking
loeristÍsche Federatie van Brabant, met het verbond voor
heemkunde, met de lokale heemkundige kringen, een GTDSENOPLETDTNG
in Mídden - Brabant, die zich zowel tot de heemkundige, ars tot
de volkskundige, als tot de genearoog, als tot de natuurriefhebber,
als tot de toekomstlge gids richt. De cursus is tweejaarlijks.
Het eerste jaar vormt een algemeen programma, het tweede jaar
is toegespitst op de verschillende dorpen.
De Midden-Brabantse gemeentebesturen organiseren

met de

Hierbij vindt

U

het prûgrammar:verzicht van het eerste jaar:

Les

1: 'zaterdag L7 septearber 1983 te KORTENBERG:
- algernene voorstelling van het programna - voorstelling van
de streek MÍdden - Brabant * evolutie van de landbouw in
Midden - Brabant - een speciale Midden - Brabantse teett:
witloof - monumenten: pastorijen

Les

2:

zaterda,g 24 septenber LgBB te HERENT
algemene begrippen van volkskunde - volkskunde toegepast
op Midden - Brabant - monumenten: kerkmeubilair

-

3: zaterdag I olctober L9B3 te BERIEM
- het verenigingsreven en de politieke structuren in Midden Brabant, - monunenten: kerken en kapellen
l,es 4: zaterdag 22 oktober 1.983 te STEENOKK8RZEEL
* monumenten: kas-belen - een dorpsgeschiedenis
Les 5: zaterdag 5 november 1"983 te TERVUREN
* bossen en parken - archeologie: prehistorie, Romeins,
Frankisch en Middeleeuws - museumkunde
Les 6: ra'berdag 12 november i.g83 te ZAVENTEM en VITVOORDE
- industriele archeologie - toerisme en methodlek - de
Les

autoindustrie

"Les

7: zaterdeg 26 november 1gB3 te OVERIJSE
- heraldiek en fami-liekunde - toponymie - demografie - een
speciale Midden-B¡-abantse teels: druiven
Les 8: zaterdag 1O decemlrer. 1983 te HOEILAART
- monumenten: villabours - v¡anclelÍngen uitstippelen en toeristiech
beleid

9: eaterdag 17 'december 1983 te KAMPENHOUT
- monumenten: hoevebouw * bronnen en literatuur voor de geschÍedenis - natuurreservaten * bodemlEunde
Les l-O: zaterdag 14 januari j"984 te DIEGEM
- kartografie - evolutie van de bebouwing in Midden - Brabant Les

economische aardrijkskunde

Les L1: za'berdag 2L januari i_983 te OUD HEVERLEE
- geologie - recreatieparken en toerisme - kultuurlandschap

in

Brabant

tes 12: zaterdag 28 jarnuari 1gB te HULDENBERG
- monum€n'cenzorg - rni.lieubescherrning - serninarÍe van kunstgeschíedenis

Het inschrijvingsgeld bedraagt voor. de twee jaren l..ooo BF te storten
op rek ¡,¡ 001--1261102-81 met ver;netdÍng INTERKOMMUI'¡ALE CIDSENOPTEIDINc
MIDDEN

-

BRABANT

7,

GEMEENTELIJKE OPENBARE B.IBLIOTHEKEN

Kampenhout

-

Centrun

-

dinsdag

9.OO -

18.00
16.30
16.30

donderdag

vrijdag
zaterdag
Berg

-

-

18.30
18.30
13.00

-

11.30

Aarschotsebaan 89

woensdag

14.O0

-

16.O0

zondag

10.oo

-

12,oo

woensdag

zondag

-

oud gemeentehule

18.00
10.00

-

Blstetraat

20.00

12.o0

uitleningen zijn gratis.
Het lfdgeld voor de volwassenen bedraagt
De

Kinderen

tot 18 Jaar betalen

2

18.30

vroogere jongensschool

Nederokkerzeel

34

Schoolstraat
16.30
9.30

zondag

Kerkstraat

20.00

oud gemeentehuis

donderdag

ReLst

oud gemeentehuis

geen Ltdgeld

1O0 BF

per jaar

16

8.

TEERLINGENVERVOER

heeft in haar vergadering van 7 Juli beslist
de tussenkomst van de ouders in het leerlingenvervoer per
maandabonnement te laten betalen.
De Gemeenteraad

De

príjs voor

een maandabonnement bedraagt

3OO BF.

ïlanneer 3 klnderen van eenzelfde gezin van het busvervoer wensen
gebruik te naken bedraagt de abonnementsprije
BF PER KTüD.

uitzonderlijk kan aan de LeerLÍngen ook toegeraten worden van het
leerlingenvervoer gebruik te maken aonder abonnement.
De

prijs per rit bedraagt dan 15 BF.

De gemeenteraad riam

tot

ln zltting van 7 julÍ

aankoop van een mlni

Buken,

de princiepsbeslisslng

- busje voor de gemeenteschool van
zodat ook te Buken het leerllngenvervoer opnleuw kan ver-

zekerd worden vanaf september 1983.

s

ATGEMENE BASTSOPTEIÛINC BLOSO
==æ====g===Ê=Ë==Ë=ëË

Bloso

==Ê======

richt kortelings in

de etreek een cursus ,algemene

baelsoplelding[ ln.
Deze cursus

staat

open voor iedereen en omvat ongeveer

6O lssuren.

Het inschriJvingsgeld bedraagt t ZO0 BF per persoon.
Hferin is een gedrukte cursus begrepen,

basisopleiding is aan te raden voor sie later
een cursu8 van trainer of hulptrainer in een bepaal.de
sporttak wlI volgen en ig nuttig voor i.edereen die in eporto
De algemene

beoefening geTnteresseerd

is.

ïnschriJvingen per gewone brief te richten aan
Bloso Dienet kadervorming Koloniënstraat 3l looo
Voor meer inlichtingen Tel.
de Heer Hubert KETLENS

t

BRUSSEL.

OZ/5L6.gg.gO vragen naar

!

.:-i-

:!,;.::.-¿¡.,nt:)it,-i]:Lfi.i

à.rS,1

i,tr:@.,,.ç

10.

Provlnclc BRABANT
KAMpENHOUT,

Arrondlssement HALLË-VILVOORDE

de 15.7.1983

aeÃxrs
KAlfiPElìIHOUT
Postnummer 3$il1

(B

(018)8S6e58 - 666089

-

66603?

P.C.R. 000.{X}1987¡l-88

Nr
Voonverp

BUlese{nl

Geachte Mevrouw,
MiJnheer,

rk heb het genoegen u uit te nodigen dcel te nemen aan *de gorde1* die op 28.o8.1988 te slnt Genesfus Rode georganiseerd wordt
en díe als Sport+Klassieker door het Bloso erkend werd.
op de biJgevoegde folder, ons door het Bloso ter beschikklng geeteld, vindt u enlge uitleg over de verechillende aktivitelten.
om praktische redenen ¡¡erd onÊ¡ gevraagd de inechrijvingen te
centraliseren op .het gemeentebegtuur.
Daartoe vragen ï¡ij de gerntereeseerden het onderstaand strookje
vôór 16 augustus terug te sturen aan het Geneentebestuur t.â.v.

Mevrouw Van Degsel.

ïndien er voldoende belangsteLling is vanwege de lnwoners, is het
gemeentebestuur bereid een bus in te leggen en een wãgen voor het

transport van fietsen ter beschikkíng te stelren wåarvan eLke
deelnemer, mits een kleine cleelname in de kosten, kan gebruik

maken.

lrlie ingeschreven heeft wordt tljdig verwittigd van de praktische
regeling.
De fietsers, wandelaars en iedereen die wiL mee-feesten en
-spelen is van harte welkom.
met vriendetiJke groeten,
de Schepen van Sport en Çultuur

ffiarie .. Louise
Naam:

Adres:

VAN HECKS

-

THIEBAUT

a a a ¡ a a a a a a a Ê a ¡ a a a a a'a t ¡ . ¡ r ¡ a r ¡ a a a a a a a a a ¡ a a a a a a a ¡ t t
a r t aa a a a a a

schriJft ln voor:
- voLkssporten
- de gordel
- famillegordeltje
- grote wandeling
- kleine wandeling

.- busvervoer
- vervrer van fietsen

q.

a a¡a

a r r ra

a at

a r ¡i¡oa

met
met
met

net
met
met
met

(terug te eturen vôôr 16 auguetue a.u.b.)
lab

@!g.+çr,:r,

a

r a a a a a a a a a a aagr

pÊrËonen
personerr
pêrsonên
p6raonen.
personen
personan

fietsen

a a aaa

a

a

