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Voorwoord
Mevrouw, Mijnheer,

Namens het gemeentebestuur heet ik U van ganser harte welkom in Kampenhout. Het doet mij bijzonder veel genoegen U deze
onthaalbrochure te mogen aanbieden in de hoop dat zij U van nut kan zijn om U wegvyijs te maken in uw nieuwe woonplaats
zodat U er binnen de korste tijd echt thuis zal voelen. Onbekend is immers onbemind.

Sedert de fusie van 1 januari 1977 is de nieuwe entiteit Kampenhout ontstaan als samensmelting van Buken, Nederokkerzeel,
Berg en Kampenhout zelf.

De geschiedenis van de onderscheiden deelgemeenten werd door de Heer Jos Lauwers op pittige en kunstvolle wijze opgete
kend in drie afzonderlijke werken:
- Kampenhout,bakermat van Beethovens stam

- Geschiedenis van Berg door de eeuwen heen
- Nederokkerzeel en zijn voormalige priorij van List

De historische achtergronden van Buken werden vastgelegd in het geschiedkundig werk "Buken en zijn verleden" geschreven
door Marcel Piot.

Momenteel wordt door de Heer Lauwers hard gewerkt om het verleden van de nieuwe gemeente Kampenhout in één gezamelijk werk op papier te zetten. Deze lijvige, maar uiterst interessante en verzorgde uitgave zal rond de jaarwisseling verschijnen.
Kampenhout heeft U heel wat te bieden. Naast het landelijk karakter - onze gemeente heeft nog steeds haar faam te danken,
zelfs een stuk over onze landsgrenzen heen, aan het "witte goud van België", nl. het witloof kunnen wij bogen op een rijk histo
risch erfgoed. Op nog geen 4 km afstand bevinden zich niet minderden 7 historische gebouwen (de kastelen Ten Opstal - Ter
Loenst - Wilder -Ter Baick, de St.Stefanuskerk van Nederokkerzeel, de Spaanse hoeve en de afspanning op 1 Santvliet).

De laatste jaren kende onze gemeente een grote evolutie. Gezien de sociale en andere verkavelingen mochten we tal van

nieuwe inwoners verwelkomen,zodat het bevolkingsaantal de kaap van 10.000 inwoners binnen afzienbare tijd zal overschrij
den. Onze bevolking evolueerde van een typische landbouwbevolking naar een meer verscheiden patroon van werklieden,
bedienden, middenstanders en kaderpersoneel. Mede door de uitbouw van een industriepark en de goede contacten met de
bedrijfsleiders wordt getracht de toekomst veilig te stellen.
Een uitzonderlijk laag werkloosheidspercentage is daar nu reeds het gevolg van.

Het is onze vurige wens dat Kampenhout ook een leefbare gemeente mag zijn, waar elkeen zich kan ontplooien op cultureel,
sportlef of sociaal vlak. Gelet op het rijke verenigingsleven moeten daar alle kansen toe bestaan. Wij achten het nuttig een lijst
van de vereningingen op te nemen in deze brochure, teneinde U in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken.
Wij hebben ook getracht U een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de dienstverlening waarop U recht heeft. In dit kader
worden o.a. volgende rubrieken gepubliceerd;

samenstelling gemeente - en O.C.M.W.- bestuur, doorlichting gemeentelijke administratie en O.C.M.W.- tegemoetkomingen,
onderwijsmogelijkheden, lijst van nuttige adressen van administraties die in ons dagelijks leven een rol spelen. Graag vestigen
wij Uw bijzondere aandacht op de beroepengids, uitgave van het Kampenhouts Middenstandsverbond, die ü samen met deze
brochure overhandigd wordt.

De informatie die U in deze kennismakingsbrochure aantreft, is mischien onvolledig en op bepaalde vlakken erg tijdsgebonden.
Latere aanvullingen en herwerkingen zullen mettertijd noodzakelijk blijken en zullen opgenomen worden in het gemeentelijk
inforrnatieblad dat U trimestrieel in Uw brievenbus zai vinden.

Beste nieuwe Kampenhoutenaar, ik wens U een gelukkig, vredig maar aktief leven bij ons in Kampenhout.

Uw Burgemeester
Marcel Verhoeven
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KAMPENHOUT

de heren van Kruikenburg (de Fourneau de
Cruquembourg), die er twee eeuwen lang over beschik

vroegere hoofdmeierij

ten. Vervolgens zijn de eigenaars van der Linden

Toen op 1 januari 1977 de fusies van gemeenten tot
stand kwamen, was het niet meer dan logisch dat de
grootste gemeente van de streek hoofdgemeente werd
van de samensmelting Berg, Buken, Nederokkerzee! en
Kampenhout. Laatstgenoemde was trouwens ook reeds
sinds de eerste helft van de 14e eeuw hoofdmeierij.
Merkwaardig is wel dat er zich buiten dit administratief
centrum (Kampenhout-dorp) ook een andere strook
bevindt, die praktisch bezaaid is met kastelen en oude
hofsteden. Kampenhout zelf is tenslotte nog belangrijk
omdat het eenmaal de bakermat was van de stam Van
Beethoven.

Reeds in de 12e eeuw treffen we een voornaam ge
slacht de Campenholt aan, waarvan men evenwel niet
direkt de vestigingsplaats kan aanduiden. Wel bestaat
er in de kern van het dorp een groot blok, afgesloten
door Kerk- Dorps-, Schoolstraat en Frederik Wouters
laan, doorsneden door de Kerkwegel, maar dat is dan
ook het enig mogelijke litteken. Het midden van het dorp
kan even goed een oude Dries geweest zijn, waarrond
zich latere bebouwing voordeed (kerk, meierij, schooi,
gemeentehuis, klooster, pastorie).
De streek was oudtijds bezaaid met bossen, vandaar
dat we er ook de naam van de gemeente uit afleiden.

Gelegen op de grens van de Kempen, zou Kampen
hiervan een verbastering kunnen zijn, analoog met het
Latijnse campus, dat veld betekent. Het achtervoegsel
-hout getuigt van een primitief bos of woud. Een andere
grote wijk van het dorp heet Kampelaar,een open plaats
in het bos. Ter Eist sloeg terug op de plaatselijke
elzenbossen, maar werd uitgesproken als«Te Reist».

d'Hoogvorst, de Vinck dè deux Orp en momenteel de
familie de Broqueville.
Langsheen de Hütstraat te Reist ligt het eveneens
omwaterd hof Ten Opstal, oorspronkelijk gebouwd op
een soortdries of opstal,behorend tot hettype van de 13e
eeuw. Tijdens de 16e eeuw hing het af van het leenhof
van Ukkel en werd bewoond door de familie 't Serclaes.

In 1732 bestond het eigendom uit een pachthof,schuur,
stallingen, vieuge, hovingen, speelhuis met omtrent 70
bunder land. Het oudste en naar uitzicht meest

oorspronkelijk gedeelte bevindt zich ten westen, rechts
van een duidelijke bouwnaad in de voorgevel. Naast de
toren bemerken we nog een zijgevel uit de 16e eeuw;de
vierkante toren werd pas opgetrokken in 1908, als
verbouwing van een vroegere paardenstal engroteschuur.
De voormalige hoeve«Ter Loonst»,eertijds vermeld als
leen van de heerlijkheid van Stalle,was in 1474eigendom
van Herman In de Schale. Reeds vermeld in 1162,
groeide deze hofstede later uit tot versterkte burcht. De

onderbouw van de toren dateert vermoedelijk uit de 15e
eeuw. Het bovenste vooruitspringend gedeelte van de
toren en het hoofdgebouw zouden uit de 16e eeuw
kunnen stammen.Opeen buitenmuur van de renaissancetrapgevel staat de datum 1592 in de ankers vermeld. De

poortdoorgang draagt hetjaartal 1752. De basis ervan is
nochtans van oudere datum, te oordelen aan de
schietgaten.

In 1535 was het goed in het bezit van jonker Aert de
Borchgrave,edelman aan het hof van Keizer Karei. Dat
zou in 1538 aanleiding gegeven hebben tot een bezoek
van de Keizer, waarbij de Sint-Sebastiaansgilde en de
bevolking de hoge persoonlijkheid kwamen toejuichen.

kastelen

De heerlijkheid van Wilder of Wildert situeert zich in de
richting Nederokkerzeel. Het oorspronkelijk kasteel van
Wilder dateert uit 1365, maar werd in 1578 vernield,
samen met de daarbijhorende watermolen en de
hofstede. Omstreeks 1630 werd er een nieuwe burcht

opgericht die nochtans in 1823 door een nieuwbouw

hof van Ruisbeek

Reeds in de 15e eeuwse cijnsboeken stond een geslacht
van der Eycken aangetekend, dat het hof Ter Eycken
bewoonde.Later kende men in 1777het hof van Ruisbeek

aan de Dorpeistraat met daaraanpalend de aftekening
van het voormalig kasteel van Ruisbeek (Ferrariskaart).

werd vervangen. In 1912 werd dit kasteel gewijzigd door
toevoeging van een daka la Mansart, met het voorkomen

Dit laatste werd opgetrokken door de praalzuchtige Jan

dat het hedendaags nog bezit. Reeds in 1259 trof men
te Kampenhout een Adoif van Wilder aan, die er een
landgoed bezat. Arnoldus van Wilder was hoofdmeier

Bourgeois omstreeks het midden van de 16e eeuw. Het

voor 1391-92. In 1629 kwam het domein in handen van

geraakte echter in verval tijdens de Franse overheersing
na 1793 en werd later helemaal gesloopt doordat de
Haachtsesteenweg de hovingen middendoor sneed.

De hofstede van het kasteel overleefde nochtans en

O.-L.-Vrouw toegewijd. Het gotisch Mariabeeld, dat er

staat nog te prijk tussen Dorpelstraat en Weesbeek. Het
is een vierkant gebouwenkompleks metduiventoren,dat

vereerd wordt, stamt uit de Mechelse school van om

reeds in 1319 vermeld werd onder de naam Roesbeke.
Eén der oudste muren van het hof bevindt zich aan de

achterzijde langsheen de Weesbeek en is voorzien van
een hele reeks schietgaten. Een achtergebouw schijnt
opgericht te zijn in 1797,zoals uit een muursteen blijkt.
Op een scharnier van de blinden langsheen de
Dorpelstraat 25 staat het jaartal 1823 vermeld. Sedert
1858 kwam de hoeve in het bezit van de familie

Coosemans,zodat men ook van Coosemans' pachthof
spreekt. Sedert 1972 is het hof eigendom van J.L. De
Leener.

Op het gehucht Ruisbeek dient ook de windmolen uit
1632 besproken,gelegen tussen de Aarschotsebaan en
Wildersedreef. Het oud molenhuis bestaat nog, palend
aan de zaal Verbroedering. De windmolen, die in 1818
vernieuwd was, werd echter in 1914 door de Duitsers

afgebrand.

bakermat van van Beethovens stam

Begin van deze eeuw geraakte men ervan overtuigd dat
de voorouders van Ludwig van Beethoven, net als de
ouders van Pieter-Paul Rubens,ooit uit Vlaanderen naar

Duitsland waren uitgeweken. Heel de streek rondom
Kampenhout wemelde destijds van die naam, maar
uiteindelijk kwam men in onze gemeente terecht, waar
reedsomstreeks 1485de wieg moetgestaan hebben van
de oudste gekende stamvader. Jan van Beethoven, die
in 1571 vermeld werd als de overleden vader van Mark
van Beethoven.

Uit talrijke archiefstukken blijkt dat de familie van
Beethoven te Reist woonde, op de plaats tussen de
Aarschotsebaan, Paddezijpstraat, Hof ter Loensten dito
straat. Een dramatisch voorval geschiedde in de 16e
eeuw. Aert van Beethoven was omstreeks 1567 in het

huwelijk getreden met Josyne van Vlasselaer en hun
kinderen werden gedoopt in de Onze-Lieve-Vrouwkerk
van Kampenhout. In de zomer van 1595 liet meier Jan
Baptist van Spoelberch een onderzoek instellen nopens
de gedragingen van Josyne van Vlasselaer, die van
hekserij beticht werd en op 13september van datjaar te
Brussel op de brandstapel kwam.

de Onze-Lieve-Vrouwkerk

Reeds ten jare 1123 was de kerk van Kampenhout aan

streeks 1580. De huidige kerk vervangt een laat-gotisch
gebouw metrenaissance en rococo getinte elementen uit
de 15e eeuw. Rond 1622 werden kerk en toren in brand

gestoken door voorbijtrekkende soldeniers. In 1752werd
de voorgevel hernieuwd in rococostijl en kreeg drie grote
vensters bij. De huidige renaissance predikstoel uit de
17e eeuw stamt nog uit de vroegere kerk.
netgebouw kwam echter in verval en werd in 1870 buiten
gebruik gesteld.
In 1874 werd het gebouw afgebroken en op 18 augustus
1875 ging de kerkwijding door. De nieuwe Onze-LieveVrouwkerk is een bak- en zandstenen gebouw in neogo
tische stijl. De westertoren bezit een spitsboogvormig
portaal; er is een reliëf met Madonnavoorstelling in het
tympanon,gesigneerd J.Laumans,1875.De koorglasra
men zijn van 1939, de klokken van 1783 en 1950. De
andere glasramen dateren uit de tijd van pastoor J. Bt De
Coster (1863-1899); dat was tevens de ambtsperiode
van burgemeester Jozef Frans de Neuf (1854-1877),
wiens naam er eveneens op voorkomt.

andere gebouwen met geschiedenis

De Vleug is een 17de-eeuwse hoeve op Kampelaar,
Wippeweidestraat 10. In 1947 werd nochtans het vroe
gere duivenhok of Vleug afgebroken.
Rondom het huis was er een watervesting,waarvan men
heden nog de sporen ziet. Hier verzamelden zich vroeger
de gildeleden, als ze naar de wipschieting trokken.

De huidige woonst Dorpsstraat 50 was de vroegere
meierij(1768).Op een boogscheutdaar vandaan: Dorp
straat 21,een blikvanger voor rallyrijders met hetstenen
uithangbord«1756 - In het Wit Perdt»,datafkomstig zou
zijn van een vroegere Kampenhoutse Camme(brouwerij).
De herberg«In de Afspanning»nabij de Vierstraten, is
een sterk aangepastgebouw datopklimttotde 18e eeuw.
Hetwaseertijdswisselplaatsvoorpostkoetsen van Leuven
naarMechelen.Nadebrand van 1914 bleefde rondboog
deur met negblokken bewaard in het huidige gebouw.
Langsheen de Aarschotsebaan in nr.96 bevindt zich de
voormalige afspanning van de postkoets Brussel-Aar
schot met vroeger opschrift:«Op het Zandvliet - Tappen
goed bier en geven goed logies » opgericht in 1728.Deze
wisselplaats voor paarden was ook ingesteld op verdedi
ging : getuigen daarvan de twee nog bestaande schiet-

gaten in het rechtergebouw. Rondboogdeur met kwarthol
beloop, voorzien van geprofileerde imposten, bewerkte
sluitsteen en druiplijst.
Aan de Frederik Woutersiaan 3 een boerenhuis waarin

zandstenen elementen werden herbruikt; vensteromlij
stingen met negblokken, kruiskozijn en middenkalf, een
rondboogdeur met imposten (jaartal 1795), druiplijst en
sluitsteen.

Op Wilder, aan de Bukenstraat, een boerenhuisje met
één bouwlaag en zadeldak, in een gevelsteen boven de
deur gedateerd 1784. Zandstenen rondboogdeur met
negblokken en geprofileerde imposten.
Sint-Jozefparochie onder Reist
De eerste kapel aan de Hutstraat,ingewijd op 17septem
ber 1861, werd na een halve eeuw vervangen door een

nieuwe kerk, waarvan de eerste steen in 1908 gelegd
werd. In augustus 1914 werden door de Duitsers zowat
80 huizen van de parochie in de as gelegd. Ook de kerk
werd niet gespaard. Na de oorlog kwam alles weer in de
plooien en in 1928 werd er een nieuw orgel ingespeeld.
De eerste klok uit 1909 diende na de brand hergoten.Ze
kreeg opISaug. 1943 gezelschap van twee andere, De
twee grootste werden in 1943 door de Duitsers uit de
toren gehaald en dienden in 1951 door nieuwe vervan
gen.

Kampenhout is sedert enkele jaren bezig met de uitbouw
van een sociale woonwijk te Reist. Alles samen zullen
hier mettertijd zowat 115 nieuwe woningen voor een
nieuwe bevolkingsaangroei instaan. Particuliere verka
velingsinitiatieven in het Weisetter en het Rood Klooster
bieden percelen voor nagenoeg 200 bouwlustigen.
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HOF VAN VOLMERSELE (1730) - GERESTAUREERD (1966)
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HET TORFBROEK(1932)

BERG

en zijn oude woonkern Lelie
Dat men zich te Berg in het Brabants heuvelland bevindt,
blijkt uit de plaatselijke toponiemen. De naam Berg zelf
liegt er niet om en de helling is goed merkbaar vanuit het
diepergelegen Duistbos. Het Hellebos aan de overzijde
draagt ook in zich de stam van het woord«helling». Het
Torfbroek vormt opnieuw een moerassige laagte,palend
aan Nederokkerzeel en weer klimmend in de richting
Everberg. Hier ontmoet mén trouwens de Daal, wat ten
overvloede onze stelling bewijst.

Dewandelaarzou ongelijkhebben,niet eerst hetgehucht
Lelie te bezoeken,alvorens het dorp zelf aan te pakken.
Lelie is een veel voorkomend woord in Vlaams België met
de betekenis van doorgang over een waterioop,wat in dit
geval op de Barebeek slaat. Dit vergeten piekje was
vroeger de oorsprong van de heerlijkheid. Hier stond
immers het kasteel der heren van Lelie,waarvan de grote
omheiningsmuur pasenkelejaren geledengesloopt werd.
Toch blijven er nog heel wat afhankelijkheden te zien.
Het voormalig koetshuis, gebouwd in 1766 en thans
volledig witgekalkt, toont nog de bogen die de oude
boerderij overspanden. Aan de zijde van de Leliebaan
ziet men nog het wapen van de familie Van Steelant.

Een zandstenen verbindingsmuur met de stallingvleugel
stamt nog van de middeleeuwse burcht,te merken aan de
schietgaten. De langsschuur op de achtergrond,
paralleellopend met de Haachtsesteenweg, dateert uit

van Bulsom naar de heide

De vroegere Vollesommerdries is waarschijnlijk verwant
met de naam Bulsom, waar thans een in 1966 knap
gerestaureerde hofstede uit 1730 toont wat nog overblijft
van het oude Hof van Volmersele. Dat erf strekte zich

vroeger achterwaarts uit als een traditionele vierkante
hoeve, waarvan thans nog alleen de pachterswoonst
bestaat.

Een gedenksteen inde voorgevel wil hetdoen voorkomen,
datdit hetgeboortehuiswas van Willem Eekeleers(18831954), schepen der stad Antwerpen,volksvertegen
woordiger en oud-minister. In feite stond zijn wieg aan de
Aarschotsebaan, rechtover de hoeve van Goossens,

naastde huidige woning nr.37. Het huisje brandde echter
af, zodat het Antwerps stadsbestuur zijn toeviucht nam
tot het latere woonhuis van Willem Eekeleers op de SintServaasstraat, om daar de plaat aan te brengen.

De omgeving van de Sint-Servaaskapel op de Bergse
Heide telt nog weinig echte heidegrond. In 1433 is hier
sprake van een Sint-Servaasdoornstruik. Later wordt er
een kapel gebouwd, die in de 18e eeuw hersteld en
vergroot werd. De Luidklok,gegoten door Peter Van den
Gheyn, werd hier pas in 1953 aangebracht. Ze was in
1570gegoten voorde Sint-Lambertuskapel te Lelie,waar
ze tot in 1911 ophing.

Als gevolg van het groeiend aantal landbouwbedrijven op
deze uithoek van het dorp,werd op 18augustus 1963een
nieuwe Sint-Servaaskapel ingewijd,op zowat 100 m van
de oude.

1647.Ze werd deels tot woonhuis verbouwd.
het Lemmeken

Via de Watermolenstraat bereikt men aan zijn linkerhand
de met struikgewas begroeide puinen van het vroegere
Hofvan Lelie,datrond 1835werd gesloopt.Eenbouwvallig
schuurtje rechts wasdeschool van vorige eeuw.Tenslotte
bereikt men het nrolenaarshuis met sporen van het

vroegere molenwiël en de Molenbeek. De voormalige
herberg « In den Molensteen », Watermolenstraat 2,
werd thans fraai gerestaureerd.

Twee prachtige wandelingen liggen op liefhebbers te
wachten, vertrekkend vanop de Haachtsesteenweg. De
eerste voert u doorheen wijdse landerijen naar hetgehucht
Lemmeken,de andere toont u een historisch moeras,het

Torfbroek, dat zijn naam ontleend heeft aan zijn
natuurkundige samenstelling van turfbodem en
veengrond.

Voordeur met rondboog en uitspringende sluitsteen en
geringde posten, verder een smal riemprofieltje,dat naar
beneden toe uitloopt op spiraaltjes. Bekronende
gevelsteen met initialen IDC/LVCM/1740. Stenen
uithangbord in de spits toelopende zijgevel met

Onderweg, bezijden de Leliebaan, ontmoet men twee
eenvoudige veldkapelletjes,hetene uit1680en toegewijd
aan het H. Hart, het andere uit 1877 en opgericht voor

molensteen, bierkruik en schenkkan.

1617 tot 1700 als Hof te Kandriessche.

O.-L.-Vrouw van Lourdes. Het einddoel van onze tocht

is eigenlijk de prachtige bewaarde hoeve,vermeld vanaf

In de puntgevel van de orspronkelijke woning werd drie
eeuwen geleden een puntdicht gebeiteld in oud

Brabants:«Wiltghyzynbehauwen.Soosultdy niemant
veul betrauwen.Daerom doet naer myn bediet:alsietmen
die liên, men kintse niet». Daaronder bevond zich een

muurkapelletje,datnaderhand evenwel werd uitgebroken,
toen ereen schuurtegen het hoofdgebouw werd opgericht.
Zo komt het dat men in de nieuwere bakstenen zijgevel
van dit bijgebouw,aan de straatzijde, nu volgend inschrift
te lezen krijgt:« 1645 - Ter eeren Godts en zijn glorie,
Maria's groote victorie,en tot Servaes Godts Memorie ».
Van de pude inplanting van het hof getuigt ook een poel
bij oude wilgen als overblijfsel van een gracht.

het dorp Berg

Om onze tocht doorheen Berg te beëindigen, gaan we
tenslotte de Bergstraat zelf afwandelen, waar we op nr8
de vroegere zustersschool aantreffen,gebouwd in 1907.
De bestbewaarde hofstede is wel het nr 52 met boven de

voordeur een steen: AV MA 1768. In de voorgevel twee

voormalige kruisvensters met sponningbelóop alsook
een kloosterkozijn met uitspringend middenkalf. In de
linkergevel een typische steunbeer en ernaast een
traditioneel rondboogdeurtje metdruiplijst, kwartholleneg
en geprofileerde, uitspringende imposten.
Het nr63is een boerenhuis,in de kern opklimmend tot de
17e eeuw, doch later herbouwd. Daarnaar verwijst een
steen metjaartal 1856 in het langschuurtje.

Het gedenkteken der gesneuvelden op het Kerkplein
werd bovenaan eveneens versierd met een nabootsing
van de schandpaal.
Van het kerl^e dat in 1620 werd opgetrokken, blijft thans
maar alleen de onderbouw van de toren over. Men merkt

duidelijk aan de witte steen rondom het ingangsportaal,
tot waar dit behouden bleef. De spil uit 1628 moest bij de
bouw van de huidige kerk plaatsmaken voorde verhoging
van de toren in baksteen. Hetgebouw brandde af in 1622
en werd in 1640 hersteld. Ook het uurwerk dateert nog uit
die periode; het draagt immers het jaartal 1641. Op de
viering van het torengebouw vindt men binnenin nog de
vermelding J.D.E. Quishoudt 1716.
Daar de kerk in 1769 zwaar te lijden had van een
onweder,kwam ze danig in verval,zodat men genoodzaakt
was in 1794aan nieuwbouw te denken,maar door allerlei

betwistingen kwam die pas in 1830 volledig klaar.In 1844
werd er een kruisweg opgehangen, maar deze werd in
1925 vervangen door een nieuwe, geschilderd door L.
Dendooven - Michaux uit Leuven. Het eerste orgel werd
al vermeld in 1785, maar werd in 1918 vervangen door
een ander gebouwd door V. Vande Loo uit Rotselaar. Op
het hoofdaltaar ziet men een Kruisafneming in Lodewijk
XlV-stijl door Aug. De Succa, terwijl de biechtstoelen en
predikstoel in Lodewijk XV-trant zijn gemaakt. Verder is
er barokke meubilering.
De nieuwe kerkvloer bedektjammergenoeg degrafsteen
van Carolus Benedictus Van Steelant,die in 1772overleed

in het Torfbroek

Vanop de Haachtsesteenweg leidt de Torfbroeklaan de
bezoeker binnen in een van de drassige veengronden,
die reeds rond 1200 een vrijgoed uitmaakten van de
hertogen van Brabant. Meteen keure van 1242verleende
Hendrik III aan de inwoners van Berg het vruchtgebruik
over struikgewas, vijvers en turfgronden. Alleen het
jachtrecht bleef hem voorbehouden.

kerk en pastorie

Toen de Bergstraat in 1904 verbreed werd, stootte men
voor de kerk op een oude schandpaal. Hij werd
wederopgericht links van het kerkgebouw. De top ervan
is bekroond met het wapen van de heren van Steelant; hij
stamt derhalve uit de periode gaande van 1693 tot einde
18e eeuw.

als heer van Berg.In de doopkapel staat nog een bidbank
van 1645,voortkomend uit de gesloopte kapel van Lelie.
Deze Sint-Lambertuskapel bezattevenssedert1529 een
triptiek van de hand van Michel Coxie (1499-1592). In
1906 werd het naar de kerk van Berg overgebracht,waar
het nu te prijk hangt vooraan in het koor. De restauratie
werd niet geheel uitgevoerd.

We besluiten het hoofdstuk Berg met nog even te wijzen
op de etymologische betekenis van het woord
« Duistbos », dat de grens vormt met Steenokkerzeel.
Men kan het ontleden als«de Horst»of«de Heurst»,
een toponiem die ook onder Kampenhout voorkomt.

In oude geschriften werd hij genoteerd als dHorst of
dHeurst,watin dialektuitspraak terug te leiden istot Duist.
Horst betekent hogergelegen land, met struikgewas
begroeid; ook bos in het algemeen.

NEDEROKKERZEEL

nog heelwat herinnneringen aan de voormalige priorij
bevat.

Hier stonden immers de hofsteden van het kasteel,
en het Huis van List

Hoewel Nederokkerzeel aan geen enkele grote steenweg

paalt, moet het tijdens voorbije eeuwen toch een
belangrijke plaats geweest zijn. Tien eeuwen geleden
hing hetaf van de abdijvan Denain,waarna het op24juni
1256in bezitkwam van de Sint-Michielsabdij uitAntwerpen
en daarvan tot bijde Franse revolutiezou blijven afhangen.
Het domein van List groeide mettertijd uit tot een
omvangrijk geheel,dat door de abdij zelf werd uitgebaat
en beheerd dank zij bemiddeling van provisoren of
rentmeesters, die ter plaatse verbleven in het Huys ter
List.

Volgens een kaart van 1661 bezat voornoemde abdij
toenmaals niet minder dan 345 ha grond op

waarvan er nog twee hedendaags kunnen bewonderd
worden.Op nr24van de Liststraatis er een dubbelwoonst,
waarvan het rechtergedeelte schijnbaar het oudste is.
Het hoofdgebouw links draagt een sierlijke zonnewijzer
met de vrome vermaning:«Aensiet den tijt -1780».

Het oudste nog bestaande huis van Nederokkerzeel is
nochtans het nr 26, dat uit 1519 dateert. Het werd knap
gerestaureerd door de huidige bewoner. Binnen de
zitpiaats is er een muurkapelletje met houten omlijsting
als minimodel van de nabijgelegen kapel uit 1887,
gebouwd doorJoannesSergijsels.Hier in dit huis woonde
immers Pieter Sergijsels. Verder bewonderen we nog
een alkoof,een open haard en een ingebouwde wandklok.

Nederokkerzeel.

Neder- en Steenokkerzeel komen allebei voort van het

gebied Ochinsala,datdoor Pepijn van Herstal(gestorven
in 714)aan de abdij van Sint-Truiden geschonken werd,
samen met het landgoed Ham. Naar laatstgenoemde
term verwijst nog hedendaags het landgoed Ter Ham
onder Steenokkerzeel, terwijl Ochinsala later het
voorvoegsel Steen - bekwam vanwege de aldaar
gebouwde burcht,terwijl Neder-hetlagergelegen gedeelte
van het domein aanduidde.

onder de Sint-Michielsabdij

In de Kroniek van List, het memorieboek van de priorij,

Ook de hofstede«Het Rood Cruys » behoorde aan de
abdij. Gelegen aan de Laarstraat 40 is het een semigesloten kompleks in Brabantse vierkantbouw, aan
straatzijde voorzien van een steen met abtsembleem en
het jaartal 1679. Bijzonder fraaie rondboogdeur met
bovenaan bekronend oculus. Boerenhuis in oversteek

aan de erfzijde met een gedeelte van de gevel in leem,
met vensters die tocht naar de zolder toelieten. Hier was

waarschijnlijkde hooizolder van deze Camme(brouwerij)
gelegen, hoewel de Camme zelf was ondergebracht in
het middengebouw aan straatzijde, met bovenaan jaartal
1720; links de brouwersput.

kunnen we de evolutie van het Kasteel van List voet voor

voet volgen. Aan de oudste gebouwen werd in 1760 een
grote tiendeschuurtoegevoegd.In 1848wordter melding
gemaaktvan een paardestal.Plunderingen kwamen voor
in 1635 en 1796. De ganse priorij werd op9vendémiaire
van hetjaar V aangeslagen door de Fransen en publiek
te koop gesteld. In 1836 kwam het in bezit van baron
Vanderiinden-d'Hoogvorst,die het tot de grond toe deed
afbreken. Naar verluidt zou het portaal van de SintAntoniuskerk te Buken opgericht zijn met steen,
voortkomend van het Huys van List.

Op oude kaarten kan men nog de inplanting van het
kasteel van List terugvinden. De Nieuwe Kassei naar
Kampenhout maakt er trouwens een bocht omheen,wat
een duidelijk litteken is van de plaats waar het vroeger
stond. Van daaruit vertrekt trouwens de Liststraat, die
10

de Spaanse hoeve

De belangrijkste brouwerij van het dorp bevond zich
nochtans aan de Peperstraat, in de richting van List. Ze
werd in 1796 evenwel niet gebrandschat,doordatze niet
behoorde totde goederen van List.Opde Caert van Lister
Huys uit 1661 staatze inderdaad.daaronder niet vermeld.
Het is bijna een copie van de oude dorpscamme te Perk
(1652), wat wel op dezelfde bouwmeester wijst. De
stallingen aan de straatzijde dragen hetjaartal 1654,wat
de stelling bevestigt. Te Nederokkerzeel bestaan echter
ruimere hopzolders, zelfs in verdiepingen boven elkaar
gelegen.

Op een drietal plaatsen in hetwoonhuisen de droogzolders

PAROCHIEKERK TE BUKEN

Op het kerkje van 1612 bediende men zich nog van een zonnewijzer, die bewaard is gebleven rechts op de voorgevel van 1620. Er
is voornamelijk barokmeubilering:glasraam 1662,lambrizering 1653en 1665,sakristiekast1643,orgel1731. Tegen de westmuur
barokke grcfsteen van Filip Lambrechts, eerste erfheer van Nederokkerzeel, die overleed in 1663.
Rechts van de kerk bevindt zich de pastorie. Over de eerste pastoorswoonst licht de Kroniek van List ons in:ze stond er al voor
1300.

Op de Caert van Listers Huys was ze gelegen even verder dan de inplanting van het huidige gebouw.Ze werd in 1662 de prooi der
vlammen.Nog dat zelfdejaar werd de heropbouw aangevat en kon pastoor van Herlsen,die inmiddels op List had verbleven, zijn
woning weer betrekken.
De huidige pastorie dagtekent van 1877 en werd gebouwd in de Spaakstijl van vorige eeuw, zijnde dubbelhids met twee
verdiepeingen.Een herinneringssteen boven de voordeur vermeldt hetjaartal. Van de vroegere pastorie bestaat nog de gedeeltelijk
bewaarde omheiningsmuur in zandsteen, die in 1877 met brikken werd opgehoogd.

zijn nog brandsporen te zien. Herbruikbare kepers met
vroegere inkepingen,mooie gebeiteldezandstenen tussen
andere ruwere exemplaren,wijzen erop dat de vroegere
Camme wellicht in 1622 werd platgebrand,zoals menige
andere hofstede in hetdorp.Rechts buiten de hoeve leest
men ookduidelijk uitsteunberen en druiplijsten de hoogte
van het vroegere gebouw af. De achtergevel van het
woonhuis vertoont verder een fraaie korfboogdeur, die
weinig in overeenstemming is met de slankheid van de
nieuwbouw en dus mogelijk aan de oude hoeve kan

Nog aan de Peperstraat 7 kunnen we op het binnenhof
kennismaken meteen stijlvol gebouw uit 1617,eveneens
een vroegere camme, met mooie gewelfde brouwkelder
onderaan.

Alle gehuchten van Nederokkerzeel bezitten ook minstens

één Onze-Lieve-Vrouwkapel. Op het Laar bevindt zich

Terwijl het Torfbroek in de 12e eeuw nog praktisch geen
bewoning bevatte,bestond er nochtans al een watermolen
op Ter Balkt,die in 1154door Denain overgedragen werd
aan de Sint-Michielsabdij.De meeste geschiedschrijvers

een eenvoudig classicistisch gebouwtje in zandsteen uit
de naburige groeven,daterend uit 1734,zoalsaagegeven
op hetfronton en tevens verwerktin tweechronogrammen
«Maria wilt Nederockerzeel uwen bijstant geven»en
«Eer datghijvan her wegh vertreckt,eerst'Wees gegroet
Maria' spreekt». Sobere pilastergevel bekroond met
geprofileerd fronton met vaasmotief. Gerestaureerd in
1934 o.l.v. prof. L. Lemaire. Het eiken Onze-LieveVrouwbeeldje uitde eerste helft van de 16e eeuw werd er
tijdens de nacht van 12op 13 mei 1975 door onbekenden

laten zich verlokken door de datum van 1626 in de ankers

gestolen:

toebehoord hebben.

balktermolen uit 1154

van het huidig kasteel. Begin van deze eeuw bestond er
enkel een ruime villa met achteraan de watermolen. Het

was pas in 1912 dat dit gebouw het uitzicht van een
kasteel kreeg.

Eén der vroegere eigenaars,Jaak Wittman,een verwoed
verzamelaar, deed overal jaartallen inmetselen, die hij
elders opspoorde. Zo is er binnenin een schouw met
jaartal 1663,verder een deuromlijsting op de binnenkoer
met vermelding « Anno 1767 ». De kapel kreeg een
wijdingssteen uit 1703 en het vroegere molenhuis werd
bekroond met een renaissancespits uit 1731. De

zuidergevel bevat een rondboogdeur metjaartal 1720 en
daarnaast een bas-reliëf met landbouwwerktuigen uit
1745. Prof. Mertens de Wilmars, huidige bewoner,
waarschuwt voor verkeerde interpretatie van de cijfers.
Hij liet trouwens zelf de kapel inwijden in 1957.

Aan de Balkenstraatheeft men een tweede kapel toegewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.
Neoclassicistische stijl, gedateerd uit 1857,gemarkeerd
door een mooi geschilderde pilastergevel, uitlopend op
een fronton en voorzien van een rondboognis. Aan de
bocht van de Bogaerdenstraat werd in 1954 een nieuw
kapelletje opgetrokken onder de betiteling Onze-LieveVrouw der Armen.

Tenslotte gaat onze aandacht naar de Onze-Lieve-

Vrouwkapel aan de Liststraat, vrij groots van opvatting,
gebouwd in 1887 ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van
zeven Weeën. Bovenaan de tekst:«O ménsch,zet hier
geen voet, of zegt:'Maria, wees gegroet'», wat een

duidelijke nabootsing is van de tekst uit de kapel van Laar
(1734).Links bovenaan de naam van de bouwer:Joannes

er nog, opgericht in 1817,zoals uit de ankers blijkt.

Sergijsels, rechts de aanduiding : in religioso B(eat)i
Alexii Ord(inis), hetgeen betekent : als geestelijke der
Orde van de gelukzalige Alexius. Hij was inderdaad
broeder bij de Alexianen te Tienen.

grot van peer-toon

eerste romaanse kerk (12e eeuw)

Tot na de tweede wereldoorlog kwamen de mensen van
heinde en verre op beeweg naar de grot van Onze-LieveVrouw van Lourdes,gelegen Peperstraat 26.Ze werd op
7 april 1877 plechtig ingewijd. De bouwer ervan was
Petrus- Antonius Mathijs, een ex-broeder die nog dienst
had gedaan in de gevangenis"van Vilvoorde.

De hedendaagse Sint-Stefanuskerk werd gebouwd op
de driehoek van het Binnenveld,aan de splitsing van de
Dorpstraat met haar typische driehoekige dries. Zolang
er te Nederokkerzeel geen sprake was van de SintMichielsabdij, kon men er zich verzoenen met dat
eerste onooglijke dorpskerkje in de aard van dat van

In 1686werd opdeGrevenberg een windmolen opgericht,
die echter in 1931 afbrandde. Enkel het molenhuis staat
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Humelgem. Maar vanaf 1290 kreeg de abdij het recht er
een meier en zeven schepenen te stellen en waren het
ook eeuwenlang praktisch altijd witheren van de abdijdie
er pastoor werden.

Zodoende kon de gekende abdij niet langer genoegen
nemen met een eenbeukig bidoord. In de 13e eeuw
hadden dan ook reeds talrijke verbouwingen plaats. Van
het kerl^ van voor 1290 zijn nog sporen van bedaking
zichtbaar op de westermuur van de toren. In 1294 werd
er een kapel aangebouwd,waarin men thans nog de preEyckiaanse muurschiideringen kan zien. Zonder
onderbreking werden er nu doorde abdij nog onderdelen
aan toegevoegd:koor metlaat-gotische vensters(1612),
tiendeklok (1616), zijbeuk (1627) en asymmetrische
westpuntgevel met opschrift anno 1628.

In 1646werd een nieuw hoofdaltaar met portiek opgericht,
waarvoor de prelaat het nodig achtte een koorvenster

immers de plaats bij de beuken. Het gedeelte van het
dorp,gelegen ten noorden van de vaart(Neder-Assentse
Dries)is wegens gebrek aan verbindingswegen,sterk op
Wespelaar afstemd. In 1970 waren er in Buken 45
gemengde land-en tuinbouwbedrijven met een
gemiddelde oppervlakte van 3,8 ha.

Veel geschiedenis valt er ook niet te rapen. De
dorpsheerlijkheid was in het bezit o.m. van de families
Schotte, Christyn (ca 1634), de Haeze en de Robiano.
Territoriaal maakte hetdeel uitvan het hertogdom Brabant.

Op kerkelijk vlak was het oorspronkelijk ondergeschikt
aan de parochie Bertem, wat zeer eigenaardig aandoet,
vermits Winksele, Veltem en Meerbeek er nog tussenin
lagen en behoorden tot het prinsbisdom Luik. Het moet
ons dan ook niet verwonderen dat er pas rond 1425 van
een eerste kapel sprake is. In 1505 behoorde het nog
steedsaan Bertem,ingedeeld onder het bisdom Kamerijk.

met brikken te laten dichtmetselen; de twee andere

Na het ontstaan van het bisdom Mechelen in 1559,zou

ramen gingen dezelfde weg op in 1758. Drie eeuwen
later staan ze nog steeds blind. De vierkante hoekstenen
toren met romaanse kern uit 1290 werd verhoogd met
een bovenbouw waarin scherpe spitsvormige galmgaten;
op een gevelsteen in de Zuidermuur gedateerd ; anno
1716. Het kerkgewelf draagt geometrische ornamenten
in stukwerk en centraal jaartal 1723. In 1832 werd de
nieuwe sakristie opgericht.

aartsbisschop Mathias Hovius of Vandenhove het
nochtans in 1687 losmaken als parochie, doordat de
moederkerk van Bertem erzowattwee uur gaans vandaan
lag. Daarom werd het trouwens door de pastoor van

BUKEN

de kleine broer

Als vierde gemeente, die op 1 januari 1977 met
Kampenhoutgefusioneerd werd,betekende Buken geen
grote inbreng,vooral dan omwille van zijn aantal inwoners,
dat tijdens de jongste jaren tussen 300 en 400
schommelde. In 1945 telde het nog 404 ingezetenen, in
1947waren heter417,in 1965 nog 365,in 1971 weer 371
om tenslotte op 31 december 1976 over te gaan naar
Kampenhout met 371 inwoners. Ook in oppervlakte kon
het zich niet meten met de andere deelgemeenten,
vermits het nauwelijks 216 ha besloeg.

Evenals de naam Boekt onder Perk, is ook Buken een

toponiem uitde klasse van de boomnamen.Het betekent

Tildonk bediend.

Volgens Verbesselt is de enige binding tussen Buken en
Bertem te vinden in de Bertemstraat, verlengd door de
Haachtstraat doorheen Veltem. De abdij van Corbie
verkreeg in 75 van abt Adelardus, kleinzoon van Karei
Martel, een reeks domeinen w.o. Bertem, Neerijse en
Huldenberg in deze streek. Voornoemde auteur ziet dan
ook in Buken een aanhangsel van het domein Bertem
sedert de 9e eeuw. Dat Buken zolang onder Bertem
ressorteerde, wijt hij aan het feit dat het eeuwen lang
beboste en heidestreek is gebleven tussen omliggende
grote dorpen als Kampenhout, Erps en Herent.

Belangrijk is ook dat Buken zich vroeger een eind verder
onder Veltem uitstrekte langs de Haachtstraat tot tegen
het Hof van Rekem, maar hiertegenover drong
Kampenhout met ca 100 bunder van de wijk Assent
binnen in het huidige Buken. Ook Tildonk kwam tot
dichtbij de kerk van Buken nabij de SintRochuskapel,waardoor de zielzorg tussen beide kan
uitgelegd worden. Tildonk was de dichtsbijgelegen
parochie voor er sprake was van een kapel vanaf
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1425 tot 1687. Deze toestand moetzeer oud zijn, verm its
het Kapittel van Kamerijk,patroon van Herent-Tildonk,er
tienderechten opeiste.

Ze kreeg Sint-Antonius-Abt als patroon, wat een
modeverschijnsel was in die tijd. Als patroon van
landbouwers en veestapel was hij te Buken op zijn plaats,
waar zijn verering dan ook uitgroeide tot een belangrijke
bedevaartplaats.

het hof te Rekem

Op een kaart van 1642, nagetekend door T.J. Christyn in
1690, komen een aantal namen voor, die te Buken nog
steeds in voege zijn : onder Assent; de Leybeke (grens
met Kampenhout); d' oude Haeghestraet; de schoon

Even over de grens van Buken,op grondgebied Veltem,
langsheen de Haachtstraat 120, bevindt zich het Hof te
Rekem,een hedendaags bouwvallige en verlaten hoeve,
waarvan de aarïhorigheden opgesteld staan rondom een
eertijds gekasseid erf. Rondom zijn er nog sporen van de
vroegere grachten waar te nemen, gespijsd door de
Weisetterbeek en getuigen van een eertijds versterkte
hofstede. Het boerenhuis beziteen oude traditionele kern

in Spaanse baksteen, verder zandstenen plint en
hoekstenen in ijzerzandsteen. Tijdens de vorige eeuw
werden de muuropeningen verbouwd.
Vermelden wij tenslotte nog datde laatste burgemeester
van Buken, Gerard Waarzeggers, sedert 1938 (dat
betekent meer dan 38jaar lang) het gemeentelijk roer te
Buken in handen hield. Ook dient erkend dat dit dorp,
niettegenstaande zijn klein aantal inwoners, nochtans
prat mag gaan op een relatief sterk verenigingsleven.

eerste kapel aan de Haachtstraat

Over de oorsprong van de eerste kapel bestaat een
uittreksel van de stichtingsbrief van 23 augustus 1425,
waarbij Jan vander Thuynen bepaalde dat hij wilde
begraven worden in de kapel, die hij er gesticht had.
Tevenswerd er melding gemaaktvan Johannesde Ende,
als clericus van deze kapel. We mogen dus aannemen
dat er kort voor 1425 al een kapel te Buken opgericht
werd,die een eigen koster bezat,die voor het onderhoud
moest instaan.Blijkbaar had destichter toelating bekomen
om er inwoners van het gehucht te laten begraven,
wegens de verre afstand tot Bertem. Maar het dooprecht
bleef in de moederparochie,zoals blijkt uit volgend stuk
van 1505:« de hunne kinderen aldaer(Bertem) moeten
ten doope draeghen».

Eerst in 1687 kreeg Buken het statuut van zelfstandige
parochie, waarbij weer de afstand tot Bertem
doorslaggevend was. Promotor hiervan was Johannes
Philippus Christyn, baron van Beisem,Assent en Buken.
Aldus werd Buken één van de eerste parochies uit een
reeks, die zou voortgaan tot in de 18e eeuw.
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haeghe straet(nu Schoonstraat). Daarop vinden we ook
«de Cappel» afgebeeld, naast het huis van Frans de
Witte en Engel den Smedt. Het kadaster kent nog als
toponiemen : Hoenderveld, Assentse Dries, Neder
Assentse Dries, Lindeblok, Lage Bleuken, Oude Hage,
Perelareblok en Kleine Heide. Beneden-Veltem is een

woonkern die parochieel aansluit bij Buken. De
Weisetterbeek doorkruist praktisch het hele grondgebied,
komende uit Veltem en stromend in richting Kampenhout.

Sint-Antonius-Abtkerk

We vinden de kerk ingeplantjuist buiten de belangrijkste
woonkern, gevormd door de Haachtstraat en de
Brusselsestraat(van Tildonk naar Kampenhout).De oude
kern nabij het kruispunt was blijkbaar al ingenomen door
bebouwing,toen men de eerste kapel oprichtte,die aldus
haarplaats kreeg langsheen de hoofdstraat, even buiten
de agglomeratie.

Na een aantal verbouwingen tijdens het midden van
vorige eeuw, doet het kerkgebouw zich thans voor met
ingebouwde toren, een koor met driezijdige absis met
aanpalende sakristieên, en een driebeukig schip.
Als bouwmateriaal werd baksteen aangewend, verwerkt
met zandsteen. De vierkante barokke toren van rond

1700 wordt bekroond door een leien peerspits.

Het koor is in feite het vroegere schip en dateert uit
dezefde periode als de toren. Het huidige schip en zijn
voorgevel in neo-barokstijl zouden teruggaan tot 1842.
Rond die tijd werd te Nederokkerzeel het Kasteel van List
afgebroken, zodat de ingangspoort ervan diende als
toegang tot het kerkportaal te Buken.
Tijdensde Franse bezettingsperiodezou Buken afhangen
van het kanton Kampenhout, samen met Berg,
Nederokkerzeel, Steenokkerzeel, Ham, Wambeek
en Nossegem.

In 1821 was er sprake van de kapelanie in de kerk te
Buken op te heffen,zodat de gelovigen aldaar naar
Berg zouden moeten komen voor het vervullen van
hun godsdienstige verplichtingen.De gemeenteraad
van Berg voorzag dat zijn eigen kerk dan te klein
zou uitvallen,waarbijvergroting nieuwe kosten zou
veroorzaken. In zitting van 25 juli 1821 werd dit
voorstel dan ook verworpen, gezien Buken op
anderhalve mijl van Berg verwijderd lag, dat de
wegen tussen beide doipen in de winter onbegaan
baar waren en dat er nooit voorheen tussen de

inwoners van beide dorpen betrekkingen hadden
bestaan.

Het kerkinterieur werd aangepast in 1920 na de
verwoestingen van de eerste wereldoorlog. Buken
werd immers tijdens de augustusdagen 1914
grotendeels platgebrand en verscheidene personen
werden er terechtgesteld door de Duitse bezetter.In
de kerk staat een barok Sint-Jozefbeeld en een
kerkhofkruis dateert uit 1778.

De pastorie werd opgericht in 1922, nadat ook de
vorige verwoest was.

In de zijgevel links bovenaan herinnert een steen
hieraan : « Désormais, dans la paix, parle encore,
des morts ».Hetgebouw werd zwaar geteisterd door
een brandramp op 28 januari 1978.

II uw QTME'E^ffE'S'ES'TUUli
1. Het College van Burgemeester en Schepenen

B. Taakverdeling:
Burgemeester M. Verhoeven

A, Samenstelling
Burgemeester:

Burgerlijke Stand
Bevolking

Marcel VERHOEVEN

Pensioenen / Sociale Zaken

Aarschotsebaan 93, 3090 Kampenhout

Personeel

Politie

(D (016)655258

Tewerkstelling
Industrie

Schepenen:
JosVANTIEGHEM

Grootveldstraat 9, Berg

® (016)65 54 89
Victor PEETERS

Wildersedreef 20, Kampenhout
© (016)655863

Info

Jos Vantieghem - Ie Schepen :
Openbare Werken
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening
Dorpskernvernieuwing
Huisvesting
Europese Zaken
Lea Vandermeiren:

Onderwijs
Jean MEEUS

Voortstraat 53, Kampenhout
© (016)6570 77
LeaVANDERMEIREN

Middenstand

Jeugd en Gezin
Bejaardenzorg, Derde Leeftijd
Afgevaardigde OCMW
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur

F. Wouterslaan 1, Kampenhout

© (016)655387
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Jean Meeus;

Thiebaut Marie Loulse

Financiën

Begroting
Beheer

Gebouwen

Volksgezondheid
Sport
Leefmilieu en groenbeleid
Verkeersveiligheid

Fazantendal 20, Kampenhout

(016)65 54 74

Dekeyser René
F. Wouterslaan 27, Kampenhout

(016)65 67 99

Van Dessel Freddy
Aarschotsebaan 107, Kampenhout

(016)65 69 81

Demesmaeker Frangois
Fazantendal 39, Berg

(016)65 61 22

Van Ingelgom Paul
Nederokkerzeelstraat 7, Berg

Victor Peeters:

Onderhoud wegen
Riolering
Landbouwwegen
Werkliedenpersoneel

Verbiest Frans

Liststraat 30, 3092 Kampenhout

(016)655396

Sm ets Willy
Kasteellaan 43, Nederokkerzeel

(016)65 6388

Peremans Stefaan

C. Zitdagen:

Liststraat 11, Nederokkerzeel

(016)65 50 61

Burgemeester en Schepenen:

Verdeyen Sylvain
Laarstraat 38, Nederokkerzeel

(016)65 51 09

De Coster Agnès
Heideweg 18, Kampenhout

(016)65 71 60

Van Roy Paul
Liststraat 34, Nederokkerzeel

(016)65 77 39

Vander Mynsbrugge Frangis
Jagerslaan 23, Nederokkerzeel

(016)65 71 62

dinsdag 19.00u tot 20.00u
Burgemeester:

vrijdagnamiddag na afspraak
Lea Wouters - Vandermeiren :

dinsdag 16.00u tot 16.30u
Jean Meeus;

dinsdag
19.00U tot 19.45U gemeentehuis
20.00U tot 20.30U sporthal Zeypestraat
Kampenhout

Baert Emmanuel

Jagerslaan 34, Nederokkerzeel

(016)65 53 48

B. Vergaderingen

De Gemeenteraad vergadert iedere 2de donderdag van
2. De Gemeenteraad

de maand.

A. Samensteiiing
Schoevaerts Jozef

Voortstraat 14, Kampenhout
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(016)655256

HL ITE
Openingsuren: - elke werkdag van 8.45 tot 12.00
- dinsdagavond van 17.00 tot 20.00
Telefonisch te bereiken: 65.50.37/65.60.99/65.69.57

Fax:65.69.58

- in de namiddag van 14.00 tot 16.00

1. Secretariaat

Als u ooit vragen heeft, kan u hem steeds schrijven of
bellen. Aangezien de ontvanger zijn administratieve
standplaats heeftop hetgemeentehuis,is hij's namiddags
ook telefonisch bereikbaar.

Gewestelijk ontvanger: Jan Galle

2. Ontvangerij

Groenstraat 4

3. Rekendienst

1890 Opwijk

4. Burgerlijke Stand
5. Militie

3. Rekendienst

6. Dienst Tewerkstelling
7. Bevolkingsdienst
8. Vreemdelingendienst
9. Dienst Verkiezingen

- boekhouding
- belasting

10. Pensioenen - Sociale Zaken

- weddedienst

- financiën

11. Technische Dienst

- personeel - gedeelte

12. Sportdienst

- verhuur
1. Het Secretariaat

Gemeenteraad - Schepenkollege
Personeel

Gelijkvormig verklaren van afschriften
Wettiging van handtekeningen
Gemeentesecretaris:
Jan Vander Vorst

Laarstraat 1,3092 Kampenhout

- verzekeringen
- RVA - gedeelte
- leningen
- begroting
-btw

- RMZ, bedrijfsvoorheffing, kinderbijslag
- varia

4. Burgerlijke Stand
a) Algemeenheden ;

In Kampenhout is de ontvanger een gewestelijke
ontvanger, dit wil concreet zeggen dat hij naast de
gemeente Kampenhout ook nog het OCMW van Gooik

- Aangifte van geboorten, huwelijken, overlijden
- Echtscheidingen, scheidingen van tafel en bed
- Erkenningen,(volle) adopties
- Nationaliteitsaangelegenheden(toekenning,verkrijging,
verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit)
- Naam- en voornaamsveranderingen
- Afleveren van uittreksels uitalle akten van de Burgerlijke
Stand ingeschreven te Kampenhout en deelgemeenten.

financieel beheert.

b) Geboorte :

De gemeenteontvanger is in het bijzonder gelast met de
invordering van de gemeentetaksen. De meeste mensen
kennen wel de belasting op huisvuilophaling en op de
aangesloten/aansluitbare woningen op de riolering, maar
er worden in Kampenhout ook belastingen geheven op
de onbebouwde percelen gelegen in goedgekeurde,nietvervallen verkavelingen,op drijfkracht,tweede verblijven,
tewerkgesteld personeel,...

De aangifte van geboorte wordt gedaan bij de dienst
Burgerlijke Stand van de geboorteplaats binnen vijftien
dagen nadebevalling,zaterdagen,zondagen en wettelijke
feestdagen meegerekend, op voorlegging van
identiteitskaart, huwelijksboekje en medisch attest.

2. Ontvangerij
In elke Belgische gemeente is een ontvanger,
verantwoordelijk voor de uitgaven en de ontvangsten van
het Gemeentebestuur.

Aangezien de meeste,burgers via een overschrijving
betalen, zien ze de ontvanger zelden . Toch is het ook
mogelijk in speciën te betalen,elke voormiddag, behalve
de dinsdag en tot juni 1990 evenmin de donderdag.

Het gemeentebestuur keert een geboortepremie uit van
1500,-fr per kind,aan de moeder d.m.v. een aankoopbon
geldig bij de handelaars gevestigd in groot-Kampenhout.

c) Erkenning•(volle)adoptie
Ingevolge de wijziging van de wetgeving op het
afstammingsrecht is er een grotere verscheidenheid
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ontstaan in mogelijkhecien tot erkenning en ( volle )
adopties.

Vermits verschillende faktoren meespelen om de meest
gunstige oplossing te bewerkstelligen,wordtelkeaanvraag
aan een grondig onderzoek onderworpen.Belanghebbenden kunnen voor bijkomende inlichtingen steeds
terecht bij de dienst Burgerlijke Stand.

g) Nationaiiteit:

In het Wetboek van de Belgische nationaliteit zijn de
wettelijke bepalingen betreffende toekenning,verkrijging,
verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit
opgenomen. Gelet op de complexiteit van die wetgeving
is het eveneens wenselijk dat geïnteresseerden
hieromtrent persoonlijk contact opnemen.

Hetgemeentebestuur keertonder bepaalde voorwaarden
aan de moeder een adoptiepremie uit van 1500,-fr per
kind d.m.v. een aankoopbon, geldig bij de handelaars

5. Militie

gevestigd in groot-Kampenhout.

a) Algemeenheden:

d) Huwelijk:

Op 1 oktober van het jaar waarin een jongeman 16 jaar
wordt, wordt hij ingeschreven op de militielijsten van zijn
woonplaats. De plaats van inschrijving is de

Een huwelijk kan voltrokken worden in hetbijzijn van twee
getuigen, in het gemeentehuis van de plaats waar één
van de echtgenoten zijn woon- of verblijfplaats heeft op
het ogenblik van de afkondiging.
Een publieke huwelijksafkondiging moet gedurende
minimum 10 dagen en aanvangend op een zondag
aangeplakt worden aan het gemeentehuis. Niemand
mag zondertoelating van de Jeugdrechtbankeen huwelijk
aangaan voor hijde leeftijd van achttien jaar heeft bereild.
De wet tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke
meerderjarigheid tot achttien jaar treedt in werking op
1 mei 1990.

Voor het vaststellen van een huwelijksdatum gelieve U
tijdig te wenden tot de dienst Burgerlijke Stand.
e) Echtscheiding/Scheiding van tafei en bed:
Men is uit de echt gescheiden of gescheiden van tafel en
bed vanafde overschrijving van het beschikkend gedeelte

oemeentemilitie.gemeente waaralle militieverrichtingen
dienen te gebeuren, ook bij eventuele latere
adresverandering.

In december van het jaar waarin de ingeschrevene 17
jaar wordt, wordt hem een model 10 overhandigd =
uitnodiging om in de loop van de volgende maand januari
bij de lokale militiedienst een eventuele aanvraag in te
dienen leidende tot:
- uitstel

- vrijlating op morele grond (broederdiensten,
kostwinnerschap,...)
- vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke
grond

- vervroegde dienstneming
b) Gewetensbezwaarden:

waarop het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is
getreden,en binnen één maand na de betekening aan de

De gemotiveerde aanvraag tot het verkrijgen van het
statuut van gewetensbezwaarde wordt per aangetekend
schrijven ingediend bij het gemeentebestuur waar de
kandidaat-gewetensbezwaarde zijn verblijfplaats heeft.
De aanvrager vermeldt zijn volledige identiteit en vraagt
te worden vrijgesteld van gewapende militaire dienst

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

alleen, of van elke militaire dienst. Na het al dan niet

f) Overiijden:

voorlopig ontvankelijk verklaren van de aanvraag,wordt
het dossier voor verder gevolg overgemaakt aan de

van hetvonnis of hetarrest,dat voornoemdescheidingen
toelaat. Die overschrijving gebeurt in de plaats waar het
huwelijk werd voltrokken binnen 2 maanden na de datum

De aangifte van overlijden gebeurt zo spoedig mogelijk
door twee getuigen bij de dienst Burgerlijke Stand van de
gemeentewaar hetoverlijden plaatsvond,op voorlegging

c) Afstand van uitstel:

van een medisch getuigschrift, identiteitsdocumenten

Kan ingediend wordentotuiterlijk25juli, peraangetekend

van de overledene ( identiteitskaart, huwelijksboekje,
rijbewijs, internationaal paspoort en desgevallend een

schrijven,te richten aan het Provinciaal Gouvernement -

pensioenstrookje).

Geen teraardebestelling of crematie mag geschieden
zonder toelating van de Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand.
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bevoegde overheden.

Militiedienst - Eikstraat 22 -1000 Brussel.

Teneinde zo vlug mogelijk na het beëindigen van de
studies te kunnen opgeroepen te worden, is het van

belang dat geen overbodig uitstel wordt aangevraagd.In
voorkomend geval moet tijdig een aanvraag tot het

bekomen van afstand van uitstel worden Ingediend.
Laatstejaarsstudenten kunnen verdaging van oproeping
onder de wapens bekomen.

7. Vreemdelingen.
8. Kleszaken

9. Inlichtingen kinderopvangdienst

d) Militievergoedingen:
De mllltlevergoeding wordt verleend aan de gezinnen van
de soldijtrekkende dienstplichtigen die een werkelijke
diensttermijn volbrengen (zowel legerdienst, dienst als
gewetensbezwaarde, alsook wederoproeping). Zij staat
totaal loë van de soldijdie deze dienstplichtigen genieten.
De toegekende bedragen worden vastgesteld rekening
houdend met de financiële toestand van het gezin en het
aantal personen ten laste van de rechthebbende.
Eventuele rechthebbenden zijn de echtgenote van de
militair, wettige kinderen, de dienstplichtige die wees Is
ofwel door zijn ouders verlaten werd en In voorkomend
geval broers of zusters, de ouders, de ascendenten
andere dan vader en moeder.

De aanvraag tot het bekomen van mllltlevergoeding moet
bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de
rechthebbende worden Ingediend ten vroegste dertig
dagen voor de Indiensttreding en ten laatstezes maanden
na het Ingaan van het recht op mllltlevergoeding.

6. Dienst tewerkstelling

Teneinde haar steentje te kunnen bijdragen In de
bestrijding van de werkloosheid werd de gemeentelijke
dienst « Tewerkstelling » opgericht. Wij trachten onze
bevolking behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een
passende betrekking. Werkzoekenden kunnen steeds
hun curriculum vitae Inleveren bij de verantwoordelijke
bediende.De vacatures waarvan wijopde hoogte worden
gebracht worden bekendgemaakt door aanplakking In
hetstempellokaalen In hetgemeentehuls+dooroproeping
vla de lokale radio.

7. Bevolkingsdlenst
Algemeenheden:
1. vernieuwing van de Identiteitskaarten
2.adresverandering(vertrekofaankomst Indegemeente)
3.afleveren van woonstattesten,gezinssamenstellingen,
uittreksels uit het bevolkingsregister.
4. Inschrijvingen van geboorten bulten de gemeente In

onze bevolkingsregisters.
5. afleveren van slachtingsbewijsjes
6. Plus - 3 - pas

1. vernieuwing van de identiteitskaart:
Deze Is verplicht voor Iedere Belg vanaf 12jaar.
Ze moet worden afgehaald op het gemeentehuls, na
ontvangst van een uitnodigingskaartje.
Zij moet worden vernieuwd wanneer de foto niet meer
gelijkend Is, bij beschadiging en bij vervaldatum.
Bijdiefstal ofverlies;aangiftedoen bijde bevolkingsdlenst.

2. adresverandering:
Indien een persoon onze gemeente wil verlaten, komt hij
zich aanmelden op de bevolkingsdlenst. De betrokkene
deelt zijn nieuwe adres mede en het dossier wordt
doorgestuurd naar de nieuwe vestigingsplaats.
Wanneer U zich als nieuwe Inwoner te Kampenhout wil
vestigen moet men steeds de gemeente verwittigen die
men verlaat. Zodra Uw dossier In ons bezit Is zal het

Gemeentebestuur van
Kampenhout een
uitnodigingskaartje sturen zodanig dat U zich volledig kan
laten Inschrijven In de gemeente.
3. afieveren van woonstattesten,
gezinssamensteiiingen,

uittrekseis uit het bevolkingsregister:
Het Gemeentebestuur levert voor sociale doeleinden,

bestuurlijke Inlichtingen, gerechtszaken, e.a. deze
bovenvermelde attesten af, mits betaling Indien het
gezegeld moet zijn.
4. inschrijvingen in de bevoikingsregisters van
geboorten buiten de gemeente:

Na ontvangst van de geboorteakte doen onze
bevolkingsdiensten het nodige om de pasgeborene In te
schrijven In de bevolkingsregisters en het
Identlteltsbewijsje af te leveren.
5. afieveren van siachtingsbewijsje:
HetIs wettelijk verpllchtom een bewijste komen aanvragen
alvorens het vee te laten slachten.
6.PiuS'3'Pas:

Iedere persoon die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft,
heeft recht op een Plus - 3- Pas.

Dit paspoort geeft recht op een reeks prijsverminder
ingen en prioriteiten bij culturele activiteiten. De Plus 3- Pas wordt onmiddellijk afgeleverd bij aanmelding met
Identiteitskaart en recente pasfoto.
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7.Vreemdelingen:
De vreemdelingendienstzorgt voor de inschrijving van de
vreemdelingen voor zover zij met geldige dokumenten
hetland binnenkomen en levertde nodige dokumenten af
tot het bekomen van een arbeids- of beroepskaart.
8, Kieszaken:

Dagelijks wordt het kiezersregister bijgehouden.Jaarlijks
wordt een lijst van de kiezers opgemaakt.
Bij verkiezingen-worden alle formaliteiten vervuld om de
kiezers tot de stemming uit te nodigen en de
kiesverricht'ngen vlot te laten verlopen
9. Inlichtingen kinderopvangdienst:
Het gemeentebestuur zal kortelings een
kinderopvangdienst oprichten. Alle inlichtingen

derde : kunnen op elk ogenblik aangevraagd worden,
doch ten vroegste op 59 voor vrouwen, op 64 jaar voor
mannen (eerste ingangsdatum resp. 60 j. en 65j.). De
bestaansmiddelen mogen bepaalde grenzen niet
overschrijden.(Deaangekondigde
fundamentelewijzigingen van de pensioenwetgeving in
'90 zullen te gelegener tijd nader toegelicht worden in de
«Gemeenteberichten»).
Tegemoetkomingen aan minder-vallden : de

formulieren noodzakelijk voor het indienen van een
inkomensvervangende-en/of een integratietegemoet koming, kunnen op het gemeentehuis afgehaald worden
zij dienen, na door de geneesheer te zijn ingevuld,
opnieuw overhandigd te worden binnen de vijftien dagen.
Sociale en fiscale voordelen aan bejaarden en/of

hieromtrent kunnen bekomen worden aan het loket van

minder-vallden:

de bevolkingsdienst.

verm indering personenbelasting -onroerende voorheffing
vrijstelling belasting op autovoertuigen - vermindert BTW-

8. Pensioenen - Sociale zaken

tarief

Aanvragen om pensioen - gewaarborgd inkomen tegemoetkomingen aan minder-vaiiden kunnen ingediend
worden op het gemeentehuis elke werkdag tijdens de
gewone diensturen

vermindering op het openbaar vervoer
speciale parkeerkaart
specifiek sociaal electriciteits- en gastarief

.- Het rustpensioen

Een aanvraag om rustpensioen dient U bij voorkeur in,
één jaar voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

vrijstelling kijk- en luistergeld - 50% op kabeldistributie
provinciale tussenkomst in telefoonkosten en aanpassen
van bejaardenwoning

- Het overlevingspensioen

Deze voordelen worden systematisch behandeld in

aangevraagd binnen de twaalf maanden na hetoverlijden
van de echgeno(o)t(e), gaat in vanaf het overlijden:
aanvragen nadien ingediend worden hebben pas
uitwerking de maand na de aanvraag.

«Gemeenteberichten».

sociaal telefoontarief

Bijkomende inlichtingen op het gemeentehuis
(pensioendienst).
9. Technische dienst

Voor te leggen dokumenten:
identiteitskaart, huwelijksboekje,lidmaatschapsboekje of
kaart van de mutualiteit, bewijsstukken van reeds
toegekende pensioenen, vergoedingen of
vervangingsuitkeringen
Werknemers - bedienden:

oude pensioenkaarten en loonboekjes, eventueel een
samenvattend rekeninguittreksel (kan bekomen worden
bij ASLK - Wolvengracht 48,1000 Brussel)
Zelfstandigen - helpers:
benaming,adres en aansluitingsnummer van de sociale
verzekeringskas(sen),voor 1957opgestelde dokumenten
waaruit de activiteit als zelfstandige of helper blijkt of
aansluiting bij een onderlinge kas voor kindertoelagen,
eventuele inschrijving in het handelsregister

Het gewaarborgd Inkomen, de tegemoetkoming ter
aanvulling van hetgewaarborgd Inkomen en hulp van
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i) Bouwvergunning:
Wanneer is een bouwverounninq vereist?
Artikel 44 van de wet van 29 maart 1962, houdende

organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en
22 december 1970,somt de gevallen op waarvoor een
bouwvergunning vereist is:

11 Niemand mao zonder voorafgaande schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het college van
Burgemeester en Schepenen,
a) bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen
van één of meer vaste inrichtingen,afbreken,herbouwen,
verbouwen van een bestaande woning; alleen
instandhoudings-ofonderhoudswerken mogen gebeuren
zonder toelating.

Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt
verstaan:hetoprichten van een gebouw ofeen constructie
of het plaatsen van een inrichting (zelfs uit niet duurzame
materialen),die ofwel in de grond is ingebouwd ofwel aan
de grond is bevestigd ofwel op de grond steun vindt
wegens eisen van stabiliteit,en bestemd is om ter plaatse
te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of
verplaatst worden.
b) plaatsen van afsluitingen tussen twee eigendom
men, bestaande uit lichte materialen, zoals betonpalen
en draad, betonplaten met maximumhoogte van 30cm
draad of gaas;

f)
het vellen van alleenstaande hoogstammige
bomen gelegen binnen de groene ruimten van een bij
Koninklijk Besluit goedgekeurd algemeen plan van
aanleg.

c) plaatsen van tijdelijke constructies voor de installatie
van bouwplaatsen, zoals verblijfsgelegenheid voor
arbeiders en kaderpersoneel;

j)
het plaatsen van een overdekt caféterras of
gelijkaardige uitbouwsels.

d) de als een bouwwerk aangemerkte
reclameïnrichtingen die zullen worden opgericht op
plaatsen die niet vallen onder de toepassing van de
algemene regeling op hetaanplakken en reclartie maken.
Voor meer inlichtingen zich wenden tot de Technische
Dienst(gemeentehuis Kampenhout).
2) Zijn eveneens veraunningsplichtig :
a) de verbouwingswerken binnen het gebouw of de
werkenvoordegeschiktmaking van lokalen-met inbegrip
van de overeenkomstige uitrusting met sanitaire,
elektrische verwarmings-en verluchtingsinstallaties- voor
zover het volume van het gebouw daarmee niet merkelijk
vergroot, alsmede het aanbrengen van uitstalramen en
vergroten van metselopeningen, deuren en ramen in de
voorgevel van bestaande constructies.

b) kleine schuilplaatsen, kippenhokken en
bergplaatsen voor gereedschappen,en gelegen binnen
de zone voor binnenplaatsen en tuinen behorende bij
bestaande hoofdgebouwen.
c) de als bouwwerk aangemerkte reclame-inrichtin gen van geringe omvang.
d) de plaatsing van één caravan, mobilhome of
gelijkaardig inrichting van geringe omvang, voor zover
bestemd om ter plaatse te blijven, en gelegen binnen de
zone voor binnenplaatsen en tuinen behorende bij de
bestaande hoofdgebouwen.
e) de bouw of plaatsing van één autobergplaats voor
één personenauto, en gelegen binnen de zone voor
binnenplaatsen en tuinen behorende bij bestaande
hoofdgebouwen.

g) plastiektunnels ten behoeve van land- en
tuinbouwbedrijven met een maximumhoogte van 1,9m.

h) middelgrote serren, hetzij met een
plastiekbedekking, hetzij met een gewone beglazing.
i)

het bijbouwen aan een bestaande woning van een

veranda, overdekt terras of balkon, voor zover deze van
geringe omvang zijn.

K) de aanleg van één tennisveld met afrastering,één
speelveld, één zwembad of één siervijver in open lucht,
voor zover de aanleg geen aanmerkelijke wijziging van
het reliëf van de bodem vergt;de oprichting van hoogstens
één kleedkabine van geringe omvang en voorzover deze
accomodatie wordt aangelegd of opgericht binnen de
zone voor binnenplaatsen en tuinen behorende bij
bestaande hoofdgebouwen voor zover landschappelijk
verantwoord.

I)
duiventillen en volières van geringe omvang, en
gelegen in de zone voor binnenplaatsen en tuinen
behorende bij woongebouwen.
m) de oprichting van een bijenhall van geringe omvang
voor het stallen van bijenkorven.
n) aanleg van opslagruimten voor minder dan vijf
gebruikte voertuigen of van minder dan vijf ton schroot.
o)

het plaatsen van een frituurinrichting.

p) het plaatsen van een pyloon voor een zend- of
ontvangsmast of voor een eolisch rad voor het opwek
ken van elektrische of mechanische energie, met een
maximumhoogte van 15m ingeplant op ten minste 4m
van de perceelgrenzen.
q) het plaatsen van een scheidingsmuur tussen twee
eigendommen.

r)
de bouw van sleufsilo's met maximumafmetingen
van 25m lengte,11 m breedte en 2m hoogte,op te richten
op minstens twee meter van de perceelsgrenzen.
3) Volgens K.B. van 16 december 1971 is geen
bouwvergunning vereist voor:
a) bouwen van kleine serres die niet voor handels- of
beroepsdoeleinden worden gebouwd en die kleiner zijn

dan 6m^
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b) ontbossen, het reliëf van de bodem aanmerkelijk
wijzigen;
c) alleenstaande hoogstammige bomen vellen binnen
de groene ruimten van een bij Koninklijk Besluit
goedgekeurd plan van aanleg of in een goedgekeurde
verkaveling;
d) ontginnen of de vegetatie wijzigen van heiden of
venen, of van enig ander gebied, waarvan de
bescherming nopdzakelijk wordt geacht door de
Koning;
e) een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of
voor schroot aan te leggen;
f)
een grond gewoonlijk gebruiken voor het plaatsen
van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor
bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens,
kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten. De
Koning kan door Koninklijke Besluiten een dergelijkgebruik
regelen. Geen vergunning is evenwel vereist voor het
kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een
kampeerterrein volgens de wetgeving op het kamperen.
4) Toelagen:

10. Sportdienst

Tarieven sporthal, Zeypestraat 26 te Kampenhout:
Inwoners van Kampenhout:
van 9.00u - 18.00u :200fr / u

vanaf 18.00U :350fr/u

tijdens weekend: 350fr / u
sporttornooien: 4500fr / dag

NIet-inwoners van Kampenhout:
van9.00u- 18.00U :400fr/u

vanaf 18.00U :700fr/u

Tijdens W.K.: 500fr per uur
Klubs welke voor hun trainingen en kompetitiewedstrij
den de sporthal gebruiken, mogen 1 maal per jaar gratis
de sporthal gebruiken voor het inrichten van een tornooi.

De aanvragen voor het bekomen van een
huisvestingspremie (bouw-, koop-,saneringspremie),
verhuls-,installatie- en huurtoelagen, worden ingediend
op het Provinciaal Secretariaat voor de Huisvesting,
Blijde Inkomststraat103-105,3000 Leuven.Telefonische
inlichtingen kunnen er bekomen worden op het nummer
016 / 22 45 12, enkel op DINSDAG

inwoners van Kampenhout:

Een slooptoelage ; kan alleen bekomen worden als
supplement bij de bouwpremie.

Turnzaal :200fr/u
Turnzaal + kafetaria: 350fr / u

51 Rioolaansluitinqen:

Overdekte speelplaats: lOOfr/ u
Overdekte speelplaats + kafetaria: 250fr/ u
Sporttoernooien: 3.500fr / dag

Zich wenden tot het Gemeentebestuur Kampenhout,

Tarieven sporthal Berg:

Technische Dienst.
61 Mazout- en prooaantanken :

Zich wenden tot het Gemeentebestuur Kampenhout,
Technische Dienst.

Niet-inwoners van Kampenhout:
Turnzaal:300fr/u
Turnzaal + kafetaria: 500fr/u

71 Brandbestrijding:
De inwonersvan onze gemeente,alsmede de bedrijfs- en
handelsinstellingen worden verzocht ingeval van brand
of ongeval een beroep te doen op de brandweerdienst
van de gewestelijke groep VILVOORDE, via de
telefoonnummers:02/ 251 00 23- 02/25128 30,of via
het nationaal telefoonnummer; 100.

De hoofdkazerne van het centrum is gevestigd:
Rondeweg 32,1800 VILVOORDE.
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Overdekte speelplaats: 200fr/u
Overdekte speelplaats + kafetaria: 500fr/u
Sporttornooien: 3500fr/ dag

Klubswelke voor hun trainingen en kompetitiewedstrijden
de sporthal gebruiken mogen 1 maal per jaar gratis de
sporthal gebruiken voor het inrichten van een tornooi.

ALLE INLICHTINGEN: i.v.m." SPORT"in competetief

alle werkdagen van 8.30u - 12.00u en op dinsdagavond

verband of als vrije tijdsbesteding kunnen worden
bekomen bij de SPORTDIENST
Zeypestraat 26
3090 Kampenhout

van19.30u-21.00u

SPREEKUUR schepen van Sport : elke dinsdagavond
van 20.00U - 20.30u in het bureel van de Sportdienst
Kampenhout.

Tel 016/ 65 73 73

11/ G'E!M'E'E9ffELiyüCE tOLWE
Veldwachters:

Openingsuren:
- elke werkdag van 8.45 tot 12.00
en van 14.00 tot 16.00

- dinsdagavond van 17.00 tot 20.00
Telefonisch bereikbaar op nr 016/ 65 66 58

Van den Bogaert Ludo
Kwerpseweg 47
3092 Kampenhout
Tel :016/65 79 43

Voor dringende gevallen na de diensturen is de politie
bereikbaar:

Haemels Johan

Hoofdveldwachter:

Schoolstraat 13

Sevenants Wllly

3091 Kampenhout

Trisstraat 48

Tel:016/65 5720

3090 Kampenhout
Tel : 016/65 50 88

Verbist Rudy
Binnenveldstraat 15A

3092 Kampenhout

Bijonbereikbaarheid van hogergenoemden,isdringende
hulp bereikbaar op nr016/655230(Rijkswacht)of 101
Op het poiitiebureel kan je terecht voor volgende

Geldigheidsduur: minimum 1 jaar en maximum 5 jaar
Kostprijs: Nieuwe aanvraag: lOOfr /jaar + 200fr

administratieve stukken;

Verlenging : lOOfr /jaar + 95fr administratiekosten
er kan slechts één verlenging aangevraagd worden.
Aflevering: minimum 4 dagen na aanvraag
Voor dringende gevallen buiten de werkuren:
Rijkswacht Vilvoorde:02/ 251 59 47

- aangiften van verlies of diefstal
- werklozenkontrole

- landbouwtelling
- attesten, eventuele toelatingen
- merk- en registratielijsten inzake anti - diefstal
- verloren voorwerpen
- rijbewijzen, scholingsbewijzen
- reispassen
hiervoor moet een inlichtingenformulier (model A ter

administratiekosten

beschikking op poiitiebureel) voorzien van handtekening
van de aanvrager samen met 3 recente pasfoto's en
eventuele vroegere reispas afgegeven worden.

'l'. g^RP^g'E'BI'E'D van de g'EM'E'E9^

Provincie: Brabant.

Verkeerswegen

Administratief arrondissement: Halle - Vilvoorde

Rijkswegen (9 km):- Leuvensesteenweg

Gerechtelijk arrondissement: Brussel

- Mechelsesteenweg
- Haachtsesteenweg
Provinciewegen : geen
Gemeentewegen :
- Buurtwegen van groot verkeer: 32 km
- Kleine buurtwegen: 102 km

Politierechtbank: Vilvoorde

Vredegerecht:Zayentem
Kieskanton: Vilvoorde

Voor deelgemeente Nederokkerzeel : kieskanton
Schaarbeek

- Andere wegen van lagere rang:220 km

Ligging in het centrum van het land begrensd door:
- ten noorden: Boortmeerbeek,Zemst en Haacht

Waterlopen

- ten westen: Steenokkerzeel

Kanaal: Leuven - Mechelen

- ten zuiden :Kortenberg

Onbevaarbare waterlopen:Weisetterbeek,Leibeek,
Molenbeek, Weesbeek, Keibeek, Dodebeek,
Pastoorsleibeek, Barebeek, Bergbeek, Leigracht,
Freisselbeek, Torfbroekleibeek, Vaarlebeek,

- ten oosten: Herent

Oppervlakte: 35 km2

Reissembeek, Gretsebeek.
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Vl OpenSaar CentmmvoorMmudïappdijli^Wdzyn
1)Leden O.C.M.W.
Vooi2itter:

helpsters verzorgen deze hulpverlening. Hun taak
bestaat erin gezinnen of bejaarden bij te staan die

VAN DESSELFreddy
Aarschotsebaan 107,3090 Kampenhout

o.w. V. ziekte, handikap, ouderdom of langdurige
psychosociale problematiek hun huishouding niet
meer zelfstandig kunnen verzorgen.
Concreet betekent ditdatde helpsters heel wattaken
op zich nemen.
Verzorgende taken ( helpen bij het wassen,
aankleden,...),huishoudelijke taken(bedden maken,
koken, wekelijks onderhoud,...), en sociale taken
(luisteren naar ..., mee organiseren van de
huishouding, contacten met het ziekenfonds,...)
Gedurende het afgelopenjaar werd er op 13 nieuwe
aanvragen ingegaan. In 5 gevallen moesten wij
doorverwijzen naar andere diensten zoals KAV,
KVLV,enz. Dit is een gevolg van een beperkte en
vaste personeelsbezetting terwijlde hulpvragen vaak
dringend zijn.
De dienst richt zich vooral naar bejaarden die een
beroep doen op langdurige hulp. 3/4 van het totale
hulpverleningspakket gaat naar bejaarden. De hulp
stelt hen mede in de mogelijkheid langerin de eigen
omgeving te blijven wonen.
Slechts 1/4 van de hulp komt ten goede aan gezin
nen. Het gaat hier meestal om dringende en tijde
lijke hulp. Een dringende hulpvraag kan echter
(en spijtig genoeg) niet altijd op een even snelle

Leden:

Corbeels Maria

Van Beethovenlaan 26,3090 Kampenhout
Corbeels Paula

Fazantendal 39,3091 Kampenhout
Imbrechts Karei

Bukenstraat 130,2992 Kampenhout
Vandermeeren Willy
Eekhoornlaan 4,3092 Kampenhout
Vandermeiren René

Aarschotsebaan 158,3090 Kampenhout
Vanhooff Richard

Zeypestraat 41,3090 Kampenhout
Verbist Achiel

Lentelaan 16,3092 Kampenhout
Wauters Reinhilde

Ahornbomenlaan 63,3092 Kampenhout
Sekretaris:

Van Steenweghen André
H. Tobbackstraat 22,3090 Kampenhout

manier beantwoord worden.

Sociale assistent en:

Diane De Greef

Dit is in de werking van de dienst gezins- en
bejaardenhulp de grootste beperking.
Prioriteit wordt gegeven aan mensen met hetlaagste
inkomen.De bijdrage voor de hulp wordt berekend

Geilroedestraat 70

aan de hand van het inkomen.

Segers Frans
Aarschotsebaan 202,3090 Kampenhout

3090 Kampenhout
B.Poetsdienst

Ontvangerij:
Van Deun Carine

2)O.C.M.W.Diensten1989
Naast de individuele sociale dienstverlening riep het
OCMW een aantal diensten in het ieven die een antwoord

bieden op problemen van mensen.

A.Dienst GezinS'en Bejaardenhulp

huis

Gedurende 1989 deden 35 bejaarden en gezinnen een
beroep op de dienst gezins- en bejaardenhulp aan
huis.Twee halftijdse en 4 voltijdse gezins- en bejaarden

Waar de dienst gezins- en bejaardenhulp zich richt
naar de totale huishouding en verzorging van de
persoon, biedt de poetsdienst een antwoord op de
problemen bij het onderhoud van de woning.
Wekelijks ofom de 14 dagen worden de bewoonde
gedeelten van de woning onderhouden. Ook hier
krijgen personen met de laagste inkomens de
voorkeur.

De dienst wordt be'mand'door8 dames.6 helpsters
werken halftijds en 2 werken voltijds. Gedurende
het afgelopen jaar genoten 62 gezinnen van deze
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dienstverlening.
Ook hier gaat het grootste aandeel van de hulp naar
bejaarden nl. 97%.
De poetsdienst gaat ontegensprekelijk in op een grote
nood bij onze bejaarden.
Vandaar ook dat deze dienst geconfronteerd wordt met
een wachtlijst. Tussen de datum van aanvraag en
toekenning van de hulp verlopen momenteel heel wat
weken. Ingaan op acute hulpvragen is op het ogenblik
uitgesloten.
C. Warme maaltijdbedeling

Voor hetjaar 1989 werden er in 77 gezinnen (bejaard of
alleenstaand) 90 warme maaltijden bezorgd.
De maaltijden, bereid in het rusthuis, worden bedeeld
tussen 11 uen13u30.

Er kan gekozen worden voor dieetmaaltijden zonder
zout, suiker of vet.
D. Het rusthuis

Het personeel trachtde bewoners een goede verzorging
te geven, maar hen tegelijkertijd een zo aangenaam
mogelijke nieuwe thuis te bezorgen.Voorde regelmatige
uitstappen, de ontspanningsnamiddagen en de
bezigheidsnamiddagen zijn nog steeds vrijwillige
medewerkers welkom. Gelieve U aan te bieden bij de
direktie.
E Sociale Dienst

Elke inwoner van de gemeente Kampenhout die
problemen heeft, van welke aard ook, kan terecht op de
sociale dienst. De maatschappelijk werker probeert
samen met de hulpvrager een oplossing te zoeken voor
de moeilijkheden. Het kan gaan over geld, papieren die
niet in orde zijn, moeilijkheden met het ziekenfonds, de
werkloosheid, kinderbijslag, plaatsingen enz.
Maarookproblemen i.v.m. hetopvoeden van de kinderen,
huwelijksconflicten ... kunnen aan bod komen. De
hulpverlening is gratis en gebeurt in een vertrouwelijke
sfeer.

Het jaar 1989 met zijn uitzonderlijke prachtzomer, met
Odile's eeuwelingenfeest en met de voltooiing van de
ruwbouw van het nieuwe rusthuis, zal een onvergetelijk
jaar blijven voor allen die betrokken zijn bij het
rusthuisgebeuren.
Er kwamen 18 bejaarden, waarvan 12 vrouwen en 6
mannen, naar ons rusthuis, met een gemiddelde leeftijd
van 85jaar. Hiervan woonden 13 bejaarden voorheen in
de eigen gemeente.
Hetaantal opnamen steeg in vergelijking metvorigejaren
(5 in 1986,6 in 1987 eri 10 in 1988).
Ook de gemiddelde leeftijd en de zorgenbehoevenheid
van de bejaarden neemt toe.
Er overleden 9 vrouwen en 6 mannen, en 3 vrouwen

verlieten hetrusthuis om in een andere instelling verzorgd
te worden.

F. De juridische adviesdienst
De juridische adviesdienst, die vanaf 1 januari 1990
verzekerd wordtdoor Nicole Debecker,wil iedere bewoner

de mogelijkheid bieden problemen van juridische aard te
bespreken met een juriste.
Zij is elke donderdag namiddag van 13tot 17 u aanwezig
op het OCMW (rusthuisgebouw). U mag haar ook
telefonisch contacteren.

6.Speelplein't Grobbeltje

Tijdens de maanden juli en augustus stelt hetspeelplein
zijn deuren open vooralle kinderen tussen 2,5 en 15jaar.
Zij kunnen er metleeftijdsgenoten spelen en dit tussen 8
en 17u. De begeleiding wordt verzekerd door monitoren,
die dagelijks allerlei aktiviteiten aanbieden.
Er wordt een financiële tussenkomst per kind gevraagd.

'Un 09^ TEJims
Perksesteenweg 126 te 3091 Kampenhout
Dhr. R. DELPIEDSENTE, administratief directeur

Mevr. H. VAN RIET, pedagogisch directeur
Dr. R. VERMOTE, medisch directeur

Bezigheidstehuis en dagcentrum

- Erkend door:
Fonds 8-1
- Inrichtende macht: Private vzw

- Koepel:
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Bezigheidstehuis;
Dagcentrum:
Taal:

Organisatie

- Type:

Toegankelijk

VVJG

alle dagen
alle werkdagen
Nederlandstalig

Doelgroep

Volwassen matig tot ernstig mentaal gehandicapte
mannen en vrouwen ( eventueel ook meervoudig
gehandicapten)

Dienstverlening
- Aard:

- Methodiek:

Tarieven:

Capaciteit;

- Interne organisatie:
Een aangepaste woon- en/of
werkomgeving bieden voor 91
volwassen, matig tot ernstig
mentaal gehandicapten.
De klemtonen in de werking zijn:
vanuit een sterk geïndividualiseerde
aanpak, werken naar zelfontplooiing
en integratie.
Bezigheidstehuis: 820fr per dag
Dagcentrum :293fr per dag
Bezigheidstehuis; erkend voor 61

Bezigheidstehuis:6 leefgroepen met 10 bewoners
(gemengd). Elke groep wordt begeleid door een
orthopedagoog en een psychiater,een team van4profes
sionele begeleiders,een coördinator en maatschappelijk
werker(ster).
Dagcentrum : atelierwerking met 8 ateliers met telkens
ongeveer 10 gehandicapte mannen of vrouwen,
verdeeld op basis van vaardigheid en niveau.
Personeel

Volgens de normering van het Fonds 81
Andere info

bedden
Accomodatie:

Verblijfsduur:

Dagcentrum;erkend voor30plaatsen
Polyvalente sportzaal
Bezigheidstehuis: continue opvang
van onbepaalde duur
Dagcentrum :opvang van 9u00 tot

Bezigheidstehuis : de dagbesteding van de internen is
geïntegreerd in de werking van het dagcentrum.
Dagcentrum:een geïntegreerde werking,de gasten van
het bezigheidstehuis nemen deel aan de atelierwerking
van het dagcentrum.

16u30

Kontaktadres

Sabine HENDRICKX

Werking
- Aanmelding:
- Localisering:

Sociale Dienst;

Telefonisch of na telefonischafspraak
Prioriteitaan mensen ui de8volgende
gemeenten:Vilvoorde,Kampenhout,
Zemst, Machelen, Kortenberg,

Perksesteenweg 126
3091 KAMPENHOUT
Tel:016/65 7290

Zaventem,Steenokkerzeel,

Keerbergen

Vestigingsplaats 3: Gemeentelijke Lagere School
Biststraat 13

1) Gemeentelijke basisschool Kampenhout

3092 Kampenhout- Nederokkerzeel
Tel :016/655811

Schoolhoofd : De Heer VANBEDTS F.

Eikeblokplein 9

Vestigingsplaats 4:Gemeentelijke Basisschool

2991TILDONK

St. Antoniusstraat8

Tel:016/60 21 00

2992 Kampenhout - Buken
Tel :016/60 20 59

Vestigingsplaats 1 : Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2
3091 Kampenhout - Berg
Tel:016/65 64 77

Vestigingsplaats 2: Gemeentelijke Kleuterschool
Bergstraat 15
3091 Kampenhout - Berg
Tel :016/65 69 33

Individuele begeleiding van leerlingen met
leermoeilijkheden
P. M.S.- begeleiding. Aktief oudercomité
Voor- en naschoolse opvang. Verzorgd middagmaal
Sport- en zeeklassen- didaktische uitstappen.
Sportieve school ( lich opv.- wekelijks zwemles schaatsen)
Computer - Moderne lokalen - uitgebreide
sportaccommodatie
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2) Katholiek onderwijs V.G.S.K.
Schoolhoofd: Dekeyser Oscar
Aarschotsebaan 44

studieniveau bereikt

3090 KAMPENHOUT
Tel:016/65 5353 of 65 14 01

student

Vestigingsplaats 1 :Aarschotsebaan 130
3090 KAMPENHOUT

Vestigingsplaats 2:Brouwerijstraat 2
3090 KAMPENHOUT
Tel:016/65 74 86

Voorschoolse bewaking vanaf 7u30 (Brouwerijstraat)
vanaf 7u15(Aarschotsebaan)
Naschoolse bewaking tot ISuOO
1 week per schooljaar - Openluchtklassen
Sportaktleve school - taakleerkracht
Oudercomité - PMS werking en begeleiding
3) Vrije Kleuterschool
Directrice:

Inhoudelijk:
- door de strenge eisen op studiegebied wordt een hoog

Mevrouw Koeck
Oude brusselsebaan 1
3092 NEDEROKKERZEEL

- geïndividualiseerde aanpak en begeleiding van elke
- inhaallessen, tweejaarlijkse studieweken, culturele
activiteiten, sport.
- aandacht voor gedrag en opvoeding.
- aandacht voor oudercontacten.
- moderne leermethoden en leermiddelen

- gespecialiseerde klaslokalen
- eigen vervoer
- warme maaltijden uit eigen keuken
- morgen- en avondstudie (7u00 - 18u30)
- mogelijkheid tot ontbijt en vieruurtje
- woensdagnamiddag- en vakantieopvang tot 12 jaar
- open bebouwing

5) Gemeenschapsschool" TER BRONNEN"
Basisschool

Schoolhoofd: Staf Dooms
Dennenstraat 78

Tel:016/65 54 85

adres school:

2800 MECHELEN

Bogaertstraat 4

Tel:015/41 12 55(privé)
016/65 54 27(school)

3092 NEDEROKKERZEEL

Voor- en naschoolse bewaking

4) Gemeenschapsschool •' TER BRONNEN"
Middenschool
Schoolhoofd: Desmalines J.
Kerkstraat 43
2980 Boortmeerbeek

Tel:016/65 69 31 (school)
Tel:015/51 29 01 (privé)

Kleutertuin :(vanaf 2,5 jaar)
- kindervriendelijk
- Samengaan van spel en creativiteit
- Aangepaste structuur:
speelgoed

slaapkamer
-Efficiënte voorbereiding op 1ste leerjaar

Andere informatie:

Lagere School

Ook in onze gemeente is het Gemeenschapsonderwijs in
volle ontwikkeling volledig aangepast, biedt zij een
kwaliteitsonderwijs aan dat uw kind grondig voorbereidt
op onze maatschappij.

- Geïndividualiseerde aanpak en begeleiding van elk kind

Structuur:

Naast een eerste gemeenschappelijk jaar voor alle
leerlingen met een latijnse, moderne en technische
(eenheidsstructuur) kunnen de leerlingen verder in :
de doorstroming:2de en 3de en 4dejaar moderne
of latijnse
de beroepsafdeling: 2cle jaar (combinatie)
3de en 4de jaar kantoor/
verkoop
houtbewerking
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- Gratis schriften en boeken
- Turn- en taakleraar
- Fakultatief: Frans:3de en 4de

Engels
Dactylo:5de en 6de Jazzballet
- eigen vervoer

- warme maaltijden uit eigen keuken
- morgen- en avondstudie (7u00 tot 18u30)
- mogelijkheid tot ontbijt en vieruurtje
- woensdagnamiddag en vakantieopvang tot 12jaar
- open bebouwing

6)'t Speelnestje
eveneens kinderdagopvang van O - 3jaar
vzw kinderdagverblijf
't speelnestje van Kampenhout Tel:016/65 70 45

IX ¥LiimS'ELijü<!E aPENissvn;^

•BI'BLiaM'E'EX XPlM-PEÜ^OUT
1) Hoofdbibliotheek" Campus"

3) Uitleenpost Berg

Kerkstraat 34

Schoolstraat 1

3090 Kampenhout

3091 Berg (Kampenhout)

Tel :016/65 12 43

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

18u00-20ü00
18u00-20u00
13u00 -15u00
16u00 -18u00
ISö^^^uOÖ

2) Uitleenpost Reist
Aarschotsebaan 89

Woensdag 13u00-15u00
Zondag
9u30 -11 u30

4) Uitleenpost Nederokkerzeel
Biststraat 13

3092 Nederokkerzeel (Kampenhout)
Woensdag 18u00 - 20u00
Zondag
10u00-12u00

3090 Kampenhout
Woensdag
Zondag

15u30-17u30
10u30-12u30

JC

MUZI'E'KSClHOOL

Lokalen : boven de bibliotheek van Reist,
Aarschotsebaan 89

3090 Kampenhout
(tegenover het park van Reist)
Lessen : Notenleer:5 jaar voor kinderen
(woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag)
3 jaar voor volwassenen
(woensdagavond)
Instrumenten : blokfluit, dwarsfluit, gitaar,
piano, trompet, viool
(individueel, uren af te spreken)
Het lesjaar valt samen met het dagschooljaar.

Voorzitter: Pol Hessels
Tritsstraat 45

3090 Kampenhout
Tel : 016/ 65 67 62

Kontaktpersoon gemeentehuis:
Marie Josée Van Ingelgom
Tel : 016/65 50 37

Vriendenkring: Jan Gonvents
St. Lambertusstraat 20

3091 Berg
Tel :016/65 75 32
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XI T^^!RPC9{I'ES
Parochie: St Antonius
Naam Priester: E. H. Eerdekens

Parochie: O. L Vrouw Kampenhout - Centrum
Naam Priester: E. H. Heylen
Dorpstraat 11
3090 Kampenhout

Bukenstraat 22

2992 Kampenhout

Tel:016/65 54 49
Uren van de H. Missen

woensdag
zaterdag:
zondag;

18u30
19u00

Uren van de H. Missen: Ma tot en met do.:7u30

7u30 - 10u00

Vrij om 19u00
Zaom 19u00

Parochie: St Jozef Reist
Naam Priester; E. H. Leus Benedictus

Zondag :7u30 enom 11u

Hutstraat 24

Parochie: St Servatius Berg

3090 Kampenhout

Naam Priester: E. H. Gauchez Paul

Pastorijstraat 3
3091 Kampenhout

Uren van de H. Missen: zaterdag: 18u30
zondag: 8u00en10u00
weekdagen:7u30 en om
19u00

Parochie: St Stefanus Nederokkerzeel
Naam Priester: E. H. Verdonck

Tel:016/65 55 00

Uren van de H. Missen: in de kapel van de zusters
Bergstraat 13
ma tot en met vrijdag om 7u30
uitzonderl. do om 19u00

Bogaertstraat 1
3092 Kampenhout

in de kapel Bergheide
zondag om 8u 30 en 9u30

Tel :016/65 55 36
Uren van de H. Missen: ma. di. wo. om 8u30

in de St Servatius Kerk

do. vrij. om 19u00
zaterdag 18u00

zaterdag om 19u00
zondag om 10u30

zondag 9u30

xn im

Buiten de bureeluren en tijdens de week-ends:
Rijkswachtdistrict VILVOORDE
Rijkswachtbrigade KAMPENHOUT

Zennelaan 74

Voortstraat 49

1800 VILVOORDE

3090 KAMPENHOUT

Tel:02/251 59 47

Tel:016/65 52 30

In dringende gevallen kan steeds beroep gedaan
worden op het noodoproepnummer 101.
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DOKTERS
Dr Bessems Jan

Tervuursesteenweg 525

Dr De Schutter Louis

Dr Detaellenaere Willy
Dr De Taeye Jacques
Dr DierickGustaaf

Dr Ghijselings Gery
Dr Kuypers Jan

ELEWIJT

015/61 19 00

Aarschotsebaan 29

KAMPENHOUT

016/655525

Kerkdreef 2

PERK

02/751 9711

Tervuursesteenweg 1 E
Haachtsesteenweg 47

PERK

02/751 7672

Kriekelaarstraat 1
Acacialaan 11

Dr Spiessens Monique

Steenwagenstraat
Bergstraat 103

Dr Tambeur Wim

Oude Brusselsebaan 1

Dr Lauwers Walter

Dr Van Asch Herwig
Bruyneelstraat 3
Dr Vanden Bemden Stéphane Philippartstraat 17

STEENOKKERZEEL

02/751 8680

BERG
STEENOKKERZEEL

016/65 5247
016/65 7351

MELSBROEK

016/751 99 79

BERG
NEDEROKKERZEEL

016/65 7474
016/655672

STEENOKKERZEEL

016/759 72 29

MELSBROEK

02/751 77 25

Dr Van Hoof Mark

Aarschotsebaan 65

KAMPENHOUT

016/65 6809

Dr Van Branteghem Audrey

Aarschotsebaan 65

KAMPENHOUT

016/656809

Dr Van Houtte Theodore

Stationsstraat 2
Warandestraat 4

MELSBROEK
KAMPENHOUT

016/65 7548

Dynastiestraat 108

ELEWIJT

015/61 0344

02/751 84 08

Dr Van Ruymbeke Jan
Dr Vastesaegher Joseph
Dr Verhaege Mark
Dr Verheyden Frederik

Nieuwstraat 12

STEENOKKERZEEL

02/751 8256

Servranckstraat 8

ELEWIJT

015/61 1320

Dr Verbauwhede Pol

Stationsstraat 5

KAMPENHOUT

016/65 50 34

Terloonstraat 21

KAMPENHOUT

016/6581 08

Goolaerts Marcel.

F. Schoevaersstraat 4

NEDEROKKERZEEL

016/65 6491

Indigne Emile
Verstraeten Stephan

Kampenhoutsebaan 52

BERG

016/655482

Fazantendal 23

BERG

016/65 51 41

F. Wouterslaan 4

3090 KAMPENHOUT

016/65 5021

De Boelpaep Rudy

Stationstraat 26

KAMPENHOUT

016/65 7220

De Brabandere - Defossez

Rood Kloosterlaan 15

KAMPENHOUT

De Troyer
Ghijseiings Germain
Ghijselings - Van Hecke C.
Spruyt Marie-Pauie
Van Calsteren Eddy

Mechtelsesteenweg 24

KAMPENHOUT

016/655857
016/601102

Kriekelaarstraat 1

BERG - KAMPENHOUT
BERG-KAMPENHOUT

016/65 5247

Bergstraat 43
Meerlaan 64

NEDEROKKERZEEL

016/65 73 61

Laarstraat 8

NEDEROKKERZEEL

016/65 74 75

LANDMETERS
Blockinans Louis

NOTARIS

Jean-Frangois Coppin

TANDARTSEN

016/65 6755
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TANDTECHNISCH LABO

Vanderstappen Emiel

Haachtsesteenweg 173

KAMPENHOUT

016/65 5220

Van Peel Maria

Hutstraat 21

KAMPENHOUT

016/65 54 64

Merckx Rosa

Kutsegemstraat 15

BERG

016/65 6587

VERPLEEGKUNDIGEN

APOTHEKERS

Centrum Apotheek(Gelaude Myriam)

Stationsstraat 24 KAMPENHOUT

VanHammeJan

F. Vertraeteniaan 45

Zwaenepoel Eric

016/655025

Bergstraat 35

KAMPENHOUT
BERG - KAMPENHOUT

016/65 6098

Jagerslaan 40

KAMPENHOUT

016/65 75 31

016/655697

ARCHITEKTEN
Desauw C.

Godts Pierre

Voortstraat 55

KAMPENHOUT

016/655218

Rydams Marcel

Bergstraat 61

BERG - KAMPENHOUT

016/65 52 61
02/241 2796

Rowies G
Van Goethem P

St. Servaesstraat 97

Zeypestraat 42

BERG-KAMPENHOUT
KAMPENHOUT

016/65 73 60
016/65 79 90

KINESITHERAPEUTEN

De Bruyne Rudy

Bergstraat 84

De Schutter Gerlinde

Stationsstraat 23

Feyaerts Frans

Bergstraat 96

Goovaerts Bernadette
Lardoux G.

Uytterhoeven Rita
Van Moorhem G.

BERG - KAMPENHOUT
KAMPENHOUT

016/65 6240

BERG
KAMPENHOUT

016/65 61 88

G. Gezellelaan 19

Haachtsesteenweg 669
Kampenhoutsebaan 86
Haachtsesteenweg 669

KAMPENHOUT
BERG
KAMPENHOUT

Gouverneur l Provinciebestuur)

Postkantoor Kampenhout

Eikestraat 22

F. Wouterslaan 32
3090 KAMPENHOUT
De Heer Somers
Tel:016/65 50 80

1000 BRUSSEL
02/51571 11
Arrondissem entscom misariaat

Jetsebaan 120
1090 JETTE

016/65 71 31
016/65 6818
016/60 49 06
016/655597
016/60 49 06

werkdagen van 9u00 tot 17u00 doorlopend
zaterdag
10u00tot12u00

02/42727 75

Postkantoor Bero

Algemene zaken en Jachtvergunningen
openingsuren:8u00 tot 12u00

Bergstraat 53
Tel:016/65 62 44
weekdagen van 9u00 tot 12u00

13u00tot17u00

Gemeentelijke loods
Haachtsesteenweg 391
3090 KAMPENHOUT

opslagplaats van de gemeente: tel:016/65 79 73
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Postkantoor Nederokkerzeel

Biststraat 16

weekdagen van 11 uOO tot 12u00

T.G.E.K

Tel:02/538 0494

F. Wouterslaan 8
3090 KAMPENHOUT

tel :016/65 5055

02/5383741

ma tot vrij:9u00-T2u00
13u00-16u00

klantendienst van7u45tot12u00
12u45tot16u00

Interza s.v.

Hoogstraat 185
1930 ZAVENTEM
Tel:02/721 0731
02/7253778

van 8u00 tot 16u00 alle werkdagen

Douane en Accijnzen
Schaarbeeklei 213/4
1800 VILVOORDE
Tel:02/251 4320
voor douaneformuliteiten

accijnzen
openingsuren:

9u00- 12uOO
13u00-16u00

alle werkdagen

afleveren van huisvuil/containers

B.T.W.Haacht

R. Vandezandelaan 2
2840 HAACHT
Tel:016/60 05 97 of 60 05 98

Controle der Directe Belastingen

administratief centrum

R. Vandezandelaan 2
2840 HAACHT
016/601727

Hvpotheekbewarino 6e kantoor
Regentschapsstraat 54
1000 BRUSSEL
Tel :02/509 4611
02/509 47 22

openingsuren :8u00 - 12u00

Regie van Teleorafie en Telefonie
Kolonel Begaultlaan 45
3010 LEUVEN
Tel:016/23 6878

Mevr. Van Kelst

ma, WO, do,9u00 -11 uOO anders op afspraak
inlichtingen i. v. m. personenbelasting en invullen van
belastingsaangifte

Kantoor der Registratie

W. Lambertstraat 2A

Vismarkt 17(tiefoonwinkel)
3000 LEUVEN (= ADMIN. DIENST)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Gewestelijk bureau
Rollewagenstraat 22

1930 ZAVENTEM

1801 VILVOORDE Peutie

Tel:02/72017 36

Tel:02/251 9053

registratie van akten
openingsuren: werkdagen:8u00 tot 12u00
IJkkantoor van Leuven

Kapucijnenvoer 114
3000 LEUVEN

voor Kampenhout valt onder arr. Brussel

02/251 25 80

Openingsuren:
alle werkdagen: 9u00 -12u00
v.d.a.b.:

13u30-16u00

werkloosheid :

9u00 - 12u00
14u00-16u00

donderdagnamiddag gesloten

Tel:02/538 04 94 voor informatie
Het Belgisch Rode Kruis
IJkkantoor van Brussel

Belgradostraat 15
1060 BRUSSEL

Mijnheer Clément: meet-en weegtuigen

(Van Langendonck)
Tel : 016/6017 71

Ziekenwagendienst 24/24 u
Preventieve hulpacties
Dringende hulpverlening
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Brandweer Vilvoorde

Nationaal Werk voor Kinderwelzijn

Rondeweg 32

Kind en Gezin

1800 VILVOORDE

Brusselsesteenweg 304/2

Contactpersoon: Luitenant Heyein
Tel: 02/251 1893(brandlijn)

1950 KRAAINEM
Tel:02/767 28 90

02/251 0023
02/251 28 30

Dierenbescherming
Diestsesteenweg 324

Provinciaal bureau Civiele Bescherming
Leuvenseplein 4 b 3

voorzitter de Heer Inghels

1000 BRUSSEL

Tel: 016/25 4213

Tel 102/219 00 47

016/25 31 83(privé)
openingsuren : 24/24 u beschikbaar

openingsuren :8u00 - 17u00 alle werkdagen

Kessel - LO

9u00-12u00
14u00 -19u00

Kabeldistributie

alle dagen behalve zondag

Havi t.v.

Dierenbescherming

Noordkustlaan 10

1720 BRUSSEL(Groot - Bijgaarden)
Nieuwe kabeldistrib. de Heer Moens
Bestaande kabeldistrib. Mevr. De Bast

Openingsuren :8u00 - 12u00
12u30-16u30

Slachthuislaan 3
2800 MECHELEN

voorzitter De Vogelaere Karei
Tel:015/20 52 87

Openingsuren:

werkdagen :9u00 -11 u45
13u00-17u30

Dienst Kijk-en Luistergeld

uitzonderlijk woensdag :9u00 -11 u30
zaterdag :9u00- 11u30

Schoolstraat 41
9300 AALST
Tel : 053/72 2211

Betalingen vrijstellingen geven
Inlichtingen
openingsuren:9u00 - 12uOO
12u45-16u00

vanaf 7u30 telefonisch bereikbaar

DYMKA

Beschutte werkplaats vzw
Rustoorddreef 1
1930 ZAVENTEM

Tel: 02/720 7807
02/72091 88

Waterleiding N. M. W.L.

Soc. Ass. Mevr. Haesaert Anne
De Heer Eeckhout

H. Hooverplein 23

(tewerkstelling minder-validen)

3000 LEUVEN

openingsuren: ma - do: 8u00 - 16u15
vrij
: 8u00 - 15u30

Plaatselijke dienst :016/60 35 07
016/6024 0911

Openingsuren:

van 8u30 -12u00
12u45-16u00

Vilbeluik

SCHOTEN

Tel :03/658 58 68
Nationaal Instituut van de Statistiek

Leuvenseweg 44BI
1000 BRUSSEL
Tel:02/513 96 50
De Heer Laes BP 306

Documentatie:

9u00 -11 u45
13u00-16u00
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MUTUALITEITEN:

Sint Michielsbond

Kampenhout

Reist

Kertetraat 41

Hutstraat 15

3090 Kampenhout

3090 Kampenhout

Tel:016/65 71 32
dinsdag: van 16u00 tot 19u00
woensdag :van 14u00 tot 17u00

woensdag: van 9u00 tot 11 uOO

Nederokkerzeel
Biststraat 63

^^■"9
Torfbroeklaan 18

3092 Kampenhout
maandag: van 9u00 tot 11 uOO

3091 Kampenhout
maandag: van 14u00 tot 16u00
AVONDZITTING VOOR GANS DE FUSIEGEMEENTE

Te Kampenhout elke dinsdag : van 16u00 tot 19u00

Liberale Mutualiteiten van Brabant

Sociaal Welzijn
Brouwerijstraat 11
3090 Kampenhout
Tel : 016/65 58 23

Contactpersoon: Liekens Gaspard
dinsdag: van 9u00 tot 11 u30 - 14uOO tot 19u00
donderdag: van 9u00 tot 11 u30
vrijdag: van 9u00 tot 11 u30 -14u00 tot 19u00
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Muziekverenigingen:

Vrije Radio Kampernoelie

Koninklijke Fanfare de Eendracht:

voorzitter:

voorzitter: De Greef Frans

3090 Kampenhout

Zeypestraat 44
3090 Kampenhout
Tel:016/65 5916

Van de Velde Renaat

Schildhovenstraat 29

'Tel:016/65 55 61
secretaris: Janssens Daniël

Stationstraat 17

secretaris: Croon Louis
Aarschotsebaan 1

3090 Kampenhout
Tel:016/65 51 32

3090 Kampenhout
Tel :016/65 71 13

Koninklijke Fanfare de Toonkunst
voorzitter: Vermuyten Leonard
Kampenhoutsebaan 46
3091 Kampenhout
Tel:016/65 52 55

secretaris: Gielens Victor
Tiendeschuurstraat 195

3091 Kampenhout
Tel :016/65 60 76

Koninklijke fanfare de Verbroedering :
voorzitter: Van Ingelgom August
Rubenslaan 23

3090 Kampenhout
Tel:016/65 78 52

secretaris: Van Lersberghe D.
Wildersedreef 2

3090 Kampenhout
Tel:016/65 54 47

Koninklijke fanfare de Vlaamse Leeuw
voorzitter: Vanderroost Willy
Tenierslaan 19

3090 Kampenhout
Tel:016/65 70 30
secretaris: Janssens Frans
Aarschotsebaan 43

3090 Kampenhout
Tel:016/65 54 39

Zangvereniging
Koor Cantabile

voorzitter:

Marianne Driessen - Van Dijk
Lemmekensstraatll A

Berg
Tel:016/65 6881
secretaresse:
Suzanne Van Aerschot - Poels

De Croixlaan 20

Berg
Tel:016/65 54 38

St. Ceciliakoor
voorzitter: Verhoeven Marcel
Aarschotsebaan 93

3090 Kampenhout
Tel:016/65 5258

Secretaris: Van Dessel Omer
Balkestraat 50

3090 Kampenhout
Tel:016/65 61 34

Jongerenkoor de Vedel
voorzitter: Wijnants Mark
Rubenslaan 28

3090 Kampenhout
Tel:016/65 51 34
secretaris: Janssens Paul
Aarschotsebaan 43

Jonge Muzikanten Reist

3090 Kampenhout

voorzitter: Vandereet André

Tel:016/65 54 39

Terloonstraat 1

Kampenhout
secretaris: Vandereet Willy
Leuvensesteenweg 25
Kampenhout
Tel:016/6016 70
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Toneelvereniging

secretaris: Galmart Francine
OL Vrouwstraat 14

De Anjelier
Voorzitter: Schepers René
Dorpstraat 7
3090 Kampenhout
Tel:016/65 51 34

Secretaris: Van Grunderbeeck August
Perksesteenweg 18
3090 Kampenhout

3092 Kampenhout
Tel:016/65 78 37

Historische Schuttersgiiden
Koninklijke gilde St. Sebastiaan:
Hoofdman : Graaf de Broqueville de Vinck de deux
Orpguy
Wildersedreef 65

Tel:016/65 51 05

3090 Kampenhout

Tiji
Voorzitter: Verhoeven Alfons
St. Antoniusstraat 12

Griffier:

Croon Camiel

Perksesteenweg 19
3090 Kampenhout

3090 Kampenhout
secretaris: Vangrunderbeeck Rudi

Tel :016/65 58 55

St. Antoniusstraat 12

3090 Kampenhout
Tel:016/60 28 38

Ruisbeek onder Ons

Plagiaat
voorzitter:

secretaris

Wipmaatschappijen:

Vande Velde Rene

Van Steenweghen Robert

Schildhovenstraat 29

Wildersedreef 9

3090 Kampenhout

3090 Kampenhout

Tel:016/65 55 61

016/655206

Vande Velde Eric

Ezelsclub Kampelaar
voorzitter: Van Eylen Henri
Kampenhoutsebaan 94
3091 Kampenhout

Wildersedreef 2A

3090 Kampenhout
Tel :016/65 79 36

secretaris: CrolsJean
Baiiet

Kampelaarstraat 48
3090 Kampenhout

Balletschool Attldude

Tel:016.65 54 95

Voorzitter: Fonteyne Ingrid
Goedestraat 44 - 46

. 3070 Kortenberg
Tel:02/759 20 22

St. Servaes Berg
voorzitter: Kennes Hubert

Bergstraat 72
3091 Kampenhout

Voikskunstgroepen

't Notenkrakertje;

Tel :016/65 61 24
secretaris: Vandendries Roland

Langestraat 17

Voorzitter: Boone Godelieve

Kwerpseweg 58
3092 Kampenhout
Tel :016/651197
de vlier
voorzitter:

2980 Boortmeerbeek
Tel:016/65 65 46

Kon. Concordia Kampenhout
voorzitter:

Van Ishoven Jeroom

Boone Rik

Aarschotsebaan 46

Laarstraat 50

3090 Kampenhout

3092 Kampenhout

Tel : 016/65 54 48

Tel:016/65 66 25

secretaris: idem
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Sportvrienden Kampenhout
voorzitter:

secretaris: JacobsWilly
Wildersedreef 24

Verbist Maurice
Kerkhoflaan 2

3090 Kampenhout

3091 Kampenhout

016/655212

Tel:016/65 6552

secretaris: Van Eylen Eugène
Kampenhoutsebaan 96
3091 Kampenhout

Voetbaisupportersverenigingen
SK Kampenhout
Café Bloemenhof

Bloemenhof Kampenhout

Dorpstraat 10

voorzitter:

Liekens Hubert

3090 Kampenhout

Tiendeschuurstraat 35

Tel:016/65 53 70

3090 Kampenhout

R.8.0. Anderlecht

Tel 1016/655918

Café Sportwereld
Haachtsesteenweg 558
3090 Kampenhout

Wielerverenigingen

Tel:016/65 55 30
de Pedaalrldders
voorzitter: Van der Meiren René
Aarschotsebaan 158

3090 Kampenhout
secretaris: Gielens André
Tiendeschuurstraat 78

K. V. Mechelen

Café de Caille

Haachtsesteenweg 526
3090 Kampenhout
Tel : 016/65 62 05

3090 Kampenhout
016/655772

Biljartclub
Zes Linden

Duivenmaatschappijen

Voorzitter: Wellens Maurice

Vallen en Binnen

F. Schoevaersstraat

voorzitter: Liekens Hubert

3092 Kampenhout
Tel:016/65 79 48

Tiendeschuurstraat 35

3090 Kampenhout

secretaris: Wellens Michel

Stationsstraat 42 A

secretaris: Van Craen Frans

3008 Herent

Haachtsesteenweg 288
3090 Kampenhout

Tel:016/4811 66

Tel :016/65 53 46
Recht voor leder

lokaal:

Natuurbehoudsvereniging

Café de Caille

Haachtsesteenweg 526
3090 Kampenhout

Parnassla
voorzitter: Janssens Michel
Stationsstraat 47

Tel:016/65 62 05

3090 Kampenhout
Tel:016/65 68 46
secretaris:

Vogels

Wouters Jan

Grootveldstraat 81
Vinkenlersbond:de Kwikstaart
voorzitter: Van Dessel Frans
Stationsstraat 49

3090 Kampenhout
Tel:016/65 54 42
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3091 Kampenhout
Tel:016/65 6352

E.H.B.0.

Het Belgische Rode Kruis

Landelijke Giide Buken
voorzitter: Vanderborght Karei
Bukenstraat 28

voorzitter: Verhoeven René

2992 Kampenhout

Bogaertstraat 5
3092 Kampenhout
Tel:016/65 73 30

Tel:016/6019 08

secretaris: Vlekken Ivo

Leuvensesteenweg 284
2992 Kampenhout

secretaris: idem

Het Viaams Kruis
voorzitter: Van Hecke - Thiebaut M. L
Fazantendal 20

Boerengilde Nederokkerzeel
voorzitter:

Van Laerhoven Rik

3091 Kampenhout

Liststraat 13 A

Tel :016/65 54 74

3092 Kampenhout
Tel:016/65 58 95
secretaris: Peeters André
Biststraat 48

Oud Soldaten

3092 Kampenhout

N.S.B.

voorzitter:

Leuvensesteenweg 252
2992 Kampenhout
Tel:016/60 30 03

secretaris: SmetsEugeen
Haachtstraat 151
3008 Herent
Tel : 016/6018 90

Prins Leopoid
voorzitter:

Tel :016/65 51 67

Van der Velden Gustaaf

Wouters Jules

Warandestraat 10

3090 Kampenhout
Tel:016/65 59 95

Landelijke Giide Berg
voorzitter:

De Reus Hendrik
Grootveldstraat 85 A

3091 Kampenhout
Tel:016/65 60 09
secretaris: VanhoofGeert

Bulsomstraat 2

3091 Kampenhout
Tel:016/65 60 71

Jonge Boeren Nederokkerzeei
voorzitter: Verdeyen Sylvain
Laarstraat 38

3092 Kampenhout
Tel:016/65 51 09

Beroepsverenigingen
Middenstandsverbond
voorzitter: Raes Henri
H. Tobbackstraat 64

3090 Kampenhout
secretaris: Fafchamps Leon
Bergstraat 11
3091 Kampenhout
Tel : 016/65 50 40

Verenigde Handeiaars Stationswijk
voorzitter: Janssens Daniël

secretaris: Vanderhulst Willem
Kruisstraat 20

3092 Kampenhout
Tel : 016/65 61 14

Bedrijfsgilde Reist
voorzitter: Pira Raymond
H. Tobbackstraat 70

3090 Kampenhout
Tel:016/65 68 73

secretaris: Van Steenweghen Edward
Aarschotsebaan 118

Stationsstraat 17

3090 Kampenhout

3090 Kampenhout

Tel :016/65 55 59

Tel:016/65 51 32

secretaris: Van Eynde Hubert
Tenierslaan 7

3090 Kampenhout
Tel :016/65 74 95
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Bedrijfsgilde Berg

K.V.L.V.Reist

Voorzitter: GevaertMichel

voorzitter: A. Van Ingelgom - De Coster

3090 Kampenhout

Heideweg 18
3090 Kampenhout

Tel:016/65 60 85

Tel:016/65 71 60

Voortstraat 94

Secretaris: DeKremBruno

secretaris: Mevr. Cockaerts - Vandermeiren

G. Gezellelaan 6

Hutstraat 28

3090 Kampenhout

3090 Kampenhout

Tel:016/65 78 14

Tel:016/65 5985

Landelijke Gilde Kampenhout

K.V.L.V.Berg

Voorzitter: CroonVictor

Voorzitter: Mevr. Vandermeiren ■ De Becker A.

5

Kampelaarstraat 32
3090 Kampenhout
secretaris: Dekrem Bruno
F. Verstraetenlaan 43

Bergstraat 45
3090 Kampenhout
Tel:016/65 7318

Secretaris: Mevr. De Cremer - Luyten Hilda

3090 Kampenhout

Watermolenstraat 2

Tel:016/65 61 48

3091 Berg
016/655398

Culturele Verenigingen
Davidsfonds

Voorzitter: Van Gooi Willy
Kerkstraat 4

3090 Kampenhout
Tel:016/65 54 08

Secretaris: Van Ingelgom Paul
Nederokkerzeelstraat

3091 Berg
Voorzitter: Lambrecht Rita

Schoonstraat 9
3008 Veltem
Tel:016/60 09 06

Secretaris: Vandenheuvel Els

Spekstraat 16
3008 Veltem - Beisem

Tel:016/60 44 83

K.V.L.V. Nederokkerzeel
Nieuwe Kassei 1

Grote Spekstraat 50

3092 Kampenhout

3008 Herent

016/65 5828

Tel:016/60 3311

secretaris: Vanderputten Frieda

Sevenants Willy

Liststraat 13 A

Tritstraat 48

3092 Kampenhout

3090 Kampenhout

016/655895

Tel:016/65 6088

Christelijke kuituurvereniging
K.V.L .V. Kampenhout
Voorzitter: Mevr. Wouters - Vandermeiren Lea
F. Wouterslaan 1

3090 Kampenhout
Tel:016/65 5387

Secretaris: Mevr.VanBoxel-Hendrickx Emmy
Perksesteenweg 16
3090 Kampenhout
Tel:016/65 6595
40

Voorzitter: Joostens Angele

voorzitter: Wauters Raymonda

Jodam

secretaris

K.V.L.V. Buken

K.W.B.Berg
Voorzitter: FeyaertsFrans
Bergstraat 94
3091 Kampenhout
Tel:016/65 61 88

Secretaris: DeBruyneJo
Lepelstraat 13
3091 Kampenhout
016/65 77 01

K.W.B.Kampenhout
Voorzitter: HannesRoger
Tiendeschuurstraat 48

Gehandicaptenzorg
Het steuntje Berg
voorzitter:

3090 Kampenhout
016/65 60 08(0. Dekeyser)
Bond van Grote en Jonge Gezinnen Kampenhout

Mevrouw Roesems - Maes Rosalia
Nederokkerzeelstraat 18

3091 Kampenhout
016/651486

secretaris: idem

Voorzitter: Van der Eist Pol
Rood Kloosterlaan 68

3090 Kampenhout

Ziekenzorg Reist
voorzitter: Segers Frans
Aarschotsebaan 202

Tel:016/65 6840

3090 Kampenhout

Secretaris: De Man Christophe

016/60 0792

F. Wouterslaan 52

3090 Kampenhout

secretaris: Mevrouw Van Royen Monique
Stokstraat 3

Tel:016/6510 38

3090 Kampenhout

B.G.J.G Berg

016/6554 75

Voorzitster: Mevr. Roesems - Maes R
Nederokkerzeelstraat 18

3091 Berg

Kaartersclub

Tel:016/6514 86

Schuppenboer
Sociale verenigingen

voorzitter:

Van de Velde Renaat

Schildhovenstraat 29
Milac Reist

3090 Kampenhout

voorzitter: Vandenwijngaert Dirk

016/65 55 61

Aarschotsebaan 103

secretaris: Janssens Daniël

3090 Kampenhout

Stationstraat 17

016/65 6294

3090 Kampenhout
016/6551 32

Bedrijfshulp
Onderlinge bedrijfshulp Nederokkerzeel
voorzitter:

Meeus Gustaaf

Peperstraat 123

Sportverenigingen

BGJG Jeugdturnen,Jazz dans,rekreatievolleybal
voorzitter: Jempy de Heyn
Rubenslaan 22

Nederokkerzeel

3090 Kampenhout

016/65 60 03

016/65 74 32

secretaris: De Greeff Jan
Oude Brusselsebaan 8

3092 Kampenhout

Badmintonclub Kampenhout

016/656654

voorzitter:

Onderlinge bedrijfshulp Berg
voorzitter: Vanhoof Geert
Bulsomstraat 2

Frijselstraat 30
3090 Kampenhout
016/65 72 04

3091 Kampenhout

Recreatiebadminton

016/65 60 71

voorzitter: Heremans Rudy

Onderlinge bedrijfshulp Kampenhout
voorzitter:

Terriere Fernand

Lambrechts Herman

Langestraat 4
3090 Kampenhout

Biststraat 304
2980 Boortmeerbeek
015/61 46 32

016/65 7019
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Gewestelijke Zaalvoetbal Kampenhout

De Leeuwkens (liefhebbers volleybal)

voorzitter: Brems Luk

voorzitter:

Zeypestraat 16
3090 Kampenhout

Bergstraat-32
3091 Berg

Tel:016/65 73 73

Tel:016/65 66 24

Tennisciub deZeype
voorzitter: Cabie Wlliy

VAB Turnen Heren 3e leeftijd
voorzitter:

Fortan Mare

Elaerts Marcel
Ter Bronnenlaan 22

G. Gezellelaan 44

3090 Kampenhout

3090 Kampenhout

Tel:016/65 55 55

016/655886

Voiley Berg
voorzitter: Aldenkamp Johan
Patrijzenlaan 28
3091 Kampenhout

BIVOK( volley)
Voorzitter: VerrytRoger
Brouwerijstraat 22
3090 Kampenhout

016/6557 67

016/65 77 06

secretaris: FloreAndré

secretaris: Elaerts Marcel

Fazantendal 13

Terbronnenlaan 22

3091 Kampenhout

3090 Kampenhout

016/65 6032

016/655555

Euroteugei Jumping

Basketclub Kampenhout
voorzitter: Imbern- FltaB*ernard
Begonialaan 11
1820 Grimbergen

voorzitter: Somers Luclen
Lelleveldbaan 1

3091 Berg
Tel:016/65 6882

02/267 73 75

MBV VZW (modeibouwvereniging)
voorzitter: Mostrey Frank

Jiu-Jitsuciub NAGASAKi
voorzitter: Van Doren F

Tenlerslaan 28

A. Verhoevenstraat 8

3090 Kampenhout

3080 Steenokkerzeel

Tel:016/65 7518

Jiu Jitsu ciub Kioto
Voorzitter: AbeloosPaul

Karate Berg
DIeusaert Stefan
Fazantendal 37

De Becker Karine
Wielewaallaan 7

3091 Berg

3090 Kampenhout

Tel:016/655757

Tel :016/65 70 48

Perksesteenweg 100
3090 Kampenhout
Tel:016/65 75 15

secretaris: CeuleersAnnIe
Kleine Daalstraat 81

E Tiem Gemengd rekreatief volleybai
voorzitter:

Verhoeven Bob

1930 Zaventem

Rubenslaan 7

02/720 6220

3090 Kampenhout

Judo

016/65 7051

voorzitter: Peeters Paul

Turnkring Berg
voorzitter: De Bruyne Rudy
Bergstraat 32
3091 Berg
016/65 6240

42

DIjlestraat 32
2850 Keerbergen
Tel:015/5110 31

S.K.Kampenhout

Gepensioneerden

voorzitter: Imbrechts Marcel

Ouden van dagen Berg

Stationstraat 36

3090 Kampenhout

voorzitter:

Bergstraat 45
3091 Kampenhout

016/8556 57

secretaris: De Krem Maurice

Haachtsestenweg 442
3090 Kampenhout
016/6550 30

8.K.Kampenhout Jeugd
voorzitter: Victor Peeters

016/65 7318
secretaris: idem

Gepensioneerden Kampenhout
voorzitter: Huysmans Leopold
Nieuwegen 23
3090 Kampenhout

Wildersedreef 20

3090 Kampenhout

Mevr. De Becker Antonia

016/65 7447

secretaris: Mevr. Verstraeten - Van Grunderbeeck

016/65 58 63

Langestraat 15
3090 Kampenhout

secretaris: Schoevaerts Freddy
Tiendeschuurstraat 23

3090 Kampenhout

Bond gepensioneerden Buken

016/65 69 97

voorzitter:

Oude Haegestraat 5
2992 Kampenhout

K.F.C.Berg Op
voorzitter: Willems Sylvain
Beukendreef 71

016/60 09 66

secretaris: Smets Eugène

3080 Steenokkerzeel
Tel:016/65 56 82

Badminton Mostrey
voorzitter: Mostrey Frank
Tenierslaan 28

3090 Kampenhout
Tel:016/65 7518

Haachtstraat 151
Veltem
016/601890

Jonger dan je denkt
voorzitter: Mevr. Michiels - Verryt A.
Leuvensesteenweg 9
3090 Kampenhout

Zaalvoetbal Custom team

voorzitter: Hubert Guy
Dorpstraat 33
3090 Kampenhout
Gymnaclub Kampenhout
voorzitter: Mevr. Smedts - Vereertbrugghen
Brouwerijstraat 23 A
3090 Kampenhout

Van den Broeck Frans

016/6014 59

secretaris: PIraEduard

Haachtsesteenweg 538
3090 Kampenhout
016/65 51 08

Ouden van dagen Nederokkerzeel
voorzitter:

Elskens Constant
Nieuwe Kassei 2

3092 Kampenhout
secretaris: Juffr. Monika Goolaerts

Kwerpsebaan 170
3071 ErpsKwerps

Natuurgezlnd Berg
voorzitter:

Mevr. Roesems - Maes R.

016/65 71 28

secretaris: FeyensMarie
Nieuwe Kassei 2

3092 Kampenhout
016/65 71 28

Nederokkerzeelstraat 18

3091 Kampenhout
016/6514 86

secretaris: idem
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Jeugdverenigingen
V.V.K.M.StStefanus
voorzitter: Rina Roesems
Resedaiaan 26

3091 Berg
Tel:016/6514 07
V.V.K. M.Damiaan Buken - Delle

voorzitter: Van Dijck Els
Bukenstraat 35

2992 Kampenhout
Tel 1016/60 46 35

Chiro Kampenhout
voorzitter: Coosemans Bart

Haachtsesteenweg 542
3090 Kampenhout
Tel:016/65 5780

V.V.K.S.M.St Servaes Berg
voorzitter:

Roesems Bruno

Langestraat 76
3090 Kampenhout
016/6551 60

Scouts St Joris
voorzitter: Coenen Michel
Vilvoordsebaan 72
Winksele
Tel:016/48 96 82
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