
2011

mleiclingen

begindaturn eJndd3tum betrokken
buslijnen

n Op jouw buslijnl Schrijf je gratis in: www.delijn.be/omleldingen

augustus 2011 einde del werken 272
-

14 oktober 2011 emde van de werken 351-521- 530-651

29 de<:ember2011 30 december 2011 4-5-6
-- - ~- -

5 oktober 2011 ± eind december 2011 2 - 520 - 639 - nachtbus 2
--- - - - -

11O'IelIlbeI2ll11 eillde van de werken 316 - 526 - 556 - 557 - 558
616 nachtbus 316_._-- .- - -

2 augustus 2011 ± eind december 2011

6IEPtember 2011 einde der werken Alle lijnen die het Fochplein
bedienen- -- - - - - -~~-

9 december 2011 30 december 2011 4- 5 ·6· 284- 285
- _ ..._--- - - - .

31 december 2011 31 december 2011 AHelijnen die het centrum
bedienen

- -- ~-------.
14 augustus 2010 einde der werken 221-223-225·683·820·821

3 oI:tober 2011 einde van de welken 271
-- --- --- - - -- - -- -

19 oI:tober 2011 einde van de Welken 395 - 830·548 - 553 557
·598

1 september 2010 etnde der werken 315 - 317 - 549 - 553 556·
557 - 830- - -" -. ~ - - ----

IS december 2011 einde der werken
_.

645
-- - ~ -

'Idecember 1011 einde van de we<b!n 352 - 522 - 523 - 652
nachtbus 352-

I september 2011 ± februari 2012 531

'ërplaatsing, raadpleeg de reiswegplanner op onz. websit. www.d.IIJn.be
nuete rit invult met vertrekuur, op- en afstaphalte. verschijnen er de
en de vervangingshaltes of bel DeLijninfo 070220 200.

van De Liln Vlaams-Brabant worden vermeld. Voor de buslijnen van de
ipleegt U de reiswegplanner van de websrte www.delljn.be of

of onvoorziene verstonngen zijn niet opgenonnen in de lijst. i
www.delijn.be - 070220 200 ~

bezige bijen l
Brengen leven in de regio!

Eerste jaarboek bij heemkring

~- -- _:,--~~~.~-:~~'-5~~
Het eerste jaarboek van Campenholt verscheen deze maand en is verkfijgbaar in de lokale handel.

KAMPENHOUT - Begin dit
jaar ontstond in de gemeente
Kampenhout de lokale heem-
kring Campenholt. Die naam
verwijst naar de oudste terug-
gevonden schrijfwijze van de
gemeentenaam. Al snel groei-
de de wens om een eigen
jaarboek in het leven te roe-
pen. Het eerste jaarboek van
Campenholt verscheen deze
maand.
Heemkring Campenholt heeft
als doel het uitdragen van ge-
schiedenis, heemkunde en erf-
goed van Kampenhout naar
een ruim publiek. "Het is dan
ook in dit kader dat de publi-
catie van het eerste jaarboek
van de heemkring past", vertelt
secretaris Gerry Croon. "Het telt
100 pagina's en is gestoffeerd
met foto's en documenten,
verdeeld over dertien artikels.
Verschillende auteurs kozen een

onderwerp, diepten dit uit en
maakten vervolgens een inte-
ressante neerslag hiervan." On-
der meer 'sport in Kampenhout
doorheen de jaren', 'Helden
van Kampenhout en de gruwel
van een oorlog', de geschiede-
nis van 'Ter Bronnen', De hoeve
van Volmersele in Berg en 'de
geheimen van het Santvliet'
komen aan bod. "Het idee is
om jaarlijks een bundeling van
de beste artikels uit te brengen
in een mooi kwalitatief boek."
Burgemeester Jean Meeus, een
van de stichtende leden, hoopt
de interesse in lokale geschiede-
nis aan te wakkeren. "En we
hopen lezers enkele aangename
uren en mogelijk ook nostalgie
naar vervlogen tijden te bezor-
gen", zegt Meeus. "Dit eerste
jaarboek kan ook de heemkring
bekendmaken, zodat inwoners
documenten, krantenknipsel,

van Glenn Elet

foto's, bidprentjes, doodsbrie-
ven, voorwerpen aanbrengen
opdat deze niet zouden verloren
gaan. Ondanks het werk van
auteurs uit het verleden, zijn er
immers nog veel onderwerpen
die nog niet - of onvoldoende
- werden belicht, archieven die
nog moeten uitgeplozen wor-
den, oude teksten die moeten
getranscribeerd of vertaald wor-
den, kaarten die moeten be-
studeerd worden, ... Bovendien
komt er iedere dag een dag
geschiedenis bij. Waarschijnlijk
kijken de jongeren van over 30
jaar ook met veel verwondering
naar datgene wat er vandaag
allemaal gebeurde. Het huidige
jaarboek bewijst dan ook dat
de lokale geschiedschrijving
'nieuwe' onderwerpen kan aan-
snijden en bijna onuitputtelijk
is." Het jaarboek is in de lokale
winkels verkrijgbaar. POB

lhet wredige wereldje


