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Met deze 2d" uitgave van de Gemeenteberich-
ten houden wij onze belofte om U regelmatig
te informeren over wat er zich in onze
gemeente afspeelt.

De vaste rubrieken bleven behouden, alleen
werd een groter formaat gebruikt wat de lees-
baarheid moet ten goede komen.

Nieuw is de rubriek ..sportklub in de kijker...,,
Onze bedoeling is in iedere uitgave een sport-
klub de kans te geven zich aan de bevolking
voor te stellen.
Bezorg ons uw tekst en wij zorgen ervoor dat
die in een van de volgende edities gepubli-
ceerd wordt.
Ook kulturele en andere verenigingen zullen
aan bod komen.

W¡j werken momenteel aan een nieuwe uit-
gave van de onthaalbrochure. Die zal, naast
een stukje geschiedenis, alle informatie en
nuttige adressen bevatten die de bevolking
van dienst kunnen zijn.

1'r' jaargang r N'2 r Verantw. uitg.: M. Verhoeven, burgemeester
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Geboorten:
Dubelloy Emilie, 173.89 dochter vanJoseph en van ANDRE
Gisèle - Maes Caroline, 20.3.89 dochter van Marc en van
BLOMME Dominique - Wees Dieter, 21.3.89 zoon van
Michel en van VAN DE CASTEELE An - Duyck Brecht,
31.3.89 zoon van Peter en van LELEU Nele - lmhoff
Renaud, 1.4.89 zoon van Guy en van KESTENS Marie-Anne
- Smedts Lies, 6.4.89 dochter van Jan en van PEETERS
Marleen - Bom Aurélie, 15.4.89 dochter van Michel en van
MYTEN Annie - Derboven Manon, 23.4.89 dqchter van
Stephan en van VAN SCHILD Dominique - Tobback Roel,
26.4.89 zoon van Michel en van WERBROUCK Karla - Van
Kerckhoven Nathalie, 3.5.89 dochter van Albeirt en van
VESTRAETS Christel- Sterckx Bo An, 9.5.89 dbchter van
Dirk en van DEVLEESCHOUWERS Patricia - Schellekens
Stijn, 12.5.89 zoon van Willem en van PIRA Christiane -
Geens Dimitri, 16.5.89 zoon van Alexis en van VANDER-
MEIREN Carina - Eeman Nicolas, 18.5.89 zoon van Michel
en van LAROY Katia - Willems Kenny, 20.5.89 zoon van
Benny en van DE KEGEL Chantal - Vanderhaegen Stijn,
21.5.89, zoon van Johan en van LAMBRECHTS Bernadette
- Van Doren Maaike, 23.5.89 dochter van Gaspard en van
DE BACKER Maria - Oosterlinck Dhaima, 30.5.89 dochter
van Erwin en van DE BAETS Brigitta - Rykaert Anne, 5.6.89
dochter van Alain en van DEKUYPER Yannick - Vrebosch
Julien, 5.6.89 zoon van Robert en van DELNATTE Soþhie
- Van Ruymbeke Arno, 8.6.89 zoon van Jan en van PLAS-
RIA Pascale - De Koninck Thomas, 9.6.89 zoon van Jan
en van VANLEENE Catherine - Peeters Sandra, 9.6.89
dochter van Stefan en van POELS Christine - Van Roost
llse, 15.6.89 dochter van Walter en van QUISTHOUDT
Nadine -TobbackTom, 15.6.89 zoon van Luc en van GIELIS
Dominique - Heroes Anne-Sophie, 23.6.89 dochter van
Yves en van DESAUW Caroline - Peeters Andy, 6.289
zoon van Herman en van DAGHUYT Carine - Vleeschou-
wers Kwinten, 8.7.89 zoon van Bartholomeus en van DIE-
RICKX Nora - Lauwers Lynn, 11.789 dochter van Georges
en van HOOGSTIJNS Eveline - Vanherenthals Olivia,
11.7.89 dochter van Henri en van HEUSEQUIN Veerle -
Litofe Lea, 12.7.89 dochter van Bomendja en van MUNDALA
DlKl KO-KOYE Véronique - Verdeyen Tine, 15.789 dochter
van Jos en van CAMMAERTS Carine - VanderickThomas,
18.289 zoon van lvo en van HABILS Marleen - Ceulemans
Frederik, 21.7.89 zoon van Honoré en van de DE GREEF
Marleen - Verstraeten Anke, 22.7.89 dochter van Denis en
van HERMANS Lutgarda - Vanhecke Evelien, 1.8.89 doch-
ter van Edward en van DE WANDELER Sonia - Embrechts
Sebastiaan, 5.8.89 zoon ï¡an Ronny en van TI-{ORISAEN
Christel.

Huwelijken:
Lejeune Stéphan (Luik) - Van Cauter Patricia, 8.4.89 .
Cauberghs Stany (Kortenberg) - Oddery Karine, 5.5.89 o

Janssens Luc (Kapelle-op-den-Bos) - De Goninck Chris-
tianne, 6.5.89 o Leclère Robert - Bréeur Régine, 13.5.89
o Bauweleers Dirk (Sint-Katelijne-Waver) - De Coster Vivia-
ne, 19.5.89 o Vertommen Daniel - Vanderpooten Anne-
Marie, 20.5.89 o Wierinckx Danny (TieltWinge) - Tobback
Conrada, 20.5.89 o Vandenschriek Patrick - Gevelers
Francine, 2.6.89 o Van Loven Carl - Scheerlinck Nadine,
3.6.89 o Praet Patrick - Gevelers Krista, 7.6.89 . Rom
Thierry (Tervuren) - Laes Nancy, 10.6.89 o Van Opslal
Pascal (Steenokkerzeel) - Somers Nancy, 19.6.99 o De
Vogelaëre Ernest - Boels Kristel, 16.6.89 o Maes Johan -
Paidon Yolanda, 23.6.89 r Léonard Thierry - Zarbo Mary-

lène (Zaventem), 30.6.89 o Van Rossum Rudi (Bertem) -
De Greeff Myriam, 1.7.89 . Ghijselings Boudewijn - Van
Langendonck Nancy, 1.7.89 . Cleynhens Werner (Haacht)

- Piot Sabine, 1.7.89 . Louagie Christian - De Coster
Anne, 7.7.89 o Loosen Filips - Geens Maria, 7789 o Van
Den Bergh Koen (Kalmthout) - Cockaerts Ann, 8.789 o
Vandermeiren Pascal - Vercammen Nadine, 10.789 o
Smeets René (Riemst) - Peeters Marleen, 15.7.89 o Rut-
tens Christiaan - Van Herck Nancy, 22.7.89 o Vansteen-
brugge Daniel - Michiels Véronique, 28.-.89 o Vervoort
Remi (Kontich) - Jellasics lngrid, 29.7.89 o Demeyere Philip
(Haacht) - Vanhoof Els, 4.8.89 o Van Opstal Mario - Van
Dam Ria, 11.8.89.

Overlijdens:
Huens Alphons, 15.4.89 te Kampenhout - Cracco Maria,
19.4.89 te Kampenhout - Van Ingelgom Joannes, 29.4.89
te Bonheiden - Wauters Felix, 9.5.89 te Bonheiden - Bols
Jan, 10.5.89 te Leuven - Huens Jan, 14.5.89 te Leuven -
De Coster Petrus, 21.5.89 te Kampenhout - Pardon Fran-
ciska, 28.5.89 te Kampenhout - Hontarrede Madeleine,
11.6.89 te Vilvoorde - Mertens Maria, 14.6.89 te Kampen-
hout - Kemps Jan, 15.6.89 te Kampenhout - Cornelis
Maria, 16.6.89 te Bonheiden - Silvrants Josephus, 23.6.89
te Leuven - Cockaerts Leonard, 4.789 te Leuven - Feyens
Joannes, 6.789 te Kampenhout - Vanden Eynde Eduar-
dus, 7789 te Kampenhout - Verstraeten Maria, 8.789 te
Herent - Van lngelgom Catharina, 11.7.89 te Leuven -
Stroobants Madeleine, 28.7.89 te Leuven - Verstraeten
Walterus, 12.8.89 te Kampenhout - Bosmans Augustinus,
13.8.89 te Kampenhout.

Huwelijksjubi larissen :

Michiels Leonardus - Verijt Augusta (diamanten bruiloft)
6.4.89
Van Rillaer Pieter - Stroobants Barbara (diamanten brui-
loft) 1.6.89
Mommaerts Joannes - Bruwier Maria (diamanten bruiloft)
8.6.89
Doms Franciscus - Croon Maria (diamanten bruiloft)
18.6.89
De Coster Eduardus - Leaerts Maria (gouden bruiloft)
15.4.89
Tobback Cornelius - Verdeyen Maria (gouden bruiloft)
22.4.89
Van Keerberghen Hendrik - Schoovaerts Maria (gouden
bruiloft) 6.5.89
Liekens Joannes - Verboomen Sophia (gouden bruiloft)
13.5.89
Verdeyen Julius - Van Casteren Elisabetha (gouden brui-
loft) 24.5.89
Peeters Julius - Schoeters Anna (gouden bruiloft) 3.6.89
Piot Ludovicus - Piot Maria (gouden bruiloft) 10.6.89
Wellens Alphonsius - Meysmans Leonie (gouden bruiloft)
176.89
Corbeel Antonius - De Coster Maria (gouden bruiloft)
1.789
Vrebosch Leonardus - Colebrants Maria (gouden bruiloft)
4.7.89
Vanlangendonck Ludovicus - De Mees Elisabeth (gouden
bruiloft) 19.789
Versonnen Marcel - Goovaerts Joanna (gouden bruiloft)
20.7.89
Van Meldert Eleutherus - Boeckstyns Anna (gouden brui-
loft) 8.8.89
Smolders Jan - Mathijs Marie (gouden bruiloft) 12.8.89

Laatste wi Isbesch i kki ng
inzake wijze van teraardebestelling
Voortaan kan U uw laatste wilsbeschikking inzake de wijze
van teraardebestelling laten registreren in het bevolkingsre-
gister. Er zijn 4 mogelijkheden :

- begraven worden
- lijkverbranding met asverstrooiing
- lijkverbranding met bijzetting in columbarium
- lijkverbranding met begraving van de urne.
Elke eventuele aanvraag kan worden ingediend bij de dienst
Burgerlijke Stand (verantwoordelijke Mevr. Kemps) tijdens
de gewone openingsuren van de gemeentelijke administra-

tie. Het spreekt voor zichzelf dat soortgelijke verzoekschrif-
ten eigenhandig dienen geschreven te zijn. De afgelegde
verklaring kan evenwel ten allen tijde herroepen worden-.
De onderrichtingen schrijven voor dat de gemeentebesturen
gehouden zijn een zuiver passieve houding aan te nemen.
Het gemeentebestuur beperkt er zich toe de laatste wilsbe-
schikking van de overledene mee te delen op verzoek van
diegene die de overlijdensformaliteiten vervult. Bij eventuele
adresverandering van de persoon die een verklaring terzake
ondertekend heeft, worden deze gegevens niet overgemaakt
aan de bevolkingsdienst van de nieuwe woonplaats.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan U steeds contact
opnemen met de verantwoordelijke gemeentelijke dienst.

Verkeersveiligheid in ieders belang
Om onze gemeente verkeersvriendelijk te maken en om een
leefbare woonomgeving te creëren is een lage snelheid een
eerste vereiste.
Aangezien er geregeld klachten zijn betreffende het te snel
rijdende voertuigenverkeer in onze gemeente zal onze politie
regelmatig in de voornaamste straten snelheidskontroles uit-
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Na 6 maanden "sportdienst" onder leiding van de schepen
van sport, kunnen wij reeds terugblikken op allerlei sportak-
tiviteiten die een bijzonder sukses kenden.
- ln het kader van BRABANT SPORTIEF organìseerde de

sportdienst van Kampenhout, in samenwerking met de
Blosogangmakers van Boortmeerbeek en Bloso een kur-
sus kajak (5x2 uren) waarvoor 62 deelnemers inschreven.
Hoogtepunt van deze kursus was de manifestatie "SPE-LEVAREN" op 28 mei 1989.
Honderden mensen stroomden die dag samen aan de
Pontstraat te Boortmeerbeek om er de kursisten aan het
werk te zien en om zelf deel te nemen aan de watersteek-
spelen en het waterpolo.
Het vrije kajakken kende die dag ook een enorm sukses.
ledereen kon genieten, in op of naast het water en dit van
10 tot 20 uur.

- Er liep tevens tijdens de maand augustus een initiatie

voeren.
Wij herinneren U eraan dat volgens de geldende wegkode,
het verboden is binnen de agglomeratie, dit is de zone afge-
bakend door het verkeersbord F1-F3, (een wit verkeersbord
met de naam Kampenhout) sneller te rijden dan 60 km/u.
ln ieders belang, rekenen wij op uw medewerking.
VERKEERSVEILIGHEID BEGINT BIJ UZELF!!!

boogschieten in de sporthal, alsook een veertiendaagse
tennisinitiatie voor jongeren.

- Van 21.8.89 t.e.m. 25.8.89 had de 4d" Kampenhoutse
jeugdsportweek plaats.
140 kinderen schreven hiervoor in.
Verslagen over deze ac_liviteiten volgen in een volgende
infobrochure.

Andere geplande aktivite¡ten
- 11 november: wandel-mee-dag.
Voor meer informatie i.v.m. sportpromotie, sportkeuze,
sportinitiaties, Bloso, afhuren gemeentelijke sporthallen en
terreinen, kan u altijd terecht op het sekretariaat van
de Sportdienst, Zeypestraal 26 te 3090 Kampenhout, tel.:
016165.73.73, alle werkdagen van 8.30 tot 12.00 en op dins-
dagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
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EEN OPEN VENSTER OP

Badmintonclub Kampenhout (B.C.K.)
Er was eens heel lang geleden...
Op deze manier zou ook het verhaal van BCK kunnen begin-
nen. Doch, zo lang is het nu ook weer niet, sinds enkele
sportievelingen uit Kampenhout het idee opvatten om een
lokale club op te richten.
De geschiedenis van BCK loopt parallel met deze van de
sporthal aan de Zeypestraat. BCK werd boven de doopvont
gehouden op 1 december 1982, door de heren Albert Mer-
tens, Etienne Keyaerts, Jan Mertens en Fernand Terriere.
Allen waren aktief met badminton op een of andere manie¡
verspreid over verschillende Brabantse clubs.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Fernand Terriere, Frijselstraat, 30 - 3090 Kampen-
hout, tel. : 016165.72.04
Penningmeester: Jan Mertens, A. Hertzstraal, 4 - 1800 Vil-
voorde, lel. : 021251.67.32
Materiaalverantwoordelijke: Marnix Lasure, Anjelierenlaan,
22 - 3081 Steenokkerzeel, tel. : 021751.73.79
Tornooi en competitie verantwoordelijke: Dominique Caron,
Brouwerijstraal, 7 - 3090 Kampenhout, tel. : 016/65.77.05
Het doel dat het betuur destijds gesteld heeft en dat nog
steeds geldt, is het organiseren en promoveren van de bad-
mintonsport in Groot Kampenhout. Een club die voor ieder-
een toegankelijk moet zijn. Zowel voor de recreatieve spelers
als voor de jeugd en de competitiespelers.
Gestart met een 20-tal aktieve leden op einde'83, na amper
één jaar aktiviteit, is het ledenaantal, seizoen na seizoen
gestegen. Het gemiddelde aantal leden schommelt rond de
50 sportievelingen.
Waar oorspronkelijk de competitiespelers de meeste verte-
genwoordigers telden, werden later de recreanten de belang-
rijkste groep. Ook stelt men meer en meer belangstelling
vast van de lokale jeugd. Alhoewel badminton zeker geen
media-sport is, hernieuwt de belangstelling zich telkenjare,
zodanig dat er een gestadige groei te bekennen valt.
Oorspronkelijk beschikte de club over drie terreinen die voor-
zien waren in de infrastruktuur van de zaal. Al gauw bleek
dat dit onvoldoende was, en in mei '85, werden er twee
terreinen bijgelegd door de club. Ook dit bleek onvoldoende
om de aangroei van nieuwe leden op te vangen. Het plan
werd opgevat om maximaal 7 terreinen aan te leggen in de
za.al. En tijdens de vakantieperiode.van 86, werd er met man
en macht, in één dag de nieuwe terreinen getaped en
geschilderd.
Van in den beginne werd er veelvuldig deelgenomen aan
tornooien; trouwens de enige manier in de badmintonsport
om van klassement te verhogen. Amper één laar na de
oprichting werd een eerste klassementsverhoging geno-
teerd, nl. op 4.12.83 door Yolande Muyldermans. Ze werd na
winst in het dames enkelspel op het tornooi van Dijlevallei
te Kessel-Lo, C1 geklasseerd.
Het succes in de provinciale afdelingen van de competitie
liet wat langer op zich wachten. Eerst werd er aangetreden
met een gemengde ploeg in 2" provinciaal. We speelden
mèe zonder genbters te sfaan. Later, bíi gebrek aan compe-

tietiegevoelige dames, werd er overgeschakeld naar de "He-
ren-competitie". En met succes, want de BCK-ers verwier-
ven algauw de reputatie van (struikelblok".
Na tweede geëindigd te zijn einde seizoen '86, zou een
testmatch met Dijlevallei uitwijzen wie de tweede stijger naar
de 1" prov. zou worden. Dijlevallei stuurde zijn kat naar de
testmatch, en BCK zat tegen wil en dank in eerste provin-
ciaal.
Het derde seizoen in eerste prov. dat eindigde in juni '89
werd bekroond met de Kampioenstitel. Een kampioenstitel
die behaald werd met de kleinst mogelijke kern, nl. 4 spelers.
Deze kern bestond uit Dominique Caron, Erwin Lasure, Wes-
ley en Fernand Terriere, vader en zoon.
Wist U dat BCK verscheidene Brabantse kampioenen onder
haar leden telt. Dominique Caron, in kombinatie met Marleen
Vermeulen, werden Dubbel Gemengd Kampioen in '87 en
'88.
Erwin Lasure en Wesley Terrierre werden jeugdkampioen in
'85 en '86 bij de kadetten.
Wesley Terriere (17 jaar) werd reeds tweemaal Brabants kam-
pioen bij de seniores, respektievelijk in '87 als C2 en '88 als
C1. Dominique Caron met Erwin Lasure werden Brabants
kampioen Heren Dubbel in C2 klasse, in '87.

ln de tornooien is het succes van het bescheiden BCK al
even uitgesproken. Tientallen overwinningen werden reeds
door BCK-Ieden weggekaapt in verschillende disciplines.
Al is badminton misschien geen sport die wekelijks, laat
staan dagelijks de media haalt, toch blijft het één van de
meest intensieve sportdisciplines. Snelheid, optimale refle-
xen en goede fysiek zijn pluspunten voor degenen die com-
petitie ambiëren.
Doch, als recreatiesport is het al even uitdagend, het veder-
lichte pluimpje over en weer te meppen.
Al is een terrein slechts 13,40 m lang en 6,10 m breed, het
valt niet altijd mee om de tegenstrever te verschalken.
De spelregels uiteen zetten in het kader van dit verhaal, zou
te lang uitvallen. Laat ons stellen dalze grote overeenkomst
vertonen met tennis.
Wie interesse vertoont, kan steeds kontakt opnemen met
een van de bestuursleden. Men kan beter nog even een
kijkje komen nemen in de sporthal aan de Zeypestraat. Er
wordt tijdens het seizoen 89/90, iedere dinsdagavond vanaf
18 u. 30 tot 21 u. en iedere zaterdagnamiddag vanaf 14 u.
tot 17 u. gespeeld.
De lidgelden zijn leeftijdsgebonden als volgt:

- volwassenen en jeugd ouder dan 18 jaar: 2.500,-

- jeugd tussen 14 en 18 jaar: 1.500,-

- jeugd jonger dan 14 jaar: 1.000,-
Dit lidgeld word éénmalig geTnd in januari van ieder jaar. Het
bevat de bijdrage aan de Nederlandstalige Badmintonliga,
waarvan de club lid is. Het bevat ook een verzekering tegen
lichamelijke letsels, voortvloeiend uit alle badmintonaktivitei-
ten binnen 's lands grenzen.
Het is interessant te weten, dat al wie lid is, tijdens voor-
noemde uren steeds kan spelen. Reservatie van terreinen
is niet noodzakelijk zoals bij tennis of squash. ledereen kan
dus 5 en half uren per week spelen. Als dat geen demokra-
tisch prijsje is.
Kom je ook meedoen...??? Dan zien we je binnenkort...???

B.C.K. Kampenhout

Milieuzorg is niet alleen de zorg van de overheid, ook U kan
er wat aan doen!
- Verzamel uw glas en breng het naar de glascontainer,

wellicht staat er reeds één in uw buurt en binnenkort
komen er nog nieuwe bij.
Normaal gezien zou iedere inwoner 7 tot I kg glas kunnen
verzamelen. Wij komen tot nu toe aan een gemiddelde
van 2,4 kg, dus er wordt nog te veel glas bij het huisvuil
gedaan.
Mogen wij U vragen bij de glascontainer geen lege dozen
achter te laten zodat de buurt niet als een vuilnisbelt
overkomt.

- Verzamel uw oud papier: de jeugdgroeperingen komen
het regelmatig ophalen - er is ook mogelijkheid om het
zell naar een papiercontainer te voeren, deze staat in
Relst achter de kerk.

- Uw oude kleine batterijen kunt U vanaf september kwijt
in alle scholen van Groot-Kampenhout.
Hebt U zelf geen schoolgaande jeugd, vraag het aan de
kinderen van de buurt, ze zullen U er graag vanaf helpen.

- Een oliecontainer zal binnenkort voorzien worden.
- Uw organische afval kunt U nuttig gebruiken indien U er

compost van maakt.
Wij zijn ook op zoek naar een geschikte plaats om een
containerpark aan te leggen.
Wij hopen U in de volgende gemeenteberichten hieromtrent
meer te kunnen vertellen.
lntussen werken wij verder en wij hopen dat iedere inwoner
van onze gemeente er bewust van wordt dat hij kan meehel-
pen.

Ophaling huisvuil
SECTOR I

Kampenhout - Buken - ophaling gewoon huisvuil MAANDAG
Vervangingsdata: maandag 25.12.1989 wordt vervangen
door vrijdag 22.12.1989
Ophaling grof huisvuil.'de eerste maandag van de maand

sEcToR il
Kampenhout - ophaling gewoon huisvuil DONDERDAG
Vervaningsdafa.' geen
Ophaling grof huisvuil: de tweede maandag van de maand

sEcToR ilr
Berg - ophaling gewoon huisvuil WOENSDAG
Vervan gi ng sdafa : woensdag 1.1 1.1 989 wordt vervangen door
maandag 30.10.1989
Ophaling grof huisvuil; de derde maandag van de maand
Berg - ophaling gewoon huisvuil VRIJDAG
Vervang i ng sd afa.' geen
Ophaling grof huisvuil:de eerste donderdag van de maand

sEcToR rv
Nederokkerzeel - Kampenhout (gedeelte)- ophaling gewoon
huisvuil WOENSDAG
Ve rvang i n gsd ata ; woensdag 1.1 1.1 989 wordt vervangen door
dinsdag 31.10.1989
Ophaling grof huisvuil; de vierde maandag van de maand.

o'//L

Wekel i jkse d i nsdagmarkt
Vanal 29 augustus 1989 zal de wekelijkse dinsdagmarkt te
Kampenhout-Centrum plaatshebben van 15.00 tot 18.30 u.
Openings- en sluitingsuur zullen stipt nageleefd worden.

Dienst voor studie- en
beroepsoriënteri ng vzw
Vanaf 1 juni 1989 kan U de dienst voor studie- en beroeps-
oriéntering vzw vinden op hun nieuw adres: Werchterse-
steenweg 36 te 2840 Haacht, tel.: 0't6/60.21.86.

Tweedekansonderw¡is
Het tweedekansonderwijs start zijn 10d" schooljaar. Sedert
het prille begin is er heelwat veranderd.
Omdat het programma van de examencommissie voor
middelbaar onderwijs nu opgedeeld is in domeinen, kan je
al na één jaar examen afleggen. Als je daarvoor slaagt, krijg
je een deelattest. Zo kan je het diploma langzaam of snel,
volgens je eigen mogelijkheden, opbouwen. Twee of drie jaar
blokken en wachten voor je eindelijk de stap naar de midden-
jury kan zetten behoort tot het verleden.

d ulehn

Heb je overdag een job of andere bezigheden, dan kan je
ook's avonds studeren: 2 of 3 avonden per week van 19 tot
22 uur.
Wil je niet meteen een diploma, maar toch iets bijleren om...
een goede tekst te kunnen schrijven, je Frans te verbeteren,
eindelijk iets te begrijpen van scheikunde of wiskunde, je
angst voor computers te overwinnen, te weten hoe België
ontstaan is, ...
Je kan het allemaal (en nog veel meer) bij ons leren.

Middelbaar onderwijs ook voor volwassenen
MOET KUNNEN!

Tweedekansonderwiis maakt het mogelijk.

VRAAG ONZE PROGRAMMABROCHURE!!I
Kantooruren Maandagavond
Tweedekansonderwijs
K. Albertlaan 52 Ruelensvest 115
3000 Leuven 3000 Leuven
016122.45.46 016t22j0.68
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- de plaatsings- en de aansluitingskosten worden tot de
helft herleid: 2.083,- F i.p.v. 4.165,- F

- het abonnementsgeld wordt tot de helft herleid: 383,- F
i.p.v. 766,- F

- 40 tariefeenheden gratis voor binnenlands telefoonver-
keer.

lndexaanpass¡ng van de soc¡ale uitkering
Volgende sociale uitkeringen werden op 1.8.1989 aangepast
aan het indexcijfer der consumptieprijzen:
- ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
- pensioenen
- tegemoetkomingen aan gehandicapten
- gezinsbijslag
- arbeidsongevallen en beroepsziekten.
De nieuwe bedragen liggen ter inzage op het gemeentehuis

- dienst pensioenen-sociale zaken - tijdens de gewone ope-
ningsuren.

HET SOCIAAL TELEFOONTARIEF
Bij K.B. van 28.6.1989, werden belangrijke wijzigingen door-
gevoerd in het sociaal telefoontarief :

a) gehandicapten en invaliden kunnen met ingang van
1.7.1989, aanspraak maken op het sociaal lelefoontarief
vanaf een blijvende handicap of arbeidsongeschiktheid
van 66% (i.p.v. 80% voorheen).

b) de plaatsings- en aansluitingskosten werden verlaagd.

Voordelen:

be
de

jaarden:
leeftijd van 70 jaar bereikt hebben

- alleen wonen of samenwonen met ten hoogste twee per-
sonen die ten volle 65 jaar oud zijn

- mogen eveneens met de begunstigde samenwonen: de
kinderen en kleinkinderen die het einde van de leerplicht
niet bereikt hebben. De kleinkinderen moeten bovendien
wees zijn van vader en moeder of bij gerechtelijke beslis-
sing aan de grootouders zijn toevertrouwd. De leeftijds-
grens valt weg indien de kinderen of kleinkinderen voor
meer dan 65% gehandicapt zijn.

- het begrensd bruto-gezinsinkomen is eveneens 370.500,-
verhoogd met 68.589,- F per samenwonend persoon.

Bewijsstukken:
a) invaliden en gehandicapten:
- het lidboekje van de mutualiteit of een gelijkvormig ver-

klaarde copie ervan voorleggen, waaruit een arbeidsonge-
schiktheid van meer dan 65% blijkt

- een gelijkvormig verklaarde copie van een getuigschrift
als gehandicapte van meer dan 65% voorleggen toege-
kend door een officiële instantie

b) bejaarden:
- het lidboekje van de mutualiteit of een gelijkvormig ver-

klaarde copie ervan voorleggen waaruit "verhoogde tus-
senkomst" blijkt.

Voor beide categorieén, de "verklaring op eer" invullen.

De procedure:
De aanvragen moeten gericht worden aan R.T.T., Vismarkt
17 te 3000 Leuven; daar kunnen de aanvraagformulieren
bekomen worden. Die zijn echter ook ter beschikking op de
pensioendienst van het gemeentehuis. Tijdens de gewone
openingsuren kunnen zij afgehaald worden en zal U, indien
gewenst, geholpen worden om de aanvraag in te dienen. U
moet dan wel het ziekenboekje of de lidmaatschapskaart
van de mutualiteit meebrengen. Gehandicapten dienen een
geldig getuigschrift voor te leggen.
Over de nieuwe bepalingen aangaande de overname van
een telefoonnummer, neemt U best contact op met de klan-
tendienst van R.T.T., oproepnummer 1290 (kostloos).

Enkele belangrijke punten goedgekeurd tijdens de gemeen-
teraad van:

5 juni 1989.
- De Volksunie-fraktie deelt mee dat de Heer Jozef Schoe-

vaerts, gemeenteraadslid voor de Volksunie, op statutaire
wijze uit de partij wordt gesloten.

- Goedkeuring rekening OCMW - dienstjaar 1988.
- Goedkeuring gemeenterekening - dienstjaar 1988.
- Aanpassing leningsbedrag herstel daken gemeentescho-

len.

- Princiepsbeslissing verbeteringswerken Glimwormlaan
met investeringsfonds.

- Princiepsbeslissing inrichting burelen en vergaderzaal
schepencollege.

- Princiepsbeslissing aankoop kleine personenwagen.
- Goedkeuring ontwerpdossier verbeteringswerken Lange

Kerkweg en Gemeentewegel.
- Goedkeuring toelagereglement voor geboorte- en adoptie-

premie (1.500 frlkind).

3 augustus 1989:
- Princiepbeslissing aanstelling milieuambtenaar.
- Begrotingswijziging nr1

a) gewone dienst:
ontvangsten: 180.594.662
uitgaven: 178.607.538
boni: 1.987.124

b) buitengewone dienst:
ontvangsten: 1 42.044.967
uitgaven: 136.076.951
boni: 5.968.016

- Hernieuwing tarieven gebruik sporthal en schoolcomplex

Sporthal - Zeypestraat
Spoñbeoefening I ll
van 9 uur tot 18 uur 2o}trlu.  }Otrlu.
vanaf 18 uur 3sofr/u. Toofrlu.
gedurende de maanden juli-aug.
van 9 uur tot 18 uur 2}Otrlu. 300 frlu.
vanaf 18 uur 350 frlu. 500 frlu.
tijdens het week-end 350 frlu. 500 frlu.
sporttornooien 4.500 frldag 9.000 frldag
Klubs welke voor hun trainingen en kompetiewedstrijden de
sporthal gebruiken, mogen 1 maal per jaar gratis de sporthal
gebruiken voor het inrichten van een tornooi.

Gebruik tribune met uitzondering
voor sportmanifestaties 1.500 frldag 3.000 frldag
Stoelen 5 frlstoel 10 frlstoel
Tafels 1o frltafel zotrftalet
Cat. l: Verenigingen + gebruikers wonende te Kampenhout.
Cat. ll: Verenigingen + gebruikers van buiten de gemeente.

Schoolkomplex-Berg
Sportbeoefining I ll
Turnzaal 2O}lrlu. 300 frlu.
Turnzaal met kafetaria 350 frlu. 500 frlu.
Overdekte speelplaats 1 00 frlu. 2oo frlu.
Overdekte speelplaats
+ kafetaria 2íolrlu. Soofr/u.
Sporttornooien (turnzaal + overdekte
speelplaats + kafetaria) 3.500 frldag 7.000 frldag
Klubs welke voor hun trainingen en kompetitiewedstrijden
gebruik maken van lokalen in het schoolkomplex, mogen 1

maal per jaar, voor het inrichten van een tornooi, gratis deze
lokalen gebruiken.

Schieting Staande Wip 2.000 fldag 4.000 frldag 
,

b)

Vergaderingen
Overdekte speelplaats
Kafetaria
Overd. speelpl. + kafetaria

500 frlavond
350 frlavond
750 frlavond

1.000 frlav.
700 frlavond

1.500 frlav.

Voorwaarden:

Bals-show's 10.000fr/dag 15.000fr/dag
Kulturele manifestaties
Alle lokalen 5.000 frldag 10.000 frldag
Overd. speelpl. + kafetaria 2.500 frldag 5.000 frldag
Turnzaal + kafetaria 3.000fr/dag ô.000fr/dag
Tentoonstellingen 3.000 frldag 6.000 frldag
Stoelen 5 frlstoel 10 frlstoel
Tafels 1o frltafet 2ofrltatet
Cat. l: Verenigingen + gebruikers wonende te Kampenhout.
Cat. ll: Verenigingen + gebruikers van buiten de gemeente.

- Vaststellen tarieven muziekonderwijs

lnwoners van de gemeente:
notenleer: 75O fr. (1.250 fr. boven de 18
instrument: 1.500 fr. (2:500 fr. boven 18
vermindering vanaf 2 kind-leerling: 500
ment)
Max. bedrag per gezin: 7.500 fr.

(voor instru-

Voor leerlingen van buiten de gemeente:
Bedragen te verdubbelen t.t.z.
notenleer: 1.500 fr. (2.500 fr. boven 18
instrument: 3.000 fr. ( 5.000 fr. boven 1

De lessen werden hervat op 7 september

j.)
j.)
lr.a) invaliden en gehandicaPten:

- ten volle 18 jaar oud zijn en een officieel bewijs kunnen
voorleggen úan een handicap of arbeidsongeschiktheid
van meer dan 65%.

- alleen wonen of samenwonen met ten hoogste twee per-
sonen of meer indien zij bloed- of aanverwant zijn in de
eerste of tweede graad

- over een bruto-inkomen beschikken dat niet hoger mag
zijn dan 370.500,- F per jaar, verhoogd met 68.589,- F
per samenwonend persoon.

j.)
IBals - show's

Kulturele manifestaties
Gebruik v.h. lichtorgel

12.000 frldag
6.000 frldag
3.500 frldag

15.000 frldag
12.000 frldag

7.000 frldag

j.)
GeTnteresseer-

den kunnen nog inschrijven tot eind september 1989
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De "Europa gedachte" neemt steeds vastere vormen aan,
grijpt ook steeds dieper in het dagelijks leven van de burgers
in... en hierbij hoeft het niet altijd om economie en landbouw
te gaan.
Europa heeft ook oog voor de gezondheid van zijn burgers.
Het uitroepen van 1989 tot (Europees iaar tegen kanker>
illustreert dan ook de internationale problematiek van dit
aspect van de gezondheidszorg.
Bijna vier Europeanen op tien kennen de mogelijkheden om
kanker te voorkomen niet of onderschatten ze.
Dit is een belangrijke conclusie van een grootscheepse opi-
niepeiling die in de lente van vorig jaar de twaalf lidstaten
van de EG werd gehouden.
De grote meerderheid van de Europeanen vermeldt terecht
tabak als de meest vootkomende oorzaak van kanker.
Dit toont aan dat de voorlichtingscampagnes op dat punt
vruchten beginnen af te werpen.
Het onderzoek wijst echter tevens uit dat er een kloof bestaat
tussen "wetenD en "handelen". De hardnekkige rokers
bijvoorbeeld weten dat tabak kankerveruvekkend is... maar
zij roken verder.
Tabak is natuurlijk niet de enige oorzaak van kanker. Er
spelen nog andere factoren mee. .
De wil en de bereidheid om zich degelijk te informeren is
de jongste jaren duidelijk gegroeid.
Dit blijkt o.a. uit het feit dat de Europese kankercode lang
geen onbekende meer is.

Europese deskundigen hebben een kankercode uitgewerkt
die een aantal gekende aanbevelingen inzake preventie en
vroege ontdekking van kanker samenbundelt:

1. Rook niet.
Rookt U nog, stop dan zo vlug mogelijk en rook zeker
niet in aanwezigheid van anderen.

2. Wees mat¡g met alcohol.
3. Vermijd overdadig zonnen.
4. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u

op het werk met stoffen in aanraking komt die kan-
ker zouden kunnen veroorzaken.

5. Eet regelmatig vers fruit, groenten en vezelriike voe-
dingsprodukten zoals bruin brood en ongepelde
rijst.

6. Vermijd overgewicht.
7. Ga naar de dokter: bij een verandering in een moe'

dervlek, als u een knobbeltje ontdekt of bii abnor-
maal bloedverlies.

8. Ga ook naar de dokter indien u klachten hebt als
aanhoudende hoest, heesheid, veranderd stoel-
gangpatroon.

9. Laat geregeld een baarmoederhalsuitstriikie nemen.
10. Onderzoek regelmatig uw borsten en doe mee aan

de bevolkingsonderzoeken wanneer u 50 iaar of
ouder bent.

Dank zij L. De Voeght en Carov Tours kan U probleemloos
de feestzaal bereiken en wordt U nadien veilig thuis i.
gebracht. lndien gewenst, zal iemand U begeleiden om het ;i

õp- en afstappen te vergemakkelijken.
De afhaling'zal met twee bussen gebeuren. De route ziet er r.ô

uit als volgt:
- de 1" bus vertrekt om 11 u 30 aan autocars De Voeght

en vervolgt dan zijn weg met volgende opstapplaatsen:
- hoek Oudestraat - Haachtsesteenweg
- bushalte Bosstraat
- bushalte Vierstraeten
- kerk Buken
- Park van Relst
- kapel Ruisbeek
- kerk Nederokkerzeel

- de 2d'bus vertrekt om 11 u 30 aan de kerk van Kampen-
hout en vervolgt dan zij weg met volgende opstapplaat-
sen:

- hoek Tritstraat - Kampelaarstraat
- Sint ServaeskaPel
- Bulsom
- Perksesteenweg
- kerk Berg

Gelieve tijdig aanwezig te zijn. Het einde van onze feestna-
middag wordt voorzien omstreeks 17 u. 30.
Dit riikqevuld programma wordt U aangeboden aan de demo-
kratiócie pr¡js lS"O,- fr per persoon. Dì-egenen die uitsluitend
aan het shówprogramma wensen deel te nemen betalen
50,- fr als deelname in de kosten.
Om organisatorische redenen dienen wij uiteraard tijdig het
preciede aantal personen te kennen die met ons de warme
maaltijd wensen te gebruiken. Daarom verzoeken wii U vrien-
delijk Uw inschrijvingen te regelen vóór 25 september 1989
bij één van hiernavolgende personen:
Kampenhout:
Gemeentehuis Kampenhout 016/65.50.37
Mevr. L. Wouters - Vandermeiren Fr. Woutersl. 1, - 3090
Kampenhout 01 6/65.53.87

Nederokkerzeel :

Elskens Constant - Nieuwe Kassei 2, - 3092 Kampenhout
016165.71.28
Verdeyen Sylvain - Laarstr. 38, - 3092 Kampenhout
016/65.51.09

Buken:
Van den Broeck Frans - Oude Haegestr. 5, - 2992 Kampen-
hout 016/60.09.66

Relst:
Burgemeester Verhoeven - Aarschotsebaan 93, 3090
Kampenhout 016/62.52.58 r

Mevi. Michiels-Verryt - Leuvenseðtwg. 9, 3090 Kampenhout
016/60.14.59

Berg:
Mevr. Vandermeiren-De Becker A. - Bergstr. 45, 3091 Kam-
penhout
016/65.73.18
Wij hopen dat ook U er dit iaar zal bij z'tjn.

Alle verenigingen van Kampenhout kunnen aan het

"Grondstoffenplan" meewerken door een brief te richten
aan de Ministers die verantwoordelijkheid dragen inzake
de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
De verenigingen die willen meewerken dienen kontakt op
te nemen met Jan Dekelver, Paddezijp 6, 3090 Kampen-
hout tel. : 016165.74.23.

- Net zoals vorig jaar organiseert het 11.11.11-komitee van
Kampenhout aktiviteiten voor de scholen in Kampenhout.
De kinderen worden op een speelse manier in kontakt
gebracht met de leefwereld van de Derde Wereldlanden.
Dit wordt tevens uitgewerkt in een dorpsspel waar ook de
winkeliers, net als vorig jaar; zullen bij betrokken worden.
Op 11 november wordt in de sporthal van Berg een tweede
groot Derde Wereldfeest georganiseerd met veel informa-
tie over de Derde Wereldproblematiek.

- Traditiegetrouw zullen vrijwilligers in de mate van het
mogelijke alle huizen van Kampenhout bezoeken en de
prentkaarten en stickers te koop aanbieden.

Wat kan U doen?
ln de eerste plaats natuurlijk zoveel mogelijk aan de akties
deelnemen en de vrijwilligers die zich bij U thuis aanbieden
goed ontvangen.

Maar er is meer! Het 11.11.11-komitee bestaat reeds uit een
groep aktieve mensen, maar wij zijn nog steeds met te weinig
om het allemaal rond te krijgen.
Als U geïnteresseerd bent om een handje toe te steken
neem dan kontakt op met Jan Dekelver.
Uw hulp is van harte welkom.
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Tijdens zijn bezoek aan Brussel in 1985 zei J. Nyerere: "De
grootste steun die jullie kunnen leveren in het ontwikkelings-
proces, is vorming en bewustmaking. De banden tussen arm
en rijk moeten zichtbaar en konkreet worden. Deze banden
lopen door de mist van internationale handel en financiën.
Vorming en bewustmaking moeten leiden tot een politiefte
aanpak van dit stelsel van plundering".
Het N.C.O.S., dat jaarlijks de 11.1'1.11-aktie organiseert werkt
op drie fronten:
- een politieke aktie
- informatie verstrekken aan de bevolking
- een geldinzameling.
ln Kampenhout is sedert jaren een 11.11.11-aktiekomitee
aktief dat met stijgend sukses de plaatselijke 11.11.11-aktie
organiseert.

Wat mag U dit jaar verwachten?
- Om de situatie van de grondstofienlanden te verbeteren,

heeft het NCOS een "Grondstoffenplan" uitgewerkt.
Hierin staan een aantal maatregelen en technieken opge-
somd die een antwoord kunnen bieden op de moeilijkhe-
den.
De maatregelen die in het Grondstoffenplan worden voor-
gesteld zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Een aantal
þunten staan terwijl U dit leest ter diskussie op één of
andere konferentie.
België neemt op verschillende niveaus aan deze gesprek-
ken deel en kan er een rol spelen ten gunste van de Derde
Wereld.

Feest Derde Leeftijd en Minder-Validen
Oo 5 oktober a.s. orqaniseert het Gemeentebestuur van
Kämpenhout het Feesivan de Derde Leeftijd en Minder-Vali-
den in de Sporthal- Zeypestraat n'26 te 3090 Kampenhout.

Gelet op de successen van voorgaande jaren hebben wij
andermäal besloten een contract te. ondertekenen met Jan
Thevs die samen met niemand minder dan SAMANTHA -
¡Ádoues RAvMoND - HENK vAN MoNTFooRT -
DANSPAAR (SAM & SANDY¡> en begeleider BERT
LENNY het welgekende programma uLIEDJES VAN TOEN')
zal brengen.
Vooreerst wordt aan alle gepensioneerde en minder-validen
van Groot-Kampenhout --U hoeft dus echt niet aangesloten
te zijn bij een "bond" - om 12 u. 30 een smakelijke warme
maait¡id'bestaande uit tomatenroomsoep - gebraad met
groenienkrans en kroketten aangeboden. De eerste con-
sumptie mag U gratis gebruiken'



Nuttige informatie

lnterkommunale HAVI-TV C.V.
Noordkustlaan 10 - 1720 Groot-Bijgaarden-Dilbeek
Tel. 021466.22.22

Hoe aansluiten tegen verminderd tarief?
o HAVI-TV biedt U de mogelijkheid om op een eenvouduge

wijze zelf uw aansluitingskabel te plaatsen.
Hierdoor kan U een belangrijke vermindering der aanslui-
tingskosten bekomen.

o Hoe kan dat praktisch?
- Kontakteer HAVITV. Een afgevaardigde van de inter-

communale zal een ontwerp van de aansluiting opma-
ken, evenals een voorlopig vrijblijvend bestek.

- Vervolgens kan U in de magazijnen van HAVI-TV alle
noodzakelijke materialen bekomen tegen vaste een-
heidsprijzen.

- HAVI-TV verzorgt de indienststelling na de plaatsing van
de kabel.

o Deze regeling geldt zowel voor nieuwbouw en verbouwing
als voor elke nieuwe installatie.

Hoe gebruik maken van betalingsfaciliteiten?
o U kan op eenvoudige aanvraag, driemaandelijks uw abon-

nementsgeld betalen.
Best laat U de fakturen rechtstreeks vereffenen door uw
financiële instelling.

Bijkomende informatie ?
o -Gelieve 

kontakt op te nemen met onze klantendienst.

>ç----
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Ontwerpdoss¡ers:
- De aanleg van een parking aan het sportcomplex Zeype-

straat, mét toegangsweg voor voetgangers en fietsers via
het Rood-Klooster, wordt uitgevoerd door de N.V. Wege-
plant. De werkzaamheden zijn op 1 augustus 1989
gestart.

- Het aanbestedingsdossier voor dringende herstellingswer-
ken aan het dak van de monumentale St. Stefanuskerk
te Nederokkerzeel werd door de Subsidieerbare Overheid
goedgekeurd. De werken, gegund aan de N.V. Building uit
Mortsel, zullen eerstdaags aangeva-t worden.

- De aanbesteding voor herstellingswerken aan de daken
van de Gemeentelijke Lagere Schoolgebouwen te Berg,
Buken en Nederokkerzeel had plaats op 26 juni 1989. De
werken zullen kortelings aangevat worden.

- Het ontwerpdossier voor de omvorming van twee tennis-
terreinen in poreus beton naar gemalen baktsteen, raming
457763 fr. per terrein, werd door de Voogdijoverheid uit-
voerbaar verklaard.
De aanbesteding der werken zal doorgaan op 19/09/1989.

Uitgevoerde werken:

ONDERHOUDSWERKEN:

Wegen:
- herstellen verzakking rijweg Binnenveld, Bukenstraat en

H. Tobbackstraat
- ruimen grachten Frijselstraat, de Croixlaan, Langestraat

en Stokstraat
- herstelling voetwegen: Kampenhoutsevoetweg, Lauter-

veldweg en Kloosterweg
- ophalen van kasseien in Neerstraat en Laarstraat
- boordstenen en greppels onkruidvrij maken in de Laar-

straat, Jagerslaan, Voortstraat en Nieuwe Kassei

- verhogen boordstenen Grootveldstraat en Zeypestraat
- verzakking rijweg hersteld in de Stiggelstraat en Brouwe-

rijstraat.

Gemeentegebouwen:
- verbeteringswerken elektriciteit sporthal
- verhoging afsluiting school Relst

- onderhoud kerkhoven
- schilderwerken school Buken
- herstelling deuren kerkhof centrum
- maken van verluchtingsgaten in kruipruimte sporthal

Kampenhout
- onderhoud speelpleinen
- onderhoud centrale verwarming openbare gebouwen
- herinrichting bibliotheek Relst

Riolering:
- aanleggen betonbuizen Reisemstraat
- herstellen duikers Nieuwwegen
- aansluiting riolering Peperstraat, Schildhovenstraat
- aanleg p.v.c.-buizen Langestraat
- reinigen riolering Stokstraat
- herstelling straatroosters Warandestraat, Neerstraat
- rioleringswerken Brouwerijstraat
- plaatsen waterslikkers Heideweg, Laarstraat
- vervangen duikers onder Bukenstraat
- rioolschouw Van Beethovenl., E Wouterslaan en Peperstr,

hersteld.

Voetpaden:
- herstellen voetpaden Bergstraat

Groen:
- algemeen onderhoud groene ruimten
- onkruidbestrijding
- maaien bermen en distels
- aanplanten bloemen gemeenteplein
- planten geraniums openbare gebouwen

Werken allerhande:
- verplaatsen verkeersborden Stationsstraat
- plaatsen signalisatie
- onderhoud en herstellen van voertuigen en machines
- bestrijden van rattenhaarden
- herschilderen van verkeerssignalisatie

Afgeleverde vergu nn¡ngen :

Bouwvergunningen:
Er werden een 30{al vergunningen afgeleverd, waaronder
4 bedrijfsgebouwen en 2 verbouwingen aan woningen.
Verkavelingen:
Er werden 19 bouwgronden gecreëerd door het verkavelen
van 9 eigendommen.
Lozingsvergunningen:
Voor de aansluiting aan het rioolnet werden 12 vergunningen
verleend.
Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen:
Propaantank: I

Mazouttank: ll
lnrichting drukkerij : I

Fabricatie betonprodukten : I

Steenslag, plassen en stof,
een <eenzAAm" m)n\ment,
enkele banken tegen de kant,
een paar bomen en bloemen
veiloren op het ple¡n.

Neen ! Het kan anders. Uw idee kan het goede ziin.

Het projekt is van start !

De dorpskern van Kampenhout met het kerkplein en de
aanpalende straten is een centraal ontmoetingspunt in onze
gemeente. Zulk een plein in het midden van het dorp biedt
vele mogelijkheden om het samenleven prettiger en boeien-
der te maken. Een plein waar alleman zich thuis voelt.
Maar het plein dient nu enkel als parkeerplaats en nodigt
helemaal niet uit om er eens rustig te verpozen, te spelen,
een praatje te maken met een vriend of kennis, een pintje
te drinken, of noem maar op. Op vele plaatsen zijn er nu
problemen: soms is het moeilijk om de straat over te steken,
de bestrating laat te wensen over, voetpaden zijn te smal,...
Enkele keren per jaar wordt het plein gebruikt voor de kermis,
een cirkus of een andere aktiviteit.

Hoe abonnee worden? Stuur bijgaande strook ingevuld
terug!
o Uw woning is reeds aangesloten:

Vraag HAVI-TV de bestaãnde aansluiting in dienst te stel-
len.

o Uw woning is niet aangesloten i

lnformeer-bij HAVI-TV hoe uw woning kan aangesloten
worden en hóeveel de eventuele aansluitingskosten zullen
bedragen.

o Voor de nieuwbouwers vestigen wij er de aandacht op
dat de inleiding van de kabeltelevisie in de woning ge-za-

melijk kan gebeuren, met de andere nutsleidingen'. Stel
U dâarom iñ verbinding met onze diensten van zodra U
uw bouwvergunning heeft bekomen.
Voor verkavelingen, flatgebouwen, gemeenschapshuizen
e.d. gelegen in-het werkgebied van HAVI-TV is de inter-
comñunãle steeds Ueré¡0, vrijblijvend prijsoffertes te
bezorgen die beantwoorden aan specifieke vragen.

Wat te doen bij verhuizing? Stuur bijgaande strook inge-
vuld terug !

o Meld HAVI-TV schriftelijk uw verhuizing.
o Deel in uw brief volgende inlichtingen mee:

- oud en nieuw adres
- datum van de verhuizing
- of U al dan niet abonnee wenst te blijven.

Wat te doen bij stor¡ng of defekt?
. Kijk eerst na of :

- het toestel ingeschakeld is;
- de netstekker in het stopcontact zit;
- de fijnafstelling niet ontregeld is;
- uw buren, eveneens abonnees van HAVI-TV dezelfde

storing vaststellen.

o Raadpleeg HAVI-TV bij volgende storingen:
- sne'euw-in het beeld (de klank is al dan niet goed);
- de beelden lopen dooreen;
- op meerdere kanalen is er geen beeld of klank.

o Hoe wcrdt U snel geholpen?
- Bel in voorkomeñd geval zelf; wacht niet op uw buur-

manl
- De wachtdienst van ,lAVlTV staat steeds tot uw dienst !

- Wanneer uw telefoonoproep aangenomen wordt door
een automatisch ontvangstapparaat vergeet dan niet
uw adres mee te delen. Onze radiowagen op dienst
ontvangt ook uw boodschaP!

a

Afzender:
Naam :

Voornaam

Adres : ...

*""" (;;i';;; ;;; i; ;'i';;; .* ;;
Abonnee te worden
De aansluitingskosten te kennen ........

kruisje).

De woning is reeds aangesloten
(aansluiting is niet in dienst)

De woning is nog niet aangesloten

o Verhuis mede te delen naar volgend adres:

o Abonnee te worden op dit adres

Adres

! (1)

n (2)

n (3)

n (4)

n (5)

Vanaf:
Telefonisch te bereiken van ...

het nummer

Normaal thuis te bereiken van

Datum: ................

n (6)

(datum invullen a.u.b.)

...... tot ............... u.op

Waarom van parking tot "allemansplein" ?



De derde prioriteit omvat de aanleg van groenvoorzienin-
gen, in het bijzonder:

Met een andere inrichting kan het plein beter gebruikt worden
om er permanent te spelen, in de zon te zitten of even door
te lopen. Ook de straten kunnen verbeterd worden !

Het gemeentebestuur van Kampenhout wil samen met de
inwoners de kern van het dorp vernieuwen.

- Het verkeersonderzoek signaleert problemen èn mogelijk-
heden voor een veilig en vlot verkeer in de dorpskern.

- Het O.C.M.W-rustoord zorgt eerstdaags voor een nieuwe
omkadering van het plein. Meer bewoners, bezoekers en
vooral meer gebruikers van het plein.

- De bibliotheek barst zowat uit haar voegen. uitbreiding en
modernisering zijn aangewezen.

- De riolering dateert van 1923. Misschien geen dringend
probleem. Maar vernieuwing wordt zinvol.

- De elektriciteitsleidingen liggen nog steeds bovengronds.
Als we het plein aanpakken kunnen we de luchtleidingen
misschien meteen ondergronds brengen.

Tijdens de jaarmarkt en de kermis konden de bewoners een
informatiestand bezoeken. Deze stond opgesteld op het
dorpsplein zelf. U vond er een eerste probleemstelling aan
de hand van een fotoreportage over het plein. Verder werden
er gegevens bekend gemaakt uit de verkeersstudie en waren
de plannen van het O.C.M.W.-rusthuis te bekijken.
Enkele honderden inwoners maakten van deze gelegenheid
gebruik om onderling van gedachten te wisselen, hun bemer-
kingen neer te schrijven op de werkpanelen of om hun
mening met de begeleiders tg bespreken. Kinderen konden
hun ideeën schilderen op een bestelwagen. Deze werd het
symbool voor de omvorming van de parking tot een "alle-
¡¿¡s"plein.

De topprioriteit is de verkeersveiligheid, waaronder
begrepen zijn :
Snelheidsremmende maatregelen op het plein en aan het
rusthuis.
Verbeteren en verbreden van voetpaden.
Veiligheid op het kruispunt Dorpsstraat-Kerkstraat.
Verwijderen van het zwaar verkeer uit de dorpskom.
De verkeerscirkulatie in de Dorosstraat (bv. éénrichtinosver-
kee0.

Speelruimte en speelelementen voor kinderen.
Zitgelegenheden in het bijzonder voor bejaarden

Vervangen van het bestaande sanitair door komfortabele
openbare toiletten voor mannen en vrouwen.
De aanleg van een vijve¡ fontein of waterkunstwerk.

Het behoud van de bestaande bomen.
Het groen prioritair inplanten rond het oud-gemeentehuis en
in de zone tussen gemeentehuis en rustoord.

Verharding van de parkeerzone met klinkers of kasseien.
De parkeerzone moet polyvalent zijn: kermis en cirkus moe-
ten er plaats kunnen vinden.

Deze tendens komt naar voor uit de bemerkingen. U kan dit
beamen, aanvullen of een andere visie vertolken.

5 punten zijn van belang: parkeren, ontspanningsmogelijkhe-
den, manifestaties, de inplanting van de bibliotheek en de
markt.

Het plein is nu enkel een parkeerplaats. Er is ruimte genoeg
om er ontspanningsmogelijkheden in te richten. Zithoeken,
terrasjes, speelgelegenheden voor de ontspanning van jong
en oud...
Hoort rekreatie thuis op het plein ?

Enkele keren per week of per maand komt er veel volk met
de wagen naar het plein, de kerk of het rusthuis. Een piek.
Mogen de parkeerders dan ook altijd het hele plein voor zich
opeisen ? Horen wagens overal op het plein ?

De bibliotheek barst bijna uit zijn voegen. Uitbreiden dus.
Maar waar ? Komt de bibliotheek op het plein ?
Vernieuwen en vergroten we de huidige gebouwen op het
plein ? Of zoeken we een nieuwe plaats in de gemeente ?
Of bouwen we aan de rand van het plein ?

De markt groeit. Het aanbod groeit. Ja, als we er komen
kopen. Maar ook als het er aangenaam wandelen en winke-
len is.
Hoort een gezellige markt bij een gezellig plein ?

Het plein is enkele keren per jaar het kader van een manifes-
fafie. Wielerwedstrijden, cirkus en kermis vinden er plaats.
Houden we ruimte vrij voor manifestaties ?

Schrijf uw ideeën op en zend ze vóor 20 oktober naar het
gemeentebestuur met op de omslag de vermelding odorpskern-
vernieuwingr. Uw suggesties zullen door het inspraakbureau
CIBE verwerkt worden. Al de bemerkingen worden aan de stuur-
groep ter bespreking voorgelegd.

De aandacht van de inwoners wordt er op gevestigd dat er
door de politiediensten in de toekomst nauwlettend zal toe-
gezien worden op het respekteren van de snelheidsbeper-
king, maar eveneens op:

Gevonden voorwerpen
Er bevinden zich reeds geruime tijd verschillende "gevon-
denD voorwerpen, waarvan de eigenaar niet gekend is, op
het politiebureel. Mochten er mensen zijn die onlangs voor-
werpen hebben verloren op de openbare weg, of eventueel
fietsen hun werden ontvreemd en hiervan nog geen aangifte
hebben gedaan, raden wij ten zeerste aan de nodige aangif-
te(n) te doen op het politiebureel om alzo te trachterr de in
ons bezit zijnde voorwerpen aan de rechtmatige eigenaar te
kunnen terugbezorgen.
Kortelings zal er tot een aangekondigde verkoop overgegaan
worden van deze "gevonden voorwerpen).

A. BESCHADIGEN VAN DE OPENBARE WEGENIS
Bij het bewerken van akkers zal men er op letten de
openbare wegenis en zijn boorden niet los te zetten of
te beschadigen.

B. BEVUILEN VAN DE OPENBARE WEGENIS
Volgens artikel 7 van de Wegcode is het verboden het
verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen
of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen,
achter te laten of te laten vallen; hetzij door er rook te
verspreiden.

C. HET GEBRUIK EN DE STAAT VAN DE NOODZAKE-
LIJKE VERLICHTING OP VOERTUIGEN
Volgens art. 30 van de Wegcode dient tussen het vallen
van de avond en het aanbreken van de dag in alle
omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duide-
lijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter
de nodige verlichting gebruikt te worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken deelt mee dat de Bel-
gische burgers geboren tussen 1 maart 1927 en 1 iuni 19TI
vanaf 15 juni 1989 in het bezit moeten zijn van een identi-
teitskaart van het nieuwe model. De personen die deze kaart
nog niet hebben ontvangen worden verzocht zich dringend
bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats aan te
melden.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs deelt mee dat de
aanvragen voor een studietoelage moeten ingediend zijn
uiterlijk op 31 oktober 1989.
Deze aanvragen moeten ingediend worden door middel van
het daartoe bestemde formulier. Studenten die dergelijk
formulier niet toegestuurd kregen kunnen er een bekomen
op het Gemeentebestuur, dienst bevolking.

Gezocht:
EENTIJDELIJK GASTGEZINVOOR EEN JONGEN VAN 18.

Oikonde Mechelen is een organisatie die kinderen en
volwassenen begeleidt in een vorm van gezinsplaatsing.
Momenteel verblijven er meer dan 50 meestal licht-mentaal
gehandicapte kinderen of volwassenen in gezinnen in de
regio rond Mechelen. Voor de opvang krijgen deze gezinnen

Politieseint¡es
De ouders van schoolgaande kinderen worden er attent op
gemaakt dat lichtweerkaatsende mouwstrips door het
gemeentebestuur aan de schooldirektie's werden overge-
maakt.
Gelieve Uw kinderen aan te sporen deze strips dagelijks te
dragen.
Op de openbare weg bij donker en bij nacht, handelzicht-
baar en héél doordacht. Zorg bij iedere verplaatsing voor
strips met lichtweer[aatsing.

een dagprijs uitbetaald die ruimschoots de onkosten dekt.
Daarnaast wordt een gastgezin bijgestaan door een maat-
schappelijk werker of een psycholoog, verbonden aan de
dienst.
Momenteel zoekt Oikonde een gastgezin voor een jonge
man van 18 jaar, die tot het einde van het nieuwe schooljaãr
nog 1n een instelling kan wonen en in Mechelen zijn laalste
jaar bijzonder onderwijs volgt. Ondanks zijn missóhien wat
beperkte mogelijkheden moet hij er toch in slagen om gaan-
leweg een eigen leven uit te bouwen. Hij heeft er duidelijk
het goede karakter voor.
Zijn vraag is echter om nog 1 à 2 jaar in een gastgezin te
mogen verblijven. Deels om-nog wat nestwarmte op te doen,
deels om vanuit een <normale" levenssituatie (met al de
ervaring die je daar kan opdoen) een voorbereiding te krijgen
op eigen zelfstandigheid.
Uiteraard is dit maar informatie in een notedop. Als U samen
met Oikonde de mogelijkheid zou willen onderzoeken om
een tijdelijke steun te zijn voor deze jonge man, neem dan
telefonisch of schriftelijk kontakt op m-et Eddie Van Tilt,
psycholoog verbonden aan Oikonde Mechelen.
Het adres: Oikonde Mechelen, Velkgerstraat 29, 2BOO
Mechelen.
Tel.: 015142.16.24

5 goede redenen om het plein nu aan te pakken

Op de vierde plaats komt het parkeren:

op g
De werkbeurs van 10 september'89; de diskussie kwam

Konkreet kunt u zich volgende vragen stellen

Waar willen de bewoners in de toekomst naar toe ?

De inplanting van gemeenschapsvoorzieningen is de
tweede prioriteit. Daarbij gaat de voorkeur in hooÍdzaak
naar (in orde van belangrijkheid):



Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsop-
leiding V.D.A.B. subregionate tewerksteäingsOiensi vdn
Vilvoorde.

Vóór 1 maart 1989 waren de Arbeidsbemiddeting en de
Beroepsopleiding diensten van de RIJKSDTENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING, afkorting R.V.A., die nu nationate
bevoegdheid heeft voor wat betreft de werkloosheidsuitkerin-
gen en de stempelcontrole.
Vanaf 1 maart 1989 werd de Vlaamse Dienst voorArbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding, afgekort V.D.A.B. een auto-
nome dienst, waar je terecht kan voor:

Arbeidsbemiddeling
Alle personen die een job of een andere job zoeken kunnen
zich bij deze dienst gratis laten inschrijven als werkzoeken-
de, Voor diegenen die aanspraak maken op werkloosheids-
uitkeringen is de inschrijving verplicht.
De dossiers van de werkzoekenden worden ingevoerd in het
c_omputersysteem S.l.M.O.N.A. en zijn selecteerbaar in gans
Vlaanderen.
Wanneer de werkgevers een werkaanbieding overmaken
aan de arbeldsbemiddeling wordt die ook ing-evoerd in de
Þ. l.M.O. N.A.-vakaturenbank.
p wordt dan een preselectie uitgevoerd en de kandidaten
$ie het best passen voor de aangeboden jobs worden uitge-
t]rodigd voor een bemiddelingsgesprek en naar de werkgever
verwezen.
Stage. der Jongeren: schoolverlaters en jongeren die nog
geen beroepsactiviteit hebben of minder dan 2es maanden-,
kunnen stages aangeboden krijgen van zes maanden, met
een mogelijke verlenging van zes maanden in bedrijven waar
meer dan 50 werknemers zijn. Er zijn ook staged van een
jaar in openbare diensten.
Andere MAATREGELEN voor opslorping van de werkloos-
heid: er worden ook selecties gedaan van het Derde Arbeids-
circuit, voor Gesubsidieerde Contractuelen, voor het Bijzon-
der Tijdelijk Kader, voor vervanging van Loopbaanonderbre-
king en Brugpensioen, en nog andere jobs die voorbehouden
zijn voor werkzoekenden die ingeschreven zijn in de V.D.A.B.
JOB-SERVICE: in het plaatsingskantoor bevinden zich uit-
hangborden met vacante betrekkingen. De werkzoekenden
mogen vrij de betrekkingen, die voor hen passen uitkiezen.
Daarna kunnen z¡ zich tot een bemiddelaar wenden voor
meer uitleg en indien mogelijk de nodige afspraken maken
¡et de werkgevers.
Tijdens de openingsuren is er vrije toegang, dit wil dus zeg-
gen dat de werkzoekenden niet moeten wachten tot zij opgeroe-
pen worden maar ook spontaan en regelmatig moþen-terug
komen.

T-lnterim-Vlaanderen
Het interimbureau van de V.D.A.R. biedt aan de werkgevers
de mogelijkheid om tijdelijke personeelsproblemen op ie van-
gen. De werkzoekenden, die dat wensen, mogen iich ook
voor deze dienst speciaal laten inschrijven.-De T.l.V. is
immers de nummer één op de interimarb-eidsmarkt.

Sociaal advies en informatie
Heb je vragen over tewerkstelling? Denk je dat er door
ziekte of handicap geen werk voor jou is?
Wilje eens praten over wat de V.D.A.B. voor jou kan doen?
Wiljouw vereniging, school of groep een inforrilatienamiddag
organiseren over de werking van de VD.A.B.?
Dan kan je terecht bij de DIENST MAATSCHAPPELTJK
WERK.

Psyshologische Dienst Vlaanderen
Werkgevers, die gemotiveerde en degelijke medewerkers
zogken, kunnen steeds beroep doen oþ de pD.V., die veel
te bieden heeft: ruime rekruteringskanalen en brede kennis,
van.de arbeidsmarkt, grondige en wetenschappelijke onder-
zoeksmethoden, uitgebreide rapportering, néútraie advise-
ring, een aangepaste service tegen een zeer lage kostprijs.

Beroepsopleiding
Wilje een ander beroep aanleren? Wil je je bijscholen in je
eige.n beroep? De VD.A. Beroepsopt'eiding-biedt je eén
waaier van mogelijkheden, zowel in de arbeidérs- als óedien-
densektor. ln het centrum in de Cyriel Buyssestraat te Vil-
voorde kan je bijvoorbeeld terecht voor bankwerke6 lasser,
pneumatica, hydraulica, robotica ofwel polyvalent bediende,
s.ekretariaat, boekhouding, tekstverwerkinj,... En voor oplei-
dingen die hier niet gegeven worden, kan je verwezen wor-
den naar de naburige centra van de V.D.A.B.
Vraag hierover meer informatie aan de arbeidsbemiddelaar.
Ook werknemers kunnen in de V.D.A.B.-centra een opleiding
l.rjjgq.n hetzij in opdracht van hun werkgever, hetzij op eigeñ
initiatief voor opleidingen op de zaterdãgen, bv. inïoimaiíca,
burotica.

Jobclub
ln het B.O.-centrum is een Jobclub met als doeldat de leden
de beste job vinden in de kortste tijd. De leden zijn werkzoe-
kenden, die reeds minstens een jáar werkzoekeñde zijn. Zij
leren de banenmarkt afspeuren, 

-zij 
leren sollicitatieteóhnie'-

ken en vooral zichzelf helpen.
p9 .Oroepsdynamìek houdt motivatie op hoog peil. De
jobclubleider. qgeft de nodige begeteiding en îej nodigã
middelen : schrijfmachine, paþie1 koþieerapþaraat, werkruiñr-
te, telefoon,...
Het lidmaatschap van de jobclub is vrij en gratis. Er wordt
wel een groot engagement gevraagd, hé;tgee-n kan leiden tot
goede resultaten. Het standþunt van de ¡óbclu¡ is: er is een
baan voor elke deelnemer.

e.fi(,lr/.

Odile's feest
"Uw aanwezigheid zal voor Odile en haar familie het eenvou-
diqste, maar iegelijkertijd ook het rijkste geschenk zijn van
dið dag..." was-een alinea uit de uitnodiging voor het feest
ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Odile Verstrae-
ten.
Dat de bevolking van Kampenhout en omstreken dit begre-
pen heeft, bewees de grote aanwezigheid tijdens het volks-
feest op 161711989.
De spontane inzet en medewerking van de verschillende
verenigingen en medeburgers hebben ervoor gezorgd dat
het een onvergetelijke en belangrijke dag is geworden voor
heel Kampenhout en in het bijzonder voor Odile en haar
familie.
Dat onze eeuwelinge genoten heeft van haar feest vertelt
zij nog dagelijks aan de mensen die haar omringen.
Dankend voor iedere nieuwe dag is zij goed op weg naar
de 101. Een feestgebeuren dat zeker navolging verdient.

Het OOMW-Kampenhout bouwt
Gekonfronteerd met de steeds toenemende bejaardenbevol-
king wil het OCMW inspelen op behoeften die gepaard gaan
mei het ouder worden. Het nog in aanbouw zijnde rusthuis
is hiervan een voorbeeld. Echter, in aansluiting met het
nieuwe rusthuis, heeft het OOMW-bestuur beslist een aan-
vraag in te dienen voor het bouwen van serviceflats en een
dienstencentrum.
Bedoeld wordt te zorgen voor serviceflats, als een vorm van
beschermd wonen van hulpbehoevende bejaarden, die hier-
door in de mogelijkheid gesteld worden om nog zelfstandig
te wonen.
Uit een studie, vervat in een verantwoordingsnota, blijkt dat
er plaatselijk behoefte is aan een dergelijke woonvorm.
Door het oprichten van de S.E in de onmiddellijke omgeving
van het rusthuis, kan de dienstverlening vanuit het rusthuis
eenvoudig verlopen.

Niet alleen de opvang en plaatsing van bejaarden krijgt aan-
dacht. Ook de zorg voor de thuissituatie is aanwezig. Met
het voorstel voor oprichting van een dienstencentrum wordt
een dagopvang en ontmoetingscentrum bedoeld. Hier kun-
nen diensten van materiële, hygiënische en sociale aard
worden verleend, teneinde zo lang mogelijk in het eigen
milieu te kunnen funktioneren.
Zowel het rusthuis, de serviceflats als het dienstencentrum
beantwoorden, ons inziens, aan noden die inherent zijn aan
het bejaard worden.

Juridische dienst
Elke donderdagnamiddag van 13 tot 17 uur kan U op het
OCMW terecht met uw juridische vragen.
Piet Claeys, jurist, is dan ook telefonisch te bereiken op tel.:
ô55.332.

Grobbeltje
Volgend jaar opnieuw.
rùoänJ,ið maänoen iúl¡ "n 

augustus waren 32 monitoren
aktief om de kinderen van het Grobbeltje een speelse vakan-
tie te bieden.
Gemiddeld bezochten dan ook 60 kinderen per dag het
speelplein.
Tijdens de paasvakantie 1990 wordt er opnieuw een speel'
pleincursus georganiseerd.
Tijdens deze cursus'kunnen jongeren vanaf 16 jaar een
week lang informatie opdoen over kinderen en spelen.
Een prima voorbereiding voor allen die volgend jaar ook
willen meewerken aan de dan-al-zesde-uitgave van het
Grobbeltje.
Voor meer inlichtingen kan U op het O.C.M.W. terecht:
016/655.332

NUTTIGE ADRESSEN:
Plaatsingskantoor Vilvoorde
Rollewagenstr. 22, 18O1 Vilvoorde
Psychologische Dienst Vlaanderen
Rollewagenslr. 22, 1801 Vitvoorde
Tlnterim Vlaanderen
Rollewagenslr. 22, 1801 Vilvoorde
Beroepsopleiding
C. Buyssestraat 15 1800 Vilvoorde

Tel.: 021251.25.80

lel.: 021251.25.80

lel.: 021252.20.25

lel.: 021252.20.45



an/L lp

Gemeentelijke diensten - 016/65.69.57 - 65.60.99 - 65.50.37
- 65.69.58
Op de gelijkvloers vind je:
Gemeentesekretaris : Jan Vander Vorst
Sekretariaat: Marie Josée Van lngelgom
Bevolkingsdienst - Verkiezingen - Vreemdelingendienst -
Rijksregister: Marie-Louise Michiels
Burgerlijke Stand - Militie - Middenstand - Feestelijkheden -
Tewerkstelling : Huguette Kemps
Pensioenen - Sociale Tegemoetkomingen: Lea Casteels

Op de lste verdieping vind je:
Ontvangerij: Jan Galle
Boekhouding - Rekendienst: Cecile Verbelen
Stedebouw: Sonia Van den dries
Technische dienst: Romain Hanssens

/rr* /ører/4J

Politiediensten - 016/65.66.58
Hoofdveldwachter : Willy Sevenants
Gemeentelijke diensten en Politiediensten zijn gevestigd
Gemeentehuisstraat 16, 3090 Kampenhout

Sportdienst - 016/65.73.73 Sporthal, Zeypestraat, 3090
Kampenhout
Verantwoordelijke : Karla Rutgeerts
maandag - dinsdag - donderdag: 8.30-12.00 u.
dinsdag: 19.30-21.00 u.
woensdag : 15.00-17.30 u.
vrijdag: 8.30-11.45 u.

Uitleenpost Relst:
Adres: Aarschotsebaan 89, 3090 Kampenhout - Relst
Bibliotheekassistente : Lydia Minnen
Openinguren: woensdaçj: 15.30-1230; zondag: 10.90-12.30.

Uitleenpost Berg:
Adres: Schoolstraat 1, 3091 Berg
Biblioheekassistente : Huguette Kemps
Openingsuren : woensdag : 13.00-15.00; zondag : 9.30-11.90

Uitleenpost Nederokkerzeel :
Adres: Biststraat 15, Nederokkerzeel
Bibliotheekassistent: Johan Boeve
Openingsuren: woensdag: 18.00-20.00; zondag: 10.00-12.00.

O.C.M.W. - rustoord * diensten

Dorpsstraat 9, 3090 Kampenhout - Tet.: 016/65.Sg.g2

Werklozenkontrole:
is ondergebracht in het vroegere gemeentehuis, Marktplein
te Kampenhout.

De gemeentediensten zijn open
- elke werkdag van 8u30 tot 11

De Vlaamse Administraties
De Vlaamse adminstraties verhuizen geleidelijk aan naar het
centrale Brusselse Markiescomplexl Van )odra zij daar
gÇvgstigd zijn is het adres: Markiesstraat 1, 1000 Brussel,
tel. 021507.31.11, fax 02/507.31.90
Verhuisden op 17 juli:
o De diensten van de sekretaris-generaalo De STudie- en Begeleidingskommissie voor Strukturering

van de Diensten van de Vlaamse Executieve (beiden vooi-
heen Palmerstonlaan 6-8, 1040 Brussel)o Gezondheidszorg (voorheen Montoyeistraat 10, 1040
Brussel).

AdLeswijziging vanaf 7 augustus:o Ekonomie en Werkgelegenheid (thans Sterrekundelaan
21, 1030 Brussel);

o Dienst Media (Administratie Onderwijs en permanente
Vorming) (thans Koningsstraat 55, 4dê verdieping, 1000
Brussel);

o Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (thans Beiliardstraat
12, 1000 Brussel).

Vanaf 29 augustus:
o G_ezin en Jvlaatschappelijk Welzijn (thans Nijverheidstraat

35, 1040 Brussel)
Vanaf 11 september:
o' Regionale en Lokale Besturen (thans Kunstlaan 41, 1000

Brussel).

voor het publiek
u45

- dinsdagavond van 17u tot 19u45
Wekelijkse zitdag schepenkollege: dinsdag 16u30 tot 19u

Spreekuur :

burgemeester en schepenen: dinsdag 19u tot 20u
burgemeester: vrijdagnamiddag na afspraak
Lea Wouters-Vandermeiren: dinsdag: 16u tot 16u30
Jean Meeus: dinsdag
19.00-19.45 - gemeentehuis
20.00-20.30 - sporthal, Zeypestr., Kampenhout

De plaatselijke openbare bibliotheken van Kampenhout

Bibliotheek Campus:
Adres: Kerkstraat 34, 3900 Kampenhout tel.: 016/65.12.43
Bibliothecaris : Dirk Peeters
Openingsuren: maandag en dinsdag: 18.00-20.00; woensdag:
13.00-15.00; donderdag: 16.00-18.00; zaterdag: 15.00-1200.


