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JUNI 2005
Vrijdag 24.06.2005
• Biobabbel - Trefpunt pastorij Buken vanaf 19u30
Zaterdag 25.06.2005
• KWB Berg: 24u van Berg
Zondag 26.06.2005
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout: Slotviering &

Feest rond de kerk
• KWB Berg: 24u van Berg
Woensdag 29.06.2005
• Grote Prijs Peter Van Peteghem.   Nieuwelingen

om 16u; junioren om 18u30

Juli 2005
Vrijdag 1.07.2005
• 44ste Parkfeesten van Relst: De Pre Historie Live

om 21u
Zaterdag 2.07.2005
• 44ste Parkfeesten van Relst: TURA live 2005 om

21u
• WTC Relst : ploegentijdrit
Zondag 3.07.2005
• 44ste Parkfeesten van Relst: verkiezing kinder-

burgemeester om 14u en Griekse avond met
optreden Belgreco om 20u

• KVLV Nederokkerzeel: Fietsen naar Scherpenheuvel
Donderdag 7.07.2005
• Kampenhout Swingt!: centrum Kampenhout met

Kampenhoutse groep Vomir en Nederlandstalige
covergroep Ontpopt

Donderdag 21.07.2005
• Bukense Mossel-Brosseldagen
• Kampenhout Swingt! te Nederokkerzeel met

Accordion Tronix & Stiletto
Vrijdag 22.07.2005
• Bukense Mossel-Brosseldagen
Zaterdag 23.07.2005
• Bukense Mossel-Brosseleetdagen + Fuif
Zondag 24.07.2005
• Bukense Mossel-Brosseldagen
Vrijdag 29.07.2005

WTC Relst : clubdriedaagse
Zaterdag 30.07.2005
• Activiteit KWB: busreis naar Cochem (D)
• WTC Relst: clubdriedaagse
Zondag 31.07.2005
• WTC Relst : clubdriedaagse

Augustus 2005
Donderdag 4.08.2005
• Kampenhout Swingt! te Buken: djembé initiatie

met Walter Mets + Gruppo Caribe
Zaterdag 6.08.2005
• KVLV Berg : daguitstap
• PAX Zomerfestijn vanaf 18u (o.a. mosselen)
Zondag 7.08.2005
• LRV De Laarstallen: Ponytornooi - Oude

Brusselsebaan Nederokkerzeel 8u30-18u30
• PAX Zomerfestijn vanaf 11u30 (o.a. mosselen)

Vrijdag 12.08.2005
• LRV De Laarstallen: Grootse BBQ, grote tent

Oude Brusselsebaan Nederokkerzeel 18u
gevolgd door een fuif om 22u

• 100 km voor ‘t Sleutelke

Zaterdag 13.08.2005
• Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw -

Fanfarefeesten 
• Landelijke Gilde Berg: Quiz
• 100 km voor ’t Sleutelke 

Zondag 14.08.2005
• Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw -

Fanfarefeesten
• LRV De Laarstallen: Groot ruitertornooi - Oude

Brusselsebaan Nederokkerzeel 8u30-17u30
• Landelijke Gilde Berg: Halfoogstfeest vanaf 19u -

landbouwbedrijf Terrijn, Bergezijpestraat 12.

Donderdag 18.08.2005
• Kampenhout Swingt! te Berg met Dirk Devriendt

& Jean Bosco Safari
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling

Kampenhout

Zaterdag 20.08.2005
• Nederokkerzeel Kermis

Zondag 21.08.2005
• Nederokkerzeel Kermis

Maandag 22.08.2005
• Nederokkerzeel Kermis

Woensdag 24.08.2005
• Wielerkoers Nederokkerzeel Junioren om 16u

Donderdag 25.08.2005
• Kampenhout Swingt! terrein OTB om 19u30

Zina & Band

Zaterdag 27.08.2005
• Berg Kermis

Zondag 28.08.2005
• Berg Kermis
• Landelijke Gilde Relst: Dag van de Landbouw

Maandag 29.08.2005
• Berg Kermis
• KVLV Kampenhout: Startvergadering

September 2005
Zaterdag 3.09.2005
• K.F. De Toonkunst: 135-jarig bestaan groot dorps-

feest te Berg met allerhande attracties, wandel-
concert, volksspelen en optredens van Project Z
& The Playbirds

Maandag 5.09.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Berg

Donderdag 8.09.2005
• Seniorenfeest met Salim Seghers, Jacky Lafon &

Zembra, Zeypestraat 26 - Kampenhout vanaf
12u.   Inschrijven verplicht (zie pag. 23)

Vrijdag 9.09.2005
• Gemeentediensten gesloten

Zaterdag 10.09.2005
• Kampenhout Kermis
• SK Kampenhout: Nacht van Kampenhout met

Clouseau "Vanbinnen" - sporthal Kampenhout
om 20u30

Zondag 11.09.2005
• Kampenhout Kermis & Jaarmarkt

Maandag 12.09.2005
• Kampenhout Kermis

Woensdag 14.09.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Relst

Zondag 25.09.2005
• Belgische Sint-Bernard club: Jaarlijks schoon-

heidskampioenschap - Gemeenschapsschool
Ter Bronnen van 10 tot 16u

Oktober 2005
Zaterdag 1.10.2005
• OTB: 23ste Herfstfeesten

Zondag 2.10.2005
• OTB: 23ste Herfstfeesten
• WTC Relst : mosselfeest in het Park

Maandag 3.10.2005
• WTC Relst : mosselfeest in het Park

Dinsdag 4.10.2005
• Info-avond "Pesten" voor ouders, opvoeders, … -

raadzaal gemeentehuis om 19u45, organisatie
Lokaal Overleg Kampenhout.
Meer info: Jeugddienst 016/65 99 58

Zaterdag 15.10.2005
• Sleuteldag Park van Relst: Breugheliaans buffet

t.v.v. ’t Sleutelke 

Zondag 16.10.2005
• MVGK Kampenhout: Lokale Handelsbeurs - Den

Ast

November 2005
Woensdag 9.11.2005
• Rode Kruis Kampenhout: bloedinzameling Berg

van 18u tot 20u30

Zaterdag 19.11.2005
• NV.A Witlooffestijn 18u30-22u gemeenschaps-

school Ter Bronnen

Zondag 20.11.2005
• NV.A Witlooffestijn 11u30-15u gemeenschaps-

school Ter Bronnen
• 10-jarig bestaan PWA – OCMW vergaderzaal

10-13u

Zondag 27.11.2005
• MVGK: Sinterklaasstoet

Dinsdag 29.11.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling

Kampenhout van 18u tot 20u30

Woensdag 30.11.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Relst

van 18u tot 20u30
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CULTUUR 5 - 6 - 7

Cultuurprijs / 2de Kampenhoutse Poëzieprijs 

GEMEENTE 8 - 9

Leven in de Brouwerij / Zwemverbod in de vaart / Kampenhoutenaar in

Dodentocht

GEMEENTERAAD 9 - 10 - 11

Gemeenteraad april 2005 / Gemeenteraad mei 2005 / Stratenplan

JEUGD 12

Speelterrein Berg / Skatepark / Rockvonk 2005 / Kinderhappening /

Pesten

NUTTIG 13

De Belbus in Kampenhout 

ONDERWIJS 14 - 15

Gemeentescholen actief / Inschrijvingsdata - Opendeur / Muziekschool

OCMW -  PWA 16 - 17

Speelplein ‘t Grobbeltje / Sluitingsdag PWA

POLITIE 17

Nabijheidspolitie

SPORT & TOERISME 18 - 19

De Gordel / Jeugdsportival / Het Sportlint / De Groene Gordel

MELDINGSKAART 19 - 20

WELZIJN 21 - 23

Seniorenfeest / Ik rook onvrijwillig / Harno / Baarmoederhalsscreening

ACTIVITEITENKALENDER 24

juli / augustus / september / oktober / november

• Noodnummers
(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):
Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke 0477/40 25 14
- Hoofd technische dienst J. Vannoppen 0473/91 00 48
- Werkleider R. Schoevaerts 0495/54 64 86
- Wachtdienst 0495/54 64 89
- Loods 016/65 99 76

• Politie
KaStZe:
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel 02/759 78 72

kastze@pandora.be
Wijkwerking Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 016/31 48 40
Openingsuren:
maandag tot vrijdag 8u - 12u 13u - 17u
dinsdagavond tot             19u

OPGELET:  wijziging vanaf 1.09.2005
maandag tot vrijdag 8u45 - 11u45 13u - 17u
dinsdagavond 17u - 20u

• Wachtdiensten
Dokters 016/58 90 00
Apothekers 0900/10 500

Redactie: Sabrina Mertens
Eindredactie: Huguette Kemps
Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen

Gemeentediensten
OCMW

Verantwoordelijke uitgever: J. Meeus, Burgemeester
Realisatie: Druk. Imbrechts B.V.B.A.
Teksten volgende editie:
te bezorgen vóór 16 augustus 2005, bij voorkeur op digitale drager in Word
Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

016/65 99 31 -  016/65 69 58
huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Gemeente
Openingsuren administratieve gemeentediensten:

van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45
en op dinsdagavond van 17u tot 20u.

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
Feest v/d Vlaamse Gemeenschap: 11 juli 2005
Nationale feestdag: 21 juli 2005
Brugdag: 22 juli 2005
O.L.Vrouw Hemelvaart: 15 augustus 2005
Gemeentelijke sportdag: 9 september 2005
Allerheiligen: 1 november 2005
Allerzielen: 2 november 2005
Wapenstilstand: 11 november 2005
Koningsdag: 15 november 2005

De administratieve diensten zijn verdeeld over 3 adressen:

Gemeentehuisstraat 16
- bevolking - informatie - secretariaat
- burgerlijke stand - ontvangerij - toerisme & welzijn
- cultuur - pensioenen
- financiële dienst - personeel

F. Wouterslaan 8
- informatica - stedenbouw - technische dienst
- milieu - ruimtelijke ordening

Sporthal, Zeypestraat 26
- jeugd- en sportdienst

Bibliotheek
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout 016/65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be
Openingsuren:
maandag 16u - 20u donderdag 16u - 19u
dinsdag 16u - 20u vrijdag 17u - 19u
woensdag 14u - 18u zaterdag 10u - 13u
Gesloten op 28 maart ;  5 en 16 mei 2005.

Containerpark
Neerstraat 20, 1910 Kampenhout 016/58 47 98

Openingsuren:
dinsdag 14u - 20u vrijdag 14u - 20u
woensdag 14u - 20u zaterdag 9u - 17u
Van april tot september op maandag van 14u tot 19u.
Laatste aanbieding tot 15 minuten voor sluitingstijd.

Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout 016/22 33 80

Openingsuren:
woensdag 14u - 17u
donderdag en vrijdag 10u - 12u30 en 13u - 17u
zaterdag en zondag 13u - 17u
Gesloten op feestdagen

2

Belangrijke mededeling
Het College van Burgemeester en Schepenen wil de
bevolking en de verenigingen uit Groot-Kampenhout er
op attent maken dat in het gemeentelijk informatieblad
enkel informatie kan worden opgenomen m.b.t. bestuurs-
aangelegenheden, belangrijke gemeentelijke gebeurtenis-
sen of initiatieven en items van algemeen nut.
De activiteitenkalender blijft bestaan en hiervoor is de
inbreng van de lokale verenigingen en initiatieven bijzon-
der welkom!   Vergeet ook niet de activiteitenkalender op
www.kampenhout.be aan te vullen!
Verslagen van ledenvergaderingen of door verenigingen
georganiseerde activiteiten echter kunnen niet gepubli-
ceerd worden.  Het spreekt voor zich dat opmerkelijke
gebeurtenissen of belangrijke wijzigingen in de werking
van een vereniging, wel in aanmerking komen.   

Hartelijk dank

Zomerdienstregeling !!
Tijdens de zomermaanden juli &
augustus zijn de gemeentediensten
geopend tijdens de normale werk-
uren; telefonisch blijven zij bereik-
baar van 8 tot 13u.
De zitdagen van burgemeester en
schepenen vervallen gedurende
deze periode.  Je kan er wel terecht
na telefonische afspraak:

Burgemeester J. Meeus 0474/92 03 31
1e schepen F. Van Dessel 0474/95 22 09
2e schepen P. Van Roy 0474/95 22 08
3e schepen G. De Vroe 0495/60 86 60
4e schepen W. Kemps 0474/95 22 10
5e schepen S. Peremans 0479/89 61 84

!
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A. De identiteitsdocumenten voor minder-
jarigen

1. Het identiteitsbewijs voor kinderen tot 12 jaar.
Wordt gratis en automatisch uitgereikt bij de geboorte.
Het is een vierkant kaartje in een plastiekje.   ENKEL
geldig in België en je moet dit niet verplicht op zak
hebben.  Bij verlies kan je kosteloos een duplicaat aan-
vragen bij de bevolkingsdienst.

2. Het kinderidentiteitsbewijs voor jongeren tot
12 jaar om naar het buitenland te reizen.
Dit is een rechthoekige witte kaart met foto en is gel-
dig voor een periode van twee jaar vanaf afgiftedatum.
In geval van adreswijziging vervalt dit en moet een
nieuw exemplaar worden aangevraagd.
Het kind heeft dit nodig wanneer het naar het buiten-
land gaat, tenzij een reispaspoort nodig is (zie verder).
Aan te vragen door één van de ouders (indien van toe-
passing: de hoedegerechtigde of de voogd) bij de
bevolkingsdienst.   Kostprijs: € 1,25.   Een duidelijke
foto is vereist, maar het hoeft geen pasfoto te zijn.

3. De identiteitskaart vanaf 12 jaar.
Vanaf de leeftijd van 12 jaar
krijgen kinderen een echte iden-
titeitskaart (vanaf nu steeds een
elektronische).   De bevolkings-
dienst roept je automatisch op.
Kostprijs: € 13.  Recente pasfoto
met witte achtergrond meebren-

gen.   De jongere tekent zelf het zogenaamde basis-
document van waaruit dan de EIK wordt aangemaakt.
De identiteitskaart is geldig in België en vanaf de leef-
tijd van 15 jaar moet de jongere dit op zak hebben.
Identiteitskaarten zijn ook geldig in het buitenland, ten-
zij een reispaspoort nodig is.
Het document "elektronische gegevens op identiteits-
kaart" dat mee wordt afgeleverd heeft geen juridische
waarde, maar het is beter dat als je naar het buitenland
gaat je hiervan een kopie meedoet omdat sommige

landen nog geen kaartlezers hebben en het adres dan
ook niet leesbaar is. 

4. Het reispaspoort.
De regel is dat voor landen waarvoor de ouders een
reispaspoort nodig hebben, deze regel ook geldt voor
de kinderen.    Het aanvraagformulier voor een pas-
poort van een kind jonger dan 12 jaar wordt onderte-
kend door één van beide ouders.   Betreft het een
jongere ouder dan 12 jaar dan wordt dit formulier
ondertekend door de jongere én door één van beide
ouders.

Zonder zorgen op reis!
De grote vakantie is in zicht.  Welke documenten heb
je nodig om op vakantie te gaan?  Wij zetten voor u
reeds één en ander op een rijtje.

Kinderen die naar het buitenland gaan zonder (één van
beide) ouders.
Kinderen die alleen of met één van de ouders reizen
moeten, naast het nodige identiteitsbewijs (zie hierboven),
een schriftelijke toestemming hebben van één van de
ouders of van de ouder die hen niet vergezelt.  De wettiging
van handtekening is verplicht, maar kosteloos!  De voorge-
drukte formulieren zijn beschikbaar op de bevolkingsdienst.  
De controlediensten aan de grens besteden vaak extra aan-
dacht aan minderjarigen die alleen of in het gezelschap van
anderen dan hun ouders reizen.

B. De identiteitsdocumenten voor volwas-
senen
1. De identiteitskaart

Zie A3
Geldt uiteraard in België en in die landen waar geen
reispaspoort verplicht is.

2. Reispaspoort
Kampenhout levert nu elektronische reispassen met
een digitale chip af.   Op die chip worden persoons-
gegevens, handtekening en foto opgeslagen.   Indien
je nog een oud model reispas zonder microchip hebt,
blijft die geldig tot de opgegeven vervaldatum.   De
paspoorten van het nieuwe type zijn ondermeer her-
kenbaar aan:
- de vermelding Europese UNIE op de voorzijde
- het feit dat de foto zich op de linkerkant bevindt en

gedrukt is
- de aanwezigheid van een pagina met uitleg over de 

veiligheidskenmerken 
- heeft een microchip
Procedure en kostprijs :
Wachttijd bij de normale procedure:

dag van het ophalen + 5 werkdagen
(geen ophaling op dinsdag en vrijdag)

Wachttijd bij een spoedprocedure:
binnen de 24 werkuren 
Gebeurt een aanvraag op een vrijdag of op de
vooravond van een feestdag, dan heeft de
levering de volgende werkdag plaats.

Hou hiermee rekening als je je reis voorbereidt!

Meebrengen: - 2 kleurpasfoto’s (zwart-wit foto’s
worden niet meer aanvaard !!)

- je identiteitskaart

Kostprijs, te betalen bij de aanvraag:
(geldigheidsduur : 5 jaar)
Normale procedure: Minderjarige (-18j) € 21

Volwassene € 78
Spoedprocedure : Minderjarige (-18j) € 190 

Volwassene € 247
Wens je hierover meer informatie?
Neem dan contact op met de dienst reispassen:
M.K. Michiels, S 016/65 99 43
of mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be

Cultuurprijs 2005
Voor de 5de editie van de tweejaarlijkse cultuurprijs
Kampenhout ontving de cultuurraad 6 sterke kandidaturen,
zijnde:

Toneelkring De Anjelier
Toneelspeler Gerrit Stroeykens
Pianist John Gevaert
Oudercomité gemeentelijke school Berg
Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw
Koor Cantabilé

De jury werd gekozen uit leden van de algemene vergadering
van de cultuurraad in zitting van 21 maart.   Gezien de uitzon-
derlijke prestatie van elk van de kandidaten was de delibera-
tie van de jury niet van de poes.  Na overleg werd uiteindelijk
Gerrit Stroeykens verkozen voor zijn puike acteerprestaties in
de monologen.

Gerrit Stroeykens ontving zijn titel Laureaat cultuurprijs 2005
op 27 mei evenals de hieraan verbonden som van € 200.
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Wie ben ik

Soms vraag je je af
wat is een woord.
Soms vraag je je af
wat kan er gebeuren
Soms vraag je je af
wat is de letter a
En soms vraag je je af
Wie ben ik

2de plaats
Lars Cloet

Lentekriebels

Alle dagen droom ik van de zon. 
Ik wou dat morgen de lente begon. 
In mijn gedachten hoor ik de vogels fluiten.
Nog een geduld en ik kan weer naar buiten. 
Ik wil lopen, fietsen, crossen
En ravotten in de bossen.
Genietend van alles rondom mij. 
Dat maakt mij echt superblij.
Zo'n gevoel gun ik Jan en alleman
aan al wie het horen kan. 

1ste plaats
Stijn Fonderie

Floef

Als je je gedachten kon zien 
Waar zouden ze dan op lijken 
Op een wolkje stof
Of op een ladekastje
Op een computer 
Of op een zeef
Op een gasvuur 
Of op een doosje
Op een zolder 
Of op een meer 
Op bliksem
Of op mist 
Op een boek
Of op een schatkist 
Dat met het grootste hangslot ter wereld 
Is gedicht

1ste plaats
Hannah De Kelver

De Dierentuin

Mijn tante loopt op stelten en heeft een hele lange nek.
Mijn oma heeft wel duizend scherpe tanden in haar bek.
Mijn oom weegt wel een ton en is altijd in het grijs.
Mijn opa draagt een uilenbril en is heel erg wijs.
Mijn vader die kraait elke ochtend kei hard in mijn oor.
Mijn moeders schelle lach gaat door mijn hoofd als een boor.
Mijn nichtjes en neefjes slingeren tussen de bomen.
Mijn broer hangt aan het plafond een beetje te dromen.
Giraf, krokodil, olifant, uil, haan, hyena, apen, luiaard.

Ik heb sproeten en een bril
Mijn familie vindt me raar.

2de plaats
Silke Van Eeckhout

Categorie 2  -  1994 Mijn Lichaam

Met mijn oren kan ik Horen
Met mijn ogen kan ik zien
Ik zie mensen wel meer dan tien
Met mijn mond toe
Ben ik stil maar
Ik kan heel luid roepen als ik wil
In mijn nek
Heb ik een geboorteplek
Ik heb een hand
Aan elke kant
Met mijn vingers
En
Met mijn stem kan ik
Praten en zingen
Elke dag steek in een oorbel
In mijn oorlel
Loop ik in de regen
Met mijn voeten
Kan ik mijn schoen afvegen
Met mijn tong
Proef ik zuur, zoet en vettig
En dat vind ik juist zo PRETTIG !!!

3de plaats
Celine De Vos

Categorie 3  -  1989-1990

Eenzaamheid

Eenzaamheid
Is een feit.
Het is er gewoon,
ook al is het niet je verdiende
loon.
Eenzaamheid,
Hoe los je het op?
Stop !
Eenzaamheid
is een moment alleen zijn,
soms is het fijn,
soms ook niet
en dan
komt het verdriet.
Er is een eenzaamheid teveel
is er dan niemand die wat wil?.
Dan worden we samen even stil,
en dan wordt mijn eenzaamheid
onze tweezaamheid.

3de plaats
Laura Nevens

Categorie 1  -  1993

De Planeten

Planeten zijn eigenlijk wel geheimzinnige dingen 
Kijk maar naar Saturnus met zijn mooie ringen.
En Jupiter, die gigantische reus. 
Wel 318 keer groter dan de Aarde, ja heus.
Er is ook Mars, de rode planeet. 
En Venus zo'n 470 graden heet.
Op Mercurius tel een jaar 88 dagen.
En over Pluto stelt men zich nog vele vragen.
Uranus heeft een scheve as en bestaat net als
Neptunus uit blauw gas. 
Allemaal samen vormen ze een grote groep.
Nu weet ik het zeker, sterrenkundige wordt 
Later mijn beroep!

1ste plaats
Sander Dedoncker

Wonderen 

Het ware grote houdt zich schuil 
In alledaagse dingen 
Het kleurt de dag en spreekt zich uit 
In wat de vogels zingen 

Er fluistert in t' verborgene 
Een stille melodie 
Ik hou het op de wonderen 
En niet op wat ik zie.

2de plaats
Tobe Van Rompaey 

De Tsunami

Op de radio hoorde ik het voor het eerst,
wat voor angst er ginder heerst.
Op tv zag ik hoe het gebeurde,
hoe de zee de mensen wegsleurde.
Ik kreeg tranen in mijn ogen,
het duurde even voor ik het kon geloven.
Want wat de Tsunami allemaal heeft verricht,
kan ik niet beschrijven in mijn gedicht.

3de plaats
An-Kathleen Heroes

juni 2005

lettersomgeke-e r s2de Poëzieprijs
Voor de 2de maal organiseerde het gemeentebestuur i.s.m.
de Cultuurraad een poëziewedstrijd.  De gedichten dienden te
worden binnengestuurd onder een pseudoniem voor 15
maart 2005.
De leerlingen van de gemeenteschool Berg en
Nederokkerzeel evenals deze van de VGSK Kampenhout en
Relst deden massaal mee.   De cultuurraad ontving in totaal
182 inzendingen in 3 verschillende categorieën: kinderen
geboren in 1993, 1994 en 1989-1990.   Hieruit moest een
afzonderlijke jury bestaande uit: 1 dichter (Marcel Pira), 1 leer-
kracht muziekschool (Annemarie Coebergh), 1 leerkracht
niveau humaniora (Hilde Palmans), 1 laureaat vorige editie
(Rein Duyck) en 1 lid van de cultuurraad (Erik Cabuy) per
categorie telkens 3 laureaten uitkiezen.
Deze laureaten van de poëziewedstrijd cultuurraad
Kampenhout dingen automatisch mee aan de prestigieuze
internationale Soetendaellewedstrijd voor jeugdpoëzie te
Merchtem.   De laureaten kregen elk een boekenwaardebon.
Met de uiteindelijke keuze laten we jullie graag hieronder
kennismaken: Proficiat aan dit jong schrijverstalent!
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Leven in de brouwerij
Kampenhout Swingt!

Zwemverbod in de vaart
Nu met het warme weer kom je het weer tegen: zwemmers
in de vaart.   Nochtans is dit verboden!   Wie gepakt wordt,
riskeert een fikse boete.
Een verwittigd man …

Kampenhoutenaar in Dodentocht
t.v.v. ‘t Sleutelke
100 km te voet! Dat wil de Kampenhoutse stapper Jos
Hennes ook dit jaar weer presteren. Op 12 en 13 augustus
zal hij meestappen in de Dodentocht in Bornem. En hij wil
zich ditmaal laten sponsoren ten voordele van de
Kampenhoutse vereniging 't Sleutelke. Elke sponsor verbindt
zich daarbij om minstens € 5 te storten indien Jos de eind-
meet haalt binnen de 24 uur. 

Voor meer details verwijzen we u naar de
website van Jos:
http://groups.msn.com/100km

Sponsoren kan door een mail te sturen naar:
dodentocht@msn.com (met vermelding van bedrag, naam,
voornaam, woonplaats en e-adres).
Een telefoontje kan ook:  016/65 18 74 (liefst na 18 uur).

Nederokkerzeel kermis
Tijdens de zomerkermis te
Nederokkerzeel steekt "Okkeziel 
Bruist" opnieuw zijn schouders
onder deze happening vol optredens
en animatie.

Heb je zin om mee te doen, heb je ideeën, een hobby, een
vereniging, … ?  Laat het hen weten!   Er is een "levende"
website waar alle activiteiten (o.a. avondrommelmarkt)
worden omschreven:
http://www.freewebs.com/nederokkerzeelkermis.

Eindelijk weer kermis; een kermis om mee te maken.

Meer info:
• Stefaan Deraedemaeker: S 016/65 16 12
• Wim Peeters: S 016/52 05 90

Week van het paard
Twee opeenvolgende weekends
na elkaar komen paardenlief-
hebbers aan hun trekken tijdens
de grootse pony- en ruitertor-
nooien in de Oude Brussel-
sebaan in deelgemeente
Nederokkerzeel.
En dit op zondag 7/08/2005

voor het ponytornooi (500
pony’s) en op zondag 14/08/2005 het
paardentornooi (± 600 ruiters).

Op vrijdag 12/08/2005 kan je vanaf
18u in de enorme tent terecht voor

een barbecue, gevolgd door een
cowboyparty.  Allen daarheen !

Verkiezing
Kampenhoutse Kinderburgemeester
Jongens en meisjes van Kampenhout geboren in 1993, 1994
of 1995 zet jullie schrap want de verkiezing van de 21ste

Kampenhoutse Kinderburgemeester komt er aan.   Op zon-
dag 3 juli 2005, tijdens de Parkfeesten, is het zover.
Het thema www.kinderburgemeester@ikkom doet vermoe-
den dat computer- en internettoestanden de rode draad zul-
len vormen tijdens de proevenreeks.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via
@ parkvanrelst@kampenhout.be
S 016/65 69 81
U Parkfeestensecretariaat

Aarschotsebaan 107 - 1910 Kampenhout

Groot dorpsfeest te Berg
Naar aanleiding van het 135-jarig bestaan van de Koninklijke
Fanfare De Toonkunst te Berg organiseren zij een groots
dorpsfeest op zaterdag 3 september 2005.
Wie wil genieten van allerlei attracties, volksspelen, een wan-
delconcert en optredens van Project Z en The Playbirds moet
dan zeker eens een kijkje komen nemen.

Overzicht Kampenhoutse kermissen
• Nederokkerzeel kermis: 20, 21 en 22 augustus
• Berg kermis: 27, 28 en 29 augustus
• Kampenhout kermis: 10, 11 en 12 september

!

Zitting 14 april 2005
Wijziging mandaten
Stefaan Peremans, schepen sedert 1 maart 2005, dient zijn
ontslag in als:

- vertegenwoordiger in het sectorcomité van de intercommu-
nale PBE.   Victor Peeters wordt er zijn opvolger.

- lid van de politieraad van de zone Kastze.   Ook hier wordt
de fakkel overgenomen door raadslid Victor Peeters, nadat
Johnny Aerts -oorspronkelijk opvolger- afstand deed van zijn
mandaat.

Politieverordeningen
Met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid
worden tijdens volgende activiteiten bijzondere politieverorde-
ningen uitgevaardigd :

• Berg: 135-jarig bestaan Koninklijke Fanfare De Toonkunst
- 2 en 3 september 2005 - parkeerverbod en verkeersvrije
straten Berg-Centrum

• Nederokkerzeel: de Kwikstaart - 10/4 - 15/5 -3/7-  21/7 -
24/7 - 7/8 - gedeeltelijk afsluiten Kruisstraat.

Aan de inwoners wordt gevraagd hier mee rekening te
houden.

Met belgerinkel naar de winkel
Het doel van de actie "Met belgerinkel naar de winkel" is de
winkelende inwoners te stimuleren hun inkopen zoveel moge-
lijk met de fiets te doen en zo de buurt en dorpskernen leef-
baar te houden.  Kampenhout doet hier voor de 1ste maal aan
mee.  Het project wordt uitgewerkt door de dienst lokale eco-
nomie in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu en
Unizo.

Onderwijsaangelegenheden
A. Verlenging scholengemeenschap

Een schoolbestuur/inrichtende macht kan in het kader van
de organisatie van haar basisonderwijs, onder bepaalde
voorwaarden, een scholengemeenschap vormen met ande-
re gelijkaardige instanties. De gemeentebesturen van
Kampenhout, Zemst en Steenokkerzeel hebben beslist de
huidige intergemeentelijke samenwerkings-overeenkomst te
verlengen voor de schooljaren 2005 - 2011.  Deze
scholengemeenschap draagt de benaming "GBS KASTZE".
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B. Bouw collector Weesbeek fase 2
In het investeringsprogramma voor 2005 opgemaakt door
de V.M.W. wordt de bouw van de collector Weesbeek fase
2 opgenomen.  Om rechtstreekse huisaansluitingen in de
omgeving mogelijk te maken zal de gemeente het geplan-
de project uitbreiden met de bouw van een fietspad in de
Zeypestraat en het bouwen van riolering in de aanpalende
straten.  Het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op
€ 1.681.715,50 (btw incl.).
Een ingenieursbureau zal worden aangesteld voor de
opmaak van het ontwerpdossier en de veiligheidscoördina-
tie voor het gemeentelijk aandeel.   De kosten van de hier-
aan verbonden erelonen worden geraamd op € 120.000
(btw incl.)  Deze procedure wordt zo snel mogelijk op-
gestart.

C. Goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplannen
In de Aarschotsebaan (gedeelte tussen Paddesijpestraat en
Leuvensesteenweg) worden in de loop van het najaar fiets-
paden aangelegd en rioleringswerken uitgevoerd.  De
gemeenteraad verleend haar goedkeuring aan het voorge-
legd rooilijn- en onteigeningsplan met bijhorende tabel van
grondinnemingen.  De gelijkaardige plannen voor de
Bosstraat, Stok- en Schransstraat (gedeeltelijk) kregen eve-
neens groen licht.
Nu wordt nog een openbaar onderzoek gevoerd met het
oog op de definitief te nemen beslissing.

Goedkeuring principieel akkoord Tiendeschuurstraat
De gemeenteraad keurde "de aanvraag voor een principieel
akkoord" goed voor een bouwproject dat op stapel staat bij
het OCMW.

Daar nog heel wat gemeenten nog niet beschikken over een
goedgekeurd gemeentelijk structuurplan, wordt dankzij deze
verkorte procedure de mogelijkheid geboden om gronden in
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden.

Het OCMW bezit langs de Tiendeschuurstraat een eigendom
die gedeeltelijk gelegen is in de bouwzone, de zone van
openbaar nut en in woonuitbreidingsgebied.  De bouwgrond
zal verkaveld en verkocht worden.  De opbrengst zal gebruikt
worden voor de aanleg van de wegenisinfractructuur in het
overige gedeelte. Hier plant het OCMW de bouw van een aan-
tal bejaardenwoningen en sociale huurwoningen.

Met de bestuurders van het gezinsvervangend tehuis voor
andersvaliden "Ons Tehuis Brabant", wordt momenteel
onderhandeld om een deel van de beschikbare gronden te

benutten voor de bouw van enkele woningen voor begeleid
wonen.
Zowel de bestendige deputatie als de gewestelijke planologi-
sche ambtenaar zijn er aan gehouden om binnen bepaalde
termijnen dit dossier te behandelen en te adviseren.  Het
OCMW kan pas daarna effectief met de concrete plannen van
start gaan.

Punt Groen!-fractie
- Vraag betreffende de openbare markt te Kampenhout
- Met belgerinkel naar de winkel.

B. Leden en goedkeuring van de overeenkomst en huis-
houdelijk reglement schoolraad
De directie, het schoolbestuur en de schoolraad bepalen in
een overeenkomst de procedureregels die bij het uitoefe-
nen van de participatieregels in acht moeten worden geno-
men.  Verder kunnen in de overeenkomst bijkomende
rechten en bevoegdheden (ondermeer overleg- en advies-
bevoegdheid) worden toegekend aan de schoolraad, als-
ook worden praktische zaken met betrekking tot de verga-
deringen zelf en de bekendmaking van de besluiten opge-
nomen.
Eén en ander werd in vorm gegoten.  De gemeenteraad
verklaarde zich akkoord met de ontwerpovereenkomst van
de schoolraad en het bijhorend huishoudelijk reglement.
Het schoolbestuur wordt rechtgeldig vertegenwoordigd
door de schepen van onderwijs.  Voor de schoolraad is dit
per vestiging (lager onderwijs Berg, kleuteronderwijs Berg
en lager onderwijs Nederokkerzeel) één leerkracht, één
ouder en één afgevaardigde van de lokale gemeenschap. 

Eindafrekeningen
De gemeenteraad keurde volgende eindafrekeningen goed:

• wegenwerken in de Langestraat;
• buitengewone onderhoudswerken aan wegen en voet-

paden, fase 1.

Straatnaamwijziging gedeelte Oude Haegestraat en
hernummering Stokstraat
De vertakte ligging van de Oude Haegestraat bemoeilijkt het
vinden van bepaalde adressen en is eveneens verwarrend
voor de hulpdiensten.  Hier maakt het gemeentebestuur
komaf mee door het gedeelte tussen de Leibeek en de Oude
Haegestraat  eveneens Stokstraat te noemen en een hernum-
mering door te voeren in de Stokstraat.  Het gedeelte Oude
Haegestraat tussen de Stokstraat en de Leuvensesteenweg
wordt in de toekomst de Twee Lindenstraat; genoemd naar
de Kapel der Twee Linden die zich bevindt op de hoek van de
Stokstraat en de Oude Haegestraat (grens Kampenhout /
Buken).

(Openbare) werken
A. Schilderwerken 

Aan de pastories van Relst en Nederokkerzeel zullen schil-
derwerken worden uitgevoerd.  De kostprijs hiervan wordt
indicatief geraamd op € 30.000 (btw incl.).
Drie aannemers zullen worden gecontacteerd om een prijs-
offerte in te dienen.

Stratenplan
Recentelijk werden nieuwe stratenplannen gedrukt en
afgeleverd.  Wie graag een exemplaar wil, kan dit bekomen
bij de dienst bevolking (gelijkvloers).

Zitting 12 mei 2005 
Nieuw informaticamateriaal ten behoeve van admini-
stratieve diensten
De Kampenhoutse gemeentelijke administratie is sedert
jaren geautomatiseerd.  Dit impliceert dat tal van pc's
- printers en schermen aan vervanging toe zijn - geraamde
kostprijs : € 25.000,00 (excl. BTW).
Vier potentiële leveranciers krijgen de kans een offerte in te
dienen.

Politieverordeningen
Met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid
worden tijdens volgende activiteiten bijzondere politiever-
ordeningen uitgevaardigd:

• Parkfeesten en Ploegentijdrit te Relst: van vrijdag 1 t/m
zondag 3 juli 2005;

• Relst-Parkrock: van vrijdag 2 tot zondag 4 september 2005;
• Wielerwedstrijd WC Kampenhout:  woensdag 29 juni 2005;
• 24 uren Berg: 25 en 26 juni 2005.
Aan de inwoners wordt gevraagd hier mee rekening te
houden.

Goedkeuring eindafrekening bouw jeugdlokaal
De eindafrekening voor het bouwen van een jeugdlokaal in
de Bergstraat met een bedrag van € 134.364,98 wordt
goedgekeurd.

Renovatie sporthal Berg
De gemeenteraad opteert ervoor renovatiewerken uit te
voeren aan de sporthal, die deel uitmaakt van het schoolcom-
plex te Berg.  Bedoeling is een aantal maatregelen te treffen

waardoor het huidig gebouw, dat momenteel haast uitsluitend
wordt benut voor schoolse en sportactiviteiten, om te vormen
tot een polyvalente zaal met multifunctionele gebruiksmoge-
lijkheden.  Een ingenieurs/architectenbureau zal worden
aangesteld voor de opmaak van een ontwerpdossier en de
veiligheidscoördinatie.  

Kostenraming :
- renovatie zelf : € 650.000 (incl.btw)
- erelonen : € 52.000 (incl.btw)

Openbare werken in Kampenhout-centrum
In de F. Wouterslaan en de F. Verstraetenlaan zal het wegdek
worden hersteld.  Tevens wordt voorzien in de aanleg van
voetpaden en nieuwe groenaanleg.  Dit totaalpakket openba-
re werken wordt geraamd op € 330.821,74 (incl. btw); de
nodige kredieten werden reeds voorzien op de gemeentebe-
groting 2005.  Een openbare aanbesteding zal worden
uitgeschreven.

Jeugdwerkbeleidsplan
Het werkingsverslag 2004 en het jaarplan 2005 van het
jeugdwerkbeleidsplan werden goedgekeurd.  De integrale
versie van het JWBP kan je terugvinden op de Kampenhoutse
jeugdwebsite - www.kampenhout.be/jeugd.

Skaters komen weldra aan hun trekken
Zie artikel skatepark pagina 12.

Inschrijvingstarieven muziekschool
De basistarieven van het inschrijvingsgeld leerlingen gemeen-
telijke muziekschool voor het schooljaar 2005-2006 werden
vastgesteld.   Zie pag 17.   

Punt SP.A-fractie
- Voorstel voor een propere verkiezingscampagne (gemeen-

teraadsverkiezingen oktober 2006).

!
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Pesten
Het lokaal overleg van de gemeente, waarin alle scholen en
opvanginitiatieven vertegenwoordigd zijn, besliste een
informatieavond te organiseren voor alle ouders en
geïnteresseerden.  Zij kozen hiervoor het thema "pesten",
een actueel thema en een blijvend probleem in alle
scholen.
De voordracht wordt gehouden door Hendrik Gaublomme
(therapeut en verbonden aan de Vlaamse Dienst Kinder-
opvang - Komma).
Iedereen is welkom op 4 oktober 2005 om 19u45 in
de raadzaal van het administratief centrum, Gemeente-
huisstraat 16.
Inschrijven kan tot dinsdag 20 september 2005 via onder-
staand inschrijvingsformulier,
via de jeugdwebsite: www.kampenhout.be/jeugd
of mail naar jeugd@kampenhout.be

JE
UG

D

12 juni 2005

Naam: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Schrijft zich in voor de infoavond rond Pesten

op 4 oktober 2005.

Aantal personen: ………………………………………

Terugbezorgen aan Nathalie Cleynhens,
Jeugddienst, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout

13

Speelterrein Berg
In het kader van de doelstellingen in het gemeentelijk jeugd-
beleidsplan zal het gemeentebestuur in Berg tijdens de grote
vakantie het speelterrein van de gemeentelijke basisschool
(Gemeentewegel 2) openstellen, alle kindjes kunnen er de
ganse zomer naar hartelust gaan spelen.
Beste ouders, let wel, er is geen toezicht. 

Rockvonk 2005 
Het startschot van Rockvonk 2005, de jong talentwedstrijd
van de provincie Vlaams-Brabant en muziekcentrum Het
Depot, is gegeven.   Na het grote succes van de vorige edities
(Palomine, Oversized, The Ballroomquartet, Scarrots, …) zijn
we overtuigder dan ooit: Vlaams-Brabant heeft veel muzikaal
talent!  
Daarom zoekt Rockvonk 2005 ook nu weer over alle muzika-
le genres heen naar het beste, creatiefste en origineelste wat
de Vlaams-Brabantse jongeren te bieden hebben.   Dj’s, song-
writers, rockaddicts, … noem maar op; allemaal krijgen ze de
kans om via demo’s, jeugdhuizen, infosessies, voorronden,
bandcoaching, professionele studiotijd, live opnames en een
multimediaal eindproduct te werken aan één finaal doel:
Rockvonk 2005 winnen!
Meer info & inschrijvingsformulieren: www.rockvonk.be
of mailto: info@rockvonk.be

Skatepark
Aan de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26)
wordt in de loop van het najaar een skate-
park aangelegd.
De huidige speeltuin wordt verplaatst en
het skatepark wordt geplaatst waar de
huidige speeltoestellen staan.
Het gemeentebestuur voorziet
hier een budget van € 20.000
voor de aankoop van de
infrastructuur.
Voor meer info surf je naar: 
www.kampenhout.be/jeugd

juni 2005

Kinderhappening
Op vrijdag 4 november worden alle Kampenhoutse kinderen
opnieuw uitgenodigd voor een spetterende Kinderhappening
in de sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26).
Noteer dit alvast in jullie agenda en hou affiches en inschrij-
vingsstrookjes in de gaten!!!
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Gemeentescholen actief ...

Gemeentelijk Onderwijs
Tarieven muziekschool

Leren is niet alleen op de schoolbanken zitten, met je neus in de boeken of naar het bord gericht. De leerlingen van de 3de en 4de leerjaren trok-
ken op zeeklassen naar De Haan en leerden heel wat over de kust, de vissen, de duinen en zeevaart, ...

Kleuters kennen de gevaren van het verkeer niet;
daarom toont de lokale politie hen hoe het veilig kan.

Gemeentewegel 2 & Bergstraat 15, 1910 Berg
www.detoverberg.be

Biststraat 13, 1910 Nederokkerzeel
www.het klimtouw.be

Directrice: Els Camerlinckx,  S 016/65 99 77, schoolhoofd.gemeenteschoolberg@kampenhout.be

Wil je ook bij ons op school komen: er is nog een plaatsje vrij.
Inschrijvingen
Van 1 t/m 6 juli 2005: telkens van 10 tot 14u of na telefonische afspraak.
Van 22 t/m 31 augustus 2005: telkens van 10 tot 14u of na telefonische afspraak.

Schrijf alvast in je agenda:
Opendeur in elke vestigingsplaats op vrijdag 29 augustus 2005 van 16u tot 18u.  Mogelijkheid om in te schrijven.

Inschrijvingstarieven
Tijdens de gemeenteraad van 12 mei jl. werden de basistarieven van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2005-2006
als volgt vastgesteld:

KINDEREN (-18 jaar - geboren na 1/1/1987) Kampenhout                   Niet Kampenhout

Sporten op school is leuk en zéker als je les krijgt van een echte danseres of circus-
artiest ...

• Vanaf het derde kind is het inschrijvingsgeld van het basispakket GRATIS!
• Voor kinderen die lid zijn van een Kampenhoutse fanfare (met attest) is de notenleer GRATIS!  Dit impliceert een reductie

van € 52,40 op het basispakket Muziek Lager.
• Leerlingen ouder dan 18 jaar, maar "ten laste", schrijven in aan tarief kinderen.
• Aanvullende lessen voor de middelbare en de hogere graad: € 130,90 voor de leerlingen van Kampenhoutse gezinnen. Deze

maatregel geldt alleen voor de leerlingen die tijdens het schooljaar 2001-2002 reeds de lessen volgden en dit om hun toe
te laten de aangevatte studies te voleindigen. Het maximum te betalen bedrag per gezin wordt vastgesteld op € 654,60.

Leslokalen : Gemeentelijke Lagere School van Berg (ingang oud-gemeentehuis) - Gemeentewegel 1 te 1910 Kampenhout.

Inlichtingen en inschrijvingen: Raph Van Goubergen,  S 0486/11 95 66  -  thuis:  S 016/65 11 79

muziekschool:  S 016/65 65 81
Inschrijvingen 2005-2006
Laatste inschrijvingsdag tijdens de Boeken- en Instrumentenbeurs op zaterdag 24 september 2005 in de refter van de gemeen-
teschool van 14 tot 17u.

Kleuters (-8 jaar - geboren na 1/1/1997)

Basispakket Instrument (alleen) € 130,90 € 261,80

Lagere Graad (vanaf het 3de leerjaar)

Basispakket Muziek Notenleer + Instrument € 130,90 € 261,80
Basispakket Woord Woord € 78,50 € 157,10

Instrument alleen (Vrije Leerling) € 314,20 € 314,20
Aanvullende les € 261,80 € 314,20
Notenleer (alleen) € 52,40 € 104,80

Middelbare en Hogere Graad (na diploma Notenleer)
Basispakket 1 Instrument of Woord € 99,40 € 198,90
Basispakket 2 Instrument of Woord + Aanvullende les € 198,90 € 397,80

vanaf 2de Aanvullende les € 261,80 € 314,20

VOLWASSENEN (+18 jaar - geboren vóór 1/1/1987)
Notenleer + Instrument € 261,80 € 523,60
Woord € 157,10 € 314,20
Instrument alleen € 261,80 € 314,20
Aanvullende les € 261,80 € 314,20
Notenleer (alleen) € 104,80 € 209,60

ORKEST GRATIS - voor iedereen !!
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Grobbelprijzen:
Kinderen van Kampenhout Schoolgaand in Kampenhout

of ouders werken in Kampenhout (1)

Eerste kind € 5 € 7

Tweede kind € 4,40 € 6,40

Derde kind € 3,80 € 5,80

Vanaf vierde kind gratis gratis

Wie niet ingeschreven is, betaalt € 7 per dag (€ 9 voor (1)).
Voor de opvang voor 8u en/of na 17u wordt een extra dagelijkse vergoeding gevraagd van € 1,25.

Inschrijven:

• Inschrijven kan vanaf nu!

• Hiervoor heeft u een inschrijvingsfiche, een medische fiche
en een huisreglement nodig. Deze documenten kan u ver-
krijgen via de website van het OCMW, via de
Kampenhoutse scholen of op het OCMW zelf.

• U hoeft enkel het aantal dagen op te geven dat uw kind
naar het speelplein komt. U moet dus op voorhand geen
data meer geven. U moet wel het aantal ingeschreven
dagen betalen. 

• Inschrijvingen juli: inschrijven voor 28 juni.

• Inschrijvingen augustus: inschrijven voor 26 juli.

Speelplein ‘t Grobbeltje

Animator worden
• Ben je 16 jaar of ouder?

• Ben je bereid een monitorencursus te volgen?

• Ben je iemand die graag omgaat met kinderen en leef-
tijdsgenoten?

• Ben je een creatief, enthousiast en sociaal iemand?

• Indien ja, dan ben jij diegene die we zoeken! Vraag meer
info aan speelpleincoördinator Steven Moens.

Steven is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12u en
tussen 14 en 16u.
Of ’s avonds op afspraak.
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
S 016/31 43 20
steven.moens@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be

elke werkdag tussen 9 en 12u en tussen 14 en 16u.
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
S 016/31 43 20
steven.moens@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be

Wijkwerking KASTZE 5412
Lokale Politie Kastze 5412
Centraal commissariaat
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel
S 02/759 78 72 - X 02/759 69 21
Openingsuren: alle werkdagen van 7u tot 19u

Nabijheidspolitie 
De wijkwerking van de PZ Kastze opteert om meer zichtbaar
aanwezig te zijn in uw wijk.
Vanaf 1 september 2005 zijn de openingsuren van het wijk-
kantoor te Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16 gelijk-
lopend met de openingsuren van het gemeentehuis:
van maandag t.e.m vrijdag van 8u45 tot 11u45
en dinsdagavond van 17u tot 20u.
Hierdoor zal uw wijkinspecteur meer daadwerkelijk aanwezig
en bereikbaar zijn in uw wijk.
Tevens kan u twee keer in de maand de wijkinspecteur aan-
treffen in een plaatselijk wijkkantoor waarvan de tijdstippen en
locaties hierna worden weergegeven, alsook het persoonlijk
GSM-nummer waar u hem tijdens de werkuren steeds kan
bereiken, of buiten de diensturen bij niet dringende zaken een
bericht kan ingeven waarna hij zich tijdens zijn diensturen met
u zal in verbinding stellen.
Nederokkerzeel/Kampenhout
Vrijdag 16u - 18u in het oud-gemeentehuis Nederokkerzeel
Wijkinspecteur Verbist R.              0473/883936
Berg
Maandag 16u - 18u in het oud-gemeentehuis Berg
Wijkinspecteur Vangestel J.            0473/883985
Relst-Buken
Woensdag 15u30 - 17u30 in de School van Relst
Wijkinspecteur Vankeerberghen G.   0473/883907

Wenst u hierover meer info kan je steeds terecht bij het
diensthoofd van de wijkwerking:
Wim Roofthoofd op het zonecommissariaat te Steenokkerzeel
S 02/759 78 72
@ kastzeOnthaal@pandora.be

Verder nuttig om weten:

Wijkwerking Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16
S 0165/31 48 40   -   X 016/20 58 37

Vanaf maandag 4 juli staan opnieuw een heleboel enthousi-
aste animatoren klaar voor jullie kinderen om er een spet-
terende speelpleinvakantie van te maken!
Speelplein ’t Grobbeltje staat open voor alle kinderen van drie
tot en met vijftien jaar. Alle kinderen die in Kampenhout
wonen, er naar school gaan of waarvan de ouders in
Kampenhout werken, zijn welkom.

Elke werkdag in de zomer kunnen uw kinderen vanaf 9 tot
16u bij ons terecht. Er is ook dagelijkse opvang voorzien van
7u30 tot 18u.  De kleuters beleven een heerlijke tijd op de
Chiroterreinen van Relst. De oudere kinderen kunnen ravotten
op ons eigen speelplein in de Cellebroedersweg.  De kinde-
ren worden per leeftijd ingedeeld en worden begeleid door
gebrevetteerde animatoren.

PWA
Sinds vrijdag 1/04/2005 heeft het PWA-kantoor te Kam-
penhout een sluitingsdag, nl. vrijdag.
Het PWA is gesloten op onderstaande data:

juni 2005: 27 en 30
juli 2005: 11, 21 en 22
augustus 2005: 15

Voor telefonische vragen betreffende RVA-documenten,
procedures en dringende regelingen:

RVA Vilvoorde
Leopoldstraat 25, 1800 Vilvoorde
S 02/255 01 17 (tussen 9 en 17u)

Enkel voor dringende afgifte van een arbeidsongeval en/of
schade kan men terecht bij de Sociale dienst van het OCMW
van Kampenhout, Dorpsstraat 9.
S 016/31 318 (tussen 9 en 12u en tussen 14 en 16u

dinsdag tussen 17 en 18u45
en na afspraak).

!
Brandweer
Vanaf deze zomer zal de voorpost van de brandweer van
Leuven te Haacht operationeel zijn.  Er is een permanen-
te aanwezigheid van brandweerlieden en een dienst 100
(ziekenwagen).
De brandweerpost Haacht en de brandweerpost
Vilvoorde hebben onder leiding van de gouverneur
duidelijke overeenkomsten gemaakt i.v.m. interventies in
o.a. onze gemeente.

Bij nood aan brandweer of
ziekenwagen,
BEL DE DIENST 100!!
Afzonderlijke telefoonnummers:

• brandweer Vilvoorde:
02/251 00 23

• brandweer Haacht (Leuven):
016/31 72 11
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De Gordel
De Gordel viert feest dit jaar! Voor de 25e maal ontvangt de
Vlaamse rand rond Brussel op zondag 4 september 2005
duizenden wandelaars en fietsers voor een gezellige en
sportieve uitstap onder vrienden en familie.
Vertrekken voor een leuke fiets- of wandeltocht kan vanuit
Overijse, Sint-Genesius-Rode, Dilbeek of Zaventem. Na afloop
word je daar dan ook weer verwacht voor een grandioos
slotconcert.  Bloso belooft er een uniek zilveren jubileum van
te maken.
Voor info en inschrijvingen kan je terecht bij:

- Het Gordelsecretariaat
Dorpsstraat 43 - 1640 St.-Genesius-Rode
S 02/380 44 44 @: degordel@bloso.be 

- De gemeentelijke sportdienst
Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout
S 016/65 99 75 @: leen.cox@kampenhout.vera.be 

Jeugdsportival
Op zondag 2 oktober 2005 organiseert Bloso het
Jeugdsportival in het Bloso-domein te Hofstade.  Deze grote
sportinstuif is bedoeld voor alle jongeren vanaf 10 jaar en start
om 10u.   Alle sporten kunnen doorlopend beoefend worden
tot 16u.   Nadien wordt de dag afgesloten met een spetterend
optreden.
De gemeentelijke sportdienst organiseert een begeleide fiets-
tocht naar dit jeugdsportival en vertrekt aan de sporthal van
Kampenhout.   Vooraf inschrijven voor deze fietstocht is wel

Het Sportlint
Van zaterdag 1 tot dinsdag 11 oktober 2005 organiseert
Bloso i.s.m. de provinciale en gemeentelijke sportdiensten
voor de 5de maal "Het Sportlint", met als doel zoveel mogelijk
deelnemers in beweging te brengen via een sportieve estafet-
te dwars door Vlaanderen.   Het is de bedoeling dat de deel-
nemers zich door de gemeenten verplaatsen op een sportie-
ve manier zoals wandelen, fietsen, lopen, paardrijden, water-
sport, skeeleren, …
Op dinsdag 4 oktober zal "Het Sportlint" onze gemeente
doorkruisen.   De estafettestok wordt ons dan overhandigd
door Zemst en wij geven hem daarna weer door aan
Kortenberg.
Iedereen kan gratis deelnemen aan het parcours.   Vooraf
inschrijven is niet noodzakelijk.
De organisatoren wensen zoveel mogelijk jongeren uit de
sportclubs, scholen en jeugdverenigingen aan te moedigen
om samen aan deze unieke estafette deel te nemen.
Verdere informatie wordt zeker nog verspreid.
Met eventuele vragen kan je terecht bij de sportdienst :
Leen Cox, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout
S 016/65 99 75 of mailto: leen.cox@kampenhout.vera.be

Parcours
De Gordel 50 km passeert in volgende straten:

• Perksesteenweg, Dorpsstraat, Kerkstraat, 
Gemeentehuisstraat, F. Wouterslaan, F. Verstraetenlaan, 
Warandestraat, Van Bellinghenlaan, Patrijzenlaan, 
Meerlaan, Neerstraat, Fazantendal, Torfbroeklaan, 
Schoolstraat, Kutsegemstraat, Grootveldstraat, 
Lemmekenstraat, Humelgemseweg.

• Balkestraat, Stokstraat, Terloonststraat, Aarschotsebaan, 
Hutstraat, H. Tobbackstraat, Heideweg, Beemdstraat, 
Zeypestraat, Langestraat.

Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.!

noodzakelijk, zodat voldoende begeleiding kan worden voor-
zien.
Voor meer informatie & inschrijvingen kan je terecht bij:
gemeentelijke sportdienst
Zeypestraat 26 te Kampenhout
S 016/65 99 75 of mailto: leen.cox@kampenhout.vera.be.

De Groene Gordel is een
ruime regio, die in het oosten
aansluit bij het Hageland en als
een gordel van mooie stukjes
natuur, parken, bossen, tuinen,

velden en charmante dorpjes Brussel omsluit.    Majestueuze
kastelen en prachtige kerken getuigen van een rijk en boeiend
verleden.

Wil je de streek actief verkennen, heb je hier keuze te over: in
het zuiden kan je eindeloos wandelen in o.m. het
Zoniënwoud, toeristische boottochten op het Zeekanaal en
het Kanaal Brussel - Charleroi, die je de streek laten ontdek-
ken vanuit een totaal nieuw perspectief.
Aan de noordzijde van de Groene Gordel weer zoveel moois
om even bij halt te houden: de abdij van Affligem bijvoor-
beeld.    Je wandelt er door menige pittoreske dorpen waar
volksgebruiken en folklore met veel respect levend worden
gehouden.

Fietsers moeten in het Dijleland, het gebied tussen Leuven en
Brussel, beslist het fietsroutenetwerk uitproberen, 300 km
aaneengesloten en bewegwijzerde fietsroutes.  Hierlangs ligt
o.a. Kampenhout met het Kanaal Leuven - Mechelen en het
Witloofmuseum. 

Kiezen voor een ontdekkingstocht doorheen de Groene
Gordel, is kiezen voor afwisseling. Zoveel moois en lekkers
werkt uiteindelijk verslavend! Je keert hier zeker terug voor
meer.

Meer informatie vind je bij :
Toerisme Kampenhout

S 016/22 33 80 & 016/65 99 71
@: witloofmuseum@kampenhout.be of

toerisme@kampenhout.be 
website: www.kampenhout.be

Toerisme Dijleland
S 016/31 81 61
@: toerisme@dijleland.be
website: www.dijleland.be

Toerisme Vlaams-Brabant vzw
S 016/26 76 20
@: toerisme@vlaamsbrabant.be
website: www.vlaamsbrabant.be/toerisme

Wilt u
een probleem
aan het
gemeentebestuur
melden?

Gebruik dan deze

MELDINGSKAART

Terugbezorgen kan op volgende manieren:
- Via www.kampenhout.be.
- mailto: gemeentebestuur@kampenhout.be

en loods@kampenhout.be
- Terugsturen t.a.v. Gemeentelijke loods

Neerstraat 20 - 1910  Kampenhout
- Persoonlijk afgeven op het gemeentehuis, aan de

desbetreffende dienst
- In de brievenbus deponeren.

Gelieve rekening te houden met het feit dat anonieme
kaarten niet worden behandeld.

Wij trachten een oplossing te zoeken voor uw probleem
en houden u hiervan op de hoogte.
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� bermen

� bloembakken

� bushalte

� buurt- en wijkvragen

� fietspad

� geluidshinder

� geurhinder

� gevaarlijke stoffen

� grachten ruimen

� ongedierte

� parkeerproblemen

� andere nl., ……………………………………………………………………………………

21

Deelnemen kost
- € 10: showprogramma en warm middagmaal
- € 4: showprogramma

Inschrijvingen
Vooraf inschrijven is verplicht en kan, met onderstaand
inschrijvingsformulier, tot 29 augustus 2005.   Je bezorgt dit
formulier, tesamen met het inschrijvingsgeld, op één van vol-
gende contactadressen:

Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus Voortstraat 53 0474/92 03 31
Freddy Van Dessel Aarschotsebaan 107 0474/95 22 09
Paul Van Roy Liststraat 34 0474/95 22 08
Gwenny De Vroe Haachtsestwg. 519 0495/60 86 60
Willy Kemps Nederokkerzeelstr. 2 0474/95 22 10
Stefaan Peremans Fr. Schoevaersstr. 12 0497/89 61 84

Voorzitters gepensioneerdenverenigingen en vrijwilligers

Sylvain Verdeyen Laarstraat 38 016/65 51 09
Maurits Overloop Kruisstraat 4 016/65 58 92
Gustaaf Meeus Peperstraat 121A 016/65 60 03
Lea Vandermeiren F. Verstraetenln. 41 016/65 53 87
Mevr. Vandermeiren Bergstraat  45 016/65 73 18
Frans Vanden Broeck Oude Haegestr. 3 016/60 09 66
Marcel Verhoeven Aarschotsebaan 93 016/65 59 58

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 - Kampenhout
Dienst burgerlijke stand, 1ste verdieping 016/65 99 34
Dienst bevolking, gelijkvloers 016/65 99 41

Geen inschrijving zonder voorafgaandelijke
betaling!!!

Zorg dat je erbij bent!

Salim Seghers draait al jaren
mee in de muziekwereld en is
een van de weinige artiesten
die nog optreedt met een
eigen orkest.

Jacky Lafon, bekend als Rita
Van Den Bossche uit

"Familie", brengt op onge-
kende wijze de zaal aan het

lachen.

Zembra, de wonderlijke
buikdanseres die je
meeneemt naar het
sprookje van 1001-nacht

Op donderdag 8 september 2005 kunnen onze senioren en
mindervaliden weer genieten van het jaarlijkse seniorenfeest;
afspraak in de sporthal, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout.

Wat mag je verwachten?

12u Warm middagmaal
Witloofroomsoep
Varkenshaasje met groentenkrans en aard-
appelgratin
Chocomousse

14u30 Showprogramma

I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

Seniorenfeest
donderdag 8 september 2005

Gelieve uw naam en adres op dit formulier in te vullen.
U regelt de inschrijving door dit formulier ten laatste op
29 augustus 2005 af te geven en te betalen!

Geen inschrijving zonder betaling!

Ondergetekende,

………………………………………………………………………………………………………
(naam & voornaam)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
(straat + huisnummer)

1910 Kampenhout

Wenst deel te nemen aan het Seniorenfeest op donderdag
8 september 2005 en zal vergezeld zijn van

…………………  personen, zijnde:

………………………………………………………………………………………………………
(naam & voornaam)

………………………………………………………………………………………………………
(naam & voornaam)

………………………………………………………………………………………………………
(naam & voornaam)

Wij schrijven in voor:

� Middagmaal & showprogramma ………. x € 10
� Showprogramma ………. x € 4

Handtekening

Naam & adres: 
(anonieme inzendingen worden niet behandeld)

Naam :  ………………………………………………………………………………………………….

Adres :  ………………………………………………………………………………………………….

S :  ………………………………………………………………………………………………….

Waar & wanneer doet het probleem zich voor?

Straat & evt. nummer :  ……………………………………………………………………..

Verdere verduidelijking :  ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Wanneer :  ……………………………………………………………………………………………....

Duid aan waarover het probleem gaat

� riolering

� sluikstorten

� speelpleinen

� telefooncel

� vandalisme

� verkeerssignalisatie

� verlichting

� voetpad

� watervervuiling

� wegdek

� wegmarkering

Plaats & precieze omschrijving van het probleem

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Suggesties

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Indien u vervoerproblemen heeft,

meldt dit dan bij uw inschrijving !

Wij zoeken hiervoor een oplossing.

juni 2005

8 september 2005Seniorenfeest donderdag
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Baarmoederhalskanker-
screening
De provincie Vlaams-Brabant organiseert opnieuw een
actie om baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen.
Met een uitnodigingsbrief wil ze vrouwen motiveren om
naar een huisarts of gynaecoloog van hun keuze te gaan
en een uitstrijkje te laten nemen.  Deze actie richt zich tot
alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar die de laatste drie jaar
geen uitstrijkje hebben gehad.  Het onderzoek gebeurt
op vrijwillige basis.

Het uitstrijkje kan afwijkingen aan de baarmoederhals
ontdekken.   Door deze op tijd te behandelen, kan kan-
ker aan de baarmoederhals voorkomen worden.   Het uit-
strijkje kan ook bestaande baarmoederhalskanker vroeg-
tijdig opsporen, waardoor de ziekte beter kan behandeld
of genezen worden.   Daarom is het van groot belang dat
elke vrouw om de 3 jaar een uitstrijkje laat nemen, ook
als er geen klachten zijn.

Vanaf september 2005 krijgen alle
Kampenhoutse vrouwen in de doelgroep
een uitnodigingsbrief in de bus met het
verzoek om hier in hun eigen belang
massaal gevolg aan te geven.
Doen!!!

Wil je graag meer inlichtingen?
Dan kan je terecht bij:

• je huisarts of gynaecoloog
• Vlaamse Kankertelefoon
S 070/222 111 (elke werkdag van 13 tot 17u)

• Vlaamse Liga tegen Kanker - Afd. Vlaams-Brabant
S 016/23 00 91

• Provincie Vlaams-Brabant, dienst welzijn
S 016/26 73 30

• Gemeentebestuur Kampenhout, welzijnsdienst
mevr. Kemps - S 016/65 99 31.

• I.v.m. roken in andere openbare plaatsen:
FOD Volksgezondheid
RAC Arcadengebouw, 4de verd.
1010 Brussel
S 02/210 48 43   X 02/210 48 16
apf.food@health.fgov.be 

Iedereen kan stoppen met roken maar het gaat niet
vanzelf.

Op 1 januari 2005 werd de Huvo, wat staat voor Huisartsen
Vilvoorde en omliggende gemeenten, omgedoopt in Harno:
Huisartsen NoordRand
Op dit moment telt de Harno meer dan 130 huisartsen-leden
uit de gemeenten Wemmel, Meise-Wolvertem, Grimbergen-
Strombeek-Beigem-Wolvertem, Vilvoorde-Peutie, Machelen-
Diegem, Steenokkerzeel-Melsbroek en Kampenhout.
De belangrijkste taak bestaat uit de organisatie van de week-
end-wachtdienst voor huisartsen.  Tevens fungeert de kring 
als aanspreekpunt voor themata rond gezondheidszorg en
preventie.   De sociale bewogenheid die de Huvo al van in het
begin hoog in het vaandel voerde, zal ook door de Harno
verdergezet worden.
Samen met de naamsverandering werd beslist om een eigen
website te ontwerpen en uit te bouwen.  Deze website
www.harno.be biedt nuttige informatie zoals lijsten van
huisartsen, tandartsen, kinesitherapeuten, diëtisten, logo-
pedisten, verpleegkundigen, apothekers en zijn met een
eenvoudige zoekfunctie volgens beroepsgroep en gemeente
te raadplegen. Noodnummers, hulplijnen of links naar
zelfhulpgroepen zijn overzichtelijk terug te vinden.   
Infoavonden, opleidingen, vergaderingen die voor iedereen
openstaan, kunnen worden geagendeerd.
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HULP HELPT
8 op 10 rokers zouden liever niet meer afhankelijk zijn van
tabak.  Stoppen met roken vraagt een inspanning, maar het
hoeft geen drama te zijn.  Wie stopt met roken wint altijd.
Veel rokers ondernemen meerdere pogingen alvorens ze
definitief van het roken afraken.   Geef niet op en probeer
opnieuw.
Wie wil stoppen, laat zich het best helpen.   Dit vergroot de
kans op een geslaagde stoppoging.  Wij beperken ons tot
hulpmiddelen die hun doeltreffendheid op wetenschappelijke
wijze hebben bewezen.
Tabak Stop Lijn, S 0800/111 00 voor gratis telefonisch
advies.   De Tabak Stop Lijn is een initiatief van de Stichting
tegen Kanker i.s.m. de VRGT en het VIG.
Rookstopbegeleiding op maat. Vanaf 20 september 2005
organiseren we in Leuven i.s.m. de VRGT raadplegingen voor
mensen die willen stoppen met persoonlijke begeleiding van
een rookstopconsulent.   Voor informatie S 016/89 06 05,
info@logoleuven.be of www.logoleuven.be. 
Stoppen met roken in groep. Een reeks van 9 rookstop-
sessies onder leiding van een rookstopconsulent.  Voor plaat-
sen en data: S 016/89 06 05, info@logoleuven.be of
www.logoleuven.be.
Ook je huisarts & apotheek hebben veel ervaring met rook-
stop.   Vraag hen om advies bij elke stoppoging.   
Nicotinevervangers. Dit zijn producten (kauwgom, pleisters,
zuigtabletjes) die een kleine dosis nicotine bevatten en even-
tuele ontwenningsverschijnselen en zin in roken verminderen.
Volg goed de adviezen van je huisarts of apotheker.   Deze
producten vind je bij je apotheker zonder voorschrift.  Ze wer-
ken beter in combinatie met rookstopbegeleiding.
Er bestaan geneesmiddelen die de behoefte om te roken
doen afnemen, de motivatie ondersteunen en de ontwen-
ningsverschijnselen verminderen.  Ze zijn enkel op voorschrift

verkrijgbaar en ondersteuning door de huisarts of een andere
rookstopbegeleider is belangrijk.
Help jezelf! Eerste hulp bij stoppen met roken.   We verza-
melen de documentatie rond rookstop in een "zelfhulppak-
ket".   Het is gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis, zolang de
voorraad strekt.
Raadpleeg steeds je ziekenfonds. Sommige voorzien in een
financiële tussenkomst voor rookstoppers; andere organiseren
zelf een hulpaanbod.

Ik rook … onvrijwillig
Gezond project 2005 

Passief roken of het inademen van rook uit je omgeving, is
ongezond.   Naast tijdelijke ongemakken zoals stank, irritatie
van neus, ogen en keel, hoofdpijn en misselijkheid, is passief
roken een directe risicofactor voor de gezondheid.   Meeroken
is net als actief roken een oorzaak van longkanker, respiratoi-
re gezondheidsproblemen (hoesten, fluimen, hinder in de
borstkas, vermindering van de longfunctie, kinderastma) en
hartaandoeningen.  De effecten van passief roken zijn ook
bijzonder duidelijk bij baby’s van rokende vaders of moeders
en het verband met wiegendood is aangetoond.  Kinderen,
CARA- en hartpatiënten lopen door passief roken extra gevaar.

In de thuissituatie is roken de belangrijkste oorzaak van een
ongezond binnenmilieu.

Tabaksrook bevat ongeveer 43 kankerverwekkende stoffen.
Ventilatie- en luchtfiltersystemen zijn onvoldoende in staat om
de lucht te zuiveren van deze kankerverwekkende stoffen.
Geen enkel niveau van blootstelling aan omgevingsrook is
zonder gevaar.   De enige goede bescherming tegen tabaks-
rook is er niet aan blootgesteld worden.

De Belgische wetgeving volgt schoorvoetend deze gezond-
heidswaarschuwingen.

In bepaalde openbare gebouwen en in het openbaar vervoer
is roken niet toegelaten.  In een deel van de horeca is roken
aan wettelijke beperkingen onderworpen.  Vanaf 1 januari
2006 hebben de meeste werknemers het recht op te werken
in een rookvrije ruimte.  Elke werkgever is burgerlijk en straf-
rechtelijk aansprakelijk voor de naleving van dit rookverbod op
de werkvloer.  Helaas is de bestaande wetgeving onvoldoen-
de om iedereen te beschermen en worden regels vaak met
de voeten getreden.

Voor meer uitleg of om een overtreding te laten vast-
stellen
• I.v.m. roken in de horeca

Meldpunt Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
WTC III  2de verd.
Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel
S 0800/13 500   X 0800/13 455
meldpunt@favv.be
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i.s.m. uw gemeentebestuur


