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Beste inwoner

De zomer kondigt zich uitbundig aan en de vakantie staat 

voor de deur. Kies je ervoor om verre horizonten op te zoe-

ken of blijf je in Europa? Ik wens jullie in ieder geval een 

zalige reis en onvergetelijke momenten toe. Denk er wel 

aan om de officiële identiteitskaart met foto voor minder-

jarige kinderen tijdig aan te vragen zodat je toch het land 

uitkan. (pag.14)

Breng je de vakantie in eigen gemeente door? Ook deze 

keuze is beloftevol: feesten, kermissen, eetdagen, … neem 

snel een kijkje in de activiteitenkalender en je zal zien:  

de vakantie vliegt voorbij.

Dat Kampenhout tijdens de voorbije weken regel-

matig in de kijker kwam, hebben we te danken aan 

inwoner Stef Maginelle.  Voor hem staat reizen  

gelijk aan uitdagingen aangaan; eigen grenzen 

verleggen om de Mount Everest uit te dagen.  

We zijn trots op Stef; hij verdient het dan ook om 

ereburger van Kampenhout te worden. (pag. 19)

Aan alle Kampenhoutenaren die in stilte hun gren-

zen verleggen in zorg voor gezin, voor kinderen of 

voor ouderen of op welke manier dan ook: een fijne 

vakantietijd toegewenst.

Namens College van Burgemeester en Schepenen

Greet Willems

Schepen van Informatie
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CUlTUURPRIJs
Op 20 april jl. werd de Cultuurprijs 
2007 uitgereikt. Voor deze 2-jaarlijk-
se prijs waren 15 genomineerden.  
Door een onafhankelijke jury werd 
de uiteindelijke laureaat verkozen.

Dit jaar ging de prijs naar Hubert 
Boone. Hubert Boone is in Vlaan-
deren gekend als expert van tradi-
tionele muziek en houdt reeds meer 
dan 40 jaar lang deze muzikale tra-
ditie in ere. Hij ligt samen met Wan-

nes van de Velde en Herman Dewit aan de basis van de 
Vlaamse, en in grote mate ook van de Belgisch folkre-
vival.
Tevens zette hij Kampenhout en omstreken op de muzi-
kale landkaart door zijn opzoekingswerk op het gebied 
van traditionele muziek, instrumenten en dansen. Dankzij 
dit opzoekingswerk worden de Vlaamse doedelzak en de 
hommel terug als volwaardige instrumenten beschouwd. 
Ze werden inmiddels in het lessenpakket van het officiële 
muziekonderwijs opgenomen.
Bovendien is Hubert Boone gekend als uitstekend mu-
zikant, die met zijn ensembles al in 30 landen, gespreid 
over 4 continenten, heeft opgetreden.

POËZIePRIJs
Op 11 mei werden de laureaten van de Kampenhoutse 
Poëzieprijs 2007 gevierd. Uit de 123 inzendingen werd 
door een onafhankelijke jury, bestaande uit een dichter, 
een lerares dictie, een lerares niveau hoger humaniora 
en een laureaat van de vorige edities poëziewedstrijd, 
de uiteindelijke laureaten gekozen.

de laureaten zijn:

5de leerjaar

1ste prijs: Lobke Van Wesembeeck “Broertje weg & 
zusje kwijt”

2de prijs: Jonas Gellens “Droom”

3de prijs: Jonas Schalbroeck “Ik moest”

Bart Gielens “Oost west, thuis best”

6de leerjaar

1ste prijs: Annouk Naze “Ik ben toch zo bang”

2de prijs: Marlies Leysen “Het Ik-mannetje”

3de prijs: Bruno Nevejan “De Lange Tong”

13 & 14-jarigen

1ste prijs: Hella Van der Jeught “De Traan”

De laureaten kregen elk een boekenbon en alle deelne-
mers kregen een herinneringsdiploma.

Ik moest iets doen maar wat?
Ik moest iets doen maar wat?
Moest ik soms in bad?
Moest ik slapen gaan?
Schone sokken aan?

Tanden poetsen? Handen wassen? 
Haren kammen?
Netjes plassen?
Pyama mee? M’n voeten ve….

Ja, hoera! Ik weet het weer
Handig voor de volgende keer.

Broertje weg & zusje kwijt
Broertje weg en zusje kwijt
Nu duurt het al een eeuwigheid
Ik was zo boos op die 2 nesten
Die mij altijd kwamen pesten
Kwaad liep ik weg
Bij mijn mama huilen
En als ze ruzie kregen
Achter haar rug aan ’t schuilen
Maar nu zijn ze weg
‘k Weet wel waarheen
Maar ik ben nu wel alleen

Het Ik-mannetje
Ik denk aan jou iedere dag.
Jij bent mijn stem en mijn lach.
Jij doet mij verder denken als de 
verste verte en de diepste oceaan.
Je vertelt me hoe ik moet verder gaan.
Je bent de lichtjes in mijn ogen die 
branden dag en nacht.

’s Avonds klim je terug naar binnen
Langs een ladder van liefde en trouw.
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droom  
Hoog en droog  
Zit ik op de regenboog  
Te denken en te dromen,  
Van alles  
Wat nog moet komen  
Mijn leven is nog pril  
En er is nog zoveel dat ik wil  
Zoals  
Gelukkig zijn en gezond blijven  
In ons huisje met ons vijven  
Verder studeren  
En mij vaak amuseren 
Een diploma halen  
En niet te vaak falen  
Een vriendenkring opbouwen  
En van vele mensen houden
Plots gaat de wekker
Trek uit die stekker,
Maar enne het is waar
De schoolplicht is daar
Opstaan en gaan

Oost west, thuis best!
In de badkamer maken wij ons ’s morgens klaar,
En kammen we ons mooie haar.

Het kleinste kamertje noemen we het toilet,
En ons wc papier is violet.

In de eetkamer eten we met veel smaak,
Dat is een dagelijkse taak.

In de woonkamer kijken we TV,
En soms ook een DVD.

In de tuin gaan we lekker spelen,
Daar kan je je nooit vervelen.

In de keuken kookt men lekkere dingen,
En tijdens het koken is mijn mama aan het zingen.

Onze zolder is helemaal boven,
En daar staat ook onze oude oven.

In de slaapkamer kruipen we in ons bed,
En dromen is dan dolle pret.

de lange Tong
Er was eens een lange tong
Die had ruzie met de long.
De long zei dat hij veel te veel lucht gebruikte 
om te praten En dat wou hij niet toelaten.
Dus gaf hij hem minder lucht  
om te babbelen
Zo moest hij zijn lucht bij elkaar grabbelen.
Met zo weinig lucht kwam hij niet rond
Ja zo kwam het dat niemand hem verstond
Natuurlijk waren er lichaamsdelen die vonden 
dat hij lucht moest krijgen
En er waren er ook die vonden dat hij moest 
zwijgen.
Toen kwam het hart weer met een goed idee
En iedereen vond dat oké.
De lange tong mocht alleen praten wanneer  
het moest. En ja de tong hield zich koest.
Zo was iedereen tevreden
En nog meer ruzie werd vermeden.

de traan
Ik ben in het bezit
Van een traan, …

Ik was in het bezit
Van een traan,

Van een traan
Die net als jij,
Z’n eigen weg wou gaan.

Maar ik had haar nodig
Voor het verdriet dat zou komen.

Toch begon zij zelfzeker
Over mijn wang te stromen.

En ik, ik stond daar maar te staan,
En toen, …

PATS

Ja, Het was gedaan,
Met mijn allerliefste traan

Ik ben toch zo bang
Ik ben toch ZO bang
En ik zit hier alleen
Het is hier ook ZO donker,
En er kriebelt iets aan mijn been

Ik durf echt niet te kijken,
Het is vast een heel groot beest!
Straks vreet het mijn hele lichaam op
Voor hem ben ik een feest.

Straks blijft er niet meer van me over,
straks ben ik helemaal weg!
Ik ben toch Zo bang!
En ik heb toch ZO’N pech!

Waar is verdorie die lichtknop!
Als een blinde tast ik in het rond;
Eindelijk heb ik hem gevondeHet Ikma,n,n!
En daar … daar loopt een lief, , klein muisje op de grond.
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GeZOCHT: 
JONGe KAMPeNHOUTse KUNsTeNAARs
Ben je tussen 14 en 18 jaar jong?
Is kunst -in welke vorm dan ook- jouw ding?
Wil je graag eens met je eigen kunstwerken, tekeningen, 
schilderijen, beeldjes, juwelen, fotografie, e.d. eens ten-
toonstellen?

Indien we een 5-tal moedige jonge kunstenaars vinden, 
dan organiseren wij een heuse tentoonstelling voor jullie.

Contacteer de cultuurdienst:

☎: 016/65 99 72

@: claudine.moyson@kampenhout.vera.be 

KAMPeNHOUT swINGT
In de vorige editie van de Gemeenteberichten kon je de 
data van de evenementen van Kampenhout Swingt vin-
den. Wij geven deze graag nog eens 
door, alsook de groepen die je dan 
mag verwachten:

5/7/2007 Kampen-
hout-Cen-
trum:

Gabriel’s False & 
Averechts
Presentatie: Steve 
Thielens

19/07/2007 Nederok-
kerzeel:

Ontpopt
Presentatie: Steve 
Thielens

2/8/2007 Buken: The Aztecs Band
Presentatie: Steve 
Thielens

16/08/2007 Berg: Nite Spirit
Presentatie: Steve 
Thielens

30/08/2007 Ons Tehuis 
Brabant:

The Soulutions

KONINKlIJKe FANFARe de eeNdRACHT 
vIeRT dRIedUBBele veRJAARdAG
Koninklijke Fanfare De Eendracht viert dit jaar een drie-
dubbele verjaardag: haar 160-jarig bestaan, het feit dat 
zij zich al 100 jaar “Koninklijk” mag noemen en het huis-
blad “Fanfareeltje” gaat haar 10de jaargang in.

Fanfare “De Eendracht” werd op 10 juni 1847 gesticht 
onder het voorzitterschap van Mr. Joseph de Neuf, toen-
malig burgemeester; in 1907 werd de titel “Koninklijk” 
toegekend en werd het vaandel verrijkt met een welver-
diende erepenning.

In een meer recent verleden kende ‘De Eendracht’ een 
periode van mindere bloei, met een dieptepunt in de ja-
ren 1980. Toch is een kern van muzikanten in hart en 
nieren de fanfare blijven dragen. Sinds het begin van de 
jaren 1990 is ‘De Eendracht’ terug in volle ontwikkeling. 
Onder de impuls van een schare enthousiaste jonge mu-
zikanten, een motiverende dirigent en een uitgebreid en 
verjongd bestuur poogt ‘De Eendracht’ zich nu steevast 
uit te breiden.

Dat zij dit jubileumjaar ietsjes anders zullen afsluiten 
dan andere jaren lijkt u allicht niet vreemd.
Wij wensen deze Koninklijke jubilaris alleszins het  
allerbeste toe.
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Benny Fortan & Iris Struelens 5/3/2007 Lore &  
Robbe

Steven Van Ingelgom & Evelien Vilain 5/3/2007 Tijn

Kevin Stuckens & Liesbet Van Belle 11/3/2007 Axelle

Per Mortensen & Sandra Battesti 16/03/2007 Mano

David Vanden Eynde &  
Pascale Christiaens 20/03/2007 Laura

Peter Deroover & Sylvia Cretnik 24/03/2007 Erin

Christian Ueten & Tetyana Feofilaktova 25/03/2007 Phillip

Alain Staumont & Katrien Lammertyn 27/03/2007 Charlie

Eric Marchand & Joëlle Husquet 27/03/2007 Lenny

Jonas Godts & Valerie Schots 28/03/2007 Wout

Christian De Kegel & Sabine Dewitte 31/03/2007 Lucas & 
Emma

Bart Fort & Katleen De Keyser 4/4/2007 Lore

Rudy De Busscher & Ilse Versteven 8/4/2007 Bram

Joost Van Tricht & Ann De Somviele 13/04/2007 Matisse

David Geerts & Elke De Coninck 20/04/2007 Alyssa

Wim Pulinx & Marie Vande Reyde 22/04/2007 Thibeau

Sven Vandermaelen & Stephanie  
Huybrechts 26/04/2007 Elyas

Peter Luypaert & Karen Schoonaert 28/04/2007 Benthe

Tom Trappeniers & Beeny Van Extergem 29/04/2007 Mira

Jurgen Philips & Cindy Heymbeeck 3/5/2007 Jelle

Peter Veirman & Ilse Pira 8/5/2007 Luna

Benoit Stijlemans & Johanna Korf 8/5/2007 Tristan

Jean Pierre Delchef & Laurence Romain 9/05/2007 Raphaël

Fiifi Solomon & Gwenny De Vroe 14/05/2007 Nona

Sven Vankeerberghen & Inge De Prins 15/05/2007 Jasper

Gunther Thielens & Sigrid Pancken 16/05/2007 Siënna

William Hanssens & Cindy Mombaerts 16/05/2007 Brent

Jochem Smets & Liesje Van Praet 17/05/2007 Lizelore

Mark De Vriendt & Martine Soli 20/05/2007 Kwinten

Gunter Rutten & Bieke Danneels 20/05/2007 Daan

Luc Verhoelst & Eveline Fernagut 23/05/2007 Nils

Steven Van De Velde & Leentje  
Heremans 29/5/2007 Marthe

BURGeRZAKeN (januari-mei)
Felicitaties en blijken van oprechte deelneming namens het gemeente-
bestuur ook aan diegenen en nabestaanden die wegens privacyredenen 
hun identiteit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk informa-
tieblad, waarvoor alle respect.

GeBOORTes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen: 

David Rodriguez Mesas &  
Daphné Vandenhoeck 1/1/2007 Estelle

Dirk Laforce & An Willems 7/1/2007 Pieter*

Kindje geboren te Kampenhout

Filip Hendrickx & Charlotte Penesich 8/1/2007 Iben

Erwin De Smet & Alexandra Dehaes 9/1/2007 Esmée

Roel Vleeracker & Vreni Gellaerts 10/1/2007 Andreas

Eddy Holsters & Mariëtte Du Plessis 11/1/2007 Andreas

Lieven Zwaenepoel & Elke Eeraerts 12/1/2007 Stien

Tomas Keppens & Els De Schepper 18/01/2007 Staf

Johan Vanaken & Els De Haese 26/01/2007 Axl

Johnny Van Staen & Sara De Smet 29/01/2007 Lenn

Adesuva Ologboshere 31/01/2007 Matthew

Jan Van Dam & Els Peysmans 1/2/2007 Liam

Erwin Vanswijgenhoven &  
Liesje Vanhoutvin 5/2/2007 Julie

Gert Verreth & An Haesaerts 5/2/2007 Fien

Johan Raes & Iris Van Eyken 7/2/2007 Noa

Bert Coorevits & Mieke Van Opdenbosch 8/2/2007 Stan

Tim Buelens & Sigrid Bulens 8/2/2007 Saartje

Peter Verelst & Sabine Maes 14/02/2007 Karlijn

Sue Roosen 16/02/2007 Yarno

Wouter Vandervennet &  
Marthe De Muynck 17/02/2007 Axel

Alan Lenglet & Betina Skibsted 19/02/2007 Sarah

Stefan Degeest & Inez Pollé 20/02/2007 Kara

Luc Lenaerts & Silvia Daniels 20/02/2007 Tessa

Wilfried Ombelets &  
Sandra Vanmoerkerke 22/02/2007 Vic

Kris Veryser & Katia Lombaerts 24/02/2007 Elfya

Frans Broutin & Caroline Van Rillaer 27/02/2007 Cédric

Andrew Woollin & Carol Woollin 2/3/2007 Lily Rose

Christophe Rillaers & Lenny Poedts 3/3/2007 Yani

GeBOORTes
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HUwelIJKeN
Onze oprechte gelukwensen aan volgende  
kersverse paren: 

Gregory Dekeyzer &  
Gaëlle Wüstefeld 20/04/2007

Yvon Damay &  
Dominique Christiaens 27/04/2007

Willy Verschoore & Karin  
Aelterman 12/5/2007

Sven Verhaeghen &  
Daisy Vandersmissen 26/05/2007

Ismael Tribak & Khadija  
El Bouenani 26/05/2007

HUwelIJKsJUBIlARIsseN

GOudEN
Roger Tobback & Sylvina Caudenbergh

Roger De Coninck & Paula Dekeyser

Robert Van Rijmenam & Yvonne Pans

Renatus Verstreken & Jeannine Willems

Roger De Baets & Cecilia Craeye

Petrus Boels & Maria Tobback

Marcel Schoevaerts &  
Maria Vanvlasselaer

Marcel Schepers & Agnes Verdeyen

Petrus Van Noten & Paula Guinis

diAMANTEN
Louis Vierstraete & Julia Debremaeker

OvERLijdENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij 
diegenen die ons ontvallen zijn. Langs deze weg 
bieden wij diegenen die moeten leven met een 
lege plaats aan hun zijde onze meest oprechte 
deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe, 
ook aan diegenen die hun dierbaren liever niet 
gepubliceerd zagen:

Leon Fafchamps 8/03/2007

Anna Stancliffe 9/03/2007

Anna Boeckstyns 19/03/2007

Joseph Vanden Broeck 28/03/2007

Germaine Detemmerman 3/04/2007

Carolina Van Asbroeck 4/05/2007

Jozef Haes 8/05/2007

IN MeMORIAM 
Op 27 mei 2007  
overleed Jozef 
Schoevaerts  
(Vitus)  
te Lubbeek.

Jozef heeft een periode van 36 jaar  
politiek mandaat achter de rug,  
waarvan 12 jaar als 1ste schepen van  
de gemeente Kampenhout.

Wij bieden zijn echtgenote, kinderen en 
familie onze oprechte deelneming aan.

HeRINNeRING
Alle op 31 december 2005 vervallen graven 
komen nog tot 1 augustus 2007 in aanmerking 
tot grafbehoud. 
Aanvraagformulieren of meer inlichtingen  
bekom je op de dienst burgerlijke stand,  
1ste verdieping, Gemeentehuisstraat 16  
Kampenhout. T: 016/65 99 31 - F: 016/65 69 58  
@: burgerlijkestand@kampenhout.be. 

Begr. PUES - Tel. 016 60 15 06
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De technische dienst werd op 16 april jl. versterkt met 
de komst van Paul Van Opstal. Hij komt er voltijds bij 
als deskundige openbare werken.

Welkom, Paul! 

OPROeP �9�0
1910, het getal klinkt bekend …, maar Kampenhoute-
naar Jos Hennes wil er toch nog een andere betekenis 
aan geven!
€ 1910 is immers het streefdoel voor z’n sponsor-
(doden)tocht in Bornem. Op 10 & 11 augustus 2007 zal 
hij trachten om de 100km te wandelen binnen 24u. En 
dit alles ten bate van de vzw ’t Sleutelke.

Met deze persoonlijke prestatie daagt hij eveneens de 
inwoners van zijn eigen gemeente uit. De gemiddelde, 
of beter bemiddelde Kampenhoutenaar mag Jos spon-
soren, die natuurlijk ook dit jaar z’n beste beentje(s) zal 
voorzetten om tijdig de finish te halen.

Vraag is echter of groot Kampenhout hem en ’t Sleu-
telke een duwtje in de rug willen geven?

www.sleutelke.be (doorklikken naar sponsortocht).

HONdeN AAN de leIBANd
Een oproep aan alle Kampenhoutse hondenbezitters: 
hou alsjeblief uw hond aan de leiband! Niet iedereen 
vindt het leuk en verstandig dat uw viervoeter zomaar 
los over straat wandelt/loopt en men besnuffelt wordt!

GeZOCHT: GeMOTIveeRde MedeweRKeRs 
vOOR HeT ��.��.��. weReldFeesT 200�
Het 11.11.11.-Comité van Kampenhout heeft 2 kers-
verse voorzitsters: Greet De Prins en Jana De Cock. 
Zij willen, i.s.m. heel wat andere medewerkers het we-
reldfeest nieuw leven inblazen. Ze zijn nu reeds met 
veel enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen 
om er een heus WERELDFEEST-WEEKEND van te ma-
ken. Heel wat plannen liggen klaar om verder uitge-
werkt te worden.
Het programma:
Vrijdag 2.11.2007: Avondactiviteit i.s.m. Jeugdhuis 

Tonzent (free podium & dropping)

Zaterdag 3.11.2007: De jaarlijkse quiz met kleine hapjes

Zondag 4.11.2007: Een mountainbiketocht voor spor-
tievelingen + een gezinsfietstocht 
in de voormiddag (8-13u)

 Wereldkeukenbuffet (11u30-15u)
 Spelnamiddag voor kinderen tus-

sen 6 & 12 jaar
 Wereldwinkelstandje.

In de maand november: Scholenanimatie in de klassen 
van alle lagere scholen en verkoop van stiften/kaartjes.

WIE HEEFT ZIN OM HIER AAN MEE TE WERKEN? 
De dag zelf of aan de voorbereidingen? Alle hulp is 
meer dan welkom.

Mail naar  11.11.11@kampenhout.vera.be of bel naar 
Greet 0479/69 34 30 of Jana 0472/82 84 04. 
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Voor kleuters van de 1ste kleuterklas is schilderen 
een hele klus, maar toch lukt het al aardig. 

Een konijn in de 2de kleuterklas: wat een avontuur! 
En juist die dag was er een brandoefening dus ook 
het konijntje moest worden geëvacueerd. 

Een paaswerkje knutselen in de 1ste klas van 
Het Klimtouw. 

GeMeeNTesCHOleN ACTIeF

Jaarlijks gaan de leerlingen van het 4de leerjaar van  
De Toverberg en Het Klimtouw op zeeklassen. 

INsCHRIJvINGeN sCHOOlJAAR 200�-2008
Van maandag 2 t/m vrijdag 6 juli 2007 van 10 tot 12u 
of na telefonische afspraak.
Van maandag 20 t/m vrijdag 31 augustus 2007 van 10 
tot 12u of na telefonische afspraak. 

OPeNdeUR
Op donderdag 30 augustus 2007 van 17 tot 19u 
met mogelijkheid tot inschrijven.

INsTAPdATA KleUTeRs sCHOOlJAAR 
200�-2008
Kleuters die 2 jaar en 6 maanden geworden zijn, 
kunnen op onderstaande data instappen:

3 september 2007 / 5 november 2007 / 7 januari 2008 
1 februari 2008 / 11 februari 2008 / 7 april 2008 / 5 mei 2008

Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout

tel. 016/ 65 99 77 - fax. 016/ 65 64 77
Gemeentelijke Kleuterschool

Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
tel. 016/ 65 69 33

e-mail: directie@detoverberg.be 
www.detoverberg.be

Gemeentelijke Lagere School
Biststraat 13

1910 Kampenhout
tel. 016/ 65 58 11

e-mail: directie@hetklimtouw.be
www.hetklimtouw.be
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ZITTING 2�.0�.200�
PuNT vLAAMS BELANG: MOTiE vOOR hET BE-
hOud vAN hET NEdERLANdSTALiG KARAKTER 
vAN ONZE GEMEENTE & hALLE-viLvOORdE
De gemeenteraad van Kampenhout drukt zijn ongerust-
heid uit -n.a.v. recente politieke uitspraken- over de in-
lijving bij Brussel van een groot gedeelte van de Vlaamse 
Rand, evenals n.a.v. voorstellen om het Minderheden-
verdrag van toepassing te verklaren op de Franstaligen 
in Vlaanderen. Hiervoor ondertekenen zij de motie voor 
het behoud van het Nederlandstalig karakter van onze 
gemeente & Halle-Vilvoorde.

vERA CONNECTiviTEiT: AANSLuiTiNG OP iN-
TRANET
De gemeente Kampenhout verlengt de deelname aan 
VERA (Vlaams-Brabants Extranet voor Regio en Admini-
stratie) en ondertekent de daarbijhorende contracten.

WijZiGiNG BELASTiNG OP dE AdMiNiSTRA-
TiEvE STuKKEN GOEdGEKEuRd
Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 januari 2007 
werd het belastingsreglement op de afgifte van admini-
stratieve stukken goedgekeurd. In een brief van gouver-
neur De Witte wordt erop gewezen dat de maximumprijs 
die een gemeente kan vorderen voor het afgeven van een 
identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar  
€ 1,24 bedraagt. In die zin werd het belastingsregle-
ment dan ook aangepast.

BEGROTiNG diENSTjAAR 2007 GOEdGE-
KEuRd
De begroting dienstjaar 2007 wordt goedgekeurd.

PRijSAANPASSiNG vAN ELEKTRiSChE ENER-
GiE AAN STAd- EN GEMEENTEBESTuREN, 
OCMW’S, KERKFABRiEKEN, POLiTiEZONES EN 
vZW’S GOEdGEKEuRd
Het voorstel van Luminus i.v.m. de prijsaanpassing van 
elektrische energie aan het gemeentebestuur wordt 
goedgekeurd.

ONTWERPdOSSiER COLLECTOR WEESBEEK 
FASE 2 - GEMEENTELijK AANdEEL
Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 april 2005 werd 
beslist om een gemeentelijk aandeel uit te voeren samen 
met de geplande collector Weesbeek fase 2, welke no-
dig is voor de aanvoer van rioolwater naar het K.W.Z.I.
Nu werd het ontwerp van bijzonder bestek en plan-
nen, geraamde kostprijs: € 1.917.297,21 incl. 21% 
btw, waarvan € 1.857.880,24 ten laste van Aquafin en  
€ 1.584.543,15 ten laste van de gemeente Kampenhout, 
(de gewestbijdrage bedraagt € 626.568,75) goedge-
keurd.
De kosten zullen worden betaald met kredieten voorzien 
in de begroting van 2007.

RESOLuTiE AAN dE FEdERALE REGERiNG, KA-
MER & SENAAT N.A.v. dE SPLiTSiNG vAN hET 
KiESARRONdiSSEMENT BRuSSEL-hALLE-viL-
vOORdE
Elke gemeente van het land maakt deel uit van één 
van de 4 taalgebieden: het Nederlands taalgebied, het 
Franse taalgebied, het tweetalige taalgebied Brussel-
hoofdstad en het Duitse taalgebied. De kieskring Brus-
sel-Halle-Vilvoorde is fundamenteel in strijd met de 
grondwettelijke indeling van het land. 

De regeling doorgevoerd door de wet(ten) van 13.12.2002 
tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor 
overal in het land provinciale kieskringen zijn ingesteld, 
m.u.z. van de provincie Vlaams-Brabant, dus onmisken-
baar strijdig is met deze grondwettelijke indeling van het 
land en een discriminatie inhoudt tegenover de kandida-
ten kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het 
Nederlands taalgebied. Het arrest van het Arbitragehof 
nr. 72/2003 van 26.05.2003 stelt dat de regeling strijdig 
is met het gelijkheidsbeginsel.

Op de Staten-Generaal van de gemeentebesturen van 
Halle-Vilvoorde op 20.05.2005 werd een unaniem stand-
punt ingenomen, waarin de splitsing volgens de gewest-, 
provincie- en taalgrens wordt geëist nog voor de aan-
staande ontbinding van het parlement.

De gemeenteraad bevestigt nu het standpunt van de Sta-
ten-Generaal en vraagt de federale overheid uitvoering te 
geven aan het arrest van het Arbitragehof van 26.05.2003.
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PuNTEN Nv-A FRACTiE
- Gecoro
- Busbanen Kampenhout
- Votvinkenstraat
- Ring rond Kampenhout

PuNTEN GROEN! FRACTiE
- herstellen van het wegdek van de Kwerpseweg op 

grondgebied Nederokkerzeel
- toevoegen van bevoegdheid “energiebeleid”
- interpellatie aan de schepen van leefmilieu

ZITTING �0.0�.200�
vERKEERSCOMMiSSiE SAMENGESTELd
De samenstelling van de verkeerscommissie werd vast-
gesteld.

uiTBREidiNG iN dEELGEMEENTE BERG vAN 
hET LAAGSPANNiNGS- EN OPENBAAR vER-
LiChTiNGSNET
Het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de 
Lelleveldbaan te Berg wordt uitgebreid. Het kosten-
plaatje hiervoor bedraagt € 4.718,59 (excl. btw). Ook in de  
Molenveldweg te Berg wordt het openbaar verlichtings-
net uitgebreid. Hier bedraagt de kostprijs € 6.636,42 
(excl. btw).

SAMENWERKiNGSOvEREENKOMST Bij dE 
WEGEN- EN RiOLERiNGSWERKEN iN dE KERK-
WEGEL GOEdGEKEuRd
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 juni 2004 werd 
beslist dat het uitvoeren van wegen- en rioleringswer-
ken in de Kerkwegel (deelgemeente Berg) gelijktijdig zal 
worden uitgevoerd met de wegen- en rioleringswerken 
in de verkaveling langs het Fazantendal. Het OCMW van 
Mechelen werkte een samenwerkingsovereenkomst 
terzake uit die nu ondertekend werd.
ONTWERPdOSSiER vERBiNdiNGSRiOOL 
PATRijZENLAAN-MEERLAAN-NEERSTRAAT 
GOEdGEKEuRd
Het bijzonder bestek en de bijgevoegde plannen en ra-
ming voor het ontwerpdossier van een verbindingsriool 
in de Patrijzenlaan-Meerlaan-Neerstraat worden goed-
gekeurd. De kosten voor de gemeente Kampenhout wor-
den geraamd op € 919.322,67 (incl. btw).

PuNTEN vLAAMS BELANG FRACTiE
- Voorstel tot verwijdering van de staatsieportretten 

van de Koning en de Koningin in de gemeentelijke 
raadzaal

- Vragen bij de Kastze brochure nr. 2
- Het afsluiten van openbare wegen

PuNTEN Nv-A FRACTiE
- Vlaams karakter van de gemeente
- Wildspiegels
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ACTIvITeITeNKAleNdeR

juli 2007

Zondag 1.07.2007 KVLV Nederokkerzeel: Fietsen naar Scherpenheuvel

Natuurpunt Kampenhout: Geleide wandeling in het Torfbroek te Berg. 
Start aan het einde van de Visserijlaan om 10u. Info: stefan.vandevenne@skynet.be 

donderdag 5.07.2007 Kampenhout Swingt, Gemeenteplein Kampenhout. 
Kerkplein Kampenhout vanaf 19u30 met Gabriel’s False, Averechts 

vrijdag 6.07.2007 Parkfeesten 2007: Tura Live 2007. Zie www.parkvanrelst.be 

Zaterdag 7.07.2007 Parkfeesten 2007: Ploegentijdrit in de namiddag 
Q Party van Q Music zie www.parkvanrelst.be 

Zondag 8.07.2007 Parkfeesten 2007: Verkiezing Kinderburgemeester om 15u. 
Optreden De Vlier om 20u. www.parkvanrelst.be 

Woensdag 11.07.2007 Feest van de Vlaamse Gemeenschap Gemeentehuis gesloten

donderdag 19.07.2007 Kampenhout Swingt, te Nederokkerzeel, kerkplein. 
Aanvang: 19u30. Groep “Ontpopt”. 

vrijdag 20.07.2007 Scouting Buken-Delle: MOSSEL-BROSSEL-eetdagen. 
Achter de pastorij te Buken. Vanaf 18u

Zaterdag 21.07.2007 Nationale Feestdag

Scouting Buken-Delle: MOSSEL-BROSSEL-eetdagen. 
Achter de pastorij te Buken. Vanaf 12u
Scouting Buken-Delle: ‘70-‘80-‘90-’00 classics Openluchtfuif vanaf 21u30. 
Inkom gratis

Zondag 22.07.2007 Scouting Buken-Delle: MOSSEL-BROSSEL-eetdagen. 
Achter de pastorij te Buken. Vanaf 12u

Zaterdag 28.07.2007 SKK Kampelaar: groot jaarlijks mosselfestival. Terreinen SKK Kampelaar
Zondag 29.07.2007 Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Vissen op zee

SKK Kampelaar: groot jaarlijks mosselfestival. Terreinen SKK Kampelaar

Augustus 2007

donderdag 2.08.2007 Kampenhout Swingt te Buken, Bukenstraat. Aanvang 19u30,  
groep “The Aztecs”.

vrijdag 3.08.2007 Euroteugel: Nationale Jumping, achter kerkhof Kampenhout. 
Aanvang 9u. Meer info: acos@skynet.be 

Zaterdag 4.08.2007 Euroteugel: Nationale Jumping, achter kerkhof Kampenhout. 
Aanvang 9u. Meer info: acos@skynet.be
KVLV Berg: Daguitstap

Zondag 5.08.2007 Paxcomité: Pax Zomerfestijn vanaf 18u
Euroteugel: Nationale Jumping, achter kerkhof Kampenhout. 
Aanvang 9u. Meer info: acos@skynet.be
Natuurpunt Kampenhout: Geleide wandeling in het Torfbroek te Berg. 
Start aan het einde van de Visserijlaan om 10u. Info: stefan.vandevenne@skynet.be 
Paxcomité: Pax Zomerfestijn van 11u30 tot 15u

donderdag 9.08.2007 KVLV Buken: op reis!

Zaterdag 11.08.2007 K.F. De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten 2007. 
Park van Relst - Mosselfeesten & fanfarefestival
Landelijke Gilde Berg: jaarlijkse familiequiz

Zondag 12.08.2007 K.F. De Vlaamse Leeuw: Fanfarefeesten 2007. 
Park van Relst - Mosselfeesten & fanfarefestival.

dinsdag 14.08.2007 Landelijke Gilde Berg: Halfoogstfeesten
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Woensdag 15.08.2007 O.-L.-V.-Hemelvaart Gemeentehuis gesloten

donderdag 16.08.2007 Kampenhout Swingt te Berg, Kerkplein. Aanvang 19u30,  
groep “Nite Spirit”.

vrijdag 17.08.2007 Okkeziel Bruist! Zwoele avond vanaf 20u30 in pastorietuin:  
live muziek met hapje tapje. www.nederokkerzeel.be

Zaterdag 18.08.2007 Okkeziel Bruist! Vanaf 18u gratis optredens - avondmarkt - gospelconcert in kerk. 
www.nederokkerzeel.be

Zondag
Zaterdag

19.08.2007
25.08.2007

Okkeziel Bruist! Vanaf 14u, live optredens, animatie, ...  
Om 22u spetterend vuurwerk & openluchtfeest. www.nederokkerzeel.be
Kermis Berg

Zondag 26.08.2007 Kermis Berg
Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Dag van de Landbouw

Maandag 27.08.2007 Kermis Berg

KVLV Kampenhout: Startvergadering

donderdag 30.08.2007 Kampenhout Swingt in OTB. Aanvang 19u30, groep “The Soulutions”

September 07

Zondag 2.09.2007 Natuurpunt Kampenhout: Geleide wandeling in het Torfbroek te Berg. Start aan het 
einde van de Visserijlaan om 10u. Info: stefan.vandevenne@skynet.be 

Maandag 3.09.2007 Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling van 18u-20u30, Bergstraat 15

Zaterdag 8.09.2007 Kermis Kampenhout

Zondag 9.09.2007 Kermis Kampenhout + jaarmarkt

Maandag 10.09.2007 Kermis Kampenhout

Woensdag 12.09.2007 Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling van 18u-20u30, Aarschotsebaan 130

donderdag 13.09.2007 Kind & Gezin Berg: Babymassage om 10u. Inschrijven verplicht: Mevr. Schepers: 
016/65 72 38 - 0497/10 43 94 of mevr. Vandermeiren: 016/65 50 28

donderdag 20.09.2007 Jaarlijks Seniorenfeest met optredens van Johan Schatteman & Tina Rosita. Sport-
hal Kampenhout. Lees meer pag. 21

Maandag 24.09.2007 Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: “Erfrechten, giften en huwelijkscontracten”. 
Park van Relst om 20u.

Woensdag 26.09.2007 Toeristische dienst Kampenhout: Streekwandeling. Aanvang 14u, start Dreefstraat 
Berg. Info: toerisme@kampenhout.be. 

Oktober 2007

Zaterdag 6.10.2007 OTB: 25ste Herfstfeesten

Zondag 7.10.2007 OTB: 25ste Herfstfeesten

Maandag 8.10.2007 Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Kookles om 20u Park van Relst

Zaterdag 13.10.2007 K.F. De Eendracht: Herfstconcert

Zondag 14.10.2007 Natuurpunt Kampenhout: Paddenstoelenwandeling in het Hellebos te Berg met 
Roosmarijn Steeman. Start aan het einde van de Hellebosstraat om 10u. 
Info: stefan.vandevenne@skynet.be 

Maandag 15.10.2007 Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: EHBO (les 1)

Zaterdag 20.10.2007 VGSK Kampenhout: Kaas-vleesavond.

Zondag 21.10.2007 K.F. De Eendracht: Eetdag. Zaal Pax van 11u30-20u

Zaterdag 27.10.2007 Dag van de Trage Weg

Maandag 29.10.2007 Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: EHBO (les 1)
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veRTReK GOed vOORBeReId OP vAKANTIe
Reisdocumenten
Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je  
officiële reisdocumenten nodig, ook voor je kinderen! 
Denk er tijdig aan! 
Op de website www.diplomatie.be vind je een overzicht 
van de reisdocumenten die je voor elk land nodig hebt. 
Contacteer in geval van twijfel best de ambassade van 
het land.

Identiteitskaarten en -bewijzen en paspoorten voor 
kinderen en volwassenen kan je eenvoudig aanvra-
gen bij de dienst bevolking in het gemeentehuis.

Geldige identiteitskaart
Voor een aantal landen volstaat een geldige identiteits-
kaart. Controleer dus altijd de geldigheidsdatum. Met 
een vervallen identiteitskaart geraak je niet door de 
grenscontrole. 

Paspoort
een geldig paspoort is vereist voor de landen waar een 
gewone identiteitskaart niet volstaat. 
Ook kinderen hebben voor die landen een individueel 
paspoort nodig!
Alle nieuwe paspoorten zijn geldig voor vijf jaar. 

In het drukke zomerseizoen vraag je best een maand 
vóór je vertrek je paspoort aan. Kies je geregeld voor 
een “last minute” reisbestemming, zorg dan dat je 
paspoort nog min. 6 maanden geldig is.

Visum
Voor sommige landen heb je een visum nodig. Dit is een 
toestemming om er gedurende een beperkte periode te 
mogen verblijven. Zo’n visum vraag je aan op de ambas-
sade of het consulaat van je reisbestemming. Informeer 
tijdig wat de leveringstermijn is en welke documenten je 
moet voorleggen en hoe dit moet gebeuren.

en de kinderen?
Kinderen jonger dan �2 die naar het buitenland reizen, 
dienen altijd in het bezit te zijn van een kinderpasje 
mét foto. dit pasje bekom je op de bevolkingsdienst en 
kost € �,24; breng ook een duidelijke foto mee (geen 
pasfoto). de aflevertermijn bedraagt een week.

Kinderen vanaf �2 jaar moeten beschikken over een 
identiteitskaart.
Reis je met je kinderen naar een land waar een pas-
poort geëist wordt, dan heeft elk kind (zelfs een 
pasgeboren baby), een eigen paspoort nodig. Bij 
minderjarigen moet één van de ouders het aanvraag-
formulier voor een paspoort mee ondertekenen.
voor minderjarige kinderen die reizen zonder bege-
leiding van hun ouders of met één ouder, raadt Bui-
tenlandse Zaken aan een schriftelijke toestemming 
mee te nemen. Je laat de handtekeningen wettigen 
op het secretariaat van het gemeentehuis.

Reislustige 75-plussers
75-plussers die naar het buitenland reizen moeten een 
geldige identiteitskaart hebben. Eens je 75 jaar bent 
word je niet meer opgeroepen door het gemeentebe-
stuur om je identiteitskaart te vernieuwen. Geen pro-
bleem zolang je België niet verlaat. Wil je naar het bui-
tenland, dan moet je zélf een nieuwe identiteitskaart 
aanvragen. Voor reizen naar landen waarvoor een pas-
poort vereist is, dien je als 75-plusser uiteraard over 
een geldig paspoort te beschikken.

Inentingen
Als je een reis naar verre bestemmingen maakt, infor-
meer je over de aanbevolen vaccins. Sommige landen 
weigeren je zelfs toegang als je geen geldig interna-
tionaal erkend bewijs hebt van inenting tegen bepaalde 
ziektes.

Indien je wenst dat je lokale politie tijdens je afwezigheid 
extra toezicht houdt in je woonbuurt, laat het hen dan 
weten. Lokale Politie Kastze, Gemeentehuisstraat 16  

☎: 016/31 48 40.

Goede reis! 



PROJECT MOBI+

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de federatie 
van beroepsautorijscholen van België, de lokale polite 
Kastze en onze gemeente organiseren voor de 2de keer 
een speciaal project voor rijopleiding voor 55-plussers: 
MOBI+.

Alle 55-plussers krijgen de mogelijkheid om hun kennis 
van de wegcode en hun rijvaardigheid bij te spijkeren. 
Hierdoor kunnen 55-plussers zo lang mogelijk op een 
verantwoorde manier mobiel blijven. De lesgever kan 
vanuit zijn eigen ervaring ook plaatselijke knelpunten 
en specifi eke situaties in de gemeente bespreken.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de cursus 
plaatsvinden ofwel in de gemeentelijke raadzaal ofwel 
in de polyvalente zaal van de lokale politie te Steenok-
kerzeel. Dit zal pas gekend zijn na het afsluiten van de 
inschrijvingen.

Deelnemers betalen € 30 voor 4 halve dagen, je ont-
vangt hiervoor een informatiemap en een getuigschrift. 
Inschrijven kan tot 30 juni 2007.

Meer info:

Lokale politie, Tervuursesteenweg 295 te Steenokker-
zeel. Tel: 02/759 78 72 alle werkdagen van 7 tot 19u.

INSCHRIJVINGEN 2007-2008

De inschrijvingen voor de muziekschool voor het school-
jaar 2007-2008 gingen van start. Je kan kiezen uit 2 stu-
dierichtingen: muziek & woordkunst. Binnen de studie-
richting muziek is er een ruim aanbod van instrumenten: 
saxofoon, klarinet, alle koperblazers, dwarsfl uit, slag-
werk, viool, blokfl uit, gitaar, zang, piano en orgel.

Je kan nog tot 22 september 2007 inschrijven.

Wens je meer inlichtingen, neem dan contact op met:

Raphaël Van Goubergen 

☎: 0486/11 95 66

@: Muziekschool.kampenhout@telenet.be 

Op de muziekschool: 
Gemeentewegel 1

☎: 016/65 65 81

Thuis: 

Langestraat 78 

☎: 016/65 11 79

Of via www.kampenhout.be/muziekschool. 
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PROPER WERK

Het Dienstenchequebedrijf “Proper Werk” is elke vrij-
dag toegankelijk van 10 tot 12u in het PWA-kantoor. 
Best eerst telefonisch contact opnemen met mevr. 
Chris Emmerechts op het nummer 02/254 73 50.

PWA IN KAMPENHOUT

Algemene informatie rond werkgelegenheid bekom 
je van maandag t/m donderdag van 9 tot 12u en op 
dinsdagavond van 17u tot 18u45 op het PWA-kantoor, 
Dorpsstraat 9. Telefoon: 016/65 04 70, fax: 016/65 04 53 
of via mail: pwa.kampenhout@kampenhout.be. 

PWA

MUZIEK-
SCHOOL

15
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sPeelPleIN ’T GROBBelTJe
Vanaf maandag 2 juli staan er opnieuw een heleboel en-
thousiaste animatoren klaar voor de kinderen om er een 
spetterende speelpleinvakantie van te maken!
Speelplein ’t Grobbeltje staat open voor alle kinderen van 
3 t/m 15 jaar. Alle kinderen die in Kampenhout wonen, er 
naar school gaan of waarvan de ouders in Kampenhout 
werken, zijn welkom.

Elke werkdag t/m 31 augustus kunnen je kinderen van 9 
tot 16u bij ons terecht voor allerlei té gekke activiteiten. 
Er is ook dagelijks opvang voorzien van 7u30 tot 18u. 
De kleuters beleven een heerlijke tijd op de Chiroterreinen 
te Relst; de + 6-jarigen en de tieners kunnen ravotten op 
eigen speelplein in de Cellebroedersweg. Ze worden per 
leeftijd ingedeeld en worden begeleid door gebrevetteer-
de animatoren.

Prijzen:

KINDEREN VAN 
KAMPENHOUT

SCHOOLGAAND 
IN KAMPENHOUT
OF
OUDERS 
WERKEN IN 
KAMPENHOUT
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1ste kind 5 € 7 € 7 € 9 €
2de kind 4,40€ 6,40€ 6,40€ 8,40€

3de kind 3,80€ 5,80€ 5,80€ 7,80€

vanaf 4de kind gratis

- Voor de opvang voor 8u en/of na 17u wordt een extra 
dagelijkse vergoeding gevraagd van € 1,25.

- Elke 2de vrijdag gaat het speelplein op uitstap, dan 
betaalt u € 2,50 extra.

Inschrijven kan vanaf nu. Hiervoor heeft u een inschrij-
vingsfiche en een huisreglement nodig. Deze documen-
ten kan u verkrijgen op het OCMW zelf of via de website 
www.ocmw-kampenhout.be.

U dient de inschrijvingsfiche volledig in te vullen en te hand-
tekenen. Daarna bezorgt u deze formulieren aan het OCMW.

Uiterste inschrijfdatum juli: vóór 25 juni 2007
Uiterste inschrijfdatum augustus: vóór 23 juli 2007 

Meer informatie bekom je bij speelpleincoördinator Steven 
Moens, elke werkdag tussen 9 & 12u en tussen 14 & 16u.
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9 
steven.moens@ocmw-kampenhout.be. 
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OPRICHTING sOCiAl
Door het toegenomen aantal eisen dat telkens weer aan 
de OCMW’s worden opgelegd komen de kleinere OCMW’s 
steeds meer in de problemen.  

Daarom groeide bij verschillende kleinere OCMW’s in de 
regio het besef dat samenwerken een evident strategisch 
antwoord kon zijn op de eis tot schaalvergroting, profes-
sionalisering en verhoging van de kwaliteit in de dienst-
verlening.

De OCMW’s van Begijnendijk, Herent, Hoegaarden, 
Kampenhout, Kortenberg, Landen en Rotselaar sloe-
gen de handen in elkaar en richtten een vereniging in het  
kader van hoofdstuk IXX van de organieke OCMW-wet op.  
Deze instelling is enerzijds voldoende onafhankelijk en 
stabiel om een duurzame samenwerking te realiseren, 
anderzijds kunnen de deelnemende OCMW’s deze sa-
menwerking mee blijven sturen.

Bedoeling is om de deelnemende OCMW’s te ondersteu-
nen bij studie- en planningsactiviteiten van de centra, om 
op te treden als overlegorgaan tussen de OCMW’s en om 
gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren.

Voorlopig wordt het volgende er aangeboden: 
- Juristen (collectieve schuldenregeling, voeren 

van gerechtelijke procedures, juridische on-
dersteuning van de sociale diensten en aan de 
bevolking).

- Kwaliteitscoördinator.
- Deeltijdse coördinator die de vereniging verder 

zal uitbouwen.

Meer informatie bekom je bij Roeland Maes,  
secretaris OCMw Kortenberg, 02/��� 2� 20. 
roeland.maes@ocmwkortenberg.be.

�00 KAARsJes
Op 24 april 2007 werd er uitvoerig gefeest in Rusthuis 
Molenstee; de oudste inwoonster werd immers 100 jaar.

Justine Roeckx werd geboren in Erps-Kwerps op 24 april 
1907 als jongste kind van 2 uit een landbouwersgezin. 
Drie dagen na haar geboorte stierf haar moeder aan de 
gevolgen van een infectie. Vader Frans (Sus) Roeckx her-
trouwde niet meer en Justine en haar 4 jaar oudere broer 
Dore werden grootgebracht door tante Eugenie die bij 
hen kwam inwonen.
Op 24-jarige leeftijd trouwt ze met Armand Vander Meiren 
uit Berg en kregen 1 zoon.
Haar dagen in het rusthuis zijn rustig, maar toch verkiest 
ze een kameraad te bezoeken boven het lezen van een boek 
of tv kijken. Soms vergeet ze met opzet de blaadjes van de 
kalender te scheuren omdat ze zoekt jong te blijven.
Ze werd gevierd in het rusthuis temidden van haar familie 
en vrienden en als klap op de vuurpijl kreeg ze er nog een 
optreden van Will Ferdy bovenop.

Van harte proficiat Justine!

��
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dIsTels
Ieder jaar krijgt de gemeente een aantal klachten bin-
nen i.v.m. distels.
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een grond is 
verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van scha-
delijke distels te beletten. Het jaarlijks maaien van bij-
voorbeeld onbebouwde percelen, op het moment dat 
de bloei wordt ingezet, is ruimschoots voldoende; het 
komt trouwens de plantenrijkdom ten goede.

Volgende distels worden als schadelijk beschouwd:

de akkerdistel de kale jonker

de speerdistel de kruldistel

Indien je niet tot bestrijding overgaat of onvoldoende 
maatregelen neemt, kan het Ministerie van Landbouw 
ambtshalve hiertoe overgaan. Kosten zijn voor de ver-
antwoordelijke! Overtredingen worden onder meer 
door de politie vastgesteld.

eeN veRwITTIGd PAARdeNeIGeNAAR …
… een tip van een inwoonster

Het kruiskruid is een plant met mooie gele bloemen 
die de laatste jaren uit Nederland overgewaaid komt. 
Op termijn is hij bijzonder giftig voor paarden en ande-
re zoogdieren. Eénmaal in het zaad plant hij zich ver-
schrikkelijk goed voort. Als je eens rondkijkt in Kam-
penhout zie je paarden staan. Al deze dieren zijn beter 
af zijn met gewaarschuwde eigenaars.

www.kruiskruid.nl. 

Kampenhoutse milieudienst
F. Wouterslaan 8 - 1910 Kampenhout

☎: 016/65 99 04 
7: 016/22 80 25 

@: milieudienst@kampenhout.be 

OPROeP KANdIdATeN GeMeeNTelIJKe AdvIesRAAd vOOR MIlIeU eN NATUUR ! 
Wenst U zich kandidaat te stellen voor de gemeentelijk MilieuAdviesRaad Kampenhout (MARK), 
gelieve dan uw schriftelijke kandidatuur te richten aan 

de Milieudienst Kampenhout – Gemeentehuisstraat 16 of via e-mail : milieudienst@kampenhout.be
uiterlijk tegen 9 juli 2007.
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sTeF MAGINelle HAAlT MOUNT eveResT 
lANGs NOORdZIJde
Tijdens de nacht van 14 mei 2007 heeft Stef Maginelle, 
inwoner van Kampenhout, samen met twee andere 
Vlamingen de top van de Mount Everest bereikt. 
Stef maakt deel uit van de internationale expeditie 
Summit Climb die een twintigtal klimmers naar de top 
van de Everest wilde brengen. De uitdagende tocht verliep 
via de zware Noordzijde, terwijl de meeste klimmers 
normaal de klassieke route uit Nepal beklimmen.
Na deze geslaagde poging is Stef één van de slechts  
10 Belgen die de top heeft bereikt van de hoogste berg 
ter wereld.
De gemeenteraad draagt Stef Maginelle voor als ere-
burger van Kampenhout.
Proficiat Stef!

JOKA KAMPeNHOUT OveRHANdIGT 
€ �.�00 AAN OTB
André Dever, voorzitter van het solidariteitsfonds van 
Ons Tehuis Brabant ontving met de glimlach de cheque 
t.w.v. € 3.500 die hem overhandigd werd door een 
afgevaardigde van de Kampenhoutse Joggingclub.

De eindejaarsjogging is een organisatie van JOKA en het 
solidariteitsfonds i.s.m. de sportraad en de sportdienst 
van Kampenhout t.v.v. Ons Tehuis Brabant.

Wij danken alle medewerkers, de lopers en hun 
supporters en maken graag opnieuw afspraak op 
zondag 16 december 2007 voor de 18de editie van de 
eindejaarsjogging!

GROOTse ZeeBAARsvANGsT
Lucien Dhaens uit Berg stond op 31 maart 2007 op het hoogste 
schavotje in de grote Ahoy in Rotterdam. Lucien behaalde  
het record van de grootste zeebaarsvangst in 2006. 
Een dikke proficiat Lucien Dhaens!!

FIeTsTOCHT vOOR sCHOleN
Met 260 fietsende jongeren om de wind te trotseren 
en samen in groep fietsen langs autoluwe wegen in 
Kampenhout! De jongeren ontdekten mooie straten 
op weg van en naar school. Misschien nog eens op 
ontdekkingstocht gaan en een parcours uitstippelen 
om de fiets vaker te gebruiken?
Een dikke proficiat aan alle deelnemers en een grote 
“dank u wel” voor alle medewerkers.

sPORTweKeN ZOMeR 200�
Ze zijn er weer: de sportweken. Proeven van ver-
schillende sporten in de sporthal en daarbuiten. De 
monitoren staan klaar om met jullie ongelooflijk leuke, 
sportieve momenten te beleven.
De sportweken gaan door van:
2 t/m 6 juli - 9 t/m 13 juli - 13 t/m 17 augustus - 20 t/m 24 augustus
Neem snel contact op met de sportdienst want de 
plaatsen zijn beperkt.

de GORdel, de TOFsTe ZONdAG
Op zondag 2 september 2007 organiseert Bloso, reeds 
voor de 27ste keer, DE GORDEL.
Wat mag u verwachten: een gevarieerd programma 
van fiets- en wandeltochten opgebouwd rond diverse 
thema’s, leuke sportieve animatie en een spetterend 
slotconcert op de gordeltrefpunten.  Meer informatie 
vindt u op: www.de-gordel.be.

Inschrijven kan ook op de sportdienst, vanaf begin juli 2007!

sportdienst, 
Ina Menten, Zeypestraat 26 – �9�0 Kampenhout

☎: 0�6/6� 99 ��  -  7: 0�6/6� 99 9�

@: sport@kampenhout.be
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Kampenhout is een gezellige en levendige gemeente. De 
mix van het waardevolle cultuurhistorisch patrimonium, de 
groene omgeving, het platteland zorgen voor een boeiende 
cocktail van natuur en cultuur.

Dat Kampenhout in de smaak valt bij de toeristen blijkt 
uit de statistieken van de Toeristische Dienst. Jaar 
na jaar nemen de bezoekersaantallen toe. Vorig jaar 
brachten meer dan 160 groepen/verenigingen een bezoek 
aan Kampenhout. Trekpleisters waren uiteraard het 
Witloofmuseum, de witlooftelers, de Tuinbouwveiling 
Brava, het chocoladeatelier en de rondritten langsheen 
cultuurhistorische gebouwen.
In 2006 bezochten maar liefst 5.441 mensen het museum.

Ook het wandelen en fietsen zit in de lift. In elke deelgemeente 
is een bewegwijzerde wandeling uitgestippeld. Over groot-
Kampenhout strekt zich de Raymond Impanisroute, de 
Witloofroute en het Dijlelandroutenetwerk uit. En na een 
pittige fietstocht of wandeling krijg je gegarandeerd honger 
Proef de gulheid van onze regionale keukens of klink in het 
plaatselijk café met een lekker streekbier.

In het infokantoor, gelegen aan de Leuvensesteenweg 22 
op Kampenhout-Sas, kunnen tal van brochures bekomen 
worden van wandelingen- en fietsroutes in Kampenhout, 
het Dijleland, Hageland, Groene Gordel en zelfs van buiten 
de provincie Vlaams-Brabant. Of ben je op zoek naar 
informatie voor een uitstapje met de kids? Stap dan eens 
binnen in het infokantoor. Er is een groot aanbod aan gratis 
documentatie.

Een vraag die vaak wordt gesteld en waar we helaas steeds 
negatief moeten op antwoorden is over logeermogelijkheden 

(Bed & Breakfast). Heb je interesse om gastenkamers in te 
richten, maar ken je de regelgeving niet waaraan je moet 
voldoen, neem dan contact op met de Toeristische Dienst 
van Kampenhout - ☎: 016/65 99 71 of 016/22 33 80.

TRAGe weGeN
Kampenhout vindt Trage Wegen belangrijk.
Samen met de vzw Trage Wegen werd onderzocht hoe 
de gemeente haar trage wegennetwerk een opknap-
beurt kan geven. Stapsgewijs wordt heel Kampenhout 
geïnventariseerd. Er werd gestart met het centrum van 
Kampenhout.

Van alle bestaande, verdwenen of verwaarloosde trage 
wegen werd een fiche opgemaakt, enkele foto’s geno-
men en in kaart gebracht. Onze oprechte dank gaat naar 
de vrijwilligers die deze inventarisatie hebben moge-
lijk gemaakt. Op de inspraakronde werden doelgroe-
pen (verenigingen en burgers) uitgenodigd. Ze kregen 
twee maanden tijd om zelf heel concrete voorstellen of 
praktijkgerichte suggesties te formuleren. Alle vragen-
bundels uit de rondvraag werden verzameld en op een 
objectieve manier samengevat. Een 2de overleg vond 
plaats op 24 april jl. Het verslag van de overlegvergade-
ring vormde de basis voor het herwaarderingsplan dat 
aan het schepencollege werd voorgelegd.

Geen woorden maar daden
Een aantal zaken gebeuren op korte termijn andere 
suggesties vragen echter wat meer tijd. Daarom be-
sliste het schepencollege om tijdens het weekend van  
27 oktober 2007 -dag van de trage weg- enkele realisa-
ties van het herwaarderingsplan in de kijker te stellen. 
Meer hierover volgt in een latere editie.
Gekoppeld aan de herwaardering van de wegjes zal de 
gemeente naambordjes laten aanmaken met de volks-
namen die de wegeltjes vroeger hadden.

Daarom doet de werkgroep Trage Wegen een oproep 
naar iedereen die beschikbare informatie heeft. Gaan 
de van oude kaartjes en foto’s, verhalen over namen 
en hun betekenis, … Doe navraag bij ouders of groot-
ouders en neem contact op met Sonia Van den dries -  

☎: 016/65 99 71 - 6: 016/65 69 58 of mail naar 
toerisme@kampenhout.be.

TOeRIsMe
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Het jaarlijks seniorenfeest vindt dit jaar plaats 
op donderdag 20 september 2007. 
Afspraak in de Kampenhoutse sporthal, 
Zeypestraat 26.

Wat mag je verwachten
12u Warm middagmaal
  Tomatensoep met balletjes
  Kalkoentournedos met jagerssaus,  
  groentjes en kroketjes
  Ijsroom met warme chocoladesaus

14u30 Showprogramma met Johan Schatteman &  
 gastoptreden van Tina Rosita.

Indien je vervoerproblemen hebt, meldt dit dan bij de 
aankoop van uw inkomkaart. Wij zoeken hiervoor een 
oplossing.

deelnemen kost
 € 12: showprogramma & warm middagmaal
 € 5: showprogramma

Kaarten

Burgemeester & Schepenen:

Jean Meeus Voortstraat 53 0474/92 03 31

Kris Leaerts Aarschotsebaan 83 0473/68 60 79

Stefaan 
Peremans

Fr. Schoevaersstraat 12 0497/89 61 84

Greet Willems Grootveldstraat 68 0473/95 89 39

Stefan Imbrechts Grootveldstraat 89 0473/96 41 36

Gwenny De Vroe Haachtse-steenweg 519 0495/60 86 60

Voorzitters gepensioneerdenverenigingen & 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

Victor Peeters Wildersedreef 31a 016/58 43 83

Lea 
Vandermeiren

F. Verstraetenlaan 41 016/65 53 87

Mevr. 
Vandermeiren

Bergstraat 45 016/65 73 18

Marcel Verhoeven Aarschotsebaan 93 016/65 59 58

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16

Burgerlijke stand 1ste verdieping 016/65 99 33

Bevolkingsdienst gelijkvloers 016/65 99 41

Inkomkaart  

niet bij = 

geen toegang!!
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PIlleNdOOsJes
Ook altijd zo in de war welk medicijn je nu ’s morgens 
of ’s middags moet nemen? Op de gemeentelijke 
welzijnsdienst kan je op eenvoudig verzoek een 
pillendoosje bekomen. 

TOeGANKelIJK vlAANdeReN
Om personen met een beperking te helpen bij hun 
zoektocht naar informatie over de toegankelijkheid van 
publieke gebouwen en andere voorzieningen is er nu 
de website www.toegankelijkvlaanderen.be. 

ReKANTO® BReNGT MeNseN MeT KANKeR 
IN BeweGING

Nu ook in Vilvoorde
Voor mensen die kanker hebben of hadden biedt 
REKANTO® de gelegenheid om een aangepast 
bewegingsprogramma te volgen dat is samengesteld 
door, en onder supervisie staat van specialisten in de 
oncologie en de sportgeneeskunde.

Afhankelijk van de plaatselijk beschikbare infrastruc-
tuur omvat het REKANTO®-programma Omnisport 
(binnen of buiten), aquagym, fietsen, wandelen, joggen, 
Tai Chi en yoga.

De trainers en coaches van REKANTO® houden rekening 
met de specifieke behoeften en mogelijkheden van 
de deelnemers tijdens of na hun behandeling tegen 
kanker. Er is geen bijzondere sportieve ervaring of 
aanleg nodig. Het doel is om regelmatig te bewegen 
en zo de conditie stilaan te verbeteren en geleidelijk de 
moeheid te overwinnen. De behandelende arts moet 
echter wel toelating tot deelname aan de activiteiten 
verlenen.

Vanaf 19 april 2007 organiseert de Stichting tegen 
Kanker elke donderdag van 15u15 tot 16u15 (behalve 
tijdens de schoolvakanties) een sessie aquagym in 
zwembad ’t Zeepaardje, Heldenplein 13 te Vilvoorde. 
Voor slechts € 15 (per half jaar) verzekering inbegrepen 
kan je aan deze of elke andere REKANTO®-activiteit in 
Vlaanderen deelnemen.

Zet je de 1ste stap niet graag alleen, laat je dan gerust 
vergezellen van een familielid, een vriend of vriendin.

Voor meer informatie, voor inschrijving en om een 
medisch attest-model te bekomen kan je tercht bij de 
regiocoördinator, Wendy Buelens - ☎: 02/743 45 88 of 
via wbuelens@kanker.be. 
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20,7% van de Kampenhoutse bevolking is 60 jaar 
jong of ouder.  Onder impuls van de gemeentelijke 
welzijnsdienst hebben een groep (jong)senioren 
gedachten uitgewisseld en de handen in elkaar geslagen 
om na te gaan op welke wijze wensen en behoeften van 
onze senioren nog beter kenbaar gemaakt worden bij 
ons gemeentebestuur.

Bedoeling is een senioren(advies)raad op te richten om 
op gestructureerde manier vragen en problemen die 
(in)direct ALLE ouderen in onze gemeente aanbelangen 
te onderzoeken en te behandelen en dit in nauw overleg 
met het gemeentebestuur.

Dynamische mensen met levenservaring maar jong 
van hart en geest die van bij de start een vinger in de 
pap willen, kunnen zich -tot 1 augustus 2007- kenbaar 
maken bij de gemeentelijke welzijnsdienst.

GeZINs- eN welZIJNsRAAd

Binnenkort schiet de voormalige Welzijnsraad weer uit 
de startblokken. Bedoeling is een ruimer actieterrein 
te betreden. Het nog op te richten adviesorgaan heeft 
als doel overleg, informatie en sensibilisering i.v.m. 
het gezin, gezondheid en welzijn in het algemeen aan 
de Kampenhoutse bevolking te verschaffen. Naast een 
adviesfunctie t.o.v. het gemeentebestuur zal de raad 
haar medewerking verlenen aan initiatieven die deze 
thema’s in de ruime zin van het woord promoten.

De gezins- en welzijnsraad zal worden samengesteld 
uit ondermeer: de schepen van welzijn, de OCMW-
voorzitter,  semi- en professionele gezondheidswer-
kers, vertegenwoordigers van de lokale verenigingen, 
vertegenwoordigers van de scholen, onthaalouders, 
personen met een handicap, individuelen begaan met 
het thema.

Mocht u zich sociaal geëngageerd voelen en wens 
je deel uit te maken van de Kampenhoutse Gezins- 
en Welzijnsraad, neem dan contact op met de 
gemeentelijke welzijnsdienst.

Gemeentelijke Welzijnsdienst, mevr. Huguette 
Kemps, Gemeentehuisstraat 16 - 1ste verdieping 
- Kampenhout ☎: 016/65 99 31

@: huguette.kemps@kampenhout.vera.be 

HeT OMNIO-sTATUUT

Wat?
Het Omnio-statuut is een uitbreiding van de verhoogde 
tegemoetkoming voor medische prestaties (arts, 
tandarts, kine, …) door het ziekenfonds. De persoonlijke 
bijdrage die je voor die prestaties betaalt is dan 
merkelijk lager.

Voortaan kunnen bepaalde gezinnen er een beroep op 
doen, die er vroeger niet voor in aanmerking kwamen.

Voor wie?
Voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, 
… met een moeilijke financiële gezinssituatie. Het 
criterium voor het Omnio-statuut is het jaarlijks bruto 
belastbaar gezinsinkomen € 13.312,80, verhoogd met 
€ 2.464,56 per gezinslid anders dan de aanvrager).

Aanvragen?
Via een formulier “Verklaring op erewoord” dat bij 
de ziekenfondsen beschikbaar is. Daarbij moet je de 
laatste aanslagbiljetten en andere inkomensbewijzen 
voor alle gezinsleden voegen. 
Eén lid van het gezin dient de aanvraag in voor het hele 
gezin. De aanvrager bezorgt die aan zijn ziekenfonds.

Opgelet!
Omnio vervangt het bestaande systeem van verhoogde 
tegemoetkoming NIET.

Meer info
Op de websites van de ziekenfondsen en op www.riziv.be. 
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