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HET BODEM
SANERINGSDECREET:
EEN BODEMATTEST
WORDT VERPLICHT.

Op 22 februari 1995 heeft de
MILIEUVERGUNNINGSAANYRAGEN
VOOR
VEETEELTBEDRIJVEN
IN 1996

van een bestaande veeteeltinrichting

(echter zonder uitbreidingen), of
voor de verpiaattins van een
bestaande
landbouwinrichting
horende bij een gezinsveeteeltbedrijf
voor zover voldaan wordt aan art.

Met het in werking treden van het
mestdecreet en de aangepaste ver
sies van VLAREM I en II zijn er strikte
beperkingen opgelegd inzake nieu~
we milieuvergunningsaanvragen
voor veeteeltbedrijven gedurende
het jaar 96.
Zo kunnen er GE£N ver^unninsen
meer verleend worden voor nieuwe

Vlaamse overheid het bodemsane

ringsdecreet goedgekeurd. Dit
decreet is een belangrijk instrument
om verontreinigde gronden te sane
ren en in de toekomst nieuwe ver

ontreinigingen te voorkomen.

34, §3,2°.

Het decreet heeft tot gevolg dat
vanaf 1 oktober 1996 een bodem
attest verplicht wordt bij elke over
dracht van gronden. Dit attest m».
aangevraagd worden bij de
O.V.A.M. en heeft de bedoeling de
koper van een grond te beschermen

Belangrijk is dat deze algemene
beperkingen vanaf 1997 kunnen
opgeheven worden voor jeziniveeteelfbedrijven in zoverre dat
de gemeentelijke productiedruk dit
toelaat. Navraag bij de mestbank
heeft ons geleerd dat deze voor tegen een mogelijke bodemveront
Kampenhout momenteel 12 Kg. fos reiniging op het betrokken perceel.

aanvragen,(= aanvragen die na 1
januari 1996 ontvankelijk en volle

faat/ha. bedraagt, waardoor de
productiedruk niet is overschreden.

Indien blijkt dat er in het verleden op

dig verklaard zijn) behalve voor de

Hierdoor zouden er in 1997 nieuwe

het betrokken terrein een activiteit is

hernieuwinj van een vergunning

kansen voor gezinsveeteeltbedrijven

uitgevoerd die als een potentiële
verontreiniging kan aanzien worden,
moet er een bijkomend bodemon
derzoek plaatsvinden. Zowel de
O.V.A.M. als de koper kunnen^
nietigheid van de overdracht vorde

kunnen komen.

De Milieu"ambtenaar.
W. Van Essche.

ren als dat onderzoek niet werd uit

gevoerd.
De informatie over verontreinigde
gronden wordt opgenomen in een
register dat door de O.V.A.M. wordt
beheerd.

Een gratis info-brochure is te beko
men op de milieudienst van de
gemeente.

De Milieu-ambtenaar.
W. Van Essche.

GOM

VLAAMS-BRABANT

WtEDEKANSONOERWiJS:
EEN KANS VOOR U ?

GOM Vlaams Brabant wil u op de
hoogte brengen van de uitbreiding
van hun dienstenpakket.
Het Milieu- en Stedebouwloket staat

ter beschikking van bedrijven die met
problemen te kampen hebben inza
ke milieu (vergunningsaanvragen,

technische vragen e.d.) en/of stedebouw, vergunningsaanvragen, her-

localisatieproblemen e.d.).
Door de inschakeling van het Milieu-

Stedebouwloket bij de diverse
formaliteiten kan u geholpen worden
om de vergunningsaanvragen dege
lijk in te vullen zodat hierdoor een

belangrijke tijdswinst voor de afhan
deling van uw dossier kan gereali
seerd worden.

GOM VLAAMS-BRABANT
Toekomststraat 36-38
1800 VILVOORDE

02/251.51.71.

Ben je ook één van de vele volwassenen die geen diploma secundair
heeft en dat toch graag zou bezitten? Dat kan immers belangrijk zijn

om werk te vinden of om de studies aan te kunnen vatten waarvan je
droomt.

Ben je pas 18 en wil je nu toch 'ns les volgen op een volwassen manier
om dot diploma eindelijk te behalen ?
Of ben je geïnteresseerd om één of ander vak te volgen en je kennis
bij te schaven ?
Dan is Tweedekansonderwijs een kans voor U !
Ook in het schooljaar 96-97 biedt voor individuele opvolging: ieder'het Tweedekansonderwijs Leuven een heeft zijn persoonlijke mentor.
aan volwassenen de mogelijkheid In september word je extra bege
om hoger secundair onderwijs te leid bij het opnieuw gaan leren en
volgen. We organiseren een drietal besteden we ruimschoots aan
richtingen op verschillende dacht aan onze manier van wer
niveau s in het dagonderwijs. In ken zodat je precies weet hoe het
avondonderwijs kan u de richting er bij ons aan toegaat.
Kantoor volgen. De lessen zijn een Vorige jaren kende ons aanbod
voorbereiding op de examens van een groot succes. Niet alleen uit
de Examencommissie

van de

Vlaamse Gemeenschap - de zgn
Middenjury - waarmee u een

het Leuvense, maar ook uit de

omgeving van Aarschot, Tienen,
Diest en het Brusselse schreven

„gehomologeerd diploma (d.w.z. geïnteresseerde volwassenen zich
in als deelnemer.
:wettelijk erkend) kunt behalen.

Het Tweedekansonderwijs Leuven
is een project van het Vlaamse
'grondig haar programma's. Wij
Ministerie van Onderwijs in
|bieden u in het Tweedekanssamenwerking met de stad Leuven.
ionderwijs lessen die volledig afge Het inschrijvingsgeld en de overige
stemd zijn op deze vernieuwing.
kosten worden zéér laag gehou
We starten dit jaar dan ook met den.
één of meerdere nieuwe richtin
We starten in september;

'De Examencommissie vernieuwde

gen !

In het Tweedekansonderwijs stu
deert men in groep. De lessen
worden door gediplomeerde leer
krachten met een ruime ervaring in
het volwassenenonderwijs gege
ven. Daarnaast is er veel aandacht

•
t.EN KANS VOOR U:

AVOND/ ma 9 sept. 96 om 19u
dag/ ma 16 sept. 96 om 9 u.
De schooi is gelegen aan de
Ruelensvest 115 te Leuven.

Of bel: 016/22 45 46 om verde
re informatie (vraag naar onze uit
gebreide programmabrochure)

Het BELGISCHE rode kruis
VLAANDEREN
AFDELING GROOTKAMPENHQUT
Noor aanleiding van hef
11.11.11 gebeuren werd dit

jaar ook weer een druk pro
Waar ?

gramma opgezet.

Ons Tehuis Brabant

Perksestwg 126 .
1910 Berg Kampenhout

Scholenakfie

In al de lagere scholen van
Kampenhouf wordf tijdens de week
van 1 1 nov. informatie gegeven

Waneer ?

Vanaf 24/9/96
alle di- en do.-avonden

over leven in andere culturen.

van 19.30 tot 21.30 u.

Strafenverkoop

Zoals alle jaren kunt u ons ook dit
jaar weer verwachten. Vergeet niet
dat giften van 1000 fr. en meer recht
geven op een fiskaal attest indien u
gebruik maakt van het overschrij
vingsformulier of een gekruiste che
que afgeeft. De wetgeving vereist uw
rijksregisternummer met vermelding
3if^-

Op 9 november, derde wereldfeeit in de tporfbal van Berg.
Van 14 tot 17 uur

De jeugdverenigingen werken een
animatie uit voor alle kinderen.

Van 20 tot 24 uur;

1 1.1 1.1 1-kwis: Een ploegenkwis
voor alle leeftijden met vragen over
alle mogelijk denkbare onderwer
pen.

De hele dag door infostands en een
verbluffend dessertbuffet.

BIJ ONS • j

kan je het

1910 Kampenhout, 016/65.12.42
Vera Janssens, Kerkstraat 3

1910 Kampenhout,016/65.71.99

Tel. 016/65.66.31
016/65.79.74

LERE.N Even niet opletten
en het is

reïeeK"-

erop aan s^t^rios je «If op.

Heine
je onder kon^rrWi3.St'a
nooit meer

met je handen m je haar.
Nuttig om weten:
- Uitleendienst Sanitair Materiaal:

(o.a. Ziekenhuisbedden, krukken e.d.)

Contacteer Roger Paelinck op telefoonnr. 016/65.75.59
- Hulpposten Belgische Rode Kruis:
Voor ai uw manifestaties kan u een beroep doen op de hulpver
lening door vrijwilligers

Contacteer fons Verschoren op telefoonnr. 016/65.66.31
- Cursussen Rode Kruis:

* EHBO - Rode Kruishelper
Ziekenhelper - Thuisverzorging

Nijverheidshelper
Ook in samenwerking met uw vereniging.

Contacteer Ingrid Vranckx op telefoonnr. 016/65.79.74
- Plaatselijke bloedinzamelingen:

Contacteer Alphonsine Cauwenberghs op nr. 016/65.12.07
- Algemene Ambulancedienst Rode Kruis: nr. 105.
GRAAG TOT UW DIENST

Inlichtingen:
Kris Robberechts, Schildhovenstr. 33

Inschrijvingen:
1 e les ter plaatse.

RODE KRUIS KAMPENHOUT

Verantwoordelijke Afdeling Kampenhout;
Fons Verschoren, Cellebroedersweg 1 , 1910 Kampenhout

Tel. 016/65.66.31 • Fax 016/65.66.31 • Digit 049/217,76.51
Hef Rpde Kruii beeft u ^ nodig - Wij bebben een

voor u.

[en SPORTPLOEG IN DE KIJKER
M.B.V. staat voor ModelBouw-

UZ.W.

Vrienden en is een v.z.w. met(voor
lopig?) twee afdelingen: Marltiemeen automodelbouw. Bij het opstarten
werd er van een 'totaalclub' gespro
ken waar meerdere disciplines kon
den bijkomen.
Het namaken op schaal of van
miniaturen is reeds van in het begin
der tijden een activiteit die menigeen
'^n boeien. Ongetwijfeld hebben
we ook in Kampenhout vele mensen

die hun vrije tijd besteden aan een of
andere tak van de modelbouw.

Jammer, en doodzonde dat vele

talenten nooit naar buiten (kunnen)
treden en vele precieuze werkstuk
ken alleen maar op de familiale
boekenkasten te bekijken zijn. De
synergische ontplooiing van al deze
enkelingen krijgt zoveel meer kansen
als een club ze kan samen brengen.
Een stille wenk, of nee, een echte
>^roep naar mensen die zich willen
inzetten om, met de hulp en in de
schoot

van

deze

goochelingen te vermijden en, ook
om het leergeld zo loog mogelijk te

de Europese normen voor model
racerij, permanent beschikbaar is.

houden, raden wij u aan, niet over te
gaan tot een impulsieve aankoop:

Leden kunnen dus elke dag, alleen of
met enkele vrienden 'rondjes gaan
draaien' of naar de omloop komen
om hun bolide af te stellen.

bezoek éérst M.B.V. en enkele wed

strijden in het park van Reist. Een
nauwkeurige omschrijving van uw
wensen helpt de ernstige vakhande
laar om beter uw verwachtingen in
te lossen, of misschien wel, deze te
overtreffen !
M.B.V. v.z.w., de modelbouwvrien

ervaren

M.B.V. is aangesloten bij de f.B.A.,
de overkoepelende organisatie voor
radiobestuurde autorensport in
België. Een nationale, onafhankelij

ke sportautoriteit die deel uitmaakt
van EfRA, de Europese federatie en

den van Kampenhout hebben sinds IfMAR, die instaat voor de wereld
1983 hun thuisbasis in Kampenhout- kampioenschappen.
Reist. Sinds ze over een permanente M.B.V. biedt dan ook de beste
omloop in het Park van Reist garantie en opportuniteit om deze
DE AUTOAFDELING:
beschikt heeft deze vereniging al boeiende sport, in een degelijk
Er gaan duizenden radiobestuurde menige organisatie achter de rug. De gestructureerd kader én volgens
autootjes, in allerlei vormen en Europese federatie heeft nu al zes internationaal erkende specificaties
maten, over
de
toonbank. maal M.B.V. als organisator van de te beoefenen.
Batterijverslindende engerds, eerlijk officiële Belgische Grote Prijs voor Tot slot nog even aanhalen dat
speelgoed of toffe wagentjes die electro buggy's aangewezen.
M.B.V. ook over een aantal wagens
borg staan voor heel wat aangena
Ondertussen hebben clubleden beschikt die kunnen afgehuurd wor
me uren. Voor velen is deze eerste
meer dan twintig landstitels bij elkaar den. Een ervaren ploeg staat dan in
aankoop ook een eerste stap in de gereden (en gevaren).
voor onderhoud en batterijen, misrichting van de modelracerij.
Opmerkzaam is dat de omloop van
Om miskoop en erbij horende ont- het park, die trouwens voldoet aan
Kampenhoutse vereniging, nieuwe
afdelingen op te starten.

5

schien een leuk idee voor die open
deur of dat personeelsfeest...

De meeste modelbouwers hebben
een verleden in de statische model

bouw en schakelen over op radio
D£ BOTENAFDELING:
Maritieme

modelbouw

behoort

waarschijnlijk tot de oudste model
bouwdisciplines waar men de vierde
dimensie of de beweging kon aan
toevoegen.

Het nauwkeurig en op schaal nabou
wen van vaartuigen of, een gedetail
leerd onderdeel ervan, vergt wel veel

tijd. Maar het gekozen werkstuk roept
in elke fase wel enige denkbeelden
op. Werk van lange adem dus, maar
net zoals een boeiend feuilleton of
geliefkoosd boek kan men er steeds
weer terecht om de druk van onze
moderne en dus veeleisende maat

schappij te vergeten in een boeiende
en uitdagende bezigheid.

bestuurde modellen om 'leven' te

geven aan hun werkstuk maar er zijn
ook anderen die veel meer de

land waar men dagelijks dergelijke
parcours kan gaan varen. Bovendien
iedereen terecht want de club vond, is er ten alle tijde een 'bergingsvaar
na enkele Kampenhoutse waters tuig' ter beschikking, je weet maar
bevaren te hebben, immers een

nooit.

prachtige thuishaven in het Bloso
domein te Hofstade. Ook hier is het

Elk jaar in september zakken deelne

vaarwater met overdekte havenin-

frastruktuur permanent beschikbaar
naar origineel plan gebouwde boten
als schepen op basis van bouwdo
zen. Maar net als in het park van
Reist, worden er hier geen modellen
met verbrandingsmotoren toegela
ten.

7

KAMPENHOUT
Zondag 22 december 1996
Stratenloop ten voordele van Ons
Tehuis Brabant.

Met verloting van een MOUNTAIN
BIKE onder alle aanwezige

deelnemers, en bijkomende
DAMESfIETS onder alle aanwezige
deelnemende dames.

Programma:600 m om 14.00 u.

(gratis): 1 rnijl om 14.]5u.(50 fr.);

mers uit binnen en buitenland af naar
Hofstade voor de 'open' vaardag.
Een familie-uitstap waard.

voor de leden. Men ziet er zowel

7'EINDEJAARSJOGGING

iedereen !

Model Yachting Clubs van België. £r
ligt in het vaarwater dan ook een
internationaal NAVIGA parcours.
Een van de weinige plaatsen in het

nadruk willen leggen op het varen
dan op het bouwen. Bij M.B.V. kan

Sport is tof

Start en finish: Sportcentrum,
Zeypestraat 26, Kampenhout.
Herinnering en tombolaprijs voor

Natuurlijk is onze afdeling aangeslo
ten bij de Koninklijke federatie van

im 15.00u.(I50fr.);
5.00 u.(150fr.).
Bij voorinschrijving (vóór 15/12)

op tel.nr. 016/60.42.81 en op
rek.nr. 853-8506952-84: 50 fr.
reductie op 5,5 en 1 1 km.
Randanimatie: Springkasteel + wed
strijden voor telegeleide wagens.
Met medewerking van SPOREKA.
6

Voor inlichtingen over M.B.V. kc^
men terecht bij frank Mostrey, tel en

fax 016/65.75.18 of bij Liliane
Heremans, tel en fax 015/43.07.19
en uiteraard ook via Sporeka.

1

SfWSlCF

VERKEER
runners

De Kampenhoutse bevolking en in
hef bijzonder de Sporfraad wensen
KIMGEVAERT uif onze gemeenfe
van horfe proficiof mef het behalen
van de Belgische fifel op de 100 en
200

Van 20 augustus tot 25 augustus
nam zij deel aan de Wereldkam
pioenschappen atletiek voor junio

De werken aan de Haachtse-

steenweg deel II zijn gestart,
zodanig dat we over afzienbare

ren te Sydney (Australië).

tijd over de hele lengte van de
Haachtsesteenweg prima fiets
paden hebben.
Fietsers, voetgangers, gebruik de
drukknoppen op de palen van de

Als het kriebelt moet je sporten... en
het kan best te Kampenhout.
Info over alle sportmogelijkheden en
sportevenementen:

verkeerslichten aan. de Van

SPOREKA, Sporthal de Zeype,
016/65.99.75

Bellinghenlaan en de Hutstraat.

In Kampenhout doet men
'het' traag... U toch ook ?

Personeel
NIEUWE

GEMEENTESECRETARIS

OP PENSIOENSTELLING

Op 2 september heeft Dominique
COUCKE de eed afgelegd als

Op I september ging Lea CASTEELS

Het gemeentebestuur werkt meè

met pensioen.

aan een aktie in verband mei

Zij kwam op 1 oktober 1975 in
dienst bij ons gemeentebestuur.
gemeente.
Hij werd op 31 maart 1967 geboren Vanaf 1 januari 1977 werkte zij met
te Antwerpen en studeerde aan het veel inzet en geduld op de pensioengemeentesecretaris

van

onze

fietshelmen voor de leerlingen
van de lagere school.
U hoort er nog van.

Sint Henricusinstituut, de Scola

dienst.

Para-Medicorum en de Erasmus-

VERKEERS

hogeschool, waar hij het diploma

Wij wensen haar veel geluk voor de
toekomst en plezier met haar hob

van Licentiaat in de Bestuursweten

by's.

VEILIGHEID

schappen behaalde.
Wij wensen hem een succesvolle

loopbaan bij ons gemeentebestuur.

BEGINT BIJ U !!!

Reorganisatie diensten
mensvervangende tegemoetkoming
Van 1 ougusfus 1996 is de gemeen
telijke dienst 'PENSIOENEN - MIN- (voor minder-vaiiden van minder
DER-VALIDEN' opgesplitst.
dan 65 jaar) en de aanvragen om
Het indienen van pensioenaanvra een tegemoetkoming voor hulp aan
gen en aanvragen om gewaarborgd bejaarden (voor personen vanaf 65

en vermindering op de kabeldistri
butie

- vermindering van belasting op de
woning

- vrijstelling van verkeerstaks en
B.T.W. op autovoertuigen

inkomen voor bejaarden en de
daarbij horende formaliteiten blijven
op de pensioendienst van het
gemeentehuis, tijdens de gewone

jaar).

gen is te bekomen bij de sociale

DE DIENSTEN VAN HET

openingsuren.

dienst van het O.C.M.W., o.a. aan

O.C.M.W.

HET GEDEELTE MINDER-VALIDEN

vragen om;

zullen buiten de gewone openinc,^

is op 1 augustus 1996 overgeheveld

- speciale parkeerkaart
- sociaal telefoontarief voor min
der-vaiiden en bejaarden
- specifiek sociaal gas- en elektrici
teitstarief
- vrijstelling van kijk- en luistergeld

uren (van 9u tot 12u) aangevuld

naar de sociale dienst van het

O.C.M.W.

Het betreft;
de aanvragen om een integratiete

gemoetkoming en/of om een inko

Informatie rond sociale voordelen of
hulp bij het indienen van die aanvro-

Cultuur
25 JAAR MUZIEKSCHOOL
IN KAMPENHOUT
zondag 17 november viering 25 jaar muziekschool om
15 uur in de Sint-Servaaskerk van Berg.
Concert, ook het TIENDE 'Van Goubergenconcert'.

worden met een avonddienst;

elke dinsdag van 17.00 tot 19.00

uur (ingang hoek Dorpsstraat' Gemeenteplein).

Onderwijs
PANNEKOEKEN
De kinderen, leerkrachten en het oudercomité van de
gemeenteschool BUKADIE

nodigen u uit op hun

kinderkooknamiddag.
6 oktober 1996

Hebben reeds hun medewerking toegezegd;
- Aleksander Vlasenkov, klassieke gitaarspeler afkomstig
uit Minsk (Wit-Rusland);

- het 'Jerusalem Symphony String Trio', bekend strijkers
trio uit Israël;

- Mikhael Bezverkny, violist en laureaat van de koningin
Elisabethwedstrijd.
- enz.

Aansluitend op dit hoogstaand concert volgt een
feestelijke receptie.

van 14 tot 18 u.

St. Antoniusstraat 8
1910 Buken.

Verruiming van de bereikbaarheid
van de O.C.M.W.-dientten.
De Voorzitter van het O.C.M.W.

Kampenhout, Lieve Blockmans, is
bereikbaar in het O.C.M.W. de eer

ste dinsdag van de maand van 17 tot
19 uur.

De Secretaris van het O.C.M.W.

Kampenhout, André Van Steen^^veghen, is ook te spreken op de eer
ste dinsdag van de maand van 17 tot
. 19 uur.

In het kader van de uitbreiding van
het takenpakket van de O.C.M.W.-

verantwoordelijken van de kinder- frans Segers, kan U spreken op de
kribbe 'het Huis van Mini', Peggy eerste dinsdag van de maand van 17
Heens, en het rustoord 'Molenstee',

tot 19 uur.

De Gemeentelijke jeugdconsu-

Het Plaatselijk Werkgelegen

lente, Elke Andries, is vanaf 1
september 1996 bereikbaar in

heidsagentschap (P.W.A.) is niet

sociale dienst is de bereikbaarheid

werkdag van 14 tot 16 uur en

van deze dienst vanaf 1 augustus
]996 uitgebreid.
De sociale dienst is vanaf nu ook
geopend op dinsdagavond van 17

op dinsdagavond van 17 tot 19

bereikbaar op dinsdagavond.
Het Plaatselijk Werkgelegen
heidsagentschap P.W.A. is be
reikbaar elke werkdag van 10

uur.

tot 12 uur.

Beide diensten vindt U in het O.C.M.W.-gebouw, Dorpsstraat 9 en zijn tele

tot 19 uur.

fonisch bereikbaar op het nr. 016/65.04.70.

Sedert

het O.C.M.W. Zij is er elke

1 augustus verzorgt de

O.C.M.W.-sociale dienst de aan

vragen voor mindervaliden, wat
voordien door de Gemeentelijke
'^ienst pensioenen en mindervaliden
gebeurde. Concreet kan U op het

O.C.M.W. bij Diane De Greef of
filip Van Roey terecht voor de aan
vragen tot het bekomen vari een
tegemoetkoming als mindervalide,
■ een tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden. Bovendien helpen zij U bij
de aanvraag tot het bekomen van
andere sociale voordelen o.a. soci

aal telefoontarief, vrijstelling kijk- en
luistergeld, sociaal tarief voor gas en
electriciteit, parkeerkaart voor min

dervaliden e.a. Wij benadrukken wel
dat de pensioenaanvragen nog
steeds op het Gemeentehuis worden

OVERZICHT VAN DE BEREIKBAARHEID VAN DE

VERSCHILLENDE O.C.M.W.-MEDEWERKERS;
O.C.M.W. Voorzitter:

De eerste dinsdag van de maand van 17 tot 19 uur.
O.C.M.W. Secretaris:

De eerste dinsdag van de maand van 17 tot 19 uur.
O.C.M.W. sociale dienst:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en IEDERE dinsdag van 17 tot 19 uur.
Dienst juridisch advies:
Elke donderdagnamiddag van I 3 tot 16 uur.

telefoon: 016/65.53.32.
Verantwoordelijke kinderkribbe:
De eerste dinsdag van de maand van 17 tot 19 uur of na afspraak,

telefoon: 016/65.12.26.

behandeld.

Verantwoordelijke rustoord:
De eerste dinsdag van de maand van 17 tot 19 uur of na afspraak,

Ook de bereikbaarheid van onze

telefoon: 016/65.75.60.

andere diensten is uitgebreid. De

Kind en gezin
OPVANG
De instelling Kind en Gezin vraagt
ons uw aandacht te vestigen op de
reglementering betreffende de

opvang op bestendige wijze van kin
deren beneden de zes jaar.

verwanten tot en met de vierde

graad.
Inlichtingen over de modaliteiten

menlijk verantwoordelijk voor hun

den bij

streek. In het regiohuis wordt elke
werkdag tussen 9.00 en 1 2.00 aan

KINDEN GEZIN

permanentie gedaan. Informatie of

Dienst Vlaams-Brabant en Brussel

advies kan worden ingewonnen. In
crisissituaties kan hulpverlening en
ondersteuning gevraagd worden.
Het regiohuis voor Kampenhou)^

hieromtrent kunnen bekomen wor

Zo is er de meldingsplicht:

Lombardstraat 41 /4

Iedereen die op bestendige wijze
kinderen beneden zes jaar
opvangt is verplicht dit aan Kind en

1000 BRUSSEL

Gezin mee te delen. Uitzondering
wordt gemaakt voor de ouders of

In elke regio werken een tiental soci
aal verpleegkundigen. Zij zijn geza

Regiowerking
Kind en Gezin opent een regiohuis in
Haacht-Tildonk.

bevindt zich:

7de Liniestraat 9, 3150 TILDONK
016/60.40.08.

Cultuur
tussen zeven en twaalf jaar. Op hun zijn altijd welkom.
palmares staan, naast heel wat Elke vrijdag wordt er onder de des
optredens binnen en buiten de kundige en geduldige leiding van
BERG
gemeente, al twee heuse kindermu
Marijke Vanhoof geoefend in de
Jong Cantabile, het kinder- en sicals. Dit jaar moet een koortreffen pastorij van Berg: de jongsten van
jeugdkoor van Berg, bestaat 10 in Mechelen het hoogtepunt wor
17ul5 tot 18u en de 12- tot 17jaar en bruist meer dan ooit van den.
jarigen van 18u tot 18u45.
leven.
Vanaf dit jaar starten we ook met Meer inlichtingen bij Marijke
Het bestaat op dit ogenblik uit een jeugdafdeling voor jongeren Vanhoof, Stiggelstraat 1, Berg zowat 40 zangers en zangeresjes vanaf 1 2 jaar. Kandidaat-zangers 016/65.66.05.

JONG CANTABILE
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Diversen
WEKELIJKSE MARKT
TE KAMPENHOUT
Iedere dinsdasnamiddag op het marktplein te
Kampenhout-Centrum van 15.00 tot 19.00 uur.
Loop jij ook eens langs ?

I

MELDINGSHet schepencollege zal in de mate
van het mogelijke met uw suggesties
Hieronder vindt U de 'Meldingskaart' rekening houden,
waarmee u uw suggesties of proble- Stuur uw kaart naar het
men aan het gemeentebestuur ken- Schepencollege van en te 1910
baar kon maken.

KAMPENHOUT.

r*
/K

Meidintffkaart
Hierbij meld ik naam :
adres:

gemeente:

- Het wegdek is beschadigd (straat en nr.) :
- De openbare verlichting is defect :
- De riolering is verstopt:

- De voetpaden moeten worden hersteld :
- Het onderhoud van volgende plantsoenen is gewenst:
- Diverse uit te voeren herstellingen :
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Kunst en
Cultuur in
Kampenhout ?

De.&REP KbAtresaam /
\

\
B

In hef" brede kader ven 'de week van

SI

de amofeurkunstenoars' organiseer
de de cuifuurraad in samenwerking
mef hef gemeenfebesfuur een fen-

foonsfelling voor de plaatselijke kun
stenaars.

Zeven Kampenhoutse kunstenaars
exposeerden hun werken van 16 tot
19 mei.

Bij deze groepstentoonstelling kwa
men diverse kunstvormen en een

mooi samenspel van kleuren en vor
men aan bod. Bedoeling was 'kunst'
toegankelijker te maken voor het
grote publiek.

/
Met vaccin OOK!

Het mag wel gezegd worden dat we

in dit opzet geslaagd zijn. We telden
een 500-tal bezoekers. Rustig keu
velend met de kunstenaars vonden

de aanwezigen hun weg tussen de
verschillende tentoongestelde wer
ken.

'Een initiatief dat voor herhaling vat
baar is' was de algemene gedachte
bij het afsluiten van de tentoonstel
ling. Wij hopen het van ganser harte.

12

Diversen
iedereen kan er door

p

getroffen worden.
Zelfs wanneer men reeds
griep heeft gehad, kan men
: weer opnieuw krijgen.
Men is best bijzonder voorzichtig
wanneer men ouder is dan 65 jaar,
hart- luchtwegen- of nierproblemen
heeft, diabeticus is of wanneer het
afweersysteem verzwakt is.
Personen die leven in een gesloten

./AT IS GRIEP ?
De 'echte' griep is een infektie van gemeenschap (home, verzorgingsin
de luchtwegen veroorzaakt door het stelling) zijn eveneens 'risico' patiën
influenza virus en mag niet met een ten vermits griep zich snel uitbreidt in
verkoudheid verward worden. die omstandigheden.
Meestal verwekt deze infektie hoge
koorts, rillingen, pijn in de rug en
ledematen, hoofdpijn. Deze sympto
men kunnen gepaard gaan met een
droge hoest en irritatie van neus en

WELKE IS DE WEERSLAG
VAN GRIEP OP HET

STERFTECIJFER ?
Een griepepidemie kan een ver
keel.
Deze symptomen houden verschei hoogd sterftecijfer teweegbrengen
dene dagen aan, maar een gevoel bij oudere personen en 'risico'
jn zwakte kan enkele weken blijven patiënten.
Tijdens de winter van 1989-1990
duren.
De griep kan iedereen treffen; in het heeft de griepepidemie in België, ten
algemeen zal een jonge en gezonde opzichte van de winter 1988-1989,
persoon wel gemakkelijk herstellen een stijging van 39% in het sterftecij
binnen de week. Bij oudere personen fer laten optekenen. Deze stijging
echter, in het bijzonder bij diegenen werd eveneens vastgesteld in
die lijden aan chronische ziekten, is Nederland en frankrijk.
griep een ernstige aandoening en
kan deze complicaties veroorzaken
gaande tot bronchitis of pneumonie.

de griep en zijn verwikkelingen. Een
eenvoudige inspuiting in de herfst,
geeft een bescherming voor heel de
winter.

De huidige vaccins zijn dermate
gezuiverd, zodat mogelijke neven
verschijnselen nagenoeg uitgesloten
zijn.

Om beschermd te blijven, moet men
zich elk jaar opnieuw in de herfst
laten vaccineren.

SAMENGEVAT:
Het griepvaccin voorkomt griep of
vermindert de effekten ervan. Het
vaccin beschermt echter niet tegen
'verkoudheden' of andere infekties
veroorzaakt door andere virussen

die kunnen voorkomen in de winter.

Wanneer U een 'risico' patiënt bent
of U meent het te zijn, of U wenst
gewoon meer te weten over vacci

natie tegen griep, aarzel dan niet
raad te vragen aan uw dokter.

HOi GRIEP

VOORKOMEN ?
Aangezien er geen specifieke behan
WELKE ZIJH DE 'RISICO' deling is tegen griep, moet men ze
PATIËNTEN ?
vooral proberen te voorkomen.
Griep kan zich plots manifesteren Vaccinatie is de meest efficiënte
gedurende de wintermaanden, en wijze om zich te beschermen tegen
13

Pasteur Mérieux MSD

V occ i ne s f or Cif e

Openbare werken
UifgevoerJ:
Verharden londbouwwegen:
- Oude Hoegestroat
- Schildhovensfroof

In uihfoerinj:
Sanering Duistbos
Paf geiiart:
1 augustus 1996:
- Moderniseringswerken
Haachtsesteenweg, fase 2

(zie bijgaand artikel)
- Herinrichting tuin pastorij
Kampenhout
- Bouwen containerpark in de
Neerstraat.

KOLLEKTOR
HAACHTSESTEENWEG

Aanvang van de werken:
1 augustus 1996

Uitvoeringstermijn:
250 werkdagen
Einde van de werken:

vermoedelijk januari 1998
Bouwheer:

Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap
Mede-Opdrachtgevers:
N.V. Aquafin en de Gemeente
Kampenhout
Ontwerper:

uitgebouwd.
Het aandeel

van

de

Vlaamse

Gemeenschap omvat de moderni
sering van de N21 door de aanleg
van fietspaden, parkings en bushal
ten, een bijkomende linksafslaande
strook ter hoogte van de Hutstraat Tobbackstraat, de qanleg van een

watergreppel en de aanleg van een
regenwaterriool.
De werken ten laste van de gemeen
te Kampenhout omvatten hoofdza
kelijk de aanleg van dienstriolerin-

een regenwaterriool. Het regenwa
ter zal rechtstreeks geloosd worden
in de Weisetterbeek of de
Molenbeek.

De riolering voor de afvoer van het

huishoudelijk afvalwater (dienstriolering en koliektor) watert af in de
richting van de H. Tobbackstraat.
Hier wordt een aansluiting voorzien
voor de toekomstige riolering naar
de toekomstige RioolWaterZuive-

ringslnstallatie (RWZI).
£r zuilen twee tijdelijke pompstations
gen.
geplaatst worden die de riolering
Aquafin N.V. zorgt hoofdzakelijk overpompen in de Molenbeek of de

voor de aanleg van koliektoren en
verbindingsrioleringen langs de
Haachtsesteenweg.
Het projekt voorziet langs beide kan
ten van de Haachtsesteenweg de
verlenging van de bestaande verbin
dingsriolering Haachtsesteenweg
fase 1 . De rioleringswerken zullen
worden uitgevoerd in 2 fasen. De

eerste fase vertrekt aan het kruispunt
Mechelsesteenweg - Leuvensesteen
weg tot aan de Hutstraat en de vol
gende fase gaat van aan de Hutstraat
tot aan de Dorpelstraat.
Binnen de woonzone zal het regen
water van de gewestweg worden

aangesloten op de gemeentelijke
riolering. De gemeentelijke riolering

Weisetterbeek.

Om
het verkeer op de
Haachtsesteenweg zo weinig moge
lijk te hinderen worden de riolerin
gen, in kruising met de Haachtse
steenweg, via een doorpersing uitge
voerd. Dit wil zeggen dat vanuit een
persput een ondergrondse 'gang'
geboord wordt naar een ontvangstput. Terwijl die gang wordt geboord,
worden tegelijkertijd ook de riole
ringsbuizen op hun plaats gepers*^

Gedurende de doorpersing blijft hei
wegdek gewoon berijdbaar.
In de toekomst zullen 8478 i.e.'s op
deze koliektor worden aangesloten.

Enkele cijfers
zorgt dan voor de afvoer van het Kostprijs der werken: totaal
huishoudelijk afvalwater en voor de ]] 1.424.651 BEF(exci. BTW)
afvoer van het regenwater. In Aandeel A.W.V.: 48.034.745 BEF
dezelfde sleuf wordt ook de koliek- Aandeel Aquafin: 52.81 3.434 BEF
Studiebureau Gedas(Deurne)
tor aangelegd. De koliektor wordt Aandeel Gemeente:
op een diepte van ongeveer 4 m 10.576.472 BEF
Beichrijving van de werken
aangelegd.
Duur der werken: 250(= ongeveer
In samenwerking met het Ministerie Buiten de woonzone wordt gestreefd 18 maanden)
van de Vlaamse Gemeenschap naar een gescheiden rioleringsstelsel. Totale lengte leidingen: 6.174 m •
(Afdeling Wegen Vlaams Brabant), Dit wil zeggen dat het afvalwater Diameter betonbuizen:
de gemeente Kampenhout en verder wordt getransporteerd via de 0,30 tot 1,20 m
Aquafin wordt een volledig riole- koliektor en dat het regenwater van Uitvoeringsmethoden: open-sleuf en
ringsnet langs de Haachtsesteenweg de gewestweg wordt opgevangen in doorpersingen
14

Openbare werken

I
Warandestraat met aanplant,ngen

Gerestaureerde St.-Stefanuskerk,
Nederokkerzeel

Brouwerijstraat ter hoogte van de school

sM*.-.'i-

Aarschotsebaan ter hoogte van de school

Kampen

Dhr. A. Verstreken onderhoudt, zaait, plant de bermen van de
Walenhoek te Nederokkerzeel, Wie volgt hem na? Ook in uw
buurt is er wel een berm, een rond punt...
15

BERG, BUKEN EN NEDEROKKERZEEL

1

IN OUDE PRENTKAARTEN

cr

i"*—' —

Boeiend en handig, dat is het ken
merk van de 35ste dorpsmonogra
fie, die historicus Jos LAUWERS uit
Perk zopas uitwerkte in albumvorm.
Ditmaal gaat het immers niet om een

dikke turf, zoals zijn vroegere stan
daardwerken over plaatsen uit de
Witloofstreek, maar om een samen
vatting van meerdere deelgemeen
ten in één volume. In 76 beknopte
opstellen en 78 oude prentkaarten

Uit de ervaring blijkt dat niet elkeen
een boodschap heeft aan een kanjer
van 800 bladzijden, zoals we van
hem gewoon waren. Vandaar deze
mini-geschiedenis, die tegemoet
komt aan de grote drang naar infor
matie.

Vooral de jongeren, die door de
leerkrachten een schooltaak over

hun eigen gemeente opgelegd krij
gen, ontdekken hier de geknipte
neemt de auteur de lezer(es) mee basis. Ook volwassenen met weinig
op een leerrijke trip doorheen het tijd vinden er hun gading in: ze zijn de
eersten om nostalgisch weg te dro
verleden van Groot-Kampenhout.
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men naar de tijd van toen !
Toch behelst dit album de beschrij
ving van alle historische gebouwen,
landschappen en specifieke instellin
gen van elke deelgemeente.

Dit pareltje van kijk- en leesvoer is te
koop in de plaatselijke handel.
Prijs 675 fr.
Ook bij de auteur, Tervuursestwg

1 /G, ]820 Steenokkerzeel (Perk),
tel. 02/751.89.62,
rek. 000-0449522-24.

