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Berichf aan de anderstalige inwoners van onze gemeente
Avis aux personnes de langue étrangère
Notice to the inhabitants of our commune
not speaking the dutch language
Bericht an die Anderssprachigen Einwohner unserer Gemeinde

BERICHT AAN DE ANDERSTALIGE INWONERS VAN ONZE GEMEENTE

'

Om de integroHe van andersicligen in onze gemeente te bevorderen is het belongrijk zo vlug mogelijk het Nederlands
aan te leren. In onze regio werden reeds enkele initiatieven genomen, i.a.

* voor volwaiienen ; door Open School Hageland te Haacht - tel. 016/60.75.75
- jezelf verstaanbaar maken en anderen begrijpen
- vooral conversatie.

* voor tchoolplichtij^c jonfteren ; door de werkgroep "Onthaalklas anderstalige nieuwkomers"

p/a Mikst vzw, Wildherenstraat 30, 1800 Vilvoorde - tel. 02/251.10.33.
Indien er voldoende belangstelling bestaat zouden er eventueel cursussen kunnen ingericht worden te Kampenhout.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het gemeentesecretariaat tel. 016/65.99.23. .

Afin de faciliter la communication entre citoyens, la commune de Kampenhout vous propose des cours de
néerlandais. Dans notre région, certaines initiatives ont déjó été prises, entre autres

* pour oJultei: par "Open School Hageland" a Haacht - tél. 016/60.75.75

- vous faire comprendre et comprendre les autres

^

- surtout la conversation.

* pour Ut jeunei cii couri je Kolarifé ; par "onthaalklas anderstalige nieuwkomers" p/a Mikst vzw,
Witherenstract 30, 1800 Vilvoorde - tel. 02/251.10.33.

£n fonction des inscriptions, des cours pourraient être organisés ó Kampenhout.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Ie secrétariat de la commune. - tél. 016/65.99.23.

r NOUCE TO THE INHABITANTS OF OUR COMMUNE NOT SPEAKING THE DUTCH lANGUAGE

To encourage integration of those persons in our commune, it is important they learn the dutch language as soon as
possible. In our district some initiatives have already been taken, as for instance :
* for gJulfi: door Open School Hageland-Haacht - tel. 016/60.75.75
- make yourself understood and understand the others
- mostly conversation.

* for youfhi of ichool

: Group "Onthaalklas, anderstalige nieuwkomers" p/a Mikst vzw, Witherenstraat 3^

B-1800 Vilvoorde - tel. 02/251.10.33.

If the demand proves sufficiënt courses might be organized in Kampenhout.
Those interested may contact the secretarial offices of the commune - tel. 016/65.99.23.

Dm die Einlebung für Anderssprachigen in unserer Gemeinde zu befördern, ist es wichtig so schnell wie möglich
Niederlandisch zu lemen. In unserer Umgebung wurden bereits einige Initiative ergriffen, u.a.
* für Erwachicnc von:"Open School Hageland" in Haacht, Tel. 016/60.75.75
- sich selber verstandlich machen und die Anderen verstehen,
- hauptsachlich Unterhaltung.

• für die ichulpflichfï^e Jugenj
von der Arbeitsgruppe : "Onthaalklas anderstalige nieuwkomers"
p.A. Mikst vzw, Witherenstraat 30, 1800 Vilvoorde, Tel. 02/251.10.33.
Wenn genügend Interesse besteht, könnten in Kampenhout eventuell Kurse eingerichtet werden.
Interessierte können Kontakt aufnehmen mit dem Gemeindesekretariat.

nen gedurende 5 jaar inkomens
steun ontvangen om inkomensver
lies te compenseren.

Milieu

Randvoorwaarden zijn :
• minstens een halve hectare land

Vlaamse Regering op 26 juni een
besluit goedgekeurd dat een subsi
dieregeling instelt voor bebossing van
landbouwgronden.
Deze subsidieregeling is specifiek

COMPOSTVAT

"Het College van Burgemeester en
Schepenen deelt mee dat de
Intercommunale Interzo opnieuw
een aantal gesubsidieerde cómpostvoor:
vaten ter beschikking heeft voor de
• landbouwgronden
inwoners van Kampenhout.
•marginale landbouwgronden leve
Een compostvat kan bij de
ren extra subsidie op
Intercommunale Interza aangekocht
• het aanplanten van een onderetage
worden aan de kostprijs van 800 fr.
extra subsidie op
^^elieve uw compostvat zelf of te • levert
de subsidie wordt gegeven vanwe
lalen op de maatschappelijke zetel
ge de Europese, federale en
van Interza, Hoogstraat 185 te
1930 Zaventem, zoniet rekent de

Intercommunale u 1.000 fr. extra
leveringskosten aan.
Van het moment dat u uw factuur
heeft ontvangen, kan u de milieu
dienst hiervan in kennis stellen d.m.v.

een copie van uw factuur. Zo kan u
aanspraak maken op de éénmalige

Vlaamse overheden

• de subsidie kan bekomen worden

voor aanplanting i.f.v. de houtsoort
maar kan nu ook bekomen wor

den voor de eerste 5 joor onder

stens 20 jaar bebost blijven.
Een folder met beknopte informatie
kan afgehaald worden op de
milieudienst van de gemeente.
Voor meer informatie kan U steeds

terecht bij de afdeling Bos en
Groen. Zij hebben een gratis bro
chure samengesteld waarin alle
details kunnen nagegaan worden.
Deze brochure kan aangevraagd

worden bij Afdeling Bos en Groen brochure Bebossing Landbouw
gronden, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Beliiardstraat 14-18, 1040 Brussel.
De Milieu-ambtenaar

houd.

• landbouwers in hoofdberoep kun

gemeentelijke tegemoetkoming van
800 fr. die het schepencollege haar
inwoners in het kader van de afvah
bestrijdingsproblematiek wenst aan
bieden. Dit aanbod blijft geldig
zolang de voorraad strekt".

bouwgrond bebossen
• het terrein moet wel verplicht min

W, Van Essche.

OPHALINGEN AUGUSTUS 1996
RESTAFVAL

GEI

GROF HUISVUIL

115,320 T

40,61 OT

Steenokkerzeel

188,9151

131,360T

25,760 T

29,560 T

16,980 T

Wezemb.-Oppem 170,145 T

109,420 T

37,045 T

47,7001

24,440 T

Kroainem

179,3451

141,9601

28,580 T

47,0801

22,320T

263,340 T

93,005 T

114,400 T

55,760T

Zaventem

SUBSIDIE VOOR BEBOSSING

Stortplaats

GRIMBERGEN

VAN LANDBOUWGRONDEN

Afnemer

VLAR

KAMPENHOUT

KAMPENHOUT VILVOORDE WILLEBROEK

V. GANSEWINKEL V. GANSEWINKEL

OPHALING OUD IJZER; 8,880 T

Richtlijn 20/80/92 heeft de

Stortplaats: KAMPENHOUT - Afnemer : VAN GANSEWINKEL

VUILNISZAKKEN

V

GLAS

19,560 T

188,1351

332,6801

In uitvoering van de Europese

PAPIER

39,620 T

Kampenhout

Vanaf 1 februari 1997 zijn in
Kampenhout de INTERZA - vuil
niszakken verplicht voor het rest
afval.
Deze zakken zullen verkrijgbaar

zijn aan 40 BE/stuk bij verschil
lende kleinhandelaars en bij het
gemeentebestuur.

ê

VLAR

VLAR

neem dan gerust contact op met 11 april 1997 voor kinderen van 7
Carla Rutgeerts op de sportdienst. tot 11 jaar.
(Tel. 016/65.99.75).
Informatie en inschrijvingsformulie
Een sportclub in de kijker: Turnen en ren zullen via de plaatselijke lagere
zwemmen kleuters en jongeren scholen van Kampenhout meegege

Sport

BGJG.

ven worden aan de kinderen.

Jcu^diporfweken
De sportweken welke werden geor
ganiseerd in 1996 kenden, zoals elk

Een 2e sportweek zal plaats hebben

TURNEN

jaar trouwens, een groot succes.

55+, 60+, 70+, 80+...

In 1997 zullen opnieuw 3 sportwe
ken worden georganiseerd.
De 1 e sportweek zal plaats hebben

de scholen).
De 3e sportweek heeft plaats van

25.8.97 t/m 29.8.97 voor jongeren
van 1 1 tot 16 jaar. (Info via het

tijdens de paasvakantie van 7 t/m

Reklaamblad).

Hef gemeentebesfuur, de sporfdiensf
Spo-Re-Ka en de sporfraad organi
seren Multisporf voor senioren.
Wot:op een aangepaste manier en
in een prettige sfeer maken we ken

van 18.8,97 t/m 22.8.97 voor kin

deren van 7 t/m 10 jaar. (Info via

nis met een aantal bekende en min

der bekende sporttakken.
Uiteraard spelen wij in op de sugges
ties van de groep.
Waor : Sportcentrum Spo-Re-Ka,
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout.
Wanneer : elke maandag van

^: 1 km

iiyi

14.00 tot IS.OOu.

Kom vrijblijvend eeni een kijkje
nemen !!!

Indien U meer informatie wenst.

%

In samenwerking met de Gidsenbond van Midden-Brabant werd er

sinds 1991 een experiment opgezet
om het streektoerisme in Kampen
hout te promoten en meer in het bij
zonder de "Witloofstreek".
Waar e.r in 1991 15 autocars

inschreven voor een volledige daguitstap door de streek waren dat in
1994 43 autocars en in 1996 62
autocars.

Het programma ziet eruit als volgt:
9.30 u : Aankomst te Kampenhout.

(De gids en de verantwoordelijke
voor

de

dienst

toerisme

van

Kampenhout verwachten U steeds
aan het restaurant waar 's middags
het middagmaal gebruikt wordt.

Kopje koffie (kennismaking met de
groep).
10.00 u. : Bezoek aan de tuinbouw

veiling Brava.
10.30 : Autocartocht langs de

Toerisme
prachtige kastelen. Op aanvraag
een bezoek aan de mooie gerestau
reerde 5t. Stefanuskerk.
12.00 u : Middagmaal.
14.30 u : Bezoek aan een witloofbe-

organisatie is het niet altijd even
gemakkelijk om op het juiste
moment een witloofbedrijf te vinden
in volle activiteit.

Indien er witlooftelers zijn waar we

drijf (traditioneel of hydrocultuur) nog geen contact mee hadden en
met mogelijkheid tot aankopen van
witloof.

die ook graag willen meewerken,

tegen vergoeding, om hun bedrijf te
16.00 u : Bezoek aan een brouwerij, laten bezoeken, neem dan contact
met bierproeverij.
op met Carla Rutgeerts. (Tel.
17.30 u : Einde daguitstap.
016/65.99.75).
Eventuele alternatieven kunnen De brochure van het "Wandelpad
steeds besproken worden met Carla Prosper Van Langendonck" is nog
Rutgeerts op de dienst voor toerisme, steeds verkrijgbaar op de Dienst
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout voor Toerisme, Zeypestraat 26,
(tel. 016/65.99.75).
1910 Kampenhout, tegen de be
Gezien het stijgende succes van deze taling van 25 fr.

portclub in de kijker
G.S.F - KAMPENHOUT
B.GJ.G.

1. De Gexinfiportfederatie it
een afdelinj van de Bond van
Grofe en Jonge Gezinnen.

Reeds vele jaren leren we de kinde
ren van Kampenhouf ZWEMMEN,
kunnen ze bij ons terechf om te TUR
NEN en kunnen zij ook aan VOL■".EYBALdoen,

Al deze sporten kunnen ze bij ons
enkel op een recreatieve manier
komen beoefenen, NIET COMPETI
TIEF.
3. TURNEN

en dit dank zij een goed team van
Voor verdere inlichtingen kan je
terecht bij ;

(2 maal per jaar), gegeven door

Elke woensdagnamiddag kunnen
kinderen van 4 jaar t.e.m. 10 jaar bij
ons komen turnen in de sporthal te
Kampenhout.

bekwame en gemotiveerde leer

De kinderen worden onderverdeeld

Sparrendreef IA, 1910 Kampen

krachten.

in 3 groepen :
-groep 1 : 2de kleuterklas

hout - tel. 016/65.78.21 .

2. ZWEMMEN

Een zwemreeks bestaat uit 10 lessen

Op een speelse en ongewongen
manier wordt er gewerkt in 4
niveaugroepen :

^Watergewenning ; (vanaf 3 jaar).
We trachten de angst voor het
water te overwinnen.

-Kleuterzwemmen : basisvaardighe
den van het zwemmen worden op
een speelse manier bijgebracht.
-Zwemmen : hier wordt intens geoe
fend op ademhaling, arm- en
beenbewegingen en de onderlinge
coördinatie.

-Vervolmaking : verbeteringen van

de zwemstijl, werken op uithouding,
behalen van een zwembrevet.

Deze zwemlessen vinden plaats op
een zaterdag tussen 9 en 11 u. in het
Sportcentrum Geerdegemvaart te

monitor: Nathalie Joostens

-groep 2 : 3de kleuterklas
monitor: Lieve De Ridder

-groep 3 : 1ste en 2de leerjaar
monitor: Greta Vandenbosch

4. VOLLEYBAL

Woensdagavond van 19.00 u tot
21 .00 u voor jong en oud. Zowel

meisjes als jongens, vrouwen als
mannen kunnen hier aan deelne

men. Dinsdagavond van 21.00 u tot
23.00 u uitsluitend voor jongeren.
Dit alles gebeurt onder toezicht van

Jempy Deheyn, die reeds jaren actief
is bij de G.S.f.

Nathalie - Caroline.

Nadien is er mogelijkheid om bij een
lekker drankje nog een gezellig bab
beltje te slaan.
Je ziet dat er bij de G.S.F. veel aan

Hoofdmonitor: Griet Meyer.

bewegingsopvoeding gedaan wordt

Mechelen.

Monitoren : Griet - Greta - Eugène -

monitoren.

Walter en Kris MERCKX-MICHIELS

RUSTHUIS MOLENSTEE
ZOEKT YRIJWILLIGERS

Wisf U dof er in rusfhuis Molensfee momenfeel 21 bewoners 90jaar of ouder
zijn ? Van de 60 bewoners zijn er 30 hulpbehoevend. Hiermee bedoelen wij
daf zij geholpen moeten worden om zich te wassen, te kleden, om naar het
toilet te gaan of om te eten en te drinken.
Het personeel dat zich met veel toewijding inzet voor de bejaarden komt
vaak handen en tijd te kort.
Wij willen een oproep doen tot vrijwilligers, die op geregelde tijdstippen,
enkele uurtjes kunnen vrij maken om een handje toe te steken bij het maoltijdgebeuren. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de direktie,

telefonisch op nr. 016/65.75.60 tussen 9 uur en 12 uur, of zijn welkom in
het rusthuis.

Personeel en bejaarden zullen U hiervoor dankbaar zijn.

EUGDRAAO

KICK-START

Het is alweer meer dan een jaar
geleden dat de gemeentelijke jeugd
raad van start ging met een drugpre
ventieproject, via een drugveertiendaagse. Sindsdien bleef de werk
groep niet op hoor lauweren rusten.

Er werd een projectverslag opgesteld
waarin zowel de opbouw van het
project als de inhoud van de veertien
dagen bondig worden weergegeven.

Dit projectverslag kan U verkrijgen
bij de gemeentelijke jeugddienst,
gevestigd in de gebouwen van het
OCMW.

nieuwe dynamiek op te starten naar
alle jongeren toe, zodat de jeugd

ren we een wedstrijd "maak uw
eigen radioprogramma".
verenigingen de kans krijgen om het Het programma dient uiteraard
betrekking te hebben op het thema
thema terug op te nemen.
Voor alle kinderen tussen 6 en 12 en kan opgenomen worden in een
jaar wordt op zaterdag 15 februari echte studio. Het winnende proT^
1997 een spelnamiddag georgani gramma wordt bekroond met een
seerd door de jeugdbewegingen. uitzending op een plaatselijke vrije
Aan alle kinderen wordt een gelijk radio.
aardig spelaanbod gebracht dat te Eveneens op zaterdag(avond) 15
maken heeft met snoepen, video februari wordt de winnaar bekend
spelletjes, TV en verslaving in het gemaakt tijdens een sensationele
algemeen. Voor de 1 3 tot 16 jari slotshow met fuif.
gen wordt, eveneens op 15 februari, Voor eventuele bijkomende infor
op het terrein van speelplein 't matie kan U steeds contact opnemen
Grobbeltje een Haast en Speed met de jeugdconsulente op het num
mer 016/65.04.70.
Race georganiseerd met opdrach
ten, informatie en een heuse cock-

Na afloop van de drugveertiendaagse vonden we dat aan de doelgroep
te weinig aandacht besteed werd.
Vandaar werd aan het permanent
armoede overleg de vraag gesteld tailbar-car. Ook hier draait alles om
om voor deze doelgroep de draad het thema verslaving, drugs, alcohol,
verder op te nemen.
kicks,...
Vanuit de jeugdraad wensen wij een Voor de 17 tot 25 jarigen organise6

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
VAN KAMPENHOUT

Dorpssfraal" 9 - Tel. 016/65 04 70
Het eerste werkingsjaar van het Plaatselijk Werkgelegenheids
agentschap van Kampenhout zit er bijna op,.,
Op 19 januari 1997 bestaat het PWA één jaar.
Het jaarverslag 1995 - 1996 en het financieel verslag werd door de
Raad van Beheer op 27 september 1996 goedgekeurd.

Het is wel verheugend te constateren dat een groot aantal mensen
terug werk gevonden heeft.

Op dit ogenblik is geen enkele bestaansminimumtrekker aan de slag.
4. V£RHAND£LING VAN DE PWA-CtiEQUES

(gegevens van Multiservice Cheque N.V. dd. 04.11.1996 - perio
de februari - september)

Hieruit enkele cijfers:
1. WERKLOZEN

(RVA-startlijstdd. 20.09.1995)
VROUWEN MANNEN TOTAAL

TOTAALAANTAL

Ambtshalve ingeschreven werklozen 38

22

60

Actieve werklozen

15

4

^t-actieve werklozen

9

4

19
13

üeen interesse

9
0

9

18

Vrijwillig ingeschreven

1

1

Niet-ingeschreven

5

4

9

Totaal aantal werklozen voor aanmelding stempelcontrole : 205
waarvan 124 vrouwen en 81 mannen.

De actieve PWA-krachten werken gemiddeld 30 u per maand,
(maximum toegelaten 45 uur),

1 mannelijke en I vrouwelijke vrijwilliger.

67

62

Lokale overheden

^"iderwijsinstellingen

De ingeschreven gebruikers ontvangen systematisch de vraag voor
eventuele herinschrijving.
Ook de werklozen die ambtshalve ingeschreven zijn, maar niet
actief zijn in het PWA, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met
de PWA-beambte.

Daorom volgende vraag oan de werklozen uit Kampenhout:
"indien u meent in aanmerking te komen voor PWA-werk of indien
u interesse heeft, neemt dan zo vlug mogelijk contact op met de

3. GEBRUIKERS

Privé-personen

5. WERKJAAR 1996- 1997

Voor tuinonderhoud, allerlei klusjes, kinderopvang, begeleiding van
bejaarden en zieken kan practisch onmiddellijk hulp aangeboden
worden maar de wachtlijst voor poetshulp groeit gestadig aan.

2. BESTAANSMINIMUMTREKKERS

Totaal ingeschreven gebruikers

Aantal uitgegeven cheques
; 3510
Aantal uitgegeven cheques op naam : 3340
Aantal uitgegeven naamloze cheques: 170
Aantal terugbetaalde cheques
42

PWA-beambte".

2

3
aan de mensen die een bestaansminimum trekken :

Wachtlijst: 14 betaalde gebruikers waarvan 12 voor poetsen en
2 voor poetsen en strijken
13 niet-betaalde gebruikers, allen voor poetshulp
De gebruikers vragen gemiddeld 16 u per maand hulp.
Op 17 oktober ontving het PWA een nieuwe RVA-lijst dd.
18,09.1996 met een daling van het aantal ambtshalve inge
schreven werklozen die in aanmerking komen voor PWA-werk :

"neem contact op met de maatschappelijke werkers van het
O.C.A^.W. van Kampenhout. Zij onderzoeken de voorwaarden tot
aanvraag van PWA-werk".(telefoon : 65 53 32 of 65 74 63).
Practische regelingen:
Het PWA is telefonisch bereikbaar alle dagen tussen 08.30 u en
12.00 u : ter plaatse tussen 10,00 u en 12,00 u en na afspraak, op
het nummer 65 04 70.

TOTAALAANTAL

VROUWENMANNEN TOTAAL

Ambtshalve ingeschreven werklozen 32

13

45

Verlofregeling : van moandag 23.12,96 tot en

Actieve werklozen

12

7

19

02,01.1997.

Niet-actieve werklozen

16

9

25

Vrijwillig ingeschreven

0

1

1

Voor dringende gevallen bij afwezigheid :
PWA-STEENOKKERZEEL

Reden van deze daling zijn :
- opnieuw werk : 8
- vrijstellingen : 5
- verhuis

:1

- pensionering : 1

Tervuursesteenweg 45
02/751 71 39
Lieve THIELEMANS,
PWA-beambte.

'AMIAANAKTIE
lepra-, en

gedeeltelijk dezelfde, en beide ziek
tes kunnen dichtbij huis behandeld

DAMIAANAKT1£-W£EKEND :
25-26 JANUARI 1997

Damiaanaktie is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet
voor de lepra- en tuberculosebe

strijding in de derde wereld.
Damiaanaktie
medewerkers

stuurt
naar

ibc-besirijding

worden.

Genezen is haast goedkoper dan
begraven.

Belgische
landen

in

Afrika, Azië en Zuid-Amerika, en
investeert ook in de opleiding van
lokale medewerkers om zo een

aanpak op lange termijn te verze

willen verspreiden In hun straat of
gemeente, of mensen die stiften wil
len verkopen. Alle hulp is welkom.
Weet dat een intensieve verkoop
gedurende twee uur aan een waren
huis al snel 2.400 frank oplevert, de
waarde van twee medicamentenku-

Momenteel behandelt Damiaan

aktie 60.000 leprapatiënten en
45.000 tuberculosepatiënten. Da
miaanaktie heeft 1.200 frank nodig
om één patiënt te kunnen genezen.
1.200 frank om de medicamenten
te kopen. 1.200 frank voor een

keren. Om de nodige fondsen te
verzamelen organiseert Damiaan
aktie jaarlijks, elk laatste weekend mensenleven. Hoeveel mensenle
van januari, een nationale campagne. vens wilt U vandaag redden ?
De campagne van 25-26 januari Stort nu op het nummer:
1997 vraagt aandacht voor de 000-00000 75-75. Want genezen
drie miljoen slachtoffers die TBC is haast goedkoper dan begraven.

ren voor lepra of TBC.
Wil je Damiaanaktie concreet steu
nen dan kan dat door onderstaande

strook op te sturen of te faxen naar
Walter van Wouwe, Damiaanakti^

Leopold II laan 263, 1081 Brussel,

tel.

02/422.59.23

of

02/422.59.00.

jaarlijks eist en de strijd die
DAMIAANAKTIE

Damiaanaktie levert.

PCR 000-00000 75-75.
LEPRA EN TUBERCULOSE

Zoals

Damiaon

vecht

ook

KOSTBARE TIJD GEVRAAGD

Damiaanaktie nog dagelijks voor
hen die getroffen worden door
lepra. Met dezelfde gedrevenheid
zet Damiaanaktie zich vandaag ook
in om tuberculose uit de wereld te

Wij zoeken nog mensen die folders
-S-C-

□ Ik wil graag in mijn straat of gemeente massakrantjes bussen

helpen. Beide ziektes zijn armoedeziektes waarvan de slachtoffers vaak
terechtkomen in een vicieuze cirkel

□ Ik wil graag twee uur stiften verkopen tijdens het weekend
van 24, 25 en 26 januari 1997.

van uitstoting en sociaal isolement,

Tuberculose eist jaarlijks drie miljoen
doden, en is hiermee één van de

belangrijkste doodsoorzaken van
deze tijd. Gecombineerde lepra- en
tuberculoseprogramma's vormen
een gepast antwoord om de drama
tische opmars van TBC af te rem
men, en om tegelijkertijd de aan
dacht voor lepra niet te verliezen.
Bovendien zijn er gelijkenissen tussen
beide ziektes : de bacillen zijn ver
want, de geneesmiddelen zijn

Aan het warenhuis

In de gemeente
Naam

:
•.

Adres

Telefoon.

We nemen dan verder contact met u op. Alvast bedankt voor
uw solidaire inzet.

fax

>[RICHT AAN
DE BEVOLKING

e van Burgemeesfer en Schepenen deelt mee dat de
administratieve- en politiediensten uitzonderlijk open zijn
op maandag 23.12.1996 van 17.00 - 20.00 uur

«IN

en maandag 30.12.1996 van 17.00 - 20.00 uur

I GESLOTEN dinsdagavond 24 en 31.12.1996.
fy De bibliotheek zal gesloten zijn op 24 en 3].12.1996 vanaf 16.00u.
Vervanqintj ophalin<^ GFT en Restafval voor Kerstmis 25.12.1996
en nieuwjaar 1.1.1997

KAl - wordt vervangen op maandag 30.12.1996
KA2 - wordt vervangen op dinsdag 31,12.1996
KA3 - wordt vervangen op dinsdag 31.12.1996
1^4 - wordt vervangen op donderdag26.12.1996

BUKAOIE,

Oudercomité en Leerkrachtenteam

BUtCA!DIE
organiseren op
Zondag 23 februari 1997
niet zo maar een school.

Om 14 u 30

u.

• met professionele animatie door Clown Bobo
• alle kinderen komen verkleed

• de groten zijn ook welkom en kunnen "rustig"
kijken, iets drinken of een hapje eten.

SPORTCOMPLEX TE BERG

Inkom :
GROOT EN KLEIN
IEDEREEN ZAL WELKOM ZIJN

i Voorverkoop :

70,- fr.

60,- fr.

EZONDHEIDSPROMOTIE
VLAAMS BRABANT
WERK MEE AAN

Boortmeerbeek, Haacht,

GEZONDHEID IN UW

bergen, Tremelo, Rotselaar en
Kampenhout een 'regionale gezond
heidsraad' opgericht worden.
Het is belangrijk dat naast beleidsver
antwoordelijken ook andere mensen

REGIO

de contactpersoon van het provin
ciaal preventieplatform Vlaams-

Keer

Brabant mevr. Lieve Saerens,

Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven,
tel. 016/26.73.30.

Hef provinciebesfuur VlaamsBrabanf wil de gezondheid bevorde
ren binnen de provincie. Zij wil een deel uitmaken van deze raad.
gezonde levensstijl promoten. In een Bent u gezondheidswerker, persoon
eerste fase wenst ze te werken aan lijk of via een sociaal-culturele ver
het opsporen van baarmoederhals eniging geïnteresseerd in de uitbouw
kanker, gezonde voeding, matig van deze gezondheidsraad in uw
omgaan met alcohol, verstandig regio, dan vragen we u om contact
zonnen en tabakspreventie. Ze op te nemen met:
rekent hiervoor op een intense -de regio-verantwoordelijke dhr.
samenwerking met de gemeenten.
Om de gemeenten maximaal te

ondersteunen is de provincie opge
deeld in 10 gezondheidsregio's.
Binnenkort zal in de regio

Tom

Aertssens, contactadres :

Vlaamse Kankerliga - afdeling
Vlaams-Brabant, Justus Lipsiusstraat
26,

3000

Leuven,

tel.

016/23.00.91 of

Stress bij pubers
STRESS BIJ PUBERS:
EEN ERNSTIG PROBLEEM!

Stress op het werk, op de weg en
zelfs thuis... Het is voor elke volwas
sene een bekend fenomeen.
Minder evident wordt het als we

over pubers spreken. Toch kunnen
ook zij te kampen hebben met
"negatieve stress",
"Stress" is een biologisch gegeven :
elke impuls veroorzaakt een ner
veuze spanning. Of deze spanning
als "positief " of als "negatief" wordt
ervaren, hangt af van de manier
waarop wij impulsen verwerken.
Éénzelfde gebeurtenis kan voor de

ene persoon een aanleiding zijn om

eens flink orde op zaken te stellen in
zijn leven, terwijl een ander alleen
maar roept en tiert of, integendeel
zich in een hoekje opsluit. Slecht
verwerkte spanningen veroorzaken
negatieve stress, die de oorzaak is

van heel wat geestelijke en licha
melijke klachten.
Ook bij puberi !
De zoektocht naar een eigen iden
titeit en naar een harmonieuze rela

tie met de omgeving veroorzaakt bij
pubers een grote innerlijke span

een leefomgeving creëren waari
de jongere tot rust komt en waarin
hij zijn gevoelens eerlijk kan uiten.

Ook moeten zij hem/haar leren
om op een constructieve manier
met spanningen om te gaan.

Maar hier knelt het schoentje. Want
leiden volwassenen vaak zelf niet
een overbezet en chaotisch leven,

zonder de nodige rustpunten ? De
vraag is dan ook of we veel risico
vol en zogezegd "uitzinnig' gedrag

van jongeren niet veeleer moeten
interpreteren als een poging om het
le" stress kan soms zwaarder door
wegen dan de "stress van elke dag". teveel aan negatieve stress kwijt te
Van ouders wordt verwacht dat zij spelen.
ning. Deze zogenaamde "structure
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Donderdag 20.3,97 Bloemschikken - KVLV Kampenhout
Maandag 24.3,97 "Eenvoudige massage geven en krijgen" - KVLV N,0.

JAUUAIll

Elke zoterdag

Kaartspel KWB - zaal Pcx - aanvang 19.45 uur

Woensdag 26.3,97 Bloemschikken KVLV Reist

Elke maandag
Elke dinsdag
Woensdag 8.1,97
Dinsdag 14.01.97
Woensdag 15.1.97

Vreemde dansen - KVLV N.0, van 20 tot 22 uur
Turnen KVLV Reist
Koken in de Wok - KVLV N.0.
Bioemscfiikken KVLV Berg
Bloemschikken KVLV Reist

Donderdag 27,3.97 Bloemschikken Culturele Kring - Onder de Toren Berg - 20 u.
Stoelhoes - KVLV Kampenhout
Plat karton en stof verwerken tot dozen - KVLV Buken
■Apwr

Zondag 19.1.97

Mosselfeest - schoolcomplex Berg
Koninklijke fanfare De Toonkunst
Donderdag 23.1,97 Bloemschikken Culturele Kring - Onder de Toren Be^ - 20 u.
Dinsdag 28.1.97 "Hoe kan je je kind zelfvertrouv/en geven" KVLV N.0.
Zjjjjdog in januari Bezoek centrum voor het Beeldverhaal Brussel -

Dinsdag 1.4 en 8,4 Turnen KVLV Reist
Donderdag 3.4-10.4-17,4 Stoelhoes - KVLV Kampenhout
Donderdag 3.4.97 5(K Kookles KVLV Reist
Zaterdag 5.4,97 Kaartspel KWB - Zaal Pax - aanvang 19,45 u.

Zaterdag 5,4
mmmmmmmmmmmmmÊmmmmm en zondag 6.4
Maandag 7.4
Woensdag
9.4.97
Zondag 2.2.97
"Gezond slapen" KVLV N.0.
Davidsfonds

Maandag
3,2 -17.2 - 24,2

Woensdag 16,4

Kookles KVLV Reist
Eenvoudige mossage KVLV Buken
Op reis met KVLV Kampenhout
Bloemschikken KVLV Reist

Donderdag 17.4

Sjabloneren - KVLV N,0.

Maandag 14.4

Vreemde dansen - KVLV N.0. van 20 tot 22 uur

Elke dinsdag
Turnen KVLV Reist
Woensdag 5.2
Bloemschikken KVLV Reist
Donderdag 6,2,97 Karton verwerken tot dozen - KVLV Buken
Zaterdag 8.2.97 Concert Koninklijke Fanfare De Eendracht
Donderdag 13.2.97 Bloemschikken Culturele Kring - Onder de Toren Berg
Zaterdag 15,2.97 Kaartspel KWB - Zaal Pax - aanvang 19.45 uur
Zondag 16.2,97 Lourdesfeest KVLV Kampenhout
Woensdag 19,2.97 Soufflés, mousses, flans en bavoroises - KVLV N.0.
Donderdag 20.2,97 Bloemschikken - KVLV Kampenhout
^
Sjabloneren - KVLV Berg
Zo.crdag 22,2.97 Degustatieavond - VGSK Kampenhout - Zaal Pax
Donderdag 27.2,97 Kookles koude buffetten - KVLV Berg
Eind februari
Vastenbezinning - Davidsfonds

Eetdogen - Koninklijke fanfare De Verbroedering
Gemeenschapsscholen Ter Bronnen -17 u.
Vergadering 5()t- KVLV Kampenhout

Zaterdag 19,4.97 Fusieconcert - Zaal Pax - inrichting Kon, Fanf. De Toonkunst
Gildenbal - Kon. St Sebastiaansgilde - Zaal Bloemenhof
Zondag 20.4
Opendeurdag KWB - Zaal Pax
Maandag 21.4
Werkprogramma BBB - KVLV N.0.
Dinsdag 22,4
Sjabloneren - KVLV N.0,
Woensdag 23,4 De Kruidentuin - KVLV N,0.
Donderdag 24,4 Bloemschikken Culturele Kring - Onder de Toren, Berg - 20 u.
Vrijdag 25,4
Bloemschikken KVLV Kampenhout
Zondag 27.4
Feestvergadering KVLV N.0.
Open Deur KVLV Kampenhout
Ergens in april
De waarde van het Esperanto door Frans Croon
Davidsfonds

Zaterdag 1.3 -15.3 Kaartspel KWB - Zaal Pax - aanvong 19.45 uur
Zondag 2.3,97
Maandag

Alleenstaanden KVLV Reist

Donderdag 8.5

3;3-]0.3-]7.3

Vreemde dansen-KVLV N,0,

Zaterdag 10,5
Woensdag 14,5
Donderdag 15.5
Woensdag 21,5
Woensdag 28,5
Donderdag 29.5

Maandag 3,3,97 Middagvergadering 5{H KVLV Kampenhout
Maandag 3,3,97
Elke dinsdag
Woensdag 5.3

Plat karton verwerken tof dozen - KVLV Buken
Turnen KVLV Reist
Kookles KVLV Reist

Donderdag 6.3,97 Sjabloneren - KVLV N,0.
Woensdag 12,3,97 Bakles - allerlei koekjes - KVLV N,0.
Zondag 16,3,97

Toneel Adriaon Brouwer - Mechels Miniotuurtheoter •
Zaal Pax - Davidsfonds i.s.m. Landelijke Gilde

Koningsschieting - Kon, Sebastiaansgilde
Sportstadion Kampenhout
Bloemenverkoop - KVLV Berg
Koken met kruiden - KVLV N.0,
Bloemschikken KVLV Kampenhout
Spreekavond; Incontinentie - KVLV Buken
Reis: Verrassend Limburg - KVLV N.0,
Bloemschikken Culturele Kring
Onder de Toren Berg - 20 u.
e^concert Kon. Fanf. De tènK
Kampenhout

Dinsdag 18.03.97 Koken - Feestelijk en toch gezond - KVLV Berg
Woensdag 19,3,97 Zelf wijn maken-KVLV-N,0.
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OPLEIDINGSPROJECT IN HET KADER VAN DE FLEXIBELE PROGRAMMATIE 1997
GEZINS- EN BEJAARDENHELPSTER
1. DOELSTELLING

De Opleiding leidt tot het brevet van
gezins- en bejaardenhelpster. Dit
officieel bekwaamheidsattest is ver
eist bij een tewerkstelling in de thuis

zorg (een dienst voor gezins- en

bejaardenhulp) of bij een tewerkstel
ling in een rusthuis voor bejaarden.

-sociale instellingen, begrippen
over sociale wetgeving en over
gezinsrecht
-gezondheidsleer en eerste zorgen,
kinderverzorging, verzorging van

bejaarden en gehandicapten
-psychologie en toegepaste pedagoSie.

-huishoudelijke opleiding
2. DOELGROEP

Werkzoekenden die gemotiveerd
zijn om te werken als gezins- en
bejaardenhelpster.

* Stage (650 uur)
-in een kinderdagverblijf of in een

Aantal deelnemers :

5 cursisten

5. PRAKTISCHE INFORMATIE
]. SOLIDARITEIT
VOOR HET GEZIN

Paleizenstraat 2 - 1030 Brussel

Opleidingsplaats:
Molenbeek, Gemeenteplein.
2. OCMW HALLE

A. Demaeghtlaan 30 - 1500 Halle

rusthuis voor bejaarden (I 50 uur) Opleidingsplaats: idem
-bij een erkende dienst voor gezins- Verantwoordelijke :
en bejaardenhulp (500 uur)
Mevrouw An De Bisschop

3. PROGRAMMA

• Theorie (500 uur)
- plichtenleer

veer 10 maanden)

Tel. 02/361 16 16
4. ORGANISATIE EN DUURTIJD

Periode : van 6 januari 1997 tot en

• Duur: 1.150 opleidingsuren (onge

met 30 oktober 1997.

BESTRIJDING VAN CRIMINALITEIT;

MAAK ZELF OOK EVEN TIJD,
T IS EEN WERK VOOR IEDEREEN,
LAAT HIERIN DE POLITIEDIENSTEN NIET ALLEEN
HOE HELPT U ONS ?

maakt u zo vlug mogelijk over aan

Indien U zaken opmerkt die U storen de politiediensten :
of verdacht lijken, tracht dan de POLITIE KAMPENHOUT
informatie te noteren die een ant 016/65.99.61
woord geeft op de volgende vragen :
RIJKSWACHT KAMPENHOUT
PERSONEN

(aantal, beschrijving, kledij)
VOERTUIGEN

(nummerplaat, kleur, type)
TIJDSTIP

(dag, uur, duister, bijzonderheden)

016/65.52.30
24/24 RIJKSWACHT ASSE
02/451.22.11
OPENINGSUREN RIJKSWACHT
KAMPENHOUT

Alle werkdagen van

GADESLAAN, NOTEREN &

08.00 tot 12.00 u.

MELDEN AAN

13.00 tot 17.00 u.

POLITIEDIENSTEN

donderdagavond van

"Ga zelf nooit tot de aktie over"
De gegevens die u hebt verzameld

17.00 tot 20.00 u.

Eerste zaterdag van de maand
08.00 tot 12.00 u.
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LANDBOUW

Op 20 augustus 1996 verscheen in het
Staatsblad het KB van 02.07.96 dat
moet instaan voor de registratie van

schapen, geiten en hertachtigen.
Het gemeentebestuur van Kampenhout
doet een oproep aan de bezitters van
deze diersoorten om zich in regel te
stellen met de geldende reglementering
en alle dieren die vertrekken uit het

beslag waar het geboren werd of ten

laatste op de leeftijd van 6 maand, met
een erkend oormerk te merken en een

inventaris hiervan op te sturen naar het
Provinciaal Verbond van Dierziekten-

bestrijding Kruisstraat 24, 3061

Leefdoal, 02/767.68.73.
Deze inventaris moet vóór 15 januari
1997 op bovenvermelde dienst toe
gekomen zijn.

Verkeer
In navolging van de beleidslijn "ver Tegelijkertijd wordt er een veilig De volgende faze in een veiliger ver
keersveiligheid" \A/ordt op dif ogen voetpad aangelegd tussen de keersbeleid is het verbeteren van de
blik de laatste hand gelegd aan het gemeentelijke kleuterschool en de voetpaden in de centra,
verbeteren van de veiligheid rond de gemeentelijke
lagere
school
Zo zal er in 1997 begonnen worden
gemeentelijke kleuterschool in de (Middenstraat).
met een hedendaags voetpad in de
Bergstraat.
Voor 1997 staat de verkeers

Bergstraat.

veiligheid van de Neder-

okkerzeelse scholen op het
m

programma. Buken volgt na de
Aquafin werken. Alle Kampenhoutse scholen zullen dan een

veilige omgeving hebben.

i

Maar... verkeersveiligheid begint bij U ! Hou u aan de snel
heidsbeperkingen ! Geef voorrang aan de zwakke weggebrui
kers (voetgangers - fietsers) !!

Openbare
BIBLIOTHEEK

TRITSSTRAAT

OPENINGSUREN :

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

16.00-20.00
16.00-20.00

rm

14.00- 18.00

16.00-19.00
17.00- 19.00
10.00-13.00

Yanaf 14 december kunnen er CD'i ontleend werden!

Voor 1997 voorzien wij het gebruik van CD Rom en Internet
Loop eens langs
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EMEENTEBE&ROTING 1997
OVERZICHT
GEWONE DIENST

2.1 Pertoneeliuitgaven

]■ Ontvangsten

Het totaal bedrag van de rubriek "personeel" bedraagt

De gewone dienst voorziet 287 452 525 fr. in het eigen

105 859 690 fr. waarvan 32 186 761 of 30,4%
wordt terugbetaald door de overheid.

dienstjaar en 43 910 393 fr. als totaal van het vorige
dienstjaar, zijnde een algemeen ontvangstentotaal van

331 362 918 fr.

Deze rubriek omvat:

Onderverdeeld volgens de verschillende begrotingsrubrie
ken geeft dit:

-De lonen, wedden, vergoedingen van het vastbenoemd, gesco en tijdelijk personeel.
-pensioenen van gewezen mandatarissen

-De patronale bijdrage voor sociale zekerheid en pen

6 311 000 fr prestaties(5 983 000 in 96)
of 2,2%
247 252 128 fr. overdrachten(240494638 in 96)of 86%
33889397 fr schuld(38 249 197 in 96)
of11.8%

sioenen.

2.2 Werkingikoften
Het totaal krediet van de "werkingskosten" 1997 is
58 539 725 fr. tegenover 58 925 551 fr. in 96.
De werkingskosten vertonen een status-quo.

De voornaamste ontvangstenposten in de begroting
1997 zijn:
-Gemeentefonds
31 1 59 382(+3,2%)
-Dividend TGEK
30 000 000 fr.

2.3 Overdrachfen

-Tussenkomst van de ouders

in het leerlingenvervoer
-Bijdragen van de overheid in de
werkingskosten van het onderwijs
- Begraafplaatsconcessies
-Inschrijvingsgeld muziekschool
-Sport
-Jeugdzorg subsidie
-Dividend Havi-TV
-Retributie VMW

-Intresten termijnrekeningen

Het totaal van deze rubriek bedraagt 72 550 868 fr.
tegenover 71 625 908 fr. in 96.
Deze rubriek omvat volgende voornaamste kredieten :
-22 766 442 fr. bijdrage in de werkingskosten van het

500 000 fr.
3 029 959 fr.
1 200 000 fr.
800 000 fr
1 860 000 fr.
71 1 340 fr.
280 000 fr.
1 16 000 fr;
2 800 000 fr.

OCMW

- 5 500 000 fr. bijdrage brandweer.
- 1 208 777 fr. kerkfabrieken
-37 015 398 fr. huisvuil, ontsmetting, reiniging.
rs
2.4 Schuld

Het sociaal im pulsfonds(3 081 623 fr.) wordt door het

Het totaal bedrag van de rubriek "schuld" 1997 is
geraamd op 80 442 002 fr. tegenover 81 379 107 fr.

OCMW gebruikt.

in 1996.

2. Uitgaven

-77 531 825 fr. leningen ten laste van de gemeente
- 4 286 566 fr. leningen ten laste van de overheid.

De uitgaven van de gewone dienst - eigen dienstjaar zijn geraamd op 317 392 285 fr. en onderverdeeld in
de volgende rubrieken :

3. Overboekingen

Er worden voor 8 710 000 fr. buitengewone werken
gefinancierd met overboekingen uit de gewone dienst.

Personeel

105 859 690 fr.(105 492 737 fr. in 96)of 33,35%
Werkingskosten

BESLUIT

58 539 725 fr.(58 925 551 fr. in 96)of 18,45%
De begroting 1997 sluit in het eigen dienstjaar af met
een mali van 29 939 760 fr.
Het geraamd begrotingsresultaat (rekening gehouden
met de overboekingen) is - 39 205 912 fr.

Overdrachten

72 550 868 fr.(71 625 908 fr. in 96) of 22,85%
Schuld

80 442 002 fr.(81 379 107 fr. in 96) of 25,35%
14

De gewone <Jienif sluit af met een algemeen resultaat
van :

u

326 658 437

O

287 452 525

geraamd begrotingsresultaat
vorig jaar

+ 43 910 393
+ 4 704 481

BUITENGEWONE DIENST

De buitengewone dienst sluit af met een batig saldo van
544 950 fr.

De trekkingsrechten uit het investeringsfonds bedragen
op 31 december 96: 24 230 741 fr., en worden aan
gewend voor het Marktplein.

BEGROTING 1997 - BEUSTINGEN

1. Milieubelasting(was 4500 in 1996)
2 500 voor gezin van 1 persoon
3 500 voor gezin van meer dan 1 persoon
De zogenaamde sociale toelage valt weg.

2. Vuilniszakken (nieuw)
40 fr. per stuk.

3. fluis-aan-huis verspreiding van
drukwerken met handelkarakter (nieuw)
0,25 fr. per exemplaar.
Per 01 januari 1997 moet iedereen die reclame verspreidt
een aangifte doen op het gemeentehuis!

4. Sluikstorten (nieuw)
15 000 fr. minimum.
5. Retributie voor werken voor derden

1 000 fr. per uur/per persoon
2 000 fr. verplaatsingskosten

6. Tweede en/of derde minicontainer(GFT)
1 000 fr. per container

7. Opcentiemen op leegstand en verkrotting
50 opcentiemen op heffing gewest
8. Personenbelasting
6%

Verhoging geboortepremie
van 1 500 fr naar 2 500 fr.

9. Onroerende voorheffing
950 opcentiemen
15

TABEL 6 UIT TE VOEREN INVESTERINGEN 1997

104

1000000

KartoSrafische databank

500000

Informatica

124

1000000

Dak huis Bergstraat
Oud gemeentehuis ereloon

1 000000

131

Bureaumeubilair

300000

330

Gebouw ereloon
Radioinstallatie

500000

421

423

500.000

Informatica

1 000000

Voertuig

1 000000

Stelplaats
Bergstraat voetpaden

8000000
• 12 500000

Stationsstraat, Bosstraat

4000000

Vaartstraat

2 500000

De Hutte

5400000

Tritsstraat

9 500000

Ereloon

1 000 000

Perksesteenweg
Voertuig

4000000
700000

Verkeersregeling schoolomgeving NO

850000

Mobiliteitsconvenant

500000

30 788426

521

Marktplein

562

Informatiepanelen

300000

761

Informatica

100000

767

Afsluiting
Informatica

500000

400000

KFOLVROUW

760000

790

878

879

Pastorij Kampenhout
Pastorij Bukeri

7 500000

Kerk Kampenhout ereloon

2000000

1000000

Gedenkzuil

200000

Grafkelders

1 250000

Geluidsmeter

300000

Onderhoud waterzuiveringsstation

300000

TOTAAL: 101 148 426
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