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Burgerlijke Stand

BEGRAVINGEN -

WIJZIGING TARIEVEN

GRAFCONCESSIES

De retribuHe voor de grafconcessie,

urnekelder of columbariumnis die

voor de eerste mooi wordt verleend

wordt vanaf 1 november vastge

steld ais volgt:

* concessie voor 30 jaar van 2 m2:

a) 30.000,-fr inwoner van
Kampenhout;

b) 60.000,-fr niet-inwoner van
Kampenhout;

* concessie voor 50 jaar van 2 m2:

a) 50.000-fr inwoner van
Kampenhout;

b) 100.000-fr niet-inwoner van
Kampenhout;

De concessie voor 30 jaar is slechts
lx vernieuwbaar voor een termijn
van 10 jaar. De concessie voor 50
jaar is 2x vernieuwbaar voor een
termijn van 10 jaar. De kostprijs
voor een vernieuwde concessie

bedraagt:

a) 20.000,-fr voor een inwoner
van Kampenhout;

b) 40.000,-fr voor een niet-inwo
ner van Kampenhout;

De begraving in gewone grond of

een bijzetting in een gewone nis
blijft kosteloos en dit voor een
periode van 1 5 jaar.

HUWELIJKEN -

AANVULLING

In de vorige gem'eenteberichten

werd vermeld dat er op zaterdag

kon getrouwd worden, dit is echter

slechts mogelijk van II.OOu tot
12.00u.

Voor alle duidelijkheid zetten wij
hier alle mogelijkheden nog eens o^
een rijtje. Er kunnen dus huwelijke.,
voltrokken worden op volgende
dagen:

* Dinsdag van ]5u30- 16u30 en

van I9u30 - 20u30; .

Vrijdag van lO.OOu - 16.00u;

* Zaterdag van I I.OOu - 12.00u;

en dit met uitzondering van wette

lijke en reglementaire feestdagen.

Voor eventuele bijkomende inlich
tingen kan U steeds terecht op de
dienst Burgerlijke Stand diensthoofd
KurHans (016/65.99.34) ^

UURREGELING EINDEJAARSPERIODE
i De gemeentediensten zullen gesloten zijn op 25 en 26 december en op
U 1 januari. Op 2 januari zijn onze diensten open tot 11 uur. De bibiio-
I theek zal gesloten zijn op 25, 26 en 27 december en op 1 januari. Het
containerpark zal op 24 en 31/12 gesloten zijn om 18 uur.
Het gemeentebestuur en personeel wensen u

prettige eindejaarsfeesten
en eengeCuffig 1998

KOM OP TEGEN

KANKER

Resultaat van de actie:

Verkoop roosjes:

Zitpenningen

gemeenteraadsleden:

Golden Oldies Party

Ontbijtservice:

48.710

8.000

10.000

61.000

Wij danken alle medewerkers voor
hun belangeloze inzet



INFO:

OCMW RUSTHUIS

KAMPENHOUT

VANGT REEDS

110 JAAR DE

BEJAARDEN OP.

Uit de notulen van de 'Bestuurraad

der Burgerlijke Godshuizen van
"^ampenhout " blijkt dat er in I 887,
zeven behoeftige personen, die
geen onderkomen hadden of

bejaarde personen gehuisvest
v/aren in de oude boerderij. Er was
geen sprake van verzorging. Mede
door de onverantwoorde woonom

standigheden werd door de
bestuurraad, de opdracht gegeven
voor het maken van bouwplannen
voor "un höpital met hospice". Deze
plannen werden voorgelegd op 6
april 1887.

Het hospitaal met operatiezaal
werd gelijkvloers gesitueerd en de
kamers voor de bejaarden werden
op de verdieping voorzien. Omwil
le van medische en hygiënische
redenen werden deze plannen ech
ter door de bevoegde overheids

diensten afgekeurd.

Op 26/2/1890 werden de nieu
we plannen voorgelegd van het
"hospice". Het eerste gedeelte werd
in 1892 voltooid en in 1904 werd

de voorste vleugel van het vroege

re Sint Jozefrusthuis gebouwd.

Sinds februari 1992 wonen de
bejaarden in het nieuwe en moder
ne Rusthuis Molenstee. De naam

werd opgegeven naar de nabijheid
van de plaats, waar de molen in
1914 afbrandde.

De 60 bewoners verblijven in een
van de vier leefgroepen, nl. de
Rotstuin, de Watertuin, de Heidetuin

of de Kruidentuin.

Veel aandacht wordt er gegeven

aan de gezellige en praktische
ruimtelijke inrichting van het
gebouw en de omgeving

Het zijn echter mensen die een
familiale sfeer creëren. Het perso
neel zet zich in voor een aangepas
te verzorging, zodat de bewoners

er een nieuwe thuis vinden.

Voor alle inlichtingen:

Rusthuis Molenstee,

Gemeenteplein 1,

1910 Kampenhout,
tel. O I 6/65 75 60.

HET PERMANENT ARMOEDEOYERLEG KAMPENHOUT

is een samenwerkingsverband waarin alle welzijnsdiensten werkend in Kampenhout worden uitgenodigd.:
Dit overlegplatvorm wordt gestuurd vanuit het O.C.M.W. Kampenhout.
de Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg van het P.A.O. organiseert een informatieavond.

OMTRENT DEMENTIE "

Er wordt info gegeven omtrent de ziektebeelden van dementie en verwardheid bij bejaarden en over de wijze
van hiermee om te gaan als partner, kind, familielid ,vrijwiller, vriend, kortom als mens.
Met als centrale spreker : DR. Peter Lybeert, geriator

DE INFORMATIE-AVOND IS GRATIS EN VINDT PLAATS IN DE VERGADERZAAL

VAN HET O.C.M.W, KAMPENHOUT,

DORPSSTRAAT 9 OP MAANDAG 19 JANUARI 1998 OM 20U. j



Milieu

VERGUNNINGSPLICHT

VOOR MESTZAK!!

De gemeente wenst belanghebben

den er op te wijzen dot de opslag
van mest, zowel in vaste opslag
plaatsen als in mestzakken of
foliebassins, milieuvergunningsplich-
tig is !! (rubriek 28.2)

Het VLAREM bepaalt ondermeer dat:
*  een tijdelijke vergunning klasse 2
'kan verleend worden voor een

beperkte opslag
-  tot 100 m^ in woongebied

-  tot 1000 m' in woongebied

met landelijk karakter
«  in agrarisch gebied kunnen geen

tijdelijke vergunningen worden
afgeleverd ! !

-  tot 5000 m3 is de inrichting
meldingsplichtig (klasse 3)

- boven 5000 m3 is de inrich

ting vergunningsplichtig (klas
se 2)

Belangrijk !!:
- Het al dan niet regelmatig ver

plaatsen van de mestzak, afhan
kelijk van de noodwendigheden
verandert niets aan de meldings-
of vergunningsplicht.

- Naast het VLAREM-vergun-
ningsplichtig zijn, is het tevens
verplicht een bouwvergunning
aan te vragen voor het gebrui
ken van een mestzak of een
foliebassin.

De Milieu-ambtenaar.

W. Van Essche.

BELOFTE MAAKT SCHULD !!

3 DECEMBER 1997

OPENING GEMEENTELIJK

CONTAINERPARK ! !

Een efficiënt en mensvriendelijk afvalstoffenbeleid - Het is een doel

stelling die het gemeentebestuur nu reeds verschillende jaren tracht te
verwezelijken. Als voorlopig sluitstuk van dit beleid is het gemeentebe
stuur er in geslaagd om haar langverwacht gemeentelijk containerpark^
voor U open te stellen.

Het containerpark is gelegen in de Neerstraat, nr. 20 te Kampenhout-
Nederokkerzeel en zal voor de eerste maal toegankelijk zijn op
Woensdag 3 december. Het containerpark zal geopend zijn op: woens
dag : van 14 uur tot 20 uur. - vrijdag : van 14 uur tot 20 uur. zater
dag : van 09 uur tot 17 uur. De laatste aanbieding op het container
park dient te gebeuren I 5 min. voor sluitingstijd.

U zal de mogelijkheid hebben om volgende fracties aan te bieden,

overeenkomstig de scheidingsregels van het containerparkreglement:
"Bouw en sloopafval; Steenpuin; Papier; Karton; Wit hol glas; Gekleurd
hol glas; Oude metalen; P.M.D.-plastiek; P.M.D.-metaal; P.M.D.-^
drankkartons; Autobanden; Gazon; Groenafval; Snoeihout; Stronken;
Textiel; K.G.A.; Kringloopartikelen; Grofhuisvuil" De restfractie mag U
niet aanbieden op het containerpark, hiervoor dient U gebruik te
maken van de verplichte INTERZA-zak welke met de huis-aan-huis-

ophaling wordt meegegeven. Deze ophaling wordt trouwens niet afge
schaft, uitgezonderd de 4-maandelijkse K.G.A.ophaling. Uw K.G.A.
dient U aan te bieden op het containerpark.

Het containerparkreglement kan bekomen worden op de gemeentelij
ke milieudienst, of aan de ingang van het containerpark.

Steeds welkom, al blijft het de regel om afval te voorkomen i.p.v. het
te selecteren ! I

)e Milieuambtenaar W. Van Essche.



"HOE HET MOET MET

ROET"

Zoals U weet komt er bij de jaar

lijkse onderhoudsbeurt die U laat
uitvoeren bij uw erkend installateur
een hoeveelheid roet vrij. U hebt
zich wellicht al meer dan eens

afsevraasd waar dit zeer schade
lijk, zelfs kankerverwekkend goed-
, naartoe gaat. Eindelijk heeft Uw

installateur de mogelijkheid deze
afvalstof te laten ophalen. Het
bedrijf M.E.L (Milieu en Leven) is
zopas gestart met een georgani

seerde ophaling van het roetafval.
Twee jaar studie voor een dergelij
ke ophaling werden uiteindelijk
bekroond met een overeenstem

mende vergunning vanwege

OVAM (geregistreerd onder nr
.9964/E199). Voor de betrokken
afvalstof is deze vergunning trou

wens een heuse primeur.

M.E.L. wil het milieu een hand toe

steken vanuit de sector ze If. Wij
richten ons naar schouwwegers,

installateurs centrale -en industriële

verwarming, besturen e.a. waarvan

wij weten dat zij tot op heden geen
blijf weten met hun roetafval waar
van er in Vlaanderen nochtans

jaarlijks zeker 375 000 kilogram
ontstaat. Nochtans is dit afval sinds

het decreet van 1987, zoals gewij
zigd in 1994, een bedrijfsafvalstof
die als dusdanig moet verwijderd
worden op een behoorlijk vergunde
stortplaats en dus niet in de huis-

vuilzak noch op het containerpark
thuishoort. Bovendien voorziet de

wet in een jaarlijkse aangifte van
wege de betrokkenen aan OVAM,

teneinde te controleren of alle

bedrijfsafvalstoffen wel legaal wer
den verwijderd. Zowel de vewijde-
ring als de aangifte waren tot nu

toe een probleem, en het is precies
aan beide facetten van dit pro
bleem dat M.E.L., mede gesteund
door de OVAM zelf, op een pro
fessionele wijze wil tegemoetko
men.

Concreet biedt M.E.L. aan elke

betrokkene een eigen , plastic con
tainer aan ( de zogeheten 'roet
bak'), die periodiek worden opge
haald. De betrokkene hoeft zich

verder geen enkele zorg meer te

maken over zijn wettelijke plichten
op het vlak van het milieu. Voor
zijn jaarlijkse aangifte zal hij een
formulier ontvangen, samen met

een attest van M.E.L., dat hij enkel
nog hoeft te ondertekenen en op te
sturen aan de OVAM.

Voor de particulieren
betekent dit concreet: Laat

Uw verwarmingsinstallatie

jaarlijks reinigen door een
erkend installateur, hij zal er op zijn

beurt wel voor zorgen dat het

roet op de juiste plaats terecht
komt. Vraag het hem desnoods.

Het bedrijf M.E.L. (Milieu en
Leven) kunt U contacteren op het
telefoonnummer 014/57 00 70
of schrijven naar Kleinhoefstraat
5 te 2440 Geel.

De informatiebrochure "Onder
houd en nazicht van verwar

mingsinstallaties & Onderhoud en
controle van opslaginstallaties
voor stookolie kan U verkrijgen

de milieudienst/ technische

dienst van het gemeentebestuur

Kampenhout.



C.O. DOODT 1 BELG

PER DAG !!

Wat is CO ?

CO is een 3ifH3 30$ dat ontstaat bij
een slechte onvolledige verbrandin3
van brandstoffen als hout, kolen,
305, mazout, petroleum... CO-3as
noemt men ook koolstofmonoxyde.
- je ruikt het niet
- je ziet het niet
- je proeft het niet •
- je kan er hoofdpijn van krij3en
- je kan er van braken
- je kan er van flauw vallen of er

zelfs door sterven
Het CO-3as kan ontstaan bij alle
verwarmin3stoestellen uit3ezonderd
electrische verwarmin3.

Hoe CO voorkomen ?

Zor3 voor een constante aanvoer
van verse lucht. Zor3 voor de
afvoer van de rookgassen, door
een goed werkende schoorsteen.
Laat altijd verse lucht toe in de
kamer. Als het toestel te weinig
zuurstof krijgt, kan het CO-gas
aanmaken. Hoe kleiner de kamer,
hoe belangrijker de zuurstofaan-
voer.

Pas op voor te veel isoleren.
In een badkamer met een gasgeiser
of verwarmingsapparaat is een
rooster onderaan in de deur

(1 50 cm^) en bovenaan in de muur
verplicht. Zorg voor een goed wer
kende schoorsteen. Als de verbran-

dingsgasser\ niet weg kunnen kan er
CO-gas ontstaan.

Hoofdverwarming
Deze toestellen vragen een juiste

aansluiting op een schoorsteen en
een regelmatig onderhoud door een
bekwaam vakman. Sluit de zuur-

stofkiep van de kachel nooit volle
dig af. Er moet steeds voldoende
zuurstof bij de vlam kunnen.
Een kachel op te lage stand is
gevaarlijk voor CO-vergiftiging.
Gebruik daarom nooit te grote
vuren in verhouding tot de ruimte.

De schoorsteen

Zorg voor een goed werkende
schoorsteen. Schoorstenen

* moeten hoog genoeg boven de
dakrand uitsteken.

* mogen niet gehinderd worden
door bomen of hogere gebouwen.

* moeten zo recht mogelijk naar
omhoog

* moeten zonder barsten zijn
* mogen niet vochtig zijn
* moeten proper zijn
* moeten geïsoleerd zijn

Als er mist is, geen wind of zacht
weer in de winter, trekt de schoor

steen minder goed. Zorg dan zeker
voor een goede verluchting.
Laat de kachel in het begin goed
doorbranden zodat de schoorsteen

kan opdrogen en beter trekt.

Wanneer een schoorsteen vegen?
Bij een centrale verwarming met
mazout ben je verplicht jaarlijks de
schoorsteen te vegen en de brander
af te stellen.
* Bij vuren met kolen, mazout of
hout veeg je best elk jaar de
schoorsteen omwille van de roet-

afzetting.
* Goed onderhouden gastoestellen
in een nieuwe schoorsteen geven

geen roetafzetting; je hoeft dus
niet te vegen. Ga wel regelmatig
de goede werking van de schoor
steen na.

* Als je gastoestellen aansluit op
een oude schoorsteen moet je
hem wel eerst vegen wegens de
vroegere roetafzetting. Herhaal
dit nog eenmaal een tweetal jaar
later.

Wat doen bij een vergiftiging? ^
Let op, het overkomt niet alleen je
buur! Let op de volgende alarmsig
nalen

* Klachten bij verschillende perso
nen tegelijk of huisdieren die raar
doen.

* Klachten op bepaalde tijdstippen
(bijvoorbeeld telkens bij het
nemen van een bad of douche of
tijdens de afwas).

* Klachten die verminderen door

veel frisse lucht.
* Roetafzetting op de muren (bij
gasgeiser) of kookpotten (bij gcf'^
fornuis)

* Voor aardgas, butaan, propaan
en mazout: let op de vlammen
(een gele vlam is een signaal van
een slechte verbranding)

* Een abnormaal hoge vochtigheid
en condensatie in huis.

Wat moet je doen als een persoon
vergiftigd is?
* Open ramen en deuren
* Schakel het toestel uit

* Breng de persoon uit de kamer
* Is de persoon bewusteloos: bel de
100

* Is de persoon niet bewusteloos:
bel de huisarts.



Het jaareinde is eeri goed moment
om een balans op te maken van de
openbare werken die in de loop
van bet afgelopen jaar werden uit
gevoerd:

- de scboolomgeving aan de

3emeentelijke kleuterschool in de
Ber3straat werd verkeersveili3er

3emaakt, Ian3s de Middenstraat

kwam er een voetpad.
- de werken voor de aanle3 van

het containerpark en de om3e-
vin3swerken werden uit3evoerd

- De Lepelstraat werd 3easfalteerd
- Lan3s de Tritsstraat werd een

3edeelte van de we3eninfrastruc-

tuur aan3ele3d voor verdere uit-
breidin3 van de sociale woonwijk.
Eind' 98 zou dan sestart worden

met de bouw van een nieuwe

reeks wonin3en.

- De pastorijtuin in het centrum
^werd heraan3ele3d en krees

openbare functie.

- De Oude Haesestraat en de
Schildhovenstraat, twee land-

bouwwesen die als veel sebruikte

verbindin3swe3 werden benut,
werden voorzien van een beton-

verhardins.

- Lanss de Haachtsesteenwes werd

de tweede fase van de adnies van

de riolerins en de vrijlissende
fietspaden uitsevoerd, evenals de
aanpassinsswerken aan het kruis
punt met de Hutstraat. De werken
werden uitsevoerd in opdracht
van Aquafin, het Vlaams Gewest
en ons semeentebestuur.

- De semeentelijke scholen van
Buken en Nederokkerzeel werden

voorzien van een afdak.

- De besraafplaats van Bers krees
een nieuw schuilhuisje.

- Ook aan verschillende bushaltes

werden de schuilhuisjes vervan

gen.

Enkele dossiers voor in 1997 voor

ziene werken seraakten niet tijdis

meer rond, maar zijn voor de
nabije toekomst:

- De werken in de Lellebaan, Lelle-

veldbaan en Balkestraat (zij
straat) zijn reeds aanbesteed.
Aanvans werken afhankelijk van
de weersomstandisheden besin

1998.

Andere werken die reeds dit jaar
zijn aanbesteed, waarvan de aan
vans *^^8 verwacht worden in het
voorjaar 1998:

- in Bers, aanles van voetpaden in
de Bersstraat, aanbrenqen van
verkeersremmers, heraanleg van

het Dorpsplein, ondersronds
brensen en oanpassins van de
openbare verlichtins.

- lanss de Stationsstraat

(deel Dorpelstraat-Tiendeschuur-
straat) aonlessen voetpad + ver
nieuwen asfaltlaos.

- vernieuwins asfaltlaas in de Bos

straat, de Vaartstraat en een

Sedeelte van de Tiendeschuur-
straat.

- vernieuwins verwarminssinstalla-

tie in de school te Buken.

- aanpassinSswerken aan de ver-
warminssinstallatie in het

Semeentehuis en de sporthal.
- op al de kerkhoven worden bijko
mende columbariumnissen voor

zien, op de strooiweiden komen
er herdenkinsszuilen.

Een overzicht van het pakket
Openbare werken voorzien in de
besrotins 1998, komt aan bod in

een volsende uitgave van de
Semeenteberichten.

KAMPENHOUT

WERKT AAN EEN

MOBILITEITSPLAN

Mobiliteit is door tal van factoren

steeds belansrijker geworden in
onze samenlevinS. De problemen

die hieruit voortvloeien zijn ons ook
in Kampenhout zeer bekend.
Lange files tijdens de ochtend- en
avondspits rond Kampenhout-Sas
en het daaruitvloeiende sluipver-
keer dat gans onze gemeente teis

tert.

De Minister van Openbare werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening
heeft van de Vlaamse regering in

april 96, de steun gekregen om
langs een ontwerp van mobiliteits
convenant een duurzaam en inte

graal mobiliteitsbeleid in praktijk
om te zetten. De inzet is het creë

ren van meer verkeersleefbare ste

den en gemeenten.



Openbare Werken

Ook onze ^emeenfe Keeft Ket

mobili^eifsconvenant met de minis

ter onderschreven. Wat is het doel

van deze convenant?

"Het onderhavige mobiliteitsconve

nant wil ertoe bijdragen de ver
keersveiligheid te verhogen, de ver-

keersleefbaarheid te verbeteren en
de vervoersvraag te beheersen
door middel van ruimtelijke her
structurering en selectieve bereik

baarheid van de auto, gekoppeld
aan een verhoogde bereikbaarheid

door een versterking van de alter
natieve vervoermiddelen."

Een eerste verbintenis die de

gemeente hiervoor op zich neemt,
is het opstellen van een mobiliteits

plan. Dit plan moet een beschrijving
geven van de huidige verkeerssitu

atie, maar moet ook een toekomst

plan voorzien met de doelstellingen

die men wil bereiken.

Voor het uitvoeren van dit specia
listenwerk, deed onze gemeente

een beroep op een studiebureau,
dat zich op zijn beurt laat bijstaan
door Prof. R. Poté, een naam dat

klinkt als een klok als het op ver-
keersdeskundigheid aankomt.

Momenteel is de stuurgroep reeds
actief, een groep die samengesteld

is uit zowel plaatselijke beleidsmen
sen, als verantwoordelijken van de
Provincie, het Vlaams Gewest

enz...

Voor de werkgroep van de belan-
genfactoren nodigen wij een aantal
mensen uit om hun visie omtrent de

verkeers- en mobiliteitsproblema-
tiek in onze gemeente samen te

brengen. Hierbij vinden wij o.m. de
schooldirecties, afvaardigingen van

de middenstands- en bedrijvengroe
pen, verenigingen die met de ver
keersproblematiek begaan zijn. ^

Na deze oriëntatiefase, is het de

bedoeling de mogelijke verkeers
knelpunten te onderzoeken, om uit

eindelijk maatregelen en oplossin
gen voor te stellen.

Wij brengen U van de resultaten
van het mobiliteitsplan zeker op de
hoogte.

ONTDEK KAMPENHOUT.

op Internet. Bv. via zoekgids "Yahoo".
De moeite waard!

Met dank aan Dhr. Heymans.

UITREIKING

TWEE-JAARLIJKSE CULTUURPRIJS

Op 5 december II. heeft de Cultuurraad haar tweejaar
lijkse cultuurprijs uitgereikt.
Van de 3 genomineerden:
- OTB-schilders

- De Anjelier
- fanfare "De Eendracht"

werd door een neutrale jury "De Eendracht" als laureaat
weerhouden. De fanfare "De Eendracht" bestaat reeds

150-jaar. Proficiat!
De Cultuurprijs bedraagt: 7.500 fr.



ACTIVITEITEN TEN

BEHOEVE VAN

LAND- EN

TUINBOUWSECTOR

De seizoens- en gelegenheidsge

bonden activiteiten vastgesteld door
de Ministers van Tewerkstelling en
Arbeid en van Landbouw; de activi-

iiten uitgeoefend binnen het Pari

tair Comité voor het tuinbouwbe

drijf, met uitsluiting van de cham
pignonteelt en het aanplanten en
onderhouden van parken en tuinen.

INSCHRIJVINGSVERGOEDING

Het inschrijvingsrecht bedraagt
300,-BEf per jaar.

WRVERGOEDING

Per begonnen uur wordt de som

van 250,-BEF betaald door middel

van PWA-cheques.

Indien meer uitleg gewenst; kan

steeds contact opgenomen worden

met het PWA van Kampenhout, alle
werkdagen van 8.30 uur tot 12.00

uur op het nummer 016/65 04 70
of ter plaatse in het OCMW"
gebouw, Dorpsstraat 9 te 1910
Kampenhout.

i

De activiteiten mogen echter gedu

rende maximaal 65 dagen per
kalenderjaar verricht worden en
uitsluitend op de 65 piekdagen die
de tuinbouwer aanduidt in het aan

wezigheidsregister. De activiteit

moet uitgeoefend worden op een
wijze die niet strijdig is met de alge
mene beschermingswetten inzake

arbeidsduur, nachtarbeid ... en met

wetgeving inzake gelegenheidsar

beid in de tuinbouwsector (meer
uitleg hieromtrent is opgenomen in
de RVA-onderrichting betreffende

de toegestane activiteiten).

De werkloze kan gedurende ten

hoogste 2 maanden per jaar een
bijkomend prestatieformulier beko
men op grond waarvan 45 extra
uren gepresteerd mogen worden. In
deze 2 maanden mag de werkloze

dus in totaal 90 activiteitsuren ver

richten.

BERICHT AAN DE VERENIGINGEN EN SCHOOLGEMEENSCHAPPEN.

Naar aanleiding van het K.B. van 25 juni 1997, verschenen in het Staatsblad dd. 03.07.1997,

is het mogelijk om de werklozen, ingeschreven in het PWA, opleidingen en stages te laten volgen,
volledig gefinancieerd door het PWA zelf.

De duur van de stages zou beperkt worden tot 45 uur per maand en per werkloze, dit opdat zoveel

mogelijk kandidaten de mogelijkheid zouden hebben interessant of zinvol werk te verrichten.

Indien uw vereniging tijdelijk iemand nodig heeft om allerlei administratief werk en/of klussen te verrichten,
kan deze voor verdere vrijblijvende inlichtingen telefonisch terecht bij

Mw. Lieve THIELEMANS, alle dagen tussen 08.30 uur en 12.00 uur op het nummer 016/65 04 70
of na afspraak tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het kantoor gelegen

O.C.M.W., Dorpsstraat 9 te Kampenhout.



Activiteitenkalender ■ kampenhout

TSFUUnW

Zafer(lo93.1
Zondog 4.1
Woensdag 7.1
Dinsdag 13.1
Zotefdag 17.1
Moandag 19.1
DonderdogZZ.l

Dinsdag 27.1
Woensdag 28.1

Koortspel KWB - Zool Pox -19u45
Start jubileumjaar" 100 jacr parochie Reist"
KVLV Reist - Handwerk

KVLV Reist Agravergadering
Kaartspel KWB - Zaal Pax • 19u45
Landel^ke Gilde - Wat ajn onze rechten? Sociale voorzieningen.
SDt- Feestelijk koken
Davidsfonds: Mark Van De Voorde:
Hoofdrec. Kerk en Leven n.c.v. zijn nieuw boek 'Geloven in de stad
KVLV Kampenhout Kooklessen
KVLV Kampenhout Kooklessen

Maandag 2.2 KVLV Kampenhout-gezondheidsthemo:
'Reumo" door Dr. De Herfogh
KVLV Reist - Handwerk

Donderdag 5.2 KVLV Kampenhout - Borduren
Maandag 9.2 Landelijke Gilde: Voorkomen van ongevallen • thuis een veilige plek.

Spreken Fr. Van Audenaerde - ABB
Donderdog 12.2 KVLV Kampenhout-Borduren
Maondag 16.2 KVLV Reist - Juridisch stotuut
Woensdag 18.2 KVLV-Handwerk
Maandag 23.2 Landelijke Gilde - E.H.B.0. Spreker Dolter M. Vanhoof
Donderdag 26.2 KVLV Kampenhout - Borduren

KVLV RelshSöf Reuma

Zondag 1.3 Parochiecentrum Pax - eetdagen ■ zaal Pax
Landelijke Gilde: Snoeiles - 9 uur. Ten huize van j. Dewolf. Spreker L Smets.

Woensdog 4.3 Landelijke Gilde: Uitstap Doldten van Antwerpen en de haven met de nieuwe sluizen.
Donderdag 5.3 KVLVKarr^nhouf-gezondhekJsthema'Migroine'

door Dr. K. Beucq
Donderdag 12.3 KVLV Kampenhout - Borduren
Vrijdag 13.3 "lOOjaorporochie Reist' 20 uur Poëzieavond,

gedichten van Marcel Piro ofgewisseld met liederen van
Armand Preud'horrsme, m.m.v. hei St. Ceciliakoor van Reist

Zaterdag 14.3 Gemeenteschool Berg - Boekenbeurs van 17 tof 20 uur.
Zondc^ 15.3 Dovidsfonds: bezoek met gids aan hef Museum voor Oude Kunst te Bmssel:

nav. de Margritte
Donderdag 26.3 KVLV Kampenhout - Borduren
Vrijdog 27.3 " 100 joar parochie Reist' - 20 uur: Park von Reist

Dia en Pnxivond rond 100 jaar Parocfüe Reist

mmm

Dorsderdag 16.4
Dorsderdag 23.4

Zaterdag 25.4
& Zondag 26.4

KVLV fieli 50t- uitstap
Davidsfonds: concert van A\ozort en Beethoven (dirigent Smwt Ratlle)
in het Paleis voor Schwse Kunsten

" 100 dagen porochie Reist" T.g.v. Reist • Kermis,
Park van Reist. • Doorlopend tentoonstelling"
100 joar porochie Reld" - m,m.v. alle Relstse verenigingen

WIW

Zondag 16.5

Zondag 24,5

Donderdog 28.5

Gemeenteschool Berg - Kleuterschool.
Opendeurdag met vanaf 16 uur spagettifestijn.
Landelijke Gilde • Fietstocht.
Verantw. P. Van Dessel.verfrek Park van Rekt; Muur.

KVLV Reist: 5(H Fietstocht

Zondag 31.5 " 100 joor porochie Reist" Stort zoeldochf
& Moandag 1.6 Einde zoektocht 10.9.1998

Zondog 14.6 Davidsfonds: Sluiting met St. Lutgordisviering
Dinsdog 23.6 Gemeenteschool Berg: Musical/Afscheidsfeest 6de Irj oanvan 19u30
Zoterdag 27,6 Gemeenteschool Berg - Schoolfeest.

Vanaf 14 u. met barbecue (vooraf inschrijven)

Zaterdag 1.8 & Parochiecentrum Pox

zondog 2.8 "Mosselen enz..." - Zool Pax

Zondag 30.8 KVLV Relst/LandeJijke Gikk LorxJbouwdag - Paik v. Rekt

Vrijdag 25.9 Sluiting" 100 joar parochie Rekt' - 20 uur Zoal "De Vloomsche Leeuw
& Zaterdag 26.9 Bonte avond'Welkom in Witlofkerke"
Zondag 27.9 "100 joor porochie Rekt - 10u45 Eucharistieviering
voormiddag voorgegaan door Kordinoal G. Danneek
namiddag Feestnomiddog in het Park van Reist

Allerhonde aktiviteiten (Sport en spel, barbecue ena)
Prijsuitreiking zoektocht. Vuurwerk

I[OLG£ND£ W£ERKER£NDE ACTIVIT£iT£N

rORDEK INGERICHT DOOR

Elke moandag von 19u30 tot 21 uur in de turnzaal van de VGSK YOGA - KVLV
Kampenhout
Elke dinsdag von 20 tot 21 uur in de turnzaal van het Parkschool in Reist TURNEN
- KVLV Kampenhout & Reist
Elke maandogovond in juni en juli '98 FIETSEN vertrek om 19u30 stipt oon de
PAX - KVLV Kompenhoul
Elke 3de donderdag von de maand BLOEMSCHIKKEN - KVLV Kompenhout
Maondelijks op woensdag BLOEMSCHIKKEN - KVLV Reist
Lente: Davidsfonds ■ natuurwandeling olv, Michel Jonssens ^

ORGANISATIE OUD-SCOUTS

EN OUD-GIDSEN

Zaterda3 ] 1 april 1998 zo! er n.o.v. 25 jaar OUD
- SCOUTS OUD GIDSEN BUKEN een rechLsLreek-

se opname zijn van het zaterdagochtend radioprc
gramma OCHTENDKUREN met Somers & Ver-

schueren in de parochiezaal te WINKSELE - DELLE
baan LEUVEN-MECHELEN. Na het programma zijn
er toeristische rondritten per autocar doorheen
onze gemeente voorzien.

Inlichtingen en reservaties voor rondritten

Karei IMBRECHTS - VAN DERMOSEN

Tel. 016/60.17.69
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INTERNETPROJECT

"INTERNET ALS

SCHAKEL TUSSEN

KINDEREN"

Sinds een aantal jaren loopt een
succesvol taaluitwisselin3sproject

tussen de gemeentelijke basisschool

van Berg en een Brusselse Fransta-

school. Dit initiatief werd vorig

jaar nog uitgebreid met "de eerste

taaiklassen" in de buurt van Aarlen

en kon rekenen op de erkenning en
subsidiëring van de Koning Boude-

wijnstichting.

Toen het departement onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap een

beursaanvraag uitschreef om initia*

tieven rond Internet te steunen,

ontstond in Berg de idee om de

twee scholen via Internet met

elkaar te "linken" en werd een dos

sier ingediend. Uit de vele aanvra

gen weerhield de jury dit dossier

reeds tijdens de eerste ronde en
geniet het project een financiële
ondersteuning van 90.000,- Bef.

Dankzij de steun van het gemeen

tebestuur en DIGIKIDS (van het
Kampenhouts bedrijf) kunnen de
Kampenhoutse leerlingen kennis
maken met een aantal educatieve

mogelijkheden van Internet.

Naast het e-mailen met hun Frans

talige correspondenten worden bin

nen het project nog tal van andere
opdrachten geïntegreerd.
Zo zullen de leerlingen samen met

hun leerkracht de klaskrant op

Internet brengen, informatie zeer

snel en doeltreffend opzoeken, ver
taalwerk uitvoeren enz...

Moor ook een aantal oud-leerlin

gen die o.a. in het buitenland

wonen, nemen via Internet contact

op met hun vroegere school en
brengen, soms onbewust, boeiende

informatie aan die in de klasprak
tijk vaak leidt tot enthousiasme en

motivatie ook van de zwakkere

leerlingen.

□
Wij zijn ervan overtuigd dat het van
groot belang is, dat onze jeugd deze
sneltrein van nieuwe technologie
niet mist.

JVEN VOORUIT
BLIKKEN OP DE
JEUGDBOEKENWEEK

Van 11 tot 24 maart 1998 start in

heel het Vlaamse land de jeugdboe
kenweek ! Naar goede gewoonte is
onze gemeenteschool in Berg bij
zonder actief betrokken bij dit
gebeuren . Met een thema als
magie en de slogan aBOEKadabra
zit het voorjaar vol beloften ! Want
heksen, spoken en magiërs blijven
fascineren 1 En het hele gebeuren
wordt beslist iets om naar uit te kij

ken want het programma barst
zowat uit zijn voegen I : Een boe
kenbeurs voor groot en klein op 14
en 15 maart, i.s.m. Davidsfonds-
infodok en Standaard Boekhandel .
Ook posters en en wenskoartjes
van Uitgeverij Muurkrant vinden er
hun plaatsje ! Vanzelfsprekend zul
len de beste toverspreuken en
schrijfsels van onze leerlingen op
deze boekenbeurs ook worden

bekroond ! Jeugdauteurs en illustra
toren komen naar de klas: Jaak
Dreesen, Etienne Bruneel en Andre
Sollie ! Bibliotheekbezoek met des

kundige uitleg door de bibliotheca
ris hoort er ook bij voor alle klas-
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sen. En natuurlijk is het vooral de
bedoeling dat onze jeugd gestimu
leerd wordt om te lezen. In dit

kader wordt voor de tiende maal

een leesmarathon gehouden voor
een kansarme, Chileense familie .
Dit wordt vast en zeker een jubi
leumuitgave ..

U hoort nog van ons !
Juf Sandy



ALS HET KniEBELT

MOETJE SPOITTENttenJ
VS/

Bloso

SENIOR SPORTIEF PROVINCIE

VLAAMS • BRABANT

De lOe editie van de Seniorensportdag van Vlaams-Brabant en Brussel zal plaats vinden op dinsdag 26 mei
1998 in het Universitair Sportcentrum te Leuven. Met deze richten wij ons dan ook tot alle 55-plussers die op
een aangename manier en in een toffe sfeer, aangepaste sporten kunnen beoefenen. Het gemeentebestuur zal
instaan voor het vervoer om U op een veilige manier van de sporthal van Kampenhout naar Leuven te breng
en terug op te halen. Het volstaat om onderstaand inschrijvingsformulier terug te bezorgen op de sportdienst. U
zal nog nader bericht worden betreffende de uurregeling.

I

I NSCHR I JVI NGSFORMU L I ER
ONDERGETEKENDE,

naam + voornaam:

Straat + nr.:

1910 Kampenhout

wenst deel te nemen aan de lOe editie van de Seniorensportdag.

VERVOER. □ Ik wens gebruik te maken van het gemeentelijk busvervoer.

Handtekening:

Inschrijvingen te regelen uiterlijk tegen 8 mei 1998.

Cultuur

WEEK VAN DE AMATEURSKUNSTEN
Van 24 april tot en met 3 mei 1998 wordt in heel Vlaanderen de "Week van de Amateurskunsten " georgani
seerd. Ook de Cultuurraad van Kampenhout werkt hieraan mee.
DAAROM DEZE OPROEP:
Woont U in Kampenhout en bent ü creatief in welke discipline dan ook (schilderkunstfbeeldhouwenjpottenbak-
ken...) en wilt U uw werken: tentoonstellen.... Laat dan voor 1 februari 1998 naam, adres en discipline weten
aan : de voorzitter van de Cultuurraad : Mevr. R. Luyten Kerkstraat 13a,1910 Kampenhout of de schepen van
Cultuur Jean Meeus , Voortstraat 53, 1910 Kampenhout, of aan het Gemeentehuis t.a.v. de Cultuurraad.
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De Vlaamse Maatschappij voor Water-
voorzienin3 vestigt uw aandacht op de
jaarlijks weerkerende vorstproblemen en
vorstschade.

Om problemen tijdens de winter te ver
mijden kunt U best vooraf nagaan of de

watermeter en de buizen voldoende

beschermd zijn tegen bevriezing.

Let vooral op bij leidingen of waterme
ters tegen buitenmuren, in onverwarmde

lokalen, nabij metalen poorten en ver
luchtingsopeningen.

Sluit en ledig de leidingen naar de tuin of

de buitenkraan.

U kunt isoleren met de gebruikelijke iso
latiematerialen, eventueel aangevuld met

een verwarmingslint, al dan niet met

thermostatische regeling (verkrijgbaar in
handelszaken electro).

Indien uw binneninstallatie toch zou

bevriezen, sluit dan eerst de hoofdkraan

alvorens te ontdooien.

Is uw watermeter ondanks alles bevro

ren, verwittig dan tijdens de diensturen
uw sectoraal dienstencentrum zodat de

. meter kan vervangen worden.

,  SDC Haacht

jtel.: (016)60 35 07
fax: (016)60 87 48
iGrote Baan 135
b 1 50 Wespelaar
Ipermanentie: (016)20 77 04

PLANNING

BLOEDINZAMELEN 1998

BERG:

Lokaal:

Data:

Gemeenteschool - van 18 tot 21 uur

woensdag 25 februari 1998

woensdag 27 mei 1998

woensdag 26 augustus 1998

dinsdag 24 november 1998

KAMPENHOUT:

Lokaol: Vergaderzaal O.C.M.W. van 18 tot 21 uur

Centrum: dinsdag 17 februari 1998

vrijdog 22 mei 1998
dinsdag 18 augustus 1998

dinsdag 3 november 1998
.4

KAMPENHOUT:

Reist: Park van Reist - van 18 tot 21 uur

Data: dinsdag 17 februari 1998

woensdag 13 mei 1998

dinsdag 18 augustus 1998

dinsdag 3 november 1998

NEDEROKKERZEEL:

Vanaf 1998 worden geen blöedinzamelingen meer gehouden.

WACHTDIENST KAMPENHOUT

CENTRAAL OPROEPNUMMER

WACHTDIENST HUISARTSEN

02/753 69 53

Gebruik dit telefoonnumer; Enkel bij afwezigheid van uw huisarts.
Van 19u. tot 8u. op werkdagen.

Tijdens het weekend van zaterdag 8u. tot maandag 8u.
Vraas inlichtingen aan uw huisarts!

Gelieve dit telefoonnummer niet te misbruiken!
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CENTRUM VOOR

JEUGD EN GEZINS-

MAATSCHAPPELIJKE

WELZIJN VZW

WIJ ZOEKEN PLEEGGEZINNEN

WIJ ZOEKEN OPVANGGEZINNEN

Soms kan een gezin zo in moeilijk

heden geraken dat voor de kinde

ren een plek wordt gezocht waar
ze voor kortere of langere tijd kun

nen verblijven. Jongeren kunnen

soms in moeilijke situaties verzeilen,
zodat ze een plaats zoeken om

even tot rust te komen.

Zegt het U iets om een kind of een

jongere voor kortere of langere
duur bij U thuis op te nemen ?

Het CENTRUM VOOR JEUGD en

GEZINSMAATSCHAPPELI]K WEL

ZIJN vzw is erkend door de Vlaam

se Gemeenschap als dienst voor

pleegzorg binnen de bijzondere

jeugdzorg en het Vlaams Fonds. Wij

organiseren en begeleiden gezins

plaatsing voor minderjarigen die

ons worden aangemeld door Jeugd-

rechtbank of Comité Bijzondere

Jeugdzorg. Daarom dienen wij te

kunnen beschikken over een vol

doende ruim aanbod aan pleegge
zinnen. Zo kunnen wij voor ieder
kind of elke jongere een passend
gezin vinden.

WIE KAN PLEEGOUDER

WORDEN ?

Of U nu gehuwd, samenwonend,

alleenstaand bent: iedereen kan

mogelijk een geschikt aanbod heb
ben voor een bepaalde gast. Van

een pleeggezin wordt verwacht dat
het in voldoende mate:

* open en duidelijk is in contacten;
* de zorg over een gast kan delen

met de ouders en de pleegzorg-
dienst;

* een pleeggast kon brengen naar
een positieve kijk op zichzelf;

* op een pedagogisch aanvaardba

re manier gasten kan helpen hun
gedrag te veranderen;

* de gevolgen van het pleegouder

schap voor de eigen situatie kan
inschatten;

* een pleeggast weer kan loslaten

indien nodig. Ook dienen de

levensomstandigheden van het

pleeggezin toe te laten de pleeg-

zorgtaken waartoe men zich

engageert naar behoren op te
nemen.

Wilt U meer weten over de werking

van onze dienst, de voorbereiding

en selectie van pleeggezinnen,
andere vragen,... ? U bent welkom

op een vrijblijvende informatie
avond. Contacteer ons.

U voelt iets voor pleegzorg, maar
wil nog wat afwachten ? Bewaar

dit blad op een plaats waar U het
af en toe ziet liggen. Het is immers

vaak pas na er een poos over te

14

denken, er met anderen over te

praten, dat duidelijk wordt of U iets
wil met pleegzorg of niet.

Centrum voor Jeugd en Gezins-

maatschappelijk Welzijn vzw
dienst voor pleegzorg.
Gemeentestraat 202

3010 Kessei-Lo

tel: 016/ 25 28 41

fax: 016/25 55 31
WIJ ZIJN BEREIKBAAR OP

WERKDAGEN VAN 9U TOT I7U

DE DRUGSLIJN

De "Drugslijn" is een telefoni
sche infodienst opgericht door
de Vereniging voor Alcohol- en
andere Drugproblemen (VAD)
die vragen beantwoorden rond

alcohol, drugs en medicatie. Een

team van goed opgeleide tele-
foonbeantwoorders helpt ieder^^
een die problemen heeft met
drugs.

Deze dienst is elke dog te berei

ken (behalve op zon- en feest
dagen) tussen 15 en 21 u. op
het groene telefoonnummer

(078)15 10 20



Meegeoeelo

NUMMERING

GEBOUWEN

Voor de nummerin3 van 3ebou-

wen, moeten de vol3ende re3eis
in acht 3enomen worden.
Een apart nummer moet zicht
baar aan3ebracht worden naast

elke deur of andere uit3an3 naar
openbare we3 toe van ieder

3ebouw dat bewoond is of
bewoond kan worden, tenzij het
een tweede uit3an3 betreft en de
eerste al 3enummerd is.
Gebouwen voor administratief,
commercieel en industrieel

3ebruik moeten ook voorzien
worden van een nummer, zelfs

indien ze 3een wonin3 bevatten.
Wanneer een 3ebouw niet Ian3s
de openbare we3 3ele3en is,
moet bovendien een nummer

zichtbaar aan3ebracht worden
^an de hoofdin3an3 van de
éi3endom waarop dat 3ebouw
op3ericht is.
Er moet een nummer aan3e-
bracht worden op elke nieuw
bouw, uiterlijk een moand na de
voltooiin3 ervan.
Bijkomende 3ebouwen, bijsebou-

i  jwen die ol dan niet aan het

g3ebouw palen, zoals 3ara3es,
^han3ars, ber3plaatsen, schuren,

ateliers enz... worden beschouwd

als 3ewone aanhori3heden van
het hoofd3ebouw en hoeven niet
3enummerd te worden.

Gratis huisnummers zijn te ver-
krij3en op de bevolkin3sdienst.

VERENIGING VOOR KANKERBESTRIJDING

In de Europese kankercode staat;
"Eet da3elijks vers fruit, 3roenten en vezelrijke producten."

Waar vinden we de vitaminen en de vezels die we nodi3 hebben?
Het merendeel vinden we in de natuur. Fruit en 3roenten bevatten veel
vitaminen, mineralen en vezels. Die elementen zijn nodt3 voor een 3oede
werkin3 van ons lichaam. Heel wat studies wijzen op het 3unsti3e effect
ervan ter preventie van kanker.

Natuurlijke beschermin3.
Elke da3 fruit en 3roenten eten is niet moeilijk. Het is bovendien te3elijk
lekker én 3ezond. Enkele tips voor elke da3:
* Eet fruit of drink vruchtensap bij het ontbijt.
* Eet wat fruit of rauwe 3roenten als tussendoortje.
* Eet u 's midda3s een broodje, doe er dan sla of rauwe 3roenten tussen.
* Bren3 thuis als na3erecht vers fruit op tafel.
* Seizoens3roenten zijn verser en 3oedkoper. Ver3eét ook de dro3e
3roenten niet (bonen, erwten).

* Bren3 3roenten op smaak met kruiden, specerijen of citroensap en
3ebruik minder zout.

* Granen zijn een andere belan3rijke bron van vezels. Geef de voorkeur
aan voedin3swaren op basis van volkorenmeel.

Praktische tips
Voor volwassenen: Ideaal bedraa3t de da3eltjkse hoeveelheid 3roenten en
fruit, verdeeld over de verschillende maaitijden: * 200 3 3ekookte 3roen-
ten (naast de aardappelen) • 100 3 rauwe 3roenten • 200 3 fruit •

Kies voor afwisselin3!
Geen enkel voedin3smiddel bevat alle stoffen die ons lichaam nodi3 heeft.
Bren3 dus zoveel mo3elijk afwisselin3 in uw da3elijks menu. Groenten kun
nen we onbeperkt eten; dat is niet het 3eval voor enkele fruitsoorten die
veel suiker bevatten en die dus overtolli3e calorieën kunnen opleveren. Dit
onderwerp interesseert u en u wilt er meer over te weten komen? Vraag
ons per brief of per fax het boekje "Voedin3: 100 ideeën, waar of
onwaar" (zolan3 de voorraad strekt).

Goed om weten:

Misschien wilt u meer te weten komen of 3ewoon met iemand over kanker
kunnen praten. Bel naar onze 3ratis telefonische hulplijn Kanker info
(0800)15 800 (elke werkda3 tussen 9 en 13 uur, 's maanda3s tot 19 uur).
Het publiek kan ook terecht in ons documentatiecentrum. Maak een afspraak
met mevrouw Francine Courtois op (02)733 68 68 (niet woensdas).
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Kampenhout ■ Gezonde Gemeente

GEZONDtiEIDS-

PROMOTIE

De provincie Vlaams-Brabant heeft

bijzondere aandacht voor 3ezond-
heidspromotie. Lokale overheden
worden gestimuleerd om een per
manent gezondheidsbeleid te voe

ren en dit via de uitbouw van 10

gezondheidsregio's. De gemeente

Kampenhout maakt samen met

Boortmeerbeek, Haacht, Keerber

gen, Tremelo en Rotselaar deel uit

van regio 8. Het lokale niveau is

een belangrijke schakel in het pre
ventief gezondheidsbeleid aange

zien de gemeente het dichtst bij de
burger staat en ideaal geplaatst is
om gezondheidsproblemen en
noden te identificeren en zo moge
lijk op te vangen. Ais gemeentelijke
overheid willen wij onze inwoners
stimuleren er een gezonde levens
stijl op na te houden.

Elkeen in Kampenhout weet dat het
gemeentebestuur sedert dit jaar een
aktief gezondheidsbeleid voert

waarbij gezondheidsbevordering en

ziektepreventie onze bijzondere
aandacht verdienen.

Voor de periode 1996 - 1999 legt
het provinciebestuur in haar beleid
het accent op kankerpreventie. Als
gemeentebestuur hebben wij ons
hier in 1997 bij aangesloten en
werd bijzondere actie gevoerd rond

baormoederhalskankerpreventie.
Door middel van informatiever

spreiding, organisatie infovergade-
ringen hebben wij ons steentje
trachten bij te dragen in het sensi-

biliseringsproces.. Het blijkt effectief

dat een aanzienlijk aantal mensen
werden bereikt die uiteindelijk de
stap hebben gezet om voor de eer
ste maal een uitstrijkje te laten

nemen. Hieruit kan worden gecon

cludeerd dot onze doelstelling werd

bereikt.

De hogere overheid beloont de

lokale besturen voor hun initiatie

ven op het vlak van gezondheids

promotie voor zover deze aan

bepaalde vooropgestelde criteria
voldoen. Men kan aldus meedingen

om een eervolle onderscheiding te

bekomen. De gemeente Kampen
hout diende twee projecten in m.n.
baormoederhalskankerpreventie en
drugspreventie. Het drugspreventie-

beleid zal in een latere editie van

de gemeenteberichten uitgebreid

worden toegelicht. Onze inspannin
gen werden bekroond met het

"Gouden Label

Gezonde Gemeente 1997 '.

Dit is een hele eer als men weet dat

23 Vlaams-Brabantse gemeenten
hebben meegedongen naar een

onderscheiding. Aan 16 gemeenten

werd een label gezonde gemeente

toegekend. Slechts aan 2 gemeen

ten, waaronder Kampenhout, werd

de allerhoogste onderscheiding toe
gekend. Het is de eerste maal in de

geschiedenis van de nieuwe entiteit

provincie VlaamsBrabont dat een
Gouden Label Gezonde Gemeente

wordt toegekend.

Dergelijk puik eindresultaat was
uiteraard slechts mogelijk omdat
zowel het gemeentebestuur als de

Kampenhoutse huisartsen, de vrou
wenorganisaties en uzelf bewust

hebben meegewerkt aan de ut.

bouw van een effectief gezonheids-

beleid.

Het is echter niet de bedoeling om

op onze lauweren te blijven rusten.
Op 30 juni 1997 werd in de
raadszaal van het administratief

centrum de lokale gezondheidsraad

boven de doopvont gehouden.
Bedoeling is dat dit adviesorgaan

fungeert als stuurgroep van waaruit

ideeen worden ontwikkeld en een

beleidsvisie wordt voorgesteld.

precieze uitwerking van de weer
houden actiepunten zal gebeuren
door suborganen die nominatief

worden samengesteld afhankelijk
van het specifieke project

De projecten die volgend jaar zul

len worden uitgewerkt, staan nog

niet volledig vast. Wij houden u op
de hoogte.
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