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ZITTING MAART 1998 ZITTING APRIL 1998

NIEUW OCMW-RAADSLID

OCMW-raadslid Dziergwa Jean-Pierre (Agaiev) legt na driejaar
zijn ambt neer. Hij wordt vervangen door dhr. Verstraeten

Dennis (V.U). Het bestuur dankt dhr. Dziergwa voor zijn inzet,
en wenst dhr. Verstraeten succes bij de uitoefening van zijn
eerste mandaat.

LENINGEN

• 10.000.000 Fr voor de wegenwerken in de Stationsstraat,
Bosstraat, Tiendeschuurstraat en Vaartstraat

• 17.000.000 Fr voor de aanleg van voetpaden in de

Bergstraat
• de gemeente stelt zich borg voor de lening die het OCMW

aangaat voor de bouw van de service-fiats

OPSTARTEN INVESTERINGS

DOSSIERS

• Wegenis- en rioleringswerken in de Aarschotsebaan

(Wiidersedreef - Hutstraat)

• Elektronisch stemmen : de gemeente zal de uitrusting aan

kopen via de Vereniging voor Vlaamse Gemeenten en
Steden. De Vereniging zal prijs vragen voor verschillende
gemeenten samen, waardoor de prijs per gemeente lager

zal liggen.

OPSTARTEN INVESTERINGS

DOSSIERS

• Vervangen lichtarmaturen van de openbare verlichting in

de H. Tobbackstraat

• Ondergronds brengen van het laagspanningsnet en het
openbare verlichtingsnet in de Bergstraat

C
BESPREKING JAARVERSLAGEN

• Gemeentedienst van België

• Dymka

• Demer en Dijle

BENOEMING VAN

STAGEDOENDE

VELDWACHTERS

Filip Brems en Bruno Struyven zijn op 1 augustus 1996 in

dienst gekomen bij het gemeentebestuur als aspirant-veld
wachters. Zij hebben hun opleiding bij de politieschool met

vrucht doorlopen. Op 1 oktober zijn zij benoemd tot stage
doend veldwachter en konden zij starten aan het volbrengen
van hun stage-uren. Met ingang van 9 april 1998 zijn zij aan

gesteld als volwaardige veldwachters.

COLOFON

Hoofdredactie : Tina Vanbeveren

Redactieadres: 6emeentehuisstraat, 16, 1910 Kampenhout
tel. 016/65.99.55 - fax. 016/65.69.58

Met medewerking van : Huguette Kemps, Claudine Moyson, Willy Sevenants,
Wim Van Essche, Jean Vannoppen.

Verantwoordelijke uitgever : M. Verhoeven, Burgemeester
Realisatie en vormgeving : Drukkerij Artoos

Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 15 juni 1998,

U KAN DE GEMEENTERAADS

ZITTINGEN BIJWONEN

Als inwoner van Kampenhout hebt u het recht de
Gemeenteraadszitting te komen bijwonen.

De Gemeenteraad vergadert normaal elke 2de donderdag

van de maand om 19.30 uur. De dagorde van de

Gemeenteraad wordt altijd 7 dagen op voorhand

opgehangen in het gemeentehuis, in de sporthal en in de
bibliotheek.

De geheime zitting verloopt achter gesloten deuren ;
die kan u dus niet bijwonen.



OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Op 19 december 1997 verscheen de langverwachte Wet op de
Openbaarheid van Bestuur In het Belgisch Staatsblad. Deze
wet verfijnt een algemene bepaling van de Grondwet (art. 32 :
"éénleder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen

en er een afschrift van te krijgen") voor de gemeenten en pro
vincies. Maar wat betekent dat voor u ?

)efwissellng
Op elke brief die de gemeente verstuurt, moet voortaan de
naam van de ambtenaar die het dossier behandelt, vermeld

staan. Daarbij moet ook het adres en telefoonnummer staan,
waar hij rechtstreeks te bereiken Is.
Indien de gemeente u meedeelt dat zij een beslissing geno
men heeft, die rechtreeks op u van toepassing Is, moeten de
mogelijkheden en de termijnen om beroep In te dienen tegen
die beslissing, erop vermeld staan.

Passieve openbaarheid
Dit houdt In dat u elk bestuursdocument ter plaatse kan
lezen, er uitleg kan over krijgen en er een kopie mag van vra
gen. Voor documenten van persoonlijke aard moet u aanto
nen dat u een belang heeft.
Uw vraag om Inzage, uitleg of kopie moet schriftelijk gebeu

ren en u moet duidelijk vermelden waarover het precies gaat.
Als de gemeente niet bevoegd Is, delen wij u dat zo vlug
mogelijk mee en verwijzen wij u door naar de juiste over-
Jidsdlenst of Instantie.
Uw Inzagerecht voor de notulen van de Gemeenteraad Is al
sinds 1989 geregeld : u mag ze komen Inkijken op dinsdag
avond van 19.00 tot 20.00 uur en op donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur

□

Uitzonderingen op
passieve openbaarheid
De verplichting om Informatie te verstrekken Is niet absoluut.
Het bestuur kan uw vraag afwijzen omdat;
• het een onvolledig bestuursdocument Is, waarvan de

openbaring kan lelden tot misvatting
• het een mening of advies betreft die uit vrije wil en

vertrouwelijk meegedeeld Is aan de gemeente
• uw vraag onredelijk Is of te vaag geformuleerd.
Ook alle documenten die gaan over de veiligheid, de openbare
orde, landsverdediging, bescherming van economische of
financiële belangen, opsporing van strafbare feiten of die met
de persoonlijke levenssfeer te maken hebben, zijn niet open
baar.

Termijn
Het bestuur moet u binnen 30 dagen meedelen of uw aan
vraag Is toegestaan, (deze termijn kan uitzonderlijk verlengd
worden met 15 dagen). Krijgt u geen antwoord binnen die
tijd, dan Is uw aanvraag afgewezen.

Actieve openbaarheid
Het gemeentebestuur moet u voortaan ook uit eigen bewe
ging Informatie geven, bijvoorbeeld door het uitbrengen van
een Informatieblad.

Dat we In Kampenhout niet ten achter gebleven zijn, bewijst
het feit dat onze Gemeenteberlchten aan hun 10de jaargang
toe zijn.
Hebt u vragen of opmerkingen rond de vernieuwde gemeen
teberlchten, stuur dan een berichtje naar de redactie.
Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout 0 016/65 99 55.
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FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD EN MINDER-VA

Vorig jaar kreeg u de Heistse Operette te zien in de sporthal.
Dit jaar trekken we op woensdag 17 juni 1998 met z'n allen
naar het Boudewijnpark in Brugge.

WIE KAN DEELNEMEN ?

Alle gepensioneerden en minder-validen die in groot-
Kampenhout wonen.

DIT IS HET PROGRAMMA

08.00 - 08.30 uur ophalen van de ingeschrevenen

11.00 uur bijwonen van de dolfijnenshow in het
dolfinarium

12.00 uur warm middagmaal (soep, vol au vent
met frietjes en chocolade mousse)

13.30 uur

17.30 uur

vrij bezoek aan het Boudewijnpark

einde - terugkeer

WAAR EN WANNEER

INSCHRIJVEN ?

Zoals gewoonlijk moet u tijdig inschrijven : ten laatste op 31
mei 1998. Als de bussen volzet zijn, moeten wij de
inschrijvingen stopzetten. U vindt een inschrijvingsformulier
in deze gemeenteberichten. Dat kunt u op volgende adressen
ingevuld terugbezorgen ;

KAMPENHOUT

Gemeentehuis Kampenhout, dienst Burgerlijke Stand
0016/65.99.34

Mevr. L. Wouters-Vandermeiren, F. Verstraetenlaan, 41 Kampenhout
© 016/65.53.87

NEDEROKKERZEEL

Elskens Constant, Nieuwe Kassei 2 te Kampenhout
©016/65.71.28

Verdeyen Sylvain, Laarstraat 38 te Kampenhout
©016/65.51.09

Meeus Gustaaf, Peperstraat 123 te Kampenhout
©016/65.60.03

BUKEN

Van den Broeck Frans, Oude Flaegestraat, 5 te Kampenhout
© 016/60.09.66

RELST

Burgemeester Verhoeven, Aarschotsebaan, 93 te Kampenhout
©016/65.52.58

Janssens René, Flubert Tobbackstraat, 9 te KampenhoT \
© 016/65.70.58 ^
Mertens Julia, Bosstraat 14 te Kampenhout
©016/65.01.59

..jl;.

I
BERG

Mevr. Vandermeiren-De Becker A., Bergstraat 46 te
Kampenhout

© 016/65.73.18



LIDEN

WANDELPROGRAMMA

LENTE IN BOS EN

GROEN 1998

KOSTPRIJS

De kostprijs bedraagt 350,- Fr per persoon. Dit bedrag omvat
de tussenkomst voor de bus, de toegang tot het domein, het
middagmaal en het bijw/onen van de dolfijnenshow.
U betaalt bij de inschrijving en krijgt een deelnamekaart. Deze
kaart moet u op de uitstapdag zelf afgeven aan de
^usbegeleid(st)er. Vergeet haar dus niet mee te brengen !

BRUGGE

)

öa mee naar het

Boudewijnpark Brugge
op 17Juni 1998

De show in het dolfinarium is gloednieuw.

U zult met ontroering genieten van een schitterend
spektakel met 7 dolfijnen en 8 zeeleeuwen.

Het zeehondebassin met onderwater-panorama is af.

Twee tot drie maal per dag beantwoorden de verzor

gers tijdens en na het voederen al uw vragen.

Vergeet ook niet de Heirmanklok te bezoeken !

Zaterdag 9 mei : geleide wandeling : Vleermuizen en

nachtegalen

^ Hellebos (Luc De Meersman) : 20.00 uur

Samenkomst ingang slipschool - Hellebosstraat

Silsombos (Michel Janssens) ; 20.00 uur

samenkomst Kerk Nederokkerzeel

Zondag 31 mei : Dag van het Park

Opening 'educatief leerpad Ter Bronnen' (Michel

Janssens)

Samenkomst om 14.00 uur aan de Meerlaan, vertrek aan

overloop vijver

Zondag 7 juni : mogelijkheid tot geleide wandeling

^ Torfbroek (Michel Janssens) : 9.30 uur

samenkomst parking Café De Riant - Visserijlaan

Zondag 28 juni : orchideeënwandeling

^ Torfhoek (Michel Janssens) : 14.30 uur

Samenkomst parking Café De Riant - Visserijlaan



B
ONDERHOUD EN CONTROLE VAN

VERWARMINGSINSTALLATIES

MAZOUTTANKS

Verwarmingsinstallaties
Wist u dat u verplicht bent uw verwarmingsinstallatie jaarlijks
een onderhoudsbeurt te laten geven door een erkend
technicus ? Zo'n erkend technicus bezit een erkenningsbewijs
met een erkenningsnummer (samengesteld uit de letters TV,
gevolgd door 4 of 5 cijfers). Hij alleen kan het wettelijk
onderhoudsattest afleveren. Bewaar dit attest minstens 2 jaar,
zodat u het kan voorleggen aan de controlerende
ambtenaren.

Mazouttanks

De wetgeving verplicht ook regelmatige controle en
onderhoud van uw mazouttank met een inhoud kleiner dan

5.000 liter.

Wanneer moet dit gebeuren ? Dat hangt ervan af of uw
mazouttank voor of na 1 augustus 1995 geïnstalleerd werd.
Bovendien is er een verschil tussen een buitenwand

toegankelijke of een buitenwand ontoegankelijke mazouttank.

Is uw mazouttank van na 1 augustus 1995 ?
U mag een enkelwandige mazouttank niet rechtstreeks
ingraven, tenzij het een tank van gewapend thermohardende
kunststof is (= GTK). Li mag ook geen bovengrondse
enkelvoudige tanks plaatsen zonder inkuiping.
Eenmaal de tank er staat, moet u de ganse installatie
regelmatig laten controleren door een erkend technicus. (
Van hem krijgt u een conformiteitsattest.

Wanneer controleren ? buitenwand ontoegankelijk buitenwand toegankelijk

Eerste controle na

plaatsing

Periodieke controle

metaal

binnen 6 jaar

telkens binnen 3 j

G.T.K

binnen 8 jaar

telkens binnen 4j
binnen 10 jaar

telkens binnen 5 j

U wenst meer informatie ?

U kan steeds bij de gemeentelijke Milieudienst terecht,
dhr. W. Van Essche, tel. 016/65.99.04.

Is uw tank van voor 1 augustus 1995 ?
Dan moet uw mazouttank tegen 1 augustus 2000 uitgerust
zijn met een waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen
overvulling. Bovendien moet u een controle laten uitvoeren

door een erkend technicus.

Een erkend technicus bezit een erkenningsbewijs met
erkenningsnummer (samengesteld uit de letters SV, gevolgd
door 5 cijfers). Hij alleen is gemachtigd om controles uit te
oefenen op de opslaginstallaties. Het conformiteitsattest dat

hij u bezorgt, moet u bewaren tot de volgende controle.

Wanneer controleren ? buitenwand ontoegankelijk buitenwand toegankelijk

Eerste controle

Periodieke controle

vóór 1 augustus 2000

metaal : binnen 3 jaar
GTK : binnen 4 jaar

vóór 1 augustus 2000

telkens binnen 5 jaar

Wat te doen als u een lek bespeurt
Neem alle mogelijke maatregelen om de schade of de
verstoring aan het milieu te voorkomen. Stel de installatie

buiten gebruik, door de tank te ledigen. Breng bovendien
onmiddellijk AMINAL - Vlaams-Brabant, afdeling Water,
Waaistraat 1 te 3000 Leuven, tel. 016/ 21 12 65 op de
hoogte.
Als de tank niet kan hersteld worden of niet langer mag
gebruikt worden, moet u hem (laten) uitgraven. Is dat echt
niet mogelijk, dan moet u hem definitief buiten gebruik
stellen en laten opvullen met zand of schuim !



EDUCATIEVE MILIEUBOOTTOCHTEN 1998

WAAR ?

U kan varen op de Zeeschelde, het Netekanaal, de Nete, de
Rupel, de Dender, het kanaal Leuven-Dijle, het zeekanaal
Brussel-Schelde en het kanaal naar Charlerloi. De boottochten

lopen tot 23 juni, en van 14 september tot 23 oktober.

ANNEER ?

Tjdens de schooldagen wordt gevaren van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur. De tochten hebben verschillende

op- en afstapplaatsen.

De weekendtochten gaan door van 10.00 tot 13.00 uur en van
14.00 tot 17.00 uur. Dan zal zoveel mogelijk gewerkt worden
met vaste op- en afstapplaatsen.

PRIJS ?

Jongeren tot 18 jaar betalen 50,- fr voor een boottocht. De
deelnameprijs voor volwassenen bedraagt 150,- fr.

WAT ?

Varend op een binnenschip, wordt u geconfronteerd met de
problematiek van watervervuiling en -zuivering. U maakt
kennis met de waterloop waarop u vaart en kan het leven en
l|t landschap aan de waterkant observeren. Regelmatig
nemen de begeleiders waterstalen die benedendeks in het

labo worden onderzocht. De begeleiders geven u bovendien

overal duidelijk uitleg over. Ze gebruiken audiovisueel

materiaal, maquettes en een tentoonstelling om alles in een

bredere milieu-context te plaatsen.

MEER INFO

Voor meer informatie en folders kan u contact opnemen met

de Milieuboot

® 053/72 94 20.

Jenderleeuw «

Antwerpen

Hoboken

Duffel •

Bornem

ZENNEGAT

Mechelen
Willebroek t %

Dendermonde

Kapelle
o/d Bos • Kampenhout

Aalst •
Vilvoorde

V

Brussel

• Ruisbroek

Leuven

Ninove •



BOUWEN IN VERTROUWEN
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De laatste tijd hoort u geregeld dat ambtenaren van

Stedenbouv\/ optreden tegen het bouwen zonder vergunning
of tegen het bouwen zonder de voorschriften van de vergun
ning te respecteren. Met dit artikel willen wij u een beetje hel
pen bij het aanvragen van de nodige vergunningen, zowel
voor het bouwen van een woning als van een tuinhuisje.

NIEUWE WETGEVING

Dat voor het bouwen en/of verbouwen van een woning een
bouwvergunning vereist is, dat is algemeen geweten. Er zijn
echter nog tal van andere werken waarvoor een bouwvergun
ning nodig is, bijvoorbeeld voor de afbraak van een gebouw.
De oorpsronkelijke wetgeving op de organisatie van de

Ruimtelijke Ordening en van de Stedenbouw, dateert van 29
maart 1962. De Vlaamse Regering heeft vrij recent een aantal
besluiten getroffen om die wet bij te sturen. Deze besluiten
zijn sinds 1 april 1998 van kracht.

BOUWGROND

U heeft al een lapje grond, of u wil er één kopen en er een
woning op bouwen ? Vermijd teleurstellingen en kom even
langs bij de technische dienst op het gemeentehuis.
Zij kunnen nakijken of het perceel wel degelijk bouwgrond is ;
ze zullen het Gewestplan raadplegen, nazien of het perceel tot
een verkaveling behoort, controleren of er onteigeningsplan
nen bestaan, enz...

Naargelang de ligging van het perceel kunnen de voorschrif
ten sterk verschillen. Als u rechtszekerheid wil, en deze voor

schriften schriftelijk bevestigd wil zien, moet u een steden

bouwkundig attest aanvragen bij het gemeentebestuur.

STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN

Er bestaan twee soorten :

• Stedenbouwkundig attest nr. 1: geeft enkel inlichtingen
over de bestemming van de grond volgens het Gewestplan;

• Stedenbouwkundig attest nr. 2: geeft meer gedetailleerde
inlichtingen over de bouwwijze, de inplanting en de bouw
hoogte van het gebouw dat eventueel mag opgetrokken
worden op het perceel.

Een stedenbouwkundig attest is geen bouwvergunning! De

informatie rond de bestemming en de opgelegde voorwaar
den kunnen als basis dienen voor de aanvraag tot het beko

men van een bouwvergunning. Een stedenbouwkundig attest

blijft maar één jaar geldig!

AANVRAAG VAN EEN

BOUWVERGUNNING.

Zodra u zeker bent dat u weldegelijk bouwgrond bezit en u
de voorschriften kent, kan u een aanvraag indienen om een ̂
bouwvergunning te bekomen.

(Een bouwvergunning kan vereist zijn voor andere werken dan
het bouwen en verbouwen van een woning. Daarom houden
we de benaming "bouwvergunning" in de rest van dit artikel

zo ruim mogelijk.)

ARCHITECT,

VERGUNNING, ADVIES ?

Volgens de nieuwe wetgeving, zijn een aantal werken en han
delingen vrijgesteld van een architect, eenbouwvergunning of

het advies van de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw.

Daarbij zijn heel wat factoren bepalend : de ligging, de aard

van de bouwwerken, de grootte van de bouwwerken, de

materialen waarin ze zullen worden opgetrokken, enz...
Daarom raden wij u aan om inlichtingen in te winnen op de
technische dienst. Zij zullen u graag helpen en u de juiste fo^
muiieren voor de bouwaanvraag meegeven. V

SOORTEN

BOUWVERGUNNINGEN.

Afhankelijk van de geplande werken krijgt u een formulier en

een aanstiplijst mee. Dat formulier moet u invullen. De aan-

stiplijst bepaalt hoe de plannen er moeten uitzien en welke
attesten u moet toevoegen aan uw dossier.



Er zijn 5 soorten bouwaanvragen:

O
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Aanvraag om een bouw/vergunning wfaarvoor een

eenvoudige dossiersamenstelling volstaat (de vroegere
V/erken van geringe omvang)
Aanvraag om een bouwvergunning voor technische
werken (van toepassing wanneer de gemeente wegen,
pleinen, sportvelden, enz..., wenst aan te leggen)
Aanvraag om een bouwvergunning voor terreinaanleg
werken (ontbossen, vellen van één of meer bomen,

wijziging van het reliëf van de bodem, enz...)
Aanvraag om een bouwvergunning waarvoor een

uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (de bouwver
gunning voor het bouwen van een woning valt hier al

zeker onder)

Gecombineerde aanvragen (wanneer de aanvraag
betrekking heeft op meer dan één categorie van de
hiervoor vermelde aanvragen)

%

AFHANDELING

VAN DE BOUWAANVRAAG.

Als u uw bouwaanvraag indient, kijken wij het dossier zo snel
mogelijk na op de volledigheid ervan en op de juistheid van
de gegevens. Is het dossier onvolledig of bevat het verkeerde
gegevens, dan krijgt u het terug voor aanpassing en

verbetering.
'Wanneer het dossier volledig in orde is, krijgt u een

t .uTitvangstbewijs en volgt de verdere afhandeling.
Die afhandeling bestaat erin dat het College van
Burgemeester en Schepenen uw aanvraag moet goed- of
afkeuren. 'Vervolgens gaat het dossier naar Stedenbouw, ofwel
ter kennisgeving, ofwel met de vraag aan de gemachtigde
ambtenaar om zijn advies uit te brengen.

AFLEVEREN

BOUWVERGUNNING.

Er is geen advies van de gemachtigde ambtenaar vereist ?
Dan levert het schepencollege de bouwvergunning af.
(Stedenbouw bezit wel een schorsingsrecht).

Het advies van de gemachtigde ambtenaar is wel vereist ?
Bij een gunstig advies levert het schepencollege de
bouwvergunning af.

Bij een ongunstig advies (of als Stedenbouw vindt dat het
dossier toch niet volledig is) wordt het dossier terug naar de
aanvrager gestuurd.

Een bouwvergunning is eveneens slechts 1 jaar geldig.

EEN GOEDE RAAD

Als u een woning, scheidingsmuur, tuinhuisje, duiventil,
veranda, pergola, garage, enz... , wilt bouwen, loop dan niet
het risico dat u het terug moet afbreken of een boete moet
betalen. Vraag raad aan de technische dienst en begin niet
met de werken vooraleer u de nodige vergunning(en) in
handen hebt I
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VERDIENSTELIJKE KAMPENHOUTENAARS

OVER DIGIKIDS EN DIGI-KITS

10

Het Nieuwsblad

Ronald Janssens

begon zijn carrière

als sportleraar, werd
dan sportjournalist
en had vervolgens

diverse functies bij
de BRTN. In 1992

begon hij met zijn
eigen bedrijf SMASH
aan een reeks educa

tieve programma's
voor de openbare

omroep, (herinner u Personel Upgrade). Een jaar later volgde
de RTBF en waagde Smash zich voor het eerst op internet. De
redenering is dat de kinderen die opgevoed zijn met Nintendo

en Game Boy's, nu op 12-jarige leeftijd moeten overschakelen
naar PC's. Om die stap gemakkelijker te maken startte het
bedrijf het project Digikids op.

Digikids

De bedoeling was leerkrachten en kinderen te sensibiliseren
om gebruik te maken van internet in het onderwijs. Er waren
2.500 plaatsen voorzien voor de opleiding van leerkrachten.

Op 7 weken tijd waren alle plaatsen bezet. Gezien dit grote
succes is een nieuwe cyclus voorzien voor 1.200 leerkrachten.

Digi-kits
Smash heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de leer
krachten te vragen welke computers, software en telefoonlij
nen er in hun scholen ter beschikking zijn. Het resultaat leidde

tot het samenstellen van de Digi-kits : dit pakket omvat
Office 97, een frontpage om een eigen website te bouwen,
een modem en een gratis jaarabonnement op Internet.

Ondertussen zijn al meer dan 1.000 Vlaamse scholen inge

schreven voor een Digi-kit. Dat betekent dat 60% van het
secundair onderwijs deelneemt aan dit project.

Digi-awards

Nu kunnen veel scholen al op Internet, maar doen ze er ook
iets mee ? Vanuit die idee groeiden de Digi-awards. Alle
scholen mochten tot eind februari hun uitgewerkt project
indienen ; maar liefst 526 scholen hebben dit gedaan.

Wat valt er te winnen ? Elke school met een degelijk project
krijgt een Encarta Encyclopedie, 100 scholen krijgen een net-(_
werk geïnstalleerd. De grote hap gaat naar de 6 laureaten :
de eerste krijgt 1.000.000,- Fr om te besteden aan informati-
camateriaal, de tweede 600.000,- Fr, de derde 500.000,- Fr, de

vierde 400.000,- Fr, de vijfde 300.000,- Fr en de zesde
200.000,- Fr.

De hoofdvogel

Op 3 juni 1998 worden de winnaars in Gent bekend gemaakt.
De gemeenteschool van Berg mag nog hoop hebben : uit de
526 projecten zijn de 30 beste al geselecteerd en ze zitten er
nog altijd bij ! Zal meester Pol, de stuwende informaticakracht
van de school in Berg, bij de gelukkigen zijn die op 8, 9 en 10
september naar de wereldtentoonstelling gaan in Lissabon, en
er een rondleiding krijgen van Microsoft-goeroe Bill Gates ?

Digiclubs
In oktober start het tweede seizoen voor de Digikids. Tegelijk
start het project Digiclub. Het doel daarvan is het uitgebreid _
verenigingsleven (sport, cultuur,...) te informatiseren. V

Smash startte ook het project waarbij bedrijven hun afge
schreven maar nog waardevolle PC's ter beschikking stellen
van de scholen.

Al bij al een hele reeks projecten, die enkel konden gereali
seerd worden dankzij de steun van mediagiganten en soft
warereuzen. Maar als u weet dat het Ronald Janssens is die

Bill Gates naar ons land bracht, dan weet u dat hij heel wat in
petto heeft.



MUZIEKSTUDENTE

VALT IN DE PRIJZEN

De familie Wynants is een

muzikale familie.

Mevrouw geeft notenleer

aan de muziekakademie,

mijnheer verzorgt
muziekles in het dagon

derwijs. Zij houden van

klassieke muziek, ook aan

de ontbijttafel. Op een
ochtend vraagt dochter

Elke welk instrument ze

hoort op de radio. 'Dat is

een cello', antwoordt

haar moeder. 'Goed' zegt
Elke 'Dat wil ik spelen! Ze
is dan 5 jaar oud.

Warempel, kort daarna begint Elke met notenleer en op
7-jarige leeftijd volgt ze haar eerste les Cello. Gedurende

11 jaar volgt ze les: zowel aan de muziekakademie als privé.
Het zijn lastige jaren waarin ze enorm veel oefent. Al dat
oefenen wordt beloond wanneer zij dit jaar voor het eerst aan
een wedstrijd deelneemt. Ze kaapt meteen de 2de prijs Cello
•ueg in de 33ste Nationale Wedstrijd voor Muziek en
Woordkunst.

Gaat deze inmiddels 18-jarige studente een mooie toekomst
als celliste tegemoet ? Volgend jaar start ze in ieder geval
haar verdere studies Cello aan het Conservatorium in Brussel.

Ze droomt ervan ooit bij een orkest te kunnen spelen, ook al
zijn de examens moeilijk en is het aantal plaatsen beperkt. Les
geven zou ze ook nog leuk vinden. Heeft dat iets met appelen
en bomen te maken ?

'DE VIJGENBOOM VAN

REMBERT DODQENS'

Frans Vanderick is geboren te Kampenhout in 1911. Hij stu
deerde voor arts, werkte van 1937 tot 1981 als chirurg in

Ruanda en schreef een boek over zijn belevenissen daar. Het is
een autobiografisch oeuvre, maar ook een uniek document

dat het leven in Ruanda onder de Tutsi-dynastie weergeeft.

Gedurende en na z'n lange carrière als chirurg, kruisten aller
lei figuren zijn leven : ooggetuigen van de slavenkaravanen,

leden van het hof, presidenten

van het hutu-regime,... Hij

beheerst het moeilijke

Kinyarwanda. Dat heeft hem in
zijn dagelijkse contacten met

groot en klein, toegestaan een

massa belevenissen en inlich

tingen te verwerken, en een

interpretatie te formuleren van

het voor Afrika unieke

"Rituaal van het heilige
koninkrijk van het oude

Ruanda". Dit rituaal was sinds

de zeventiende eeuw monde

ling overgeleverd door hofdichters en werd neergeschreven
door een inlands priester, vóór het teloorgaan van de Tutsi-

dynastie.
Gezien de dramatische situatie van het Ruandese volk en het

definitief verloren gaan van archieven in de huidige chaos,
krijgt dit document een historische dimensie.

Bijna werd dit boek niet uitgegeven. Dankzij de bevriende hulp
van Dokter Paul Van Wassenhove werd de 460 pagina's tellen

de uitgave toch gerealiseerd.
Dit boek kan een passend geschenk zijn voor vrienden en voor
allen die nog een binding voelen met Afrika.

Het kost 1.200,- Fr en u kan het op volgende wijze bestellen :

Zend uw gegevens naar Francis Vanderick, Hagelandstraat 5
te 3545 Halen

Schrijf het bedrag over op rekening 230-0210218-39 met ver
melding van 'De vijgenboom van Rembert Dodoens'.

Ö
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ZONNEBLOEMDAGEN VOOR DE

GLIMLACH VAN EEN KIND

In de loop van de maand juni

zullen honderden vrijwilligers de
straat optrekken om zonne

bloempjes te verkopen. Koop een
zijden bloempje en speld het op
als teken van solidariteit.

De opbrengst van de verkoop
gaat naar de begeleiding van kin
deren met kanker. Met het ingezamelde geld kan de
Vereniging voor Kankerbestrijding ook haar sociaal hulpfonds
spijzen. Dit fonds bekostigt de gratis hulplijn Kanker info
(0800/15.800), de begeleiding van kankerpatiënten, steun aan
zelfhulpgroepen en palliatieve verzorgingsteams.

Hebt u wat tijd over en wilt u uw diensten als vrijwilliger
aanbieden, bel dan vliegensvlug naar de Vereniging voor
Kankerbestrijding : 02/733.68.68.

FEEST IN BUKADIE

Op zaterdag 6 juni is het feest in de gemeenteschool Bukadie
en er is van alles te doen : optredens van leerlingen en kleu
ters, snacks, taart, ijs, spaghetti-avond, springkasteel, disco

theek.

Het feest begint om 15.00 uur. U mag er vanaf 14.00 uur gra
tis binnen.

Waar ? In de Sint Antoniusstraat 8 te Buken

® 016/60 20 59

12

KINDERKOORTREFFEN JONG

CANTABILÉ
Op zondag 7 juni organiseert Jong Cantabile, het kinder- en
jeugdkoor van Berg, een koornamiddag in zaal Pax.

Naast het eigen koor, dat een aantal liedjes uit de bekende
musical "The sound of music" ten gehore zal brengen, treedt

het koor "de Jacobientjes" uit Borsbeek op. Zij brengen vooral
liedjes van eigen makelij.
Het gebeuren begint om 14 uur en is volledig gratis.

OPENINGSUREN KIND & GEZIN

Kind Et Gezin

Bergstraat 13
1910 Kampenhout
0 016/65.05.49

Openingsuren :
de 1ste, 2de en 4de dinsdag van
17.00 tot 20.00 uur

de 1ste en 3de woensdag van
09.00 tot 12.00 uur

Pienst opvanggezinnen
De dienst opvanggezinnen is vergroot en werkt
sinds kort vanuit het secretariaat dat gevestigd is
in de Hanswijkstraat 1 te Boortmeerbeek.

Alle briefwisseling moet daarheen.

Mevr. Hilde Cornelis is verantwoordelijk voor de afdeling

Kampenhout en is op volgende tijdstippen bereikbaar:

• Maandag van 09.00 tot 10.30 uur ® 015/52 07 23
• Vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur ® 03/489 35 42

Het spreekuur vindt plaats in de lokalen van de CM,
Kerkstraat 41 te Kampenhout

• de laatste donderdag van de maand,
van 14.00 tot 17.00 uur ® 016/65 71 32

(



MAAKT U VOLOP

I VAKANTIEPLANNEN ?
EUROCHILDREN

ZOEKT ONTHAAL-

GEZINNEN

Ook bij reispret opgelet
Reizen is prettig, ontspannend en verrijkend. Als het even kan
gaat u naar een ver land of een ander continent! Maar komt

u altijd even gezond terug thuis ?

Voedselvergiftigingen, zonne- en hitteslagen, insecten en
ycroben liggen op de loer. Gelukkig kan u zich hiertegen
wapenen.

Gezondheidspas
Een handige leidraad bij de voorbereiding van uw reis is de
'omtrent gezondheidspas 98-99'. Hierin komen onder meer
aan bod : hygiëne en voeding, behandeling van diarree, zon
en hitte, zeeën en badplaatsen, hoogte en gebergte, reisziekte,
zwangere vrouwen en jonge kinderen, ouderen, chronische
ziekten, ... Verder bevat de gids ook een actuele tabel van aan
bevolen en verplichte inentingen voor reizigers met een lijst
van alle erkende vaccinatiecentra. Een onmisbaar boekje voor
mensen met reiskriebels !

Waar verkrijgt u hem ?
Stuur uw naam, adres en 2 postzegels
van 17,- Fr naar : Omtrent gezondheid vzw,
Sans Soucisstraat 65 te 1050 Brussel

'02/512 22 04

>^^^TRENT
^ËZONDHEID

Ook dit jaar wil Euro-Children aan meer dan 1.000 kinderen

de kans bieden hun vakantie in een ontspannen sfeer door te
brengen.

KINDEREN UIT NOORD-IERLAND

Tijdens de zomermaanden zijn er diverse herdenkingsplechtig
heden, oa. in Belfast en Derry, die dikwijls met onlusten
gepaard gaan.

Veel kinderen komen uit éénoudergezinnen. Hun leeftijd
varieert tussen 8 en 12 jaar.
Kennis van Engels door één van de onthaalouders is gewenst.
Data : van 2 juli tot 4 augustus - van 30 juli tot 19 augustus.

KINDEREN UIT KROATIË
Het zijn kinderen uit vluchtelingengroepen. Zij hebben hoog
stens een kleine basiskennis Engels geleerd op school.
Data ; van 3 juli tot 29 juli en van 28 juli tot 20 augustus.

KINDEREN UIT TSJECHIË EN

SLOVAKIJE

De kinderen komen over het algemeen uit grote gezinnen die
het niet breed hebben. Sommigen spreken Engels, anderen
wat Duits. De leeftijd gaat van 9 tot 13 jaar. De ouders van
deze kinderen leggen graag persoonlijk cointact met het ont-
haalgezin van hun kinderen.
Data : van 1 juli tot 28 juli en van 27 juli tot 18 augustus.

Als onthaalgezin hebt u de vrije keuze wat betreft leeftijd en
geslacht van het gastkind. Wij geven er de voorkeur aan dat
er in het gezin kinderen zijn van dezelfde leeftijd als het gast
kind.

Alle informatie en een inlichtingenbrochure kunt u krijgen bij:
Euro-Children Renmans Michel

Karei Mirystraat, 2 Wittebolstraat, 11

2020 Antwerpen 3018 Wijgmaal
03/247 88 50 016/44 84 69 13
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ANDERS OP KAMP

Leren dansen in een rolstoel, naar de markt gaan met iemands

oma, luisteren naar spannende verhalen over vroeger...
dat doe je op Joka-kamp.

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen tijdens de zomermaanden een

week op kamp gaan in een rusthuis of een tehuis voor

minder-validen. In de voormiddag bezoeken ze de bewoners
in hun kamers, of gaan ze met hen wandelen. In de namiddag
zijn er groepsactiviteiten. Dat kan een spel- of quiznamiddag
zijn, maar ook een uitstap of pannenkoekenbak. 's Avonds is
er tijd voor ontspanning ; oefenen voor een show, een gezellig

cafeetje zoeken,...

In Vlaams-Brabant worden er 10 kampen georganiseerd
tijdens de maanden juli, augustus en september. De deelname
is gratis, de instelling zorgt voor kost en inwoon, Joka zorgt

voor de verzekering.

Alle inlichtingen en inschrijvingen bij :
Mare en Marleen De Bent-Vandergeet
Beursgang, 13 - 3000 Leuven

016/23 95 97

GEHANDICAPT EN

TOCH SPORTEN ?
WAAROM NIET ?

De Vlaamse Liga Gehandicaptensport (V.LG.) maakt je wegwijs
in sport. Dat kan in clubverband of op sportkamp, recreatief
of competitief, met andere gehandicapte personen of met
validen.

Zij organiseren ook speciale zomer
sportkampen voor auditief, visueel en

motorisch gehandicapten. Dit jaar vin
den die plaats van 6 tot 10 juli en van

17 tot 21 augustus te Torhout.

Alle informatie : Vlaamse Liga
Gehandicaptensport, Brouwerijstraat 10
te 9610 Lokeren

Tel. 09/349 33 66 - Fax 09/349 33 67 -

E-mail vla@snv.be

EERSTE HULP BIJ N

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Goede buren zijn zeldzaam geworden. Bij hoeveel mensen kan
u nog terecht voor een babbel, een lach en een traan ? Wie
geeft u tussen pot en pint raad over één of ander probleem ?
Wie springt even bij met een officieel papier dat u niet inge
vuld krijgt ?
Slachtoffers van misdrijven hebben zeker en vast nood aan

die ondersteuning uit de samenleving. Er is hen groot onrechr^'
aangedaan door een lid uit die samenleving.

Precies één jaar geleden startte de slachtofferhulp Brussel
met vrijwilligerswerking in het arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde. Gevormde vrijwilligers kunnen door middel van
meelevend contact, adviezen, bemiddeling en verwijzing het
slachtoffer bijstaan als een goed geïnformeerde buur.

Op dit moment zoekt de slachtofferhulp naar versterking van
haar ploeg. Bent u minstens 21 jaar en kunt u zich een halve
dag of een avond per week vrijmaken ?
Neem dan contact op I Een vooropleiding is niet noodzakelijk;
het centrum zorgt voor een gepaste opleiding en een degelij
ke opvolging.

Alle info, vragen of bedenkingen kan u kwijt op volgend
adres: Centrum voor Hulp aan Slachtoffers, Groot Eiland 84 te

1000 Brussel - ® 02/514 40 25
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BROCHURE "FINANCIËLE HULP
VOOR SLACHTOFFERS VAN

OPZETTELIJKE GEWELDDADEN"

Gespecialiseerde hulp en strafrechtelijke vervolging kunnen
slachtoffers helpen bij het verwerken van hun traumatische
ervaringen. Voor de financiële hulp is er de Commissie voor
Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden. Zij gaat
na of de tussenkomst van de overheid terecht is en legt het

bedrag van de hulp vast.

burgers die een beroep willen doen op de Commissie, weten
niet altijd welke stappen ze moeten ondernemen. Daarom is

er nu een brochure opgesteld, die u kan aanvragen op het
Ministerie van Justitie, dienst Ontvangst en Voorlichting,

Waterloolaan 115 te 1000 Brussel ® 02/542 66 68.

GEVONDEN !
Het bibliotheekpersoneel heeft op
dinsdag 31 maart 1998 een trouwring

gevonden. Neem contact op met de
bibliotheek en vertel hen welke datum

en namen erin gegraveerd staan.

® 016/65 99 79.

I
1

GEITEN, SCHAPEN

EN HERTACHTIGEN
Hebt u schapen, geiten of hertachtigen ? Denk eraan dat u
verplicht bent uw dieren te laten identificeren en registre
ren. U kan dat doen door een oormerk te laten aanbrengen

vooraleer het dier vertrekt uit de plaats waar het geboren

is en ten laatste op de leeftijd van 6 maanden. Het Verbond
voor Veeziektenbestrijding staat in voor de registratie en de

verdeling van de officiële oormerken. Doe dit zo snel

mogelijk want de veterinaire diensten zullen binnenkort
controles uitvoeren.

REGISTRATIE EN OORMERKEN :

Verbond voor Veeziektenbestrijding

Kruisstraat, 24, 3061 Leefdaal, 02/767 68 73

ALLE INFORMATIE :

Ministerie van Middenstand

en Landbouw, Veterinaire Dienst

Museumlaan, 5 B, 3080 Tervuren, 02/768 01 11
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MEI

Zaterdag 09.05.1998

• Fusieconcert - sporthal Kampenhout

Zondag 10.05.1998

•Opening wandelpad Aert Van Beethoven

Zaterdag 16.05.1998

• Kampenhoutse gordel

Zondag 17.05.1998

•Gemeenteschool Berg - Kleuterschool

Opendeurdag met vanaf 16 uur

spaghettifestijn

Zondag 24.05.1998

• Landelijke Gilde - Fietstocht: vertrek

Park van Reist: Huur

verantw. P. Van Dessel

Donderdag 28.05.1998

• KVLV Reist 50 + Fietstocht

Zondag 31.05.1998 ft 01.06.1998

•"100 Jaar parochie Reist" :

Start zoektocht

(einde zoektocht 10.09.1998)

JUNI

Zaterdag 06.06.1998

•Feest in Bukadie :

optreden van leerlingen en kleuters

Poort 14.00 uur - toegang gratis -

begin: 15.00 uur

Zondag 07.06.1998

•Jong Cantabile :

koornamiddag in zaal Pax

Zondag 14.06.1998

• Davidsfonds :

Sluiting met St. Lutgardisviering

Dinsdag 23.06.1998

•Gemeenteschool Berg - aanvang 19u30

Musical/ Afscheidsfeest 6de Ir]

Zaterdag 27.06.1998

•Gemeenteschool Berg - vanaf Huur

Schoolfeest met barbecue (vooraf

inschrijven)

Zondag 28.06.1998

•BGJG : initiatie bandminton voor

jongeren van 10-16 j.

Van 13.00 tot 17.00 uur

JULI

Vrijdag 10.07.1998

• Parkfeesten : 30 jaar Tura in Reist

Zaterdag 11.07.1998

• 11 juli viering - Muzikale Kroegentocht

met optreden door div. volksgroepen

• Parkfeesten : De Pré Historie Live, vanaf

20.30 uur

•Kampenhoutse muzikale kroegentocht

Zondag 12.07.1998

• Parkfeesten : verkiezing

kinderburgemeester

AUGUSTUS

Zaterdag 01.08.1998

• Parochiecentrum Pax

Zondag 02.08.1998

•"Mosselen enz ..."- Zaal Pax

Zondag 30.08.1998

• KVLV Reist/Landelijke Gilde ;

landbouwdag

SEPTEMBER

Zondag 06.09.1998

• Boerenkermis te Buken vanaf 14 uur

Georganiseerd door de Landelijke Gilde

Buken in de feesttent in pastorijtuin te

Buken

Zondag 13.09.1998

•Open monumentendag Vlaanderen -

Thema : Feest

Zaterdag 26.09.1998

• Sluiting 100 jaar parochie Relst"-

20 uur Zaal "De Vlaamsche Leeuw"

• Bonte avond "Welkom Witloofkerke"

Zondag 27.09.1998

•'100 jaar parochie Reist'

voormiddag{)Qu4S] Eucharistieviering

voorgegaan door Kardinaal G. Danneels

namiddag Feestnamiddag in het Park

van Reist Allerhande activiteiten (sport

en spel,barbecue enz.) Prijsuitreiking

zoektocht, Vuurwerk

OKTOBER

Zondag 11.10.1998

Pannenkoekenfeest in gemeenteschool

Bukadie (

Volgende activiteiten worden

maandelijks ingericht :

•YOGA - KVLV Kampenhout: elke

maandag van 19u30 tot 21 uur in de

turnzaal van de VGSK

•FIETSEN - KVLV Kampenhout 1 Reist:

elke maandagavond in juni- en juli 1998

- vertrek om 19u30 stipt aan de PAX

•TURNEN- KVLV Kampenhout: elke

dinsdag van 20 tot 21 uur in de turnzaal

van de Parkschool in Reist 1 Reist

• BLOEMSCHIKKEN

- KVLV Reist: maandelijks op woensdag

- KVLV Kampenhout:

elke 3de donderdag

NATUURWANDELING (
- DAVIDSFONDS : in de lente, onder leiding

van Michel Janssens

HOU HET IN DE GATEN :
DE kampenhoutse ^

^ muzikaue kroegentocht
VINDT PLAATS OP 1 ' JV»"'



Geef dit formulier af op één van de
adressen vermeld op pagina 4.

Betaal uw inschrijvingsgeld en u
krijgt uw deelnamekaart.

)



Inschrijving Daguitstap

Derde Leeftijd

Woensdag 17 juni 1998

Gelieve uw naam en adres op dit formulier in te vullen. Kruis in
onderstaande lijst aan welke opstapplaats u verkiest. U regelt de
inschrijving door dit formulier ten laatste op 31 mei 1998 af te
geven en 350,- fr. te betalen. U krijgt dan een deelnamekaart die u
de dag van de uitstap moet meebrengen !

Ondergetekende:

Naam + Voornaam:

Straat:

Nr:

1910 Kampenhout

Wenst deel te nemen aan de daguitstap naar het Boudewijnpark en
zal vergezeld zijn van personen, zijnde :

Naam + Voornaam:

Naam + Voornaam: .(..

Naam + Voornaam:
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