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Beste lezer,

Ik ben blij u het eerste nummer van onze gemeenteberich-

ten in zijn nieuwe vorm, te kunnen aanbieden.
Terecht dringt de hogere overheid er bij de

gemeentebesturen op aan, hun bevolking op de best
mogelijke wijze te informeren over alles wat hen op
bestuurlijk gebied aanbelangt. Wij hebben al enkele initia
tieven genomen, en de aanduiding van een informatie
ambtenaar is voorzien.

Wij zijn van mening dat wij in Kampenhout op dat gebied
niet ten achter zijn gebleven in het verleden. Toch is het
de bedoeling met een nieuwe lay-out, betere papierkwali
teit en kwaliteitsfoto's,... de leesbaarheid van ons infor

matieblad te verhogen. Vanzelfsprekend zal er, nog meer
dan vroeger, aan de inhoud worden gewerkt. Daarbij is

een bondige, eenvoudige stijl ons doel.

Werp dus dit nummer (evenmin als de volgende
exemplaren) niet zomaar weg I
Misschien wordt de verzameling binnen afzienbare tijd
uw "kleine huisbibliotheek" waarin u alles vindt, wat u

over uw gemeente wilt weten.
Veel leesgenot I

Marcel Verhoeven

Burgemeester

COLOFON

Hoofdredactie : Tina Vanbeveren

Redactieadres: Gemeentehuisstraat, 16, 1910 Kampenhout
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Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 16 april 1998

KORT EN KRACHTIG

ELEKTRONISCH STEMMEN

Ook Kampenhout zal bij de komende verkiezingen elektronisch
stemmen. In totaal is 3.000.000,- BEF voorzien voor deze

investering. Aangezien zowel de Federale, de Vlaamse als de

provinciale overheid daarvan een gedeelte op zich nemen,
blijft er voor Kampenhout nog een klein miljoen te betalen.

INFRASTRUCTUUR (
Op 21 oktober 1997 is het consultatiebureau voor Kind en
Gezin, gelegen in de Bergstraat, officieel geopend. Flet dak
heeft een herstelbeurt nodig. Daarvoor is 1 miljoen frank
voorzien.

MOBILITEITSPLAN

De verkeersproblemen aan Kampenhout-Sas, de Flaachtse-
steenweg, de Mechelsesteenweg en de Leuvensesteenweg, zijn
algemeen bekend. Om het verkeer daar veiliger en vlotter te
laten verlopen, is het gemeentebestuur in 1997 gestart met
het opstellen van een mobiliteitsplan. De afronding van die
studie is voorzien eind november 1998. Uit deze studie moet

o.a. een oplossing groeien voor Kampenhout-Sas. Van deze
oplossing zullen plannen moeten gemaakt worden ; daarvoor
is 5 miljoen BEF voorzien.

ONTEIGENINGEN

Wie zijn kinderen naar de Vrije Kleuterschool in ^
Nederokkerzeel zendt, ziet er dagelijks verkeersmoeilijkheden.
Daarom is er een samenwerking ontstaan tussen het gemeen
tebestuur en de Vrije School. Het schoolhuis wordt onteigend
en in de plaats komen parkeerplaatsen en een veiliger rijbaan.
De kostprijs hiervan is geraamd op 3.500.000,- BEF.

PASTORIJ EN OUDE PASTORIJ

In de loop van 1997 is de tuin van de pastorij heraangelegd.
Om er helemaal een mooi plaatje van te maken, moeten beide
gebouwen gerestaureerd worden. Deze werken zullen in 1998
uitgevoerd worden ; de werken zijn geraamd op
7.500.000, BEF.
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RADIO-INSTALLATIE POLITIE

in het kader van de interpolltiezone (IPZ) tussen Kampenhout,
Steenokkerzeel en Zemst, is perfecte bereikbaarheid van de
manschappen noodzakelijk. De huidige radio-installatie vol

doet niet voor een gevoelige uitbreiding van het zendbereik.
De aankoop van een nieuwe radio-installatie ter waarde van

600.000,- BEF, is gepland.

VOERTUIG POLITIE

De aankoop van een bijkomend, volledig uitgerust, interventie
voertuig is eveneens noodzakelijk : kostprijs 1.600.000,- BEF.
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STELPLAATS WERKLIEDEN

Het is de bedoeling om, achter het containerpark in de
Neerstraat, de loods uit te breiden. Daarin komen een bureau

voor de werkleider, een refter, het nodige sanitair (WC's, dou
ches), een magazijn en een werkplaats. Het geraamde prijs
kaartje bedraagt 8.000.000,- BEF.

BiSTSTRAAT - PEPERSTRAAT

In de Biststraat (van de O.-L-Vrouwstraat tot de Kwerpseweg)
zullen voetpaden worden aangelegd en is het wegdek aan her

stelling toe. Hetzelfde geldt voor de Peperstraat (van de
Kwerpseweg tot aan de kerk). Kostprijs : 8.000.000,- BEF.

PERKSESTEENWEG

Daar zijn volgende werken voorzien : herstel van de voegen
tussen de betonplaten, de weggoten en borduren, van de rij

baan en het fietspad. Hel fietspad zal na de werken volledig

doorlopen en de kasseien ter hoogte van de zijwegen zullen

weggehaald zijn. Bij het binnenkomen van het centrum zal een

verkeersremmer worden gebouwd.

Dit geheel vormt een investering van 4.000.000,- BEF

STATIONSSTRAAT

Ook daar moet het wegdek worden hersteld en zullen voetpa
den komen. (Van de Haachtsesteenweg tot de Brouwerijstraat).
Geraamde kostprijs : 7.000.000,- BEF.

BROUWERIJSTRAAT

Van de Geilroedeweg tot de Tritsstraat, zullen wegen- en riole

ringswerken worden uitgevoerd. Er komen ook voetpaden
langs deze weg. Geraamde kostprijs : 21.000.000,- BEF.

SCHUILHUISJES (BUSHOKJES)

Het schuilhuisje in Buken is aan vervanging toe. Ter hoogte
van Vierstraten komt er ook een nieuw schuilhuisje.

Er is in totaal 500.000,- BEF voorzien. Dat betekent dat naast

deze 2 schuilhuisjes, er voldoende geld is om nog andere
schuilhuisjes te vervangen of te plaatsen.

GEMEENTEPLEIN

Het restauratiedossier van het oud-gemeentehuis is lopend.
Het gemeentebestuur wil het geheel aanpakken en plant daar
om de renovatie van het gemeenteplein. Er komt een groenzo-

ne rond het oud-gemeentehuis, er komt een multifunctionele

ruimte voor de markt, de kermis en circusopstellingen, en er
zullen parkeerplaatsen zijn. We houden er natuurlijk rekening
mee dat het rusthuis altijd toegankelijk moet zijn voor de
bewoners, bezoekers en hulpdiensten.

De totale kostprijs is geraamd op 48.000.000,- BEF. De Vlaamse
Gemeenschap legt 33,8 miljoen BEF bij (trekkingsrechten),
zodat de uiteindelijke uitgave van het gemeentebestuur onge
veer 14,2 miljoen zal bedragen.

ONZE-LIEVE-VROUWKERK

KAMPENHOUT

De torenspits van de kerk in Kampenhout is aan restauratie

toe. Het heeft weinig zin om dit jaar stellingen te plaatsen ^
voor de torenspits, en volgend jaar te moeten herbeginnen ̂
voor de rest van de kerk. Daarom is het onderhoud en de res

tauratie van de volledige buitenkant van de kerk in de begro
ting ingeschreven. Deze werken zijn geraamd op

7.000.000, BEF.

SINT STEFANUSKERK

NEDEROKKERZEEL

Na de restauratie van de buitenzijde, komt nu het houtwerk

aan bod. Er is 1.000.000,- BEF voorzien voor de restauratie van

o.a. de preekstoel, het altaar, de lambrisering, ...

B



GEMEENTERAAD FEBRUARI 1998

VERMINDERING OF

VRIJSTELLING

MILIEUBELASTING

Het reglement van de milieubelasting stelt dat ieder gezin in
Kampenhout van meer dan 1 persoon, 3.500,- BEF milieube
lasting moet betalen.

Alleenstaanden betalen 2.500,- BEF.

Vrijstelling voor een gezin van 1 persoon :

Als u bewijst dat u minstens zes maanden in een verpleegin-
illing verblijft, bent u vrijgesteld van betaling van de belas-
mg.

Vermindering voor een gezin van 2 personen :
Als u bewijst dat één van de gezinsleden minstens zes maan

den in een verpleeginstelling verblijft, betaalt u de belasting
der alleenstaanden.

Wat moet u hiervoor doen ?

Gewoon wachten tot uw belastingsbrief binnenkomt. Daarna
bezorgt u het bewijs dat u minstens zes maanden in een ver
pleeginstelling verblijft, aan het gemeentebestuur.

OPSTARTEN VAN

DE DOSSIERS VAN VOLGENDE

INVESTERINGEN :

De wet op de Overheidsopdrachten verplicht ons een aantal
stappen te nemen, vooraleer een geplande Investering kan
worden uitgevoerd:

De eerste stap is genomen voor volgende investeringen :

• Werken in de Biststraat en de Peperstraat

Wegen- en rioleringswerken in de Brouwerijstraat

• Aanleg parking en aanpassen rijbaan kleuterschool

Nederokkerzeel

• Herstel wegdek en aanleg voetpaden Stationsstraat

• Aankoop wachthuisjes aan bushaltes

•  Renovatie dak van het consultatiebureau voor het Jonge

Gezin

• Aankoop tafels en stoelen
• Aankoop radioposten politie

WERKEN IN UITVOERING

Volgende werken zijn half februari gestart, en zullen

normaal 1 maand duren:

•  wegenwerken in de Lellebaan en een deel van de

Balkestraat

• wegen- en rioleringswerken in de Lelleveldbaan

In volgende straten is half februari de herstelling van de

rijbaan gestart. Deze werken zullen normaal 1,5 maand

duren :

•  de Stationsstraat (Tiendeschuurstraat - Voortstraat)

•  de Bosstraat

•  de Vaartstraat

•  de Tiendeschuurstraat

In de Bergstraat start half maart de aanleg van voetpaden.

De duurtijd van deze werken is geschat op 3 maanden.

u\
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HULDIGING PERSONEEL

1998 is niet alleen een jubileumjaar voor de "Gemeenteberichten".
Op de nieuwjaarsreceptie hebben wij onze personeelsleden met 20 en 30 jaar dienst, gehuldigd.

MEER DAN

Berckmans Els

Vanbedts Frans

Van Craen Elisabeth

Boeve Johan

30 JAAR DIENST

onderwijzeres
directeur gemeenteschool Kampenhout
onderwijzeres

onderwijzeres

MEER DAN 20 JAAR DIENST

Boeve Johan bediende bibliotheek

Lauwers Elly onderwijzeres
Lauwers Josine onderwijzeres
Magda Wauters poetsvrouw

Michiels Marie-Louise bediende bevolking
Nijs Christiane poetsvrouw

Rijckmans Odette onderwijzeres
Sevenants Willy hoofdveldwachter

Van den Dries Sonia bediende pensioendienst
Van Langendonck Danielle onderwijzeres
Vandenbroeck bodewijk arbeider

Vandenwijngaert Annie onderwijzeres
Vermeulen Sylviane bediende bevolking
Vranckx Etienne chauffeur schoolbus

Wellens Maurice arbeider

Wuyts Marijke onderwijzeres



OPNIEUW ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE KONING
BOUDEWIJNSTICHTING VOOR HET ONDERWIJSPROJECT

EEN VRIENDSCHAPSBAND TUSSEN

BERGSE EN ETTERBEEKSE LEERLINGEN

Levende taal

Om het tweede-taal-onderricht een

stuk aantrekkelijker en boeiender te

maken, ging de Gemeentelijke
Basisschool van Berg voor de 5" en de

6* klassers op zoek naar de levende

^1. Via het Klavertje-Drie-project van
de Koning Boudewijnstichting, vond de
school een Franstalige partnerschool te
Etterbeek (Communauté Educative

St.Geneviève).

Het feit dat deze multiculturele school

in de Brusselse stadsomgeving ligt, was
een bijkomende uitdaging...

'Saaie' Franse les ?

Een drietal jaren geleden startten deze

twee scholen een project, met schitte
rende resultaten.

In het begin waren er enkel klassicale
stelopdrachten. Maar al snel is enthou

siaste briefwisseling ontstaan tussen

beide klassen, zowel in het Nederlands

als in het Frans. Telkens opnieuw kijken
) leerlingen aan beide zijden uit naar
de postbode om wat te vernemen van
hun "vriendschapsklas". Zopas zijn,

mede dank zij de financiële steun van

het gemeentestuur, de twee scholen
via Internet met elkaar verbonden. De

gedrevenheid om Frans te leren stijgt
bij elke brief of berichtje. En het blijft
niet bij brieven I Grote klaswerken,
tekeningen, foto's, wenskaarten en een

zelfgemaakte video gaan van Berg naar

de Etterbeekse ruilschool en omge

keerd.

Ook dit Jaar
Het enthousiasme van de leerlingen

overtuigde de projectleiders,
Dominique David (Etterbeek) en mees
ter Pol (Berg) om ook dit schooljaar
een taalklas te organiseren.

Als extraatje ruilen beide leerkrachten
vooraf voor één dag hun klas. Zo geeft
elke klasleraar een dag les in de part

nerschool, tevens een boeiende, ver

rijkende ervaring.

De resultaten

Samen leven met Franstaligen van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat blijkt
tot de verbazing van alle begeleiders
voor niemand een probleem te zijn.

Bovendien is dit het middel bij uitstek
om het "functionele Frans" bij te spij
keren - een ware taaidouche voor leer

lingen (en leerkrachten). Op 18 mei
vertrekken onze 5de klassers uit Berg
naar een prachtig domein nabij Aarlen
waar zij een staaltje van "levend

onderwijs" krijgen.

O
O
n:

UI

e-' leerjaar van de gemeenteschool in Berg.
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KLASOVERSCHRIJDEND

SCHOOLPROJECT NAAR

UNIEK SCHOOLFEEST.

Sinds kort wordt er In de gemeenteschool van Berg hard

gewerkt aan een klasoverschrijdend project. "Met het hele
schoolteam samenwerken aan een nieuwe uitdaging!" is zowat

de idee die er onder leerkrachten, de directie en ouders heerst.

Wat wordt het ? ... Een adembenemende modeshow!

Gedurende een aantal namiddagen werken de leerlingen niet
in de traditionele klassen, maar in gemengde groepen waarin

elke leeftijd is vertegenwoordigd. Tijdens deze knutselactivitei-
ten kunnen de leerlingen elkaar helpen en stellen ze in team

"een heuse collectie" samen.

In Berg zullen de welklinkende namen als Versace, Gucci,
Calvin Klein e.a. er een zware concurrent bij krijgen. Ongeveer

250 kinderen werken hun "alternatieve mode-collectie" uit.

Uiteraard blijft het niet bij het creëren. Op zaterdag 27 juni '98
zullen de Bergse ontwerpers hun modelijn met de nodige glit
ter op de CATWALK aan het belangstellend publiek voorstellen.

Een schoolfeest om zeker niet te missen ...

5" leerjaar van de gemeenteschool in Berg.

MET JE FAMILIE

GRATIS NAAR DE

OLYMPISCHE

SPELEN IN SYDNEY ?

Welke families kunnen deelnemen ?

Elke familie bestaande uit twee volwassenen, man en vrouw

(min. 18 jaar) en twee kinderen (max. 14 jaar op 31.12.1998)
kan deelnemen.

Minstens één van de volwassenen is de vader of moeder van

één van de kinderen.

De deelnemers moeten gedomicilieerd zijn in Kampenhout. ^

Welke proeven ?
De proeven zullen vooral sportgeoriënteerd zijn. Er komen
echter ook kennisvragen over sport, het gemeentelijk sport-

aanbod,... Het Rode Kruis zal uw kennis in verband met

"medisch verantwoord sporten" toetsen.
Daarvoor zal een folder met de 12 geboden van sportpreventie

ter beschikking worden gesteld.

Selectierondes

De gemeentelijke selectieproeven vinden plaats op zaterdag
16 mei 1998 om 14 uur in het sportcentrum in Kampenhout.
De 2 beste families van Kampenhout, mogen deelnemen aan
de provinciale selectieproeven op 20 september 1998, precies
2 jaar voor de echte Olypische Spelen.
De 12 finalisten van de provinciale proeven worden
uitgenodigd om in de club La Santa Sport op Lanzarote
(Canarische eilanden)de finaleproeven af te leggen.
Dit gebeurt in november 1998, in aanwezigheid van
Olympische atleten !

Wilt u deelnemen ?

Vraag uw deelnemingsformulier aan de sportdienst en schrijf
u in uiterlijk op 15 maart 1998.

Bijkomende informatie :
Sportdienst, Zeypestraat 26 te 1910 kampenhout
(016/65 99 75)

elke werkdag van 9.00 uur tot 15.00 uur
vragen naar mevr. Carla Rutgeerts
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DAG VAN DE

SPORTCLUB Bloso

KENNISMAKINGS-

TORNOOI

MINITENNIS

Wat is minltennis ?

Minitennis is een heel kindvriendelijke vorm van het gewone

tennis.

^t wordt gespeeld op een klein terrein, met een klein, licht
racket en een lichte, zachte, niet hoog opbotsende bal (soft
bal). Door deze aanpassingen is het voor kinderen mogelijk om
dadelijk te starten met het complete tennisspel.

Waar en wanneer ?

Tennisclub De Zeype richt een minitennis-kennismakingstor-
nooi in voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar op zaterdag 21
maart, van 9.00 uur tot 11.00 uur in de sporthal van
Kampenhout. Uw kinderen kunnen gratis deelnemen, ü kan ze
inschrijven tot en met zaterdag 14 maart 1998.

Hebt u nog vragen ? Bel na 20.00 uur naar
Pascal (016/65 60 84) of Patrick (016/65 15 71).

OPROEP:

Sportclubs die aan dit initiatief willen deelnemen, moeten
zo vlug mogelijk contact opnemen met de gemeentelijke
sportdienst, mevr. Carla Rutgeerts (016/65 99 75)

De vijfde editie van de "Dag van de sportclub" vindt plaats op
1, 2 en 3 mei 1998 I

Via deze organisatie wenst Bloso de Vlaamse jongeren de weg
te tonen naar de sportclubs. De sportclubs organiseren aller
hande activiteiten, zodat jongeren gratis kunnen kennismaken
met verschillende sporten. Dit alles in de hoop dat die jonge
ren nadien de stap zetten om lid te worden van een sportclub.

Volgende sportclubs hebben zich bereid verklaard om mee te
werken :

Vrijdag 1 mei 1998
Tennisstage T.C. De Zeype
-  in sportcentrum Spo-Re-Ka
- van 10.00 uur tot 12.00 uur

- voor 6 tot 16-jarigen

Karate :

-  in Sportcomplex, Schoolstr 2 te Berg
- van 19.00 uut tot 20.00 uur

Zaterdag 2 mei 1998
Badminton BCK

-  in sportcentrum Spo-Re-Ka, Zeypestraat 26
- van 14.00 uur tot 17.00 uur

- voor 8 tot 88-jarigen
Balletschool Attitude

-  in de Balletstudio (sportcentrum, Zeypestraat 26)
- van 9.00 uur tot 17.00 uur

Voetbalclub S.K. Kampenhout
- op het voetbalplein (sportcentrum, Zeypestraat, 26)
- van 14.00 uur tot 16.00 uur

- voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Zondag 3 mei 1998
Modelbouwvrienden (MBV)
-  in het Park van Reist

- van 10.00 uur tot 16.00 uur

(X
O
(X
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PAASVAKANTIE 1998

JEUGDSPORTWEEK

Van 6 tot 10 april 1998 organiseert de gemeentelijke sport-
dienst Spo-Re-Ka een sportweek voor jongeren van 11 tot en
met 16 jaar. Volgende sporten kan u dan beoefenen : volley,
basket, handbal, voetbal, badminton, turnen, schaatsen, muur-

klimmen, fitness en zwemmen.

De inschrijvingsformulieren en meer informatie, krijgt u bin
nenkort in een folder aan huis.

Reageer tijdig, want er kunnen maximum 50 jongeren deelne
men I

TENNISKRIEBELS ? -

Van 6 tot 10 april 1998, organiseert tennisclub De Zeype een
tennis en minitennisstage voor jongeren tussen 6 en 16 jaar.
Er wordt elke dag anderhalf uur les gegeven. De deelnemers-
zullen zoveel mogelijk volgens hun leeftijd in groepen inge
deeld worden.

Deze stage kost 400,- fr voor leden en 600,- fr voor niet-
leden.

U kan ervoor inschrijven tot en met donderdag 26 maart a.s.
Meer informatie kan u bekomen bij Pascal (016/65 60 84) of
Patrick (016/65 15 71).

NOTEER ALVAST

IN UW SPORTIEVE AGENDA

• 2"' Kampenhoutse Sportieve Gordel
op zaterdag 16 mei 1998

• eindejaarsjogging en sportieve stratenloop :
zondag 20 december 1998

10

OPROEP VOOR DE JEUGD I

In de loop van 1998 stelt de Jeugddienst een nieuw

jeugdwerkbeleidsplan op. In dit plan regelt het gemeente
bestuur welke ondersteuning zij zal geven aan het jeugd
werk, (nl. Chiro, Scouts, Jeugdhuizen, knutselateliers, ...)
maar ook aan kinderen en jongeren in het algemeen.
Hierbij is ieders mening van belang. Nebje dus suggesties
of ideeën die in het jeugdwerk ontbreken, geef ze door
aan de gemeentelijke Jeugddienst.

Vragen naar : Elke Andries (016/65.04.70)

maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag 13.00 - 17.00 uur

woensdag 13.00 - 17.00 uur

HUUROVEREENKOMST VOOR

HET LEVEN ...
Huurders en verhuurders 1 Het Ministerie van Justitie

heeft de nieuwe huurwetgeving in een handige brochure
samengevat.

U kan hem gratis aanvragen bij :
Ministerie van Justitie - Dienst Ontvangst en Voorlichting
Waterloolaan, 115 - 1000 BRUSSEL

Tel. : 02/542.67.94 - Fax.: 02/542.70.39



BURGERLIJKE STAND

HERDENKINGSZUILEN

U hebt het misschien al opgemerkt... elke begraafplaats in
onze gemeente beschikt nu over een herdenkingszuil. Deze
zuilen zijn geplaatst in de buurt van de strooiweide. Op die
herdenkingszuilen kan u naamplaatjes met gegraveerde tekst

laten plaatsen. Hiermee willen wij u de mogelijkheid bieden
om de overledenen die op de strooiweide verstrooid zijn,
steeds te herdenken.

De naamplaatjes zijn 20 x 10 cm groot. U kan ze verkrijgen in
He gemeentelijke loods, na betaling van 3.000,- BEF. De tekst

,  Je u wil laten graveren moet wel ter goedkeuring voorgelegd
BliSi

[gorden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

BEGRAAFPLAATSEN

URNENKELDERS

De nieuwe wetgeving rond de lijkbezorging, verplicht ons op
elke begraafplaats een zone voor te behouden voor urnengra
ven (urnenveld). En zo geschiedde : vanaf nu beschikt elke
begraafplaats over een urnenveld met urnenkelders.

De kostprijs voor een urnenkelder bedraagt evenveel als de
kostprijs voor een columbariumnis of een grondconcessie,

zijnde :
•  30.000,-fr voor een periode van 30 jaar (voor 2 personen)
•  50.000,-fr voor een periode van 50 jaar (voor 2 personen).

Voor niet-inwoners worden deze bedragen verdubbeld.

ê
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TEGEMOETKOMINGEN AAN

GEHANDICAPTEN

Gehandicapten hebben over het algemeen specifieke uitgaven,
en zijn soms niet in staat voldoende inkomsten te verwerven.
Om die nood op te vangen, geeft het Ministerie van Sociale
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu financiële steun.

Bent u tussen 21 en 65 jaar ?
Indien u minimum 66 % arbeidsongeschikt bent, kan u een

inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen. Indien u als

gehandicapte een serieuze vermindering van de zelfredzaam
heid heeft, kan u een integratietegemoetkoming krijgen.

Bent u ouder dan 65 jaar ?
Dan kan u, wegens verminderde zelfredzaamheid, een aanvul

lend inkomen krijgen. Deze steun noemt de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden. Ze wordt uitbetaald bovenop uw
pensioen.

Wat moet u daarvoor doen ?

Uiteraard is deze financiële steun afhankelijk van het inkomen

dat u, en eventueel uw partner, al heeft.
De sociale dienst van het OCMW kan u bijkomende informatie
geven en zorgt ook voor de eigenlijke aanvraag van deze tege

moetkomingen.

Waar ?

Sociale Dienst van het OCMW, Dorpsstraat 9 te 1910
Kampenhout. ( 016/65 53 32.
Geopend op werkdagen tussen 9 uur en 12 uur, op dinsdag
avond van 17 uur tot 19 uur.
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GIDS 60-PLUS IN UW BUS ?
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bracht een
gids 60-plus uit. Hierin vindt u informatie van pensioen
aanvraag tot sociaal energietarief en soorten testamenten.

De gids omvat 176 pagina's en en staat vol nuttige tips en
adressen, ü kan hem gratis aanvragen bij :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

5 Departement welzijn. Volksgezondheid en Cultuur
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
Markiesstraat, 1 - 1000 BRUSSEL

WARME MAALTIJDEN AAN HUIS

Wie kan hiervan gebruik maken ?
Indien u door ouderdom, ziekte of een specifieke familiale

situatie moeilijkheden hebt om te koken, kan u beroep doen
op deze dienstverlening.

Wat krijgt u ?
De maaltijden worden klaargemaakt in de keuken van rustoord

"Molenstee". U krijgt ze thuisbezorgd tussen 11 ui 5 en 13u15.
U krijgt een volledige maaltijd bestaande uit soep, een hoofd
schotel en een dessert. Indien nodig, maken we speciaal voor^-
vet-, zout- of suikerloze maaltijden. V

Wat kost het u ?

De prijs is afhankelijk van uw inkomen. Ze bedraagt minimum
119,- fr en maximum 193,- fr per maaltijd.

Hoe ?

Neem contact op met de Sociale Dienst van het OCMW,

Dorpsstraat 9 te Kampenhout (016/65 53 32).

Bij de sociale dienst van het OCMW kan u ook terecht voor

andere voordelen voor mindervaliden : sociaal telefoonta

rief, vrijstelling van kijk- en luistergeld, ...

OCMW kampenhout

vinr: Louiso De Pauw, Chris Van Sebrouck, Lisette Mertens.



P.W.A.

EXTRA MENSEN INSCHAKELEN

Tot vandaag vulde u sommige dienstverlenende jobs in uw
bedrijf niet in omdat u ze misschien te duur vindt. Vanaf nu
kan u hiervoor snel en betaalbaar nieuwe werknemers aanwer

ven.

Dit gebeurt in de eerste plaats door de activering van de
werkloosheidsuitkering.

Dat wil zeggen dat de werkloosheidsvergoeding gebruikt
wordt om een groot deel van het loon te betalen. Bovendien
betaalt u geen patronale bijdragen voor de sociale zekerheid I

ïie kan hiervan gebruik maken ?
^owel grote als kleine privé-ondernemingen, ongeacht het
aantal werknemers kunnen van deze maatregel gebruik maken.

U bepaalt zelf welke jobs u invult
Er bestaat geen strikt afgelijnde lijst van jobs. Het moet
gewoon gaan om nieuwe jobs waardoor een betere service

ontstaat voor uw klanten of personeel.
Er zijn wel enkele algemene voorwaarden gesteld :
-  u moet echt nieuwe functies gaan creëren : jobs die nog

niet of niet meer bestaan in het bedrijf
-  de banen mogen geen bestaande jobs verdringen

-  het moeten dienstverlenende functies zijn
-  de nieuwe jobs mogen geen essentiële taken van de

onderneming zijn
-  het mogen geen taken zijn die slechts één keer kunnen

uitgevoerd worden (vb. Inventarisverrichtingen)

Wat kost het u ?

Stel : uw werft iemand aan in een halftijdse job :
Bruto loon (110 % minimuminkomen) 47.677,-

Bruto loon halftijdse tewerkstelling 23.839,-

(incl BV en RSZ werknemer)
Tussenkomst RVA 17.500,-

Tussenkomst werkgever 6.339,-

+ gemiddelde vaste kosten 2.000,-

Totale kost werkgever 8.339,-

LANGDURIG WERKLOOS ?

DRAAI OPNIEUW MEE IN EEN

WAARDEVOLLE BAAN

Bent u minstens 2 jaar werkloos, ontvangt u het bestaansmi
nimum, en wilt u opnieuw aan de slag ? Dan krijgt u nu een
buitenkans ! Een groot aantal bedrijven is immers op zoek
naar mensen zoals u om een aantal nieuwe taken te vervullen.

Om welk soort jobs gaat het ?
-  inpakservice
-  kopiëren en ronddragen van documenten
-  verantwoordelijke bedrijfsparking
-  steward op bussen
-  afvalsortering

-  onderhoud van bussen en haltes

-  ontvangstbediende bij de inkom

Een volwaardige job
U krijgt immers een gepaste vergoeding voor uw werk, geba
seerd op het gangbare loon van de sector waarin u werkt. U
wordt bovendien aangeworven met een schriftelijke arbeids
overeenkomst voor minstens een halftijdse job.

iNSCtUKELEN

U kan meer informatie krijgen over deze werkwijze bij
-  het werkloosheidsbureau van de RVA of het plaatselijk

kantoor van de VDAB

-  de dienst Activering van de Werkloosheidsuitkeringen bij
de RVA (02/515 44 61)

-  mevr. Lieve Thielemans, PWA-beamte, Dorpsstraat 9 te
1910 Kampenhout (tel. 016/65 04 70).
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SUBSIDIES VOOR ONDERNEMERS

MET MILIEUZORG

PRESTI-S-programma

In juli 1997 keurde de Vlaamse Regering een uitgebreid subsi
dieprogramma goed : het PRESTI-3-programma.

PRESTI STAAT VOOR

PREVENTIE STIMULERING.

Het programma is bedoeld om concrete maatregelen met een
afval- en emissiereducerend effect uit te werken en de uitvoe

ring ervan concreet te plannen. Elke project resulteert dus in
een preventieplan voor het bedrijf. OVAM en/of VMM zullen
instaan voor de individuele begeleiding van elk project.

Subsidies

De subsidies bedragen maximaal 50 % en maximum 500.000,-
BEF kosten voor de uitvoering van het project. De uitvoering
kan door uw bedrijf zelf gebeuren ; u kan het ook in handen
geven van een adviesbureau.

Wanneer komt u in aanmerking :

-  uw bedrijf moet een KMO zijn
-  de exploitatiezetel die het voorwerp uitmaakt van het pro

ject. moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest en volledig
conform de milieuwetgeving geëxploiteerd worden.

Welke kosten komen in aanmerking ?
-  personeelskosten
-  kosten voor het inschakelen van een adviesbureau

-  werkingskosten eigen aan de uitvoering van het project,
met uitzondering van de materiële investeringen verbon
den aan de maatregelen die worden uitgevoerd in de KMO

-  algemene werkingskosten en overheadkosten, forfaitair in

rekening te brengen als 10 % van de personeelskosten en
werkingskosten.

Waar en wanneer ?

De aanvraag voor een PRESTI-3-project in uw bedrijf moet ten
laatste voor 31 december 1998 worden ingediend bij het PRE-

STI-secretariaat. Daar kan u eveneens een gedetailleerde infor
matiemap krijgen :
PRESTI-secretariaat t.a.v. dhr. H. Gobel

Kan. De Deckerstraat, 22-26

2800 Mechelen

tel. : 015/28 41 84 - OVAM-website : http://www.ovam.be

i
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Bent u uw hond kwijt, of hebt u er één gevonden die niet
de uwe is ?

Bel de politie (016/65.99.61)
of de rijkswacht (016/65.52.30).

Tip : Uw hond kan sneller worden teruggebracht als hij
getatoeëerd is of als u hem laat "chippen".
Vraag informatie aan uw hondenclub of uw dierenarts.



PREMIE VOOR

RATIONEEL

ENERGIEGEBRUIK

De Tussengemeentelijke Elektriciteitsvereniging van

Kampenhout en Steenokkerzeel (TGEK) wil ertoe komen dat
haar klanten rationeel met energie omspringen. Daarom
beloont ze haar klanten met energiebespaarpremies :
-  2.000,- fr voor energiezuinige koelkasten en diepvriezers
-  3.000," fr voor energiezuinige wasmachines.

Wat zijn de voorwaarden ?
u moet elektriciteitsklant zijn bij de TGEK (kijk even op uw
factuur)

u moet een energiezuinige koelkast, diepvriezer of wasma
chine kopen (het energielabel van het toestel vermeldt
KLASSE A)

Hoe bekomt u deze premie ?
U kan een afspraak maken met een technisch afgevaardigde
TGEK (016/65.50.55).

U kan TGEK ook volgende documenten bezorgen :
-  een kopie van het aankoopbewijs (de factuur) van uw toe

stel.

-  Een kopie van het label waarop de klasse wordt vermeld.
Bij elk toestel vindt u informatie over het aangekochte
product (de werking, de voorzorgsmaatregelen, het onder
houd, ...) In deze productinfo vindt u een zelfklever of bij
lage waarop duidelijk de energie-efficiëntieklasse van het
toestel staat.

"ue technisch afgevaardigde zal ter plaatse komen kijken of het
toestel werkelijk geïnstalleerd is. Het premiebedrag zal afge
trokken worden van uw eerstvolgende energiefactuur.

Deze actie duurt tot 31 december 1998.

Alle informatie : Tussengemeentelijke Elektriciteitsvereniging
van Kampenhout en Steenokkerzeel (TGEK),
Frederik Wouterslaan 8 te 1910 Kampenhout

BLOEDTRANSFUSIE

CENTRUM LEUVEN

PLANNING BLOEDINZAMELING

Berg : gemeenteschool

woensdag 27 mei

woensdag 26 augustus

dinsdag 24 november
telkens van 18.00 - 21.00

Kampenhout: vergaderzaal OCMW
vrijdag 22 mei
dinsdag 18 augustus

dinsdag 3 november

telkens van 18.00 tot 21.00

Reist: Park van Reist

woensdag 13 mei

dinsdag 18 augustus

dinsdag 3 november

telkens van 18.00 - 21.00

PLASMACENTRUM HAACHT

(langerheide 2) tel. 016/60 44 33 ;

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

17.00 - 22.00 uur

14.00 - 22.00 uur

14.00 - 22.00 uur

14.00 - 22 uur

In naam van alle slachtoffers van ziekten en ongevallen, dan- IB
ken WIJ u van harte voor uw gevolg op deze oproep.



MAART 1998

Zondag 01.03.1998
• Parochiecentrum Pax - eetdagen - zaal Pax

• Landelijke Gilde : Snoeiles - 9 uur
ten huize van J. Dewolf - spreker L Smets

Woensdag 04.03.1998
• Landelijke Gilde : Uitstap Dokken van

Antwerpen en de haven met de nieuwe
sluizen .

Donderdag 05.03.1998

• KVLV Kampenhout - gezondheidsthema
"Migraine" door Dr. K, Beucq

Donderdag 12.03.1998
• KVLV. Kampenhout - Borduren
Vrijdag 13.03.1998
• "100 jaar parochie Reist 20 uur : Poëzie-

avond,gedichten van Marcel Pira afgewisseld

met liederen van Armand Preud'homme,

m.m.v.het StCeciliakocr van Reist

Zaterdag 14.03.1998
• Gemeenteschool Berg - Boekenbeurs van

17 tot 20 uur

Zondag 15.03.1998
• Gemeenteschool Berg - Boekenbeurs van

14 tot 18 uur

• KVLV Reist -Alleenstaande in N.0.

Woensdag 18.03.1998
• KVLV Reist - Reuma

Zaterdag 21.03.1998
• Tennis-kennismakingstornooi voor kinderen

TC De Zeype

Zondag 22.03.1998
• Davidsfonds : bezoek met gids aan het

Museum voor Oude Kunst te Brussel n.a.v.

de Margritte tentoonstelling
Donderdag 26.03.1998

• KVLV. Kampenhout - Borduren
• KVLV Reist : 50 = Poverello

Vrijdag 27.03.1998
• "100 jaar parochie Reist" - 20 uur : Park van

Reist. Dia- en filmavond rond 100 jaar
Parochie Reist

APRIL

Week van 10 tot 16 april
• Sportweek voor jongeren : Spo-Re-Ka
• Tennisstage jongeren ; Tennisclub De Zeype
Donderdag 16.04.1997
• KVLV Reist: 50+ uitstap
Donderdag 23.04.1998
• DAVIDSFONDS : Concert van Mozart en

Beethoven (dirigent Simon Rattle) in het
Paleis voor schone Kunsten

Zaterdag 25.04.1998
• "100 jaar parochie Reist" t.g.v.Relst -Kermis,

Park van Reist

Zondag 26.04.1998
• Doorlopend tentoonstelling "100 jaar

parochie Reist" m.m.v.alle Reistse verenigin
gen

MEI

Vrijdag 01.05.1998

• Start: Dag van de sportclub
Vrijdag 01.05.1998
Zaterdag 02.05.1998
Zondag 03.05.1998
• Tentoonstelling " 7 Kampenhoutse

Kunstenaars" in de Raadszaal Gemeentehuis,

Kampenhout

Zondag 08.05.1998
• Fusieconcert

Zondag 16.05.1998
• Gemeenteschool Berg - Kleuterschool.

Opendeurdag met vanaf 16 uur spaghetti-
festijn

• 2e Kampenhoutse Gordel, Sportcentrum
Zeypestraat

Zondag 24.05.1998
• Landelijke Gilde - Fietstocht; vertrek Park

van Reist: Muur. verantw. P. Van Dessel

Donderdag 28.05.1998
• KVLV Reist 50 + Fietstocht

JUNI

Zondag 31.05.1998
• "100 jaar parochie Reist" : Start

Maandag 01.06.1998
• zoektocht; einde zoektocht 10.09.1998

Zondag 14.06.1998
• DAVIDSFONDS:

Sluiting met St. Lutgardisviering

Dinsdag 23.06.1998
• Gemeenteschool Berg - aanvang 19u30

Musical/ Afscheidsfeest 6de Irj
Zaterdag 27.06.1998
• Gemeenteschool Berg - vanaf Muur
• Schoolfeest met barbecue (vooraf inschrij

ven)

JULI

Vrijdag 10.07.1998
• Parkfeesten : 30jaarTura in Reist
Zaterdag 11.07.1998

11 juli viering - Muzikale Kroegentocht
met optreden door div. volksgroepen

• Parkfeesten : De Pré Flistorie Live, vanaf

20.30 uur

Zondag 12.07.1998

• Parkfeesten : Verkiezing kinderburgemeester

AUGUSTUS

Zaterdag 01.08.1998

Zondag 02.08.1998

• Parochiecentrum Pax

"Mosselen enz ..."- Zaai Pax

Zondag 30.08.1998

KVLV Relst/Landeiijke Gilde : landbouwdag

SEPTEMBER

Zondag 06.09.1998
• Boerenkermis te Buken vanaf Muur I

Georganiseerd door de Landelijke Gilde

Buken

in de feesttent in pastorijtuin te Buken

Zaterdag 26.09.1998

• Sluiting 100 jaar parochie Reist"- 20 uur

Zaal "De Vlaamsche Leeuw

• Bonte avond "Welkom Witloofkerke"

Zondag 27.09.1998

• "100 jaar parochie Reist"

voormiddag: (10u45) Eucharistieviering

voorgegaan door Kardinaal G. Danneels

namiddag: Feestnamiddag in het Park van

Reist Allerhande activiteiten (sport en
spefbarbecue enz. ] Prijsuitreiking zoek
tocht , Vuurwerk

VOLGENDE ACTIVITEITEN

WORDEN MAANDELIJKS

INGERICHT :

• YOGA : KVLV Kampenhout: elke maandag ̂
van 19u30 tot 21 uur in de turnzaal van dev,
VGSK

• FIETSEN: KVLV Kampenhout 1 Reist: elke

maandag avond in juni- en juli 1998 - ver

trek om 19u30 stipt aan de de PAX

• TURNEN: KVLV Kampenhout: elke dinsdag

van 20 tot 21 uur in de turnzaal van de

Parkschool in Reist

• BLOEMSCHIKKEN

- KVLV Reist : maandelijks op woensdag

- KVLV Kampenhout: elke 3de donderdag
• NATUURWANDELING

DAVIDSFONDS : in de lente, onder leiding

van Michel Janssens




