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DE BLIJDE INTREDE

VAN FILIP EN MATHILDE
Op 4 november 1999 hebben Filip en Mathilde onze
gemeente vereerd met een bezoek. Wie onze website
bezoekt, vindt er een verslag met veel foto's. Omdat
veel mensen nog niet aangesloten zijn op internet,

geven wij hier een selectie ter herinnering.

\

...

^

f/] :'.r.

BESTE

KAMPENHOUTENAAR,
Mede namens alle schepenen, raadsleden en medewerkers
van onze talloze gemeentediensten, wens ik u van harte

een zalig Kerstfeest een voorspoedig jaar 2000! Moge deze
magische datum eindelijk het begin zijn van vrede, niet
alleen hier, maar overal in de wereld.

Kampenhout kreeg onlangs, terecht of onterecht, de titel
van 'eerste digitale gemeente in Vlaanderen'. Techniek is
slechts een hulpmiddel, maar communicatie is wel de basis
voor de samenleving. Aan middelen daartoe zal het blijk
baar in de jaren 2000 niet ontbreken. Laten wij ze gebrui

ken, opdat Kampenhout ook de eerste gemeente zou zijn
inzake verdraagzaamheid en hulpvaardigheid.
De Burgemeester,
Marcel Verhoeven

OP PENSIOEN
Sinds jaar en dag brengt Hannes de gemeenteberichten door weer en wind bij u aan huis. Met
dit eindejaarsnummer maakt hij zijn laatste ronde, want vanaf 1 januari 2000 gaat hij op pen
sioen. Op deze wijze, danken wij hem voor zijn inzet.

ZITTING SEPTEMBER 1999

ZITTING OKTOBER 1999

Investeringsdossiers

Investeringsdossiers

Volgende dossiers zijn gestart en/of verdergezet:

Volgende dossiers zijn gestart en/of verdergezet;

•Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar
verlichtingsnet in de Balkestraat en de Schoonstraat
•Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar
verlichtingsnet op het Gemeenteplein en omgeving

•Bouw van de verbindingsriool St. Antoniusstraat-Bukenstraat

• De lichtarmaturen van de Stationsstraat worden hergebruikt

en geplaatst in de Peperstraat, de openbare verlichting in de
Peperstraat wordt aangepast en er komt een spot gericht op
de St. Stefanuskerk

• Uitbreiding openbare verlichting in de Bogaertstraat : er

w

komen 6 bijkomende verlichtingspunten

• Eindafrekening aanleg voetpaden in de Bergstraat
• Eindafrekening wegenwerken in de Vaartstraat, Bosstraat,
Stationsstraat en Tiendeschuurstraat

• Aanbesteding Gemeenteplein en omgeving
• Aankoop van 3 schuilhuisjes voor bushaltes en 20 afvalbakken
• Instandhoudingswerken O.L Vrouwekerk te
Kampenhout

• Aankoop hardware en software (uitbreiding computernet
werk)
Aanpassing bezwaarprocedure
GEMEENTEBELASTINGEN

De wet van 15 maart 1999 op de beslechting van fiscale
geschillen wijzigt de bezwaarprocedure van gemeente
belastingen grondig.
Voortaan moet u voor gemeentebelastingen schriftelijk
bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen. U hebt daarvoor tijd tot drie maanden na verzen
ding van het aanslagbiljet. Als het om een contantbelasting
gaat, hebt u drie maanden tijd na de betalingsdatum ervan. In
uw brief omschrijft u duidelijk
wie u bent, over welke belas

ting het gaat en om welke
reden u bezwaar indient.

Aankoop beeldhouwwerken
Het eerste beeld wordt een borstbeeld van ca 75 cm

Binnen acht dagen na
het indienen van uw

hoog. Het tweede zal ongeveer 1,5 m hoog zijn. Beide
beelden stellen een witloofboer voor van rond de

jaren 1925. (cfr. foto vorige gemeenteberichten) Ze

bezwaar, krijgt u
een ontvangstbe

#

worden gemaakt in onbreekbare kerapol. De grootste
wordt geplaatst op het vernieuwde gemeenteplein.

L

wijs (tenzij u uw
bezwaar afgege
ven hebt en onmid

dellijk een ontvangstbewijs

terugkreeg).
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Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 3 februari 2000

In het kader van het onderzoek van

uw bezwaar, kan het College
van
Burgemeester
en
Schepenen u alle nodige informa
tie of elk nuttig document vragen en kan het ter plaatse over
gaan tot eender welke vaststelling.

Het College van Burgemeester en Schepenen organiseert een
hoorzitting tijdens welke uw bezwaar zal onderzocht worden. U
wordt hier minstens vijftien werkdagen op voorhand van ver
wittigd per aangetekend schrijven. Die brief vermeldt ook de

dagen en uren waarop u het dossier kan raadplegen. Indien u
gehoord wil worden op de hoorzitting, of indien u getuigen wil
voorbrengen, moet u het College van Burgemeester en
Schepenen hiervan op de hoogte brengen, minstens vijf werk
dagen voor de hoorzitting. Elkeen die gehoord wordt, moet een
proces-verbaal van zijn verhoor ondertekenen. Na de hoorzit
ting neemt het College van Burgemeester en Schepenen een
beslissing, die u betekend wordt per aangetekend schrijven.

20 JAAR Burgemeesterschap

Na de zitting trok de voltallige gemeenteraad naar de
Schepenzaal. Daar zaten ereburgemeester Emiel Schoevaerts en
ereburgers Raymond Impanis en Will Tura hen op te wachten
om de verraste Burgemeester te feliciteren met zijn 20 jaar
Burgemeesterschap. Het gemeentebestuur schonk de
Burgemeester een schilderij van Ter Bronnen en zette zijn echt
genote in de bloemen.

Indien u het niet eens bent met die beslissing, kan u in beroep

gaan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Leuven (voor
Vlaams-Brabant). Hiervoor hebt u drie maanden tijd, te rekenen
vanaf de kennisgeving van de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen.
Deze nieuwe regels zijn in werking getreden op 6 april 1999.
Alle bezwaren die daarvoor ingediend werden, moeten behan
deld worden volgens de oude procedures. Bezwaren die na 6
april 1999 werden ingediend, vallen volledig onder de nieuwe
procedure.
.....
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Digitaal Kampenhout
Onderzoeken wijzen uit dat momenteel 475.000 mensen tussen
6 en 24 jaar actief zijn op het internet. Eind 1999 zullen onge
veer 1 miljoen Belgen een internet-aansluiting hebben in hun

Zitting NOVEMBER

1999

woning : dit komt neer op 1/3 van de Belgische bevolking. Om
deze trein naar de toekomst niet te missen, gaf de
Gemeenteraad unaniem zijn goedkeuring aan het project
"Digitaal Kampenhout". Als resultaat daarvan startte de officië

le gemeentelijke website www.kampenhout.be op 4 november
1999. Maar daar houdt het niet mee op. Het is de bedoeling dat
de Kampenhoutse bevolking zoveel mogelijk voordeel haalt uit
de digitale wereld. Daarom omvat Digitaal Kampenhout een
hele reeks zaken : een gratis internet-aansluiting, een gratis email adres voor elke inwoner van Kampenhout, webruimte, er
komen PC's op druk bezochte plaatsen (de post, het rusthuis, de
sporthal,...), ... Hoe de zaken concreet uitgewerkt worden, leest
u op pagina 6.

Nieuw dienstreglement
OPENBARE BIBLIOTHEEK
KAMPENHOUT.

Het dienstreglement van de bibliotheek is licht gewijzigd. LI
kan de volledige tekst lezen op pagina 8!
Benoeming aspirant
politieagent.

Sinds 4 oktober 1999 is Geert Vankeerberghen als aspirant

politieagent toegevoegd aan ons politiekorps. Hij volgt
momenteel zijn opleiding bij de politieschool en is dus nog niet
in het straatbeeld te zien. Het eerste luik van de basisopleiding
heeft hij succesvol afgerond.

DIGITAAL KAMPENHOUT
Zoals reeds eerder gesteld omvat Digitaal Kampenhout een hele
reeks zaken : een gratis internet-aansluiting, een gratis e-mail
adres voor elke inwoner van Kampenhout, webruimte, het Start

Millennium PC Privé-project, er komen PC's op druk bezochte
plaatsen (de post, het rusthuis, de sporthal, ...), ...
Wie zit er mee achter het project Digitaal Kampenhout ?
De schepper van de Kampenhoutse website is Erik Heymans.
Enkele jaren geleden is hij er uit interesse mee gestart, en hij
heeft er uren aan gespendeerd. Zijn voortreffelijk werk is de
basis van wat u nu ziet als u www.kampenhout.be intikt op

w

internet.

De tweede partner is het bedrijf Smash, o.l.v. Ronald Janssens.

Smash is opgericht in 1992 en spitst zich toe op de sensibilise
ring en opleiding van onderwijzers, scholen, kinderen, studen
ten, ... Daarnaast heeft Smash allerhande opleidingen ontwik
keld voor de meest gebruikte softwarepakketten.
Wat staat er te gebeuren ?
In november hebben al info-vergaderingen plaatsgevonden
voor de gemeenteambtenaren. In december kwamen de vereni
gingen en scholen, de middenstand en de bevolking aan de
beurt.

In januari ontvangt u een uitnodiging om uw eigen e-mailadres aan te vragen (of het bestaande kenbaar te maken) en
in te schrijven voor de gratis CD-Rom. Die bevat een aan
sluitingscode en een video-opleiding voor gebruik van inter
net. De CD wordt eind maart of april verdeeld naar alle
inwoners die hem vroegen. Ook als u nog geen PC heeft,
doet u er goed aan hem nu reeds aan te vragen. Wie er niet
onmiddellijk op in gaat, krijgt uiteraard later nog de kans
om in te tekenen.

In februari en maart wordt de mailserver geïnstalleerd en
komen er ook een 5-tal computers in openbare plaatsen.
Daar zal u gratis kunnen e-mailen en de website van
Kampenhout bezoeken.

Middenstanders die enkele pagina's op internet wensen, zullen
die via Smash kunnen laten ontwerpen aan democratische
prijzen. Ook aan cursussen wordt gedacht.
Ondertussen worden bestaande websites van de bevolking
gelinkt en wordt de informatie over de vele Kampenhoutse

verenigingen uitgebouwd met een zelf in te vullen activiteiten
kalender, met on-line inschrijvingen en betalingen. De verenigin
gen, scholen, middenstand zullen elektronische nieuwsbrieven
kunnen versturen naar al wie het aanbelangt.

Zeer belangrijk voor het gemeentebestuur is dat ook de gemeen
telijk administratie voor u bereikbaar zal zijn via internet. U zal
documenten kunnen aanvragen of invullen, diverse diensten
apart bereiken,... De gemeente kan evenementen, openbare wer
ken, aankondigingen en nieuwsbrieven snel en goedkoop aan de
inwoners bezorgen. Dit zal de dienstverlening en de communica
tie met de burger alleen maar ten goede komen.
U ziet, het wordt een lange weg, maar de gemeente heeft er aan
de start van het nieuw millennium voor gekozen om iedereen in
de gelegenheid te stellen op de informatiesnelweg te rijden en er
efficiënt gebruik van te maken.

DE BOUWAFVALZAK
De intercommunale INTERZA verzorgt de huis-aan-huis opha
ling van uw restafval, evenals van de verschillende fracties GF,
glas, papier en karton. In het containerpark kan u eveneens met
geselecteerd afval terecht. Bouwafval daarentegen, is een
ander paar mouwen : je moet een aanhangwagen huren, je
mag slechts beperkte hoeveelheden aanbrengen of je moet een
container huren, stortkosten betalen, veel tijd verliezen, ... Het
kan gemakkelijker met de bouwafvalzak.

PREMIES EN TOE
LAGEN VOOR
HUISVESTING IN HET
VLAAMS GEWEST

Im^ (= 25 vuilniszakken), die speciaal ontwikkeld is voor

Het Vlaamse Gewest voorziet tal van tegemoetkomingen voor
huisvesting :
•Verzekering tegen inkomstenverlies bij hypothecaire lening
•Tegemoetkoming in de aflossing van de hypothecaire lening
• Aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten
• Premie voor wie verbeteringswerken uitvoert aan zijn
woning
• Huursubsidie en installatiepremie

beperkte hoeveelheden afval die vrijkomen bij particuliere ver
bouwingen en kleinere bouwwerken. In de bouwafvalzak kan u
1.500 kg grofvuil en bouw- en sloopafval kwijt.
De zak is voorzien van een afsluitklep. In tegenstelling tot uw
gehuurde container, bent u dus de enige die er afval in stopt.
De distributie, inzameling en verwerking van de bouwafvalzak

Van deze premies is een brochure opgesteld, waar de principes
en de meest voorkomende situaties die recht geven op een
premie in beschreven staan. Uit de resultaten blijkt dat er van
uit Kampenhout vrij weinig subsidies worden aangevraagd.
Kom de brochure dus halen in de hal van het gemeentehuis.

Wat is een bouwafValzak ?

De bouwafvalzak is een oersterke zak met een capaciteit van

is georganiseerd door Belgium Recycle Network (BRN), een lan
delijk werkende organisatie.

Hoe werkt het systeem ?
De bouwafvalzak is te koop bij de bekende "Doe-het-zelfzaken. Voor de aankoop van de bouwafvalzak betaalt u onge
veer 3000 BEF In deze prijs zit de ophaling en verwerking van
het afval begrepen.
Als de zak vol is, of de klus geklaard, belt u naar het gratis groen
nummer 0800 99 087. Als u belt, moet u het unieke zaknum-

mer (vermeld op de zak), uw naam en het ophaaladres doorge
ven. Bind de zak goed toe en plaats hem zodanig dat de vracht
wagen de zak kan optakelen. Binnen twee dagen na uw telefo
nische opdracht zal uw afval verdwenen zijn.
Enkele regels :
•In de bouwafvalzak mag u geen asbest, asfalt, verten andere
gevaarlijke afval dumpen.
• Maximum 1.500 kg
•Wat los ligt naast of op de zak wordt niet meegenomen
• U bent zelf verantwoordelijk voor afval dat niet in de zak hoort

SLUITINGSDAGEN
CONTAINERPARK
Normaal is het containerpark geopend voor het publiek op
volgende dagen.
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

14u00

19u45

14u00

19u45

14u00

19u45

09u00

16u45

Hou er rekening mee dat het containerpark op vrijdag
24 december en vrijdag 31 december 1999 sluit om 16u00 1
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NIEUW DIENSTREGLEMENT VAN DE
OPENBARE BIBLIOTHEEK IN KAMPENHOUT

g
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Art. 1. De Openbare Bibliotheek van Kampenhout is vrij toe
gankelijk voor iedereen ; zij is een democratische instelling.
Haar collecties boeken en tijdschriften, haar dienstverlening en
haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectivi
teit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoe
ding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.
Art. 2. De openingsdagen en -uren zijn de volgende :
Openbare Bibliotheek Kampenhout
Tritsstraat 5 - 1910 Kampenhout - 016 / 65 99 79
Maandag
16u00 - 20u00
Dinsdag
16u00-20u00
Woensdag
14u00-18u00
Donderdag
16u00-19u00
Vrijdag
17uOO-19uOO
Zaterdag
10u00-13u00

Het maximum aantal AVM dat een lener per dag kan ontlenen is
beperkt tot 5 eenheden. Als één titel uit méér dan 5 eenheden bestaat
dan kan de gebruiker het totale werk, ongeacht het aantal eenheden
ontlenen. Het aantal cd-rom of DVD wordt beperkt tot 2. De uitleen
termijn kan, voor zover hij niet werd overschreden, éénmaal worden
verlengd. Een verlenging gaat in op de datum waarop ze wordt aan
gevraagd, vanaf dan start een tweede uitleentermijn.
Een verlenging wordt aangevraagd met de lenerskaart, de te verlen
gen werken moeten aan de balie worden aangeboden.Telefonisch
verlengen wordt niet toegestaan.
Bij het overschrijden van de uitleentermijn dient de gebruiker auto
matisch maningskosten te betalen. De gebruiker wordt hiervan op de
hoogte gesteld door schriftelijke maningen. Indien men niet op de
eerste drie maningen reageert volgt er een aangetekend schrijven.
Vanaf de eerste dag na het verstrijken van de uitleentermijn bedraagt
de maningskost wat de boeken betreft, 5,- Bef. of 0,12 Euro per een
heid vermeerderd met 20,- Bef. of 0,50 Euro administratiekosten.

De maningskost voor AVM bedraagt 20,- Bef. of 0,50 Euro per een

Art. 3. Men wordt ingeschreven als lid na overlegging van het
identiteitsbewijs. Voor inschrijving van jongeren onder de 14
jaar is de toestemming van de ouders vereist, ledereen die
wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart die kosteloos
wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd
tegen betaling van 20,- Bef. of 0,50 Euro.
Aan volwassenen wordt er jaarlijks 100,- Bef. of 2,48 Euro lid
geld gevraagd. Kinderen, adolescenten tot 18 Jaar en vol

wassenen vanaf 60 jaar betalen geen lidgeld.
Art. 4. Het ontlenen van geschreven materiaal is gratis, de uit
leentermijn bedraagt vier weken (28 dagen).
Het maximum aantal dat een lener per dag kan ontlenen is
beperkt tot 5 eenheden, waarbij het aantal strips beperkt wordt
tot 2.

Voor het ontlenen van compact disks taalcursussen op cd of
cassette, cd-rom, DVD (= AVM, Audio Visuele Materialen) dient
een leengeld van 20,- Bef. of 0,50 Euro per eenheid en per uit
lening te worden betaald. Bij niet-educatief
materiaal op cd-rom of op DVD bedraagt het leengeld 40,- Bef. of
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0,99 Euro. De uitleentermijn van AVM bedraagt 2 weken
(14 dagen). Voor AVM die als documentatie bij een boek behoren en
voor taalcursussen bedraagt de uitleentermijn 4 weken.

heid vermeerderd met 20,- Bef. of 0,50 Euro administratiekosten.

Deze maningskosten worden wekelijks verdubbeld.
Art. 5. Bij het raadplegen van elektronische informatie via Internet
e.d. wordt de toegang vooralsnog beperkt tot 30 minuten per gebrui
ker en per sessie. Zijn er geen andere wachtenden kan men nogmaals
30 minuten werken. Het is mogelijk sessies te reserveren. Men kan
maximaal 2 sessies reserveren per kalenderweek. Het reserveren kan
slechts betrekking hebben op de lopende en op de volgende week.
Wie te laat komt voor een gereserveerde sessie, verliest het nietgebruikte deel van de gereserveerde tijdspanne. Na 10 minuten ver
liest men de gehele gereserveerde tijdspanne.
De raadpleging is gratis.
De resultaten van een zoekactie kan via een laserprinter worden
afgedrukt aan 5,- Bef. of 0,12 Euro per blad (A4). Voor een kleurafdruk betaalt men 10,- Bef. of 0,25 Euro. Het overnemen

(downloaden) van gegevens op diskette wordt door het personeel
uitgevoerd op diskettes van de bibliotheek. Er wordt een bedrag van
30,- Bef. of 0,74 Euro per diskette aangerekend.
Art. 6. Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk
worden meegedeeld.
Art. 7. De uitleningen zijn persoonlijk het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Art. 8. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende
werken ; bij het ontlenen van een beschadigd werk dient hij het per
soneel te verwittigen, zo niet kan hij verantwoordelijk worden
gesteld.

KUNSTMINNEND
KAMPENHOUT
Van vrijdag 28 april tot en met maandag 1 mei 2000 vindt voor

Art. 9. De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij
verlies of beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen.
Het beschadigde werk blijft steeds in het bezit van de bibliotheek.

de 3de maal de week van de 7 Kampenhoutse kunstenaars
plaats.

Art. 10. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere

Wilt u graag eens tentoonstellen, inclusief met een heuse ver
nissage ? Maak dan zonder dralen uw naam, adres en discipline

hulp steeds een beroep doen op het personeel en/of gebruik maken
van de info- en begeleidingsafdeling.
Art. 11. Werken die uitgeleend zijn kunnen gereserveerd worden. De
kosten voor het verzenden van de verwittigingsbrief worden door de
gebruiker vooraf betaald en bedragen 20,- Bef. of 0,50 Euro. Werken
die niet in het bezit zijn van de bibliotheek kunnen in het raam van
het reglement op het interbibliothecair leenverkeer worden aange
vraagd. De hieraan verbonden kosten worden betaald door de
gebruiker.

Art. 12. De naslagwerken worden niet uitgeleend, men kan ze ter
plaatse raadplegen. Tijdschriften kunnen, uitgezonderd het recentste
nummer, wel worden uitgeleend.
Art. 13. Fotokopiëren kan uitsluitend uitwerken in het bezit van de
bibliotheek. De kostprijs bedraagt 5,- Bef. of 0,12 Euro per blad A4
en 10,- Bef. of 0,25 Euro per blad A3.
Art. 14. Bij de collectievorming worden de wensen van de gebrui
kers zoveel mogelijk in acht genomen. Suggesties kan men indienen

over aan één van volgende personen :
• Mevr. R. Luyten - Voorzitter Cultuurraad Kerkstraat 13 A te 1910 Kampenhout
• De heer J. Meeus - Schepen van Cultuur Voortstraat 53 te 1910 Kampenhout
• Of wandel even binnen in het gemeentehuis
bij mevr. Claudine Moyson
Inschrijven kan tot 31 januari 2000. Wees
snel want er zijn al 6 kunstenaars inge
schreven, en we laten er slechts 7 toe. Als u
meer inlichtingen wenst, kan u terecht op

volgend nummer : 016/65 99 23
(voormiddag).

EUROFONIA

aan de balie.

De Cultuurraad biedt u een bijzonder interessant concert

Art. 15. In de lokalen van de bibliotheek geldt het rookverbod.

aan, het kreeg de naam EUROFONIA, een verwijzing naar de
volksmuziek uit onze Europese gemeenschap. Ook grote

Art. 16. Door zich te laten inschrijven als lid van de Openbare
Bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement dat
hem of haar bij de inschrijving wordt overhandigd. Alle onvoorziene
gevallen worden met de bibliothecaris geregeld.
De lener die het reglement niet naleeft kan de toegang tot de
bibliotheek worden ontzegd.

namen als Beethoven en Preud'homme staan op het program
ma.

Alle muzikale verenigingen van groot Kampenhout verlenen
hun medewerking. Het belooft dan ook een spetterende show
te worden, een 2000-viering die naam waardig.
Waar en Wanneer ?

jibliotheek

De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 24 december en
vrijdag 31 december 1999.
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Op 18 maart 2000, Om 19u30 in de Sporthal in de
Zeypestraat
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BUNKER
Saskia Aelen uit Berg studeert Beeldende Kunst in het SintLucas in Brussel en kan dus aardig tekenen. Als fan van Mare
De Bel hoorde ze over een wedstrijd voor het ontwerp van de
affiche voor de verfilming van zijn boek "Blinker en de bak
fietsbioscoop". Haar ontwerp werd niet geselecteerd, ze eindig

ze ons eerst zonder camera's laten wennen aan elkaar.", vertelt
ze.

de wel met een rol in de film "Blinker".

De reacties
"Ik vond het heel leuk om het allemaal mee te maken en heb er

Screentest

een paar goede vrienden aan overgehouden. Op school heb ik
tot nu toe enkel toffe reacties gekregen. Ik heb wel wat schrik,
want binnenkort gaan we met z'n allen de film bekijken. Het is
vreemd om mezelf zo groot op het witte doek te zien, en mijn
stem klinkt helemaal anders. Ik vraag me af hoe mensen die me
kennen erop zullen reageren.", aldus Saskia.

Er waren 3.800 gegadigden. De eerste selectie gebeurde op
basis van de brieven met foto's. "Mijn personage, Vicky, is een
vrij stoere meid. Een meisje met een poppengezicht kunnen ze
daar bijvoorbeeld niet voor gebruiken", legt Saskia uit. "Bij de
tweede selectie moest ik mezelf voorstellen en kreeg ik de
opdracht om bepaalde emoties uit te drukken. Bij de derde
selectie kreeg ik een tekst. Die moest ik samen met andere kan

didaten spelen. Ondertussen waren de camera's op ons
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schminken liet de kindercoach ons gillen, op een ander moment
moesten we luidkeels een lied meezingen. In de film heb ik een
vriendje en we moesten dicht bij elkaar gaan zitten. Dat doe je
natuurlijk niet zomaar met een wildvreemde. Daarom hebben

De toekomst
Saskia droomt niet van een leven als actrice. "Het was een fan

gericht", vertelt Saskia verder.

tastische ervaring en als ze me een rol aanbieden, zal ik niet
weigeren. Maar eigenlijk voel ik me goed bij mijn beeldende

De opnames

kunst."

De scenes met Saskia zijn allemaal opgenomen in augustus. De
familie heeft er haar verlof voor afgezegd. "Af en toe vonden
we het een beetje eng. Om ons te ontspannen en onze angst te
overwinnen, lieten ze ons gekke dingen doen. Tijdens het

"Blinker"is een jeugdfilm die handelt over de avonturen van vier
vrienden Blinker, Jonas, Nelle en Vicky. Het verhaal is een wer
velstorm van avontuur, spanning en emotie.
Sinds 15 december is hij te zien in de bioscopen.

Ditzijnzev.l.n.r.: Vicky, Nelle, Jonas en Blinker. In het echt Saskia Aelen, Mellssa Gorduyn, Matthias Meersman en Jaren Seldeslachts

Een
HET

terugblik
Feest

van

op
de

DERDE LEEFTIJD

Het Feest van de Derde Leeftijd en Minder-validen op 30

lü

september 1999 was een daverend succes. We blikken even
terug.
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2 SESSIES VERKEERSLESSEN
In november organiseerde het gemeentebestuur voor de eerste
keer verkeerslessen voor senioren, in samenwerking met auto
rijscholen VRG De Zenne. In twee sessies gaf Carl Reynders een
80-tal personen een op maat gesneden cursus. Het succes en

NIEUWE PARKEERKAART VOOR

MENSEN MET EEN
HANDICAP

de lovende woorden zijn voor ons de stimulans om volgend
najaar terug verkeerslessen in te richten. Na de uitreiking van
de "diploma's" en de bijhorende receptie, namen wij deze

Vanaf 1 januari 2000 wordt een Europees model van parkeerkaart uitgereikt aan mensen met een handicap. De toekenningsvoorwaarden en voordelen van de kaart blijven ongewij
zigd ! Vooraleer u een bestaande kaart gaat vervangen, eerst

foto's.

even dit;

Bruine en blauwe kaarten blijven geldig
De bruine parkeerkaarten afgeleverd door het Rijksfonds voor
sociale reclassering van de minder-validen blijven geldig tot 31
juli 2001, zowel in België als in het buitenland.
De blauwe kaarten afgeleverd sinds 1 juli 1991 blijven ook gel
dig in België en het buitenland, tot hun vervaldatum. Deze
kaarten vervangen vóór hun einddatum is dus nutteloos.
Hoe de kaart aanvragen ?

Hebt u een blauwe of bruine kaart, en wilt u toch een Europees
model bekomen, dan moet u een aanvraagformulier met foto
invullen. Wie een bruine kaart heeft, moet daar een bewijs van

zijn/haar handicap aan toevoegen.
Wie voor het eerst deze kaart wil verkrijgen, moet het nieuwe
model van aanvraagformulier invullen. De oude aanvraagfor
mulieren worden sinds 1 december 1999 niet meer aanvaard !

Op de nieuwe kaart moeten de handtekening en de foto van de
aanvrager vermeld worden (het is van groot belang dat de foto
correct op het aanvraagformulier wordt gekleefd I)
Die aanvraagformulieren kan u krijgen bij de sociale dienst van

het OCMW - Dorpsstraat 9-1910 Kampenhout.
Waar de aanvraag indienen ?
• Militaire invaliden dienen de aanvraag in bij de Administratie
der Pensioenen van het Ministerie van Financiën,
Financietoren, bus 31 , Kruidtuinlaan, 50 - 1010 Brussel
• Burgerlijke oorlogsinvaliden kunnen terecht bij het bestuur
voor Oorlogsslachtoffers van het Ministerie van
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Luchtscheepvaartsquare, 31 - 1070 Brussel
• Overige personen kunnen terecht bij het Ministerie van
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, bestuursdirectie van de uitkeringen aan gehandicapten, dienst attesten.
Zwarte Lievevrouwstraat, 3c - 1000 Brussel.

Plus-3-passen

DE "ROMMELMARKT-

TIJDELIJK UITGEPUT

KAART"

De Plus-3-pas maakt culturele activiteiten tegen een voordelig
tarief toegankelijk voor senioren. De kaart wordt uitgereikt bij de
bevolkingsdienst van het gemeentehuis.
Op dit moment zijn de plus-3-passen echter uitgeput. De Vlaamse

De rommelmarktkaart is niet bepaald warm onthaald bij de
bevolking. De Regering was zich daarvan bewust en had een
overgangsperiode voorzien, waarin de wetgeving niet strikt
zou toegepast worden.

Gemeenschap beloofde ons dat de nieuwe kaarten tegen eind
december 1999 terug beschikbaar zullen zijn.
Vanaf begin januari 2000 kan u terug een plus-3-pas aan
vragen. Breng uw identiteitskaart en een recente pasfoto mee !

Die overgangsperiode liep tot 30 november
1999. Ondertussen is er nog altijd geen duidelij
ke oplossing gekomen. Om de besprekingen
niet in het gedrang te brengen, kondigt de

damiaanaktie

dat de overgangsperiode verlengd wordt tot

W

Minister van Landbouw en Middenstand aan
29 februari 2000.

op 29 en 30januari 2000 is het "werelddag voor de melaatsen". Dit
jaar draagt de campagne het thema "een handje toesteken ?". De
damiaanaktie plaatst het projectland India in de kijker. De strijd
tegen lepra wordt beslecht met 1.200,- Bef. Dit bedrag betekent
voor een vader, een moeder, een jongen of meisje het verschil
tussen genezen of leven met verschrikkelijke verminkingen.

"Tot dan zullen de bevoegde inspectie
diensten

van

Middenstand

en

Economische Zaken zich soepel opstel
len en is het wenselijk de rommelkaart niet af te stempelen",
aldus de Minister.

Wie de damiaanaktie een handje wil toesteken kan :
- een bijdrage storten op rekeningnummer 000-0000075-75
(fiscaal aftrekbaar vanaf 1.000,- Bef)
- helpen als vrijwilliger voor de verkoop van stiften, het ophan. gen van affiches of het bezorgen van infofolders

Wij houden u op
de hoogte.

- de site bezoeken : www.damiaanaktie.be of e-mailen naar
cbrevsens@damien-foundation.be

Alle info : Roger Guldentops, Ernest Claesstraat, 1 F 12 - 2050
Antwerpen - tel of fax. 03/219 76 37.
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Enquete buiten

KAMPENHOUTSE GEME

SCHOOLSE

Kinderopvang
Wij zijn ons bewust van het probleem van de buitenschoolse
kinderopvang en willen daar iets aan doen. Om te beginnen
zullen we d.m.v. een enquête peilen naar de huidige opvang
van uw kinderen tussen 2.5 en 12 jaar. Die enquête handelt
ook over het kwalitatief aspect van de opvang. Eens die
gegevens verzameld zijn, kennen wij de noden van onze
bevolking en kunnen we een voorstel uitwerken.
Praktisch

Begin januari verdelen we 1 enquêteformulier per gezin via
alle Kampenhoutse scholen. Gaat uw kind niet in
Kampenhout naar school? Vraag dan uw enquêteformulier

Voorleescampagne 18tot24okt. 1999

via de Welzijnsdienst, Huguette Kemps S 016/ 65.99.31

Kinderhappening

"De trom is mu-ziek"
Op 18 april 2000 organiseert het gemeentebestuur de 2de
Kinderhappening. Qua programma is de keuze gevallen op de
nieuwe kindergrappenshow van Trudie en August, onder muzi
kale begeleiding van Danie.
"De trom is mu-ziek" gaat over een groot kinderconcert dat niet
kan doorgaan, omdat de trom mu-ziek is. De kinderen zullen de
dokter moeten helpen bij het zoeken naar een helende remedie.
In de volgende editie van de Gemeenteberichten vindt u alle
praktische informatie en een inschrijvingsformulier.

Pedagogische
vormingsavond

"Reu\tie Ouder - kind'
Met 90 aanwezigen en een bezielde gastspreekster was de
vormingsavond een succes. Wie er niet bij was en er spijt van
heeft, kan het verslag opvragen bij de Welzijnsdienst,
Huguette Kemps 016/65.99.31
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Brevet van natuurbeheerder voor

Prins Filip en Jonkvrouw Mathilde

ENTESCHOLEN ACTIEF

„„.««in»
HTESc

♦oKxfc*"

Kennismaking met spinnen en spinnenwebben

actie dansen,
koken en thee drinken zoals in de arme landen.

Wij ZIJN
AL MET

101

f,,

■ f.

'•

Gezond ontbijten voor het 3de en 4de leerjaar

in de kleuterschool zijn ze sinds kort met 101.
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BLOEDTRANSFUSIE
CENTRUM LEUVEN
Planning bloed-inzameling :
Berg : gemeenteschool
Maandag 21 februari 2000
Maandag 22 mei 2000
Woensdag 16 augustus 2000
Woensdag 6 december 2000
telkens van 18.00 - 21.00

MULTIPLE
SCLEROSE INFOLIJN
Sinds 1 november 1999 heeft het Nationaal Multiple Sclerose

Centrum een gratis infolijn : 0800/93 352. Deze MS-infolijn is
bereikbaar tijdens de kantooruren (tot 16u00) en is bemand
door daartoe opgeleide MS-vcrpIccgkundigen. Die verpleeg
kundigen worden ondersteund door ervaren artsen, paramedi
ci en sociaal verpleegkundigen. U kan er terecht met de meest
uiteenlopende vragen over MS.
Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw, Vanheylenstraat, 16
- 1820 Meisbroek

Kampenhout : vergaderzaal OCMW
Dinsdag 22 februari 2000
Dinsdag 2 mei 2000
Woensdag 16 augustus 2000
Dinsdag 7 november 2000

VLAAMSE

VERENI

GING VOOR AUTISME

telkens van 18.00 tot 21.00
Reist : Park van Reist

Woensdag 16 februari 2000
Woensdag 31 mei 2000
Woensdag 30 augustus 2000
Woensdag 8 november 2000
telkens van 18.00 - 21.00

De Vlaamse vereniging voor Autisme, een ouder- en familiever
eniging, stelde een nieuw helpkanaal in. Het betreft de autis-

metelefoon : 078/15 22 52. Aan de oproeper worden maximaal
de kosten van een zonaal gesprek aangerekend, de rest neemt
de vzw voor haar rekening. Dit initiatief groeide vanuit de grote
nood bij ouders en omgeving van autistische personen. Dit
moet hen de kans geven makkelijker in contact te treden met
lot- en bondgenoten

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

DIENST

OPVANGGEZINNEN
In het voorjaar van 2000 komen er enkele plaatsen vrij bij
onthaalmoeders in Kampenhout. Wie opvang zoekt, kan

informatie krijgen bij Hilde Cornelis, 015/52 07 23
(maandag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 10u30).
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CRISISCEL
JAARWISSELING
Van 20u00 tot 6u00 zal in het gemeentehuis een crisiscel aan
wezig zijn voor eventuele problemen tijdens de jaarwisseling.
De crisiscel bestaat uit de gemeentesecretaris, de hoofdveld
wachter, de werkleider en het hoofd van de technische dienst.

U kan hen bereiken op 016/65 99 53 of u kan langskomen in
de Raadszaal van het Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout.

VEILIG VUURWERK
• Koop vuurwerk enkel en alleen bij een winkelier met een
vergunning. Dat is een garantie voor kwaliteit.

• Koop enkel vuurwerk met een begrijpbare aanwijzing (geen
Chinees I) en lees dit vooraf. Bij het afsteken van vuurwerk

LIGT

DE

ROES

OP

DE

LOER, DENK AAN VEILIG

0^

VERVOER
Ga je ook al feestend van oud naar nieuw ? Weet dat er in
Vlaams-Brabant tal van mogelijkheden zijn om je tijdens de
oudejaarsnacht veilig te verplaatsen.

Tijdens de nacht van 'oud op nieuw' zijn in onze provincie
van 21u00 tot 6u00 bussen van de Lijn ter beschikking om
het Vlaams-Brabantse publiek van her naar der te brengen.
Voor een enkele rit betaal je 60,- Bef. Onbeperkt heen en
terug kan voor slechts 100,- Bef. Het gaat om bestaande
buslijnen of speciale omritten 'from disco to disco' die inge
legd en gesponsord worden door de Provincie VlaamsBrabant. Opgelet : er zijn geen bussen tussen 24u00 en

w

a

01 uOO 's nachts.

is het buiten immers reeds donker I

• Koop liefst siervuurwerk (zonnen, fonteinen). Knalvuurwerk
(voetzoekers, zevenklappers) is ronduit gevaarlijk.

De oudejaarsbussen rijden vanuit Aarschot, Asse, Beersel,
Diest, Halle, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem,

• Steek vuurwerk altijd buiten aan, bij voorkeur op een afge
legen plaats.
• Hou iedereen op minstens zes meter afstand.
• Gooi ontstoken vuurwerk steeds naar een veilige plek.
• Plaats vuurpijlen in buizen die stevig en verticaal in de
grond steken.
• Ontsteek vuurwerk met een aansteeklont, sigaar of sigaret.
Nooit met een lucifer of aansteker. Hou de arm daarbij
gestrekt, buig het lichaam nooit over het vuurwerk, en steek
elk stuk afzonderlijk aan.
• Vuurwerk dat weigert te ontbranden mag je nooit opnieuw
proberen aan te steken.

Tienen, Landen en Vilvoorde. Ook feestvierders uit in totaal
54 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten kunnen van

deze bussen gebruik maken.
Voor inlichtingen over haltes en andere dienstregelingen
kan je een folder raadplegen. Die vind je in bussen van de
Lijn, in de Lijnwinkels en bij het gemeentebestuur. U kan ook
terecht bij de Lijn 02/526 28 28 of bij de Provincie : Erik

Asselman 016/26 78 10 of Chris Caubergs : 016/26 73 31.
Meer informatie vind je op de websites van de provincie
Vlaams-Brabant.

http://www.vl-brabant.be en van de Lijn http://www.delijn.be.

STEMPELCONTROLE
Er is geen stempelcontrole tussen 27 december 1999 en
3januari 2000.
De volgende controle vindt plaats op 4januari 2000
van 9u30 tot 10u30.

Wie zich toch met de wagen verplaatst en roesverwekkende
middelen gebruikt, brengt niet alleen zichzelf, maar ook
anderen in gevaar I Politie en Rijkswacht zullen in de hele
provincie gerichte controles uitvoeren. Voorbeeldige
chauffeurs ontvangen een presentje.
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JANUARI 2000
Zondag 02.01.2000
• Nieuwjaarsreceptie in de pastorijtuinen te
Kampenhout aangeboden door het
gemeentebestuur van 10u30 tot 13uur
Vrijdag 07.01.2000
• Chiro Kampenhout : chirofuif
Zaterdag 08.01.2000
• 29e Burgemeestersbal - Sporthal
Zeypestraat - deuren 20u30 - aanvang
21u00

Woensdag 12.01.2000
• KVLV Reist Handwerk " Stof anders appre
ciëren - 19u30

Vrijdag 14.01.2000
•Jeugdhuis Tonzent : gratis optreden met
Absinth

Zaterdag 15.01.2000
• Gemeenteschool Nederokkerzeel Schoolfeest

• Scouts Nederokkerzeel ; kerstboomver
branding
Zondag 16.01.2000
• Kon. Fanfare De Toonkunst

Mosselfeest - schoolcomplex Berg - Van
11u30t/m 20u00
Woensdag 19.01.2000
• KVLV - Reist Handwerk stof anders

appreciëren - 19u30
Donderdag 20.01.2000
• KVLV - Reist 50+ originele manleren van
ontvangen

Zaterdag 29.01.2000
•Schoolfeest gemeentelijke Lager school
Berg - vanaf 14u00
•Jeugdhuis Tonzent : galabal
Zondag 30.01.2000
• Kifika voorstellingen
• Jeugdhuis Tonzent : filmavond "Face-off
Zaterdag 8 0 22.01.2000
• Kaartspel - KWB- Zaal Pax — 15u00

FEBRUARI 2000
Donderdag 03.02.2000
• KVLV - Reist handwerk - Stof anders

appreciëren 19u30
Vrijdag 04.02.2000
• Scouts Berg :"fuif of life lil" - Jeugdhuis
Tonzent

Zaterdag 05.02.2000
•Jong Cantabile - Koorweekend te Affligem
• Landelijke Gilde Berg - Teerfeest ism. KVLV
Berg
•Chiro Kampenhout : Italiaanse avond
Zondag 0602.2000
• Jong Cantabilé - Koorweekend te Affligem

Maandag 07.02.2000
• KVLV - Kampenhout - vergadering 50+
Woensdag 09.02.2000
• KVLV - Reist handwerk - Stof anders

appreciëren 19u30
Donderdag 10.02.2000
• KVLV - Berg- Gewicht en caloriearm koken
19u30

Zaterdag 12.02.2000
• Koninklijke fanfare " De Eendracht"
Februariconcert - Zaal F^x - aanvang
20u00

Zondag 13.02.2000
• Kinderkarnaval school Buken

Maandag 14.02.2000
• KVLV - Berg - Langer leven en gezond blij
ven 13u30

Dinsdag 22.02.2000
• KVLV - Berg - creatief met vloeibaar rub
ber en C° 19u30

Donderdag 24.02.2000
• KVLV - Reist - Vergadering 50+ 13u30
• KVLV - Kampenhout Kookles
• KVLV- Berg - Gewicht en caloriearm koken
19u30

Zaterdag 26.02.2000
• KVLV - Kampenhout - Lourdesfeest
• Parkschool Reist - Breughelavond
Zaterdag 12 ft 26.02.2000
• Kaartspel - KWB- Zaal Pax - 15u00
Maandag 28.02.2000
• KVLV - Kampenhout - Hoeden

Donderdag 16.03.2000
• KVLV - Berg - Creatief met rubber
Zaterdag 18.03.2000
• Koortreffen - Diverse Kampenhoutse koren
treden gezamenlijk op Sporthal
Kampenhout
• Gemeentelijke basisschool - Berg
• Grote Boekenbeurs

Zondag 19.03.2000
•Scheidsrechtersvereniging Brabantse
Kempen - Eetfestijn Park van Reist
• Gemeentelijke basisschool - Berg Grote
Boekenbeurs

Maandag 20.03.2000
• KVLV - Kampenhout - Hoeden
Donderdag 23.03.2000
• KVLV - Berg - 50+vrouwen zorgen voor
wereldwijde voeding
Zaterdag 25.03.2000
• Nederokkerzeel ; Dorpsfeest
Zondag 26.03.2000
• Kifika voorstellingen
Donderdag 30.03.2000
• KVLV - Berg - Creatief met rubber 19u30
Zaterdag lift 25.03.2000
• Kaartspel - KWB- Zaal Pax - 15u00

Volgende activiteiten worden
wekelijks / maandelijks ingericht :
• Kampenhoutse Hondenschool : Elke dins
dag en van 19u30
tot 21u30

MAART 2000
Donderdag 02.03.2000
• KVLV - Reist - Handwerk Stof anders

appreciëren - 19u30
• KVLV - Berg - Creatief met rubber -19u30
Zondag 05.03.2000
• Parochie PAX-Eetdag van 11u30 t/m 15uOO
• KVLV- Berg - Samenkomst voor weduwen
en alleenstaanden 14u30

Maandag 06.03.2000
• KVLV - Kampenhout - vergadering 50 +
• KVLV Kampenhout-hoeden
Zaterdag 11 .03 2000
• Koninklijke fanfare " De Eendracht"
Spaghettifestijn
•zaal Pax : van 17.00 t/m 23.00
• Scouts Nederokkerzeel - rommelmarkt,
revue-avond, karaoke-avond

Zondag 12.03.2000
• KVLV- Reist - Teerfeest

Maandag 13.03.2000
• KVLV - Kampenhout - Hoeden -19u30
• KVLV- Berg - Kookles - Hartige taarten
13.30

Elke zondag van 9u30 tot 11u30
•YOGA KVLV -Kampenhout
leder maandag van 19u30 tot
21 uOO Turnzaal VGSK

• BLOEMSCHIKKEN KVLV Nederokkerzeel :

elke 2de donderdag van de maand september tot mei
KVLV - Reist - Elke laatste woensdag van
de maand september lot mei
KVLV - Kampenhout :
Elke 3 de donderdag van de maand
van september tot juni
• TURNEN : KVLV Nederokkerzeel :

elke dinsdag van de maand KVLV Reist:
elke maandag van de maand Zaal

VGSK-park-school van 7.09.1999 t/m
13.06.2000 KVLV - Kampenhout :
iedere dinsdag van 20.00 tot 21.00
• ONTMOETINGSDAGEN :

Ziekenzorg Berg en Reist
iedere 3de woensdag van de maand in
het Park van Reist vanaf 13 u 30.

Ai

i
De geschenken
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*
Wanneer ?

2 januari 2000
van 10.30 uur tot 13.00 uur

(D

Waar?

pastorijtuin tegenover gemeentehuis
Wat?

drankjes, hapjes
Animatie?

muziek, nieuwjaarswensen,
levende kerststal en sneeuwman,
trekking hoge loten tombola MVGK,

c

Kampenhout plant zijn millenniumboom
iboom
U KOMT TOCH OOK !!!

*3
*

Breng de bon uit deze gemeenteberichten mee en u ontvangt een muismat
(1 per gezin, er zijn 700 ex. voorzien)

