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REISPAS VOOR KINDEREN VERPLICHT SINDS

1 SEPTEMBER 1999 !

Voor reizen naar Cyprus, Tsjechië en andere Oost-Europese lan
den of bestemmingen buiten Europa, is in de meeste gevallen
een reispas (internationaal paspoort) verplicht voor iedereen
vanaf 16 jaar. Sinds 1 september 1999 geldt deze regeling ook
voor alle kinderen jonger dan 16. Elk kind, zelfs een pasgebore
ne, moet in het bezit zijn van een individueel geldige reispas. De
mogelijkheid om kinderen in te schrijven op de reispas van de
volwassene, wordt dus afgeschaft. Kinderen die nog zijn inge
schreven in geldige paspoorten van hun ouders mogen mee op
reis zonder eigen paspoort, tot de ouders een nieuw paspoort
aanschaffen of het oude laten verlengen.

De reden van deze beslissing
* De aangifte van individuele paspoorten kan een belemmering

zijn bij pogingen tot ontvoering of handel in kinderen.
* Internationale richtlijnen voorzien vanaf nu in de plicht indi
viduele paspoorten af te geven.

* Enkel het individueel paspoort stemt overeen met de techno
logie van optisch of elektronisch lezen. Voor Belgische
paspoorten zal deze technologie op korte termijn
toegepast worden.

Kinderen jonger dan 12 Jaar
Een paspoort afgegeven aan een kind jonger dan
12 jaar heeft een geldigheidsduur van 1 of 2 jaar.
De consulaire taks is niet verschuldigd.

COLOFON

Hoofdredactie : Tina Vanbeveren

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

Met medewerking van : Carla Feyens, Huguette Kemps, Marie-Louise MIchiels,
Claudine Moyson, Sonia Van den Dries, Wim Van Essche.

Kinderen ouder dan 12 jaar
Het paspoort afgegeven aan een kind ouder dan 12 jaar heeft
een geldigheidsduur van 1 tot 5 jaar. De kosten ervan zijn
dezelfde als deze van een paspoort afgegeven aan een meer
derjarige.

Hoe aanvragen ?
Net als de andere paspoorten worden die voor de kinderen bij
de gemeente aangevraagd. Er zijn vier pasfoto's nodig. Een nor
male aanvraag neemt minimum 12 werkdagen in beslag, het is
veiliger om een maand te rekenen. Als het snel moet gaan kan
u de reispas krijgen op 3 werkdagen ; hiervoor betaalt u extra
kosten. Zoals voorheen moeten de ouders toestemming verle

nen aan kinderen onder 18 jaar voor het verkrijgen van een
paspoort.

Tenslotte

Het blijft aangeraden om
minderjarigen, die alleen of
met één van de ouders reizen,

een schriftelijke toe

stemming mee te geven

van beide ouders of van

de ouder die hen niet

vergezelt. De handteke-
ning(en) of deze verkla

ring moet door de
gemeentelijke diensten gelega

liseerd zijn.

Verantwoordelijke uitgever : M. Verhoeven, Burgemeester

Realisatie en vormgeving: Drukkerij Artoos

Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op
november 1999



WIJZIGINGEN AAN DE WETGEVING IN VERBAND MET HET

HUWELIJK

De wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal huwelijks

bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, treedt in werking op 1

januari 2000 en beslaat drie delen :

• De huwelijksafkondiging is vervangen door een aangifte

• De ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt expliciet de

mogelijkheid te weigeren een aangifte op te stellen en de

huwelijksvoltrekking uit te stellen of te weigeren

• Een nieuwe specifieke nietigheidsgrond voor het huwelijk is

ingevoerd (schijnhuwelijk)

Afschaffen van de huwelijksafkondiging
De huwelijksafkondiging wordt afgeschaft en vervangen door

een akte van aangifte. De aangifte kan door één van de aan

staande echtgenoten gebeuren, of door beiden. U moet deze

aangifte doen in de gemeente waar één van beide zijn inschrij

ving heeft in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wanneer geen van de partijen een dergelijke inschrijving heeft,

of wanneer de huidige verblijfplaats niet overeenstemt met de

inschrijving (vb. verblijf in ziekenhuis, binnenschipper, ...), dan

moet de aangifte worden gedaan in de huidige verblijfplaats.
Belgen die normaal in het buitenland verblijven, krijgen hier

door expliciet de mogelijkheid te huwen in België.

Wanneer de toekomstige echtgenoten niet in dezelfde

gemeente wonen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de

andere gemeente verwittigen. Die heeft dan tien dagen tijd om

huwelijksbeletsels na te gaan.

De huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking mag niet gebeuren vóór de veertiende
dag na de opmaak van de akte van aangifte. Die akte wordt wel

pas aangemaakt nadat de door de wet voorziene documenten

werden voorgelegd.

De aangifte zelf is zes maanden geldig. Om gewichtige redenen
kan de procureur des Konings vrijstelling verlenen van aangif

te, vrijstelling verlenen van de wachttijd of de geldigheidster
mijn van zes maanden verlengen.

Voorlopig geen huwelijksvoltrekking ?
De ambtenaar van de burgerlijke stand kan, onder door de wet

bepaalde voorwaarden, de huwelijksvoltrekking uitstellen en

zelfs weigeren.

- Wanneer hij de huwelijksvoltrekking uitstelt, kan hij advies
aanvragen bij de procureur des Konings. Een termijn van twee
maanden moet voldoende tijd geven voor bijkomend onder
zoek. Valt er geen definitieve beslissing binnen die twee maan
den, dan moet het huwelijk voltrokken worden.

- Wanneer hij een huwelijksvoltrekking weigert, moet hij daar
van kennis geven aan de belanghebbende partijen, de procu
reur des Konings en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van
beide echtgenoten. Tegen deze weigering kan u binnen 1
maand beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.

De ambtenaar krijgt dus een actieve en pre
ventieve rol toebedeeld.

Schijnhuwelijk
Een huwelijk dat afgesloten is om ervoor

te zorgen dat één van de partijen bij

voorbeeld in België kan blijven of de
Belgische nationaliteit verkrijgt, ... is
een schijnhuwelijk. De bedoeling is
om zo'n huwelijken zo veel mogelijk
tegen te gaan.

Meer informatie bekomt u bij de
burgerlijke stand,
mevr. Huguette Kemps,

B 016/65 99 31.
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GEBOORTE VAN EEN

LEVENLOOS KIND

Vroegere wetgeving
Wanneer vroeger een levenloos kind geboren werd, maakte de
ambtenaar van de burgerlijke stand een "akte van aangifte van
een levenloos kind" op, waarop enkel volgende gegevens kwa

men : het tijdstip en de plaats van bevalling, het geslacht van
het kind en de identiteit van de ouders en de aangevers.

Wetswijziging

Op 27 april 1999 is een wet gestemd, waardoor de ambtenaar
voortaan ook de voornaam van het kind mag vermelden. Deze
wet is in werking getreden op 4 juli 1999, en geeft de ouders

dus de vrije keuze om hun doodgeboren kind al dan niet offi
cieel een voornaam te geven.
Bovendien kunnen ouders van wie een kind levenloos geboren

werd vóór 4 juli 1999, de ambtenaar van de burgerlijke stand
verzoeken om de voorna(a)m(en) van het kind in te schrijven in
de rand van de akte. Zij hebben hiervoor tijd tot 4 juli 2000.

Meer informatie bekomt u bij de burgerlijke stand,

mevr. Huguette Kemps, 8016/65 99 31.

DE "ROMMELMARKT-

KAART"

De wetgeving op de verkoop van goederen die aan de particulier
toebehoren, is onlangs gewijzigd.

Wat is er gewijzigd ?
De oude reglementering legde geen beperkingen op aan het aan

tal manifestaties waaraan een particulier kon deelnemen. Zij
beperkte wel het aantal manifestaties dat kon georganiseerd
worden tot 1 per maand en per gemeente.

In de nieuwe reglementering is de situatie omgekeerd ; het

beperkt aantal manifestaties is geschrapt en de particulier kan
slechts een beperkt aantal keren per jaar deelnemen.

Aan hoeveel manifestaties kan u als particulier deelnemen ?

Vanaf 1 oktober zal u 6 maal per jaar aan een manifestatie mogen
deelnemen. Dit aantal zou voor iedereen moeten volstaan om

zich te ontdoen van 'overschotten'. De regel is van toepassing op

iedereen die minstens 18 jaar oud is.
Kinderen en minderjarigen mogen enkel deelnemen aan rommel

markten die zich specifiek tot -18-jarigen richten (scholen, speel
goed, ...).

Welke goederen mag u verkopen ?
U mag uw overschot verkopen, d.w.z. goederen die niet werden
aangekocht om verder te verkopen. Concreet betekent dit dat u
oude spullen van op de zolder mag verkopen, maar ook over
schotten van eigen producties (vb. overschot van vogels uit eigen
kweek).

U mag dus niet specifiek met het oog op de verkoop tijdens deze
manifestaties gaan fabriceren of produceren.

Aan welke voorwaarden moet u als particulier voldoen om

te mogen deelnemen ?
U moet in het bezit zijn van een "kaart voor de occasionele ver

koop van eigen goederen". Deze kaart kan u aanvragen bij het
gemeentebestuur. Wie geen woonplaats heeft in België kan de

kaart rechtstreeks bij het Ministerie van Middenstand en
Landbouw bekomen.

De kaart is geel van kleur, en vermeldt uw identiteit, adres en een
foto. De kaart is persoonlijk (u kan ze dus niet uitlenen) en geldig
voor één jaar.

Op de kaart staan zes vakjes. Alvorens u uw verkoopplaats mag
innemen, zal u de kaart moeten laten viseren door de organisatie.



Gedurende de volledige duur van de verkoop, moet u die kaart
bij u houden en ze voorleggen op elk verzoek, samen met uw
identiteitskaart.

Wie mag een manifestatie voor particuliere verkopers
organiseren en waar ?
Elke persoon of vereniging die vooraf toestemming gekregen
heeft van de gemeente. De manifestatie kan plaatsvinden op de

openbare weg, het openbaar domein of een privé-domein.
Ambulante handelaars kunnen enkel deelnemen wanneer de

manifestatie op de openbare weg plaatsvindt.

Wie kan controle uitoefenen ?

Dezelfde personen als bij de ambulante handel : officieren van
gerechtelijke politie, gerechtelijke agenten bij de parketten, de
rijkswacht, de gemeentepolitie, de inspectiediensten van het

Ministerie van Economische Zaken en die van het Ministerie van

Middenstand. Inbreuken op het reglement maken het voorwerp
uit van een minnelijke schikking.

Vanaf wanneer treedt het nieuwe systeem in werking ?
Vanaf 1 oktober 1999.

Meer informatie krijgt u bij de burgerlijke stand

Monique Peeters, 8016/65 99 32.

VERHUIS STEMPEL

CONTROLE

Nieuw ingeschreven bij de VDAB
Wie ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB, en uitke
ringsgerechtigd werkloze is geworden, moet zich komen aan

bieden voor de stempelcontrole. Daarvoor komt u vanaf
1 oktober 1999 naar het gemeentehuis. Gemeentehuisstraat, 16
- 1910 Kampenhout. De administratieve diensten zijn open :
elke werkdag van 8u45 tot 12u00en op dinsdag ook van 17u00
tot 20u00.

Aanmeldingsdagen met blauwe kaart C3
Hebt u een blauwe kaart, dan moet u zich twee maal per maand
aanbieden voor de stempelcontrole, nl. op de 3'" en de 26"' van
de maand en dit tussen 9u30 en lOuOO. Is één van die dagen
een weekend- of feestdag, dan komt u de eerstvolgende maan
dag erna naar de stempelcontrole.

Aanmeldingsdagen met groene kaart C3B
Hebt u een groene kaart, dan moet u zich slecht éénmaal per
maand aanbieden voor de stempelcontrole, nl. op de 7de van de
maand, tussen 9u30 en lOuOO. Hier geldt ook dat, als die dag
op een weekend- of feestdag valt, u de eerstvolgende maandag
erna naar de stempelcontrole moet gaan.

Vanaf 1 oktober is de stempelcontrole dus voor iedereen
altijd in het gemeentehuis, mevr. Carla Rutgeerts,

Gemeentehuisstraat, 16-1910 Kampenhout,

1016/65 99 54.

VERHUIS JEUGD

DIENST

Jeugddienst
Sinds 1 september huist onze jeugdconsulent, Tom Maessen,
niet meer in het OCMW, maar in de sporthal van Kampenhout,

Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout, 8 016/65 99 75.
Hij is daar bereikbaar op: Maandag van 13uOO tot 19u00

Woensdag van 13uOO tot 19u00
Vrijdag van 13uOO tot 19u00
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RATIONEEL WATERVERBRUIK

Van het bedeelde leidingwater gaat 30% naar de huishoudens.
De overige 70 % zijn voor rekening van industrie en landbouw,
leder van ons verbruikt dagelijks 120 liter water. Door dit hoog
verbruik zal het in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zijn

dat we over voldoende zuiver drinkwater kunnen beschikken.

Het ongebreideld waterverbruik gaat immers gepaard met een
ernstige verontreiniging van het verbruikte water. Bovendien
steken ook fenomenen als verdroging en daling van de grond
watertafel de kop op. Voldoende redenen dus om tweemaal na
te denken bij het gebruik van water !

Minder waterverbruik zonder comfortverlies

Het meeste water gebruiken we in de badkamer (bad, douche],
door toiletspoeling en het doen van de was. De praktijk heeft
uitgewezen dat, mits het doorvoeren van een aantal goede
waterbesparende maatregelen, het waterverbruik met 25 % kan
dalen met behoud van alle comfort. U bespaart bovendien niet
alleen op de waterfactuur van de drinkwatermaatschappij, maar
nog een tweede maal op de heffing op het afvalwater I

Enkele tips

* Herstel lekkende kranen en stortbakken van WC's zo snel

mogelijk
* Laat kranen bij handen wassen, tanden poetsen en afwassen

niet onnodig lopen
' Start de wasautomaat pas als hij volledig gevuld is

* Beperk voorwasprogramma's ; weken in een teiltje en het
gebruik van ossengalzeep hebben hetzelfde resultaat

* Neem een douche in plaats van een bad (is de helft zuiniger)
* Monteer een douchespaarkop : deze sproeikoppen verbruiken
tot 50% minder water dan een gewone douchekop en zijn niet
duurder

* Beperk het sproeien van de tuin ; indien dit toch nodig zou blij
ken, sproei dan in elk geval 's avonds in plaats van overdag :
overdag verdampt namelijk aanzienlijk meer van het gesproei
de water

* Gebruik zoveel mogelijk regenwater voor toiletspoeling, was
machine, kuiswater, sproeien van de tuin, bevoorrading van de
tuinvijver, .... Regenwater kan gemakkelijk opgevangen worden
in een regenton en verder zijn enkel een pompje en een twee
tal filters noodzakelijk.

* Zorg voor een zuinige toiletspoeling. Dit kan door met water
gevulde flessen in de stortbak te plaatsen, een spaargewicht
aan te brengen of een spaarspoeltoets te installeren

* Gebruik bij het wassen van de wagen liever emmers water dan

de tuinslang. Een tuinslag verslindt immers water, terwijl u bij
het gebruik van emmers meer controle hebt op de gebruikte
waterhoeveelheid

* Als u de vaat met de hand wast, laat dan eerst de gootsteen
vollopen in plaats van onder een lopende kraan af te wassen

* Eéngreepsmengkranen bieden het voordeel dat u minder lang
moet wachten tot het water op de juiste temperatuur is,
waardoor er minder water verloren gaat

* Zorg bij nieuwbouw of verbouwen dat de afstand tussen de
warmwaterbron en de kraan waar u het warm water nodig

hebt, zo klein mogelijk is

Deze milieutip wordt u aangeboden door het gemeentebestuur

Kampenhout, de provincie Vlaams-Brabant, Interleuven,
Haviland en IGO Leuven, met steun van het Europese Life-pro-
gramma.



HEFFING OP AFVALWATER

KLEINGEBRUIKERS 1999

BESTRIJDINGSMIDDEL

EN IN EN OM HET HUIS

Hoe wordt de heffing berekend ?
De drinkwatermaatschappij deelt aan de VMM mee hoeveel
kubieke meter leidingwater ze in 1998 aan uw gezin leverde.
Voor 1999 bedraagt de afval waterheffing 24,9 frank (0,61 EUR)
per m^ water. De minimumheffing bedraagt 300,- Bef.

Waarop wordt de heffing berekend ?
Pas op : het heffingsbedrag wordt berekend op basis van het
gefactureerde aantal m^ aangevuld met de 15 m' die de drink
watermaatschappij gratis leverde.

Als uw gezin niet aangesloten is op de waterleiding, maar wel
een eigen waterwinning heeft (grondwater), moet u dat mel
den aan de VMM. In dit geval wordt u belast op basis van 30 m^
verbruik per gezinslid, d.w.z. 748 frank (18,54 EUR) per gezins
lid.

Als uw gezin tegelijk leidingwater en een eigen waterwinning
heeft, moet u dat ook melden aan de VMM. Voor de eigen

waterwinning wordt dan 10 m' per gezinslid aangerekend,
d.w.z. 249 frank per gezinslid, bovenop de heffing op het lei
dingwatergebruik.

Vrijstellingen om sociale redenen
Een aantal mensen hoeft om sociale redenen geen heffing te

betalen. Het gaat om mensen die genieten van :
- het gewaarborgd inkomen voor bejaarden toegekend door de

Rijksdienst voor Pensioenen

- de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicap
ten toegekend door het ministerie van Sociale Zaken

- het bestaansminimum, toegekend door het OCMW

De vrijstelling kan enkel verkregen worden voor de plaats van
waterverbruik waar men gedomicilieerd is. Bovendien moet

het heffingsbiljet op naam staan van diegene die één van de
genoemde tegemoetkomingen ontvangt.

Hoe de vrijstelling aanvragen ?
Voor de uiterste betaaldatum van het heffingsbiljet, moet u een

schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM. Bij de aanvraag
voegt u het bewijs dat u geniet van één van bovenvermelde uit
keringen én de afscheurstrook van het heffingsbiljet.

Nog vragen ?
U kan terecht op het gratis telefoonnummer 0800/97 113.

De dode lente voor de Slechtvalk

Reeds in de jaren zestig werd onderzoek gevoerd naar de gevol
gen van pesticiden, e.d. één van die onderzoeken leek wel een

klassiek Engels detectiveverhaal. Aanleiding vormde de klacht
van duivenmelkers die dachten dat Slechtvalken meer duiven

opaten. Onderzoek wees echter uit dat er niet meer, maar juist
minder Slechtvalken in Engeland broedden. Bovendien bleek

ook dat ze op een vreemde manier van de broedplaatsen ver
dwenen die opeenvolgende generaties vogels soms al eeuwen
lang bezetten.

Nochtans leek er in de

omgeving niets te

zijn veranderd dat

aanleiding kon ^
geven tot de ver- :

dwijning van de '
dieren. Tot men

ontdekte dat de

broedsels mislukten

door de dunnere

eischalen van de

vogels. De aanmaak

van de eischaal

was verstoord

doordat het beken

de insecticide DDT

zich ophoopte in de

vogels. Wereldwijd

telde men minstens

vogelsoorten die met dezelfde proble
men te kampen hadden. Na een verbod op het gebruik
van DDT verdween het product uit het milieu, en herstelde de
vogelpopulatie zich langzaam.

Brochure

Dit verhaal is slechts één voorbeeld van de gevolgen van over
matig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. U kan het
gebruik ervan vermijden of minstens beperken I

Hoe u daarvoor te werk gaat, leest u in de brochure
"Bestrijdingsmiddelen in en om het huis". Hij ligt op u te wach
ten in het gemeentehuis.
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EIKENPROJECT

Het doel van het eikenproject is boseigenaars en bosbeheerders
aan te moedigen hun bos op natuurgetrouwe manier te behe
ren. Hiervoor wordt tegen een kleine prijs een beperkte hoeveel
heid inheems bosplantsoen van goede kwaliteit bezorgd aan
elke particulier of vereniging die zich inschrijft vóór 11 novem
ber 1999.

5 inheemse bomen worden in de kijker gesteld :
De Zomereik is een zeer grote, algemeen voorkomende boom die
op zowat alle terreinen met beschikbaarheid van voldoende
bewortelingsdiepte kan gebruikt worden. Het is een lichtboom
soort en als pionier kan hij ook op open terreinen groeien.

De Gewone es is een zeer grote boom met lange rechte stam en
sterk, elastisch hout. Hij groeit veel sneller dan de eik, maar stelt
hoge bodemeisen. Enkel op vruchtbare, niet zure, vochtige
bodems is een bebossing met es waardevol.

Boskers of Zoete kers Is een grote boom die opvallend recht
groeit en prachtig hout levert. Enkel op vruchtbare, leemhou-
dende en goed gedraineerde bodems geeft hij goede resultaten.
Deze uitgesproken lichtboomsoort wordt best gebruikt in kleine
groepen tussen andere loofboomsoorten.

De Winterlinde of kleinbladige linde is in Vlaanderen in bosver-
band zeer zeldzaam geworden. Hij groeit op allerhande drogere
bodems. Als schaduwverdragende boomsoort wordt hij best
gebruikt in menging met andere loofboomsoorten.

De Zwarte els is de kampioen van de natte gronden. De jonge
boompjes verdragen weinig of geen schaduw en dienen dus
geplant in het volle licht. Het is ook mogelijk om Zwarte els aan
te planten op drogere bodems die vruchtbaar en leemhoudend
zijn, maar dan wel in mengeling met enkele van de andere aan
geboden boomsoorten.

Een zeer competitieve prijs
U kan 100 boompjes kopen (niet meer, niet minder) in pakjes van
25 per soort, dus 4 pakjes te kiezen uit 5 soorten, voor de prijs
van 1.700," BEF. Bij dit pakket krijgt u ter kennismaking een
Sleedoorn. Dit is een vroegbloeiende struik die uitermate
geschikt is voor houtkanten.

Concreet ontvangt u voor 1.700,- BEF :
• 100 boompjes
• 1 Sleedoorn

• lidmaatschap 2000 van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen

• gratis lidmaatschap van Pro Silva Vlaanderen

De jonge boompjes kunnen op sommige terreinen met een hoge
wildstand aardig wat schade oplopen door knagend en vegend
wild (konijn, ree). Om de individuele bomen te beschermen kan
u plastic spiralen van 60 cm hoog bestellen, die u rond het
stammetje moet bevestigen. Een pakket van 100 stuks kost
1.950,- BEF.

Uw inschrijvingsformulier en meer informatie bekomt u bij de

gemeentelijke milieuambtenaar, Wim Van Essche,! 016/65 99 04.
Denk eraan : inschrijven kan tot 11 november 1999.
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ZENITH 1999 : HET SALON VOOR DE ACTIEVE SENIOR

Dagbezoek Zenith
Van dinsdag 30 november tot en met zaterdag 4 december
1999 vindt in Brussels Expo (paleis 1 Et 3) het zesde salon voor
de actieve senior plaats.

Op Zenith gaan informatie en service hand in hand met ani
matie en ontspanning. U krijgt de gelegenheid kennis te maken
met de nieu\A/ste producten van meer dan 170 exposanten.
Verder kan u deelnemen aan de ateliers (tel ongeveer 1 uur per
atelier), aan de conferenties (een 15-tal onderwerpen per dag)
of aan de verschillende sportieve initiaties. Op het podium
lopen continu modedefilés en muzikale/visuele attracties,
's Middags krijgt u een smakelijke lunch voorgeschoteld. Het
salon is open van lOuOO tot IBuOO en de toegangsprijs
bedraagt 600,- Bef per persoon (inkom Zenith en middagmaal).

Daguitstappen
Zenith '99 geeft ook tips voor een interessante daguitstappen,
met name ;

* Bezoek aan het Vlaams Parlement (omlOuOO, IluOO oflSuOO;

prijs 620,- fr p.p.)
* Het postsorteercentrum (namiddag; prijs : 770,- fr p.p.)
* De Koninklijke munt (op 9u00 en 13uOO; prijs : 775,- fr p.p.
* Het Koning Boudewijnstadion (voor- en namiddag;

prijs: 840,fr p.p.)
* De golden sixties in België (voor- en namiddag ;

prijs : 720,- fr p.p.)
* De eerste naties van Noord-Amerika (voor- en namiddag ;

prijs : 970,- fr p.p.)
* Moderne kunst in de Brusselse metro (op afspraak ;

prijs : 870,- fr p.p.)
Voor een groep van minstens 20 personen, organiseert en
reserveert Zenith alles aan zeer goedkope voorwaarden (de
prijs die hierboven vermeld staat, is telkens voor de daguit-
stap, de ingang tot het Salon Zenith en het middagmaal).
U moet enkel voor het vervoer van de groep zorgen.

Vooraf inschrijven en inlichtingen
Het inschrijvingsformulier vindt u in de beschrijvende folder
over Zenith '99, die in het gemeentehuis ligt. Reserveer uw
plaatsen tijdig want het aantal is beperkt.

Meer informatie krijgt u bij de organisatie : Promotie Zenith
'99, mevr. Annie Lambrecht, Eendrachtstraat 33 - 1050 Brussel,

8 02/672 22 07, e-mail : a.lambrecht@bayard-presse.be

ii/th99
Het salon voor de actieve senior

Dinsdag 30 november - zaterdag 4 december 1999
Brussels Expo Paleis 1 & 3

Dagprogramma's
voor groepen

Een initiatief van iii(^nxv\e

BORSTKANKERSCREENING

Bent u een vrouw tussen 50 en 69 jaar? Dan moet u een uit
nodiging ontvangen hebben om tussen 29 september en 7
oktober 1999 een mammografie te laten nemen. Het borston

derzoek is gratis en vindt plaats in een speciaal daarvoor ont
worpen onderzoekcentrum op wielen, de mammobiel
genoemd. Deze mammobiel staat op de parking van de sport
hal in de Zeypestraat. Wij hopen dat u gebruik maakt van deze
kans.

Meer inlichtingen bekomt u bij Huguette Kemps,

8016/65 99 31 (voormiddag)
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BERICHT AAN BEJAARDEN

MET

GEWAARBORGD INKOMEN

Sinds 1 september 1999 biedt De Lijn aan al de personen met
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden de mogelijkheid om

met de verminderingskaart VG voordelig te reizen met de bus
sen en trams van De Lijn.

Welk voordeel biedt deze kaart?

De verminderingskaart VG geeft u het recht om voor slechts
20," Bef per rit gebruik te maken van alle bussen en trams van
De Lijn. De kaart is geldig gedurende een volledig kalenderjaar
(van 1 januari tot en met 31 december).

Wie heeft recht op een verminderingskaart?
Alle gepensioneerden die in Vlaanderen wonen en die recht
hebben op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden. Ook de
samenwonende echtgeno(o)te en de inwonende schoolgaande
kinderen kunnen een dergelijke verminderingskaart bekomen.

Hoe de verminderingskaart bekomen?
Om de verminderingskaart VG te bekomen, heeft u een geldig
attest nodig van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Alle
gepensioneerden die op 1 januari effectief aanspraak maken op
het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden, ontvangen dit
attest elk jaar automatisch. Kom met dit attest naar de pen-
sioendienst van de gemeente.

Hoe de verminderingskaart gebruiken?
- Op vertoon van uw verminderingskaart VG kan u bij de

chauffeur of in De Lijnwinkels een VG 2 Rittenkaart kopen.

Deze kaart kost 40,- Bef en is goed voor 2 ritten. Telkens u
opstapt, steekt u de VG 2 rittenkaart in het gele ontwaar
dingsapparaat. De chauffeus zullen u daarbij graag helpen.

- Voor een heen- en terugreis binnen de toegelaten reistijd
wordt slechts 1 rit aangerekend.

- De VG 2 rittenkaart is alleen geldig op de bussen en trams
van De Lijn.

Belangrijk ; De VG 2 rittenkaart mag enkel gebruikt worden
door personen die in het bezit zijn van een geldige verminde

ringskaart VG.

Wilt u meer informatie over de verminderings
kaart ?

Bel naar:

- de pensioendienst van de gemeente,
Sonia Van den dries 016/65 99 71

- het infonummer van De Lijn Vlaams-Brabant

02/526 28 28

TURNEN 55-PLUSSERS

Op maandag 13 september 1999 ging het turnen voor 55-
plussers terug van start. Wie er niet van het begin bij was, mag
gerust nu nog starten. Dit jaar kunt u zelfs een half uurtje lan
ger sporten, nl. van 14u00 tot 15u30.

De prijs bedraagt net als vorig jaar 2.000,- Bef. Daarvoor bent
u gedurende het hele jaar verzekerd en krijgt u begeleiding van
dhr. Stef Maginelle, 1016/47 18 39.

Vragen ? Neem contact op met de sportfunctionaris,

Carla Rutgeerts, 1 016/65 99 54.



OPLEIDING OUDER

CONSULENT

De dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Vlaams-
Brabant organiseert in het najaar een nieuwe 4-daagse oplei
ding "Ouderconsulent" in het PIVO te Regelem.

U bent senior ...

U bent geïnteresseerd in inspraak en participatie van ouderen
op gemeentelijk vlak ... u kunt tijd vrijmaken voor anderen ... u
werkt graag met mensen ... u bent vlot in de omgang ... u enga

geert zich graag ..., dan is deze opleiding iets voor u I
De opleiding gaat door op woensdag 27 oktober en op woens

dag 3, 10 en 24 november 1999. De deelname is gratis en tij
dens de middagpauze krijgt u broodjes aangeboden. Iedere
deelnemer ontvangt tevens een cursusmap en een getuig

schrift.

Een greep uit het programma
Wegwijs in de gemeente (bevoegdheden gemeente, taakverde
ling Gemeenteraad en Schepencollege, het OCMW), ouderenad-
viesraden, structuur en basiswerking van de provincie Vlaams-
Brabant, het provinciaal ouderenbeleid, groepswerk, praktische
voorbeelden en oefensituaties, inspraaktechnieken,...

Vooraf inschrijven
Lijkt het u wel wat ? Schrijf u dan zo snel mogelijk, en vóór 30
september 1999, in bij het PIVO, Poverstraat 40 te 1731
Relegem.
Meer inlichtingen ? Neem contact op met mevr. Chantal
Boogmans van de dienst Welzijn en Gezondheid,

B 016/26 73 29, Diestsesteenweg 52 - 3010 Leuven.

"ZE NOEMEN

ALTIJD DE SLAK"

ME

TOEGANG TOT DE

GEMEENTEDIENSTEN

VOOR MINDER-VALIDEN

Hebt u problemen om de trap op te gaan en de gemeente
diensten op de eerste verdieping te bereiken ? Op uw verzoek

komt het personeel naar beneden om u verder te helpen.

Gratis verkeerslessen voor senioren
Om ervoor te zorgen dat onze 55-plussers zich veiliger en
zekerder voelen in het verkeer, richt het gemeentebestuur een

opfrissingscursus in over de verkeersreglementering. Om dit te
realiseren hebben wij een overeenkomst afgesloten met auto

rijscholen VRG De Zenne.

Voel u veiliger en zekerder
Het programma is speciaal samengesteld voor senioren en
omvat o.a. :

* Ouderen en mobiliteit; voor- en nadelen

* Defensief autorijden

* Kennis van verkeersregels en verkeerstekens
* Richtingsverandering

* Invullen van een ongevallenformulier
Een stuk theorie, praktische vragen en concrete situaties vor
men de rode draad. U krijgt ook een aangepast rijgedrag aan
geleerd, dat de vermindering van stuurvaardigheden door het
ouder worden, compenseert. Vrees niet : aan het einde van de
sessie moet u geen examen afleggen.

Wanneer ?

De opleiding beslaat vier lesdagen van telkens 2u30. De eerste
keer gaan de lessen door op dinsdag 19, woensdag 20, donder
dag 21 en vrijdag 22 oktober 1999. We starten om 9u00 in de
raadszaal van het gemeentehuis. Het einde is voorzien om
12uOQ. Er is dus een pauze van 30 minuten.

Vooraf inschrijven
In de seniorengids en in het gemeentehuis vindt u het inschrij
vingsformulier. De inschrijvingen worden per datum aanvaard,
eerst is dus eerst. U krijgt schriftelijke bevestiging van uw
inschrijving. Per lessenreeks zijn 40 deelnemers toegelaten.
Als er meer kandidaten zijn, organiseren we de opleiding nog
maals tussen 22 en 25 november 1999. Een eventuele derde

sessie kan dan plaatsvinden op 29 en 30 november en 1 en 2
december 1999.

Nog vragen ?

Neem dan contact op met de welzijnsdienst - Huguette Kemps,

1016/65 99 31 (voormiddag).
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PEDAGOGISCHE VORMING : DE RELATIE

OUDER-KIND

12

Een tijd geleden contacteerden wij een aantal organisaties in
Kampenhout, die op één of andere manier begaan zijn met de
opvoeding van kinderen. Allemaal organiseren zij lovenswaar
dige opvoedkundige initiatieven voor een beperkte groep. Onze
bedoeling was om de krachten te bundelen en een ruimer

publiek te bereiken. Het eerste resultaat van de samenwerking,
is de organisatie van een pedagogische vormingsavond met als
thema: "De relatie ouder-kind".

Pedagogische vormingsavond
De vormingsavond vindt plaats op vrijdag 26 november 1999
om 20u00 in overdekte speelplaats van de gemeenteschool van
Berg. We verwelkomen mevr. De Gussum als gastspreekster.
Gedurende één uur komt zij een aantal theorieën verduidelij
ken. Ze benadert de invloed van (het gedrag van) de opvoeder
op (het gedrag van) het kind vanuit volgende invalshoeken :
omgaan met grenzen, consequent handelen en het belang van

communicatie.

Ze put uit haar rijke ervaring als stafmedewerkster bij de vzw
Zorg-Saam om u boeiende voorbeelden uit de dagelijkse prak
tijk te geven. Na de pauze krijgt u ruimschoots de gelegenheid
om uw vragen, opmerkingen of bedenkingen af te vuren en te
discussiëren met andere aanwezigen.

Vooraf inschrijven !
De vormingsavond is gratis, maar het aantal plaatsen is
beperkt. Om te kunnen deelnemen, moet u vooraf inschrijven.
Het inschrijvingsformulier vindt u in het midden van deze
gemeenteberichten. Bezorg het uiterlijk op 17 november 1999
aan de dienst Welzijn, Huguette Kemps, Gemeentehuisstraat 16
- 1910 Kampenhout.
Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten op vrijdag 26
november.

Gerealiseerd in samenwerking met : de VGSK afdelingen
Centrum en Reist, de vrije kleuterschool van Nederokkerzeei, de
gemeentescholen van Nederokkerzeei, Buken en Berg, het

Gemeenschapsonderwijs Ter Bronnen, hun respectievelijke
ouderverenigingen, de kinderkribbes "Het Huis van Mini" en

'"t Speeinestje", de dienst opvanggezinnen, de jeugdraad van
Kampenhout, de B.GJ.G. Kampenhout en de gemeentelijke wel
zijnsdienst.
Meer informatie bekomt u bij Huguette Kemps,

8016/65 99 31 (voormiddag).

PREVENTIE

BAARMOEDERHALS

KANKER

De campagne die startte in 1997, loopt ook nu nog. Alle vrou
wen tussen 25 en 65 jaar, die nog nooit een uitstrijkje lieten
nemen of bij wie het meer dan 3 jaar geleden is, krijgen bin

nenkort opnieuw een brief van de Provincie. Het doel blijft
immers: de ziekte voorkomen of zo snel mogelijk opsporen.



KUNSTMINNEND

KAMPENHOUT

Van vrijdag 28 april tot en met maandag 1 mei 2000 vindt voor
de 3de maal de week van de 7 Kampenhoutse kunstenaars
plaats.

Uiteraard rekenen we op uw medewerking om dit andermaal
tot een succes te laten uitgroeien. Daarom dit bericht aan ieder

een die creatief is op het gebied van schilderen, beeldhouwen,
pottenbakken, e.a. Wilt u graag eens tentoonstellen, inclusief
met een heuse vernissage ? Maak dan zonder dralen uw naam,

adres en discipline 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 we laten
uiteraard slechts 7 kunstenaars toe. Als u meer inlichtingen

wenst, kan u terecht op volgend nummer : 8 016/65 99 23
(voormiddag).

GEBRUIK

INFOPORTIEKEN

Maak uw activiteiten bekend aan de bevolking via de infopor-
tieken.

Hoe?

- dien minstens 6 weken vooraf een aanvraag in.
- maak een bord met volgende afmetingen:

2,44m breed, 0,6m hoog, 1 cm dik
- bezorg het bord aan de loods

- kom het na de activiteit terug ophalen.
Meer informatie en het volledig reglement bekomt u bij

mevr. Huguette Kemps, 8016/ 65 99 31 (voormiddag)

KAM PENHOUTS

WITLOOFBOERTJE

De Cultuurraad van Kampenhout besliste het Kampenhouts
witloofboertje van beeldhouwer Luc Mathijs uit Berg aan te
kopen. Het levensgroot exemplaar, dat nog moet gemaakt wor

den en zo'n 1,53m hoog wordt, krijgt later een ereplaats op het

vernieuwde marktplein.
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Studeren kost geld, dat weet elke ouder en student. Je zou dan
ook verwachten dat studietoelagen veelvuldig worden aange

vraagd. Niet dus.

Jaarlijks worden ongeveer 120.000 aanvragen voor het secun
dair onderwijs en 50.000 aanvragen voor het hoger onderwijs

ingediend. Per jaar wordt ongeveer 2,3 miljard aan studietoela
gen uitbetaald. De studietoelage dekt niet de volledige kosten,
maar verlicht ze wel. Hieronder volgen de voorwaarden in grote

Financiële voorwaarden

Om de studietoelage te krijgen, mag je inkomen een bepaalde

grens niet overschrijden. Deze inkomensgrenzen zijn verschil
lend voor het secundair en het hoger onderwijs. Als er meer
personen ten late zijn, ligt de toegelaten grens ook hoger. De
echtgenoot of echtgeno(o)t(e) van het gezinshoofd wordt
steeds beschouwd als persoon ten laste.

lijnen. Personen ten laste secundair onderwijs hoger onderwijs

0 344.200 425.749

Hoeveel bedraagt de studietoelage ? 1 458.933 667.219

Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van het gezinsinko 2 602.350 856.264

men en het aantal personen ten laste. Voor studies in de eerste 3 774.450 1.007.183

tot en met de derde graad van het secundair onderwijs, is het 4 946.550 1.170.811

maximumbedrag 24.900,- Bef, in de vierde graad is dat 5 1.118.650 1.372.565

56.500,- Bef. Voor studies in het hoger onderwijs krijgt een 6 1.290.751 1.509.186

'thuisstudent' (die op minder dan 10 km woont) maximaal 7 1.462.851 1.582.263

61.200,- Bef, een spoorstudent 67.100,- bef en een kotstudent 8 1.634.951 1.655.339

103.500,- Bef. 9 1.807.051 1.730.003

10 1.979.152 1.809.434
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Nationaliteitsvoorwaarde

De leerling :

* Is Belg
'Verblijft op 31 oktober 1999 in België en is kind van onderda

nen van een lidstaat van de Europese Unie die als werknemer
in België werken of gewerkt hebben

* Is erkend als politiek vluchteling
* Is kind van een onderdaan van een iemand buiten de Europese

Unie en verblijft op 31 oktober 1999 tenminste twee jaar met

het gezin in België

Studievoorwaarden

De leerling moet voltijds onderwijs volgen aan een instelling
die erkend, gesubsidieerd en georganiseerd is door de Vlaamse
Gemeenschap en moet geslaagd zijn in het vorige jaar. Die
slaagvoorwaarde geldt niet voor leerplichtige leerlingen in het
secundair onderwijs : als zij hun jaar overzitten kunnen zij toch

nog een toelage krijgen.

Naar welk inkomen wordt gekeken ?
Het toegelaten jaarinkomen kan uit verschillende delen bestaan :
* Het gezamenlijk belastbaar inkomen, zoals vermeld op het
aanslagbiljet van de belastingen 1998, jaar van inkomsten
1997

' Plus de afzonderlijke belastbare inkomsten
* Plus de kadastrale inkomens buiten de eigen woning (=de
gezinswoning)

* Plus 80 % van het alimentatiegeld dat aan de wettelijke ver
tegenwoordiger en aan de kinderen wordt uitbetaald (voor
zover niet opgenomen in het gezamenlijk belastbaar inko
men)

* Plus giften, erfpacht- en opstalvergoedingen, bezoldigingen
aan huisbedienden

* Min bedragen voor levensverzekeringen, hypothecaire lenin
gen, groepsverzekeringen



uw KIND IN HET VER-

KEER

Hoe aanvragen ?

De studietoelage vraagt u aan met een aanvraagformulier. Dat
formulier kan u krijgen in alle secundaire scholen, de instellin
gen van het hoger onderwijs, bij het gemeentebestuur, het pro

vinciebestuur en het bestuur voor studietoelagen. U moet uw

formulier vóór 31 oktober 1999 indienen (best aangetekend),
zelfs al zijn niet alle gegevens ingevuld. Na die datum wordt uw

aanvraag niet meer behandeld !

Bij het aanvraagformulier voegt u volgende documenten :
" Een kopie van het aanslagbiljet inzake de personenbelasting,

inkomsten 1997

* Een kopie van het aanslagbiljet inzake onroerende voor
heffing, 1997

* In geval van scheiding : bewijs van alimentatiegelden in 1997

* Als de leerling op kot is : een kopie van het huurcontract
1999-2000

.siiiiiii'iiH'itmi'ii

Wat als mijn inkomen nu veel lager
ligt dan in 1997 ?
Op 2 jaar tijd kan er veel gebeuren.
Ziekte, werkloosheid, overlijden, loop
baanonderbreking, ... zijn er de oorzaak
van dat uw inkomen plots veel lager

komt te liggen. De dienst studiebeurzen
kan rekening houden met alle feiten die plaatsvonden tussen
1 januari 1997 en 31 december 1999.

Bij het invullen van rubriek C en E op het aanvraagformulier,
maakt u duidelijk melding van de gewijzigde situatie. Op het
invulblad dat de afdeling Studietoelagen u toestuurt, vult u het

vermoedelijke inkomen van 1998, 1999 of 2000 in. Dit staaft u

met een attest van de werkgever of van de uitbetalinginstelling.

Broehure en adressen

De gedetailleerde brochure "Studietoelagen 1999-2000" ligt in
de hal van het gemeentehuis, de aanvraagformulieren krijgt u
bij de bevolkingsdienst.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling studietoelagen, Hendrik
Consciencegebouw, Emile Jacqmainlaan 165, IA -1210 Brussel,

■ 02/553 86 64.

Het nieuwe schooljaar is alweer een maand ver. Spijtig genoeg
zijn er ondertussen al heel wat ongevallen gebeurd, soms met
dodelijke afloop.

Gratis reflecterende armbandjes voor alle kinderen van de
lagere scholen
Door hun kleine gestalte kunnen kinderen niet over de auto's
heen kijken of gezien worden. Ze worden niet of te laat opge
merkt door bestuurders. Leer uw kind zo snel mogelijk dat zien

niet gelijk is aan gezien worden. Kies kleurrijke kledij (rood,
oranje, geel) zodat uw kind opvalt in het verkeer.
In de winter zijn reflecterende strips ideaal. U bevestigt ze op
kledij, maar ook op boekentassen en rugzakken. Binnenkort zal
het gemeentebestuur gratis reflecterende armbandjes verdelen
aan alle kinderen van de lagere scholen.
Andere reflecterende strips, zoals gordels, zelfklevende stroken,
... kan u kopen in sportwinkels, grootwarenhuizen, hobbywin
kels en bij het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid. Door
deze extra's wordt uw kind reeds van ver opgemerkt door auto
bestuurders die hun lichten hebben aangestoken.

Vanaf 3 Jaar
Verkeersopvoeding kan nooit vroeg genoeg beginnen. Ook
kleuters komen immers op straat. Het eerste besef dat u uw
kind best bijbrengt, is het verschil tussen de weg voor de auto's
en de stoep voor de voetgangers. Laat uw kind steeds aan de
kant van de huizen lopen en wandel zelf altijd langs de straat
kant, terwijl u het een hand geeft. Geef zelf ook het goede
voorbeeld : stop aan de stoeprand, kijk goed naar alle kanten
vanwaar verkeer kan komen, steek over in een rechte lijn, kies

voor het zebrapad, wacht tot het mannetje op groen staat, ...

Chauffeurs, kijk uit
Vertraag als u een kind op de stoep, op de berm of op het fiets
pad ziet. Een paar tellen later kan het kind zich immers plots op
uw traject bevinden. Als u een parkeerplaats uitrijdt, kijk dan
goed of er geen kinderen in de buurt zijn. Vertraag ook in de
buurt van een school, park, sporthal of speelplein, hier zijn vaak
kinderen aan het spelen.
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NIEUWE DIRECTRICE

IN DE GEMEENTE

SCHOLEN

Gaan uw kinderen naar de gemeentescholen van Kampenhout ?
Dan hebt u het wel al gemerkt : sinds 1 sep
tember 1999 is er een nieuwe directrice. We

stellen haar even aan u voor;

Els Camerlinckx is geboren op 25 september
1955 te Leuven en getogen in Sint-Stevens-
Woluwe. Ze is gehuwd, heeft 2 kinderen en
woont in Dilbeek. Ze studeerde voor lerares

lager onderwijs in de Rijksnormaalschool te
Laken en volgde vier jaar tekenacademie in

Sint-Pieters-Woluwe. Sinds 1987 is ze een

bekend gezicht in onze gemeentescholen : ze
startte in het 2de leerjaar in Nederokkerzeel,
gaf toen les in het 3de en 4de in Buken en de

laatste jaren kwamen daar uren in Berg bij.
Sinds 1 september heeft ze de fakkel van de
heer Vanbedts overgenomen. Ze is bereikbaar
in de school van Berg, Gemeentewegel 2,

a 016/65 99 77 - i 016/65 64 77.
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OPENINGSUREN

KIND 8c GEZIN

Kind 6t Gezin

Bergstraat 13 ,:
Kampenhout

1016/65.05.49
Openingsuren :
de Ie, 2de en 3de dinsdag van 17.00 tot 19.30 uur

de Ie, 3de en 5de woensdag van 09.00 tot 11.30 uur

Consultatiebureau : 1016/65 05 49
Op dinsdag van 16u30 - 17uOO

Op woensdag van 08u30 - 09u00

Regio Haacht (afspraken) : 1 016/60 40 08

Foto's: lagere school en kleuterschool Berg
17
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OCMW - JURIDISCHE

DIENST

Wijziging uurregeling
Om u nog betere service te verlenen, zijn de openingsuren van
de juridische dienst van het OCMW Kampenhout sinds 6 sep

tember 1999 aangepast. U kan de Jurist,
dhr. Yves Coeckelberghs, voortaan

bereiken elke dinsdagnamiddag
van 13u30 tot 18u30 (i.p.v.
donderdagnamiddag).
Voor een afspraak of een
kleine inlichting kan u

terecht op 8016/65 53 32.

KAMPENHOUT

Volgende activiteiten worden wekelijks of
maandelijks ingericht:
• YOGA : KVLV Kampenhout - Iedere maandag van 19u30 tot

21uOO Turnzaal VGSK

• BLOEMSCHIKKEN : • KVLV Nederokkerzeel - Elke 2" donderdag
van de maand - september tot mei
- KVLV Reist - Elke laatste woensdag van de maand - septem
ber tot mei

- KVLV Kampenhout - Elke 3* donderdag van de maand - sep
tember tot juni

• TURNEN : «KVLV Nederokkerzeel - Elke dinsdag van de maand
- KVLV Reist - Elke dinsdag van de maand: Zaal VGSK -
Parkschool van 07.09.1999 t/m 13.06.2000

- KVLV Kampenhout - Iedere dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur
• ZIEKENZORG BERG EN RELST : Ontmoetingsnamiddagen -

Iedere 3" woensdag van de maand in het Park van Reist
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VRIJWILLIGERS

CARITAS GEMEEN

SCHAPSDIENST

Caritas organiseert vrijwilligerswerk in rusthuizen en in alge
mene en psychiatrische ziekenhuizen. Patiënten en bewoners
hebben vaak nood aan meer persoonlijk contact. Vrijwilligers
kunnen deze nood helpen opvangen. Ze helpen met kleine
taken waarbij het contact met de patiënt en de bewoner cen
traal staat Zo helpen ze mee aan een menselijker klimaat in de
instellingen.

Infodag in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel
Het Sint-Jansziekenhuis organiseert in samenwerking met

Caritas een infodag op dinsdag 19 oktober van 9u00 tot 12u30,
in het Sint-Jans ziekenhuis. Broekstraat, 104 - 1000 Brussel

Infodag in het Rust en Verzorgingstehuis Onze-Lieve-
Vrouw

Caritas gemeenschapsdienst organiseert een informatie
namiddag op maandag 11 oktober 1999 van 14u00 tot 16u00
in het R.V.T. Onze-Lieve-Vrouw, J.B. De Keyzerstraat, 35 - 1970

Wezembeek-Oppem.

Info

ledereen die geïnteresseerd is in deze vorm van vrijwilligers
werk is van harte welkom op de informatiedagen. U kan ook

contact opnemen met Caritas Gemeenschapsdienst,
Liefdadigheidstraat 43 te

1210 Brussel, 802/229 35 80.

Vraag naar Danny Geutjens of Karen Vanden Auweele.

KANDIDAAT

PLEEGOUDERS

Pleegzorg, een gedeelde zorg.
Heel wat kinderen en jongeren kunnen tijdelijk niet bij hun

ouders wonen. Er is dus nood aan pleeggezinnen, die zo'n kin
deren tijdelijk in huis willen opnemen.

Bent u iemand die zich voor korte of langere tijd wilt engage
ren of wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met

Centrum Pleegzorg, Kerkstraat, 40 - 3010 Kessel-Lo.

8 016/25 28 41. (op werkdagen van 9u00 - 17u00).
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DE KLOOF

De kloof

Aan 5.500 Vlaamse kinderen werd gevraagd wat volgens hen,
bij het begin van het nieuwe millennium, de grootste uitdaging
is voor onze wereld. Het antwoord was : het verkleinen van de

kloof, de kloof tussen arm en rijk, tussen de hebbers en de niet-
hebbers. En die kloof werd meteen het thema van de 11.11.11.-

campagne van dit jaar.
11.11.11. bijt de spits af en maakt de kloof zichtbaar (kijk maar
goed om u heen rond 30 oktober 1999 in Kampenhout-cen
trum). Vredeseilanden-Coopibo en Jubilee 2000 schudden de
politici wakker, Oxfam wereldwinkel heeft het over eerlijke han
del, Broederlijk Delen
pakt het grote geld aan.
Net Aid organiseert op
9 oktober een groots
benefietconcert, ... Elke

organisatie probeert
dus op zijn manier de
kloof zichtbaar te

maken en mee te hel

pen overbruggen.

Hoe diep is de kloof ?
Dagelijks sterven
30.000 kinderen van

honger en ontbering.
Kunt u zich dat voor

stellen ? Dat zijn 600
bussen met kinderen

die in een ravijn stor
ten. Elke dag opnieuw.
Ondertussen kijkt de
rijke wereld gelaten toe.
Die kinderen halen het

voorpaginanieuws niet, ' '
voor hen nemen geen
ministers ontslag en is er geen rampenplan.
Toch kunnen armoede en kindersterfte uit de wereld gebannen
worden. Om aan de basisbehoeften van iedereen te voldoen, is

jaarlijks 1.480 miljard Bef nodig. Dat is :
* 4% van het vermogen van de 225 rijkste mensen
* de prijs van 20 bommenwerpers
* de jaarlijkse uitgave aan tabak in West-Europa

Omgetconi
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Worldshake

11.11.11. en 36 andere organisaties voeren samen actie onder de
naam Worldshake. Hun streefdoel is de kloof tussen arm en rijk
dichten door :

* kwijtschelding van de schulden
* meer geld voor ontwikkelingssamenwerking
* eerlijke handel
* belasting op speculatie
Van nu tot 6 mei 2000 zal Worldshake herhaaldelijk van zich laten
horen, om de onverschilligheid uit de wereld te schudden.

Il.ll.ll.-acties in Kampenhout
Schoknanimatie

De week van 11 november wordt er in alle scholen van

Groot-Kampenhout voor scholenanimatie gezorgd, dat bete
kent informatie over de derde wereld in kinderformaat.

Wereldfeest

Op zaterdag 13 november nodigen wij u uit op het
Wereldfeest in de sporthal van Berg met kinderanimatie,
warme maaltijd en ploegenkwis :
* Om 15uOO : kinderanimatie georganiseerd door de jonge
ren van Groot-Kampenhout. Ouders, begeleiders en lekker
bekken kunnen altijd iets drinken of een dessertje eten.

* Van 17u00 tot 20u00 : een lekkere warme schotel (chili con
carne], spaghetti, pitta
* Om 19u45 : kwis

Doorlopend kan u standjes bezoeken met producten,
muziek en boeken van en over het zuiden.

Giften

Ook dit jaar vindt u rond 11 november een overschrijvings
formulier in uw brievenbus. Het gestorte geld wordt besteed
aan projecten over de hele wereld die bijdragen aan het ver
kleinen van de kloof. Dat gaat van investeringen in landbouw,

over onderwijsprojecten tot projecten die bijdragen aan politieke
verandering. Giften vanaf 1.000,- Bef zijn bovendien fiscaal
aftrekbaar I

Wilt u hier nog meer over weten ? Richt u tot volgende personen:
Vera Janssens Kris Robbererchts

Kerkstraat, 3 Schildhovenstraat, 33
1910 Kampenhout 1910 Kampenhout
016/65 71 99 016/65 12 42
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OKTOBER
Zaterdag 2, 16 £t 30.10.1999
• KWB - Kaartspel Zaal Pax ISuOO
Zaterdag 02.10.1999
• 0TB Feesten

Zondag 03.10.1999
• 0TB Feesten

• Jeugdsportival voor jongeren van 12 tot
18 jaar

Maandag 04.10.1999
• KVLV Berg - Koken Oosterse gerechten

13u30

• KVLV Kampenhout - Vergadering 50+
Woensdag 06.10.1999
• KVLV Reist - Flandwerk Anton Pleck

Donderdag 07.10.1999
• KVLV Kampenhout - Knuffels
Zaterdag 09.10.1999
• Koninklijke Fanfare "De Eendracht" -

Herfstconcert : Zaal Pax - aanvang 20u
Dinsdag 12.10.1999
• KVLV Berg - E.H.B.0. 19u30
Woensdag 13.10.1999
• KVLV Reist - Flandwerk Anton Pleck

Donderdag 14.10.1999
• KVLV Kampenhout - kookles
Zaterdag 16.10.1999
• Kon. Fanfare De Toonkunst "Berg in con

cert" - Schoolcomplex Berg : aanvang
20u00

Zondag 17.10.1999
• Koninklijke Fanfare "De Eendracht" -

Eetdag - zaal Pax van 11u30 tot 20u00
• Gemeenteschool Nederokkerzeel -

Pannenkoekenfeest

Dinsdag 19.10.1999
• KVLV Berg : kalligrafie - 19u30
Woensdag 20.10.1999
• KVLV Reist Flandwerk Anton Pleck

Donderdag 21.10.1999
• KVLV Kampenhout - Bloemschikken
Zaterdag 23.10.1999
• Koninklijke Sint Sebastiaansgilde -

Eetdagen - Zaal Pax
Zondag 24.10.1999
• Koninklijke Sint Sebastiaansgilde -

Eetdagen - Zaal Pax
Dinsdag 26.10.1999
• KVLV Berg ; kalligrafie - 19u30
Donderdag 28.10.1999
• KVLV Reist - Vergadering 50+
• KVLV Kampenhout - Knuffels
Zondag 31.10.1999
• Parkschool Reist - Eetdag

NOVEMBER
Dinsdag 02.11.1999
• KVLV Berg : kalligrafie - 19u30
Donderdag 04.11.1999
• KVLV Kampenhout - Knuffels
Zaterdag 6 ft 20.11.1999
• KWB - Kaartspel zaal Pax - 15u00
Zondag 07.11.1999
• Ziekenzorg - Pannenkoeken

namiddag - Parochiecentrum Pax
Maandag 08.11.1999
• KVLV Berg - Verstandig leren omgaan

met emoties : 13u30

• KVLV Kampenhout - vergadering 50+
Dinsdag 09.11.1999
• KVLV Berg : kalligrafie - 19u30
Donderdag 11.11.1999
• Jong Cantabile - Koordag met zang en

animatie : Park van Reist

• KVLV Kampenhout - Knuffels
Zaterdag 13.11.1999
• ll.ll.ll.-actiecomité ; derde wereldfeest

(ploegenkwis en eetdag)
Dinsdag 16.11.1999
• KVLV Berg : kalligrafie - 19u30
Woensdag 17.11.1999
• KVLV Reist - Bakles 19u30

Zaterdag 20.11.1999
• Koninklijke Fanfare de Verbroedering:

Galaconcert in de sporthal van Kampen
hout (Zeypestraat)

• Koninklijke Fanfare "De Eendracht" -
Kroegentocht met volksspelen

Zondag 21.11.1999
• Koninklijke Fanfare "De Eendracht" -

Dankvieren en teerfeest - Zaal Pax

Donderdag 25.11.1999
• KVLV Reist - vergadering 50+ 13u30
Zaterdag 27.11.1999
• Toneelkring de Anjelier : optreden zaal

"Afrit 10" te 20u00 "Motie van wanorde

in de Kamer"

Zondag 28.11.1999
• Toneelkring de Anjelier : optreden zaal

"Afrit 10" te 19u30 "Motie van wanorde

in de Kamer"

DECEMBER
Vrijdag 03.12.1999
• Toneelkring de Anjelier : optreden zaal

"Afrit 10" te 20u15 - "Motie van wanor

de in de Kamer"

Zaterdag 04.12.1999
• Toneelkring de Anjelier; optreden zaal

"Afrit 10" te 20u00 - "Motie van wanor

de in de Kamer"

Zondag 05.12.1999
• Toneelkring de Anjelier: optreden zaal

"Afrit 10" te 19u30 - "Motie van wanor

de in de Kamer"

• jong Cantabile - Kerstconcert Kerk Berg
Maandag 06.12.1999
• KVLV Berg : Koken, Feestgerechten 13u30
• KVLV Kampenhout - vergadering 50+
Woensdag 08.12.1999
• KVLV Reist - Bloemschikken

Donderdag 09.12.1999
• KVLV Kampenhout - Kookles
Vrijdag 10.12.1999
• Parkschool Reist - Truffelverkoop
Zondag 12.12.1999
• KVLV Reist - Kerstfeest

Maandag 13.12.1999
• KVLV Kampenhout - demonstratieles
Donderdag 16.12.1999
• KVLV Berg - eenvoudige en originele

manier van ontvangen (kookles) 19u30
Vrijdag 17.12.1999
• Kerst concert St Antonius Kerk Buken -

20 uur Mannenkoor Antwerpen "De zin
gende Wandelkring" - Landelijke Gilde
Buken

Zondag 19.12.1999
• 10" eindejaarsjogging en stratenomloop
Maandag 20.12.1999
• KVLV Kampenhout - Kerstfeest
Zaterdag 4 ft 18.12.1999
• KWB - Kaartspel zaal Pax - 15uOO
Vrijdag ft Zaterdag Van 31.12.1999 tot
01.01.2000

• Wijkcomité "Onder Die Clocken" -
Gemeenschapsschool Ter Bronnen - VAN
OUD - NAAR NIEUW 1999-2000 : aan

vang 19 uur

JANUARI
Zondag 02.01.2000
• Nieuwjaarsreceptie in de pastorijtuin te

Kampenhout - aangeboden door het
gemeentebestuur van Huur tot 13 uur

Zaterdag 08.01.2000
• Bal van de Burgemeester -

Sporthal Zeypestraat



INSCHRIJVINGSFORMULIER

VORMINGSAVOND

"RELATIE OUDER - KIND"

VERZENDEN OF BINNENBRENGEN TEN LAATSTE

OP 17 NOVEMBER: GEMEENTEBESTUUR

DIENST WELZIJN

GEMEENTEHUISSTRAAT 16

1910 KAMPENHOUT



nSISCHRUVINöSFORMÜLIER

:  schrijft zich in voor de

pedagogische vormingsavond op 26 november 1999 en komt in de hoedanigheid van :

OUDER - GROOTMOEDER - LEERKRACHT - GEÏNTERESSEERDE - ANDERE :

(Schrappen wat niet past)

ADRES:

TELNR.: .. ;

NAAM VAN HET KIND : LEEFTIJD:

NAAM VAN HET KIND : LEEFTIJD

NAAM VAN HET KIND : LEEFTIJD

NAAM VAN HET KIND : I LEEFTIJD

Naargelang de interesse voor deze vormingsavond, zullen wij in de toekomst nieuwe projecten uitwerken die
zich richten op verschillende leeftijdsgroepen. Daarom vragen wij u deze informatie.




