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ZITTING 10 FEBRUARI 2000

OPENBARE WERKEN

KAMPENHOUT NIET AKKOORD MET VOOR

• Het licht is op groen gezet voor de uitvoering van openbare
werken in de Peperstraat en de Driesstraat. De werken omvat
ten het aanleggen van voetpaden, het herstel van het wegdek
en de aanleg van borduren. In de Peperstraat loopt het pro
ject van de Binnenveldstraat tot de Driesstraat, in de Dries
straat van de Peperstraat tot de Binnenveldstraat. De kosten
van deze werken zijn geraamd op 8.000.000,- Bef.

GESTELDE WIJZIGING GEWESTPLAN.

• Ook voor het bouwen van een aanliggend fietspad in de

w

Bulsomstraat (van Perksesteenweg tot Haachtsesteenweg) is
een princiepsbeslissing genomen. De kosten hiervan zijn
geraamd op 20.000.000,- Bef.
• De bewoners van de Langestraat krijgen een aanliggend fiets
pad over het gedeelte Zeypestraat tot de grens van
Boortmeerbeek. Tegelijk wordt werk gemaakt van grachtinbuizingen, het plaatsen van weggoten en borduren. Kosten
raming : 8.000.000,- Bef.

• In de Stationsstraat (van Haachtsesteenweg tot Brouwerij
straat) komen voetpaden en wordt het wegdek hersteld.
• We besteden ook aandacht aan de afwateringsproblematiek
in

de

Lemmekensstraat. Van

de

Resedalaan

tot de

Humelgemseweg komt riolering en wordt het wegdek ver
nieuwd. Andere minder ingrijpende werken worden tegelijk
uitgevoerd, zoals het plaatsen van borduren en weggoten.
Het prijskaartje : 10.000.000,- Bef.
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Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 5 juni 2000

Het schepencollege diende op 28 december 1999 bezwaar in
tegen de gedeeltelijke herziening van het gewestplan HalleVilvoorde-Asse. De gemeenteraad schaart zich eenparig achter
dit standpunt.
Naar aanleiding van de gedeeltelijke herziening van het
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is een openbaar onderzoek

gehouden van 25.10.99 t/m 23.12.99. Die herziening omvat o.a.
de inplanting van een R.W.Z.1. (Rijkswaterzuiveringsinstallatie).
De voorziene inplantingsplaats ligt in de hoek Zeypestraat Beemdstraat. Deze plaats sluit aan bij de bestaande bebouwing.
Het gemeentebestuur gaat hier niet mee akkoord. De bewoners
hielden zich steeds aan het gewestplan. Landbouwers in de
buurt hoopten in het verleden om op deze plaats constructies
te mogen oprichten. Aangezien de zone in agrarisch gebied ligt,
kan dit slechts onder strikte voorwaarden, waardoor sommigen
hun plannen niet konden verwezenlijken. Waarom kan dan de
inplanting van een R.W.Z.1. wel ?

Bovendien is ook niet bewezen dat de inplanting op die plaats
financieel voordeliger zou zijn. Omwonenden beweren dat de
wateroverlast van eind 1999 in de Balke-en Waterstraat te wij
ten was aan de constructie van een R.W.Z.1. in de buurt.

Kampenhout wil kost wat kost vermijden dat dit fenomeen zich
nog eens voordoet bij overvloedige regenval. Bovendien is de
wijk 'Rood Klooster' nu reeds bedreigd gebied bij hevige neer
slag. Dus beter voorkomen dan genezen.
Het gemeentebestuur stelt voor om het voorziene R.Z.W.1. in te
planten wat verderop langs dezelfde Weesbeek. De gronden
zijn daar lager gelegen. Bovendien is er merkelijk minder
bebouwing zodat wateroverlast minder schade zal aanrichten.
Daarenboven ligt de voorgestelde plaats eveneens aan een ver
harde weg en blijven het aantal meters aanvoerleidingen
dezelfde. Het blijft afwachten of met dit voorstel rekening
wordt gehouden.

Aankoop snelheidsinformatiebord

BEZWAAR TEGEN DE BESCHERMING

De gemeenteraad verleende principiële goedkeuring aan het
voorstel tot aankoop van een sneiheidsinformatiebord in het

ALS DORPSGEZICHT VAN HET CEN

kader van de interpoiitiezone KASTZE (Kampenhout Steenokkerzeei - Zemst). De prijs wordt, na aftrek van de
mogelijke subsidies, geraamd op 150.000,-fr en zal gedragen
worden door de drie gemeenten. Voor het gebruik ervan wordt
een wisseisysteem uitgewerkt. Het sneiheidsinformatiebord is
bedoeld ais waarschuwing zodat u uw rijgedrag gaat aanpas
sen. U weet wat u moet doen ais u de melding 'Li rijdt te snel'
krijgt.
GRATIS 0800-NUMMER BLIJFT BESTAAN

Sedert 1 juni 1999 heeft de gemeente een gratis nummer
0800/96383, waardoor u rechtstreeks bij de informatieambte
naar terecht komt. Na een proefperiode van 6 maanden is een
evaluatie opgemaakt. Het aantal oproepen ligt eerder aan de
lage kant. De gemeenteraad besliste toch om de gratis info-lijn
te laten bestaan. Hiertoe wordt een nieuwe overeenkomst met

Beigacom ondertekend.

ZITTING 9 MAART 2000

TRUM VAN NEDEROKKERZEEL.
Ingevolge het Ministerieel Besluit van 3 februari 2000 wordt
een deel van de dorpskern van Nederokkerzeel wegens zijn his
torische waarde beschermd als enerzijds monument m.n. de
kerkhofmuur rond de St. Stefanuskerk en anderzijds als dorpgsgezicht m.n. de onmiddellijke omgeving van de St. Stefanus
kerk.

Met de bescherming van de kerkhofmuur heeft de gemeente
raad geen probleem, want die vormt een waardevol geheel met
de als monument geklasseerde St- Stefanuskerk.
Voor de bescherming van het dorpsgezicht liggen de kaarten
anders. De bescherming heeft immers serieuze gevolgen voor
de betrokken eigenaars omdat zij beperkt worden in hun doen
en laten wanneer zij renovatiewerken wensen uit te voeren aan
hun eigendom. Het gemeentebestuur is van mening dat er vol
doende stedenbouwkundige voorschriften zijn om het dorps
centrum van Nederokkerzeel te behoeden voor wildgroei en
onverantwoorde bouwkundige projecten.
Vandaar de beslissing om bezwaar aan te tekenen bij de Raad
van State.

Goedkeuring gemeentelijke

MILIEUCONVENANT 2000-2001
De afgesloten gemeentelijke miiieuconvenanten 1997 - 1999
worden met twee jaar verlengd en lopen dus tot eind 2001. Bij
ondertekening van de basisovereenkomst kan de gemeente een

jaarlijkse subsidie krijgen van 20 frank/inwoner en 54 frank/ha
gemeenteoppervlakte. Voor Kampenhout betekent dit ca.
400.000 frank. Door de ondertekening van de basisconvenant

verbindt Kampenhout er zich toe de bevolking te sensibiliseren
op het vlak van aankoop- en consumptiegedrag (voorkomen
huishoudelijke afvalstoffen) en op het vlak van selectieve inza
meling.

POLITIECOMMISSARIS VAN

Kampenhout benoemd

Naast het ondertekenen van de basisconvenant is ook de optie
8, dus aanwerving van Mina-werkers, onderschreven. Hierdoor
verbindt de gemeente er zich toe, in een samenwerking met
andere gemeenten, contractuele arbeiders aan te werven voor
een periode van één jaar. Deze mensen worden ingezet voor de
uitvoering van projecten die passen in het Gemeentelijke
Natuurontwikkelingsplan.

In zitting van 12 mei 1999 draagt de Gemeenteraad Willy
Sevenants voor als eerste kandidaat voor het ambt van politie
commissaris. Door het Koninklijk Besluit van 10 februari 2000
is Willy Sevenants benoemd tot politiecommissaris van
Kampenhout. De plechtige eedaflegging in handen van de
Burgemeester vond plaats op vrijdag 3 maart 2000.
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Goedkeuring van twee belang
rijke RIOLERINGSDOSSIERS
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l De kogel schijnt eindelijk door de kerk te zijn. De gemeente
raad keurde het ontwerpdossier goed voor een grondige sane
ring van de Aarschotsebaan, deel Hutstraat-Wildersedreef.
Reeds in mei 1995 nam de gemeenteraad de princiepsbeslis
sing om deze werken te laten uitvoeren. Aangezien het hier om
belangrijke rioleringswerken gaat, namen we contact met
Aquafin en de Vlaamse Milieu Maatschappij, om in aanmerking
te komen voor hun subsidies. Die samenwerking en subsidië
ring kan echter slechts doorgaan mits er aan bepaalde criteria
voldaan is. Zo komt er een dubbel rioleringstelsel, één voor
afvalwater en één voor het hemel- of regenwater, en moet de
gemeente tegelijk in de Hutstraat dezelfde rioleringswerken
uitvoeren. Op 10 september 1998 keurde de gemeenteraad de
samenwerkingsovereenkomst goed. Nu is het studiebureau
klaar met het ontwerp.
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Het project omvat dus een volledige vernieuwing van de riole
ring in de Aarschotsebaan (Hutstraat-Wildersedreef) en de
Hutstraat met een dubbel rioleringstelsel. De kleine
Schildhovenstraat krijgt een gewone riolering. Vanzelfsprekend
krijgt de Aarschotsebaan, naast een voetpad, een nieuw weg
dek in asfalt. Ter hoogte van de kruispunten wordt er met een
andere straatbedekking gewerkt, dit om de beperkte snelheid in
de bebouwde kom te accentueren. Ook de Hutstraat krijgt een
nieuw wegdek, waar nodig worden voetpaden hersteld. Ter

hoogte van het jeugdhuis Tonzent tot voorbij de toegang tot de
kerk komt er een verhoogd plateau in betonstraatstenen. Het
prijskaartje van deze werken is ruim 90 miljoen frank. Daarvan
is 27 miljoen ten laste van Aquafin en 23 miljoen van de
Vlaamse Milieumaatschappij. Het saldo van 40 miljoen is voor
rekening van het gemeentebestuur. De aanbesteding is reeds
gebeurd, de uitvoering is gepland voor het najaar.
2. Naar analogie met de rioleringswerken die enkele jaren gele
den werden uitgevoerd langs de Haachtsesteenweg, plant
Aquafin nu een nieuw project in onze gemeente langs de
Leuvensesteenweg van Kampenhout-Sas tot aan de
Bukenstraat in de deelgemeente Buken.
Aquafin financiert enkel de kosten van de collector en de huis
aansluitingen in de bouwzone. Daarom engageerde de

gemeenteraad zich op 12 november 1998 tot het betalen van
de meerprijs voor het aansluiten van alle woningen op dit tracé.

Het gemeentelijk aandeel is geraamd op 7,7 miljoen. Aquafin
komt met bijna 58 miljoen over de brug. Deze werken zijn niet
alleen de oplossing voor de rioleringsproblemen van de omwo
nenden van de Leuvensesteenweg, maar bieden ook kansen om
in de toekomst nog andere belangrijke rioleringswerken samen
met Aquafin uit te voeren. Zo voorziet men werken in de
Bukenstraat (Leuvensesteenweg - Schoonstraat), in de
Aarschotsebaan ter hoogte van de Vierstraeten en tot slot in de
Schransstraat en de Bosstraat.

Aanbesteding : eind april 2000 - uitvoering : najaar 2000.

ZITTING 13 APRIL 2000
ONTWERPDOSSIER GEKLASSEERDE
PASTORIE GOEDGEKEURD.

Het ontwerpdossier voor restauratie van de geklasseerde pas
toriegebouwen in Kampenhout-centrum werd unaniem goed
gekeurd door de Gemeenteraad.
Sinds 1991 beschikt de 0.L Vrouwparochie niet meer over een
residerende parochiepriester. Daardoor kwam de pastorie leeg
te staan. Aanvankelijk gaf ze nog onderdak aan de gemeente
lijke openbare bibliotheek. Toen die in 1996 haar intrek nam in
de nieuwbouw in de Tritsstraat, deed de pastorie enkel nog
dienst als vergaderlokaal van de parochie.
Na overleg met de verantwoordelijken van de kerkfabriek was
overeengekomen dat het gemeentebestuur het gebouw zou
benutten als uitbreiding van het administratief centrum, waar
de gemeentelijke diensten wegens het steeds toenemend
takenpakket erg eng behuisd zijn. Ter compensatie zou ook de
kleine pastorie een opknapbeurt krijgen en dit gebouw komt
dan ter beschikking van de O.L Vrouwparochie.
De twee gebouwen, en ook de onmiddellijke omgeving, werden
bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1973 geklasseerd omwille
van hun architectonische, historische en oudheidkundige
waarde.

De oudste en kleinste pastorie dateert uit 1638 en deed de laat
ste jaren slechts dienst als garage en bergruimte. Ze zal wor-

den omgebouwd in functie van de huidige noden van de 01.
Vrouw parochie. Er komt een bureel en een vergaderruimte voor

31 miljoen BEF. Het gemeentelijk aandeel is nog niet
gekend.

de kerkfabriek, evenals een kleine studie. Die studie zal ter

beschikking staan van de priester die de kerkdiensten verzorgt
; tijdens de weekends zou hij er kunnen verblijven.

Werken door V.M.M. gesubsidieerd

Het grote pastoriegebouw dateert uit 1755 en is nog in goede

• Voor 2002 voorziet men riolering in de Bosstraat, in de
Aarschotsebaan ter hoogte van de Vierstraeten , in de

staat. Na de restauratiewerken zal het dus deel uitmaken van

Stokstraat en in de Schransstraat, voor een totaalbedrag van

het gemeentelijk administratief centrum waarvan het hoofdge
bouw zich aan de overzijde van de Gemeentehuisstraat bevindt.
De beide pastoriegebouwen zijn gelegen in de ruim 31 are grote
ommuurde tuin, die enkele jaren geleden door de gemeente
werd aangelegd als een fraai gemeentelijk park.
Dat het restauratiedossier zo lang aansleept, heeft natuurlijk te
maken met het "geklasseerd zijn" van de gebouwen. Dergelijke
dossiers vereisen veel overleg met de betrokken diensten en
bezorgen een pak bijkomend administratief werk. Zo moest
een gespecialiseerde firma een bijkomende historische studie
maken, opdat alle waardevolle elementen die zich in het
gebouw bevinden zouden bewaard blijven bij de restauratie.

10 miljoen frank.
• Voor 2003 wil men geld vrijmaken voor het aansluiten van de

Aan het ontwerpdossier hangt een prijskaartje van
8.413.000,-Fr. (geraamd bedrag). Aangezien het hier om
geklasseerde gebouwen gaat, kan de gemeente beroep doen op
80% subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Hopelijk krijgt
het dossier van deze instantie een vlugge goedkeuring en
belofte van subsidiëring, zodat we snel van start kunnen gaan
met aanbesteding en uitvoering van de werken.

riolering op de collector van de H. Tobbackstraat van de wijk
De Hutte via de Van Dijcklaan, de Vogelzanglaan en de
Sparrendreef - budget: 5,5 miljoen frank.

Ook de Maalderstraat, de Terloonstvoetweg en de
Schildhovenstraat zullen voorzien worden van riolering, die
kan aangesloten worden op de collector Aarschotsebaan raming 10 miljoen frank.
•Voor 2004 is ruim 34 miljoen frank voorzien voor riolerings

werken in de Langestraat, Lauterweg en Kampenhoutsebaan.
Voor deze werken is het eventueel gemeentelijk aandeel nog
niet bepaald.
UITBREIDING WAGENPARK
Voor onze werklieden komt er een nieuwe vrachtwagen met
laadkraan en containeroptreksysteem met bijbehorende con
tainer. De opdracht wordt gegund bij beperkte offerteaanvraag. De nodige kredieten ten bedrage van ca. 5.450.000,-Fr.
zijn voorzien.

DE Vlaamse Milieumaatschappij
VOORZIET VOOR DE KOMENDE VIJF

JAAR RUIM 130 MILJOEN AAN SUBSI
DIES VOOR DE AANLEG VAN RIOLERING

Werken met de N.V. Aquafin (voor 2001):
• H. Tobbackstraat

Gecombineerd dossier: N.V. Aquafin + gemeente
Raming : 48.089.245 BEF ; gemeentelijk aandeel
7.433.100 BEF.

• Bukenstraat (deel tussen Schoonstraat en

Leuvensesteenweg), Schoonstraat en St-Antoniusstraat
Gecombineerd dossier : N.V. Aquafin + gemeente
Raming rioleringswerken ten laste van N.V. Aquafin :

u\

PARKEERPLAATSEN
VOOR MINDER-VALIDEN
Op tal van plaatsen in Kampenhout zijn parkeerplaatsen
voorzien voor minder-validen. Gelieve deze plaatsen niet in
te nemen als u niet beschikt over een geldige parkeerkaart
voor minder-validen.

u\

Els camerlinckx benoemd tot
DIRECTRICE VAN DE GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL.

GRATIS FIETSGRAVEERACTIES

Sinds 1 september 1999 is Els Camerlinckx tijdelijk aangesteld
als directrice van de gemeentescholen. Dit gebeurde nadat de

vorige directeur, dhr. Vanbedts, gebruik maakte van een ver
vroegde uitstapmogelijkheid.
Aangezien Els Camerlinckx tot ieders voldoening haar nieuwe
taak ter harte nam, was er niet de minste twijfel over haar inzet

19
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en bekwaamheid. De Gemeenteraad besliste om

haar met

ingang van 1 januari 2001 te benoemen tot directrice van de

In samenwerking van het Vast Secretariaat voor Preventie
beleid, organiseren wij ook dit jaar fietsgraveeracties.

Waar en wanneer ?
In Berg :

op zaterdag 13 mei 2000 van lOuOO tot 16u00 (kermis)

Gemengde Gemeentelijke Basisschool.

Voor een persoonlijke reactie kan u haar bereiken in de school

In Kampenhout:

Van Berg, Gemeentewegel 2,
O 016/65 99 77 - fax. 016/65 64 77.

op zaterdag 9 september 2000 van 12u30 tot 18u30 (kermis)
op zondag 10 september 2000 van lOuOO tot 16u00 (kermis)

Volgnummers

OPENBARE WERKEN
BRENGEN VERKEERSOM-

LEIDINGEN MET ZICH MEE

U weet al dat we werken met vooraf geleverde
volgnummers. Elke te graveren fiets krijgt
een volgnummer. Dit nummer moet u
persoonlijk afhalen op het politiebureel
tijdens de gewone kantooruren van
8uOO tot 12u00 en van 13uOO tot

De saneringswerken in de Schoonstraat en de Balkestraat zijn
volop aan de gang. Deze werken omvatten:

16u00.(Telefonisch reserveren gaat

niet!) Volgens het toegekende volg

• Schoonstraat: herkasseien

nummer kunnen we inschatten

• Balkestraat: riolering, aanleg voetpaden, vernieuwing
wegdek

komen.

Beide straten worden tijdens de uitvoering van de werken afge
sloten voor alle doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer
wordt toegelaten.

wanneer u aan de beurt kan

K

Rijksregisternummer
Bij de fietsgravure wordt het
rijksregisternummer van de
eigenaar ingegraveerd. Bij de

Aanvang van de werken:

meeste mensen is dit num

14 februari 2000

mer op de achterzijde van de
identiteitskaart vermeld. Uw rijksregister
nummer begint met uw geboortejaar, geboortemaand
en geboortedag. Dan staan er nog 5 cijfers achter.

Einde van de werken

>

01 oktober 2000

^I

Controleer vooraf of het nummer op uw identiteitskaart staat.
Is dit niet het geval, kom het dan even opvragen bij de bevolkingsdienst. U kan ook schrijven of faxen, maar niet bellen.
Omwille van de wet op de Privacy mogen wij u via de tele
foon geen rijksregisternummers meedelen.

KMO-CONTAINERPAR-

Verpakkingsdecreet

KEN IN LEUVEN EN
MACHELEN

Sinds 5 maart 2000 zijn de terugname- en informatiever

Inspelend op de steeds strenger wordende milieu- en afval

plichtingen die in het Verpakkingsdecreet staan, van kracht

stoffenwetgeving, werken de provincie Vlaams-Brabant en de
Vlaams-Brabantse Kamer voor Handel en Nijverheid sinds 1997

voor kleinhandelaars. Die verplichtingen zijn van toepassing
op de "verpakkingsverantwoordelijke", met name :

aan een project ter preventie van afvalstoffen. In het kader
daarvan voerden zij in 1998 een enquête uit bij de bedrijven.
Daaruit blijkt dat de afvalhoeveelheid van zelfstandigen, han

•elke persoon die zijn producten verpakt of laat verpakken in

delaars en KMO's vaak te groot is voor het gemeentelijk con

België

• de invoerder van de verpakte goederen die deze goederen
niet zelf verbruikt

tainerpark, maar te klein voor containerophaling via privéophalers. Een groot deel van de bedrijven geeft een duidelijke
interesse aan voor een specifiek containerpark waar zij tegen
betaling hun afvalfracties kwijt kunnen. En zo geschiede.

• de kleinhandelaar die verpakkingsafval van bedrijfsmatige
oorsprong heeft, van producten afkomstig buiten België

In samenwerking met de intercommunales Interleuven en
Incovo werd het project uitgewerkt en binnenkort openen twee
KMO-containerparken hun deuren. Handelaars, zelfstandigen
en KMO's kunnen daar hun gescheiden fracties kwijt.

plicht voor verpakkingsafval. Hoe ze dit realiseren, bepalen ze

Bedrijven en kleinhandelaars hebben dus voortaan terugname

Machelen (Incovo)
Het KMO-containerpark te Machelen is gevestigd in de
F. Timmermanslaan, en opent half mei 2000. De prijzen kon
men ons nog niet meedelen. Verdere informatie volgt dus nog,
zowel in de pers als in onze gemeenteberichten.

Leuven (Interleuven)
Het KMO-containerpark van Leuven is te vinden in de
Aarschotsesteenweg 210 te 3010 Kessel-Lo. De officiële ope
ning is gepland op 9 juni 2000. Hun brochure met prijzen en
openingsuren is in druk. Verdere informatie volgt dus ook nog.
Wie meer informatie wil over het provinciaal milieu-beleids
plan Vlaams-Brabant, kan steeds contact opnemen met Geert
Saye,® 016/26 72 65.

zelf. Zij kunnen het zelf organiseren, ze kunnen een overeen
komst afsluiten met een derde persoon -de verpakkingsleve
rancier- die de terugnameplicht op zich neemt, of ze kunnen

zich aansluiten bij een erkend organisme (zoals Fost-Plus of
Val-I-Pac) die de verplichting overneemt.

Informatieplicht IVC
Aan de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) moeten
bedrijven en kleinhandelaars jaarlijks (tegen 31 maart) per ver
pakkingssoort een aantal gegevens overhandigen. Het gaat
hem om de hoeveelheden verpakking die op de markt werden
gebracht, de samenstelling ervan en de hoeveelheden die nut
tig werden toegepast en gerecycleerd e.a.
Het IVC heeft een standaardformulier opgesteld, waarop u alles
gemakkelijk kan invullen.

Informatieplicht consument
Met uitzondering van de kleinhandelaar, moet de verkoper aan
de in- en uitgangen duidelijk zichtbaar een bericht uithangen
over de wijze waarop hij aan de terugnameplicht voldoet, even
als een overzicht van de bedragen die hij spendeert aan de
terugnameplicht per verpakkingsafval.
Meer info :

Kamer voor Handel en Nijverheid, arr. Halle-Vilvoorde,

•ff 02/255 20 20 - mevr. Els Heyvaert
Kamer voor Handel en Nijverheid, arr. Leuven,
ff 016/22 26 89, dhr. Patrick Mertens
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Boekenweek: Thema FEEST
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Pannckockendag bij c/e kleuters in Berg

J

Boekenbeurs Thema: FEEST

Inschrijvingen
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GEMEENTELIJK
ONDERWIJS
• Gemeenteschool Berg, Gemeentewegel 2
s 016/65 99 77 - Hoofdschool
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- Van 3 t.e.m. 7 juli 2000, telkens van lOuOO tot 12uOO en van

Openbaar examen

Op 27 februari jl. werd voor de eerste maal in de
geschiedenis van de gemeentelijke muziekschool
een openbaar examen gehouden.
Volgende leerlingen namen er aan deel en slaagden
met glans in hun examen:

14u00 tot 16u00

- Van 24 t.e.m.30 augustus 2000 (niet tijdens weekend), tel
kens van lOuOO tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00

Inschrijvingen voor andere vestigingen (Buken en
Nederokkerzeel) zijn ook mogelijk in de hoofdschool te Berg.

O

GEMEENTELIJKE MUZIEI

• Kleuterschool Berg, Bergstraat, 15
® 016/65 69 33
- Tijdens huisbezoeken
- Inschrijvingen in de hoofdzetel

• Gemeenteschool Nederokkerzeel, Biststraat 13

s 016/65 58 11

- Tijdens de huisbezoeken
- Inschrijvingen in de hoofdschool

• Gemeenteschool Buken, Sint Antoniusstraat 8

O 016/60 20 59
- Van 27 augustus tot en 30 augustus 2000,
telkens van 14u00 tot IBuOO.

Elodie Carels

Elodie was 7 jaar toen ze zich inschreef voor notenleer bij Liesbet Dingemans en piano bij Raphaël Van

Goubergen (september 1994). Ze behaalde haar
diploma notenleer bij Guy Vermeylen in juni 1999.

Sinds september 1999 volgt ze Prima Vasta (zichtlezing) bij Antoinette Tronquo en Improvisatie bij
Raphaël Van Goubergen.
Het liefst speelt ze Blues en Boogie. Ze zingt heel
graag en zou ook zangles willen volgen.
Ze behaalde op 27 februari jl. haar diploma Lagere
Graad Piano met grote onderscheiding.
Elke Poppelsdorf
Elke komt uit een zeer muzikale familie. Haar overgrootvader
was beroepsviolist, haar grootvader, vader en oom zijn allen
pianist.

Zij begon op haar zevende (september 1993) pianolessen te
volgen bij Raphaël Van Goubergen. In september 1994 schreef
ze zich in voor notenleer bij Liesbet Dingemans en behaalde

haar diploma bij Guy Vermeylen in juni 1999. Ze wordt in haar
pianostudie ook zeer vakkundig begeleid door haar grootvader
en vader. Sinds september 1999 volgt ze Jazz-Harmonieles bij
Raphaël Van Goubergen. Haar smaak is zeer eclectisch, ze
speelt graag "van alles" maar blijkt toch een lichte voorkeur te
hebben voor Beethoven en Chopin.
Op 27 februari jl. behaalde ze haar diploma Lagere Graad Piano
met grote onderscheiding.
John Gevaert
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John begon op 7-jarige leeftijd notenleer te volgen bij Els Van
den Broeck en piano bij Raphaël Van Goubergen (september
1991). Hij kreeg ook notenleer van Luc Ooghe en behaalde zijn
diploma bij Guy Vermeylen in juni 1996.
Vanaf zijn negende volgde hij de cursus Jazz-Harmonie en stu
deerde af in juni 1997. Hierna begon hij Improvisatie en Prima

KSCHOOL

CO
OPENDEURDAG MUZIEKSCHOOL

OP 27 MEI 2000
Heb je interesse in muziek en wens je zelf te musiceren? Dan
kan je terecht in de Gemeentelijke Muziekschool. Er zijn tal van
mogelijkheden, zowel voor kinderen als volwassenen.

Tijdens de opendeurdag van 27 mei 2000 kan je met onze

oc

school en leerkrachten kennis maken vanaf 14u00 in de loka

len van de muziekschool (schoolcomplex Berg oud gemeente
huis). Vanaf IBuOO staat er een "free-podium" op het pro
gramma. Leerlingen en leraren zullen er vrij concerteren.
U bent er van harte welkom.

O

Vista. Hij speelt graag Jazz en Blues en verrast zijn luisteraars
graag met speelse improvisaties. Daarnaast is hij eveneens een
fervente Beethoven amateur. Hij houdt van uitdagingen en
studeert het liefst moeilijke stukken. Hij speelt met het idee om
een job aan te nemen als pianist in een restaurant.
Op 27 februari 2000 behaalde hij het diploma Middelbare
Graad Piano met grote onderscheiding.
Joke Boon

Joke begon op haar elfde notenleer te volgen bij Liesbet

Dingemans en piano bij Antoinette Tronquo (september 1996)
Al snel bleek ze over een uitzonderlijk talent en een goede dosis
ambitie te beschikken. Haar ouders kochten haar een piano en

ze vorderde met reuzensprongen. Ze zit nu in het vierde jaar
notenleer bij Guy Vermeylen en studeert volgend schooljaar af.
Ze houdt voornamelijk van het klassieke repertoire (Chopin,
Debussy, Schubert) en bereidt zich voor om - na haar middel
bare studies - deel te nemen aan het ingangsexamen van het
Koninklijk Conservatorium te Brussel.
Piano met grootste onderscheiding.

INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND JAAR
De inschrijvingen van de muziekschool hebben plaats op de

Wij wensen de vier laureaten nog heel veel succes in hun muzi

zaterdagen 24 juni en 2 september 2000 in de raadzaal van het
gemeentehuis, telkens van lOuOO tot 12u00.

Op 27 februari jl. behaalde zij het diploma Middelbare Graad

kale loopbaan.
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REISPAS

Wat zal het u kosten ?

AANVRAGEN

Nieuw paspoort
consulaire zegels

1 jaar

5Jaar

300 fr

1.500 fr

gemeentebestuur
320 fr
gewone procedure Group 4 250 fr
spoedprocedure Group 4
700 fr
Totaal gewoon
870 fr
Totaal spoed
1.320 fr

320 fr

administratiekosten

NJ

W

Hoe vraagt u een paspoort aan volgens de
normale procedure ?
U dient een aanvraag in bij het gemeentebestuur. Hou hierbij
wel rekening met een levertijd van drie weken en breng 4 pas
foto's mee I Qua geldigheidsduur zijn er 2 mogelijkheden :
1 jaar of 5 jaar. Een paspoort dat 1 jaar geldig is, kan u maxi
mum 4 keer voor een jaar verlengen. Dit gebeurt door de
gemeente zelf.

Verlenging van uw paspoort
Consulaire zegels

700 fr
2.070 fr
2.520 fr

300 fr

Administratiekosten
Totaal

250 fr

220 fr
520 fr

Kan het ook sneller ?
Als u geen drie weken kunt wachten en onverwachts naar het
buitenland vertrekt, kan u een paspoort aanvragen volgens de
versnelde procedure. De levertijd is dan drie werkdagen. Voor
deze versnelde levering wordt 700,- fr extra aangerekend.
Wie dus een last minute boekt, en dringend een reispas nodig
heeft, kan die nog bekomen via deze spoedprocedure.

Een paspoort afgegeven aan een kind jonger dan 12 jaar heeft
een geldigheidsduur van 1 of 2 jaar. De consulaire taks is niet
verschuldigd. 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 meerderjarige. De procedure voor reispassen voor kinderen

Noodprocedure om humanitaire redenen

ouders toestemming verlenen aan kinderen onder 18 jaar voor
het verkrijgen van een paspoort.

Als u om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval,
ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer

Tenslotte

Ook voor uw kinderen !

is dezelfde als voor volwassenen. Zoals voorheen moeten de

snel naar het buitenland moet vertrekken, kan u binnen één dag
een Voorlopig Paspoort krijgen. Dit paspoort heeft een beperk
te geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan
slechts geleverd worden als er u een bewijs levert van de drin
gende humanitaire reden.
De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van het

Het blijft aangeraden om minderjarigen, die alleen of met één
van de ouders reizen, een schriftelijke toestemming mee te
geven van beide ouders of van de ouder die hen niet vergezelt.

De handtekening(en) of deze verklaring moet door de gemeen
telijke diensten gelegaliseerd zijn.

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15 te

1000 Brussel s 02/501 87 53, c 02/501 88 58 of

GEZONDHEIDSPAS

B 02/501 87 27. Faxen kan via nummer 02/501 89 06.

Tijdens het weekend kan u terecht op nummer o 02/501 81 11.

De gezondheidspas is een boekje uitgegeven door vzw
Omtrent Gezondheid. Daarin vindt u praktische raadgevin
gen, een tabel met de verplichte of aanbevolen vaccinaties

naargelang uw bestemming (denk aan gele koorts, malaria,
...) en een lijst van de erkende vaccinatiecentra
Er liggen 500 gezondheidspassen te wachten op gegadig
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den. Wie een reispas komt halen, krijgt er automatisch een
tje mee. Andere geïnteresseerden vinden ze aan de gemeen
telijke balies.

HEBT U NOG VRAGEN ?

"ZE NOEMEN ME

Neem dan contact op met de welzijnsdienst

ALTIJD DE SLAK"

Huguette Kemps, 016/65 99 31 (voormiddag).

Gratis verkeerslessen voor 55-plussers
Net als vorig jaar richt het gemeentebestuur een
opfrissingscursus in over de verkeersreglemen
tering voor onze 55-plussers.

ö
Voel u veiliger en zekerder
Het programma is speciaal samenge
steld voor 55-plussers en omvat o.a. :

• Jong-senioren en mobiliteit: voor- en nadelen

Inschrijving
GRATIS VERKEERSLESSEN

55-plussers

• Defensief autorijden
• Kennis van verkeersregels en verkeerstekens
• Richtingsverandering

Naam + voornaam

• 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.

Geboortedatum

Adres

1910 Kampenhout
Wanneer ?

De opleiding beslaat vier lesdagen van telkens 2u30. De lessen
gaan door op dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 15 en vrij
dag 16 juni 2000. We starten om 9u00 in de raadszaal van het
gemeentehuis. Het einde is voorzien om 12uOO. Er is dus een
pauze van 30 minuten.

O 016/

Kampenhout
(handtekening)

Vooraf inschrijven
Het inschrijvingsformulier vindt u in deze gemeenteberichten.
De inschrijvingen worden per datum aanvaard, eerst is dus
eerst. U krijgt schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Per
lessenreeks zijn 30 deelnemers toegelaten.
Als er meer kandidaten zijn, organiseren we de opleiding nog
maals in het najaar.

Datum ontvangst op gemeentehuis
Volgnummer

GRATIS OPSPORING

VAN HUIDKANKER

TERUG BEZORGEN AAN

Het kwaadaardig melanoom Is één van de ergste vormen van
huidkanker. Het aantal gevallen neemt zienderogen toe, omdat
we vanaf onze kinderjaren aan de zon staan blootgesteld, zon
der voldoende bescherming. Bovendien doet het gebruik van
zonnebanken de risico's nog toenemen. Het is van kapitaal
belang de eerste tekenen van deze kanker zo vroeg mogelijk op
te sporen, want hij ontwikkelt zich ontzettend snel. Daarom
werken heel wat Belgische en buitenlandse dermatologen mee
aan de gratis opsporingscampagne.

Tot wie is de actie gericht ?
Als u een onverklaarbare verandering in een huidvlek vaststelt,
of als u ook maar de minste twijfel hebt, moet u zeker meedoen
aan de opsporing. Dat geldt in het bijzonder als u zich herkent
in een van de volgende beschrijvingen :
• u hebt een bleke huid en u verbrandt gemakkelijk in de zon

• u hebt altijd veel huidvlekken gehad (schoonheidsvlekken)
• u stelt vast dat u vlekken krijgt die onregelmatig van vorm
zijn en die een abnormale kleur hebben
• onlangs is een vlek opgedoken of van uitzicht veranderd
• één van uw familieleden heeft huidkanker gehad
• u hebt in een tropisch land geleefd
• sinds uw kindertijd hebt u heel wat zonnesteken gehad

Wanneer heeft de opsporing plaats ? Hoe kunt u
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De campagne vindt plaats op maandag 5 juni 2000. Kijk in de
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matoloog van uw keuze. Die kan een eigen praktijk hebben of
in een ziekenhuis of polikliniek werken. Vraag de dermatoloog
of hij meedoet aan de campagne. Is dat het geval, dan kunt u
een afspraak vastleggen. Tijdens de afspraak zal hij uw huid
onderzoeken, u vragen stellen over uw gewoonten wat zonnen
betreft, en een verslag opstellen voor uw huisarts.
Wilt u er meer over weten ?

Bel dan naar de gratis hulplijn Kankerfoon 0800-15 800 of
bezoek de website van de campagne :
www.aezondheid.be/melanoma.

SPEELPLEINEN
ZOMER 2000
Splitsing van het speelplein
Zoals we in de vorige gemeenteberichten reeds vermeldden,
wordt de speeipieinwerking vanaf deze zomer verdeeld over 2
locaties. Kinderen geboren tussen 1985 en 1993 kunnen
terecht in de Cellebroedersweg. Voor kinderen geboren sinds
1994, en die minimum 3 jaar oud zijn, is er nieuwe opvang
voorzien in de school in Berg.

Inschrijving en betaling
Inschrijven kan ter plaatse op de dag zelf. Als u toch al weet dat
uw kinderen zullen komen, kan u vooraf de medische fiche
invullen. Die fiche wordt verspreid via de scholen in
Kampenhout. U kan hem ook bekomen bij de Jeugddienst. De
ingevulde fiche kan u terugbezorgen via het OCMW of via de
Jeugddienst.

Op het speelplein koopt u per kind een kaart waarmee uw
spruit 5 dagen naar keuze naar het speelplein kan komen. Niet
gebruikte dagen krijgt u terugbetaald op 25 augustus op het
speelplein, of de week erna bij de jeugddienst.

Prijzen
Oudste kind : 150,- fr/dag = 750,- fr voor 5 dagen
Tweede kind : 140,- fr/dag = 700,- fr voor 5 dagen
Derde kind : 130,- fr/dag = 650,- fr voor 5 dagen
Vanaf het vierde kind ; gratis

Voor de kinderopvang voor en na de openingsuren betaalt u
50,- fr per dag, ongeacht of uw kindje enkel 's morgens of
's avonds blijft, of allebei.

Open - Gesloten
Het speelplein is elke werkdag in juli en augustus open van
8u00 tot 17u00. De opvang loopt 's morgens van 7u30 8uOO en 's avonds van 17uOO - 18u00.

Het speelplein is gesloten op zaterdag en zondag, en op 11 en
21 juli en 14, 15, 28, 29, 30 en 31 augustus. Het speelplein is

dus open op 10 juli (cfr. vorige gemeenteberichten).

FEEST VAN DE

DERDE LEEFTIJD EN
MINDER-VALIDEN OP
DONDERDAG 28
SEPTEMBER 2000
Normaal gezien is het dit jaar tijd voor een daguitstap. Op
algemeen verzoek zien we daarvan af en plannen we terug
een groot feest in de sporthal.
Uw namiddag zal goed gevuld zijn, want na het warm
middagmaal volgt een schitterend showprogramma met
LIZE MARKE en het West-Vlaams Seniorenorkest. Wie de

sterren van de hemel wil dansen, zal tot 18u30 terecht

kunnen op de dansvloer.

Dit bericht is bedoeld als opwarming. In de volgende
gemeenteberichten krijgt u alle informatie en, nog belang
rijker, de inschrijvingsformulieren.

Alle info

Bijkomende informatie
bekomt u bij de jeugddienst,
Tom Maessen, Zeypestraat 26,
s 016/65 99 75.(Maandag en
vrijdag van 13uOO tot 19u00 woensdag van 12u45 tot
19u00.)
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FANTASTISCH DORPSFEEST NEDEROKKERZEEL •
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Achtergrondfoto Fanfare De Toonkunst
1. Scouts Nederokkerzeel
2. Free Podium

3. De Vlier
4. K.V.LV.

5. Volksspelen
6. Mandenvlechters Ons Tehuis Brabant

7. Grote opkomst voor de onthulling
van de nieuwe naam van de kleuterschöol
8. Dankmis

9. fie bellenblazer
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WANDELCLUB
Spo-Re-Ka start in het najaar met een wandelclub. Suggesties
en steun zijn welkom bij de sportverantwoordelijke,
O 016/65 99 23. U hoort er nog van !

250 JAAR KANAAL

LEUVEN-DIJLE
Spo-Re-Ka en Toerisme Kampenhout organiseren :

Op zondag 21 mei 2000 van 14uOO tot 18uOO

WEKELIJKSE
FIETSUITSTAP

Kajakpolo, riddersteekspelen op de vaart, behendigheidsparcours, vrij kajakken, speleobox en grime. Dit alles op de vaart
ter hoogte van Kampenhout-Sas.

De sportraad, in samenwerking met KWB-Kampenhout, orga
niseert een wekelijkse fietsuitstap I
Wanneer ?

Op zondag 28 mei 2000, vetrek om 14u00 en 15u00

elke dinsdagnamiddag van 4 april tot eind september 2000

Natuurwandeling langs het kanaal Leuven-Dijle en omgeving,
onder leiding van ervaren gidsen. Samenkomen onder de brug

Waar ?

van het kanaal.

vertrek aan de sporthal in de Zeypestraat om 13u30 stipt

OC
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Hoe ?

met de fiets die in orde is en aan een wandeltempo van 15 a
16 km per uur
Hoe ver ?

heenrit 1 uur (later 1,5 uur), pauze van 30 minuten (herberg),
terugrit 1 uur (later 1,5 uur)
Voor wie ? voor iedereen, dames en heren

Reünie platbodems
In het kader van de feestelijkheden rond het 250 jarig bestaan
van het kanaal Leuven - Dijle doen een 30 tal platbodems
Leuven aan op 16, 17 en 18 juni. Deze
traditionele ronde- en platbodemzeil
schepen passeren het Kanaal
Kampenhout - Sas op 15 juni 2000.
Neem uw fototoestel mee !

Wij zorgen voor :
• Uitgestippelde parcours
• Naleven van de wegcode voor fietsers in groep
• Vier ervaren KWB-wegkapiteins
• Een verzekering

Pomp uw banden op, neem uw regenjasje mee, en kom op
dinsdag naar de sporthal, Zeypestraat. U zal niet alleen zijn !

JEUGDSPORTIVAL
De Jeugdsportival van Bloso vindt dit jaar plaats op zondag 1
oktober 2000. Jeugdsportival is een sportieve happening
met 34 verschillende sporten voor jongeren vanaf 10 jaar. Het
gebeuren wordt muzikaal afgesloten met Gorki.
Ook de gemeente Kampenhout draagt haar steentje bij en zal
zorgen voor gratis busvervoer van en naar het Bloso domein te

Hofstade (vertrek normaal gezien aan de sporthal in
Kampenhout). Een ideale uitstap dus voor jeugdgroeperingen
niet-georganiseerde jeugd. Hou de gemeenteberichten in de
gaten want de verdere details verschijnen later.
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1 1 JULI VIERING
ZATERDAG 1 JULI VANAF 20u00
TOT 01 UOO

Herinner u de zwoele kroegentochten van de vorige jaren.
Sfeer, dans, zang,...
Dit jaar gooien we het over een andere boeg, en wordt het een
echt openlucht volksfeest.
Wanneer ?
Zaterdag 1 juli vanaf 20u00 tot OluOO

EUROFONIA
Het muzikale treffen op 18
maart 2000 was een onvervalst

succes ! Ruim 500 aanwezigen
luisterden geboeid naar het
150-man (vrouw) tellend koor
en orkest. De cocktail van wer

ken van Armand Preudhomme,

Ludwig Van Beethoven en tal
van Europese Volksliederen, was
zeer te genieten. Wij danken de
uitvoerders en de medewerkers
voor de fantastische avond.

WAT ?
Openlucht-concert met:

• The New Sound Big Band (40 uitvoerders) met zangeres
Sonia Pelgrims

• De Architecten van de Toekomst (uit eigen streek en de reve
latie van Marktrock '99 I)
Waar ?

Op het kerkplein in Nederokkerzeel.
WAAROM ?

Er is geen voetbal meer op TV, u begint de vakantie tussen
dorpsgenoten en ...'t is gratis. U moet er dus gewoonweg zijn.
Praktisch

Er zijn parkeerplaatsen rond het kerkplein. Het gemeentebusje
toert rond door Groot - Kampenhout, om u op verschillende
stopplaatsen op te pikken.
Organisatie

Het gemeentebestuur Kampenhout i.s.m. de Cultuurraad en
dienst Toerisme.
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VIJF VERRASSENDE ZOEK
TOCHTEN IN DE MOOISTE

OCMW KAMPENHOUT
ZOEKT

VLAAMSE BOSSEN
De zomerzoektochten worden zo stilaan een begrip in
Vlaanderen. De derde uitgave koppelt wandel- en fietsplezier
op een leuke wijze aan milieu-educatie.

i-a

D

Uiteraard is het de bedoeling dat u kan genieten van enkele
ontspannende vakantiedagen in het bos. De zoektochten spelen
zich af in het bos zelf, maar zoemen ook in op de relatie tussen
het bos en zijn omgeving. Daar hoort natuurlijk de cultuurhis
torische achtergrond van de streek bij.

De zoektochten spelen zich dit jaar af in de Kesselse Heide

(Antwerpen), het Bergerven (Limburg), het Duinbos De Haan
(West-Vlaanderen), het Chartreusebos (Vlaams-Brabant). De
fietstocht in Oost-Vlaanderen loopt langs het traject van het

Huisraad

Mocht u plots een onweerstaanbare drang krijgen om aan de
grote schoonmaak te beginnen, ga gerust uw gang, ... maar
gooi niet alles weg I Uw huisraad, dat nog in goede staat is,
mag u naar het OCMW brengen. Met toestellen die niet meer
fatsoenlijk werken, kunnen zij echter ook niets doen.
Momenteel zijn ze op zoek naar :
• Meubilair : bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen
• Huishoudtoestellen : frigo's, fornuizen, wasmachines

• Kookgerei : potten, pannen, kommen
• Eetgerei : borden, bestek, glazen, tassen
• Fietsen

regionaal bos.
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Geef hen een seintje vooraleer u uw koffer, aanhangwagen,
De hele zomer lang kan u aan deze zoektochten deelnemen. Per
zoektocht moet u verschillende vragen beantwoorden. De ant

woorden moeten voor 24 september binnen zijn op het secre
tariaat van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. De uitslag
van de zomerzoektocht wordt bekend gemaakt op de week van
het bos, die plaatsvindt op 1 oktober in het CC De Bosuil in

Overijse. Aan de zoektocht is een prijzenpot verbonden, waarbij
talrijke weekends, natuurboeken en waardebonnen voor berg
en sportuitrusting te winnen zijn.
Hoe kan u deelnemen ?

U bestelt een zomerboskrant bij de Vereniging voor bos in
Vlaanderen en schrijft 150,- fr over. Dat geld wint u zo terug,
want in elke boskrant zitten gratis consumptiebonnen van
lokale cafetaria's in de buurt van de wandelingen.
Zend uw naam en adres dus naar de Vereniging voor bos in
Vlaanderen, Geraardbergsesteenweg 267 te 9090 MelleGontrode en schrijf 150,- fr over op rekeningnummer:
KB 448-3605351-56 of ASLK 000-1027867-55.
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bestelwagen,... vult.
OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9, s 016/65 53 32. Vraag

naar Isabelle Van Passel of Filip Van Roey (sociale dienst).
Woningen
Tal van mensen hebben nood aan huisvesting, daarom zoekt
het OCMW dringend woningen, appartementen en studio's om
te huren.

Voorwaarden om een woning te verhuren aan het OCMW

- De woning moet gelegen zijn in Kampenhout
- Het moet gaan om een leefbare woning (basiscomfort)
- De huurprijs moet betaalbaar zijn
Voordelen als u een woning verhuurt aan het OCMW
- Stipte betaling van de huishuur
- Naleving van het huurcontract
- Het OCMW is verantwoordelijk voor eventuele schadegevallen
- Regelmatige controle bij de bewoners via huisbezoeken
Meer info bekomt u elke werkdag tussen 13u15 en 16u45 bij
het OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9,^ 016/65 53 32. Vraag
naar Tina Vander Meeren (SIF-projectwerking).

AANGIFTE PERSONEN
BELASTING

ZONENUMMER VOOR
TAAN VERPLICHT

Wie dit jaar de aangifte personenbelasting invult, zal moeten
uitkijken. Het formulier verscheen op 17 maart 2000 in het
Staatsblad en blijkt grondig heringedeeld. In eerste instantie
valt het op dat de administratie meer plaats krijgt voor haar
dienstvermeldingen. Maar ook de ruimtes die u zelf moet invul

Sinds 1 januari 2000 moet u altijd het zonenummer vormen,
ook wanneer u binnen de zone belt. Verandering vraagt wat

len, zijn veranderd.
In het nieuwe vak I moet u tegenwoordig munteenheid,finan

1

aanpassingstijd. Nog tot eind juni wordt u automatisch door
geschakeld naar de juiste abonnee, ook al vergeet u het zonen
ummer. Na die datum zal u zonder zonenummer geen verbin
ding meer krijgen.

ciële rekening, telefoonnummer en beroep invullen. Dit omdat
u vanaf dit jaar de aangifte in euro mag invullen.
De gegevens die betrekking hebben op de gezinssituatie, horen
voortaan thuis in Vak II "Persoonlijke gegevens en gezinslasten"
op de tweede pagina van de aangifte. Nieuw hier zijn de gege
vens die u moet invullen i.v.m. co-ouderschap.
In vak III vult u voortaan de inkomsten van onroerende goede
ren in. De beroepsinkomsten komen terecht in vak IV. Wie
gepensioneerd is mag doorbladeren naar Vak V.

Vak VI is gewijd aan de diverse inkomsten (zat vroeger bij deel
2). Hier worden de ontvangen onderhoudsuitkeringen in opge
nomen. De aftrekbare beroepsverliezen verschuiven ook naar
deel 1, concreet Vak VIII "Vorige verliezen en aftrekbare beste

%

dingen".

Het nieuwe aangifteformulier is vrij vroeg
gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.
Dit betekent dan ook

dat de aangifte ten
laatste op vrijdag 30

Denk ook aan :

juni, voor de sluiting van
de kantoren, moet

• voorgeprogrammeerde nummers in modems, telefoon- en

ingediend zijn.

• het inbelnummer voor uw toegang tot internet

faxtoestellen

• alarmsystemen met voorgeprogrammeerde nummers die
verbonden zijn met een meldkamer

Voor oproepen naar noodnummer (100, 101) verandert er niets,
evenmin voor de informatienummers (1200, 1204, 1207). Wie

nog vragen heeft, kan terecht op 0800/22 800.
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EEN BRUG TUSSEN U

DIENST OPVANG-

EN DE OVERHEID

GEZINNEN

Dat is de nieuwe gratis brochure van de federale ombudsman.

Wijziging spreekuur

Wanneer tussen u en de overheid een kloof ontstaat... omdat

O

O
C/i

u vindt dat "ze" een andere taal spreken, dat er niet naar u
geluisterd wordt of dat u de dupe bent van een beslissing ...
valt het niet mee om het gesprek terug op gang te krijgen.
Daarom publiceert de federale ombudsman deze gratis brochu
re. Ze ligt ter inzage in het gemeentehuis, maar is ook verkrijg
baar via volgende kanalen :
Schriftelijk : Hertogstraat, 43 - 1000 Brussel
Per fax : 02/289 27 28
Per e-mail : email@federaalombüdsman.be

RODE KRUIS ZOEKT
VRIJWILLIGERS
Gaat u graag om met bejaarde mensen en zoekt u een zinvolle
vrijetijdsbesteding ? Het Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling
Kampenhout, zoekt vrijwilligers voor het rust- en verzorgings
tehuis Molenstee voor onder andere :
• het bezoeken van bewoners

• de maaltijdbegeleiding
• het helpen bij activiteiten, feesten, e.d.

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer
informatie ?

Bel voor inlichtingen naar
Mia Kinnet, s 016/65 16 55
of GSM 0478/22 32 36.
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Sinds april 2000 gaat het spreekuur van de dienst opvanggezinnen door elke laatste vriidaa van de maand, tussen 13u00en

15u00 in het CM-lokaal, Kerkstraat 41 - Kampenhout,
tp 016/65 71 32.
Daarnaast is de verantwoordelijke telefonisch bereikbaar op het
secretariaat in Boortmeerbeek,

® 015/52 07 23 elke maandag tussen 9u00 en 10u30.
Ouders op zoek naar dagopvang voor hun kind van O tot 12
jaar, kunnen bij de dienstverantwoordelijke terecht voor infor
matie en adressen van opvanggezinnen. Wie zelf kinderen wil
opvangen, kan er ook de nodige informatie krijgen.

OPROEP AAN DE
BEVOLKING
Bent u in het bezit van oud en/of recent witloofalaam en
wenst u het uit te lenen aan de gemeente voor de samen

stelling van een tentoonstelling "De witloofteelt te
Kampenhout doorheen de tijd", neem dan contact op met
Sonia Van den dries tel: 016/65 99 71, fax 016/65 69 58,
e-mail: sonia.vandendries@kampenhout.vera.be

BEËINDIG JE DIT
JAAR JE SCHOOL-

CARRIÈRE ?
Je hebt er belang bij om je
zo snel

mogelijk in te
schrijven bij de
VDAB als werkzoekende

9

Ben je jonger dan 18 jaar

op 1 juli 2000, dan moet je je

KINDERDIENST

inschrijven vóór 1 juli 2000.

VAN TELEDIENST

Ben je ouder dan 18 jaar (op
1 juli 2000), dan moet je je

Wat is de Kinderdienst ?

De Kinderdienst is een private plaatsingsdienst die opvang
voorziet voor kinderen tussen O en 12 jaar. Ouders die omwille

van sociale redenen (depressie, relatiemoeilijkheden, hospitalisatie, huisvestingsproblemen,...) de zorg voor hun kinderen tij
delijk niet meer op zich kunnen nemen, kunnen vrijwillig een

inschrijven voor 1 augus
tus 2000. De inschrij
vingsdatum is van
belang voor het
berekenen van de

wachttijd.

beroep doen op deze dienst.

Gevraagd
De Kinderdienst is op zoek naar gezinnen die kinderen tot 12
jaar willen opvangen. Die gezinnen onthalen kinderen gedu
rende weekends, vakanties of schooljaar voor een beperkte

periode, maximum 6 maanden. Sinds juli 1985 kunnen gezin
nen, in samenwerking met Kind en Gezin, onder bepaalde voor
waarden, een dagvergoeding bekomen.

VDAB Vilvoorde,
Witherenstraat 19 te 1800
Vilvoorde

Praktische informatie
Indien u wil meewerken, kan u de Kinderdienst bereiken van
maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 13uOO tot
17u00 op volgend adres :

Open elke werkdag van
8u30 tot 12u30 en van

13u15 tot 17uOO, behalve

op donderdagnamiddag.

Kinderdienst van Teledienst vzw

Kogelstraat, 40 - 1000 Brussel
B 02/289 72 70 - fax. 02/289 72 77
Financieel steunen kan via 433-1174201-41 met vermelding

Kinderdienst. (giften vanaf 1.000 fr zijn fiscaal aftrekbaar)
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MEI 2000
Zaterdag 06.05.2000
• KVLV - Berg - Bloemenverkoop
• Koninklijke fanfare De Toonkunst" Van
Mozart tot Bryan Adams" In de Sint
Servaeskerk te Berg 19u30
Maandag 08.05.2000
• KVLV - Kampenhout - dagultstap
• KVLV - Berg - Koken zuiderse gerechten
13u30

Zaterdag 20.05.2000
• Open deur dag Kleuterschool Berg vanaf
16u000

• Cantabile - St. Servaaskerk te Berg
• "Laetatus sum "- Vlaamse componisten In de
20ste eeuw onder leiding van Patrick
Debrabandere met orgelist Sebastlaan van
Steenwege.
Zondag 21.05.2000
• Parkschool Reist - Schoolfeest

• 250 jaar Kanaal Leuven -DIjle- Steekspelen
Donderdag 25.05.2000
• KVLV - Reist - 50 + vergadering 13u30
Zondag 28.05.2000
• Landelijke Gilde Reist - Fietstocht
• 250 jaar kanaal Leuven - DIjle
Natuurwandeling

• Club 49 - Fletsultstap - aan wandeltempo
door Kampenhout l.s.m. Spo-Re-Ka - vertrek
aan het Gemeentehuls 13u30 Stipt
Juni 2000

• Landelijke gilde Berg - Bowling en fietstocht

Slotconcert van het Vlaams Brabants muziek-

kamp "Jeugdorkest 2000" Schoolcomplex te
Berg 18uOO
Zondag 18.06.2000
• JAARMARKT

Maandag 19.06.2000
• KVLV Berg
• Fletsultstap
Donderdag 22.06.2000

• KVLB - Reist - Vergadering 50+ - fietstocht
Zaterdag 24.06.2000
• Kampenhoutse Hondenschool - barbecue
Zondag 25.06.2000

• Kampenhoutse Hondenschool - wandeling
door Kampenhout en debutantenwedstrijd
• Jong Cantabllé Berg, KInder- en Jeugdkoor
optreden :" Klein en andere Kunst aanvang
15 uur zaal PAX te Kampenhout

V Kampenhoutse Hondenschool
Elke dinsdag van 19u30 tot 21u30
Elke zondag van 9u30 tot 11u30
V YOGA

Zaterdag 01.07.2000
• Cultuurraad : 11 juli viering- gemeenteplein
Nederokkerzeel

KVLV -Kampenhout
- Iedere maandag van 19u30 tot 21uOO
Turnzaal VGSK

Vrijdag 07.07.2000
• Parkfeesten Reist: Tura Live

V BLOEMSCHIKKEN

Zaterdag 08.07.2000

KVLV Nederokkerzeel :

• Parkfeesten Reist; De Prehistorie Live

elke 2de donderdag van de maand
- september tot mei
KVLV - Reist - Elke laatste woensdag van de
maand - september tot mei
KVLV - Kampenhout ; Elke 3 de donderdag
van de maand van september tot juni

Zondag 09.07.2000
• Parkfeesten Reist: verkiezing kinderburge
meester

Vrijdag 21.07.2000
• Mossel-Brosseldagen Buken
Zaterdag 22.07.2000
• Mossel- Brosseldagen Buken £t Openluchtfulf
Zondag 23.07.2000
• Mossel- Brosseldagen Buken

AUGUSTUS 2000

V TURNEN
KVLV Nederokkerzeel :

elke dinsdag van de maand
KVLV Reist : elke maandag van de maand
Zaal VGSK-parkschool van 7.09.1999 t/m
13.06.2000

KVLV - Kampenhout: Iedere dinsdag van

Fanfarekermls Park van Reist:

Muziekuitvoering en eetgelegenheid vanaf
Zaterdag 03.06.2000
• Koninklijke Fanfare De Toonkunst-

Ingericht :

JULI 2000

Zaterdag 12.08.2000
• Koninklijke fanfare De Vlaamse Leeuw-

JUNI 2000

Volgend worden Wekelijks / maandelijks

18uOO

20u00 tot 21uOO

V FIETSEN

KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout
elke maandag vanaf juni tot en met augustus

Zondag 13.08.2000

van 19u00 tot 22uOO

• Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw -

KVLV - Reist Elke donderdag van 8 juni
2000 t/m 24.08.2000 vertrek 19u00 Park van

Fanfarekermis Park van Reist - eetgelegen
heid vanaf 12uOO muziekuitvoeringen vanaf
17uOO

Maandag 14.08.2000
• Landelijke Gilde Berg - Halfoogstfeesten op
het landbouwbedrijf van Mare en Kristel
Terrijn
Dinsdag 15.08.2000
• Kon. Fanfare De Vlaams Leeuw -

Fanfarekermis Park van Reist - eetgelegen
heid vanaf12uOO

Zondag 27.08.2000.
• KVLV - Reist ft Landelijke Gilde Buken :
Landbouwdag

Reist

KVLV - Kampenhout Iedere maandag van
19 juni tot eind augustus vertrek zaal Pax
19u30

KVLV- Berg - Iedere maandag vanaf juli tot
eind augustus
V ZIEKENZORG Berg en Reist Ontmoetingsnamiddagen : Iedere
3''' woensdag van de maand In het Park
van Reist vanaf 13u30

