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Leven en dood

Geachte inwoners,

Vreugde en verdriet
Duisternis en licht

Hoe zeer wij het soms ook betreuren
Maar het ene gaat met het andere
Laat ons het positieve koesteren
En als het toch eens minder gaat
Weet dan dat na de winter de lente ontwaakt

Het "magische jaar 2000", waar velen onder ons zo naar
getracht hebben, is voorbij gevlogen. En wat stellen we vast ?
Alles kabbelt rustig verder. De problemen van gisteren, zijn
veelal de problemen van vandaag. Het wordt nog steeds "dag
", het wordt nog steeds" nacht". De seizoenen volgen elkaar
nog steeds op (alhoewel ?) Alleen weten we met zekerheid dat
we in 2000 weer een jaartje ouder geworden zijn.

En achter de wolken de zon straalt

Uit het oude wordt het nieuwe geboren

Het gemeentebestuur en het personeel,
wensen u een zalige kerst en een voorspoedig nieuwjaar.

Ook op gemeentelijk vlak zou 2000 een jaar als een ander
geweest zijn. Heel wat dossiers werden opgestart of kenden
hun eindpunt. Heel wat werken werden uitgevoerd of zijn in

uitvoering. Maar 2000 was ook een verkiezingsjaar en ...de
door u verkozen 21 raadsleden - die de komende zes jaren onze
gemeente zullen leiden - zijn gekend. Op dinsdag 2 januari
leggen zij de eed af. Het is positief vast te stellen dat heel wat
nieuwe gezichten deel uit maken van de gemeenteraad. Een
andere kijk, frisse ideeën, jonge voorstellen ,... het kan alleen
maar gunstig zijn voor de Kampenhoutse samenleving. Dat zij
wat 'inlooptijd' nodig hebben, is niet meer dan normaal. Maar
vol goede wil en met een "luisterend" oor , zal de nieuwe
gemeenteraad Kampenhout het derde millennium inleiden.
En toch, vooraleer we met de nieuwe ploeg de toekomst in
stappen, moeten we nog even terugblikken. Want... na 21 jaar
burgemeesterschap, gaat Marcel Verhoeven vanaf 1 januari
2001 op pensioen. Wij wensen Marcel uitdrukkelijk te danken
voor die vele jaren van onvoorwaardelijke inzet. Hij heeft
Kampenhout gebracht waar het vandaag staat I En inderdaad,
wij mogen fier zijn op onze gemeente ! DANK U MARCEL I
Voor de stevige basis, waarop wij verder kunnen bouwen.
De mooiste manier om dat te doen is met ieder van u alvast het
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allerbeste te wensen voor 2001 I Als wij met zijn allen in 2001,
iets trager lopen, hollen , rijden, ... iets meer tijd nemen voor
onze familie, buren...kortom voor de anderen, ...dan wordt
2001, een jaar als geen anderi! Doen we ?
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Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 3 februari 2001

Meeus Jean
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Het gemeentehuis
□ Vrijdagnamiddag 22 december 2000
□ Maandag 25 december 2000
□ Dinsdag 26 december 2000
□ Vrijdagnamiddag 29 december 2000
□ Maandag 1 januari 2000
□ Dinsdag 2 januari 2000 : in de namiddag en 's avonds

Leuvense

navelstrengbloedbank

kan

BLIJVEN rekenen OP FINANCIËLE STEUN VAN
DE GEMEENTE KAMPENHOUT

Kampenhout nam in 1998 als eerste Vlaamse gemeente het ini
tiatief om de Leuvense Navelstrengbloedbank financieel te
ondersteunen. Per afgestane navelstreng door een inwoonster
van de gemeente krijgt de navelstrengbloedbank een toelage

van 5.000,-Fr (maximumjaarbedrag : 250.000,-Fr). Deze over
Bibliotheek

□
□
□
□

Maandag 25 december 2000
Dinsdag 26 december 2000
Maandag 1 januari 2001
Dinsdag 2 januari 2001

Containerpark
□ Zaterdag 23 december 2000 open van 9.00 uur tot 14.00
uur i.p.v. 17.00 uur.
□ Maandag 25 december 2000 gesloten
□ Dinsdag 26 december 2000 gesloten
□ Zaterdag 30 december 2000 open van 9.00 uur tot 14.00
uur i.p.v. 17.00 uur.
□ Maandag 1 januari 2001 gesloten
□ Dinsdag 02 januari 2001 normale openingsuren - van
14.00 uur tot 20.00 uur.

PWA

Het PWA is gesloten van vrijdag 22 december 2000 tot en met
4 januari 2001.

□ Voor telefonische vragen rond RVA-documenten, procedu
res en dringende regelingen kan u terecht bij de RVA,
Leopoldstraat 25a te Vilvoorde, S02/255 01 10
(tussen 8u30 en 17uOO).
□ Alleen voor dringende aangifte van een arbeidsongeval of
schade kan u terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW,

Dorpsstraat 9 te Kampenhout, S016/65 53 32
(tussen 9u00 en 12uOO en op dinsdag tussen 17u00 en
19uOO of na afspraak).

eenkomst liep tot en met het jaar 2000.
Ter herinnering

Navelstrengbloed is het bloed dat bij de geboorte na afklem
ming in de navelstreng aanwezig blijft en anders gewoon
wordt weggegooid. Dit bloed is rijk aan bepaalde cellen, de
zogenaamde 'stamcel len' die nodig zijn om mensen, die een
beenmergtransplantatie moeten ondergaan, aanzienlijk meer
kansen te bieden deze zware ingreep succesvol te doorstaan.
De stamcellen uit het navelstrengbloed hebben immers een
betere groeicapaciteit en geven minder aanleiding tot afsto
ting. Dankzij staaltjes uit de Leuvense Navelstrengbloedbank
zijn reeds enkele mensenlevens gered.
Blijvende steun voor het de navelstrengbloedbank
Aangezien het waardevolle van navelstrengbloed als bron van

stamcellen, zich meer en meer bevestigt in het dagelijks gebruik
voor hematologische aandoeningen en levensreddend kan zijn,
besliste de gemeenteraad om de samenwerking en financiële
tegemoetkoming op dezelfde basis verder te zetten. De volgen
de jaren kan de Leuvense Navelstrengbloedbank dus rekenen

op 5.000,-Fr. per afgestaan navelstrengbloedje door een
inwoonster van Kampenhout.
Concrete cijfers
1998 - 19 navelstrengcollecties 95.000,-fr.

(pas in voege sinds juli 1998)
1999 - 23 navelstrengcollecties 115.000,-fr.
2000 - 32 navelstrengcollecties 160.000,- fr.

(toestand eind oktober 2000).

w

U ziet, we komen nog lang niet aan het maximum jaarbedrag van

Kampenhout heeft oog voor kunst

250.000,- fr. Daarom deze oproep aan alle zwangere vrouwen

koord afgesloten (transport, bewaring, ...) met de materniteiten

De Kampenhoutse gemeenteraad besliste unaniem een borst
beeld van Ludwig Van Beethoven te laten vervaardigen door
kunstenaar L. Mathijs uit de deelgemeente Berg, die eveneens
de creatie van de Kampenhoutse Witloofboer op zijn actief

van alle Leuvense ziekenhuizen, van Tienen, Diest, Bonheiden en

heeft.

van Kampenhout om bij de bevalling het navelstrengbloed af te
staan. De Navelstrengbloedbank heeft een samenwerkingsak

Genk. Bevalt u in één van die ziekenhuizen ? Aarzel dan niet om

het navelstrengbloed af te staan. U kan er misschien een men
senleven mee redden!

Het beeldhouwwerk zal een hoogte hebben van ca. 70 cm en
wordt vervaardigd uit kerapol. De kostprijs is geraamd op

275.000,-Fr. (BTW inclusief). Dit kunstwerk zal na verloop van
Meer info bekomt u bij
□ uw Kampenhoutse huisarts
□ Leuvense Navelstrengbloedbank - Prof Mare Boogaerts
S016/34 68 82
Huguette
Kemps
□ Gemeentelijke Welzijnsdienst

®016/65 99 31 (voormiddag).

Houthakselaar voor groendienst

De gemeenteraad besliste om een houthakselaar aan te kopen en
reserveerde hiervoor ca. 1.520.000,- fr. in de gemeentebegroting.
Minstens 4 leveranciers zullen geraadpleegd worden.
De houthakselaar zal gebruikt worden door het werkliedenperso-

neel bij het dagelijks onderhoud van het groenpatrimonium.
Daarnaast wordt hij op het containerpark ingezet voor het verhakselen van houtig groen.

POLITI EH ERVORM 1 NG

NADERT

MET

RASSE

SCHREDEN

Burgemeester Verhoeven deelde tijdens de raadszitting de
inhoud van een brief van de Provinciegouverneur mee over de
politiehervorming.
De Minister van Binnenlandse Zaken kondigt een tweede voorbe
reidende fase aan in de opstart van de lokale politie. Hij wil aan

politiezones, die zich eerder kandidaat stelden om een pilootpolitiezone te vormen, de kans geven versneld over te gaan de geïn
tegreerde politiewerking. In totaal zijn 47 zones aangeduid als
kandidaat "feitelijk geïntegreerde politiezone". De gelukkigen in
Vlaams-Brabant zijn de volgende 4 zones: Halle, Beersel,
Zemst/Kampenhout/Steenokkerzeel en Aarschot.

tijd staan te pronken in de tuin van de voormalige pastorij
recht over het huidig administratief centrum.
Nog even wachten tot er schot komt in het restauratiedossier
van de pastorij en van het voormalig gemeentehuis, en het
centrum van de gemeente Kampenhout ligt er als herboren bij.
Vooraleer het restauratiedossier van het geklasseerde voorma
lig gemeentehuis echter kan verder gezet worden, moet er eerst
een bouwhistorische nota opgesteld worden. De gemeenteraad
duidde hiervoor een studiebureau aan dat de opdracht zal uit

voeren voor een geraamd bedrag van . 723.000,-Fr. (incl. BTW)
Waarom een eerbetoon aan Ludwig van Beethoven?

De geschiedenis van Kampenhout leert ons dat (ongeveer 500
jaar geleden) Jan van Beethoven, de oudst gekende voorvader
van de bekende musicus Ludwig van Beethoven, hoogstwaar
schijnlijk te Kampenhout leefde. Zijn zoon Mark van Beethoven
steunde reeds in 1571 de armen van Kampenhout, wat erop
wijst dat de familie wel beschouwd kan worden als welstellend
en zeker woonachtig in de gemeente. Diens zoon Aert van
Beethoven, kocht landerijen in de streek en kwam er aan de
kost als landbouwer. Hij overleed er in 1609; zijn echtgenote
stierf in 1595 op de brandstapel, beticht van hekserij.

Kampenhout is trots op haar beroemde voorvader. Dit blijkt uit
het bijzonder eerbetoon onder vorm van een straatnaam(Van
Beethovenlaan), een wandelpad (Aert Van Beethoven wandel
pad), een prachtig schilderij aan de hand van Simon Verplancke
dat een ereplaats heeft in de raadszaal. Nu een beeldhouwwerk.
Volgt er in de toekomst nog een van Beethovenconcert waarbij
de composities van de grootmeester herleven?

VERKIEZINGSUITSLAGEN
De zetelverdeling ziet er als volgt uit:
9 CVP (36,8%), 7 VLD (32,3o/o), 2 SP (11,8%), 1 VU-ID (7,8%),
2 AGALEV(11,3%).
Er is een bestuursakkoord: CVP-VLD.

VU-ID
AGALEV

College van Burgemeester en Schepenen (2001-2006)
Het college van Burgemeester en Schepenen wordt verkozen in
de installatievergadering van de Gemeenteraad op 2 januari
2001. Wij brengen u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte
van de verdeling van bevoegdheden.
Wie nieuwsgierig is naar de volledige uitslag, of meer wil weten
over een andere gemeente, kan op volgende plaatsen terecht:
□ website http://www.verkiezingen.vlaanderen.be met voor
keurstemmen en nominatieve zeteltoewijzing voor de
gemeenten die de resultaten elektronisch doorsturen

□ website http://www.gisvlaanderen.be/verkiezingen met een
geografisch - cartografisch overzicht van de uitslagen
□ website : http://www.kampenhout.be
De Gemeenteraadsleden ( 2001 - 2006)
De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vindt
plaats op dinsdag 2 januari 2001.
Hieronder vindt u de lijst van de verkozen gemeenteraadsleden,
volgens hun rangorde.
Marcel Verhoeven (CVP)
Freddy Van Dessel (CVP)
Victor Peeters (CVP)

Frangois Demesmaeker (PS)
Jean Meeus (CVP)
Stefaan Peremans (CVP)

Paul Van Roy (VLD)
Willy Kemps (VLD)
Johnny Aerts (CVP)

Rangorde

De rangorde van de raadsleden wordt in de eerste plaats
bepaald door het aantal jaren dat zij hun mandaat ononder
broken uitoefenen. Bij gelijke dienstanciënniteit gaat het
aantal verkregen stemmen een rol spelen.
Raadsleden die voor het eerst verkozen zijn, hebben uiteraard
nog geen anciënniteit. Voor hen houden we dan uitsluitend
rekening met het aantal verkregen stemmen.

Walter Merckx (CVP)

Wat indien 2 kandidaten even veel stemmen behaalden ? Als

Eric Tytgat (VLD)

het gaat om raadsleden van dezelfde lijst, dan wordt de
rangorde bepaald naar de orde van voordracht bij de kandi
daatstelling. Gaat het om raadsleden van verschillende lijsten,
dan zal de oudste voorgaan op de jongste.

Gustaaf Dooms (SP)

Roger Swillen (VU-ID)
Gwenny De Vroe (VLD)
Inge Schoevaerts (CVP)
Greta Willems (CVP)
Henri Vandevenne (VLD)
Walter Van Roost (VLD)
Sonia Vranckx (VLD)

Het belang van de rangorde
De rangorde heeft niet enkel een erekarakter, integendeel. De
gemeentewet schrijft voor dat een afwezige Burgemeester,
Schepen of Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in sommige

Frieda Lampaert (AGALEV)
Erik Torbeyns (AGALEV)

gevallen kan vervangen worden door een raadslid. En dan is de
rangorde belangrijk om te bepalen wie die rol mag vervullen.

WERKEN IN UITVOERING
Rioleringswerken

Een facelift voor Buken in de komende lente

Op 16 oktober startte Aquafin met belangrijke rioleringswerken
in de Hutstraat (Reist) ter hoogte van de Haachtsesteenweg. Dit

Dat konden de Inwoners vernemen op de info-avond rond de
geplande werken, waar afgevaardigden van Aquafin en het
studiebureau de plannen kwamen toelichten.
Er komt een dubbel rioleringsysteem in de Bukenstraat
(vertrekkend van aan de Leuvensesteenweg) tot aan de
Haachtstraat, in de St.-Antonlusstraat, de Rijgelstraat en een
gedeelte van de Schoonstraat. Dit project voorziet ook werken
op het grondgebied van de gemeente Herent, omdat sommige
van de vermelde straten aangrenzend zijn of door de twee
gemeenten lopen.

betekent dat u deze straat - evenals de Aarschotsebaan - de

komende maanden best mijdt.

De Hutstraat en de daarop aansluitende Aarschotsebaan rich
ting Wildersedreef, krijgen een dubbel rioleringsysteem. Zo
kunnen we het hemelwater afvoeren naar de Molenbeek, en

komt het afvalwater, vla de collector Haachtsesteenweg, in het
zuiveringsstation terecht.

We profiteren van de gelegenheid om over het ganse traject
nieuw wegdek aan te brengen. In de Hutstraat herstellen we
het voetpad waar dat nodig Is. Ter hoogte van jeugdhuis
Tonzent tot voorbij de kerkingang, leggen we een verkeerspla
teau aan in betonstraatstenen. In de Aarschotsebaan komen er

op een aantal plaatsen snelheldsremmende maatregelen en
zult u na afloop van de werken aan beide straatzijden een fiets
pad vinden. Ook de kleine Schlldhovenstraat Is opgenomen in

het project van nieuwe riolering en dito wegdek. Tegelijk wor
den de elektriciteitsleidingen In deze straten ondergrondse
gelegd.

De totale prijs van de werken bedraagt 99.440.427,- fr
(incl. 21% BTW). Daarvan neemt Aquafin 28.597.175,- fr voor
haar rekening. De gemeente krijgt de rekening van 877.603,- fr
voor de Hutstraat en die van 53.627.922,- fr voor de

We profiteren van de werken om het Bukense centrum volledig
te renoveren. De bestrating wordt volledig vernieuwd. In de
Bukenstraat wordt de rijweg aanzienlijk versmald, en leggen we
langs beide zijden voetpaden en parkeerstroken aan. Ter hoog
te van de St.-Antoniusstraat komt er een verkeersplateau. In de
omgeving van de kerk moet het gebruik van een andere
straatbedekking het pleineffect accentueren. Parkeerstroken en
plantvakken voor bomen en struiken wisselen elkaar af. Het
kruispunt met de Haachtstraat wordt heringericht om het
verkeer, komende van

Veltem, af te remmen. In

de

St.-Antoniusstraat, de Rijgelstraat en een gedeelte van de
Schoonstraat komen voetpaden en leggen we het wegdek aan
in betonstraatstenen. Ondertussen leggen we de elektrlciteitsleidingen ondergronds, en krijgt het centrum aangepaste
straatverlichting.

Aarschotsebaan. Het Vlaams gewest legt 16.337.727,- fr bij
voor de Aarschotsebaan.

Er zijn 160 werkdagen voorzien.
Rioleringswerken - Leuvensesteenweg
Ook in de Leuvensesteenweg zijn belangrijke rioleringswerken
aan de gang. Aquafin installeert er momenteel een collector
voor afvalwater. Ze streven ernaar de werken eind februari af

te ronden. Prijskaartje; 71.554.370,- fr (incl. BTW) waarvan
55.873.290,- fr voor rekening van Aquafin, 5.275.513,- fr t.l.v.
de gemeente en 10.405.567,- fr tl.v. het Vlaamse Gewest.

Op de info-vergadering voerde de goedkeurende toon de
bovenhand bij de inwoners, maar uiteraard waren er vragen en
opmerkingen. Een eerste was de vraag naar bijkomende par
keerruimte. Daar houden we, in de mate van het mogelijke,
rekening mee. De intentie van de gemeente Herent om de
Rijgelstraat aan de Leuvensesteenweg voor alle autoverkeer af
te sluiten, lokte heel wat negatieve reacties uit. We zullen deze
zaak herbespreken met de gemeente Herent. Een volgende
vraag resulteerde in de wijziging van de plannen om het op- en
afrijden van de Leuvensesteenweg vanuit de Bukenstraat te
vergemakkelijken.
Terloops wezen de bewoners op de gevaarlijke situaties op dit
kruispunt, hoofdzakelijk tijdens de spitsuren. We zullen er bij de
administratie van Wegen Vlaams Brabant nogmaals op aan
dringen dat ze het plaatsen van verkeerslichten ernstig onder
zoeken.

Zoals u al zag in de titel, is de uitvoering van dit alles gepland
voor het voorjaar van 2001.

BEVEILIG UW WAGEN

EEN DIGITALE WERELD

TEGEN DIEFSTAL
Onze Website

Herkent u deze tekening? Het is het welkomscherm van onze
website, waar onze webmaster Erik Heymans steevast puik
werk voor levert.
U kan er terecht voor eindeloos veel informatie en nieuws: van

de openingsuren en taken van alle gemeentediensten, tot de
dokters en apothekers van wacht. U kan er de aktiviteiten van

□
□

Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een
veilige plaats. Kies in ieder geval voor een niet-afgelegen en
goed verlichte parkeerplaats.
Draai bij het parkeren de wielen in de richting van het voet
pad. Voor u de wagen verlaat, schakelt u het stuurslot in.
Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af. Denk ook aan de
ramen, het open dak en het kofferdeksel.
Laat nooit sleutels op het contactslot zitten, zelfs niet voor
korte duur. Verstop ook nooit een reservesleutel op een
geheime plaats in het voertuig, zoals onder de zetel of
achter een licht.

u

uw vereniging aan toevoegen, u vindt er zoekertjes en jobaan
biedingen, plannen en plattegronden, de e-mailadressen van
onze diensten ... De lijst is bijzonder lang.
Wie thuis geen PC heeft, kan gebruik maken van de openbare
PCs. U vindt ze in het gemeentehuis, de bibliotheek en de post.
Wis-computer

Naast de openbare PC in het gemeentehuis, vindt u tegen
woordig ook een WIS-computer. Wie dus een job zoekt, of
gewoon van werk wil veranderen, kan voortaan in het gemeen
tehuis terecht om te zien of de VDAB u iets te bieden heeft.

Verlaat u de wagen voor een langere tijd ? Neem dan de
boorddocumenten mee of berg ze weg in een afgesloten
ruimte in uw wagen.
Laat geen waardevolle voorwerpen in uw wagen liggen. Een
handtas, een jas, een fototoestel, ... bergt u beter op in de
koffer. Geld, cheques en kredietkaarten laat u sowieso niet
achter in de wagen.
Om te beletten dat men in uw wagen kan komen terwijl u
aan de lichten staat te wachten, kan u beter de portieren
langs de binnenzijde sluiten, zeker de portieren waar geen
passagier heeft plaatsgenomen.
Bent u ondanks uw voorzorgen toch het slachtoffer van
diefstal van of in uw wagen, doe hiervan dan zo vlug moge
lijk aangifte bij de politie of de rijkswacht. De snelheid en de
volledigheid van uw aangifte kunnen belangrijke elementen
zijn in de opsporing.

m
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De politiediensten wijzen erop dat het nuttig kan zijn om een
alarmsysteem te installeren. De exemplaren waarbij je wagen,
als de vooraf ingestelde code niet ingevoerd wordt, stilvalt na
enkele kilometers, zijn behoorlijk efficiënt. Dergelijke systemen
zijn op de markt te vinden voor minder dan 20.000,- fr.

H.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ZIT IN DE LIFT

Tijdens het allerheiligenverlof organiseerde het gemeentebe
stuur voor het eerst buitenschoolse kinderopvang. Eigenlijk was
het een proefproject voor de opvang van kinderen tussen 2,5

Wij zoeken monitoren voor de

en 12 jaar. We wilden weten of de mensen er gebruik zouden
van maken, en wat ze van ons systeem vonden. Wat bleek ? De

Voorwaarden:

opkomst was goed (gemiddeld 25 kinderen/dag). Na afloop kre
gen de ouders en de kinderen een evaluatieformulier om hun
bemerkingen of appreciatie kenbaar te maken. Die reacties
waren erg positief.
Na advies van het Lokaal Overleg, besliste het College van
Burgemeester en Schepenen om in de toekomst tijdens korte

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

□ Minimum 17 jaar zijn
□ In het bezit zijn van een basisattest monitoring, of gelijkge
steld door opleiding of ervaring
□ Groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben
□ Communicatief zijn
□ Vlot kunnen omgaan met kinderen
□ Nog geen 25 dagen als monitor gewerkt hebben

schoolvakanties van minimum één week buitenschoolse kin

deropvang te voorzien. Ook nu, tijdens de Kerstvakantie, wor
den dagelijks maximum 50 kinderen opgevangen in het sport
complex te Kampenhout (Berg).
Wat met de volgende vakantieperiodes ?
De krokusvakantie loopt van 26 februari tot 4 maart 2001. U
kan uw kapoenen inschrijven vanaf 30 januari 2001 tot en met
22 februari 2001.

Voor de paasvakantie kan u inschrijven tussen 6 en 29 maart
2001. De paasvakantie zelf loopt van 2 toten met 15 april 2001.
Inschrijven verplicht 1
Inschrijven kan van maandag tot vrijdag tussen 8u45en 12u00
en op dinsdagavond van 17u00 tot 20u00. De inschrijving is

WIJ ZOEKEN NOG MENSEN

die bereid zijn om, i.s.m. de dienst opvanggezinnen, kinderen
tussen 3 en 12 jaar in hun woning op te vangen. U kiest zelf

of u de kinderen na school opvangt, op woensdag NM en/of tij
dens schoolvakanties.
Geïnteresseerd?

Stuur dan bliksemsnel een geschreven kandidatuur met, in

voorkomend geval, een afschrift van diploma's en/of attesten
naar volgend adres: College van Burgemeester en Schepenen,
Dienst Welzijn, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 - Kampenhout.

pas geldig als u contant betaald hebt en u uw schriftelijk
akkoord hebt gegeven aan het huishoudelijk reglement. Zoals
we reeds aanhaalden kunnen we maximum 50 kinderen

ontvangen. Schrijf dus tijdig in.
'z/

Bijkomende info
Die bekomt u bij de Gemeentelijke Welzijnsdienst,
®016/65 99 32 (vraag naar Sabrina Mertens) of
ffi016/65 99 31 (vraag naar Huguette Kemps).
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OPROEP KANDIDATEN

SPORTWEKEN

CULTUURPRIJS 2001

PAASVAKANTIE

In 2001 looft de Cultuurraad van Kampenhout voor de derde

Bij wijze van proef spreiden we de sportweken tijdens het
Paasverlof 2001 over 2 weken. Dit om een zo groot mogelijk
aantal kinderen de kans te geven aan de sportevenementen
deel te nemen. Let wel : het gaat om kinderen tussen 6 en 12
jaar én u kan uw kind slechts voor 1 week inschrijven.

maal de Kampenhoutse Cultuurprijs uit. Woont u in
Kampenhout, of is uw vereniging aangesloten bij de
Cultuurraad, dan mag u één of meerdere kandidaten voordra
gen.

Wie kan u nomineren ?

Mensen of verenigingen die zich de laaste jaren bijzonder ver
dienstelijk maakten op cultureel gebied, in al zijn facetten.
Hoe ?

Bij uw voordracht voegt u een bondige motivatie, waarom u
vindt dat die persoon of vereniging voor de cultuurprijs in aan
merking komt.

oc
t:>

Week 1 : van 2 t.e.m. 6 april 2001
week 2 : van 9 te.m. 13 april 2001

Begin maart krijgt u de brochures en inschrijvingsformulieren
via de scholen aangereikt. Net als vorig jaar zal u pas vanaf een

bepaalde startdatum het inschrijvingsformulier mogen indie
nen.

O

Wanneer

U hebt tot 15 maart 2001 tijd om uw voordracht in te dienen
bij het secretariaat van de Cultuurraad, t.a.v. mevr. Claudine
Moyson, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout.

SPORTWEKEN

GROTE VAKANTIE
Wie beslist ?

Een jury, bestaande uit leden van de Algemene Vergadering van
de Cultuurraad, zal na gezamenlijk overleg de prijs toekennen.

Voor 6 tot 11 jarigen

Wat valt er te winnen ?

Voor 12 tot 15-jarigen

De winnaar van de cultuurprijs krijgt een aandenken en een
cheque ter waarde van 7.500,- Bef. Alle genomineerden krijgen
eveneens een aandenken overhandigd tijdens een openbare
plechtigheid.

Noteer alvast de data ;

van 2 t.e.m. 6 juli
van 6 te.m. 10 augustus
van 9 tot 13 juli
van 20 te.m. 24 augustus

oc
O
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OPROEP TOT KANDIDATEN
HERSAMENSTELLING

KRINGLOOPWINKEL
TELEVIL

M.A.R.K
M.(ILIEU) A.{DVIES) R.(AAD) K.(AMPENHOUT)

Wat doet de M.A.R.K. ?

Weggooien is jammer II
Onderzoek heeft uitgewezen dat uw grof huisvuil nog 10 %
herbruikbare goederen bevat. Werk samen met uw gemeente
en help anderen. Maak gebruik van het kringloopcentrum TELE

Met het aantreden van een nieuw/e bestuursploeg moet de
Gemeente Kampenhout een nieuwe gemeentelijke milieu- en

VIL uit Vilvoorde.

natuurraad installeren. Deze raad heeft als eerste taak het

Hebt u afgedankte maar nog bruikbare spullen ?
Breng ze naar de kringloopwinkel in Vilvoorde, of naar het
gemeentelijk containerpark waar een hergebruikcontainer
staat. Hebt u zelf geen vervoer ? Het kringloopcentrum komt
ook aan huis ophalen na telefonische afspraak. Als u alles
gedemonteerd klaarzet op het gelijkvloers, is de ophaling gra
tis. Ook voor het leegmaken van inboedels kan u terecht bij het
kringloopcentrum.
Meubelen, textiel en kleding, huisraad en siervoorwerpen, fiet
sen en sportmateriaal, speelgoed en boeken, verwarmingstoe

gemeentelijk beleid te adviseren vanuit milieu- en natuuroogpunt. Daarnaast is het ook een ideaal forum om informatie
door te geven en te discussiëren over het milieu- en natuurbe
leid van de gemeente.
Wie kan erin zetelen ?

Ons streefdoel is een evenwichtige raad samenstellen, met
leden afkomstig uit alle maatschappelijk geledingen. Daarom
lanceren we deze oproep aan elkeen die zich geroepen voelt om
deel te nemen aan het gebeuren.
Zowel socio-culturele organisaties, onderwijsinstellingen,
beroepsverenigingen, jeugd-verenigingen, milieu- en natuurverenigingen, e.a kunnen een kandidaat afvaardigen naar de
M.A.R.K. Maar ook de individuele burger die geïnteresseerd is

stellen en doe-het-zelf materiaal, elektrische en elektronische

toestellen ... alles wat nog bruikbaar, volledig, onbeschadigd en

nog verkoopbaar is kan u kwijt in de kringloopwinkel (daarom
dus geen beschadigde zitbank, geen zwart-wit TV of een com

puter onder 486).

en die - met deskundigheid, inzet of positieve interesse - zijn
steentje wil bijdragen, is van harte welkom.

Bent u zelf op zoek naar herbruikbare spullen ?
Snuisterijen, een origineel cadeau, een zitbank voor de speel
hoek, een antiek meubelstuk, een fornuis en keukengerei voor
de dochter die op kamers gaat wonen, leuke kleertjes voor de
baby ... u vindt dit alles en nog veel meer in de kringloopwin

Hoe stelt u zich kandidaat ?

kel.

U stelt een schriftelijke kandidatuur op. Daarin vermeldt u uw
persoonlijke gegevens en het feit of u een afgevaardigde bent
van een vereniging of dat u ten persoonlijke titel wenst te zete
len. Bezorg uw kandidatuur uiterlijk op 22 januari 2001 aan het
College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de Milieudienst,
Gemeentehuisstraat, 16 - 1910 Kampenhout.
Kort nadat de kandidaturen ingezameld zijn, krijgt u een uitno
diging voor de installatievergadering van de Milieuadviesraad
Kampenhout - M.A.R.K.

Kringloopwinkel
S02/252 15 15
Openingsuren :
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Televil, Kortestraat, 1 - 1800 Vilvoorde

9u30-17u30
10u30-17u30
9u30-17u30
9u30-17u30
9u30-17u30
9u30-16u30

Gemeentelijk containerpark :
Dinsdag
14u00 - 20u00
Woensdag
14u00- 20u00
Vrijdag
14u00- 20u00
Zaterdag
9u00-17u00
Laatste aanbieding 15 minuten voor sluitingstijd

KMO-CONTAINERPARK

KAOS PARENT RENT

Sinds 9 juni kunnen zelfstandigen, handelaars en KMO's tegen

KAOS Parent Rent vzw is een gezinsplaatsingsdienst, erkend
door de Vlaamse Gemeenschap. Zij zorgt voor opvang van kin
deren en jongeren en voor steun aan kinderen, hun ouders en

betaling hun gescheiden afvalfracties kwijt in het KMO-contai-

nerpark. U kan er terecht met : papier en karton, glas (hol en
vlak), PMD, groenafval, boomstronken, houtafval, folies, oude
metalen, steenpuin, piepschuim, batterijen, groot huisvuil, tex

aan pleegouders.

tiel en leder.

Openingsuren
Het KMO-containerpark is gelegen in de Felix Timmermanslaan

te Diegem. Het is elke dinsdag van lOuOOtot 15u00(behalve op
feestdagen) open voor alle KMO's, kleinhandelaars en zelfstan
digen uit het hele arrondissement Halle-Vilvoorde.

KAOS Parent Rent zoekt pleegouders in onze regio. Om u een
antwoord te geven op de vele vragen die u zich misschien stelt,
organiseren zij informatievergaderingen over pleegzorg op
dinsdag 9 januari 2001 en dinsdag 20 februari 2001, telkens
om 20u00. Die vergaderingen gaan door in de Vondelstraat 27
- 2800 Mechelen.

Alle info

Incovo, C. Buyssestraat 5 - 1800 Vilvoorde
S 02/255 94 70 - fax. 02/251 74 05
incovofoon 078/15 55 50

Bent u het gezin dat zij zoeken, of kent u het gezin dat zij zoe
ken ?

KAOS, Vondelstraat 27 te 2800 Mechelen. ffi015/43 30 03

Hebt u nog een plaatsje voor mij ?
Ik zoek een plek zodat ik weet waar naar toe
Naar mensen die even naar mij omkijken
Mijn ouders kunnen een tijdje niet voor me zorgen
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ONZE SCHOLEN
ACTIEF
Breng

een

bezoekje

aan

onze

website

www.kampenhout.be/aemeentescholen
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Gemeentelijke Gemengde Basisschool
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DIENSTENBANEN :
BERICHT AAN DE WERKGEVERS
Dienstenbanen

De dienstenbanen zijn er gekomen om mensen taken te laten
vervullen, die over het algemeen niet(meer) in de onderneming
worden uitgevoerd :taken die bijdragen aan de verbetering van
de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant, de arbeids
voorwaarden van de werknemers of de bescherming van het
leefmilieu van de onderneming of de gemeente (met inbegrip
van de verbetering van de netheid of de veiligheid in de wijken).
De doelgroep van werknemers is de langdurig werklozen.

Sinds 1 juli 2000 is de reglementering van de
Dienstenbanen gewijzigd
□ De maximale periode van toekenning van de herinschakelingsuitkering, is verlengd van 36 naar 72 maanden. Die
periode is zelfs onbeperkt voor werknemers van minstens
45 jaar oud.
□ Gedurende de eerste 36 maanden ontvangt de werknemer
een herinschakelingsuitkering van 22.000,- fr voor min

Belangrijke opmerkingen
□ Het betreft hier de duur van tewerkstelling van de aange
worven werknemer in een dienstenbaan, en NIET de duur

van uw project; u kan uw project voor maximum 36 maan
den laten erkennen, maar u kan ook steeds verlenging van
uw erkenning aanvragen.
□ Indien de werknemer ten minste 5 jaar werkloosheid telt,

en/of tewerkgesteld werd in een dienstenbaan, kan u hem
aanwerven in een andere betrekking binnen uw onderne
ming. U geniet dan van een vermindering van de RSZ-bijdrage in het kader van het voordelenbanenplan gedurende
het kwartaal van de indienstname en de vier volgende
kwartalen. U geniet ook van een maandelijkse tussenkomst
van 6.000,- fr in het nettoloon (onder de vorm van een
banenplanuitkering, gestort aan uw werknemer, ten laste
van de RVA.

Meer info bekomt u bij

stens 4/5-tewerkstelling. De uitkering bedraagt 17.500,- fr

PWA, Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout, ® 016/65 0470 -

voor minstens een halftijdse tewerkstelling. Vanaf de 37ste
maand ontvangt de werknemer een herinschakelingsuitke

fax. 016/65 04 53
Openingsuren :
elke voormiddag van 9u00 tot 12uOO
Dinsdag van 17u00 tot 19u00
Donderdag van 13u30 tot 16u30
Na afspraak

ring van 6.000,-, ongeacht zijn arbeidsregime (halftijds,
4/5 of voltijds)
□ De vrijstelling van patronale RSZ-bijdragen geldt voor de
volledige periode dat de werknemer een herinschakelings

uitkering geniet (ongeacht het bedrag ervan).
□ Voor de reeds lopende arbeidscontracten gebeurt de aan
vraag voor de herinschakelingsuitkering van 6.000,- fr op
het moment dat de werknemer zijn verlengd contract (of

nieuw contract) indient bij de uitbetalingsinstelling.
□ De mogelijkheid die de werkgever had om het loon van de
werknemer te beperken tot 120% van het gemiddeld mini
mum maandinkomen (=GMMI), is opgeheven met ingang
van 1 september 2000. Een contract dat reeds liep vóór 1
september 2000 waarin het salaris effectief geplafonneerd
is op 120 % van het GMMI, blijft zonder wijziging verder
lopen.

R.V.A., Leopoldstraat 25A - 1800 Vilvoorde, S 02/255 01 10 fax. 02/255 01 19
Openingsuren :
elke voormiddag van 8u30 tot 12uOO
Dinsdag en donderdag van MuOOtot 16u00
Na afspraak
Vakantie

Het PWA is gesloten van vrijdag 22 december tot en met
woensdag 3 januari 2000.

1 1 . 1 1 . 1 1 .-ACTIE IN KAMPENHOUT EIST
AANDACHT VOOR DE TOBIN-TAKS.
Waarover gaat het ?

Meer info

Dagelijks worden wereldwijd enorme hoeveelheden geld

Wilt u meer weten over de Tobin-taks ? Neem dan contact op

gewisseld. 80.000 miljard frank wordt er zo elke dag verhandeld
op de geldmarkt. Dat is tachtig keer meer dan de handel in pro
ducten. Geen wonder, want op de geldmarkt is snel en gemak

surf naar www.11.be. U kan ook steeds terecht bij Kris

kelijk veel geld te verdienen. En bovendien worden de enorme
winsten niet of nauwelijks belast. Het fenomeen heet financië
le speculatie.

met Miet Timmers S 02/536 11 56 of miet.timmers@11.be of
Robberechts S 016/65
a 016/65 71 99.
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of Vera

Janssens,

O
C/1

De economie wordt er niet beter van, enkele gehaaide specu
lanten kunnen zich wel snel verrijken, maar met welke conse
quenties. De groeimarkten van Zuidoost-Azië ondervonden het
in 1997 : voor de gewone mensen in Thailand en Indonesië
betekende de financiële speculatie werkloosheid en armoede.
Maar ook bij ons worden inkomsten uit arbeid veel zwaarder
belast dan watje kan verdienen met geldspeculatie.

RAPH0 25OK

Wat is de tobin-taks ?

Reeds in 1978 stelde de Amerikaanse Nobelprijswinnaar eco
nomie James Tobin voor om een belasting te heffen op het ver
handelen van munten. Dat zou de financiële markten stabilise
ren en crises voorkomen. Bovendien zou zo'n taks extra midde

len opleveren om de armoede in het Zuiden eens echt aan te

pakken. Lange tijd werd zijn voorstel als onrealistisch wegge
lachen. Maar de laatste jaren achten economische experts de
invoering ervan technisch perfect haalbaar. Het Canadese
parlement heeft zich al voor de Tobin-taks uitgesproken. Ook
de Finse regering ziet er wel brood in. In België heeft een
senaatscomissie al hoorzittingen georganiseerd. De kans dat
één land een dergelijke taks invoert, is klein. Daarom pleiten

GRAPH0 25o«

vakbonden en derdewereldgroepen voor maatregelen op
Europees niveau. België wordt vanaf juli 2001 voorzitter van de
Europese Unie. Een mooie gelegenheid voor onze premier om
de Tobin-taks op de Europese agenda te plaatsen.
Wat doet 11.11.11. ?

Als de oplossing in handen van de politici is, komt het erop aan
duidelijk te maken dat veel mensen achter dit voorstel staan.

Daarom verzamelt 11.11.11 dit najaar en volgend voorjaar pen
nen, om aan premier Guy Verhofstadt te overhandigen,
ü vindt de labels en een doos waarin u uw pen kan achterlaten,
in de bibliotheek van Kampenhout.
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Januari 2001
Zaterdag 06.01.2001
• KWB Kampenhout - zaal Pax 14u30kaartspel
Woensdag 10.01.2001
• KVLV Reist Handwerk

Woensdag 17.01.2001
• KVLV Reist Kookles

Zaterdag 13.01.2001
• Bal van de Burgemeester,
Sporthal Kampenhout
• TOP 100 Fuif - Tonzent

• Gemeenteschool Nederokkerzeel ; Schoolfeest

vanaf IBuOO in het Schoolcomplex te Berg
Maandag 15.01.2001
• Landelijke Gilde Reist : het nieuwe decreet
ruimtelijke ordening - zonevreemde gebouwen
en woningen met Bert Meulemans
Zaterdag 20.01.2001
• KWB Kampenhout - zaal Pax 14u30 kaartspel
• Vakantiegenoegends; fakkeltocht
Zondag 21.01.2001
• KIFIKA(Bambi)-Tonzent
Woensdag 24.01.2001
• KVLV Reist Handwerk

Zaterdag 27.01.2001
• KWB Kampenhout - zaal Pax 14u30kaartspcl
• Galabal - Jeugdhuis 'Tonzent"

FEBRUARI 2001

Donderdag 19.04.2001
• KVLV Reist - Llitstap
Zaterdag 21.04.2001
• VGSK-kampenhout; schoolfeest
Zondag 22.04.2001
• VGSK-kampenhout; schoolfeest
• Vakantiegenoegens ;
fotozoektocht en wandeling witloofpad

Zaterdag 17.02.200
• Sint-Servaaskerk Berg : Cantabile
"Baroquinerie" brengt vanaf 20u00 een concert
voor koor, solisten en klein orkest

• VGSK Kampenhout : kwisavond
Maandagl 9.02.200
• Landelijke gilde Reist: huis, tuin en keuken
kruiden, lesgever : Irene Verhoeven
Donderdag 22.02.2001
• KVLV Reist 50+ Oogkwalen en hun behande
ling
Zaterdag 24.02.2001
• KWB Kampenhout - zaal Pax 14u30-kaart
spel
Woensdag 26.02.2000
• KVLB Reist

Volgende activiteiten worden Wekelijks /
maandelijks ingericht :
V Kampenhoutse Hondenschool
Elke dinsdag en van 19u30 tot 21u30
Elke zondag van 9u30 tot 11u30

Handwerk

V YOGA

KVLV - Kampenhout;
leder maandag van 19u30 tot 21uoo

Maart 2001
Zaterdag 03.03.2001
• Italiaanse avond en Bal - Chiro Kampenhout park van Reist
Maandag 05.03.2001
• Landelijke gilde Reist : politieke vluchtelingen,
spreker Stephan Parmentier
Zaterdag 10.03.2001
• KWB Kampenhout - zaal Pax 14u30kaartspel
• Landelijke gilde Reist: slipcursus
Dinsdag 13.03.2001
• VGSK Kampenhout; gespreksavond :
;
Wat na het 6de leerjaar
Woensdag 14.03.2001

Turnzaal VGSK

i V BLOEMSCHIKKEN
KVLV - Nederokkerzeel:

elke 2de donderdag van de maand

I

september tot mei

i;

KVLV - Reist:

^ derde donderdag van de maand
'■>

september tot mei van 13u30 en om 19u30
KVLV - Kampenhout:

i

Elke 3 de donderdag van de maand

i van september tot juni
[i V TURNEN KVLV - Nederokkerzeel:
r
■

• KVLV Reist Handwerk

Zaterdag 03.02.2001
• VGSK-Kampenhout : eetdagen
Zondag 04.02.2000
• VGSK-Kampenhout: eetdagen
• Vakantiegenoegens : naar Heist-op-den-Berg,
Operette "Het witte paard"
Maandag 05.04.2001
• Landelijke gilde Reist - kleine boeren grote boeren, i.s.m. het Davidsfonds, spreker;
Leo Schrooten

Donderdag 08.02.2001
• KVLV Reist 50+Kookles

Zaterdag 10.02.2001
• KWB Kampenhout - zaal Pax 14u30'kaartspel
• Parkrestaurant, Park van Reist
Zondag 11.02.2001
• Parkrestaurant: Park van Reist

Vrijdag
16.03.2001
• Vakantiegenoegens :
bezoek aan de Sterrenwacht van Grimbergen
Zondag 18.03.2001
• KIFIKA - Jeugdhuis "Tonzent"
Woensdag 21.03.2000
• Landelijke gilde Reist : uistap met bezoek aan
een fabriek van Val Saint Lambert

Zaterdag 24.03.2001
• KWB Kampenhout - zaal Pax 14u30kaartspel
Zondag 25.03.2001
• VGSK-Kampenhout : fietsenverkoop
Donderdag 29.03.2001
• KVLV Reist 50+

Moet je altijd de waarheid zeggen

elke dinsdag van de maand
KVLV - Reist:

elke dinsdag van de maand - Zaal VGSK
parkschool vanaf september 2000
KVLV - Kampenhout:
iedere dinsdag van 20.00 tot 21.00
1

v FIETSEN: KVLV Nederokkerzeel,
Berg en Kampenhout:

elke maandag vanaf juni tot en met augustus
van 19 tot 22 uur

KVLV - Reist:

Elke donderdag van 7 juni, 2001 t/m
30.08.2000 vertrek 19 uur Park van Reist

KVLV - Kampenhout:
iedere maandag van 19 juni tot eind augustus
vertrek zaal pax 19u30
KVLV - Berg:
iedere maandag vanaf juli tot eind augustus

i V Ziekenzorg Berg en Reist -

Woensdag 14.02.2001

April 2001

• KVLV Reist Handwerk

Zaterdag 14.04.2001
• Scoutsfuif- Scouts NOZ- De Toekomst

Ontmoetingsnamiddagen:
iedere 3 de woensdag van de maand in het

I Park van Reist vanaf 13 u 30

