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DIGITAAL KAMPENHOUT DEFINITIEF VAN START!
PERSCONFERENTIE OP 20 JUNI 2000
De virtuele steenlegging van 'Digitaal Kampenhout' is een feit.
In aanwezigheid van:
• Jean-Luc Dehaene

• Louis Roppe, Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten

• Erik Goubin, Prof. aan de Katholieke Hogeschool te
Mechelen en auteur van het handboek "Digitale Steden en
Gemeenten"

en tal van pers, is de eerste elektronische nieuwsbrief ver
stuurd. Wie onze CD-ROM installeerde, kreeg de nieuwsbrief op
20 juni in zijn mailbox.

Omdat alle burgers recht hebben op informatie en nieuwtjes,
publiceren wij hieronder de integrale tekst.

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF
Het is zo ver!

Op 14 oktober 1999 besliste de voltallige gemeenteraad om

Kampenhout uit te bouwen tot volledig digitale gemeente. Dus
geen versnipperde initiatieven zoals alleen een website of enkel
een cd-rom met e-mailadres maar wel een aanpak die vertrekt

vanuit een heldere en vooral globale visie: informatie, sensibi
lisering, implementatie, opleiding, uitbouw van het digitaal

loket, plaatsing van openbare pc's alsook de opsplitsing van de
gemeentelijke administratie in digitale units. Vandaag gaan we
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definitief van start! Dit is een heugelijke maar tevens histori
sche dag voor onze gemeente. Wij zijn blij dit samen met u te
kunnen beleven.

De inwoners aangesloten op Digitaal Kampenhout krijgen de

primeur en ontvangen deze nieuwsbrief (de eerste in een lange
rij!) via elektronische weg. De andere personen blijven we berei
ken via de overige informatiekanalen o.a. de gemeenteberichten, waarin de tekst van deze nieuwsbrief integraal overgeno
men wordt.

Hoever staat het met de projectuitwerking?
• Het luik informatie en sensibilisering werd ingevuld door
infosessies en uitgave van een informatieve gids waarin
het project van A tot Z werd toegelicht. Daar werd voor
het eerst een uitgebreide bevraging aan vastgekoppeld om
na te gaan in welke mate en op welke wijze de

Kampenhoutse bevolking reeds gebruik maakt van de
informaticamogelijkheden. Daaruit blijkt een zeer grote
bereidheid van onze inwoners.

• Niet minder dan 1628 cd-roms werden aangevraagd om

de effectieve internetaansluiting te realiseren. Op die cdroms staat ook de volledige internetcursus 'Internet 2000
in je vingers'.
• Geïnteresseerden in een opleiding ontvangen eerstdaags

een mailing van onze privé-partner. Als gemeente onder
zoeken wij nog bijkomende mogelijkheden. U hoort er nog
van!

• De website www.kannpenhout.be wordt dagelijks bijge
werkt.

• De uitbouw van het digitaal loket is in volle ontwikkeling.

Bepaalde formulieren (politie, milieu, infoportieken) kan u
nu reeds invullen via het web of afdrukken (bvb. aanvraag

politietoezicht op uw woning tijdens de vakantie). De
documenten met bijlagen of onderworpen aan het zegel
recht zullen enkel via afdruk ter beschikking worden
gesteld. Andere gemeentelijke documenten volgen in een
latere fase.

-Opgelet: De richtlijnen inzake digitale handtekening
werden nog niet wettelijk vastgelegd. De officiële ( en voor
het gemeentebestuur bindende briefwisseling) moet nog
steeds eigenhandig ondertekend worden door de burge
meester en secretaris of afgevaardigden.
• De openbare pc's in het gemeentehuis, postkantoor, sport
hallen, bibliotheek en gemeentescholen, zijn operationeel.
Maak er zoveel mogelijk gebruik van!
• De gemeentelijke diensten zijn elektronisch bereikbaar op
volgende e-mailadressen

Instantie / Dienst / Unit

E-Mail adres

Het College van Burgemeester Et Schepenen
gemeen tebestuur@kampenhou t. be
gemeentesecretaris@kampenhout.be
De Gemeenteontvanger gemeenteontvanger@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
Bevolking
bibiiotheek@kampenhout.be
Bibliotheek
burgerlijkestand@kampenhout.be
Burgerlijke Stand
Cultuur
cultuur@kampenhout.be
rekendienst@kampenhout.be
Financiële dienst
informatica@kampenhout.be
Informatica
info@karnpenhout.be
Informatie
jeugd@kampenhout.be
Jeugd
milieudienst@kampenhout.be
Milieu
personeelsdienst@kampenhout.be
Personeel
politie@kampenhout.be
Politie
secretariaat@kampenhout.be
Secretariaat
sport@kampenhout.be
Sport
technischedienst@kampenhou t.be
Technische
Technische- afd. Openbare Werken
openbarewerken@kampenhout.be
Technische- afd. Stedenbouw stedenbouw@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be
Toerisme
weizijn@kampenhout.be
Welzijn
De Gemeentesecretaris

U merkt het, stap voor stap trachten wij het einddoel - de uit
bouw van Kampenhout tot volledig digitale gemeente - te
bereiken.

Namens het Schepencollege,

D. Coucke

Nuttig om weten!

Worden elektronisch bereikbaar vanaf het najaar 2000
• Werkliedendienst:

• Rijkswacht;

Tot slot een welgemeend woord van dank aan onze privépartner, het bedrijf Smash met Ronald Janssens aan het hoofd en
hun partners, alsook aan Erik Heymans, webmaster zonder wie
dit alles niet mogelijk was.

De Gemeentesecretaris

O

De Burgemeester
M. Verhoeven

&:

• Post Kampenhout:

De openbare PC's van de school in Buken en die in
Nederokkerzeel, verhuizen in juli en augustus naar de bibli

otheek in Kampenhout. De overige openbare PC's vindt u in
het gemeentehuis, de bibliotheek, de refter van het sport
complex Berg, de inkomhal van de sporthal in de
Zeypestraat en de post.
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ZOMERDIENSTREGELING

Volgende investeringsdossiers

Net als vorige jaren, werkt het administratief personeel van het
gemeentehuis in juli en augustus volgens de zomerdienstrege
ling. De openingsuren van het gemeentehuis veranderen hier

ZIJN GESTART OF VERDER GEZET

• Inrichtingswerken in de gemeentelijke loods
• Aankoop van polyvalente opstelbare podiumelementen

Openverklaring betrekking van
ASPIRANT-POLITIEAGENT

door niet. Wanneer u de diensten telefonisch wil bereiken in de

namiddag, kan het zijn dat u geen gehoor vindt. U belt dus best
in de voormiddag. Mailen kan uiteraard altijd.
Het personeel mag immers 's morgens om 7uOO beginnen (ten
laatste om 8uOO) en 's middags vanaf ISuOO (ten laatste
15u30) naar huis vertrekken. De dienstverlening op dinsdag
avond blijft zoals ze normaal is : van 17uOO tot 20u00.

De aanwervingsvoorwaarden zijn gepubliceerd in een aantal
Streekkranten en nationale bladen. De oproep aan de kandida
ten hangt in verschillende gemeentelijke gebouwen en staat op
onze website.

Sluitingsdagen gemeentehuis
Hou er rekening mee dat het gemeentehuis gesloten is op de
feestdagen 11 juli, 21 juli en 15 augustus 2000.

Meer info bekomt u bij de personeelsdienst: S 016 / 65 99 55.
Opgelet de uiterste inschrijvingsdatum is 30 juni 2000. De
selectieproeven worden afgenomen tussen 29 juli en 8 septem
ber 2000, de politieschool start de eerste helft van oktober.

Sluitingsdagen bibliotheek
De bibliotheek zal gesloten zijn op 11 juli, 21 juli en 22 juli en
op 15 augustus.

WERKEN IN UITVOERING: MARKTPLEIN

De werken in het centrum van Kampenhout zijn volop in

uitvoering. Sinds begin juni is het kruispunt Perksesteenweg/
Rusthuisstraat onderbroken. Tegen eind juni zal het terug in
het gebruik genomen worden. Gedurende deze periode is het
éénrichtingsverkeer in de Rusthuisstraat opgeheven en geldt
een parkeerverbod langs beide zijden van de straat.

COLOFON
Hoofdredactie : Tina Vanbeveren
Redactieadres ;

Gemeentehuisstraat, 16

1910 Kampenhout
tel. 016/65.99.55
fax. 016/65.69.58
Met medewerking van: Els Camerlinckx, Huguette Kemps, Claudine Moyson, Willy
Sevenants, Lieve Thieiemans, Sonia Van den Dries, Tina Vander Mecren, Wim Van
Essche

Verantwoordelijke uitgever: M. Verhoeven, Burgemeester
Realisatie en vormgeving : Drukkerij Artoos
Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 14 augustus 2000

Oproep aan eigenaars van niet-

Jonge Kampenhoutenaar

BEBOUWDE kavels!

SCHITTERT TIJDENS OPENINGSSHOW

EURO 2000

Sinds 1 mei 2000 is het nieuwe decreet op de ruimtelijke orde
ning van kracht. Hierbij worden de gemeenten verplicht een
vergunningsregister op te stellen. In hetzelfde decreet stelt een
overgangsbepaling dat er een vermoeden bestaat dat een ver
kavelingsvergunning die dateert van voor 22 december 1970,
vervallen is. Vandaar deze oproep.
Meldingsplicht
Bent u eigenaar van één of meerdere niet-bebouwde kavels in
een vergunde niet-vervallen verkaveling die dateert van vóór

Hebt u ze gezien, de sterretjes van de peperdure openingsshow
van Euro 2000 ? Het waren Kevin Peeters uit Kampenhout, en
zijn vriendje Tom De Brabander uit Elewijt. Ze zweefden elk aan
een luchtballon door het stadion, een vredesboodschap
brengend aan 50.000 voetbalfans in het stadion en meer dan
een miljard TV-kijkers over heel de wereld.
Ze hebben het te danken aan Kevin's mama, Carine Daghuyt.
"Zij zag de oproep op Ketnet en schreef ons in. We mochten

22 december 1970 ? Dan moet u zich melden I U hebt hiervoor

meedoen aan de selecties, ...en toen wonnen we". Ze bracht de

slechts beperkt de tijd : sinds 1 mei loopt de termijn van 90
dagen. Met andere woorden : u hebt nog tijd tot en met vrijdag
28 juli 2000. Als de verkavelingsvergunning volgens de huidige
wetgeving nog niet vervallen is, zal ze opgenomen worden in
het vergunningsregister.

vriendjes overal heen en volgde alle voorbereidingen, maar op
het ultieme moment moest ze het stadion verlaten. Een agent
bezorgde de trotse moeder uiteindelijk toch nog een plaatsje.

Hoe ?

Op eenvoudig verzoek krijgt u van ons een meldingsformulier
toegestuurd. U vult dat volledig in en zendt het ons aangete
kend op ; afgeven tegen ontvangstbewijs mag ook.

Wat indien u de datum laat verlopen zonder reactie ?
Indien de melding niet tijdig gebeurt, vervalt de verkavelings

Zowel Kevin als Tom zijn echte voetbalfans. Kevin speelt zelf
voetbal bij de miniemen van KSK Kampenhout. Het hele gebeu
ren maakte hem niet te zenuwachtig."Het was superleuk, maar
veel te snel voorbij" zei hij apetrots."We hadden helemaal geen
zenuwen, en mochten na de show naar de wedstrijd kijken."
"We willen het nog eens overdoen. Het is plezant als zoveel
mensen naar je kijken. Nu is het gedaan, en moeten we leren
voor de examens in school."

vergunning van de betrokken kavel(s) definitief I
Meer informatie bekomt u bij
• Gemeente Kampenhout, Technische Dienst, Gemeente

huisstraat 16 - 1910 Kampenhout, ffi 016 / 65 99 06
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling Stedenbouwkundige vergunningen. Graaf de
Ferrarsigebouw, Koning Albertstraat 20 bus 7 - 1000
Brussel, ® 02 / 553 83 34
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Een bewegingsschool in

TURNEN 55+

Kampenhout!

QC
O
(X
co

Vanaf 4 september 2000 starten we terug met een turnreeks

U heeft het ongetwijfeld reeds gelezen of gehoord : de fitheid van
onze kinderen gaat erop achteruit!\iet ontstaan van een "zit-cul-

tuur" (op school, in de auto, aan tafel, voor de televisie, voor de
computer, ...) wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan
een sterk veranderde omgeving. We zitten omdat ... er geen
ruimte is. Ruimte en uitdagingen werken nochtans op kinderen
zoals honing op een beer. Kinderen die losgelaten worden in een

speeltuin, stimuleren hun creativiteit, durf en doorzettingsver
mogen. Ondertussen doen ze een heleboel bewegingservaringen
op. Lukt het maar niet om regelmatig naar een speeltuin te trek
ken ? Dan is de bewegingsschool een leuk alternatief!
Aangemoedigd door het enthousiasme van de kinderen die aan
de eerste sessie deelnamen én van hun ouders, wil V.K.S.-\/olley
vzw opnieuw van start gaan met :
• een "bewegingsspeeituin" voor 3-tot 5-jarigen.
• een "bewegingsschool" voor kinderen van 6 tot 8jaar

Om de (fysische en psychische) veiligheid van deze allerjong
sten te garanderen vragen we de aanwezigheid van een
ouder of grootouder.
Wat is bewegingsschool ?

Tijdens deze bewegingssessies krijgen de kinderen de kans om tal
van bewegingsvaardigheden (klimmen, lopen en springen, duwen
en trekken, vangen en werpen, rollen,...) uit te proberen en in te
oefenen op een speelse manier. Afhankelijk van de leeftijd ver
schilt de manier waarop de bewegingen worden uitgelokt. Bij een
speeltuin kunnen de kinderen kiezen welke stelling ze willen
beklimmen en hoeveel keer. Ze spelen vrij in "het bos in de zaall".

Bij de 6- tot 8-jarigen wordt er meer^
gebruik gemaakt van spelletjes en^
opdrachten om nieuwe bewegin

gen aan te leren. Deze aanpak]
noemen we "bewegingsschool".
Eind september starten de eer
ste sessies.

Meer info bekomt u bij:
Wim De Wilde,
stafmedewerker V.K.5,

S 03 / 321 94 44
Chris Vande Perre,

V.K.S.Kampenhout, S 016 / 65 13 64.

voor krasse 55-plussers. Deze lessen vinden plaats onder de
deskundige begeleiding van kinesist Stef Maginelle, iedere
maandag van 13u30 tot en met 15u30 in de Sporthal te
Kampenhout
De prijs bedraagt 2.000 per jaar en omvat de turnlessen en een
verzekering. Inschrijven kan in de sporthal op 4 september bij
Claudine Moyson. Daarna kunt u terecht in het gemeentehuis,
sportdienst, elke voormiddag van 9 tot 12 uur of op dinsdag
avond van 17uur tot 20 uur

Had u graag nog enkele bijkomende inlichtingen ?
Bel dan gerust naar Claudine Moyson,
& 016/ 65.99.54

Massleker
m Ê dé ^Bioso
^BÏoso MassMter
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Op 3 september wordt de Gordel 20 jaar. In die tijd is de Gordel
uitgegroeid tot de grootste sportieve, muzikale en familiale
happening in Vlaanderen. Ook dit jaar kan u de prachtige groe
ne Vlaamse rand rond Brussel ontdekken en genieten van het
uniek Gordelfeest met optredens van Vlaamse vedetten in de
vier Gordeltrefpunten : Zaventem, Overijse, Dilbeek en

(X

e//

St.Genesius-Rode.

Supergordel
Naast de Familiegordel, de recreatieve gordel en de sportieve
gordel, kan u dit jaar ook kiezen voor de supergordel, zijnde dé
gordel voor wielertoeristen. Het parcours begint op de terrei
nen van Vr4. U rijdt helemaal tot Herentals en via de controle
post te Zaventem terug naar de parking van Vr4. Goed voor een
totale afstand van 160 km I
Meer info

Gordelseeretariaat, Dorpstraat, 43 - 1640 Sint-Genesius-Rode
Gordelfoon : 02/380 44 44

Éénrichtingsverkeer
Zoals elk jaar zal er in bepaalde straten een tijdelijk éénrich
tingsverkeer ingevoerd worden, en moet het verkeer verlopen
in de richting gevolgd door de deelnemers van De Gordel. Dit is
het geval voor de Humelgemseweg, de Lemmekensstraat, de
Beemdstraat tot de Molekensstraat en de Stokstraat.

de ^Bloso klassteker
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MUZIKALE BOOTKARAVAAN VAAR- EN FIETSHAP
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Op 9 februari was het officieel 250 jaar geleden dat de eerste
spadensteek gegeven werd voor de aanleg van het kanaal
Leuven-Dijle. Om dit te vieren organiseren de stad Leuven
samen met de NV Zeekanaal, de provincie Vlaams-Brabant, de
stad Mechelen en de gemeenten Herent, Kampenhout en
Boortmeerbeek verschillende feestelijkheden. Op zaterdag 26
en zondag 27 augustus 2000 vindt het slotweekend plaats.
Muzikale bootkaravaan op zaterdag 26 augustus 2000
Een lange stoet van vaartuigen, waaronder drie oude zeiltjalken
zullen het hele traject van het kanaal Leuven-Dijle in een
feestelijke stemming hullen. Het is de bedoeling dat op elk schip
dat vertrekt op de Hanswijkvaart te Mechelen, een fanfare of
een harmonie een vleugje muziek brengt.

Naast de muzikanten kunnen ook passagiers meevaren op één
van de twee trajecten :
• voor het eerste traject kan u tussen lOuOO en ISuOO
inschepen op de Hanswijkvaart te Mechelen ; de tocht ein
digt in Kampenhout-Sas. Een bus zal u terugbrengen naar
Mechelen.

• voor het tweede traject kan u tussen IBuOO en 20u00
inschepen in Kampenhout-Sas. Deze boottocht eindigt in
de Leuvense Vaartkom. Ook hier brengen bussen u terug
naar Kampenhout.
Vanaf 16.00 uur kan u aan de Vaartkom te Leuven genieten
van o.a. optredens van mimespelers, dixielandbandjes en ande
re muziekgroepen. U kan rondsnuffelen op een markt en de
plechtige onthulling van het beeld 'de kanaalgravers' bijwonen.
Later op de avond volgt een optreden van de Swingtimers Big
Band. De afsluiting van de feestelijke dag komt er onder de
vorm van een spetterend vuurwerk van op de Keizersberg
(duur : ongeveer 30 minuten).
Vaar-en Fietshappening op zondag 27 augustus 2000
Ontdek het natuurschoon van het kanaal en zijn toeristischerecreatieve mogelijkheden van dichtbij !

U kan kiezen uit drie inschepingsplaatsen : Leuven (Vaartkom),
Kampenhout (sluis) en Mechelen (Battel sluis). Op regelmatige
tijdstippen vertrekken er boten op deze drie plaatsen.
U kan kiezen uit 4 vaar-fietstrajecten:
traject 1: varen van Leuven naar Kampenhout

(terugtocht per fiets)
traject 2: varen van Kampenhout naar Mechelen

(terugtocht per fiets)
traject 3: varen van Mechelen naar Klein Willebroek

(terugtocht per flets)
traject 4:fietsen van Mechelen naar Kampenhout en
terugkeren naar uw vertrekplaats te Mechelen met
de boot.

U kan uw eigen fiets in principe mee aan boord

nemen. Op drie boten (zie") zal de fiets per vracht
wagen naar zijn bestemming gebracht worden.

z

PENING OP HET KANAAL LEUVEN-DIJLE
Een overzicht van de vaar-fietstra-

afhalen aan de vertrekplaats.

jecten en de inschepingsuren

Voor alle informatie en reservatie

vindt u hiernaast.

voor

^

Op de kanaaloevers loopt over de ganse
lengte een goed fietspad. Wie dat pad volgt, legt
ongeveer 15 km af. U mag natuurlijk het jaagpad verlaten
en via kleine omwegen de streek verkennen.

deze slotdagen op 26 en 27

augustus, kunt u terecht bij Kanaaltochten
Brabant S 02 / 203 14 59 - Akenkaai 2bis - 1000
Brussel

Meer informatie over het ganse Kanaalgebeuren
Kostprijs en reservering
Deelname aan de vaar- en fietshappening kan voor 250 BEF
per persoon en per traject. Kinderen tot 12 jaar kunnen

bekomt u bij de dienst communicatie van de stad
Leuven, Grote Markt 9 te 3000 Leuven,
016/21 15 29.
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deelnemen voor 150 BEF.

Indien u zeker wil zijn van een plaats op de boten, dan
moet u op voorhand reserveren. Dan krijgt u de tickets
bezorgd of mag u ze komen
Schip

Ruimte

Battel Sluis -

Battel Sluis

Battel Sluis

Klein Willebroeck

Terug met fiets

Terug met fiets

naar Kampenhout
Terug met boot

8u00

lOuOO

13u30

Inscheping : lOuOO

8u00

10u30

13u30

10u30

8uOO

10u30

14u00

10u30

8u30

IluOO

14u30

IluOO

Kampenhout-Sas
Terug met fiets
25 fiets

15 pers

Kempenaar

30 pers

15 fiets
30 fiets

Antwerpia
Kempenland
Kempenhart

Elegance
Mozart

Annegrete
Res Nova

25 pers
25 fiets

9u00

11u30

15u00

11u30

150 pers *
150 pers *
70 per

9u30

12u00

15u30

12uOO

10u30

12u30

IBuOO

12u30

70 fiets

IluOO

13uOO

16u30

13uOO

30 pers
30 fiets

12u00

13u30

17u00

13u30

120 pers"
8 pers

12u30

14u00

17u30

14u00

8 fiets

13u00

14u30

14u30

13u00

15u00

15uOO

13uOO

15uOO

15uOO

10 per
10 fiets

Ziet op u zelve

Fietstraject 4

30 pers
30 fiets

Ibis

vaartraject 3

25 pers

Den hertog

Wilmar

W
vaartraject 2
Kampenhout-Sas -

vaartraject 1
Leuven Vaartkom-

Balou

S

8 pers
8 fiets

"Vervoer van fiets met vrachtwagen
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O
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FIETS- EN WANDEL
PADEN IN KAMPENHOUT

10 SEPTEMBER OPEN
MONUMENTENDAG

Themavakanties zijn 'in'. De huidige toerist kruipt graag in de
kleren van de actieve fietser of wandelaar, de genietende

Zondag 10 september:

bezoeker.

10u30: - onthulling "Kampenhoutse witloofboer"
(op gemeenteplein)

Voor wie niet kan of wil stilzitten tijdens de vakantie, en nog op
zoek is om er eens op uit te trekken in Kampenhout, brengen
onze bewegwijzerde wandelpaden en fietsroute de oplossing.
Momenteel zijn de wandelpaden Aert Van Beethoven en
Prosper Van Langendonck en het fietspad Raymond Impanister
beschikking. Vanaf september komt daar 'het witloofpad' bij en
in het voorjaar 2001 'de Van Steelantwandeling'.

De brochures met duidelijke wegbeschrijving zijn te koop op
volgende adressen:
• Gemeentelijke Toeristische Dienst
Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout
S 016/65 99 71

- degustatie van witloofdelicatessen

14u00: - start van de wandeling: "Het witloofpad"

(op gemeenteplein)
Tijdens de wandeling wordt ook aandacht besteed aan
gebouwen met accent op het thema 'tijd'. Mogelijkheid om

dit parcours af te leggen per huifkar en Brabants trekpaard.
- opening van tentoonstelling:
"De witloofteelt te Kampenhout doorheen de tijd".
Deze tentoonstelling vindt plaats in de bedrijven van de fami
lies Peeters, Geilroedeweg 43 en Puttemans, Perksesteenweg 40

en is doorlopend te bezoeken tot 18.00 uur, met gidsbegeleiding

• Sportdienst Zeypestraat 16 1910 Kampenhout
S 016/65 99 75

15.00 uur: - start tweede wandeling
16.00 uur: - start derde wandeling

• Bibliotheek Tritsstraat 5

1910 Kampenhout
a 016/65 99 79

Maandag 11 september:
De derde graad van de basisscholen van
Kampenhout bezoekt de tentoonstelling.
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Feest van de derde leeftijd en min der-validen op

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2000
Op algemeen verzoek vindt het feest van de derde leeftijd dit
jaar opnieuw plaats in de sporthal.

• Buken

Van den Broeck Frans,

Oude Haegestraat, 5 te Kampenhout S 016 / 60.09.66
Dit is het programma
• 12u00
Menu: brocolliroomsoep
Kalkoenmedaillon met

champignongsaus en frietjes
chocolademousse

• 13u45

• 14u15

Opening van de deuren voor
het showprogramma
Showprogramma:
We beginnen rustig zodat u wat tijd krijgt om
de maaltijd te verwerken

Lize Marke : luisterliedjes (30 min)
Buikspreker Mr. Boulart (30 min)
het West-Vlaams Seniorenorkest:

(60 min)
• Na de pauze gooien de artisten de remmen los.
U kan opgaan in de ambiance op de dansvloer.
Lize Marke : ambiancenummers (30 min)

Buikspreker Mr. Boulart (30 min)

• Reist

Burgemeester Marcel Verhoeven,

Aarschotsebaan, 93 te Kampenhout S 016 / 65.52.58
Janssens René,

Flubert Tobbackstraat, 9 te Kampenhout S 016 / 65.70.58
• Berg
Mevr. A.Vandermeiren-De Becker,

Bergstraat 45 te Kampenhout Tel. S 016 / 65.73.18
Kostprijs
De prijs bedraagt 250,- Fr per persoon voor de show en het
middagmaal.
Gepensioneerden van buiten Kampenhout kunnen enkel het
showprogramma bijwonen en betalen daarvoor 100,- Bef.

Meer inlichtingen bekomt u bij Fluguette Kemps,
Tel.(016) 65 99 31 (voormiddag).

het West-Vlaams Seniorenorkest:

finale (60 min)
• Einde omstreeks 18u30

Gids 60-plus in uw bus ?

Waar en wanneer inschrijven ?
Zoals gewoonlijk moet u vooraf inschrijven : ten laatste op 15

september 2000. U vindt een inschrijvingsformulier in deze
gemeenteberichten. Dat kunt u op volgende adressen ingevuld
terugbezorgen :
• Kampenhout
Gemeentehuis Kampenhout,

dienst Burgerlijke Stand S 016 / 65.99.33
Mevr. L. Wouters-Vandermeiren,

F. Verstraetenlaan, 41 Kampenhout ffi 016 / 65.53.87
• Nederokkerzeel

Flet ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bracht een
nieuwe gids 60-plus uit. Flierin vindt u informatie van

pensioenaanvraag tot sociaal energietarief en soorten
testamenten. De gids omvat 184 pagina's nuttige tips en
adressen.

LI kan hem gratis aanvragen bij :

Verdeyen Sylvain,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Laarstraat 38 te Kampenhout S 016 / 65.51.09

Departement welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Meeus Gustaaf,

Peperstraat 123 te Kampenhout S 016 / 65 60 03

Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
Markiesstraat, 1
1000 BRUSSEL

INSCHRIJVINGSFORMULIER -> PI 2!
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A GRATIS ALGEMENE

INSCHRIJVING

ALGEMENE

INFO-SESSIE

DIGITAAL KAMPENHOUT

•J

w

■' INFO-SESSIES
Tijdens de zomervakantie organiseren wij algemene info-sessies, om u te helpen bij uw eerste stappen binnen Digitaal
Kampenhout, nl op :
• woensdag 19 juli 2000, om 19u30
• dinsdag 22 augustus 2000, om 14u00

U krijgt uitvoerig uitleg over volgende onderwerpen :
Naam + voornaam:

Geboortedatum..

Adres: straat

nr.

1910 Kampenhout

S 016/

□ Wenst in te schrijven voor de info-sessie op
woensdag 19 juli 2000 om 19u30
(afsluiting inschrijvingen op 14 juli)
□ Wenst in te schrijven voor de info-sessie op
dinsdag 22 augustus 2000 om 14u00

•

Installatie van de cd-rom

•
•
•
•

Wat vindt u waar op www.kampenhout.be
Hoe zendt u een email naar het gemeentebestuur
Hoe maakt u gebruik van het digitaal loket
Hoe krijgt u uw vereniging op internet

•

Hoe werkt de activiteitenkalender

Vooraf inschrijven vanaf 7 Juli 2000
De info-sessies vinden plaats in de Raadszaal, achter het
gemeentehuis.
Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven noodzakelijk.
U kan inschrijven vanaf 7 juli 2000 met bijgevoegd inschrij
vingsformulier.
De inschrijvingen voor 19 juli worden afgesloten op 14 juli.
Die voor 22 augustus worden afgesloten op 16 augustus.
Indien blijkt dat u in grote aantallen interesse hebt voor deze
info-sessies, doen we ermee verder in het najaar.
Er komen speciale sessies voor 50-plussers of absolute leken,
zie pagina 16.

Hebt u nog vragen ? Neem dan contact op met de welzijns

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

(afsluiting inschrijvingen op 16 augustus)

Kampenhout, ...

(handtekening)
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Datum ontvangst op gemeentehuis
Volgnummer.

Inschrijving ingevuld terugbezorgen
aan de Welzijnsdienst, Huguette Kemps

RECHT OP PENSIOEN
LAAT U NIET DOEN

%INSCHRIJVING
f I

INFO-AVOND PENSIOENEN
Op vrijdag 15 september om 19u30

In samenwerking met het Kabinet van de Minister van Sociale
Zaken en Pensioenen, organiseren wij een informatie-avond
over pensioenwetgeving. Met dit initiatief richten wij ons tot

Inschrijven tussen 17 juli en 10 september

iedereen die interesse heeft in de materie.
Wanneer ?

De info-avond vindt plaats op vrijdag 15 september 2000 om
19u30 in het schoolcomplex te Berg. We hebben plaats voor
100 mensen. Inschrijven is verplicht en kan van 17 juli tot 10
september 2000. Maak gebruik van bijgaand inschrijvingsfor
mulier en denk eraan ; eerst is eerst.

Naam -f voornaam:

Geboortedatum:

Gastspreker

Onze gastspreker bezorgde ons een zeer overzichtelijke gids
voor toekomstig gepensioneerden, waar zelfs de wetgeving
ingaand op 1 juli 2000 al in verwerkt is. Die gids geeft ons een
beeld van de inhoud van de informatiesessie, nl.
• Pensioenstelsels : werknemer, zelfstandigen, ambtenaren

• Pensioenaanvraag en voorlopige raming : wie en wanneer
• Wie krijgt hoeveel en wat zijn de minimumpensioenen
• Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Adres: straat

nr.

1910 Kampenhout

016/.

• Sociale en fiscale voordelen als gepensioneerde

Wie de sessie bijwoont, krijgt de gids mee naar huis. Wie er niet
bij kan zijn en toch interesse heeft, mag na 15 september een
exemplaar aanvragen bij de gemeentelijke welzijnsdienst.
Vraagronde

Heeft speciaal interesse in het stelsel van de
□ Werknemers

Na de uiteenzetting krijgt u de kans om vragen te stellen over
de aangesneden onderwerpen. Daarop aansluitend maken we
tijd vrij voor uw individuele problemen en vragen, die u liever

□ Zelfstandigen

niet voor de hele groep stelt.

□ Ambtenaren

Inschrijven

Zorg dat u erbij bent, want het is een unieke manier om uw
rechten te leren kennen. Schrijf u dus vanaf 17 juli in met bij

gevoegd formulier bij Huguette Kemps,S 016/65 99 31.

Kampenhout, ...

(handtekening)

Inschrijving ingevuld terugbezorgen
aan de Welzijnsdienst, Huguette Kemps

Datum ontvangst op gemeentehuis
Volgnummer.
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ROMMELMARKTKAART

GRATIS INTERNET
VOOR 50-PLUSSERS

1-3

Zoals eerder aangekondigd, is de organisatie van de verkoops
manifestaties die openstaan voor niet-professioneie verkopers,

Met onze algemene informatieavonden Digitaal Kampenhout
tijdens de zomermaanden, bereiken we de mensen die al wat

grondig herzien. Het nieuw steisei vloeit voort uit de wil van de
Regering om de administratieve formaliteiten drastisch te ver

ervaring hebben met de PC. Vanaf september plannen we gra
tis demo-avonden voor 50-plussers, die absoluut niet ver
trouwd zijn met computers. Deze avonden zullen plaatsvinden
in de bibliotheek, in samenwerking met het centrum voor Lezen
en Informatie. Dit staat op het programma :

minderen met als bedoeling zowel het leven van de burger als
het werk van het gemeentebestuur te vereenvoudigen.

Afschaffen rommelmarktkaart = geen regels meer ?
De rommelmarktkaart is dus afgeschaft, net als de beperking
van het aantal manifestaties en de verplichting om een deelne
merslijst mee te delen. Deze afschaffing betekent niet dat alles
toegelaten is. U moet nog steeds met een beperkt aantal regels

• Eerste kennismaking van PC, internet en e-mail
• Geautomatiseerd stemmen

• Raadplegen van de publiekscatalogus op de
computers van de bibliotheek

rekening houden.

Wie een verkoopsmanifestatie organiseert voor particuliere
verkopers, moet vooraf toestemming krijgen van het gemeen
tebestuur. De deelneming van particulieren moet occasioneel
blijven en u mag enkel goederen verkopen die u toebehoren. U

We laten maximum 18 personen toe per sessie. Zodra de data

bekend zijn, zullen wij de mensen uit de doelgroep uitnodigen,
en een oproep richten via de verenigingen.

mag dus geen goederen aankopen, produceren of vervaardigen
met de bedoeling ze te verkopen.

ledereen die dit wil, mag deze beperkingen overschrijden, maar
komt dan wel in het professionele circuit terecht. En daar gel

OPROEP JONG-

den andere regels.

SENIORENWERKING

Officiële afschaffing

Dat was voorzien voor eind mei, maar is nu, half juni nog niet
gebeurd. We houden u op de hoogte. Ondertussen blijft het

De overgang van het actieve beroepsleven naar het pensioen is
een ingrijpende wijziging. U krijgt heel wat ruimte aan vrije tijd,
waar u misschien geen blijf mee weet. Het aanbod aan moge
lijkheden inzake sport, ontspanning en algemene vrijetijdsbe
steding voor jong-senioren is nu vrij beperkt. Daar willen we

gedoogbeleid doorlopen.

graag iets aan doen.

De officiële afschaffing van de rommelmarktkaart is een feit,
zodra de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Er hebben al een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden.
De informatie-avond over pensioenen vindt voor een deel zijn
oorsprong in de jong-seniorenwerking. Mensen met frisse
ideeën en nieuwe verwachtingen zijn uiteraard nog steeds wel
kom. Mensen met bepaalde kennis en/of vaardigheden die hun
ervaringen willen doorgeven aan leeftijdsgenoten, zijn ook wel
kom. (bijvoorbeeld: gidsbeurt, aquarelschilderen, taalcursus
sen,...) Hebt u interesse om daaraan mee te werken ? Neem dan

Kaati
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zo snel mogelijk contact op met Huguette Kemps van de
gemeentelijke welzijnsdienst, S 016/65 99 31.

INFO-AVOND OMTREf^»^

De kinderen van

DEMENTIE

DE TOEKAN CLUB

<

Samenwerking in de thuiszorg (S.I.T.)
Dementie, veel mensen krijgen er vroeg of laat mee te maken :
een familielid, een vriend, een kennis... Hoe gaat u ermee om ?

Op 25 september 2000 organiseert het S.I.T. Zekast, in samen
werking met de gemeentelijke welzijnsdienst, een info-avond
omtrent dementie. Gastspreker Luc Van De Ven zal u op boei
ende wijze informeren over de manier waarop u kan omgaan
met een dementerend patiënt. Hij beantwoordt al uw vragen
rond dementie, en geeft veel praktische tips.

positief op het initiatief en wees een aantal kinderen door. In de
regel gaat het om jonge kinderen van het eerste of tweede leer
jaar, die voor het eerst kennis maken met het Nederlandstalig
onderwijs. Er was echter in de groep een Franstalig meisje dat
meteen in de vijfde klas terecht kwam, en het dubbel zo
moeilijk kreeg om complexe lessen als milieustudie te kunnen
volgen.

Waar ?

U wordt verwacht in het schoolcomplex te Berg (overdekte
speelplaats). Luc Van De Ven vangt zijn betoog aan om 20u00.
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij het S.I.T.-secreta-

riaat, S 02/752 91 23 en bij de gemeentelijke welzijnsdienst,
S 016/65 99 31.

SLUITINGSDAGEN PWA
Het PWA is gesloten op :
• Maandag 10 juli 2000
• Dinsdag 11 juli 2000
• Vrijdag 21 juli 2000
• Maandag 24 juli 2000

Binnen het PWA van Kampenhout is in
september 1999 en project opgestart
"Nederlands voor anderstalige kinderen", alias de Toekan club.
Alvast één van de Kampenhoutse schooldirecteurs reageerde

Begonnen als een taaiclubje in de gemeentelijke bibliotheek, is
de formule na een eerste evaluatie aangepast: de kinderen krij
gen nu individuele begeleiding, ofwel thuis na school, ofwel de
woensdagnamiddag in de bib. Het bleek meteen dat de kinde
ren met die individuele aanpak veel efficiënter bijleerden en
ook nog hulp konden krijgen bij hun huiswerk. De samenwer
king tussen de leerkracht en de bib verloopt trouwens opper
best.

Maandag 7 augustus 2000
Maandag 14 augustus 2000
Dinsdag 15 augustus 2000

Na dit eerste proefjaar is er besloten volgend schooljaar verder
te werken met anderstalige kinderen. Geïnteresseerde ouders
kunnen informatie krijgen bij de directeur van de school van
hun kinderen, of bij het PWA, mevr. Lieve Thielemans,
Dorpsplein 9, S 016 / 65 04 70.

Voor dringende aangifte van een arbeidsongeval, schade,... kan
u terecht bij de sociale dienst van het OCMW, Dorpsstraat 9,

5016 / 65 53 32. (tussen 9u00 en 12uOO, op dinsdag tussen
17u00 en 19u00, of na afspraak)

Begincürsüs Nederlands
VOOR Volwassen

RVA Vilvoorde

Voor vragen rond RVA-documenten, procedures en dringende
regelingen kan u terecht bij RVA-Vilvoorde, Leopoldstraat 25 a,
602 / 255 01 10.

De openingsuren van de RVA te Vilvoorde zijn uitgebreid :
Persoonlijk onthaal :
- Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00
- Dinsdag en donderdag ook van 14u00 tot 16u00
- Op afspraak
Telefonisch onthaal : elke werkdag van 8u30 tot 17u00

Ook volwassenen kunnen in Kampenhout binnen het PWA
Nederlands volgen op de uren die hun het best passen. De
groepjes worden bewust klein gehouden, omdat de leerlingen
verschillende culturele achtergronden hebben. Er wordt in de
eerste plaats gedacht aan absolute beginners, voor wie de tra
ditionele taalcursussen moeilijk te volgen zijn.

Alle info : PWA Kampenhout, Lieve Thielemans, Dorpsplein 9,
® 016 / 65 04 70.
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PREMIES INZAKE
WONINGEN
Het Vlaams Gewest voorziet een aantal voordelen op het vlak

O

van huisvesting :
1. De verzekering tegen inkomensverlies bij een hypothecaire
lening
2. De huursubsidie en installatiepremie
3. De aanpassingspremie en verbeteringspremie voor
bejaarden en gehandicapten
4. De verbeteringspremie voor woningen voor wie kleine verbeterings- en verbouwingwerken aan zijn eigen woning

• moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest
• Het gaat om een volwaardige woning met voldoende sani
taire voorzieningen
• U moet over voldoende ruimte beschikken, rekening hou
dend met uw gezinssamenstelling
• De maximumhuurprijs bedraagt 15.000,-Bef of 18.000,-Bef
vanaf drie personen ten laste
U mag de woning niet huren van een nauwe verwant of van
familie.

laat uitvoeren

Hieronder lichten we punt 2 en 4 verder toe
HUURSUBSIDIE EN INSTALLATIEPREMIE

Deze premies kan u enkel verkrijgen indien u verhuist van een
slechte en ongezonde woning, naar een ruimere en goede
woning.

Bedrag van de tussenkomst
- Installatiepremie
Deze premie bedraagt 10.000,- Bef te verhogen met:
• 2.000,- Bef voor de eerste persoon ten laste
• 2.500,- Bef voor de tweede persoon ten laste
• 3.500,- Bef voor elke volgende persoon ten laste

Het maximum van deze premie is vastgesteld op 30.000,- Bef.
-

Wie kan in aanmerking komen?
Het doel is de personen die het moeilijk hebben op de huur
markt te beschermen.

• Inkomen: het netto belastbaar inkomen mag niet meer

bedragen dan 509.000 BEF (voor de installatiepremie) of
500.000 BEF (voor de huursubsidie), te vermeerderen met
40.000 BEF per persoon ten laste.
• Bovendien mag u twee jaar voor de aanvraag geen eige
naar geweest zijn van een woning, tenzij het een krotwo
ning was.

Huursubsidie

De huursubsidie bedraagt minimum 500,- Bef en maximum
5.000,- Bef per maand.
De huursubsidie wordt telkens toegekend voor een periode van
3 jaar. Huurt u de woning in de privé sector, dan kan deze peri

ode verlengd worden met telkens 3 jaar (tot maximum 15 jaar).
Bejaarden kunnen deze subsidie levenslang genieten.

Aanvraag
U moet een aanvraag indienen binnen de zes maanden nadat
u de nieuwe woning betrokken hebt. Aanvraagformulieren
bekomt u bij het OCMW.

De woning waaruit u vertrekt moet aan volgende criteria
voldoen:

• moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
• Het gaat om een krotwoning, een te kleine woning of een
woning die ongezond is verklaard.

• De woning is niet aangepast aan de fysische behoeften
van een bejaarde of gehandicapte.
De nieuwe woning moet in orde zijn:
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VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN

Wie kan in aanmerking komen?
Elke bewoner van een woning wiens inkomen en woning aan
volgende voorwaarden voldoet.
• Inkomen : het netto belastbaar inkomen mag 2 jaar voor
de aanvraag niet meer bedragen dan 780.000 BEF, te ver
hogen met 40.000 BEF per persoon ten laste.

BEDRIJVENLOKET
VAN DE GOM
• Woning : Het kadastraal inkomen van de woning mag niet
meer dan 45.000 BEF bedragen. De woning moet in
gebruik genomen zijn voor 1972, tenzij het gaat om ver
bouwingswerken om de overbewoning te verhelpen.
Bedrag van de tussenkomst
- Verbouwingswerken:

Het bedrijvenloket van de GOM is een 7-tal maanden operatio
neel. Begin november vorig jaar lanceerde de GOM dit initiatief,
met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het loket
maakte zich in eerste instantie sterk om oplossingen te gaan
zoeken voor niet alledaagse vragen of problemen, waarmee

vooral startende en jonge ondernemingen worden geconfron
teerd. De voorbije maanden hebben meer dan 300 ondernemers
een beroep gedaan op het loket.

De kostprijs van de werken moet minstens 30.000 BEF bedra

Welke hulp krijgt u ?

gen. De tegemoetkoming bedraagt 50% van de kosten, met een

Een multidisciplinair team van juristen, economisten, inge
nieurs en planologen houdt zich ter beschikking om u te hel
pen. Indien het loket zelf niet de nodige kennis in huis heeft,
dan brengt zij u in contact met specialisten in andere organi

maximum van 50.000 BEF

- Tabel verbeteringswerken (inclusief BTW)

saties.

U krijgt gratis begeleiding bij het zoeken naar de meest
geschikte locatie, het vinden van financiering via banken of
risicokapitaalverschaffers en het indienen van subsidiedossiers.
Andere vragen situeren zich in domeinen als stedenbouw- en
milieureglementering, toelevering, export en innovatie. U kan

minimale kosten

Vast

van de werken

subsidiebedrag

80.000

40.000

30.000

15.000

er dus terecht met al uw bedrijfsgebonden vragen.

60.000

30.000

op het gratis nummer 0800 30 108.

installeren van een badkamer

30.000

15.000

installeren van een wc met spoeling

10.000

5.000

20.000

10.000

50.000

25.000

Aard van de werken

Vernieuwen van het hoofddak

Vernieuwen van ramen en/of deuren
( evt. rolluiken) van 1 gevel.
Vernieuwen van ramen en/of deuren

( evt. rolluiken] van 2 of meer gevels

Zitdag RSVZ

grondig vernieuwen van de volledige
elektrische installatie (met keurattest]

O

Het bedrijvenloket is tijdens de kantooruren te bereiken

eenvoudig vernieuwen van
de elektrische installatie

s

Wegens de vakantieperiode het daarmee gepaard gaand tekort
aan sociaal controleurs, last de RSVZ een vakantieperiode in
voor de zitdagen in Kampenhout, vanaf 15 juli tot en met 15
augustus 2000.

Aanvraag
U dient de aanvraag in na de voltooiing van de werken.

De facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. Op tien jaar tijd
mag u drie aanvragen indienen. Het moet telkens gaan om een
ander onderdeel. Aanvraagformulieren bekomt u bij het OCMW.

Concreet betekent dit het volgende :

Op dinsdag 11 juli is het gemeentehuis gesloten wegens het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De eerstvolgende zitdag

(na die van 13 juni) zal dus plaatsvinden op dinsdag 12 sep
tember 2000

INLICHTINGEN

U kan hen tijdens deze periode wel bereiken op het provinciaal

Voor bijkomende inlichtingen kan men steeds terecht bij het

kantoor, en dit elke werkdag van 8u15 tot 12u00 en van 12u30

OCMW, Dorpstraat 9 te 1910 Kampenhout, S 016 / 65.53.32

tot 16u30, of na afspraak op dinsdag en vrijdag tot 20u00.

tussen 13u15en 17u00. Vraag naar Tina Vander Meeren.

Het adres : RSVZ, Vaartstraat 46 - 3000 Leuven
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KMO-CONTAINERPARK

INCOVO Machelen

2
u\

Toegangsbadge
Wie toegang wenst te verkrijgen tot het containerpark, moet
beschikken over een toegangsbadge. Deze badge vraagt u aan
via een formulier dat u bekomt op de administratieve zetel
INCOVO, C. Buyssestraat, 5 - 1800 Vilvoorde. Dat formulier
overhandigt u, samen met uw identiteitskaart, bij Incovo. Voor
de toegangsbadge betaalt u 250,- fr. Bij verlies of diefstal van
de badge moet u een nieuwe kopen, kostprijs 250,- fr.
De toegangsbadge mag enkel gebruikt worden door de vermel
de onderneming. Enkel de voertuigen (maximum 2) waarvan de
nummerplaat vermeld is op het formulier, worden toegelaten
tot het containerpark. Bij onregelmatig gebruik wordt de badge
ingetrokken.

O
Tarieven
Fractie

Papier en karton

prijs (incl BTW)
3 fr/kg

Hol glas

gratis

Vlak glas

5 fr/kg

PMD

in PMD-Incovo-zak, 10 fr/60L

Groenafval

4 fr/kg

Boomstronken

4 fr/kg

Houtafval

5 fr/kg

Folies

10 fr/kg

Oude metalen

3 fr/kg

Steenpuin

1 fr/kg

Piepschuim

Batterijen
Groot huisvuil
Textiel en leder

300 Bef/1500 liter zak
gratis

6 fr/kg
gratis

Het afval moet vooraf gesorteerd in de verschillende afvalfracties naar het containerpark gebracht worden !
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Betaling
LI betaalt

het

verschuldigd

bedrag

via

uw

bank

(Bancontact/Mister Cash) of protonkaart. Na betaling ontvangt
u een rekening met kwitantie. Wie dat wenst, kan een factuur
bekomen tegen betaling van extra administratiekosten. U ont
vangt de factuur via de post.

Openingsuren

Elke dinsdag van lOuOO tot 15u00 (behalve op feestdagen)
Alle info

Incovo, C. Buyssestraat 5 - 1800 Vilvoorde
a 02 / 255 94 70
fax. 02 / 251 74 05
incovofoon 8 078 / 15 55 50

Brochures voor het

Hooikoorts
Met de auto op vakantie én last van hooikoorts ? Lees

HOUDEN VAN DIEREN

dan eerst nog even dit.
Bent u bekommerd om dierengezondheid en dierenwelzijn ?
Het verbond van Veeziektebestrijding Vlaams-Brabant heeft
overzichtsbrochures en gedetailleerde documentatieboekjes
samengesteld over het houden van dieren. De bedoeling is de
dierenhouders wegwijs te maken in de uitgebreide reglemente
ring rond dierengezondheid en dierenwelzijn.
Volgende brochures kan u kopen bij het Verbond voor
Veeziektebestrijding Vlaams-Brabant, Kruisstraat, 24 - 3061
Leefdaal, S 02 / 767 68 73.
• Veehouderij geneesmiddelengebruik, bestrijding van onge
dierte, reinigen en ontsmetten, de milieuvergunning,...
75 fr

• Rechten en plichten bij het houden van gezelschapsdieren
65 fr

• Rechten en plichten bij het houden van herkauwers

De traditionele zomeruittocht zorgt elk jaar weer voor een

betreurenswaardig aantal auto-ongevallen. Vermoeidheid,
alcohol, maar ook het gebruik van geneesmiddelen zijn een
vaak voorkomende oorzaak van ongevallen in het verkeer.
De meeste antihistaminica, dit zijn geneesmiddelen tegen aller
gieën, zoals hooikoorts, hebben een versuffende werking. Ze
verminderen uw vitale reacties, zoals alertheid en reactiesnel
heid, die essentieel zijn in het verkeer.

Een voorbeeld : het risico op een ongeval is 3 keer hoger als de
bestuurder een geneesmiddel met versuffend effect heeft inge
nomen. Een bestuurder die 4 uur onafgebroken heeft gereden,
en dus vermoeid is, loopt 4 keer meer kans op een ongeval. Wie
0,8 promille in zijn bloed heeft krijgt een factor x 12.
Een hooikoortspatiënt die tot vrijdagavond hard gewerkt heeft
en zaterdagochtend goedgemutst met vakantie vertrekt, loopt
12 keer meer risico op een ongeval, precies zoveel als zou hij
een alcoholgehalte van 0,8 promille in het bloed hebben I

65 fr

• Rechten en plichten bij het houden van varkens

Wat te doen ?
65 fr

• Rechten en plichten bij het houden van meer dan 100
stuks pluimvee

• Vertrek uitgerust. Slaap liever enkele dagen goed uit dan
de ochtend na uw laatste werkdag in uw auto te stappen.
65 fr

• Ga na of u uw anti-allergisch geneesmiddel 's avonds mag
nemen, voor het slapen gaan.

• Anti-allergische middelen op basis van de werkzame stof
loratadine zouden minder versuffend werken dan die op
basis van cetirizine. Praat erover met uw huisarts, mis
schien is overschakelen zinvol.

• Denk niet dat u de enige en beste chauffeur bent; draag
het stuur eens aan uw partner over.
Prettige vakantie I
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Zaterdag 09.09.2000
• Koninklijke fanfare De Verbroedering Mosselfeest 17u30-20u-School Ter

Zaterdag 01.07.2000
• Cultuurraad : 11 juli viering- gemeenteplein
Nederokkerzeel

Vrijdag 07.07.2000
• Parkfeesten Reist iTura Live

Zaterdag 08.07.2000
• Parkfeesten Reist: De Prehistorie Live

Zondag 09.07.2000
• Parkfeesten Reist: verkiezing kinderburge

Bronnen

Zondag 10.09.2000
• Ziekenzorg : ziekendag
• Club 49 - Witloofroute in Kampenhout te voet - vertrekplaats en uur in latere
gemeenteberichten
• Koninklijke fanfare De Verbroedering Mosselfeest 11u30-16u00- School Ter

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

KVLV -Kampenhout
- Iedere maandag van I9u30 tot 2iuOO
Turnzaal VGSK

Bronnen

meester

Vrijdag 21.07.2000
• Mossel-Brosseldagen Buken
Zaterdag 22.07.2000
• Mossel- Brosseldagen Buken Et Openluchtfuif
Zondag 23.07.2000
• Mossel- Brosseldagen Buken

Volgend worden Wekelijks / maandelijks
ingericht:

Zaterdag 23.09.2000
• Chiro Kampenhout - 25 jarig bestaan optreden Raymond van 't Groenwoud
Donderdag 28.09.2000
• Gemeente - jaarlijks Seniorenfeest
Sporthal Kampenhout
Vrijdag 29.09.2000
• Chiro Kampenhout - Strandfuif

V BLOEMSCHIKKEN
KVLV Nederokkerzeel :

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

AUGUSTUS 2000
V TURNEN

OKTOBER 2000

KVLV Nederokkerzeel :

Fanfarekermis Park van Reist:

Zaterdag 07.10.2000

Muziekuitvoering en eetgelegenheid vanaf

• Flerfstfeesten QTB

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

Zaterdag 12.08.2000
• Koninklijke fanfare De Vlaamse Leeuw-

18u00

Zondag 13.08.2000
• Kon. Fanfare De Vlaamse Leeuw -

Fanfarekermis Park van Reist - eetgelegen
heid vanaf 12u00 muziekuitvoeringen vanaf
17u00

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 vanaf12u00

Zondag 27.08.2000 .
• KVLV - Reist Et Landelijke Gilde Buken :
Landbouwdag
• VGSK: open-deur-dag 15u00t/m 17uOO

• Pianorecital Eliane Rodrigues - 20u30 St.
Servatiuskerk te Berg - Festival van
Vlaanderen, georganiseerd door Ter Bronnen
Zondag 08.10.2000
•

Herfstfeesten 0TB

• VGSK: Boswandeling
Zaterdag 14.10.2000
• Koninklijke Fanfare " de eendracht °
Herfstconcert - Zaal Pax - 20u00

Vrijdag 18.10.2000

Golftornooi t.v.v. 0TB

V FIETSEN

KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout
elke maandag vanaf juni tot en met augustus
van 19u00 tot 22uOO

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

VGSK openluchtklassen
Donderdag 19.10.2000
• Kampenhoutse hondenclub - wandeling in
Kampenhout
Vrijdag 20.10.2000
• VGSK Truffelverkoop
Zaterdag 21.10.2000

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

"Berg in Concert" - schoolcomplex te Berg -

Zaterdag 02.09.2000
• Golf Et Business Club Kampenhout : 4de

20u00tot21u00

• 16-20 Oktober:

• Kon. Fanfare De Toonkunst

SEPTEMBER 2000

13.06.2000

KVLV - Kampenhout: iedere dinsdag van

aanvang 20u00

Zondag 22.10.2000
• VGSK: eetdag Reist
• Koninklijke Fanfare De Eendracht - Eetdag
zaal Pax van 11u30 t/m 20u00

Zaterdag 28.10.2000
• Kampenhoutse hondenclub - Kaas en wijn
avond

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

Gemeentescholen kampenhout

C/1

!

1

Een school met een
Lagere sehool Berg
hart voor kinderen
Gemeentewegel 2
1910 Berg
S 016/ 65 99 77
Fax 016/ 65 64 77
Vanaf september 2000:
het eerste en het tweede leerjaar gesplitst.

\\

i
i

r 1 te 1

KK

„ .1 1^

Kleurterschool Berg
Bergstraat 15
1910 Berg
« 016/ 65 69 33
- 5 kleuterklassen, verdeeld in homogene leeftijdsgroepen.
■tmaratn
•

SwsSa
BERG

016/65.69.33

«"«'WSS.CWC «0107.00U. 'ot 18u.30i

Basisschool Buken
St-Antoniusstraat 8
1910 Buken

S 016/ 60 20 59

Lagere School Nederokkerzeel

- Kleine school met familiaire sfeer.

Biststraat 13

- 3 graadsklassen en kleuterklassen.

1910 Nederokkerzeel

« 016/ 65 58 11

-vanaf september 2000: het 1ste en de 2de leerjaar apart,
andere klassen zijn graadsklassen

'«TTintv»

INSCHRIJVINGEN:

- 1^ WEEK VAN JULI EN LAATSTE WEEK VAN AUGUSTUS. TELKENS VAN 1 OU - 1 2U EN VAN 1 4U - 16U.
- ZIE VORIGE GEMEENTEBERICHTEN

UITGEBREIDE INFOBROCHURE TE BEKOMEN OP HET GEMEENTEHUIS OF OP HET SECRETARIAAT VAN DE SCHOOL
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Gemeentescholen Actief

c/i
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ê
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i
Bezoek containerpark

X Bezoek bibliotheek
WiajLUyjl

Kindercarnaval

Computergebruik

m

Zeeklassen 4^leerjaar

Taalklassen

5de leerjaar
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GEEF DIT

FORMULIER AF

OP ÉÉN VAN
DE ADRESSEN
VERMELD OP
PAGINA 1 1
EN BETAAL UW
INSCHRIJVINGSGELD

INSCHRIJVEN KAN

TOT 1 5 SEPTEMBER 2000

EN MINDEfR-VAUDEN
DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2000

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Gelieve uw naam en adres op dit formulier in te vullen.
Kruis in onderstaande lijst aan hoe u naar de sporthal zult
komen. U regelt de inschrijving door dit formulier ten laat
ste op 15 september 2000 af te geven en te betalen!

WIJ NEMEN DEEL AAN

□ Showprogramma

X 100,- Bef

Ondergetekende

□ Middagmaal
+ showprogramma

X 250,- Bef
- Bef

TOTAAL

(naam + voornaam)

(te betalen bij inschrijving I)
.straat nr.,

1910 Kampenhout
VERVOER : (uitlsuitend voor inwoners van Kampenhout)

Tel

wenst deel te nemen aan het Feest van de Derde Leeftijd
en Minder-Validen op donderdag 28 september 2000 en
zal vergezeld zijn van

personen, zijnde

(naam + voornaam)

□ Wij komen met eigen middelen naar de sporthal
□ Wij doen beroep op de gemeentelijke busdienst

□ Vervoer naar de sporthal ('s middags) *
□ Vervoer heen en terug*

□ Terug naar huis brengen ('s avonds)
(naam + voornaam)

(naam + voornaam)

*U krijgt later bericht over plaats en uur
Handtekening

