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INHOUD
In de vorige gemeenteberichten heeft het
zetduiveltje ons tweemaal parten gespeeld,
waarvoor onze excuses. Daarom deze rechtzetting.
Pg. 18 - Preventieve snelheidscontroles bromfietsen
• "… Maximum toegelaten snelheid:
Max 45 km/u - bromfiets klasse B, geel plaatje
achteraan en helm verplicht" moet worden “zonder” geel
plaatje achteraan.
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• Klasse A? Klasse B?
U
Uitsluitend vast
te
stellen
D op het verplicht bij de bromfiets
T
aanwezige
geldige gelijkvormigheidsattest. Niet vast te stelE
Zlen door het al of niet voeren van een geel plaatje achteraan
of het rijden aan een snelheid van minder dan 25km/uur
of in voorkomend geval minder dan 45km/uur.

Pg. 16 Groene gevelactie
De plantenpakketten kon je bestellen op het nummer
" 016/65 99 04 (milieudienst) i.p.v. " 016/65 66 04 (particulier telefoonnummer). De bestellingen zijn inmiddels wel
terecht gekomen.
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Teksten voor de volgende gemeenteberichten vóór 05 november 2001 te bezorgen aan
Huguette Kemps.

en met middenin een extra bijlage
“De gemeente en haar diensten”

Medeleven met wereldramp in V.S.
Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen in New
York en Washington werd bij aanvang van de raadszitting één
minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de duizenden
slachtoffers van de gewelddadige aanslag op 11 september jl.

Eerste begrotingswijziging voor OCMW
De Kampenhoutse gemeenteraad verleende haar goedkeuring
aan de door het OCMW voorgestelde begrotingswijziging I
gewone en buitengewone dienst van het dienstjaar 2001. In
cijfers vertaald geeft dit volgend resulaat:
Gewone dienst
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Volgens oorspronkelijke begroting
188.496.583 188.496.583
Verhoging der
kredieten
15.000.000 15.000.000
Nieuwe uitkomst 188.496.583 203.496.583 -15.000.000
Buitengewone dienst
Ontvangsten
Volgens oorspronkelijke begroting
47.057.967
Verhoging der
kredieten
40.000.000
Nieuwe uitkomst 87.057.967

Nu ook een huishoudelijk reglement voor
het overlegcomité Ocmw - gemeentebestuur
In de OCMW-wet is gestipuleerd dat ten minste éénmaal om
de drie maanden een overleg moet plaatsvinden tussen een
delegatie van de OCMW- en gemeenteraad. Samen vormen
zij het Overlegcomité. De voornaamste doelstelling van de
werking van het Overlegcomité is de standpunten van beide
besturen nader tot elkaar te brengen en het beleid beter op
elkaar af te stemmen. Voor sommige dossiers is het overleg
verplicht. Het gaat over punten waarbij beide besturen
beslissingsbevoegdheid hebben zoals de OCMW-begroting
en eventuele wijzigingen, de vaststelling van de OCMWpersoneelsformaties en -statuten, de oprichting van nieuwe
OCMW-diensten of de uitbreiding van bestaande.
De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten werkte
een model huishoudelijk reglement uit voor dit overlegorgaan.
De Kampenhoutse besturen konden zich hier in terugvinden. Volgende onderwerpen komen aan bod: samenstelling,
notulen, plaats van vergadering, agenda en bijeenroeping,
quorum.

Gemeentelijk jaarverslag 2000.
Uitgaven
46.615.000

Saldo
442.967

25.000.000 15.000.000
71.615.000 +15.442.967

(Bedragen in BEF)

Een woordje uitleg
Op 28 juni 2001 werd de begrotingswijziging van de gemeente
goedgekeurd. Hierin werd 10 miljoen voorzien voor het OCMW
voor de bijzondere uitgaven in het kader van sociale huisvesting dit jaar. Deze extra gelden zijn hoofdzakelijk bestemd
voor de herhuisvesting van de onteigenden van KampenhoutSas en subsidies om de aankoop en renovatie van woningen
ten behoeve van het OCMW te financieren. Ze worden geboekt
als inkomsten. Een aantal buitengewone uitgaven worden
gefinancierd door overboeking.
De OCMW-begrotingswijziging verhoogt de tegemoetkoming
van het gemeentebestuur niet. Het begrotingsevenwicht wordt
evenmin verstoord.

GEMEENTERAAD

ZITTING
13 SEPTEMBER 2001

Vooraleer de gemeentebegroting kan worden vastgesteld,
is men verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over de
toestand en het bestuur van de gemeente. De informatie heeft
betrekking op vorig dienstjaar. Dit is het zogenaamde jaarverslag. Het wordt opgesplitst in twee delen m.n. algemene
en functionele informatie.
Onder de noemer algemene informatie kom je heel wat aan de
weet over de gemeente als openbaar bestuur, personeelsaangelegenheden en gemeentefinanciën. De functionele informatie licht je, aan de hand van cijfermateriaal, onder meer in
over het gemeentelijk patrimonium, onderwijsmogelijkheden,
jeugd, cultuur, sport en recreatie, middenstand, bevolking en
burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, sociale dienstverlening, milieu, begraafplaatsen, …
kortom al wat met de werking van de gemeente en haar
diensten te maken heeft.
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Samen aan welzijn werken!
Bestuursakkoord gemeente - OCMW

Licht op groen voor het voortgangsrapport
Sociaal Impulsfonds 2000

Het gemeentebestuur en het OCMW engageren zich om samen
het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Hierin is een belangrijke
taak weggelegd voor het Overlegcomité waar het globale welzijnsbeleid wordt uitgetekend en bewaakt. Het OCMW is het eerste aanspreekpunt voor de burger in verband met welzijn.

Het Sociaal Impulsfonds werd in het leven geroepen voor
de bestrijding van de armoede in achtergestelde buurten.
In Kampenhout worden wij hiermee niet direct geconfronteerd.
Daarom werd (wordt) hoofdzakelijk geïnvesteerd in huisvesting
voor minder-begoeden en bestrijding van de werkloosheid.
Het OCMW beschikt over een budget van ca. 9 miljoen frank
(verspreid over 3 jaren).

Er wordt gekozen voor een "specifieke taakverdeling". Het
gemeentebestuur erkent de coördinatietaak van het OCMW in
het lokaal welzijnsbeleid. Het OCMW op haar beurt erkent dat
de realisatie ervan enkel lukt indien het gemeentebestuur in de
gemeentelijke beleidsdomeinen de welzijnseffecten verrekent.
Het OCMW-meerjarenplan wordt besproken op de gemeenteraad. De schepen van sociale zaken kan aanwezig zijn op de
OCMW-raad. De OCMW-voorzitter kan de collegezittingen bijwonen indien het gaat over welzijnsaangelegenheden. Verdere
concrete afspraken worden gemaakt over:
- De organisatie van het overleg op ambtelijk niveau inzake
voorbereiding en uitvoering van het lokaal welzijnsbeleid
- De openbaarheid en de communicatie naar de burger.
Financiën
Het gemeentebestuur garandeert, in de mate van het mogelijke, voldoende financiële middelen voor de uitvoering van de
welzijnstaken toegewezen aan het OCMW en de personeelskost. Beide besturen maken afspraken over het beheer van het
Sociaal Impulsfonds. Deze gelden worden integraal doorgestort aan het OCMW.

Kampenhout ondertekent optie 5 van milieuconvenant en engageert zich voor hergebruik van huishoudelijke afvalstoffen.
Het milieuconvenant is sedert jaren een belangrijk beleidsinstrument dat wordt gehanteerd door de Vlaamse overheid
om het milieubeleid op gemeentelijk en provinciaal niveau
vorm te geven en te stimuleren. Op 9 maart 2000 ondertekende Kampenhout het gemeentelijk milieuconvenant 2000 - 2001
met als doelstelling de continuïteit van het gemeentelijk
milieubeleid te bewerkstelligen. Nu is er de mogelijkheid om
optie 5, nl. het hergebruik van huishoudelijke afvalstoffen, te
ondertekenen waarbij men zal pogen om via samenwerking
met een door OVAM erkend kringloopcentrum of erkende/vergunde textielinzamelende organisatie afvalstoffen te voorkomen door van bepaalde goederen de levensduur te verlengen
en hun hergebruik te stimuleren.
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De gemeente Kampenhout sluit in dit verband een samenwerkingsovereenkomst af met de nv Curitas, een instantie die reeds
sedert jaren met succes textielinzamelacties organiseert.

De evaluatie van de lopende SIF-projecten wordt vastgelegd in
het Voortgangsrapport SIF 2000. De vooropgestelde resultaten
voor de drie SIF-prioriteiten werden behaald.
De topprioriteit nl. het aanbieden van betaalbare huurwoningen binnen de gemeente aan lokale kansarmen werd
aangepakt door het opstellen van een bepaalde procedure, het
voeren van een bekendmakingscampagne en overleg met het
gemeentebestuur. Ondanks de uitbreiding van de sociale dienst
en de geleverde inspanningen blijft het moeilijk betaalbare
woningen te vinden. Het OCMW zal de komende jaren nog
intensiever werken rond de lokale huisvestingsproblematiek.
2000 was een belangrijk jaar inzake communicatie en samenwerking. Binnen de PAO (Permanent Armoede Overleg)werking, die verder wordt ondersteund door het OCMW,
hadden activiteiten plaats die bevorderlijk waren voor de
samenwerking tussen de verschillende instanties.
Tot slot, heeft het OCMW inzake tewerkstelling van kansarmen
in 2000 drie personen onder contract gehad. Maar dit kan
beter. In de loop van volgend jaar wordt een maatschappelijk
werker aangeworven om de opvolging hiervan te verzekeren.

Vervroegde aflossing van leningen.
Ongebruikte saldi van bepaalde leningen worden aangewend
voor een vervroegde terugbetaling ervan. Het gaat om de
leningen voor werken, erelonen en inrichting gemeentelijke
loods en de openbare werken in de Brouwerijstraat.

Kippenproject
Het voorkomen van afval is de belangrijkste doelstelling van
het afvalbeleid.
Om de hoeveelheid GFT-afval in Kampenhout drastisch te doen
slinken besliste de gemeenteraad in samenwerking met buurgemeente Steenokkerzeel een "Kippenproject" op poten te zetten waarbij aan de inwoners gratis 2 of 3 leghennen worden
aangeboden (zie verder pg 19)

Op 28 juni 2001 werd de opdracht voor de aanmaak van twee
BPA's (Bijzondere Plannen van Aanleg) voor bijkomende
sociale woningbouw aan het kerkhof te Berg en in de Tritsstraat
te Kampenhout gegund aan het studiebureau dat momenteel
werkt aan het gemeentelijk structuurplan.
Om administratieve redenen wordt de procedure herzien.
De toewijzing zal gebeuren na het doorlopen van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Aanstelling veiligheidscoördinatoren.
Met het oog op de veiligheid is een veiligheidscoördinatie op
tijdelijke of mobiele werkplaatsen wettelijk verplicht. Voor de
lopende contracten wordt een uitbreiding van de opdracht
voorzien. Een addendum aan volgende lopende samenwerkingsovereenkomsten met de nv Aquafin werd ondertekend:
- de bouw van de verbindingsriool St-Antoniusstraat Bukenstraat.
- Collector H. Tobbackstraat.
De veiligheidscoördinatie wordt in beide dossiers toegewezen
aan AIB - Vinçotte voor respectievelijk 251.000 BEF en
140.000 BEF (BTW inclusief).

Samenwerkingsovereenkomst voor werken
Kampenhout-Sas
Op het kruispunt N26-N21 (Haachtsesteenweg - Leuvensesteenweg) ter hoogte van Kampenhout-Sas worden in de
nabije toekomst grote openbare werken uitgevoerd. Op het
vlak van wegenis worden, naast de aanleg van rotondes en een
nieuwe brug, regenwaterafvoerleidingen en fietstunnels voorzien. Tegelijkertijd zal De Lijn instaan voor de aanleg van een
busstation, busbanen en een park- and rideparking. Het
gemeentebestuur voert gelijktijdig de bouw van rioleringen
voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en voetpaden uit.
De kostprijs van de werken ten laste van de gemeente wordt
geraamd op ca. 40.000.000 BEF.
Voor werken van dergelijke omvang is het van belang dat er
een goede coördinatie is. Concrete afspraken in dit verband
worden vastgelegd in een overeenkomst die door de 3 partijen
wordt ondertekend.

Werken aan TV-kabels in Kampenhout.
In de St. Antonius-, Buken- en Schoonstraat worden de TVkabels ondergronds gebracht. De voorziene kostprijs schommelt rond 1.665.000 BEF. Het verplaatsen van de TV-kabels in
de Bist-, Peper- en Bogaertstraat in Nederokkerzeel kost ca.
406.000 BEF.

Oplossing voor camping "Véronique" in zicht
Sinds 1 januari 2000 moeten alle openluchtrecreatieve
verblijven of de zogenaamde campings beschikken over een
exploitatievergunning; anders gaan ze onherroepelijk dicht.
Eén van de nodige documenten om een vergunning te
kunnen krijgen, is een attest dat aantoont dat rekening wordt
gehouden met de wetgeving op ruimtelijke ordening en
stedenbouw. Tal van terreinen in Vlaanderen zijn gedeeltelijk of
geheel verkeerd gezoneerd zodat zij niet langer kunnen worden
geëxploiteerd. De Vlaamse regering werkte een overgangsregeling uit voor campings die volgens het gewestplan een
(deels) zonevreemde bestemming hebben.
Camping Véronique in de Vaartstraat is er zo ééntje omdat zij
deels ligt in een zone voor verblijfsrecreatie en deels in bufferzonegebied. Door opname in het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) is een regularisatie mogelijk. De nodige
stappen hiertoe werden ondernomen. Na een grondig
onderzoek zetten Toerisme Vlaanderen en de Provinciale
Huisvestingsdienst het licht op groen. Camping Véronique
wordt opgenomen in het RUP zodat ze in de toekomst kadert
in het Structuurplan Vlaanderen waardoor de uitbating ervan
wordt gegarandeerd.

GEMEENTERAAD

Gunning voor aanmaak BPA-dossiers sociale
woningbouw Berghveld en Tritsstraat
gewijzigd.

Voor camping De Zon liggen de kaarten minder gunstig en
wordt de sluiting een feit.
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GEMEENTEWAPEN
Elke gemeente heeft een eigen gemeentewapen. Ingevolge een
recente
omzendbrief
wordt
duidelijkheid
gecreëerd met betrekking tot het gebruik ervan. Maar al te vaak
wordt het gemeentewapen gebruikt om o.a. mailings voor politieke of reclamedoeleinden of om fabrieksmerken een meer
officieel karakter te geven. Dit kan niet en is zelfs strafbaar!

EEN NIEUW GEZICHT

De gemeentewapens behoren tot het openbaar domein. Geen
enkele privaat-rechtelijke persoon mag zich het gebruik ervan
toeëigenen op louter indi-viduele basis. De gemeenteraad
beschikt over het eigendomsrecht (ze mag het niet vervreemden!) van het gemeentewapen en oordeelt of derden er al dan
niet gebruik van mogen maken.
Wat je ook in je brievenbus krijgt waar het gemeentewapen
opstaat, moet een vermelding bevatten waaruit blijkt dat het
gemeentebestuur de verantwoordelijke uitgever is of toelating
gaf tot het gebruik van het gemeentewapen. Zo niet,
beschouw het dan maar als misleidende reclame!
Ons gemeentewapen.
Op het wapenschild staat O.L. Vrouw van Kampenhout
afgebeeld met een scepter in de rechterhand en het kindje
Jezus op de linkerarm. Het schild van lazuur(blauw) is met
gouden blokjes bezaaid en heeft een keper in goud. Vooraleer
het zijn huidige vorm kreeg heeft het echter een lange geschiedenis achter de rug. Het stamt eigenlijk af van de Heren van
Kruikenburg. Reeds in 1696 maakten de schepenen gebruik
van een zegel met de wapens van Kruikenburg.

!
Welkom Joëlle

SPORTIEF PERSONEEL
In samenwerking met Bloso organiseren de gemeentelijke
sportfunctionarissen jaarlijks een sportdag voor het gemeenteen OCMW-personeel. Verschillende sporttakken komen aan
bod.

Het wapenschild werd bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1909
erkend als gemeentezegel. Het prijkt ook op de officiële briefhoofden van het gemeentebestuur.

KAM
PENHOUT 2001
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Joëlle Saelens werd op
1 september 2001 aangeworven als contractueel
boekhoudster. Zij is gehuwd, moeder van 1 kindje
en woont in Kampenhout.
Naast haar licentiaatsdiploma toegepaste economische wetenschappen en
verdere bijscholing in de
informaticasector, kan zij
bogen op een ruime beroepservaring op financieel
vlak en personeelswerking.
Je kan op beide oren slapen;
jouw belastinggeld is in
goede handen!

Op 7 september was het de 8e
editie. Ons personeel zette
haar beste beentje voor en
sleepte de wisselbeker in de
wacht. Wij feliciteren hen
voor deze schitterende
prestatie en danken de
sportfunctionarissen voor
de piekfijne organisatie. Nu
komt het er op aan om volgend
jaar onze eer te verdedigen!

In het voorjaar 2002 verschijnt de eerste editie van een gloednieuwe Gemeentegids. Het wordt een handige informatieve
wegwijzer die tijdens deze legislatuur om de twee jaar zal verschijnen.
Wij werken hiervoor samen met Drukkerij Vandeput uit
Rotselaar. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de redactionele teksten aangaande bestuur, organisatie en diensten van openbaar belang. Onze partner staat in
voor het drukken en reclamewerving bij handelaars en zelfstandigen. Zij gaan hiervoor op pad vanaf januari 2002.
Drukkerij Vandeput is het enige bedrijf dat zich mag beroepen
op toelating en medewerking vanwege het gemeentebestuur.

Antwoordstrook terug te bezorgen tot
uiterlijk 5 november 2001

Het is niet eenvoudig een volledig gegevensbestand samen te
stellen. Daarom doen wij een beroep op jouw medewerking.
Indien je denkt, dat jouw beroepsactiviteiten of de werking van
je vereniging of instantie waartoe je behoort, vallen onder de
noemer “algemeen openbaar belang”, maak je dan bekend
d.m.v. onderstaande antwoordstrook.

GEMEENTEGIDS 2002 - ANTWOORDSTROOK

• Brievenbus gemeentehuis
(vermelding gemeentegids)
• per post
• " 016/65 69 58
• @ info@kampenhout.be of `
huguette.kemps@kampenhout.vera.be
• via www.kampenhout.be
Bijkomende informatie bekom je bij
Huguette Kemps, informatieambtenaar
" 016/65 99 31 of zie bovenvermeld
e-mailadres

Inhoud
Naast een overzicht betreffende het gemeente- en OCMWbestuur en hun respectievelijke diensten komen algemene
diensten van openbaar belang eveneens aan bod. Wij denken
hierbij ondermeer aan gemeentelijke adviesraden, contactpersonen van verenigingen, parochiale werking, Kind & Gezin, ziekenfondsen, vakbonden, openbaar vervoer, lijst met nuttige
adressen, overzicht dringende en medische hulpverlening zoals
adessenlijst huisartsen en andere (tandartsen, oogartsen, dierenartsen, kinesitherapeuten, apotheken,...)

GEMEENTE

GEMEENTEGIDS

Naam: ...................................................................................... Voornaam: ..................................................
Adres: ............................................................................................................................1910 KAMPENHOUT
Vrij beroep: ..........................................................................................................................................................
Contactpersoon voor: ......................................................................................................................................
(naam vereniging / instantie)
Bereikbaar via " ............................................................, GSM ....................................................................

" ............................................................, e-mail ................................................................
Op: ............................................................................................................ (dagen en uren)
of na afspraak
Eventuele zitdagen: ..........................................................................................................................................
Wil graag worden opgenomen in de Gemeentegids Kampenhout 2002

✂

Handtekening:
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CULTUUR

BEETHOVEN
TERUG THUIS

KUNSTENAARS
OPGELET!

Precies één jaar geleden werd het beeld van de Kampenhoutse
Witloofboer onder een stralende zon onthuld op het marktplein. Op zondag 9 september, weliswaar in de pletsende regen,
viel de eer te beurt aan een borstbeeld van Ludwig Van
Beethoven. Zijn beeld prijkt in de tuin van de voormalige
pastorie, recht tegenover het gemeentehuis.

Van 26 april tot 05 mei 2002 gaat de Week van de
Amateurkunsten door. In Kampenhout wordt rond die periode
de 4e editie van de "Week van de 7 Kampenhoutse
Kunstenaars" georganiseerd. Waarschijnlijk loopt "onze" week
van 01 mei tot 05 mei 2002. Om dit andermaal tot een succes
te laten uitgroeien, doen wij een dringend beroep op
Kampenhoutse creatievelingen.

Het beeld is het werk van plaatselijk kunstenaar Luc Mathijs.
Het is 70 cm groot en werd vervaardigd uit kerapol. Op de
borst van de beroemde musicus prijkt een notenbalk met de
eerste noten van zijn bekende vijfde symfonie. "Een gedreven
expressie, een sterke gelaatsuitdrukking" beschrijft de kunstenaar het beeld. Kom jij ook eens kijken?
Het beeld kost 275.000 BEF,
Kampenhout heeft dit er
graag voor over. De gemeente nam het initiatief
omdat de diepste genealogische wortels van de
beroemde componist in
onze gemeente liggen.
Een stukje geschiedenis
Na anderhalve eeuw
hebben geschiedkundige
vorsers de puzzel van
Beethovens stam kunnen
samenstellen.
Parochieregisters, gemeentearchieven en andere bronnen
bevestigden dat rond het jaar 1500 een rustige en letterlijk niet
al te slecht boerende Johan Van Beethoven werd teruggevonden in de buurt van het toenmalige Kampenhout. Hij wordt
algemeen beschouwd als de oudst bekende stamvader van de
componist.
In documenten staat alvast te lezen dat Johans zoon Mark in
1571 de armen van Kampenhout steunde. De zoon van Mark,
Aert Van Beethoven, kocht landerijen in de buurt en verdiende
de kost als landbouwer. Zijn vrouw, beschuldigd van hekserij,
kwam in 1595 op de brandstapel terecht. Aert Van Beethoven
zou gewoond hebben in de buurt van het kasteel Ter Loonst te
Relst. Vandaar in die buurt ons Aert Van Beethovenpad.

8

Opzoekingswerk van historici toonde inderdaad aan dat
Kampenhout terecht uitpakt met de titel “Beethovendorp”.
Tja, Kampenhout, zo gewoon… maar toch anders!

Had je bij de vorige editie ook zoiets van "Dit kan ik ook" of
"Jammer van de gemiste kans ?" Ben je creatief op het vlak van
schilderen, fotografie, beeldhouwen, pottenbakken of noem
maar op? Wil je graag eens met jouw werk naar buiten treden
en tentoonstellen?
U antwoordde op één of meerdere vragen JA? Dan ben jij de
persoon die we nodig hebben. Maak je naam en discipline
waarin je wilt tentoonstellen bliksemsnel bekend:
@ cultuur@kampenhout.be
" 016/65 99 54 (namiddag) - Claudine Moyson
Gsm 0474/99 14 45
Inschrijven kan tot 30 januari 2002. Wij hebben ruimte voor
7 kunstenaars. Er vlug bij zijn is dus de boodschap.

Twee honderdjarigen op een maand tijd. Dit mochten we niet laten voorbijgaan! Onze redactie ging op pad om de twee feestvarkentjes “op de rooster”
te leggen. Het waren zeer boeiende en aangename gesprekken. De kerngedachten willen we u niet onthouden:

Maria De Bruyn

Maria Smolders
Maria De Bruyn, beter
gekend als Roos De Bruyn,
werd
geboren
op
9 september 1901 in
Kampenhout als oudste
van 5 kinderen, waarvan er
nog 3 in leven zijn. Roos
stamt uit een sterk boerengeslacht. Haar twee zussen, respectievelijk 91 en
93 jaar zaten immers mee
aan de feestdis tijdens het
eeuwelingenfeest in zaal
Pax op Roos’ honderste
verjaardag.

Na haar huwelijk in 1922 met Ferdinand Verstraeten* blijft
Roos met haar man nog een jaar thuis inwonen. Tijden veranderen! Nadien verhuizen ze naar de Langestraat 32. Hier boerde het jonge gezin rustig verder in goede en kwade dagen. Het
huwelijk wordt gezegend met 4 kinderen. Roos woont er nu
nog tesamen met haar oudste zoon en zijn echtgenote.
* Ferdinand Verstraeten?
Rinkelt er een belletje?
Inderdaad, de Ferdinand
Verstraetenlaan is genoemd naar de overleden echtgenoot van
Roos. Hij zat in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en
werd op 20 juli 1944 gefusilleerd door de Duitsers. Als
blijvende nagedachtenis aan de moedige verzetsheld werd
op initiatief van de toenmalige burgemeester een straat naar
hem genoemd. De oorlogsjaren laten Roos natuurlijk niet los.
Indien ze in een teletijdmachine kon stappen zou ze liefst
terugkeren naar de tijd dat haar man zaliger nog leefde.
Roos is nog kranig en gezond voor haar leeftijd. Alleen het
gehoor en de benen willen niet zo goed meer mee. De actualiteit volgt ze van nabij door TV en krant. Haar reactie op de
terreuraanslagen in Amerika is dat de wereld nog nooit zo
slecht is geweest.
Een laatste vraag die ons allen stellig bezighoudt: Wat is nu
het geheim om eigenlijk zo oud te worden? Roos haalt haar
schouders op en antwoordt doodgemoederd: “niks!”
“En elke avond voor ’t slapengaan een elixirke”, fluistert
dochter Rachel er achteraan. ’t Is maar dat we het weten!

In tegenstelling tot haar leeftijdsgenote verblijft Maria
Smolders, beter gekend als
Marie van Panneke, al een
jaar in rusthuis Molenstee.
Marie zag het levenslicht
te Nederokkerzeel op
1 oktober 1901 als oudste
van 6 kinderen. Ze heeft
nog één broer die in
Erps-Kwerps woont. Na
schooltijd hielp ze mee op
het land. De boerenstiel is
haar dus niet vreemd. In
1925 trouwde ze met Jan
Van Haesendonck. Na de dood van haar echtgenoot in 1991
woonde ze nog een tijdje alleen in de Dorpelstraat.

FEESTEN

TWEEHONDERD KAARSJES

Ook Marie heeft heimwee naar de tijd van jaren van gelukkig
samenzijn met haar echtgenoot. “Je bent alles kwijt, als je
alleen komt te staan”, zegt ze. Alleen is ze evenwel niet. Haar
huwelijk werd gezegend met 1 dochter. Inmiddels heeft ze er
ook klein- en achterkleinkinderen bij. En de stamboom breidt
steeds maar verder uit. Maar zegt Marie: "Het is toch is niet
meer hetzelfde als vroeger".
De medebewoners en het personeel van het rusthuis geven haar
nog heel wat levensvreugde. Overdag doet ze nog een beetje
”het huishouden”. De rest van de dag brengt Marie meestal door
in de gemeenschappelijke zitruimte van het rusthuis waar de
oudjes ongetwijfeld mijmeren over de goede oude tijd.
Op 1 oktober vierde het rusthuis Molenstee feest. Marie was de
eregast.

Aan onze twee kranige eeuwelingen biedt het gemeentebestuur haar meest oprechte felicitaties aan. Wij hopen
dat ze nog lang bij ons mogen blijven!
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EEN TERUGBLIK OP …
Het Millenniumfeest

Het seniorenfeest

In de traditie van 1952, 1991 en 1996 slaagde de SintSebastiaansgilde er op 18 en 19 augustus 2001 nogmaals in
onze gemeente luisterrijke dagen te bezorgen die nog lang in
de herinnering zullen verder leven.

27 september 2001, een hoogdag voor onze senioren en
minder-validen. Niet minder dan 385 inwoners schreven in
voor een heuse feestnamiddag. Naast een heerlijke warme
maaltijd met soep, hoofdschotel en dessert konden zij genieten
van een sfeervol en wervelend showprogramma gebracht door
het Maria Tell gezelschap. De afwezigen hadden andermaal
ongelijk!

Zonder de inzet en steun van de deelnemende groepen en
de vele mensen achter de schermen was dit nooit gelukt. Wij,
lees: de Gildezusters en -broeders, het gemeentebestuur en
de toeristische dienst danken u van harte. Wij hopen ook in de
toekomst op uw hulp te mogen rekenen.

Het themaland van de 11-11-11 actie is dit jaar
Brazilië en meer bepaald de MST-beweging.
MST, de beweging van boeren zonder grond, kant
zich tegen het neoliberale landbouwbeleid van de
Braziliaanse president. Zij ontstond begin jaren
'80 en groeide inmiddels uit tot één van de grootste sociale bewegingen van Brazilië. Ze zijn vooral bekend om hun grondbezettingen waarbij honderden families braakliggende delen bezetten van
grootgrondbezit en een juridische procedure starten om de grond te onteigenen.

FEESTEN

WERELDFEEST 11-11-11

Sinds het ontstaan van MST zijn maar liefst 1.600
landerijen heroverd. Er wonen nu 250.000 families in definitieve nederzettingen. En de strijd
gaat nog steeds verder….
U wil ook uw solidariteit betuigen? Dat kan door
de kaartenverkoop te ondersteunen, een storting
te doen of het jaarlijks Wereldfeest bij te wonen.
Gedetailleerde informatie krijg je begin november
nog in de brievenbus of neem contact op met:
Kris Robberechts
Schildhovenstraat 33, Kampenhout
" 016/65 12 42
kris.robberechts@kampenhout.be
Vera Janssens
Kerkstraat 3, Kampenhout
" 016/65 71 99
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GELD

EURO HIER, EURO DAAR…
Van steeds meer producten wordt de prijs nog uitsluitend in
euro afgedrukt. Binnenkort is de euro immers de enige geldende munt in België. Hoog tijd dus om te oefenen en in euro
te leren denken. Denk er aan tijdig de inhoud van je zwarte sok
en spaarpot om te wisselen in euromunten!

€

Dit is het officiële teken van de euro.
De internationale code is EUR.
1 euro = 40,3399 Belgische frank.
Een euro wordt verdeeld in 100 cent

De juiste spelling
Uitgedrukt in een bedrag
1 euro 100 euro
1 cent 100 cent

Met een bepaald lidwoord
de euro
de euro's
de cent
de centen

Nuttig om weten
• Tussen 15 oktober en 15 november 2001 wordt u
uitgenodigd om de muntstukken uit uw spaarpotten in te
leveren bij de banken, De Post of de Nationale Bank van
België. Dat is de “Operatie Spaarpot”.
• Girale betalingen in BEF (cheque, overschrijving, krediet- en
debetkaarten) worden op 31 december 2001 stopgezet.
• Vanaf 15 december 2001 kan je euromunten aanschaffen bij
de banken, de Post, de grote openbare vervoersmaatschappijen en bepaalde werkgevers. De muntstukken zullen
verpakt zijn in een zakje de zogenaamde "eurominikit" dat
29 muntstukken bevat voor een totale waarde van €12,40
of 500 BEF. Let wel: Deze munten krijgen hun betaalkracht
pas vanaf 1.01.2002.

Euromuntstukken en -biljetten
Er komen 7 nieuwe bankbiljetten en 8 nieuwe muntstukken. De
biljetten hebben een waarde van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500
euro. De biljetten zijn groter naargelang de waarde stijgt. Ze
zijn identiek in alle landen van de Europese Unie.
Daarnaast verschijnen er muntstukken van 1, 2, 5, 10, 20 en 50
cent en 1 en 2 euro. Je kan ze gemakkelijk herkennen aan hun
grootte, kleur, gewicht en dikte. Eén zijde van de munt is identiek in alle deelnemende landen. De andere zijde is nationaal
en verschilt van land tot land. De "Belgische" euromunten kan
je wel in alle landen van de Europese Unie gebruiken.
Omrekeningstip
Je kan op een eenvoudige manier van Belgische frank (bij benadering) omrekenen naar de nieuwe munteenheid.
• Van BEF naar EUR
Het bedrag delen door twee - de uitkomst nogmaals delen
door twee en dit resultaat delen door tien.
100 BEF zet je zó om in euro =
100 : 2 = 50; 50 : 2 = 25; 25 : 10 = €2,5
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• Van EUR naar BEF
Het bedrag vermenigvuldigen met twee - de uitkomst nogmaals vermenigvuldigen met twee en dit resultaat vermenig
vuldigen met 10
€2,5 zet je zó om in BEF =
2,5 x 2 = 5; 5 x 2 = 10; 10 x 10 = 100 BEF
Rekenen maar!

• Gedurende één jaar, van 1 januari 2002 tot en met
31 december 2002, zal uw bank gratis en onbeperkt uw
Belgische franken aanvaarden om ze op uw rekening te
storten.
• De meeste geldautomaten verstrekken vanaf 1 januari 2002,
om middernacht, biljetten van €20 en daarna van €50. De
kleine coupures van €5 en €10 zijn vanaf dan verkrijgbaar
aan de loketten van de banken en de Post.
• Vanaf 1 januari 2002 kunnen de contante betalingen in EUR
plaatsvinden.
• De periode van dubbele geldcirculatie loopt van 01 januari
tot 28 februari 2002.
• De omwisseling van de munten en biljetten in Belgische
frank zal kosteloos zijn.
• De omwisseling van munten en biljetten kan tot
31 december 2002 bij de banken en de Post. Voor de munten kan je nog tot 31 december 2004 terecht bij de
Nationale Bank, terwijl voor de omwisseling van biljetten bij
de Nationale Bank geen beperking in tijd geldt.
Vanaf nu kan je reeds in euro betalen bij het gemeentebestuur!

€€€€

Het Eurolabel is...

De meest recente toetsenborden hebben een vaste toets met
het euroteken. Op het alfa-numeriek gedeelte op de toets met
de (5) en (%) vind je ook vaak de (€).

een zelfklever die een handelaar die de “Gedragscode betreffende de euro” ondertekend heeft, op het uitstalraam of binnen
in de winkel kan aanbrengen.

Als jouw software de euro ook ondersteunt, maar je hebt nog
geen euro-toets op je klavier kan je dit meestal oproepen met
één van de volgende toets-combinaties

GELD

Het Euro-teken op je toetsenbord

• (ALT) + 128
Hou de Alt-toets links van de spatiebalk ingedrukt en tik
de cijfers in op het ingeschakelde numeriek gedeelte van het
toetsenbord. Let op! Het Numlock-lampje moet branden.
• (ALT GR) + (5)
Hou de Alt-toets rechts van de spatiebalk ingedrukt en druk
daarbij op de (5) op het alfa-numeriek gedeelte van je
toetsenbord (boven de (R) en (T))
• (ALTGR) + (E)
Hou de Altgr-toets ingedrukt en druk daarbij op de (E)

De gedragscode bestaat uit 7 verbintenissen die de handelaar
tegenover zijn cliënteel aangaat:

• (CRTL) + (ALT) + (E)
Hou èn de CTRL- èn de Alt-toets ingedrukt en druk daarbij
op de (E)

1. de omrekeningskoers eerbiedigen;

Welke combinatie op jouw pc lukt, hangt af van de geïnstalleerde software. Proberen maar!

3. de € aanvaarden zonder bijkomende kosten;

Dan bestaat nóg de mogelijkheid dat u op uw beeldscherm het
euroteken wèl ziet maar dat de printer op dat punt een rechthoekje afdrukt. Dit kan je meestal oplossen door op Internet
een recente driver voor je printer te downloaden en te installeren.

4. de consument informeren;

2. de continuïteit van de contracten garanderen;

5. de dubbele prijsaanduiding BEF/€ hanteren*;
6. het personeel opleiden;
7. betalingen in € aanvaarden**
*: voor een voldoende groot assortiment producten en diensten
**: behalve als technische problemen dit beletten
Bedoeling is u te laten wennen in euro te denken (vb. bij prijsomzettingen) en de euro ook daadwerkelijk te gebruiken (met
cheque of bankkaart) door o.m. steeds correcte prijsomrekeningen toe te passen.
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INFORMATIEF

ADRESWIJZIGINGEN
vredegerecht
Ingevolge de hervorming van de kantons van de vredegerechten behoort Kampenhout met ingang van 1 september 2001
niet langer meer tot de bevoegdheid van het vredegerecht
Zaventem. Wij moeten voortaan naar het vredegerecht van
Vilvoorde. Hierbij geven we je de coördinaten:
Openingsuren
(werkdagen)
Bolwerkstraat 25
1800 Vilvoorde

" 02/251 03 71
" 02/251 71 50

8u30 tot 12u30
13u30 tot 16u00

VDAB

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW),
Directie Vlaams-Brabant, wijzigde op 1 september 2001
de tarieven voor laagverbruik of zogenaamd "huishoudelijk
verbruik". Hier zijn ze dan:
Jaarlijkse vaste vergoeding
1 340 BEF (€33,22)
Verbruik
- 15m2 gratis per jaar en per gedomicilieerde persoon op
het leveringsadres
56 BEF/m2 (€1,39)
- tot 1 200m2
- 1 201m2 tot 6 000m2
50 BEF/m2 (€1,24)
- 6 001m2 tot 60 000m2
42 BEF/m2 (€1,04)
- meer dan 60 000m2
39 BEF/m2 (€0,97)

Op 3 november 2001 verhuizen de bediendenopleidingen en
directie van de Regionale Dienst Beroepsopleiding Brussel naar
het hart van Europa.

Bedragen excl. BTW.

Nieuw adres:
Wetstraat 95
1050 Brussel

Bijkomende info op http://www.vmw.be

(De tariefwijziging werd op 10/01/2001 toegestaan door het Ministerie van
Economische Zaken.)

" 02/235 18 11
" 02/235 18 00

RVA
Vanaf 15 september 2001 zijn de diensten van de RVA,
Leopoldstraat 25A te Vilvoorde toegankelijk op volgende
dagen en uren:
• elke werkdag van 8u30 tot 12u00
• dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag
eveneens van 14u00 tot 16u00.
Telefonisch bereikbaar vanaf 8u30: " 02/255 01 10

NIEUWE FIETSROUTE
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DRINKWATERTARIEVEN

BRANDVEILIGHEID
Woningbranden veroorzaken heel wat menselijk leed. Naast de
enorme materiële schade lopen duizenden mensen jaarlijks
brandwonden op die vaak de dood tot gevolg hebben. Tegen
onheil ben je niet opgewassen, doch één goede raad: neem zelf
jouw veiligheid in handen en plaats een rookmelder.
Rookmelder
Een rookmelder is een klein apparaat dat werkt volgens het
principe "waar rook is, is vuur". Bij brand komen rook en
gassen vrij die giftig en dus dodelijk zijn. Een rookdetector
reageert op de rookverschijnselen door een scherp geluidssignaal te geven waardoor je vlugger kan reageren.

Op 9 september werd de "Witloofroute", een fietsroute van 39
km officieel geopend. De Gouverneur liet zich niet afschrikken
door de regen om de Witloofroute in te fietsen. Het is een
goed berijdbare route met uitsluitend vlak terrein door
Kampenhout, Boortmeerbeek, Steenokkerzeel, Vilvoorde en
Zemst.

Je plaatst best minimum één melder op elke verdieping van de
woning en zeker in de ruimte waar de deuren van de slaapkamers op uitgeven. Beter is natuurlijk dat je in elke slaapkamer
een rookmelder bevestigt. De keuken, badkamer, garage of
stookruimte zijn niet geschikt voor deze toestellen. Aangezien
rook stijgt, wordt een rookmelder bij voorkeur aan het plafond
bevestigd.

Het hele tracé is bewegwijzerd, beschreven en in kaart gebracht
door Toerisme Vlaams-Brabant. De brochure kost €1,75 (70,BEF) en is verkrijgbaar bij de gemeentelijke toeristische dienst
en in de openbare bibliotheek.

Autonome rookmelders vind je haast in elke grote doe-het-zelfzaak. De kostprijs schommelt van ca. €12,39 (500 BEF) tot
€22,31 (900 BEF). Kies steeds een goedgekeurd model. Test
geregeld het toestel met de speciale testknop en vergeet ook niet
tijdig de batterij te vervangen, anders heeft het toestel geen zin.
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Kinderhappening

✂Inschrijvingsformulier
• Naam en voornaam: ..............................................................................................................

Wanneer? Zaterdag 27 oktober 2001
Wat?
Enkele jongens en meisjes met gouden stembanden, 4 talentvolle jonge muzikanten en een dansgroepje. Levend en echt staan ze op het podium
voor al wie zich jong voelt en van muziek houdt.
Bovendien is MEEDOEN de boodschap: uit de bol
gaan, meezingen, mee dansen, er een feest van
maken,... Echt de moeite dus!
Voor wie? Alle Kampenhoutse kinderen vanaf 3 jaar
Waar?
Sporthal Berg
Deuren
14u00
Show
14u30 - einde: 16u30
Toegang: GRATIS - inclusief drankje en versnapering
Bijkomende info: Jeugddienst, N. Cleynhens " 016/65.99.75
Welzijnsdienst, H. Kemps " 016/65.99.31
Organisatie: Gemeentebestuur Kampenhout

Geboortedatum: ......./......./19.......
• Naam en voornaam: ........................................................................................
Geboortedatum: ......./......./19.......
• Naam en voornaam: ........................................................................................
Geboortedatum: ......./......./19.......
School: ..................................................................................................................
zal zeker aanwezig zijn op de Kinderhappening.
Terug te bezorgen vóór 23 oktober 2001
Aan je juf of meester in school;
Bij de Jeugddienst in de sporthal;
In de daartoe bestemde urne in de bibliotheek.
Gemeentehuis - dienst Welzijn 1ste verdieping;
Via www.kampenhout.be of www.kampenhout.be/jeugd
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WELZIJN

BORSTKANKERPREVENTIE
IN KAMPENHOUT
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij de
vrouw. De oorzaken van borstkanker zijn nog altijd niet bekend.
Een vroegtijdige opsporing is daarom heel belangrijk. De meest
betrouwbare manier om borstkanker in een vroeg stadium vast
te stellen is een mammografie of een röntgenfoto van de
borsten te laten nemen. Hierdoor worden reeds uiterst kleine
afwijkingen aan het licht gebracht waardoor vroegtijdige
behandeling mogelijk is. Bedoeling is dat alle vrouwen van 50
tot en met 69 jaar om de twee jaar een mammografie laten
nemen.
In 1999 organiseerde het gemeentebestuur reeds een grootschalige preventiecampagne. Niet minder dan 346 vrouwen uit
de doelgroep lieten een gratis mammografie nemen. Dit is
30,1 % van de doelpopulatie. Maar het kan beter. Bovendien is
het in jouw belang zoals blijkt uit de resultaten van de vorige
actie:
Geen afwijking
Goedaardige afwijking
Niet conclusief
Waarschijnlijk kwaadaardig
Kwaadaardig

291
46
6
2
1

Totaal

346

Op 15 juni 2001 startte officieel het Vlaams Programma borstkankeropsporing; vrouwen van 50 tot en met 69 jaar hebben
om de 2 jaar recht op een gratis mammografie indien dit
gebeurt in een erkende mammografische eenheid.
Nieuw
Behoor je tot de doelgroep (50 t/m 69)? Dan kan je voortaan
zelf kiezen hoe je instapt in het screeningsprogramma:
• Ofwel neem je contact op met je arts en vraag je een
verwijzingsbrief voor een mammografie in een erkende
"mammografische eenheid".
• Ofwel, indien je nog geen mammografie liet nemen,
ontvang je in januari 2002 een uitnodigingsbrief die je eraan
herinnert. In deze brief staat een voorstel van afspraak voor
het laten nemen van een mammografie in de mammobiel
die naar de gemeente komt of bij een erkende mammografische eenheid (de adressenlijst zit bij de uitnodiging).

16

Wanneer
De mammobiel komt in Kampenhout in de periode van
24 januari tot en met 4 februari 2002 en wordt opgesteld
op het gemeenteplein van Kampenhout.

Het onderzoek zelf
• Je meldt je aan met de uitnodigingsbrief, je SIS-kaart, een
kleefbriefje van het ziekenfonds en eventueel vroegere
mammografieën.
• De te onderzoeken borst wordt op een steunplaat gelegd
waarin de röntgenfilm zit.
• De borst wordt dan met een plaat aangedrukt. Dit kan eventjes onaangenaam zijn. Het is echter nodig om een scherpe
foto te kunnen maken en het is snel voorbij.
• Zodra de foto's van beide borsten klaar zijn, worden ze
gecontroleerd op kwaliteit.
• Je wacht nog even tot duidelijk is dat de opnamen technisch
in orde zijn.
Het hele onderzoek, met aan- en uitkleden erbij, duurt hooguit
een half uur. Alles verloopt rustig en vertrouwelijk.
Betrouwbaarheid
De mammografie gebeurt volgens strenge normen en met de
beste apparatuur. Twee radiologen bekijken, onafhankelijk van
elkaar, de foto's. Komen zij tot een verschillende vaststelling, dan
wordt het advies van een derde radioloog gevraagd. Zo wordt
het risico op een foutief resultaat haast volledig uitgesloten.
Nog vragen
- Voor vragen op medische grond neem je best contact op
met je huisarts of gynaecoloog
- Praktische info omtrent het screeningsproject bekom je op
het gratis oproepnummer "0800/95 114 of op de gemeentelijke welzijnsdienst bij H. Kemps " 016/ 65 99 31

VLAAMSE
ZORGVERZEKERING
Heb je er ooit bij stilgestaan wie jou zal verzorgen als
dat nodig is? Misschien komt er een dag dat je hulp
nodig hebt bij de simpelste dingen: opstaan, tanden
poetsen, de trap opgaan, boodschappen doen, …

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant voert van 15 september tot
15 november 2001 een actie om vaccinatie tegen pneumokokken
aan te moedigen bij 65-plussers.
Pneumokokken veroorzaken longinfecties. Vooral oudere mensen
zijn vatbaar voor de soms ernstige gevolgen van deze ziekte.
Het pneumokokkenvaccin moet slechts om de 5 jaar worden herhaald. De huisarts kan het vaccin samen toedienen met het jaarlijks
te herhalen griepvaccin. Vergeet niet dat de beste maand voor een
griepvaccin nog steeds oktober is.
In het provinciaal huis-aan-huisblad "De Vlaams Brabander" verscheen eind augustus een kortingbon. Met deze bon én een voorschrift van de huisarts kan elke 65-plusser een vaccin
aankopen in de apotheek voor slechts 500,- BEF. (€ 12,39)
Deze bon is geldig van 15 september tot 15 november 2001.
Bon gemist?
Geen nood. Je kan hiervoor nog terecht bij:
• de apotheek
• de gemeentelijke welzijnsdienst " 016/65 99 31
• het provinciebestuur " 016/26 73 30

INFOGIDS
Het S.I.T. ZeKaSte (Samenwerkingsinitiatief in de Thuiszorg Zemst
- Kampenhout - Steenokkerzeel) stelde in samenwerking met
enkele mutualiteiten en dienstencentra een zeer interessante
brochure samen omtrent "Sociale en Financiële Tegemoetkomingen aan ouderen en gehandicapten".

Tot nu toe moesten zorgbehoevenden de niet-medische kosten voor deze zorgverlening alleen dragen.
Dat verandert dankzij een nieuw initiatief van de
Vlaamse overheid: de Vlaamse zorgverzekering. Zo
kan de zorgbehoevende misschien familie of vrienden vergoeden voor hun goede zorgen. Er zijn nog
andere mogelijkheden. Het is stellig de moeite waard
dit even te onderzoeken.

WELZIJN

PNEUMOKOKKENVACCINATIE

Zorgkassen
Bepaalde niet-medische kosten kunnen voortaan gedeeltelijk worden
terugbetaald via de zogenaamde "zorgkassen". Deze worden opgericht
door een ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij en worden erkend
door de Vlaamse overheid die trouwens zelf ook een openbare Vlaamse
zorgkas opricht. De 8 zorgkassen zijn:
CM-Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579 - 1031 Brussel
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145 - 2500 Lier
OMOB-Zorgkas
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert II-laan 7 - 1210 Brussel
Zorgkas DKV BELGIUM
Belliardstraat 35 - 1040 Brussel
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint-Huibrechtstraat 19 - 1150 Brussel
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
Samen solidair
Vanaf 1 oktober 2001 dragen we samen bij aan de zorgverzekering. De
bijdrage is €10 per jaar. Iedereen die ouder is dan 25, is verplicht dit
bedrag te betalen aan een zorgkas.

Deze infogids omvat een overzicht van de tegemoetkomingen op
nationaal niveau en gemeentelijk vlak alsook alle mogelijke
tussenkomsten van de verschillende mutualiteiten.

Zo krijgt u een vergoeding
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet de zwaar zorgbehoevende die thuis wordt verzorgd vanaf 1 oktober zo snel mogelijk
een aanvraagformulier bij een zorgkas indienen. De eerste uitbetalingen
beginnen vanaf 1 januari 2002.

Je bekomt de brochure gratis op het S.I.T.-secretariaat bij
Berlinda Willems, Vanheylenstraat 14, 1820 Steenokkerzeel " 02/752.91.23 Je kan er terecht op maandag, dinsdag en
donderdag van 9u00 tot 12u00.

Wens je meer informatie?
Bel dan naar de Vlaamse Infolijn op het nummer 0800-3 02 01 of surf
naar www.vlaamsezorgverzekering.be. Een informatiegids getiteld
"20 vragen over de Vlaamse Zorgverzekering" kan je afhalen op de
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MILIEU

EERSTE KEUS
IN TWEEDEHANDS
OVAM organiseert i.s.m. de Koepel van Vlaamse
Kringloopcentra opnieuw een campagne om hergebruik en
kringloopwinkels onder de aandacht van het publiek te brengen. De campagne kadert in de algemene afvalpreventiecampagne. Kringloopwinkels spelen immers een belangrijke rol in
het afvalbeleid. In 2000 zamelden de kringloopwinkels in
totaal niet minder dan 17.013 ton (!) goederen in. Als dat niet
om "u" tegen te zeggen is!
Kringloopwinkel
Een kringloopwinkel zamelt afgedankte maar nog herbruikbare
goederen in. Indien gewenst, worden ze zelfs gratis thuis
opgehaald. Er is slechts één voorwaarde: een kringloopcentrum zamelt enkel goederen in die nog in goede staat verkeren.
Ze mogen niet stuk of tot op de draad versleten zijn. Wat je ook
kwijt wil, via de kringloopwinkel gun je jouw spullen vast nog
een tweede leven.
De ingezamelde goederen worden gesorteerd, eventueel hersteld en voor een zacht prijsje opnieuw verkocht. Iedereen
vindt er iets naar zijn smaak en … budget. Wat de één kwijt wil,
daar is de ander nu net naar op zoek.
27 oktober: Dag van de kringloopwinkel
De kringloopwinkels nodigen je die dag uit om kennis te komen
maken. Onbekend is immers nog steeds onbemind. Tijdens
deze opendeurdag worden eveneens allerhande activiteiten op
het getouw gezet zoals wedstrijden, speciale kortingen, rondleidingen achter de schermen, extra ophalingen, …
Vraag bij de Vlaamse infolijn op het nummer 0800/3 02 01
gratis een brochure aan met adressen uit je regio. Je verneemt
er ook welke activiteiten gepland zijn. Alle info bekom je
eveneens bij http://www.kringloop.net. Jij komt toch ook?
Aanvaardingsplicht elektrische en elektronische toestellen
Sinds 1 juli 2001 is de verkoper van een nieuw apparaat
verplicht het oude toestel van de koper terug te nemen. Nog
herbruikbare toestellen kunnen eveneens naar de kringloopcentra worden gebracht. Zij worden in een regionaal hergebruikcentrum opnieuw op punt gesteld en krijgen een label met
het logo "revisie" opgespeld. Dit betekent dat je bij aankoop
nog drie maanden garantie bovenop krijgt.
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NEEN AAN
HONDENPOEP
Openbare plaatsen zoals stoepen, parkings, … e.d.m. worden
regelmatig bevuild door hondenpoep. Dit is voor niemand
prettig. Uit hygiënisch oogpunt en beroep doende op uw burgerzin vragen wij de trotse eigenaars van viervoeters om even
oplettend te zijn.
Gebeurt er toch een ongelukje? Wil je dan zo vriendelijk zijn
om de "grote boodschap" zelf op te ruimen. Zo komt iedereen
met propere schoenen thuis. Alvast bedankt!

KIPPENPROJECT

Het voorkomen van afval is de belangrijkste doelstelling van
het afvalbeleid. Uit de cijfers van de hoeveelheden selectief
ingezamelde afvalstoffen blijkt dat vorig jaar in totaal
4.971.110 kg afval werd ingezameld waarvan 48,70% groenten,
fruit- en tuinafval. (GFT). Dit moet anders!!
Om de hoeveelheid GFT-afval in Kampenhout drastisch te doen
slinken besliste de gemeenteraad in samenwerking met buurgemeente Steenokkerzeel een "Kippenproject" op poten te zetten waarbij aan de inwoners gratis 2 of 3 leghennen worden
aangeboden. Je hebt de keuze uit gewone leghennen of leghennen afkomstig uit legbatterijen. Statistieken leren ons dat
één kip jaarlijks ca. 65 kg groenafval verwerkt. Dit is misschien
DE oplossing om de afvalberg een halt toe te roepen.

Aanvraagformulier
JA, ik wens mee te werken aan het kippenproject van de
gemeente Kampenhout en wens gratis kippen te ontvangen
o Ik verkies twee/drie * gewone leghennen

MILIEU

MET KIPPEN DE AFVALBERG VERMINDEREN!

o Ik verkies twee/drie * leghennen afkomstig uit legbatterijen
(*) schrappen wat niet past

Indien je op dit aanbod wilt ingaan, moet je wel in de tuin minstens een ruimte van 6m2 vrijmaken voor het installeren van
een degelijk kippenhok. Hou ook even rekening met de buren.
Kippen kunnen immers voor overlast zorgen. Jammer genoeg
verbieden bepaalde verkavelingsvoorschriften het houden van
kippen. Bij twijfel, neem je best contact op met de stedenbouwkundige dienst.

Naam:

De vermoedelijke afhaaldatum is gepland in het voorjaar 2002.
Exacte plaats en tijdstip worden later meegedeeld.

" 016/

Aanvragen
Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit uiterlijk vóór 15
december 2001 aan de milieudienst

e-mail :

Straat:
nr.
1910 KAMPENHOUT

GSM

Adres: F. Wouterslaan 8, 1910 Kampenhout
" 016/65 69 58
@ milieudienst@kampenhout.be

✂

Infovergadering
Op 23 november 2001 om 19u30 gaat een infovergadering
door in de raadszaal (Gemeentehuisstraat 16) waar het kippenproject van A tot Z wordt toegelicht. Naast de situering van
de actie in een ruimer kader inzake afvalproblematiek en sensibilisering, krijg je ook een heleboel praktische tips i.v.m. het
kweken, houden en verzorgen van kippen. Het laatste item
handelt over legbatterijkippen.
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MOBILITEIT

DE LIJN IS ER VOOR JOU
Op 24 september 2001 verhuisde
De Lijn Vlaams-Brabant naar Leuven.
Hier enkele nuttige coördinaten:
De Lijn Vlaams-Brabant
Martelarenplein 19
3000 Leuven
Dienstregelingen
" 016/31 37 37
" 016/31 37 12

Abonnementen
" 016/31 37 20
" 016/31 37 25

website: http:www.delijn.be/
Lijn- en regiofolders
Wens je een volledig overzicht van een specifieke lijn?
Vraag een gratis lijnfolder op de bus. Je kan deze lijnfolder ook
bekomen aan 10 BEF (€ 0,25) / folder in volgende handelszaken:
AD Delhaize
Stationsstraat 64
Kampenhout
De Spar
Kerkstraat 33
Kampenhout
Poels
Haachtsesteenweg 100
Berg
Raymaekers
Peperstraat 136
Nederokkerzeel
Wens je een overzicht van een hele regio? Bestellen kan op het
nummer 016/31 36 95 een regioboek aan 50 BEF (€ 1,25) / per
regio (keuze tussen Pajottenland, Noord-West Brabant, NoordOost Brabant, Hageland, Leuven en/of Overijse).
Nieuw
De "Buzzy Pazz" is zonder twijfel de voordeligste formule voor
jongeren onder de 25 jaar die regelmatig met bus en tram willen reizen! Wil je er meer over weten? Neem dan contact op
met de dienst abonnementen of bezoek de website van De Lijn.
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De studentenlijnen naar Leuven
Vanaf 23 september 2001 rijden de studentenlijnen opnieuw
naar Leuven. Deze bijzondere lijnen zijn ideaal voor studenten
die in Leuven op kot zijn. De heenritten zijn voorzien op zondagavond en de terugritten op vrijdagavond. Het zonetarief is
van toepassing. Wij willen u de haltes en dienstregeling niet
onthouden.
HALTES
Zemst, Dorp
Weerde, Kerk
Elewijt, Diependaalstraat
Elewijt, Kerk
Perk, Kerk
Melsbroek, Thenaertstraat
Steenokkerzeel, Oud Station
Berg, Oud Station
Kampenhout, Kerkstraat
Nederokkerzeel, Kerk
Erps, Kerk
Everberg, Aan de Leeuwen
Meerbeek, Gemeentehuis
Bertem, Oud Station
Heverlee, campus Arenberg III
Heverlee, Campus Arenberg II
Heverlee, Kantineplein
Heverlee, Station
Leuven, Naamsepoort
Leuven, Sportcentrum
Leuven, Sint Rafaëlkliniek
Leuven, Fochplein
Leuven, Station IC/IR

Dienstregeling
OP ZONDAG
19.30
22.00
19.33
22.03
19.35
22.05
19.37
22.07
19.40
22.10
19.42
22.12
19.45
22.15
19.47
22.17
19.48
22.18
19.52
22.22
19.55
22.25
20.03
22.33
20.05
22.35
20.14
22.44
20.23
22.53
20.25
22.55
20.27
22.57
20.31
23.01
20.33
23.03
20.35
23.05
20.37
23.07
20.39
23.09
20.41
23.11

AANTAL
ZONES
7
7
6
6
5
5
5
4
5
4
3
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HALTES
Leuven, Station IC/IR
Leuven, Fochplein
Leuven, Sint Rafaëlkliniek
Leuven, Sportcentrum
Leuven, Naamsepoort
Heverlee, Station
Heverlee, Kantineplein
Heverlee, Campus Arenberg II
Heverlee, campus Arenberg III
Bertem, Oud Station
Meerbeek, Gemeentehuis
Everberg, Aan de Leeuwen
Erps, Kerk
Nederokkerzeel, Kerk
Kampenhout, Kerkstraat
Berg, Oud Station
Steenokkerzeel, Oud Station
Melsbroek, Thenaertstraat
Perk, Kerk
Elewijt, Kerk
Elewijt, Diependaalstraat
Weerde, Kerk
Zemst, Dorp

Dienstregeling
OP ZONDAG
15.00
19.00
15.02
19.02
15.04
19.04
15.06
19.06
15.08
19.08
15.10
19.10
15.14
19.14
15.16
19.16
15.18
19.18
15.27
19.27
15.36
19.36
15.38
19.38
15.46
19.46
15.49
19.49
15.53
19.53
15.54
19.54
15.56
19.56
15.59
19.59
16.01
20.01
16.04
20.04
16.06
20.06
16.08
20.08
16.11
20.11

AANTAL
ZONES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
3
4
5
4
5
5
5
6
6
7
7

De eerste schooldag
Afscheid nemen van mama en papa is niet zo moeilijk als je van
de juf een leuk knuffeltje krijgt.

ONDERWIJS

KAMPENHOUTSE GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

Eerste turnles
Voortaan gaan 4 extra
lestijden per week naar
bewegingsopvoeding.

Oefening baart kunst…

Kinderverzorgster in de kleuterschool
Vanaf 1 september 2001 kan elke kleuterschool beschikken over een kinderverzorgster voor minimum 8u/week.
Katrien Vandael werd aangesteld voor het gemeentelijk
en het vrij onderwijs. Zij zal de kleintjes bijstaan op verschillende vlakken (opruimen, eten, begeleiding bij uitstappen, …). Het pedagogisch aspect blijft voorbehouden
voor de kleuterjuffen zelf.
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SPORT

SPORTACADEMIE

PETANQUECLUB
Sinds medio juli 2001 is er de mogelijkheid om petanque te
spelen in de tuinen van de voormalige pastorie. Door de grote
interesse werd een voorlopige club samengesteld met een
twintigtal deelnemers, onder de naam: “PetanKa”. Het voornaamste doel is het beoefenen van de petanquesport in een
vriendschappelijke sfeer.
Tijdens de wintermaanden speelt men elke woensdag van 18u.
Ondertussen wordt uitgekeken naar bespeelbare, overdekte en
verlichte speelbanen om heren én dames in de mogelijkheid te
stellen hun geliefkoosde sport onder alle weersomstandigheden te laten beoefenen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen ter plaatse of op
het nummer 0474/95 22 10.

Kampenhout werd door de Vlaamse Regering uitgekozen om
een pilootproject op te starten i.v.m. de bevordering van de
algemene bewegingsopvoeding van de jongeren in de leeftijdscategorie tussen 2,5 en 16 jaar. Bedoeling is een goed jeugdsportbeleid uit te bouwen waar quasi elke jongere zich kan in
terugvinden.
Hiervoor worden de krachten van de sportpromotor, het
gemeentebestuur en de sportdienst, alle Kampenhoutse
scholen en clubs of verenigingen gebundeld. Wij kregen reeds
heel wat positieve reacties uit diverse hoeken. Doe jij ook mee?

Sportzapper worden in je eigen Gemeente
Betekent
• Doorstroming coördineren naar bestaande clubs,
verenigingen en organisaties.
• Deze partners integreren in het activiteitenaanbod van de
academie.
• Een variatie van sporten aanbieden waardoor jongeren beter
kunnen kiezen voor een bepaalde sport(club) naargelang
hun interesse of aanleg.
Iets voor jou
• Je bent een jongere van 10 tot 14 jaar
• Je bent vrij dinsdag en donderdag van 16u00 tot 18u00 en
kan naar de sporthal in Kampenhout of een andere locatie
in functie van de activiteit komen.
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Meer info
Bekom je op de gemeentelijke sportdienst bij Lut Daenen
(sportpromotor) of Elke Buelens (sportfunctionaris) " 016/65 99 75 of mail naar sport@kampenhout.be.

EINDEJAARSJOGGING
De eindejaarsjogging ten voordele van
Ons Tehuis Brabant vindt plaats op
16 december 2001. Er wordt gelopen
in verschillende reeksen:
Afstand
600 m
1.600 m
5,5 km
11 km

Vertrek
14u00
14u15
15u00
15u00

Bijkomende informatie betreffende deze organisatie van Joka
in samenwerking met Spo-re-ka bekom je op de sportdienst
" 016/65 99.75 of mail naar: sport@kampenhout.be.

Vanaf 1 oktober 2001 ondervraagt het Nationaal Instituut voor
de Statistiek (NIS) de gehele algemene Belgische bevolking.
De "Algemene socio-economische enquête" vervangt de
vroegere tienjaarlijkse volkstelling en graaft dieper.
Waarom
Wereldwijd worden dergelijke bevragingen genoteerd onder de
noemer van Volks- en Woningtelling.
Deze enquête is een waardevolle gegevensbron voor de ganse
samenleving. De resultaten ervan zijn cruciaal voor de beleidsautoriteiten op alle machtsniveaus, de internationale instellingen, de wetenschappelijke wereld, alsook voor grote en
kleine ondernemingen en privé-personen. Zij kunnen een
serieuze impact hebben op o.a. het (lokale) werkgelegenheidsbeleid, het woonbeleid en de mobiliteitsproblematiek
Wie neemt deel
Alle inwoners van België die op 1 oktober 2001 in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven worden bevraagd.
Twee soorten formulieren worden per post naar de woonplaats
verstuurd. Per gezin ontvang je één woning/huishoudformulier evenals een individueel formulier voor elke persoon.
Voor kinderen geboren na 31 december 1995 is geen
individueel formulier bijgevoegd.
Het is bij wet verplicht eraan deel te nemen.

Procedure
De formulieren werden eind september verspreid. Zend je ze
niet tijdig ingevuld terug, krijg je een herinneringskaart en
later een aangetekend schrijven. Helpt dit niet dan komt er een
enquêteur over de vloer. Voor de halsstarrige dwarsliggers is
een fikse boete voorzien.
Formulieren kwijt of niet ontvangen
Reserveformulieren kan je bekomen op de gemeentelijke
bevolkingsdienst (gewone openingsuren).
Wanneer zijn de resultaten bekend
Vanaf begin 2002 worden de eerste gegevens over de
bevolking verwacht. Eind 2002 zou de informatie over de
huishoudens en woningen klaar zijn. Volledig gedetailleerde
gegevens over de personen zijn voor eind 2004.
Nog vragen

VOLKSTELLING

ALGEMENE SOCIO-ECONOMISCHE
ENQUÊTE 2001

Hier kan u terecht:
Groen nummer:
Website:
e-mail adres:

0800/92 548
http://enquete2001.be
enquete2001@statbel.mineco.fgov.be

Welke vragen
Het individueel formulier bevat vragen over gezondheid,
vruchtbaarheid, opleidingsniveau, beroepsactiviteiten en
dagelijkse verplaatsingen naar werk of school.
Op het woning/huishoudformulier worden vragen over de
staat en het comfort van de woning gesteld, alsook een
bijkomende inlichting over verwantschap en over jonge
kinderen.
Bescherming van de gegevens
Enkel het NIS is gemachtigd om de verzamelde gegevens te
verwerken. De identificatiegegevens worden apart bewaard.
De antwoorden worden anoniem behandeld. De personeelsleden van het NIS zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim.
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ACTIVITEITENKALENDER
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Oktober 2001

Zondag
14.10.2001
• Vakantiegenoegens Kampenhout Wandeling vierkantshoeve
Woensdag 17.10.2001
• KVLV Relst - Wenskaarten maken
Donderdag 18.10.2001
• KVLV Relst 50+ - Kookles
Zaterdag 20.10.2001
• Koninklijke Fanfare “ De Toonkunst “
Berg in concert - Sporthal Berg aanvang 20uur
Woensdag 24.10.2001
• KVLV Relst - Wenskaarten maken
Zaterdag 27.10.2001
• Kinderhappening - Aanvang: 14uur Gemeentewegel 2 - Berg
Dinsdag
30.10.2001
• KVLV Relst - Bloemschikken

November 2001

Zaterdag 10.11.2001
• 11.11.11-actie - Derde Wereldfeest
sporthal Berg
Woensdag 14.11.2001
• KVLV Relst - Kookles
Donderdag 15.11.2001
• KVLV Relst 50+ “Over gehoorstoornissen
bij het ouder worden”
Zaterdag 17.11.2001
• Brava - Veilinghal, Leuvensesteenweg 22
De Nacht van Kampenhout - optreden
“The Travelling Woodstock Show” - Aanvang: 21u
Organisatie: SK Kampenhout
Vrijdag
23.11.2001
• Vakantiegenoegens Kampenhout “Rond de wereld met de fiets”: diavoorstelling
door Nicole De Wilde en Ingrid Dierckx

December 2001

Zaterdag 01.12.2001
• Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw zaal de Vlaamse Leeuw “Sinterklaasconcert“
Woensdag 05.12.2001
• KVLV Relst - “Sinterklaasfeest“ voor kinderen
aanvang: 14 uur
Zaterdag 08.12.2001
• VGSK Kampenhout - Kwisavond voor kinderen
en volwassenen - zaal Pax aanvang 19 uur
Woensdag 12.12.2001
• KVLV Relst - Kookles: Aperitiefhapjes
Maandag 17.12.2001
• KVLV Relst - EURO ism de Landelijke Gilde

Vrijdag
21.12.2001
• Kerstconcert - Kerk Buken van KVLV &
Landelijke Gilde Buken - Optreden zangkoor
“Andante” uit Perk - aanvang 20u Inlichtingen & reservatie:
Robert Tonné : 016/60 32 66
Vrijdag
28.12.2001
• Vakantiegenoegens Kampenhout 3-daagse naar Londen

januari 2002

Woensdag 09.01.2002
• KVLV Relst - Slipover breien
Woensdag 16.01.2002
• KVLV Relst - Kookles
Zaterdag 12.01.2002
• Burgemeestersbal - Sporthal Kampenhout,
aanvang 21uur
Woensdag 23.02.2002
• KVLV Relst - Handwerkles
Donderdag 24.02.2002
• KVLV Relst 50+ - Feestelijk Koken

februari 2002

Zaterdag 02.02.2002
• VGSK Kampenhout - Restaurantdagen
Zondag
03.02.2002
• VGSK Kampenhout - Restaurantdagen
Woensdag 06.02.2002
• KVLV Relst - Handwerkles
Donderdag 07.02.2002
• KVLV Relst - Gewestvergadering Eetstoornissen
Woensdag 20.02.2002
• KVLV Relst - Handwerkles
Donderdag 21.02.2002
• KVLV Relst - 50+ Brandwonden voorkomen en
verzorgen
Zondag
24.02.2002
• KVLV Relst - Alleenstaanden in Relst

Maart 2002

Zaterdag 02.03.2002
• Muziekconcert - Fanfare De Vlaamse Leeuw Zaal de Vlaamse Leeuw
Woensdag 06.03.2002
• KVLV Relst - Handwerk
Maandag 11.03.2002
• KVLV Relst - Feestvergadering
Donderdag 21.03.2002
• KVLV Relst 50+ - “Ons leven als vrouw en
moeder betekenis geven”

April 2002

Zondag
21.04.2002
• VGSK-Kampenhout - Fietsenverkoop
Donderdag 18.04.2002
• KVLV Relst 50+ - Bedrijfsbezoek

Mei 2002

Van woensdag 1 mei t/m zondag 5.05
• 7 Kampenhoutse Kunstenaars
Donderdag 16.05.2002
• KVLV Relst - Omgaan met depressies

juni 2002

Zondag
02.06.2002
• VGSK Kampenhout - Boswandeling
Zondag
23.06.2002
• VGSK Kampenhout - Schoolfeest en barbecue

Augustus 2002
Zondag
25.08.2002
• Landbouwdag

Volgende activiteiten worden wekelijks /
maandelijks ingericht :
• YOGA
KVLV - Kampenhout – Iedere maandag van 19u30 tot
21u00 Turnzaal VGSK
• BLOEMSCHIKKEN
KVLV - Nederokkerzeel : elke 2de donderdag van de
maand oktober tot mei - vanaf 19u30
KVLV – Relst: elke laatste woensdag van de maand
september tot mei om 13u30 en om 19u30
KVLV – Kampenhout: Elke 3de donderdag van de
maand september tot juni
• TURNEN
KVLV Nederokkerzeel : elke maandag van de maand van
oktober tot en met december
KVLV Relst : elke dinsdag van de maand - Zaal VGSKparkschool
Sporthal Berg elke woensdag van 19u00 tot 20u00
herenturnen en van 20u00 tot 21u00 damesturnen
KVLV Kampenhout : iedere dinsdag van 20u00 tot
21u00
• FIETSEN:
KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout
elke maandag vanaf juni t/m augustus van 19u00 tot
22u00
KVLV Relst: Elke donderdag van 7 juni t/m 30 augustus
vertrek - 19u00 Park van Relst
• KAARTEN:
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden
Elke 1e donderdag van de maand in café Sint-Jozef te
Relst vanaf 13u30

