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PLAATSELIJKE OPENBARE BIBILIOTHEEK KAMPENHOUT
HOOFDBIBLIOTHEEK CAMPUS

Wijziging openingsuren vanaf 1 juli 1990:
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 (in plaats van 15.00 - 17.00)

De Regie der Posterijen deelt ons mee dat vanaf 1.10.1990 het nieuwe postnummer voor
Kampenhout - Berg • Buken en Nederokkerzeel 1910 zal worden

Het Gemeentebestuur van Kampenhout beschikt over een telefax.
Faxnummer: 65.69.58

HET BELGISCHE RODE KRUIS
Hiermede willen wij u op de hoogte brengen van de herstructurering van het oproepsysteem van het Belgische Rode Kruis.
Sedert begin 1989 beschikt het Belgische Rode Kruis in de Vlaamse Gemeenschap overö centrale dispatchings die 24 uurop 24 uur,
permanent beschikbaar zijn via hel telefooneenheidsnummer 1911.
Deze dispatchings bestrijken d.m.v. een radionet met 12 vaste zendposten het ganse Vlaamse landsgedeelte.
De dispatchings beheren 250 ziekenwagwts, die vooral instaan voor het secundair ziekenvervoer, evenals dringend transport in
opdracht van de dienst 100,
Het eenheidsnummer 1911 is echter niet alleen een telefoonnummer voor het aanvragen van ziekenvervoer ; het is tevens het
alarmnummer van de Rode Kruis hulpdiensten in geval van ramp.

OPENINGSUREN INFO - BUREAU VAN HET GEWESTELIJK

WERKLOOSHEIDSBUREAU VILVOORDE
Wegens dienstnoodwendigheden zal de INFO - balie van hel G ,W. B , Vifvoorde vanaf 1 september 1990 tot en met 31 december
1990 in de namiddag gesloten zijn.

iii 2de Jaargaiig - Nr, 2- uitg.: M, Verhoeven, burgemeester



urgeflijke Stand

GEBOORTEN :

Speltdoorn Leatttia, 13.10.89 dochter van Alain en
van Greta Griel - Bols Lucas. 5.12.89 zoon van Andé
en van Gemma Dockx - Van den Hauten Kejo, 7.12 89
zoon van Georges en van Patrlcia Vanermen - LIekens
Nele, 19.12.89 dochter van Etienne en van Annick
Willems - Janssens Kelly, 23.12.89 dochter van Frans
en van Ingrid Delafaill - Vandertwee LIen, 30.12.89
dochter van Mare en van Maria Cloet - Verschueren
Niels, 4.1.90 zoon van Eddy en van Carine Ytterhoeven
- Vanthienen Sofie, 6.1.90 dochter van Geert en
Lutgarde Van Gompel - Mathijs Sven, 9.1.90 zoon van
Rogeren van Sonja MIchiels - Feyaerls Sarina, 9.1.90
dochter van Mare en van Karin Vanhaile - Simons
Maikel, 25.1.90 zoon van Patrick en van Tania Colman
• Janssens Jef, 4.2.90 zoon van André en van Gerlinde
De Schutter - Vandenschrieck KenjI, 6.2.90 zoon van

Patrick en van Francine Geveiers - Heymans Jeroen,
7.2.90 zoon van Erik en van Antolnette Trigalet • Od-
dery Davy, 11.2.90 zoon van Danny en van Diana Van
Den Berghe - Lambrechts Jonas, 14.2.90 zoon van
Florent en van Mia Degroote - Nijs Mariska, 14.2.90
dochtervan Werneren Murielle Moerenhout-Vander-
sloten Evelien, 21.2.90 dochter van Jozef en van Myr-
iam Gelaude - Detramasure Kevin, 21.2.90 zoon van

Mare en van Josée Geevels - Leroy Wiiliam, 21.2.90
zoon van Guy en van Danielle Palacln-Danthine - De
Coster Nick, 22.2.90 zoon van Mario en van Monica
Goolaerts - Jottler Ellne, 23.2.90 dochter van Dirk en
van Myriam De Goninck - Hubrechts Llen, 24.2.90
dochter van Hubert en van Grietje De Koninck - Nys
Mellssa, 24.2.90 dochter van Guy en van Lydia Vry-
daghs - Van Assche Lesiey, 25.2.90 dochter van
Frans en van Garine Pasternak - De Smet Constant,

26.2.90 zoon van Laura De Smet - Van Dessei Lynn,

1.3.90 dochter van Eddy en van Ingrid Verstraeten -
Hofmans Dieter,3.3.90 zoon van Alexis en van Joëlle
Golet - Geysemans Thomas, 10.3.90 zoon van An-
dreas en van Ghristiane Degreeff - Meeus Anke, 17.3.90
dochter van Daniël en van Diane Knuts - Smets Camille,

19.3.90 dochter van Stephan en van IsabelleZnamensky
- Paeps Wouter, 23.3.90 zoon van Freddy en van
Anne-Marie Willems - Smets Jonas, 25.3.90 zoon van

Georges en van Bernadette De Ble - Defever Evelyne,
28.3.90dochtervan Mare en van Christel Eyletten-Ter-

claevers iris, 2.4.90 dochter van Eric en van Anna
Dalle - Van Kelt Tim, 6.4.90 zoon van Patrick en van
Ann Engels - Crowet Julie, 8.4.90 dochter van Domin-
Ique en van Sabine Persoon - Quataert Sam, 10.4.90
zoon van Walter en van Denise Pauwels - Poels Kim,

13.4.90 dochter van Wim en van Anita Vogelaers - Pira

Karllynn, 13.4.90 dochter van Luc en van llona Gevaert
- Rommeiaere Charlien, 15.4.90 dochter van Daniël en
van Lutgarde Wilberts - Geets LIesbeth, 16.4.90 doch
tervan Mare en van Garina Geens - De Nys Len, 16.4.90
zoon van Ghristlan en van Hilde Sas - Praet Naomi,
20.4.90 dochter van Patrick en van Krista Geveiers -
Vanhorenbeeck Yannick, 25.4.90 zoon van Rudi en
van Krlstien Gillis - Dhooghe Alexandra, 1.5.90dochter
van Alain en van Brigitte Debacker - Dekeyser Koen,
1.5.90 zoon van Bruno en van Lydia van Dyck - Van
Ingelgom Elien, 7.5.90dochter van Rudi en van Glaudine
Vranckx - Vandermotten Tom, 14.5.90 zoon van Yves
en van Nadine Paeps -Vandenwijngaert Evert, 20.5.90
zoon van Dirk en van Marleen Cleynhens - Borremans
Karen, 28.5.90 dochter van Dany en van DeniseVerlin-
den - Ockerman Niels 12.6.90 zoon van Frank en van
Van Grembergen Ingrid - Louage Sara, 27.6.90 dochter
van Filip en van Jacqueline Verheyden - Marynissen
Pielerjan, 28.6.90 zoon van Dirk en van LIna Bogman -
Verbrigghe Stef, 29.6.90 zoon van Jos en van Ghrista
Janssens.

HUWELIJKEN
Defever Mare {Kokzijde) - Eylette Christel, 13.1.90
Quisthoudt Eric - Feyens Carla, 16.6.90 Vanmolkot
Marcel (Leuven) - Lemmens Florida, 2.3.90 Liekens
Guido - Mlseur Rita, 10.3.90 Temmerman Yves - Coe-
lenbler Genevleve (Kortenberg), 17.3.90. Verrijt Rudi
-Van Steenweghen Nadine, 24.3.90.Janssens Werner
- Schoevaerts Eise (Zemst), 30.3.90. Bogaert Roe-
iand - Vandaei Maria, 30.3.90. Cauwenberghs Dirk
(Mechelen) - Buelens Katia, 7.4.90. Van Audenhoven
Kristlaan - Poelmans Ingrid (Mechelen), 7.4.90. Le-
filon Freddy - Deman Elisabeth, 14.4.90. Vereyken
Johan - Jodts Joke, 21.4.90. Broos Jozef (Tielt-Winge)
- De Bruyn Miranda, 27.4.90. Bostoen Phiiippe (Lub
beek) - Saelens Joëlle. 28.4.90. Genoe Johan (Tienen)
- Heyndels Hilde, 4.5.90. Boels Mare - Van Asbroeck
Lydia, 4.5.90. Van Nuffelen Rudiger (Haacht) - De
Weerdt ingrid,15.5.90. Bourgoignie MIchei (Asse) -
Stroop Anne, 19.5.90. Verdrengh Mare (Zemst) - Van
Bael Ingrid, 23.5.90. De VIsscher Luc- Dulak Brigitte,
26.5.90. Heivers Ludovicus - Zemmourl Faouzla,
2.6.90. Van Ingelgom Mare -Tobback Nadine, 7.6.90.
Deicommune Eugeen - Hermans Rosette, 9.6.90. van
den Boomgaard Bené - Bruneei Véronique, 16.6.90.
Sanfrinnon Serge (Zaventem) - Verbist Frieda, 22.6.90.
Meuiemans Luc (Evere) - Huens Karina, 23.6.90. Nys
Werner - Moerenhout Murleiie, 30.6.90. Van Camp
Marcel (Leuven) - De Cuber Gerarda, 30.6.90. Chris-
tiaens Benjamin (Zemst) - Verhaegen Christine,
30.6.90. Vereerstraeten Mare - Van Remoortei Mari-
anne 30.6.90.



urgerlijke Stand

OVERLIJDENS

De Koninck Josephus, 15.12.89 te Bonheiden - Van-
halle Pleter, 23.12.89 te Bonheiden - Van Asch Joan-
nes. 27.12.89 te Kampenhout - Buelens Augustlnus,
30.12.89 te Lubbeek - Naeyaert Patrick, 7.1.90 te Kam
penhout - Janssens Josephus, 8.1.90 te Kampenhout
- Verstraeten Elisabeth, 12.1.90 te Kampenhout - Ver
bist Joanna, 13.1.90 te Mechelen - Cool Alphonsus,
15.1.90 te Kampenhout - Lanclers Frans, 17.1.90 te
Bonheiden - Verboomen Joannes, 17.1.90 te Herent -
Schoevaerts Petrus, 18.1.90 te Bonheiden - Dochez
Jean, 21.1.90 te Caipe (Spanje) - Verbeek Ghlsialne,
21.1.90te Leuven-Verbist Dorothea, 26.1.90te Meche
len - Marine Gulllelmus, 1.2.90 te Kampenhout - De
Smedt Joanna, 4.2.90 te Kampenhout - Van der Wilt
Maria, 10.2.90 te Leuven - Haesaerts Albert, 16.2.90 te
Leuven - Laurehs VIctor, 18.2.90 te Leuven - Van
Steenwinckel Anne, 19.2.90 te Kampenhout - Vanden
Wyngaerd Philomena, 19.2.90 te Vilvoorde - Bruyneel
Jan, 22.2.90 te Vilvoorde - De Greef Carolus, 26.2.90 te
Mechelen - Vercammen Maria, 28.2.90 te Kampenhout
•Peelaerts Franclscus, 28.2.90te Mechelen-Vanwed
dingen Albert, 3.3. 90 te Kampenhout - Verhoeven
Ludovica, 3.3.90 te Bonheiden - Boogmans Anna,
10.3.90 te Mechelen - Gllls Juul, 11.3.90 te Kampen
hout - De Cock Joannes, 13.3.90 te Leuven - Vanden
Baick Maria, 25.3.90 te Vilvoorde - De Coster Llvlnus,
30.3.90 te Bonhelden - Verbeten Maria, 31.3.90 te

Kampenhout - Verstraeten Augustlnus, 12.4.90 te Tre-

melo - Vernelen Joannes, 21.4.90 te Leuven - Van
NIeuwenhuyse Maria, 27.4.90te Kampenhout-Deveen
Alexander, 1.5.90 te Mechelen - Moeys Luc, 6.5.90 te
Kampenhout - Verret Lodewijk, 8.5.90 te Bonhelden -
Imbrechts Frans, 13.5.90 te Bonheiden - Sllvrants
Hendrica, 18.5.90 te Kampenhout Poels Elisabeth,
25.5.90 te Leuven - Liekens Hubertus, 28.5.90 te Kam

penhout - MIchlels Jozef, 2.6.90 te Leuven - De Keyser
Maria, 9.6.90 te Kampenhout - Mathys Lea, 17.6.90 te
Leuven - Verboomen Jozef, 23.6.90 te Kampenhout -
Geens Maria, 24.6.90 te Leuven - Aerts Joannes,
26.6.90 te Bonheiden - Beullens Theresla, 27.6.90 te

Leuven.

HUWELIJKSJUBILARiSSEN

Vandereet Franclscus ■ Van Calsteren VIrginla
(gouden bruiloft) 3.1.90
Dekleermaeker Jan - Jacobs Joanna (gouden bruiloft)

20.1.90

De Smedt Raymond - Van Ingelgom VIrginla (gouden
bruiloft) 30.3.90
Geysemans Franclscus - Jacobs Ludovica (gouden
bruiloft) 6.4.90
Peeters Leonardus - Vandenberghe Angella (gouden
bruiloft) 12.4.90
Cockaerts Joannes - De Becker Marguerite (diaman
ten bruiloft) 28.5.90

oliüc

1. Er worden vandalenstreken gemeld in de omgeving
van de geplaatste glascontainers. Voornamelijk spe

lende kinderen vinden het plezierig moedwillig flessen
tegen de containers stuk te werpen. Deze vandalen-
streken zijn uitermate gevaarlijk voorde kinderen en ook

voor latere betreders van de glascontaineromgeving.

2. Sedert enige tijd werd er een Centrum voor Hulp aan
Slachtoffers opgericht welke zich voornamelijk
bezig houdt met de na-begeleiding van slachtoffers van
zeer ernstige misdrijven.

Contacteer via de politie het CHS te Brussel.

- Om Uw en onze autobanden gaaf te behouden

past het de containeromgeving rein te houden...

- Moedwillig flessen en glazen werpen en breken,

is kortelings bij politie of rijkswacht komen spreken .
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WEDSTRIJD VOOR HET BEHOUD VAN

HET NATUUR- EN

CULTUURPATRIMONIUM 1990.

In 1990 wordt voor het zevende achtereenvolgende jaar
der Wedstrijd voor het behoud van het Natuur- en
Cultuurpatrimonium georganiseerd. Dankzij de sponsor
ing van Ford Motor Company n. v. krijgen heel wat pro
jecten een reële kans om zich te ontwikkelen en daar
door bij te dragen tot de valorisatie van het nationaal
erfgoed.

Centraal staat eveneens de Europese dimensie van de
prijs. Hij wordt sinds 1987 met de steun van de Conser-
vation Foundation en Ford Motor Company in 14 Eu
ropese landen georganiseerd.

De prijs werd in 1982 voor het eerst in het Verenigd Ko-
ningkiijk georganiseerd. In 1984 brak hij door op interna
tionaal niveau en werd hij in België, Frankrijk, Italië, Ne
derland, Oostenrijk, Spanje, en Zwitserland gehouden.

Het Europese jaar van het Leefmilieu in 1987 opende
nieuwe perspectieven voor de Prijs, die nu ook in de
Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Griekenland,
het Groot-Hertogdom Luxemburg, Ierland en Portugal
georganiseerd wordt.

Vanaf dit jaar wordt de wedstrijd eveneens georga
niseerd in NooHA/egen.

De wedstrijd staat open voor alle particulieren, groepen
en verenigingen.

Centraal staat de bevordering van de initiatieven m. b. t.
de natuurbescherming eh de valorisatie van het architec
tonisch, cultureel en artistiek erfgoed van België.

De kandidaturen moeten aan één van volgende 4 cate
gorieën beantwoorden :

* Natuurpatrlmonlum : voor het natuurbehoud in de
landelijke zones (oprichten van natuurreservaten, natuur-
txjuw, bescherming van natuurlijke waterlopen, moeras

sen en vijvers, en refugia voor fauna en flora) en in
stedelijke zones (aanleggen en onderhoud van tuinen
en parken, aanbrengen van beplantingen, enz.)

• Cultuurpatrimonium: instandhouding en herwaarde
ring van waardevolle (burgerlijke of religieuze) ge
bouwen en industrieel erfgoed.

Renovatie van stads- en dorpsgezichten waarbij bijzon
dere aandacht kan gaan naar openbare ruimten die
binnen deze ensembles gelegen zijn. Acties ten voor
dele van museumwerking, behoud van ambachten,
archieven en manuscripten, kunstwerken, enz, komen
eveneens in aanmer1<ing.

• Leefmilieu projecten in het teken van de bescherming
van het leefmilieu, grondstoffen- en energiebesparing,
strijd tegen vervui-ling, recyclage enz.

* Jongeren : voor projecten in voornoemde domeinen,
die opgezet werden door jongeren onder de 18 jaar,
alleen of onder toezicht van een volwassene.

Alle kandidaturen worden aan een jury voorgelegd, die
samengesteld is uit belangrijke personaliteiten uit de
wereld van natuurbescherming en patrimoniumbehoud.

Per categorie wordt een winnaar gekozen, die een trofee
en een cheque van 150.000 BEF ontvangt. De jury kiest
vervolgens de nationale winnaar van de Wedstrijd voor
het behoud van het Natuur- en cultuurpatrimonium die
een bijkomende cheque van 200.00 BEF ontvangt en die
zijn land zal verdedigen op de Europese finale, waarin de
nationale winnaars van de 14 deelnemende landen
tegen elkaar uitkomen.

De Europese laureaat krijgt een bijkomende cheque van
10.000 doilar.

Voor meer inlichtingen:

"THE CONSERVATION AWARDS"

C/O Ford Motor Company (Belgium) N. V.

Departement Public Relations

Kanaaldok 200

2030 Antwerpen

tel: 03/540.27.42.



A) Inspraak

Op het gemeentehuis (Techn. Dienst) ligt vanaf 1 sep
tember e.k. het ontwerp afvalstoffenplan 1990-1995
ter inzage

Je kan gedurende twee maanden schrlftelijke en gemo
tiveerde bezwaren tegen dit ontwerpplan indienen bij de
gemeenten of bij de Gewestelijke Ontwikke

lingsmaatschappij (G.O.M.) Vlaams Brabant, Toekomst
straat. 36/38/1800 Vilvoorde

B) Waarom zou je zelf geen goeie teelaarde aan

maken?

De veronderstelling dat alleen voor mensen met een

grote tuin composteren zinvol is, wordt door het gebruik
van het zogenaamde "VAM-vat" tegengesproken. Deze
composteringssilo is door iedereen makkelijk te ge
bruiken. Hij verwekt geen reukhinder, geen ongedierte
en neemt bovendien weinig plaats in.

1. Alle biologisch- afbreekbare afval komt in aanmerking
voor het composteren via het "VAM-vat".

Daarbij denken we in de eerste plaats aan keuken-tuin-
groenten - enfruitafval. Binnen de drie maanden wordt dit

afval afgebroken tot compost die als organische meststof
kan worden gebruikt.

Bovendien betekend dit een besparing op de aankoop
van meststoffen en een vermindering van de afvalberg.
2. Wie belang stelt in het bezit (richtprijs ± 2000 fr) van
dergelijk vat gelieve zijn naam op te geven In de Sporthal
van Kampenhout-016/65.73.73.-teneinde de aankopen
te bundelen en daaroor de beste prijs te bedingen.
3. Een modelexemplaar is te bezichtigen in de Sporthal,
Zeypestraat te Kampenhout.

C) Glasrecyclage

"Franse en Nederlandse bedrijven weigeren Belgisch
glas" Deze krantekop was voor enkele weken te lezen.
Waarover gaat het ?

De kwaliteit van het gerecycleerde glas hangt sterk af
van de graad, zuiverheid van dat glas. Hoe zuiverder,
hoe hoger de kwaliteit van het gerecycleerde glas.
In elk geval gaat het uitsluitend om huishoudelijk
afvalglas zoals flessen, bokalen en glazen potten (geen
plat glas)

maar dan MET UITSLUITING van :

huishoudelijk afval

porcelein

gleis, tassen en borden

bolsflessen, stenen potten of kruiken

neonbulzen

spuitbussen

plastiekflessen

ziekenhuisafval met o.m. injectienaalden,
medicijnen,...

aarde

stopsels
lampen

blikjes

stenen.

Gelieve eveneens uw verpakking terug mee te nemenen
niet naast de glasbak achter te laten.

Een propere gemeente begint bij u

Ophalen oud-papier

1. Relst+Centrum: papierslag Chiro eind septem
ber/begin oktober.

Oud papier kunt U steeds
kwijt in de papiercontainer
achter de kerk van Reist.

Oude batterijen:
Deze kunt u steeds kwijt in de speciale batterijen-box die
geplaatst is In de hal van de sporthal. Doen !

Afvalolie

Op de parking van de gemeenteschool te Berg
(schoolcomplex) bevindt zich een afvaloliecontainer.
Maak er gebruik van.

Bermbeheer

Voor het eerst werden onze bermen behandeld volgens
het decreet van 27/06/84. D.w.z. maaien en afgemaaide
planten verwijderen.
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dagverblijf
voor ernstig en diep mentaal gehandicapte

kinderen en jong- volwassenen

de eglantier
Colgesteenweg 19

02/767.47.05 - 3061 Bertem-Leefdaai

- Wordt hel moeilijkom uw mentaal gehandicapt kind dag

aan dag zelf op te voeden?

- Kunt ü niet terecht In een gewone crèche of peutertuin?

- Is uw kind niet of nog niet klaar om buitengewoon

onderwijs te volgen?

- En verkiest u een dagverblijf boven een internaat?

Neem dan eens contact op met de Eglantier, een gezellig

huis waar mentaal of meervoudig gehandicapte kin
deren dagelijks verzorgd en begeleid worden.

Er is plaats voor 15 kinderen. Ze worden onderverdeeld
in leefgroepen die elk hun vaste opvoedsters en opvoe

ders heben.

We begeleiden uw kind zo intens mogelijk. Dat doen we

in afspraak met u en met alle personeelsleden.

Een systematisch gestructureerde aanpak in een rustige

en sfeervolle omgeving vormt de hoeksteen van onze

werking.

Het dagverblijf is elke werkdag open van 8 tot 18.00 uur,

ook tijdens de schoolvakanties.

Een busje komt de kinderen thuis ophalen.

De ouders betalen de officieel vastgestelde bijdrage.

Het vervoer, een warme maaltijd en een vieruurtje zijn

daarbij inbegrepen.

De Eglantier ligt aan een zijstraat van de N3(Brussel-
Tervuren-Leuven) op de grens van Leefdaal-Vossem-

Everberg.

DE EGLANTIER, dagverblijf voor diep-mentaal gehan

dicapte kinderen en jong-volwassenen te Leefdaal, or
ganiseert ;

Zondag 9/9/90 van 12-22.00 uur:
groot TUINFEEST

met eet- en drankgelegenheid, volksspelen, ballonwed-

stijd, springkasteel. Optredens van Gerard Henneco, ac
cordeon, volkskunstgroep De Rollewagen; Kim Eari Ly

papiersnijkunst, e.a.

Najaar '90 : DIAWEDSTRIJD

Hebt u een mooie dia overeen plekje in Midden-Brabant
(Druiven -en witloofstreek), een gebouw, eendorpszicht,
een uniek natuurhoekje, neem dan deel aan onze dia-(of
foto-)wedstrijd. Zes bekroonde dia's worden gebruikt
om onze kalender '92 samen te stellen.

Binnenleveren tot 15 februari in de Eglantier,

Coigesteenweg 19. 3091 Bertem (Leefdaal) tel 02/
767.47.05 of bij Monica Bruyiandt, Hertogenweg 22,

1980 Tervuren.
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Sportraad: "Sporeka"

Er werd ernstig werk gemaakt van de statuten van onze

sportraad.

De sportdienst hoopt in t'najaar de sportraad te kunnen
voorstellen.

Petanque

Wist U dat ertussen de tennisvelden en het voetbalveld

aan de Zeypestraat een heus petanqeuveld ligt (foto ?)

Dit veld kunt u alle dagen gratis gebruiken. DOEN !

Wist u dat

Dat Sporeka een jaarlijkse trofee van sportverdlenste

uitreikt.

Dat deze trofee werd toegekend aan :

- een persoon of groep die een uitzonderlijke sportieve

prestatie hebben afgeleverd . of

- een persoon die door zijn jarenlange inzet voor zijn

sportclub bijgedragen heeft tot de groei en bloei van

deze sportclub, of

- een persoon, of groep die de "sport voor allen" in onze

gemeente ondersteund heeft.

Memorlal Van Damme

Op 10 augustus was sporeka aanwezig op deze fantas

tische atletlekmeeting op de Helzel te Brussel...

35 jongeren (12 jarigen) beleefden een sportieve avond.

Dat de eerste trofee voor sportverdlenste werd toege
kend aan Staf Van Steenweghen.

Dit omwille van zijn inzet gedurende bijna 30 jaar.
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Wegmarkeringen

Wellicht hebt u reeds lang opgemerkt dat op vele plaat
sen in onze gemeente, nieuwe, wettelijke wegmarkerin
gen aangebracht werden.

Dat er nog veel werk te doen valt Is evident, doch
gespreid over een paar jaar, zuilen we ook op dat vlak
een grote voonjitgang geboekt hebben.

In de Zeypestraal+Parking sporthal werden verschillende
borden geplaatst i.v.m. snelheidspeperking etc.

Al deze voorzieningen hebben ech
ter alleen nut als wij ons allen bewust
zijn van de gevaren die te hoge snel
heid meebrengt.

Het is al te gemakkelijk met de mond
te belijden dat je voor verkeersvei
ligheid bent, maar intussen in de
praktijkaan alle voorschriften je laars
te vegen.
Verkeersveiligheid begint bij U !

inancten

Kredieten uit het Fonds voor

Integratie van
Achtergestelde groepen.

A. Krediet 1989

3. Inrichting speelplein volksbuurten 639.506
aankoop houten speeltuigen, sporthal)

Bedrag : 2. 579. 011

1. O.C.M.W. 1.289.506 fr. speelpleinwerking

2. Verbetering gebruiksmateriaal scholen, ten
behoeve van zwakke lln. (lager en kleuter

onderwijs) 350.00 fr.
V.G.S.K. 2x 50.000 fr.

G.O.K. 3x 50.000 fr.

gemeenschapsschool 1 x 50.000 fr.
vrije kleuterschool N.O. 1 x 50.000 fr.

4. Uitgave wijkkrant
Dekken van onkosten van onze gemeente-

berichten

"Gemeenteberichten" welke zeer gunstig

onthaald worden.

B. Krediet 1990

Bedrag : 2.450.475. fr.
1. O.C.M.W.: 1.225.237 werkingstoelage

2. deel gemeente : 1.225.237 fr. de besteding
wordt nog grondig voorbereid.



KOMMISSIE TOT VASTSTELLING

VAN SCHADE AAN TEELTEN

1. Inleiding

Wanneer In het gebied van een rijkslandbouwkundig of
een rijkstuinbouwkundig ingenieur, doorovermachtzoals
onweder, hagelslag, overstroming of andere rampen
aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas,
plaatselijk schade wordt aangericht die de bedrijfsinkom-
sten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke
mate kan verminderen, neemt voormelde ambtenaar
kontakt op met de burgemeester van de betrokken
gemeente om met de geteisterden één van de eerstvol
gende dagen te vergaderen ; de burgemeester kan
eveneens het initiatief nemen voorde vergadering.

Tijdens die vergadering geeft de rijkslandbouwkundig of
rijkstuinbouwkundig ingenieur aan de belanghebbenden
alle technische Inlichtingen om de gevolgen van de
schade te beperken en zet hij uiteen onder welke voor
waarden de geteisterden eventueel vermindering van
onroerende voorheffing kunnen bekomen en, indien zij
volgens forfaitaire grondslagen worden belast, de gele
den verliezen van hun belastbare winst kunnen aftrekken.

Daartoe vraagt hij aan de burgemeester van de betrok
ken gemeente de schade te laten vaststellen door de
kommissie tot vaststelling van de schade aan teelten.

2. Oprichting van de kommissie

Iedere burgemeestervaneengemeente met landbouwers
en/of tuinders wordt verzocht een officiële kommissie op
te richten, genoemd 'Kommissie tot vaststelling van
schade aan teelten' en samengesteld als volgt:

1. De burgemeester of een door de burgemeester ge
machtigde schepen,voorzilter:

2. De inspecteur of de hoofdcontroleur der direkte be
lastingen van het gebied of hun gemachtigde.

3. De rijkslandbouwkundige ingenieur of zijn ge
machtigde ;

4. Een expert-landbouwer door de burgemeester
aangewezen;

5. Een expert-landbouwer door de rijkslandbouwkundig
Ingenieur aangewezen.

3. Werking van de kommissie

Wanneer wegens rampspoedige gebeurtenissen be
langrijke schade in een gemeente Is veroorzaakt en
wanneer blijkt dat het om plaatselijke uitzonderlijke
schade gaat, roept de burgemeester de kommissie
samen met het oog op de officiële vaststelling van de
schade.

Er zullen twee vaststellingen gedaan moeten
worden:

- de eerste om te bepalen dat de schade te wijten is
aan een plaatseiijk uitzonderlijk feit en om de aard
van de teelten en de betrokken oppervlakten
nauwkeurig te preciseren, dus zo vlug mogelijk na de
rampspoedige gebeurtenissen.
- de tweede om de opbrengst te ramen die na de
schade op het betrokken perceel is bekomen, dus
tijdens de oogst of er dadelijk voor.

Werking van de gemeentelijke landbouwschat-
tlngskommlssle:
Kommissie tot vaststelling van schade aan
teelten.

Wanneer wegens rampspoedige gebeurtenissen
belangrijke schade in een gemeente is veroorzaakt
en wanneer blijkt dat het om plaatselijke uitzonder
lijke schade gaat, roept de burgemeester de kom
missie samen met het oog op de officiële vaststelling
van de schade.

Van deze twee vaststellingen worden verslagen
opgesteld waarvan de getroffen landbouwer één ex
emplaar ontvangt.
Bij de belastingsaangifte van het bedoelde oogstjaar
wordt naar dit verslag verwezen.
Wat onze gemeente betreft is deze kommissie tot
vaststelling van schade aan teelten bijeen geroepen
beweest dd. 29.05.1990 voor de vaststelling van
schade aan landbouwgewassen ten gevolge van de
overvloedige regenval van 8 mei 1990.

N.B. De hoofdcontroleur der belastingen dringt er op
aan opdat de vaststelling van aanzienlijke braakgron-
den eveneens door deze kommissie zou worden

vastgesteld.
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HET WERKNEMERSPENSIOEN

Via de media heelt u waarschijnlijk vernomen dat de
aangekondigde wijzigingen in de pensioenswetgeving
voor werknemers uit de privé-sector door de bevoegde
instanties reeds werden goedgekeurd. De nieuwe wet
(20.7.90) treedt Inwerking op 1.1.91 en is verschenen in
het Belgisch Staatsblad van 15.8.90.

Belangriik: Zo U onlangseen aanvraag om vervroegd
pensioen Indiende, heeft u er alle belang bij zo haast
mogelijk contact op te nemen met de pensioendienst op
het gemeentehuis of u rechtstreeks te wenden tot de
"Rijksdienst voor Pensioenen'Mndien nog geen beslis
sing getroffen werd over uw aanvraag, kan nagegaan
worden weike voordelen de toepassing van de nieuwe
wet eventueel zou inhouden.

SOCIALE VOORDELEN

Vrijstelling van Kijk- en Luistergeld

Voorzover er geen geldelijk voordeel wordt getrokken uit
het houden van autoradio- en/of televisietoestellen,
kunnen sommige categorieën van gehandicapten wor
den vrijgesteld van het betalen van kijk- en luistergeld,
mits een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden:

U dient met een geldig getuigschrift bewijs te leveren van
een definitieve arbeidsongeschiktheid van ten minste
80% ofwel een beperking van zelfredzaamheid die op
ten minste 12 punten is vastgesteld. Voor slecht horenden
en slecht zienden zijn andere normen gesteld. Oor
logsinvaliden dienen ten minste 50% invaliditeit te be
wijzen.

Geldige getuigschriften kunnen afgeleverd worden
door volgende instanties:

- arbeidsongeval: Fonds voor arbeidsongevallen,
Belliardstraat 35.1040 Brussel

- verkeersongeval: afschrift van het gerechtelijk vonnis

- beroepsziekte : getuigschrift opgemaakt door het or
ganisme dat de rente uitkeert
- invalide mijnwerkers : attest verstrekt door de
Voorzorgskas
- Invalide militairen : f^inisterie van Financiën, Bestuur
der Pensioenen, J. Jacobsplein, 1000 Bmssel
-oorlogsinvaliden {(militaire) Ministerie van Financiën,
Bestuur der Pensioenen, J. Jackobsplein 10, 1000
Brussel: (burgerlijke) Staatssecretariaatvoor
Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid, dienst bur- ,
gerlijke ooriogs- slachtoffers, Luchtscheepvaartsquare
31,1070 Brussel
- minder-validen {Ministerie van Sociale Voorzorg, dienst
minder -validen, Zwarte Lievevrouwstraat 3 c, 1000
Brussel ^ .
- een geneeskundig getuigschrift met volgende tekst {
"(naam, voornaam, geboortedatum, adres, is aarigetast
door een zwaar en blijvend gebrek en verkeert hierdoor
In de volstrekt en definitieve onmogelijkheid het verblijf
te veriaten zonder hulp van derde."
Bij taksvrijsteiiing op basis van voornoemd doktersat
test kan betrokkene achteraf voor controle worden
opgeroepen door de Administratieve Gezondheids
dienst.

Waar aanvragen :

Dienst kijk- en Luistergeld - Afdeling Vrijstellingen -
Schooistraat41, 9300 Aalst

Vermindering op kabeldistributie

Aansluitend op het verkrijgen van de vrijstelling van kijk
en luistergeld, kan bij de diensten van kabeldistributie
een vermindering van 50% op het abonnementsgeld
worden aangevraagd. Daartoe dient elk jaar een
gelijkvormig verklaarde fotocopie van het'Vrijstellingsbe-
wijs" (= vrijstelling van kijk- en luistergeld) te worden
voorgelegd.

Voor bijkomende inlichtingen of het indienen van een
aanvraag kan u, tijdens de kantooruren, steeds terecht
op het gemeentehuis - dienst pensioenen.
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a)11 januari 1990

- goedkeuring wijze van verkoop oud-gemeente-

huis Buken.

- goedkeuring voorontwerp B.V.A. Grevenbergveld als

ontginningsgebied. ,

b) 8 februari 1990

- aanvullend politiereglement voor bezoekers sporthal

en deel van Oudestraat.

- overeenkomst tussen gemeente Kampenhout en het

Ministerie van Openbare Werken, Bestuurder Wegen,

voor uitvoeren der werken N21 (Haachtsesteenweg) -

riolering - deel Molenbeek (Berg) - Dorpelstraat.

- aanvraag toelagen ter verbetering van Lange Kerkweg

en de Gemeentewegel.

-goedkeuring aanbestedingsdossier daken van scholen

te Berg, Nederokkerzeel en Buken. (60% subsidies van

de staat)

c) 8 maart 1990

- goedkeuring princiepsbeslissing verbeteringswerken

aan volgende dorpspleintjes:

- pastorij Nederokkerzeel - pastorij Reist

- schoolcomplex Berg - Tonzent Reist

- Muziekschool Reist

- goedkeuring torenuurwerk Nederokkerzeel

(werken vatten aan half -augustus)

-politiereglement op het betreden van het natuurre

servaat "Ter Bronnen"

d) 12 april 1990

- project "donoren beenmergtransplantatie" + gemeen

telijke bijdrage van 1.500 /P.P.

- vaststellen inschrijvingsgeld muziekschool,

-dienstopvanggezinnenv.d. Landelijke Beweging v.z.w.
- beleidsplan milieu 1990-2000

e) 10 mei 1990

- rekeningen van kerkfabriek

St. Stefanus Nederokkerzeel

St Jozef Reist

O.L.V. Kampenhout

- huurcontract: schoolhuis Berg
klaslokalen Reist

- toelage aan jeugdverenigingen betreffende vervoer

kampmaterieel.
- goedkeuring dossier bliksemafleider kerk
Nederokkerzeel

- goekeuring dossier restauratie plafond
- goedkeuring dossier vernieuwen kleedkamer

voetbalveld Berg
- goedkeuring 3de fase Ter Bronnen (verbetering van

Minneweg, Ter Bronnenlaan, Eekhoornlaan,
Jagerslaan, Ahornt^omenlaan, Egellaan, Lentelaan)

- aangaan lening voetpaden Dorpsstraat en Kerkstraat.

f) 6 juni 1990

- goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 1989
- aankoop refter school Berg.

- motie tegen dreiging A2.
- rekeningen kerkfabriek St Antonius-Buken.
- Haachtsesteenweg (riolering)goedkeuring ontwerp,
aanvraag subsidie en wijze van financieren.

- Onteigening, riolering en verbeteringswerken Tiende-

schuurstraat.

g)5julj1990

- Begrotingswijziging nr 1
- Rekening 1989 O.C.M.W.

- Rekening 1989 O.C.M.W., O.L.V. gedurige Bijstand
Haacht-Station.

- Verkeerssingnalisatie Kloosterweg.
• Rioleringswerken HerderveldenDreefstraat (aanvraag
subsidie)

- Afwatering wijk Tritsstraat.
- Uitvoeren van subsidie i.v.m. uitrusting en uittx)uw van
handel te Kampenhout.

- Princiepsbeslissing herinrichten van marktplein.
- Aankoop grond in Tritsstraat.

• Princiepsbeslissing oprichten van nieuwe bibliotheek.



portclub in de kijker

VV BERG
De "roots" van W Berg zijn verankerd In het jaar 1968,
alhoewel zij niets te doen hebben met de contesta
tiebeweging die toen opgang maakte. In dat jaar werd
immers (ook !) de Fit-club gesticht, een vereniging
waarvan de statuten vermelden dat zij tot doei had "de
inwoners van Berg te verenigen om op een gezonde
wijze aan ontspanning te doen". In groepsverband
beoefenden de leden zwemmen, badminton, tafeltennis,
en uiteraard ook volleybal. Gingen de eerst genoernde
aktiviteiten vlug ter ziele, dan kon de volleybalbeoef ening
(althans wat er voor doorging of toch die naam droeg)
zich handhaven, ondanks de eerder bedenkelijke staat
van het terrein (een hobbelig speelveld, gelegen naast
het Fauna Flora paviljoen in de Visserijlaan, gedeeltelijk
"overwelfd" door een paar laaghangende takken), on
danks een net dat waarschijnlijk nog door de bijbelse
vissers voor andere doeleinden was gebruikt, en on
danks het zeer heterogeen speierspotentieel, in leeftijd
variërend tussen 14 en 50 jaar.
Na bijna 3 jaar in gesloten circuit volleybal beoefend te
hebben, slechts onderbroken door deelname aan enkele
tornooien, waar, trouwens met weinig sukses, ook an
dere liefhebbersploegen van hetzelfde allooi bekampt
werden, achtten enkele fitte leden de tijd nochtans rijpom
de volleybalsport ernstig op te nemen.
Op 4/8/71 werd VV Berg gesticht, en durfde het toen
malige bestuur aan de boreling onmiddellijk in de officiële
kompetitie in te schrijven. Gestart werd in de laagste
afdeling, ttz de 4® provinciale. Dat deze kordate stap
overeenstemde met een zekere overschatting der eigen
mogelijkheden bleek uit de rangschikking op het einde
van het eerste kompetitiejaar (71/72): VV Berg kon de
laatste plaats ontwijken dank zij de deelname van een
ploeg, samengesteld uit gevangenen van de Leuvense
Hoofdgevangenis, trouwens ook onder die benaming,
HG Leuven, ingeschreven. Deze ploeg werd immers met
meerdere forfaitnederlagen bestraft: de spelers moch
ten immers hun "reservaat" niet verlaten, zodat thuis en
uitwedstrijden op eigen terrein betwist werden.. De te
genstanderdie het dubbel thuisvoordeel niet aanvaardde,
kon steeds de oveiwinning voor de groene tafel afdwin
gen, een "makkie" dus waar meerdere ploegen handig,
zij het weinig sportief, gebruik van maakten om een op
het veld geleden nede;laag in de gunstige zin om te
buigen.
Tijdens het volgende seizoen werd de HG-ploeg
opgedoekt, zodat W.Berg in zijn 2® levensjaar voorbe
stemd leek om een optie op de laatste plaats te nemen.
Wanneer de nood het hoogst is, is de redding echter
nabij, in de 2,06 m lange persoon van Johan Aldenkamp.
Als 36-jarige had deze Immers besloten de kompetitie op
het hoogste niveau (hij speelde toen bij Machelen in de
eerste afdeling van het Belgisch voileyball) vaarwel te
zeggen, zonder daarom deze sport zelf volledig te ver
laten : bij de pas gestarte ploeg van het dorp, waar hij zich
definitief gevestigd had,moest het mogelijk zijn de kom
petitie op een lager niveau te kombineren met de
beroepsbezigheden. De onverwachte versterking van
VV Berg bleek inderdaad gevoelig te zijn en had ook
onmiddellijk effekt: in het seizoen 72/73 werd Immers de
titel veroverd en werd doorgestoten naar de toenmalige
3® provinciale afdeling (na de regionalisering overeen
stemmend met huidige 1® regionale). Enkele jaren later
werd zelfs 2® provinciale bereikt, steeds met de zelfde.

intussentot meer maturiteilgegroeide, spelers waarmee
in 1971 gestart werd.
Deze overgang zou ookdezwanezang inluiden : kon in
75/76 de degradatie nog ontweken worden, dan bleek
deze volgend seizoen onvermijdelijk. Hierbij had ook de
overgang van een paar fanionspelers nsar de pas ge
stichte buurploeg Bivok een zekere, zij het beperkte,
weerslag. De waarheid was immers dat VV Berg een
weinig boven zijn niveau speelde en geen beroep deed
(ook nooit gedaan heeft) op de transfertmarkt om het
bereikte niveau te behouden. De inbreng van enkele
lokale jongeren, met meer intrinsiek talent nochtans dan
hun voorgangere, moest bijgevolg te vroeg gebeuren
om sukses te kennen.
Hoe moeilijk het is om een terugval te stuiten bleek ook ,
toen : tijdens het seizoen 82/83 stond W Berg zelfs op
een lager niveau dan dit van de start, namelijk 3®
regionale of 5® provinciale indien teruggegrepen wordt
naar de kompetitiestruktuur van 1971. Aldus diende de
ploeg zich zelfs te meten met de in 1976 afgescheiden
spelers, wat aanleiding gaf tot twee memorabele wed
strijden, telkens met gering verschil door VV Berg ge
wonnen.

Sedertdien Is VV Berg traag maar zeker naar zijn huidig
peil (1® regionale) gestegen en hoopt dit met eigen
spelers (o.a. met de lichting 72/73, die in 1989 in het
Brabants scholierenkampioenschap enkel doorde latere
Belgische kampioen. Kruikenburg Ternat, van de titel
afgehouden werd) te behouden.
De meisjesafdeling van VV Berg werd In 1976 gesticht.
Onmiddellijk werd in de kompetitie gestart (de les van
1971 bleek dus niet geleerd !), met speelsters waarvan
de leeftijd schommelde tussen 12 en 16 jaar, een kadet-
tenploeg a.h.w. in de seniorenkompetitie. Bij de meisjes
bleek een gevangenisploeg niet nodig om VV Berg toe
te laten in zijn eerste kompetitiejaar de laatste plaats te
ontwijken : de 2® ploeg van Etervoc (het huidig Eternit)
nam de vroegere taak van HG Leuven over. Wij kunnen
'enkel veronderstellen dat de Etervoc-speelsters nog
jonger waren dan de "kleuters" van Berg. Dat het talent
nochthans aanwezig was bleek reeds amper enkele
jaren later: In 1981 werd de titel behaald, waardoor
promotie naar 1® regionale afgedwongen werd. Se
dertdien evolueerde de damesploeg konstant In deze
afdeling tot haar verdwijning in 1988. Een nieuwe ge
neratie (eigen kweek, lichting 74/75) staat nu klaar om
hun voorgangsters te doen vergeten. Na 2 jaar jeugdkom-
petitie (VV Berg werd dus eindelijk toch voorzichtiger)
doen zij volgend jaarde overstap naar de senioren, waar
zij in de 2® regionale afdeling zullen trachten hun sporen
te verdienen.
In het seizoen 90/91 wordt ook getracht de toekomst op
langere termijn veilig te stellen, door een beproefd doch
traagwerkend recept toe te passen: bij de jeugd werden
immers een kadetten- en een miniemenploeg ingeschre
ven, waarbij beroep gedaan wordt op lokale jongeren,
respektievelijk behorend tot de lichtingen 76/77 en 78/
79. Voorde inschrijving van meisjes-jeugdploegen wordt
nog een jaartje gewacht.
Geïntereseerden kunnen steeds terecht bij het bestuur
van VV Berg: voorzitter J. Aldenkamp, Patrijzenlaan, 28,
Kampenhout of de secretaris Floré A. Fazantendal13
Berg.


