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KAMPENHOUT

De hurgem¿ester, scfr.epenen eru raals[elen ueflsen
sørl øffe inut oners pr ettit e ein lej anrsfe es t en.

'/oor L992 a)ensen u)i U een goele gezonlñeil,
aotloening in uw wer(en getu(íij øffu uøt
'U onlerneemt.
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten zal het gemeentehuis gesloten zijn op dinsdagavond 24 en 31 december
Er zal permanentie voorzien worden op maandagavond 23 en 30 december van 17 tot 19 uui.

Hiermee delen wij U mede dat onze samenwerking met de firma Distri - Gomi beeindigd werd.
Deze firma zou de gemeenteberichten gratis drukken mits zij de nodige publiciteit kon ronselen
Dit bleek niet mogelijk te zijn.
Het gemeentebestuur zal de Gemeenteberichten dus opnìeuw op eigen kosten laten drukken.
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Michiels Charlotte,

Burgerlijke stand periode 1.2.91 tot 15.11.91

GEBOORTEN

GEBOORTEN (vervolg)
:

Havaux Daphné,
1 .91 dochter van René en van Haerynck Ann
Eeman Morgane,
14.2.91 dochter van Michel en van Laroy-Rossome Katia
Duyck Mendy,
14.2.91 dochter van Christiaan en van Laurent Carina
Kemps Gwenny,
17.2.91 dochter van Rudy en van Geens Diane
Van Havere StiJn,
1.3.91 zoon van Danny en van Laureys Marleen
Robert Brecht,
7.3.91 zoon van Alexander en van Van den Brande Anna
Litole Mayela,
8.3.91 zoon van Litofe Anita
Schadeck Morgane,
1 1.3.91 dochter van Claude en van Lecocq Marie-Laurence
Vandenhoeck Cindy,
14.3.91 dochter van Stefaan en van Ringoot Christine
Recas Pardo,
14.3 91 zoon van Herrera en van Pardo Aguado Yolande
Dobbelaere Jelke,
20.3.91 dochter van Serge en van Bulcke Monica
Van Rijmenam Frederik,
21.3.91 zoon van André en van Lambrechts Diane
De Rycker Laila,
23.3.91 dochter van Patrick en van Homblé Christina
Struyven Simon,
26.3.91 zoon van Bruno en van Perpet Carine
Segers Valérie,
28 3.91 dochter van Paul en van Beullens Marina
Nijs Schari,
25.

28.3.91 dochter van Patrick en van Vandecasserie Anne-Marie

Gathy Arnaud,
2.4.91 zoon van Marc en van Gierts Pascale
Van Looy Kevin,
3.4.91 zoon van Pascal en van Kerskens Yannick
Vrydaghs Anja,
3,4.91 dochter van'Daniël en van Van Steenbergen Martine

Van den Brandt'Veerle,
5.4.91 dochter vah Henri en van De Reus Martine

Ackermans Jesse,
12.4.91 zoon vanllPatrick en van Vertongen Maria

Menten Mathieu,
15.4.91 zoon van Fascal en úan Ary's Carinê

Vandersmissen Davy,
22.4.91 zoon van Thierry en van De Kegel Brigitte
De Mol Melissa,
24.4.91 dochter van Patrick en van Van lshoven Anita

Ceulemans Ghislinde,
29.4.91 dochter van Honoré en van De Greef Marleen
Van Vlasselaer Marijs,
29.4.91 zoon van Paul en van Aerts Karin

Willemen Koen en Leen,
22.5.91 zoon en dochter van Johan en van Verhoeven Maria
Lauwers Lore,
27.5.91 dochter van Georges en van Hoogstijns Eveline
Dewandeleer Jor¡s,
28.5.91 zoon van Johan en van Van Praet Micheline
Brisaert Thalia,
29.5.91 dochter van Marinus en van Hennebert Anne
De Coninck lvlellssa,
30.5.91 dochter van Elvis en van lmberechts Diane
Hennes Michaë1,
1.6.91 zoon van Johan en van De Cauwer Karine
Marine Roeland,
4.6.91 zoon van Rudi en van Boulanger Chantal
Van Poeyer Pauline,
7.6.91 dochter van Luc en van Sevens Véronique
Vermeulen Julie,
8.6.91 dochter van Claude en van Poels Martine
Vander Aa Annelies,
10.6.91 dochter van Marc en van De Keyzer Marie Christine
Berckmans Kevin,
1 9.6.9 1 zoon van Pascal en van Vandervorst Jenny
Piot Nick,
24.6.91 zoon van Patrick en van Goossens Martine
Loos Melissa,
30.6.91 dochter van Guido en van Nicoletti An
Cervesato Alesssandro,
30.6.91 zoon van Patrick en van Delrue Carine
Van Roost Simon,
1.7.91 zoon van Walter en van Quisthoudt Nadine
Claes Thijs,
1.7.91 zoon van Albert en van Uytterhoeven Rita
Van Rompaey Silke,
2.7.91 dochter van Patrick en van Stroeykens Veronique
Quisthoudt Ellen,
5.7.91 dochter van Eduard en van Ver Elst Lutgart
De Laet Thomas,
9.7.9'1 zoon van Johan en van van Bijnen Ariane
Van Hout Anneleen,
12.7.91 dochter van Guido en van Verstraeten Viviane
Boulanger Cynthia,
14.7.91 dochter van Danny en van Thielemans Ann
Vandekeere Timn
16.7.91 zoon van Johan en rian Vandêr Sanden Viviane
Van Loven Marlies,
16.7.91 dochter van Carl en van Scheerlinck Nadine
Trogh Lisa,
22.7.91 dochter van Luc en van Muls Martine
Vanherenthals Amalia,
23.7.91 dochter van Henri en van Heusequin Veerle

Beullens Michaë1,
23.7.91 zoon van Marc en van Vermunicht Els

Tallon Kirina,

Vansteenbrugge Dominique,

1.5.91 dochter van Daniel en van Van Gansbeke Amaryllis

26.7.91 dochter van Daniel en van Michiels Véronique
Paeps Lieselot,
29.7.91 dochter van Chris en van Vermeylen Jeanne
De Lignie Michaë|,
30.7.91 zoon van Alain en van Peerlinck Veerle

Ruys Melissa,
15.5.91 dochter van Diederik en van Gevelers Ria
Vranckx Dorien,
22.5.91 dochter van Eddy en van Kempeneers Krista

De Vogelaëre Sanne,
-dochter
van Ernest en van Boels Kristel
2.8.91

Looet Mike.
7.8.91 zoon'van Jean en van Vanden Broeck Myriam
Heremans Kristof,
10.8.91 zoon van Geert en van Leaerts Greta
De Naeyer Anai's,
.12.8.91-dochter van Alain en van De Geyter Martine

Theunissen FreYa,

13.8.91 dochter van Johan en van Boogaerts Danielle
Van Geit Ruben,
15.8.91 zoon van Eric en van Delnoy Anne
Van Walsum Davy,
15.8.91 zoon van Rudolf en van Devos Nancy
Buys Helena,
16.8.91 dochter van Erwin en van De Schutter Karin
De Vogelaëre Wendy en Sabrina,
17.8.9 j dochters van Roger en van Swinnen Nicole
Descamps Roldan,
22.8.91 zoon van Thierry en van Charlet Myriam
Michiels Eline,
26.8.91 dochter van Luc en van Dekrem Rita

Marynissen Eva,
28.8.91 dochter van Johan en van Vanhoof Elisabeth

Vos Tom,
29.8.91 zoon van Johannes en van Peemans Myriam

Bom Jérémy,
31.8.91 zoon van Michel en van Myten Annie
De Koninck Simon,
2.9.91 zoon van Jan en van Vanleene Catherine

Bollaerts Simon,
3.9.91 zoon van Ludwig en van Vermeersch Sabine

Lejeune Perrine,
3.9.91 dochter van Stéphan en van Van Cauter Patricia
De Lathouwer Sander,
4.9.9'1 zoon van Peter en van Tobback Ann-Marie
Prinsier Nathalie,
4.9.91 dochter van Luc en van Bals Patricia

HUWELIJKEN

5.9.91 dochter van Luc en van Lambrechts Maria

Baudot Caroline,

7.9.91 dochter van Paul en van Bastin Marion

Garcia Valdès Yannick,
7.9.91 zoon van Marc en van Timmermans Maryse
Duvsters Gerd.
10.'9.91 zoon ván Bartholomeus en van Verhaegen Lutgarde
Van Loo Kevin,
10.9.91 zoon ván Johan en van Vanhorenbeek Maria
De Smedt Zeno,
19.9.91 zoon van Patrick en van Vestraets Chantal
Daxbeck Clémence,
25.9.91 dochter van Pascal en van Sellier Corinne
Devillá Quentln,
22.9.91 zoon van Jean-Benoit en van Chanteux Geneviève
Haesaerts Stefanie,
26.9.91 dochter van Antoon en van Segers Anita
Claes Otis,,
2.10.91 dochter van Luc en van Van Espen Veerle
Roels Siene,
5.10.91 dochter van Bart en van Luchie Anneke
Herman Leslie,
5.10.91 zoon van Marc en van Caignie Linda
De Wals Kristien,

6.10.91 dochter van Paul en van Deblock Gerda

Roenen Olivier,
9.10.91 zoon van Marc en van Janssens Patricia

Bogard Arnaud,
17.10.91 zoon van Philippe en van Briesen Simone

Torbeyns Tom,

21.10.91 zoon van Erik en van Hubrechts Kristine

Dejaegher Stijn,

30.10.01 zoon van Wilfried en van De Vlieger Sabine

Fonderie Lise,

31.10.91 dochter van Luc en van Op de beeck Diane

Van den dries Silke,
6.'1 1.91 dochter van Erwin en van Dewinter Maria
Vandereet Freya,
7.11.91 dochter van Patrick en van Schellekens Sabine
Van Der Bracht Eva,
13.11.91 dochter van Christian en van Vasseur Marina

:

De Maeyer Peter (Bornem) - Kennes llse, 1.2.91
Herman Marc - Caignie Linda, 2.2.91

Leroy Dirk (Brakel) - De schutter Lutgard, 16.3.91
Ackermans Patrick - Vertongen Maria, 27.3.91
Paeps Chris - Vermeylen Jeanne, 30.3.91
Dewance Christian (Herent) - Van der Meiren Heidi,6.4.91
Teck Ronny (Mol) - Vrijdaghs Christiane, 13.4.91
Michaux Michel - Desloovere Marina, 20.4.91
Bauwelinckx Thierry (Haacht) - Gillemot Annick, 27.4.91
Van Steenweghen Pascal - Vander Elst Marleen, 4.5.91
Vanderhoeven Alain - Rotsaert Nathalie, 11.5.91
Descamps Thierry - Charlet Myriam, 18.5.91
Vanderperre Chris - Verluyten Betty, 25.5.91
Beullens Marc - Vermunicht Els, 1.6.91
De Meersman Roland - Vangrunderbeeck Karin, 1.6.91
Laurens Danny - De Graeve Karine (Zemst), 1.6.91
D'Haeyer Patrick - Filaszkiewics Beata, 15.6.91
Peeters Patrick - Vandenweyngaert Peggy, 22.6.91
Verstreken lvo - Kempeneers Lutgart, 6.7.91
Dewolf Dirk - Charels Linda, 13.7.91
lmbrechts Stefan - Huysegoms Kristel (Kortenberg), 13.7.91
Vandertwee Renaat - Ravau Josee (Schaarbeek), 20.7.91
De Pelsmaeker Luc (Boortmeerbeek) - d'Haeyer Pascale,27.7.91
Stas Stefaan (Huldenberg) - Cleynhens Ania,27.7.91
Coosemans Johan - De Smet Christiane, 1.8.91

Rochette Rudi - Vandezande Karine, 1.8.91
lndigne Gerrit - Sleyp Ann, 3.8.91
Maelstaf Stefan - Koninckx Pascale, 10.8.91
Kuipers Rudi (Leuven) - Scheers Anne, 10.8.91
Vanderheyden Filip - Rondas Yolande, 17.8.91
Azijn Daniel- Rondou Danielle, 17.8.91
Melis Erwin - Charoenrat Whiphada (Thailand), 23.8.91
De Coster Mario - Goolaerts Monica,23.8.91
Vandertwee Jean - Poels Sonja, 23.8.91
Van Cauteren Dirk - Piot Monica, 24.8.91
De Winter Mark - Kemps Linda, 24.8.91
Bruneel Stéphane - van het Groenewoud MarieMaud, 24.8.91
Brennet Georges - Tant Brenda, 31.8.91
Magis Bruno (Kortenberg) - Vankeerberghen Priscilla, 6.9.91
Tassain Lucien - Delante Germaine, 21.9.91
Wellens Bert - Nuus RoseMarie, 21.9.91
Flamaing Johan (Leuven) - Ceuleers lngrid, 27.9.91
Clauw Peter - Goossens Sofie, 28.9.91
Vanwltlenberg Bart (Vilvoorde) - Verdoodt Marleen, 12.10.91
Deman Robert - Vangramberen Katharina, 19.10.91
De Winter Dirk - Cloetens Karin, 26.10.91
Venckeleer Alain - Janssens Rita, 31.10.91
Pollet Peter (Scherpenheuvel-Zichem) - Van Eycken Anita, 1 5.1 1.91
Bosmans Hugo - Petermans Maria, 16.11.91
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HUWELIJKSJUB¡LARISSEN
OVERLIJDENS

:

Guevorkian Hovagem Mabre,
7.1 .91

te Sint-Lambrechts-Woluwe

Lepesqueur Achille, 6.2.91 te Vilvoorde
Degreef Augustinus, 9.2.91 te Leuven
Berckmans Guilielmus, 9.2.91 te Kampenhout
Cockaerts Joannes, 14.2.91 te Kampenhout
De Smedt Frans, 17.2.91 te Kampenhout
Vandermeiren Felix, 19.2.91 te Tremelo
Doms Augusla,2l .2.91 te Kampenhout
Beeckmans Franciscus, 22.2.91 te Leuven
De Coster Maria,25.2.91 te Kampenhout
Christiaens Andreas, 28.2.91 te Kampenhout
Michiels Maurits, 4.3.91 te Kampenhout
Rigo Julia,4.3.91 te Kampenhout
Vercammen Alphonsus, 5.3.91 te Vilvoorde
Joly Maria, 6.3.91 le Leuven
De Coster Leo,7.3.91 te Kampenhout
Van Kerckhoven Frans, 11.3.91 te Bonheiden
Vancoillie Georges, 12.3.91 te Vilvoorde
Moelants Carolus, 16.3.91 te Kampenhout
Vandenbroeck Maria, 27.3.91 te Kofienberg'
Roefs Joanna,27.3.91 te Vilvoorde
Artogs Frans, 2.4.91 le Kampenhout
Steenhoudt Anna, 3.4.91 le Leuven
Dewandeleer Petrus, 4.4,91 te Kampenhout
De Coster Leopoldus,7.4.91 te Kampenhout
Deprins Antoon, 1 1.4.91 te Bonheiden
Cardona Didier, 15.4.91 te Jette
Coppens Juul, 18.4.91 te Kampenhout
De Coster Oclavia, 18.4.91 te Leuven
Pardon Jozet, 22.4.91 te Kortenberg
Vranckx Karel, 28.4.91 te Bonheiden
Dekrem Maurice, 3.5.91 te Kampenhout
Rommens Alfons, 5.5.91 te Kampenhout
Danne Maria, 5.5.91 te Kampenhout
Boons Aloysius, 8.5.91 te Kampenhout
Doms Maria, 8.5.91 te Kampenhout
Vande Laerschot Catharina, 13.5.91 te Kampenhout
Vandervorst Maria, 15.5.91 te Kampenhoul
Borremans Adriana, 15.5.91 te Korlenberg
Van Haesendonck Joannes, 1 6.5.91 te Leuven
Swiggers Philip, 19.5.91 te Kampenhout
Anneessens Hendrik, 20.5.91 te Keerbergen
Scheers Constant, 24.5.91 te la Orotava (Spanje)
Merveillie Germania, 25.5.91 te Kampenhout

Vanhumbeeck Carolina, 25.5.91 te Kampenhout
Fonderie Augustus, 25.5.91 te Leuven
D'eer Maria, 30.5.91 te Leuven
Geradin Rudy, 13.6.91 te Leuven

Heers Octavia, 15.6.91 te Kampenhout
Herregods Henrl, 23.6.91 te Brussel
De Greef Franciscus, 24.6.91 te Kampenhout
Huygens Johannes, 26.6.9't te Kampenhout
Versonnen Marcel, 28.6.91 te Bierbeek
De Greef Arnoldus, 1.7.91 te Bonheiden
Lefebvre Serge, 2.7.91 le Kampenhout
Van Horenbeeck Engelbertus, 2.7.91 te Vilvoorde
Vanlangendonck Pieter, 4.7.91 te Kampenhout
Van Dessel Julius,5.7.91 te Kampenhout
Heymbeeck Maria, 9.7.91 te Kampenhout
Vandermeiren Ludovica, 9.7.91 te Kampenhout
Verdeyen Maria, 10.7.91 te Herent

Goris Jean, 1 1.7.91 te Kortenberg
Nys Victor, 13.7.91 te Vilvoorde
Wouters Antonia, 18.7.91 te Kampenhout
Eskens Augustinus, 1.8.91 te Kampenhout
Vanhoof Theresia, 1.8.91 te Leuven
Buelens Pieter,3.8.91 te Leuven
De Coster Felix,5.8.91 te Bonheiden
Havaux Ghislaine, 8.8.91 te Kampenhout
Jacobs Louis, 8.8.91 te Kampenhout
Morlet Douglas, 8.8.91 te Kampenhout
Vanhove Romanus, 11.8.91 te Kampenhout
Stiens Gustave, 27.8.91 te Kampenhout
Schoevaerts Joseph, 27.8.51 te Kampenhout
Meel Louis,30.8.91 te Mechelen
Oddery Lodewijk, 1.9.91 te Vilvoorde
De Vogälaere Sabrina, 3.9.91 te Leuven
Vanhalle Anna, 5.9.91 te Kampenhout
Tobback Gerda;5.9.91 te Brussel
Pouders Maria, 6.9.91 te Kampenhout
Penninckx Eduard, 12.9.91 te Kampenhout
Vanhaelen Maria, 2ô.9.91 te Schaarbeek
Puttemans Petrus, 5.1 0.91 te Bonheiden
Van de Velde Gustave, 9.10.91 te Leuven
Verbiest Rosalia, 16.10.91 te Bonheiden
Mosselmans Ferdinandus, 17.10.91 te Leuven
Winnepenninckx Lambertus, 1 8.10.91 te Kampenhout
Custers Anna, 18.10.91 te Tremelo
Vranckx Joannes, 25.10.91 te Kampenhout
Liekens lrma, 26 .10.91 te Leuven
Meys Constantia, 1 .1 1 .91 te Kampenhout
Hendrickx Philomena, 5.1 1.91 te Kampenhout
Beullens Josephina, 10.11.91 te Mechelen
Limpens Pierre, 14.1 1 .91 te Machelen
Muylaert Maria, 15.11.91 te Kampenhout
Vestraets Elisabeth, 18.1 1 .91 te Leuven

:

Verstreken Petrus - Poels Anna (briljanten bruiloft) 1.5.91
Wuyts Julius - Goovaerls lrma (hiljanten bruilolt) 17.7.91
Pardon Franciscus - Poedts Maria (diamanten bruiloft)4.4.91
Goddé Carolus: Somerc lda (diamanten bruiloft) 16.4.91
Heremans Jullus - Iombaerts Yvona (diamanten bruiloft) 25.7.91
Cleynhens Michaöl - Dekonlnck Johanna (gouden builoft) 12.4.91
Heremans Jan - Poedts lrma (gouden bruiloft) 23.4.91
Croon Franciscus - D,oms Marlha (gouden kuiloft) 30.4.91
Verslraeten Engelbertus - Wauters Marla (gouden bruiloft) 3.5.91
Delcon Fredericus - Havaux Elisabeth (gouden bruiloft) 10.5.91
Vandevenne Leon - Soudan Joanna (gouden bruiloft) 1 0.5.91

lndexaanpassing :
Op 1 december jl. werden de sociale uitkeringen en de pen-

Van Roy Leopold - lmbrechts Joanna (gouden huiloft)31.5.91
Weltens Eduard - Van den Sleen Jecqusllne ( gouden bruilolt) 14'6.91
Van Buggenhout Albertus - Peeters Mathllde (gouden bruiloft) 15.7.91
Janssens Gilbertus - De Cremer Julia (gouden huiloft) 19.7.91
Jacqmaln Franciscus - Vercammen Alina (gouden bruiloft) 9.8.91
Van Dooren Joannes - Teugels Joanna (gouden huiloft) 13.9.91
Vendredy Hendrlcus - Feyaerls Clara (gouden bruiloft) 20.9.91
Vanhoof Joannes - Vande Laerschol Marla (gouden huiloft)29.9.91
Ververs Albertus - Doms Stephania (gouden huiloft) 4.10.91
Kemps Lodewijk - Peeters Joanna (gouden bruiloft) 18.10-91

ring van verdienvermogen tot één derde of minder;
die door hetzelfde Ministerie werd erkend voor een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten.

sioenen aangepast aan hel indexcijler der consumptieprijzen.
Het soclaal telefoontarief
De toekenningsvoorwaarden van het sociaal telefoontarief voor
bejaarden werden verruimd.
Sedert 1 juni 1991 werd.de leeftijdsgrens van de begunstigde
verlaagd van 7o naar 65 jaar; voor de met hem toegelaten
samenwonende (en) perso(o)n(en) werd de grens van 65 naar 60
gebracht.

-

Kunnen in principe het sociaal teleloontarief genieten:

-

A. Bejaarden die de leeftijd van ten volle 65 iaarhebben bereikt
en alleen wonen ol samenwonen metten hoogsletwee personen.
Deze moet(en) ten volle 60 Jaar oud zijn.
Mogen eveneens met de begunstigde samenwonen, zijn kinde-

ren en kleinkinderen die de ouderdom van het einde van de
leerplicht niet hebben bereikt. Deze leeftijdgrens geldt niet wanneer voornoemde kinderen of kleinkinderen getroffen zijn door
een verminderde lichamelijke of geestelijke ongeschiklheid van
minstens 667". De kleinkinderen moeten bovendien wees zijn van

vader en moeder ol bij een gerechtelijke beslissing aan de
grootouders zijn toevertrouwd.
B. - Gehandicapten die minstens 660/o gehandicapt en ten volle
18 jaar oud zijn, alleen wonenof samenwonen, hetzijten hoogste

met twee personen, hetzij met bloed- of aanverwanten van de
eerste of de tweede graad.
Voor minstens 66% gehandicapt wordt aanzien de persoon:
- die bij administratieve of gerechtelijke beslissing minstens 66%
blijvend fysisch of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt
werd verklaard;
- in wienshooldenadeperiodevan primaireongeschikthe¡d inde
regeling voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
een invaliditeitsuitkering werd toegekend
- die door het Ministerie van Sociale Voorzorg een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet op grond van verminde-

Toegelaten inkomsten:
Het maximum bruto-iaarinkomen wérd sedert 0f. 12.1991 vaslgesteld op 421 .332 F voor de begunstigde, vermeerderd met
zoveel maal 78.000 F als er met de aanvrager samenwonende
personen zijn. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index.
De aanvraag:
De aanvrager dient een verklaring op eer in te vullen en le
onderlekenen. Bepaalde gegevens moeten door het gemeentebestuur bevestigd worden.

- Hij moet bewijs leveren van de lnkomsten. Aan de
inkomstenvoorwaarden is voldaan wanneer belrokkene het
lidmaatschapsboekje van de mutualiteit en het daarbijhorend
kaartje kan voorleggen waaruit blijkt dat hij het WIGW-statuut
geniet. Dit statuut is bewezen als het codegetal op de lidkaart
eindigt op het cijfer 1. ln sommige gevallen dienen bijkomende dokumenten ter staving van het inkomen te worden
voorgelegd.

- ln voorkomend geval: de gerechtelijke beslissing waardoor
zijn kleinkind(eren) aan hem is (zijn) toevertrouwd; de administratieve of gerechtelijke beslissing of het mutualiteitsattest
waaruit de handicap, het verminderd verdienvermogen of de
verminderde zelfredzaamheid blijkt.
De aanvraag kan rechtstreeks gerichl worden aan het
Commercitåel Centrum van R.T.T. U kan U evenwel ookwenden
tot de gemeentelijke administratie - pensioendienst - tiidens de
gewone openingsuren. Men zal er U graag behulpzaam zijn bil
het invullen en bundelen van de nodige dokumenlen.
VERM]NDERING OP HET GEMEENSCHAPPELIJKVERVOER
Gepensioneerden die aan de inkomstengrenzen van het sociaal
telefoontarief voldoen kunnen een vermindering van 50% op de

volle prijs van een biljet 2de klas bekomen bij de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Nationale Maatschappil der Buurtspoorwegen.
De verminderingskaart moet aangevraaagd worden in een station
van de Belgische Spoorwegen en wordt uitsluitend uitgereikt op
vertoon van een geldig lidmaatschapskaartje van de mutualiteit
(code eindigend op 1).
SPECIALE PARKEERKAART VOOR GEHANDICAPTEN .
NIEUWE BEPALINGEN
De nieuwe bepalingen betreffende de speciale parkeerkaart voor
gehandicapten werden van kracht op 1 juli 1991.
Zoals in het verleden, geeft de kaart het recht aan sommige
gehandicapten en invaliden om voor onbepaalde duur te parkeren
en om te parkeren op de aan gehandicapten voorbehouden
plaatsen.
Let wel: De voor 1 juli 1991 uitgereikte speciale parkeerkaarten
blijven geldig tot 31.12.1996.
,Bijgevolg is het voor de gehandicapte die reeds beschikt over een
parkeerkaañ, uitgereikt krachtens de vroegere wetgeving, onnodig een nieuwe aanvraag in te dienen.
De nieuwe kaart geeft geen rechl op bijkomende voordelen.
Elke aanvraag na l juli 1991, is aan de nieuwe voorwaarden
onderworpen.

Toekenningsvoorwaarden :
De kaart wordt uitgereikt aan:
a) personen getroffen door een blijvende invaliditeit
van ten minste 80%
b) personen wier gezondheidstoestand leidt tot een blijvende
vermindering van graad van zelfredzaamheid met ten minste
12 punten, bepaald overeenkomstig de schaal van toepassing

in het kader van de wetgeving betreffende
tegemoetkomingen aan gehanicapten;
c) personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van
50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste
ledemalen;
d) personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
of bij wie deze geamputeerd zijn;
e) de burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers met tenmi
50% invaliditeit;
De aanvraag
De aanvraag om de speciale parkeerkaart wordt ingediend per

gewone brief bij het bevoegde Ministerie en bij middel van een
daadoe bestemd formulier. Dit is verkrijgbaar op de pensioendienst van het gemeentehuis en bij O.C.M.W.. Bij de aanvraag
dient een attest te worden gevoegd uitgaande van een gerechtelijke of administratieve overheid waarbij wordt bevestigt dat betrokkene voldoet aan één van hogergenoemde voorwaarden.
lndien de aanvragergeen geldig attest kan voorleggen, kan hij een
medisch getuigschrift laten invullen dooreen geneesheer naarzijn
keuze. ln dit geval stelt de aanvrager zich bloot aan een controlebezoek door het Ministerie van Sociale Voorzorg.
De uitreiking en het gebruik van de kaart

De nieuwe speciale parkeerkaart wordt uitgereikt voor

een

maximumduur van 10 jaar.
Zij is strikt persoonlijk en mag enkel gebruikl worden wanneer de
titularis vervoerd wordt of wanneer hijzelf het voertuig bestuurt.
lndien het motief dat het gebruik van de kaart rechlvaardigt
wegvalt, moet deze teruggezonden worden aan het Ministerie dat
ze heeft uilgereikt.

PROVINCIALE TUSSENKOMSTEN IN DE
SOCIALE SECTOR
De provincieraad van Brabant heeft volgende tussenkomsten
in de sociale seclor aangepast:
1. De huisvestingsleningen
2. De premie voor het aanpassen van woningen van
bejaarden en gehandicapten
3. Tussenkomst in telefoonkosten van gei'soleerde bejaarden
en gehandicapten
1. De hu¡svestingslenlng is een bijkomende lening voor het
aankopen of bouwen van een woning ol een lening voor
hel vernieuwen van de woning en is afhankelijk van het
inkomen.
ln de nieuwe provinciale reglementering hieromtrent werd
de toegelaten venale waarde van de woning verhoogd
evenals de inkomstengrens.
Bijkomende inlichlingen kunnen bekomen worden op

volgend adres

:

Provinciebestuur van Brabant
Dienst 51 - Eikstraat 22 - 1000 Brussel - tel.: (02) 515.76.63
2. Premie voor het aanpassen van de woning van

bejaarden en gehandicapten
Onder aanpassingswerken dient te worden verstaan alle
werken die onontbeerlijk zijn voor het verdere verblijf van de
bejaarde of de gehandicapte in zijn woning.
Het bedrag van de premie is vastgesteld op 50% van de
kostprijs der werken mel een maximum van 75.000 fr.
De aanvragers moeten 65 jaar oud zijn of gehandicapt zijn.
Zij mogen niet beschikken over andere onroerende goederen
in eigendom of in vruchtgebruik.
De inkomstgrens is deze voorzien in het W|GW-statuut.
Bijkomende inlichtingen kunnen eveneens bekomen worden
op hogergenoemd adres en teleloonnummer.
3. Tussenkomst in de telefoonkosten van bejaarden en

gehandicapten
Deze provinciale tussenkomst is een tegemoetkoming in de
plaatsings- en abonnementskosten van een telefoon.
Er is een tussenkomst voorzien van maximum 2.000 fr. in de
plaatsingskoslen van een telefoontoestel en een jaarlijkse
tussenkomst van 1.500 fr. in de abonnementskosten.
Ze worden verleend aan:
a) geisoleerde beJaarden
b) gei'soleerd e zruaar gehandicapten

c) gei'soleerde gezlnnen
De voorwaarden

a) bejaarden:
- genieten van het sociaal telefoontariel van R.T.T.
- de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben
- geisoleerd zijn (onder geisoleerd persoon
verstaat men een persoon die alleen woont)
b) gehandicapten :
- genieten van het sociaal telefoontarief van R.T.T.
- geTsoleerd zijn (zie geïsoleerd persoon)
c) geïsoleerd gezin in een gezin dat enkel bestaat uit :
- bejaarden van 75 jaar of meer
- zwaar gehandicapten (voonvaarden sociaal tel. tarief)
- bejaarden en gehandicapten en eventueel kinderen
die nog geen 10 jaar oud zijn.
De aanvraag tot het bekomen van deze tussenkomsten dient,
op een daartoe bestemd formulier, gericht le worden aan:

Bestendige deputatie van de provincie Brabant
Dienst 51 - Eikstraat 22 - lOOO Brussel
tel.: (02)515.76.75
Bedoelde formulieren zijn ter beschikking op het gemeentehuis - dienst pensioenen

1. minder gekende WAARHEDEN betreffende toe te passen SNELHEDEN
Aan de hand van algelegde verklaringen in verband met
gehouden snelheidscontroles in de "bebouwde kom" stellen wij
vasl dat het begrip "bebouwde kom" en de hierin toegelaten
maximum snelheid bij vele overtreders onduidelijk is.
Met bebouwde kom wordt bedoeld : het gebied met bebouwing
en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met
verkeersborden F1 (3.np"nro,r-) en de uitvalswegen met de

verkeersborden F3

G'iffi'l

Vanaf het ogenblik dal er een verkeersbord F1 langs de
rechterrand van de rijbaan wordtvoorbijgereden is de maximum
toegelaten snelheid beperkt tot 60 km/uur (vanaf 1.1 .1992 50
km/uur) en dit voor zo ver er geen verkeersbord F3 werd
voorbijgereden.
Gelieve Uw snelheid in deze zone als dusdanig aan te passen.
Het spreekt vanzelf dat niet steeds de maximum toegelaten
snelheid moet worden aangehouden. Volgens artikel 10/1 van
de Wegcode betreffende de snelheid moet :
1' Elke bestuurder zijn snelheid regelen zoals vereist wegens
de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid,
het zicht, de staat van de weg......

2o De bestuurder, rekening houdend met zijn snelheid tussen
zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand

houden.
ln de praktijk betekent dit dat er rekening houdende met

de reactietijd en remafstand en bij een oplimale "remuilrusting"van het voeduig en bij een snelheid van 50 km/
uur er minimum 34 meter en bij 60 km/uur er 47 meter
tussen Uw en hel voertuig van Uw voorligger moet blijven
om ongelukken te vermijden.
3o ledere bestuurder tevens kunnen stoppen voor een

hindernis die kan worden voorzien.
en luidens artikel 10.4 "Het is verboden een besluurder aan
te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden.

dus

:

Ongeoorloofde snelheden halen, boeten betalen
Voldoende ver achter Uw voorligger rijden,
verkeersongelukken vermijden....

De nieuwe wapenwet.
Oproep tot het inschrijven van bepaalde vuurwapens.
De nieuwe wapenwet (Koninklijk besluit van 30 januari 1991),
verschenen in het Slaatsblad van 21 september 1991, werd
van kracht sedert 1 oktober ll.
Zij voorziel onder andere in een overgangsmaatregel voor de
registratie van de jacht- en sportwapens, die nu worden gerangschikt onderde zogenaamde verweerwapens. Zij zullen in
de toekomst nog alleen op vergunning kunnen verkregen
worden.
De wet voorziet in een vereenvoudigde inschrijving van dergelijke
wapens die aangekocht of verkregen werden op het ogenblik
dat de verkoop ervan vrij was.
Deze inschrijving is kosteloos en dient te gebeuren ten laatste
op 30 september 1 992.
Over welke wapens gaat het nu ?
Het Koninklijk Besluit voorziet in de vereenvoudigde inschrij-

ving van de lange vuurwapens met randpercussie (o.a. de

; de lange halfautomatische wapens ; de
onderdelen van verweerwapens die aan de proef onderworpen zijn (loop, grendel, trommel edm.) en hulpstukken die
aangebracht op een jacht- op sportwapen, tot gevolg hebben
dat een wapen in de categorie van de verweerwapens wordt
ondergebracht (gladde lopen kofier dan 60 cm, bepaalde
kolven, bepaalde mechanismen edm.)
De procedure van inschrijving is evenwel NlETvereist voor de
karabijnen .22)

lange wapens die onder de bijzondere regeling inake verweer-

wapens voor de jacht vallen.
De voorwaarden zijn dat de bezitter houder is van een jachtvergunning en dat het om een lang halfautomatisch vuurwapen gaat, ontworpen voor de jacht en waarvan de lader of het
magazijn ten hoogste twee patronen kan bevatten en niet kan
worden weggenomen of omgevormd.
Beschikt U over een wapen of onderdelen die aan de verplichte
inschrijving ondêrworpen zijn of heeft U vragen in verband met
de nieuwe wapenwet ;wendt U lot de politie na 1 5 januari 1 992.

Dienst rijbewijzen
Vanaf 1 januari 1992 treedt de nieuwe rijopleiding rijbewijs B in
voege. Heel beknopt zag de rijopleiding (voor 1 .1.1 992) er als
volgt uit :
Theoretische opleiding met examen, praktische opleiding met
examen en bij slagen kon je je rijbewijs af halen.
Bij de nieuwe rijopleiding moet een stageperiode worden
doorlopen na de praktische opleiding en vóór het af leggen van
het praktische examen.
Deze stageperiode bedraagt min. 'l 2 en max. 15 maanden voor
17-jarigen. De stageperiode bedraagt min. 6 maanden voor

ouderen (rijopleiding via rijschool) min. 9 maanden (vrije rijopleiding)
Vanaf 3 maanden voor je 1 7 wordt kan je naar een erkende
rijschool voor een theoretische en een praktische opleiding.
De keuzemogelijkheid om na een geslaagd theoretisch examen de praktische opleiding te beginnen via een erkende

rijschool of via een vrije opleiding blijft bestaan.
Bij het afhalen van een rijbewijs heb je 2 recente pasloto's +
liscale zegels voor een bedrag van 650,-F. nodig.
De rijbewilzen afgeleverd voor 1.1.1989 blijven GELDIG en
MOETEN NIET omgewisseld worden tegen sen rijbewijs naar
Europees model.
Diegenen die toch een omwisseling wensen hoeven twee
recente pasfoto's en fiscale zegels ter waarde van 450,-F bij
zich te hebben.
De houders van een attest om een bromf iets klasse B te
besluren, mogen, onder dekking van dit attest, deze
bromf iets nog besturen tot 31 DECEMBER 1991.
Daarna moeten zij houder en drager zijn van een rijbewijs,
geldig voor de categorie A 3. Na 31.12.1991 is het attest
ONGELDIG.

$

975ZAG EEN NIEUWE SPOfiTEN EENN¡EUWE
CLUB HET LEVENSLICHT IN BERG.
IN FEBRUARI

1

Op 1 4 ap ri I 1 98 7 werd e n d e I es n og el ijkh ed e n van d e cl u b uitg eb reid
door in Nederokkerzeel de zaal "ln de toekomst" ook als oelenzaal
in gebruik te nemen, wat inh¡eld dat vooftaan 3 oelenlessen per
week konden gegeven worden.

DEFINITIE

JiuJitsu

is de kunst waarin kracht geen hoofdrol speelt.
Het is meer de verscheidenheid van grepen of beter gezegd, het
zijn de snelheid en list die srvoor zorgen dat een slerkere persoon

zo elliciönt mogelijk wordl uitgeschakeld. Hiervoor wordt

het

gewicht, de kracht, de snelheid en de beweging van de aanvaller
doorde jiu-jitsuka omgebogen en benut, in zijn voordeel, om tot de
uitschakeling van de aanvaller te komen.

DOELSTELLING
Vroeger : Oorspronkelijk werd jiu-jitsu beoefend als gevechtsvorm, gericht op de totale vernietiging van de legenstander.
Nu : Het doel dient binnen de mogelijkheden die de wet ons
toestaat le worden gebrachl. Het mag daarom niet verder reiken

dan het handelen uit pure zelfverdediging en moet

in verhouding
staan met de ernst van de aanval; De jiu-jitsu-beoelening zal in de
praktijk moeten volstaan met het uitschakelen van de tegenstander, in die zin, dat de aanvaller de mogelijkheid tot aanvallen
ontnomen wordt. ln vele gevallen kan een geoelend jiu-jitsuka dit
doen, zonder de tegenstander ernstig letsel toe te brengen.
Steeds zal de ernst van de bedreiging de maatstaf dienen te zijn
voor de wijze van verdediging. ln vele gevallen zal de pijn, die de
toegepaste verdedigingstechniek vervoorzaakt, voldoende zijn
om de aanvaller tot opgave te dwingen. lndien nodig kan verdere
uitschakeling geoorloold zijn, maar is niet te vergelijken met het
oorspronkelijk doel.

OOBSPRONG
Vanaf het onlstaan van de mensheid werden er gevechten geleverd met de blote hand. ln alle beschavingen en bij alle volkeren

kende men een eigen systeem van zelfverdediging, gebaseerd op kracht, behendigheid of snelheid, waarbijgebruik
gemaakt werd van hef boomtechnieken of geprof iteerd werd

van de zwakke plekken van het menselijk lichaam. De
manier van verdediging werd slechts van vader op zoon
overgeleverd wat tot gevolg had dat de techniek zeer
geheim bleef en zeer efleciönt kon blijven.
HEDEN
Nu de gevechten met wapens beslecht worden, worden de
igingstechnieken voornamelijk beoef end als sport,

ze lfverded

weliswaar uitgebreid met onder andere verdediging op
wapenbedreigingen. ln bepaalde technieken, zoals judo,
werd de competitie ingevoerd om de sport een groterê
bekendheid en waarderingsmogelijkheid te bieden. Bonden

en lederaties werden opgericht om samenwerking

en
aanvulling tussen de verschillendetechnieken le bevorderen.
Jiu-jitsu omvat ¡n feite al de gevechlstechnieken en zolang
de mensheid evolueert, zal ook de jiu-jitsu-beoef ening deze

evolutie blijven volgen.
WAAROM JIUJITSU ?

- Het is effectief als zelverdediging voor uzelf en anderen;
- Het is aanpasbaar: afweer in verhouding met de aanval;
- Het is gemakkelijk aan te leren in een relatief korte periode
en er is geen gespecialiseerde kennis voor vereist;
- Het is vlug te begrijpen en aleffectief vanaf het begin.
- Er is geen gevaar bij training onder goede leiding;
- Het is een goede oefening voor de lichamelijke gezondheid en conditie;
- Het is te gebruiken in alle omslandigheden;
- Het geelt hoge geestelijke vorming (Zen-rilus).

Voorinlichtingen

:

Kampenhout SAS, kon men er kalakken, waterpolo- en
steekspelen beoelenen.
Alhoewel de zon niet van de partij was, werd het toch een
succes. Algauw,waren alle kajak's te water gelaten en na

EINDEJAARSJOGGING
DECEMBER 1991.

. STFATENLOOP OP ZONDAG.29

Voorde 2e maal richt de joggingklub JOKA, in samenwerking met
de Gemeentelijke Sportraad Spo-Re-Ka, ten voordele van O.T.B.

een paar onhandige slagen kreeg men de slag te pakken en

een eindejaarsjogging en stratenloop in op

waren sommigen niet meer te stuiten.

zoNDAG 29/12/91.

Volgend jaar zal erzeker een 4e manif estatie SPELEVAREN

Sporthal Kampenhout (Zeypestraat)
Douches en kleedkamers zijn beschikbaar !
Reeksen: Vertrek:
13.30u
13.45u
14.15u
15.15u
Voor meer inlichtingen kan U bellen naar het nummer 016/
65.1 0.91 (sekretariaat Joka), nr. 01 6/65.73.73 (sportdienst
Spo-Re-Ka) tijdens de kantooruren.
GEMEENTELIJKE SPORTRAAD.
Reeds heel wat verenigingen zijn aangesloten bij de Gemeentelijke Sportraad. Zij die geinteresseerd zijn om ook aan te
sluiten, kunnen altijd terrecht op de sportdienst, Zeypestraat
26 tel.: 016/65.73.73
HEEFT U VRAGEN, WENST U INLICHTINGEN, HEEFT U
SUGGESTIES,
aarzel niet om kontakt op te nemen met de Sportdienst (tel.:
01 6/65.73.73.) tijdens de kantooruren.
OPEN INGSU REN SPORTDIENST,
elke werkdag van 8.00u tot 15.30u
elke dinsdagavond van 18.30u tot 21.00u
Spreekuur J. MEEUS, Schepen van Sport:
elke dinsdagavond van 20.00tot 20.30u. (best vooraf een afspraak
maken)

georganiseerd worden.
Brabanl sportief ! Kampenhout Kajakt ! l,Doe ook mee ! ! |
Echt, het loont de moeite ! ! ! ! |
Verdere inlo volgt later.
DE GORDEL - DE BLOSO-SPORTKLASSIEKER.
Op 1 september namen heel wat Kampenhoutenaren individueel, in lamilieverband, met vrienden of met de
sportraad Spo-Re-Ka - deel aan de gordel.
Een nieuwigheid was dal onze gemeente dit jaar rechtstreeks bij het Gordelgebeuren werd betrokken: de 20 kmrit liep voor een deel over Kampenhoutse wegen.
De sportraad zal, zoalsdit jaar reeds, volgend jaarterug een
gezamelijk vertrek organiseren vanuit Kampenhout.
Meer inlormatie over het gordelgebeuren volgt later.
WANDEL-MEE
Op 9 november jl. ging de jaarlijkse Wandel-Mee-Dag door
te Kampenhout.
Een omloop van 7 km en 15 km doorheen onze gemeente,
was de ideale kans om de meer afgelegen, rustige wegen
van Kampenhout te leren kennen.
Niettegenstaande de overvloedige regenval waren er veel
deelnemers.
De opbrengst ging intergraal naar de plaatselijke 1 1.1 1 .1 1aktie.

Lokatie:

600m
1500m
4500m
9000m

FrançoiSVANDOREN

A. Verhoevenstraat

I

1820 Steenokkerzeel

Belangrijk bericht aan de dienstplichtigen

SPORTDIENST

Zeypeslraal26
1

91

0 Kampenhout

Tel. 016 I 6s 73

73

JEUGDSPORTWEKEN
MET SUCCES. . .
Reeds verschillende jaren richt de sportdienst, in samenwerking
met de sportraad, tijdens de paasvakantie en de laatste 2
weken van auguslus, sportweken in voor de jeugd. De
aktiviteiten gaan door in en rond de sporthal van Kampenhout.
Dit initiatief kent jaarlijks een groot succes.

Tijdens de voorbije paasvakantie namen 120 kinderen
lussen 7 en 1 1 jaar deel aan deze sportweek en in
augustus waren er zelfs 130 kinderen, verspreid over 2
weken, volgens leeftijd.
DIVERSE SPORTEN . ..
Elke dag werden 6 verschillende sporten beoefend,
geleid door sportmonitoren, zodat onze jongeren op het
einde van de sportweek 6 sporten (beter) hebben leren
kennen. Elke sportweek werd afgesloten mel een
namiddag zwemmen.

BBABANT BEWEEGT OP HET WATER.
ln het kader van "Brabant beweegt", ingerichl door Bloso
en de Brabantse Sporldienst, organiseerde de sporldienst, in samenwerking met de sportraad, een 3e
manifestatie SPELEVAREN op 25 mei ll.
Op het kanaal Mechelen-Leuven, ter hoogte van

Elkeen ingedeeld in de militielichting 1993 wordt de
mogelijkheid geboden om in de loop van de maand januari
1992 een aanvraag leidende tot uitstel, vrijlating, vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grond in te
dienen.

Alle aanvragen dienen persoonlijk le worden ingediend
tussen 2 en 31.1.'92 tijdens de gewone openingsuren van
de gemeenlelijke administratie d.w.z. elke werkdag van
8u45 tot 1 1 u45 of dinsdagavond lussen 1 7u en 1 9u45.
Uitzonderlijk zal de militiedienst eveneens toegankelijk
zijn op zaterdag 18 januari 1992 van 9u30 tot 1 1 u30 en
woensdag 8 - 15 - 22 en29 januari 1992 van 14u tot 16u.
Schriftelijke uitstelaanvragen, vergezeld van een studiegetuigschrift gedateerd in de loop van januari '92, moeten
aangetekend verstuurd worden l.a.v. De Heer Burgemees-

ter - Gemeentehuisstraat nr. 16 - 1910 Kampenhout.
Postdalum geldt als bewijsmiddel.

Overzicht uilstelmogel ijkheden
- Mogelijkheden om 5 uitstellen (tot 23 jaar) te bekomen

:

1) kostwinnerschap

2) onmisbaar op landbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf
a) voor rekening van ouders
b) voor eigen rekening
3) studies, of leercontract
- Mogelijkheden om 7 uitstellen (tot 28 jaar) te bekomen :
1) student aan de universitgit of een hogere
onderwijsinrichting (binnen- of buitenland)
2) varen als zeeman en ingeschreven zijn in de Pool der
Belgische Zeelieden; het schip waarop men vaart
moet eigendom zijn van een Belgische maatschappij, zelfs al vaad het tijdelijk onder een vreemde
vlag
- Mogelijkheden om 10 uitstellen (tot 28 jaar) te bekomen :studenten die een studiecyclus, specialisatie inbegrepen, van zes jaar
volgen
- Mogelijkheden om 12 uitstellen (tot 30 jaar)te bekomen :
studenten die zich voorbereiden op missiewerk buiten Europa,
of late priesterroeping

Mogelijkheden om 14 uitstellen (lot 32 jaar) te bekomen :
1) geneesheren die zich specialiseren in een tak van
de geneeskunde
2) wie wanneer hij in werkelijke dienst zou moeten
treden een broer van esn vorige klasse onder de wapens mocht
hebben of wie een broer heett die deel uitmaakt van dezelfde
lichting (voor het eerst van toepassing op de dienstplichtigen
van lichting 1992)
Mogelijkheden tot het bekomen van vrijlating om morele grond
Volgende categorieën van dienstplichtigen kunnen de vrijlating
op morele grond krijgen, indien voldaan is aan de vooruvaarden:
1) weduwnaar met kinderlast;
2) een kind ten laste voor het 24sle jaar;
3) ingeschrevene mel minslens vijf broers ol zusters
in leven;
4) lwee broeder- en/of zusterdiensten;
5) kostwinner;
6) onmisbaar op bedrijf van de ouder als halve wees;
7) onmisbaar op eigen bedrijf als volle wees;
8) Belg-geworden vreemdeling;
9) bemanning van staalsmarine en vissersvloot.
Recentelijk werden eveneens tal van wijzigingen doorgevoerd
m.b.t. de legerdienst voor leden van de Rijkswacht en
gemeenlepolilie. Deze kuñnen eveneens (onder bepaalde
voorwaarden) vrijgesteld worden van legerdienst.

Uitstelaanvragen worden voortaan ingewilligd door de Burgemeester van de militiewoonplaats. Vrijlatingen of afkeuringen
ressorteren onder verantwoordelijkheid van de Hogere Over-

Verpakklng: teveelom
goed te z¡¡n

dezE materialen reeds een uitgebouwd
recyklage-circuit bestaat (papierophaling,
glasbak, enz.) Blik en plastic worden veel
mindergerecykleerd'en d¡agen dus meer bij
tot de verspilling van de gronstoffen en tot de
groei van onzs afvalberg. Spuitbussen 4ijn

heid.

De dienstplichtigen ingedeeld in de L. '93 wegens uitstel
kunnen afstand van uitstel aanvragen tot uiterlijk 25.7.'92
d.m.v. een aangetekend schrijven gericht aan hel Provinciaal
Gouvernemenl - Militiedienst - Jetselaan nr. 12O - 1 090 Jette.
Veruroegde dienstneming kan worden aangevraagd door :
a) de dienstplichtigen van L'93 wegens leeftijd (= geboren in 1974) tot
uiterlijk 25.7;92
b) de dienstplichtigen van L.'94 (= geboren in 1975)
tussen 1.1;92 en 25.7.'93
Gelieve er wel rekening mee te houden dat na de geschiklbevinding op het Recruterings-en Selectiecentrum elke bijkomende aanvraag tot uitsel, vrijlating of vrijstelling uitgesloten
is.

Mochl U bijkomende inlichtingen wensen, aarzel niet om
contacl opte nemen metonze lokale mililiedienst (diensthoold
Mevr. Kemps - Tel.: 016/65.50.37 - 016/65.60.99 - binnenpost
24) ol met de bevoegde gemeentelijke mandataris m.n. de
Heer Burgemeesler - zitdagen : dinsdag tussen 19u en 20u vrijdagnamiddag' na afspraak.

Bijna een kwarl van het huishoudelijk

kingen worden o.a. gebruikt om de

nog sterkeraf te raden, zelfs alsze geen CFK

aluminiumfolie
' koop geen spuitbussen (natuurlijk is
er nietstegen de hervulbare verstuivers
met een handpompje).

houdbaarheid van produkten te verbeteren (groenten), het produktte beschermen
tegen stof (spaghetti)of beschadiging (televisietoestel), maar ook om de aantrek-

bevatten, omdat zij nog kwisliger omspringen met onze grondstotfen.
Opdat er minder zeevogels zouden slerven
aan verstopping van hun maagdarmkanaal
door stukjes plastic die zij met hun voedsel

Tot slot nog een opsomming van de
verpakkingen van milieuvriendelijkste
(dus aan te raden) tot
milieu- onvriendelijkste
(dus al le raden).

afval bestaat uit verpakkingen, zoals papier, karton, plastic, blik en glas. Verpak-

kelijkheid van het produkt te vergroten.
Fabrikanten sparen moeite nog geld om

naar binnen happen, volgen hier enkele wijze

hun produhen zo plezierig en zo opvallend

raadgevingen m.b.t. verpakkingen.

'

koop zo mogelijk artikelen onverpakt, of
anders eenvoudig verpakt (bij voorkeur glas
of papier);

mogelijk te verpakken, tenrvijl vrijwel alle

verpakkingen direkt na het uitpakken in
de vuilnisbak belanden. Bovendien zijn
veel van die verpakkingen overbodig en
eigenlijk pure verspilling.

'

Slechts op weinig verpakkingen zit

oren wordl geslagen, maar waarmee je op
den duur geen raad meer weet).
* koop liever verse groenten en vlees dan
kant-en klare en/of verpakte
'koop zuivelprodukten, bier en frisdranken
zoveel mogelijk in statiegeldverpakking
*
breng al hel wegwerpglas na gebruik naar

verpakkingen uit milieu-oogpunt het allerbeste is.
Fabricage van een kartonnen melkpak
kost driemaal zoveel en van een blikverpakking zelfs twintig tot veeñig maal
zoveel energie als van een glazen statiestatiege ld, te rwijl ju ist

d

it soorl

Als je toch voor wegwerpverpakkingen

de kontainer, net als het papier en het karton
(behalve dan het geplastificeerde karton)

kiest (of moet kiezen), verdienen papier,
karton en glas de voorkeur, omdat voor

werden langsheen de straat, duidelijk zichtbaar
opgehangen.
De "sluiprerkers'en wij allen werden geconfronteerd met de hoger genoemde slogan.
Door de verldezingen verdwenen een aantal affi-

Wat is het beste ?
Het is een feit dat de aanwezigheid van de
politie op zichzelf al een afschrikkingseffect

ches.

schillende plaatsen

Het is echter de bedoeling om tegen de lente
andere straten in de gemeente te voorzien van
dergelijke afliches.
lnfo: 016/65.73.73 - kantooruren.

snelheidscontroles uitvoeren.
Maar: blijven wij volwassenen dan kleine'
kinderen, die alleen als ertoegekeken wordt,
doen wat er van ons veruacht wordt ?

Nu heeft iedere inwonerde kans om zelf te bewijzen

Neentochl!!

samenleven.

dat hij/zij een leefbare omgeving wil.

A. Daarom is een grondige mentaliteitsverandering nodig

!

Een informatie- en sensibiliseringsaclie is dus
onontbeerlijk.
De voordelen van snelheidsmatiging moeten in

Daarom zal onze politie regelmatig op ver-

de verf gezet worden. Wij kozen voor het
emotionele voordeel van 'samenleven en af-

-

in
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lederæn wæl dat auloriþen

voor ons nilieu niel le besl rs

0n
kanl

HALVEER
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B. De reglementen doen naleven:

zgn sluipverkeer kregen allen een alfiche +

gerespecteerd worden.

begeleidende brief in de bus.
De reactie was geweldig. Tientallen affiches

Het goede gedrag belonen ?
Het slechte gedrag straffen -?

blijvn

Als u

Itrl

slaan.

on hel nilieu

en de

naluur gælten zell æn

slænlje wil hijdraryn, næn
dan dæl aan fu aktie'Halvær
het Auloverkeer'

ID
d¡'
Mel deze aklie kan u zell
aulok¡ I onetets sparen.Zelß al
is het

!

nid

væ\. Dal u dil

sanen net anderen doet sleekl

MINDER SNEL

wellichl æn harl onder de

rien: u staal nel uw zug om
nilieu en naluur niel allæn.

MAAKÍ DIKKE VRIENDEN
Welgevende maalregelen treffen is niet
genoeg. Ze moeten nog toegepast en

dal nilieu te sparen zou

die aulo bestwat vaker aan de

affiche duidelijk zichtbaar op te hangen.

sensibiliseringscam pagne gestart.
De bewoners van de belangrijkste wegen met

Ã

ffiffi

MÃAKT DIKKE VRIENDEN.

wegwerpverpakking
(glas, papier, karlon)
4. moeilijk of niet
recykleerbare

wegwerpverpakking
(blik, plastic, geplastificeerd karton)
5. spuitbus
milieu-onvriendelijkste
verpakking

vermijd verpakkingen van plastic,

BE'¡ER Lnnm,m,mu

I
I

Toon uw deelname aan onze actie door de

Begi¡ oktober werd in onze gemeente deze

.

milieuvriendelijkste
verpakking
1. geen verpakking
2. statiegeld
3. recykleerbare

leder van ons neeml vaak de auto. Met ons allen nemsn we hem

de gemeente

IN DE BEBOUWDE KOM

Makkelijker is het om te klagen over te snel
verkeer in "mijn'straat, maar zelf elders tegen
meer dan 60 km te rijden.
- Daarom nsem uw verantwoordelijkheld !
- Rijd minder dan 50 km/u in de bebouwde kom

fectie"
MINDER SNEL

heeft.

neem bij het winkelen een eigen

boodschappentas mee : dat scheelt een hoop
plastic draagtasjes (waarmee je vaak om de

geldfles.

Tijdens deze laatste trlmestet van 1991 gaat
onze aandacht ln het verkeer ult naar:
1. een mentaliteitswijziging
2. de reglementen doen naleven.
Samen met het invoeren van een maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 km/uur,
werken we aan een "algemene herwaardering
van de bebouwde kom".
Door snelheidsvermindering - de belangrijkste
doelstelling van '91 - 192 - kunnen de verschillende categoriën weggebruikers harmonisch

geplastiliceerd karton (met een plastic
laagje aan de binnenzijde, zoals bi!
melk, sinaasappelsap, enz.), blik en

0

0ok hier zijn vele kleinliæ &n
groot. Als ieduæn ninder

rijdt, is

0

het

schorcr !

nilieu al æn pak

vaakte veel. Files en verkeersongevallen zijn erdeongewenste
gevolgen van die iedereen voldoende opvallen.
Wat we minder beseffen is dat al de auto-uitlaten ook meer
vervuiling de lucht inblazen dan ons milieu en onze natuur
aankunnen. En jammer genoeg is de techniek alleen niet in
staat om de problemen te verhelpen.
Als er niets gebeurt ven¡¡achten de specialisten tegen het jaar
2000 nog een sterke stijging van het autogebruik: tot 507" meer
autokilometers. Voor het milieu zou dat een ware ramp zijn.
Daarom is het dringend nodig om die auto wat meer aan de kant

te laten staan. En om daar vandaag al mee te beginnen.
Auto en milieu: voorlopig een onbeheersbaar probleem. Voor
de Bond Beter Leef milieu de reden om een nieuwe kampanjete
starten: "Halveer het autoverkeer" Sinds april 1990 voert de
Nederlandse vereniging Milieudefensie de aktie "Halveer het
Autoverkeer".

H

ierbij kun nen milier.¡bewuste automobilisten zelf

kilometers sparen. Die gespaarde kilometers komen op een
nationale kilometerteller en worden regelmatig in de media
gebracht. Zo krijgl het probleem regelmatig aandacht.
Vanaf januari 1 991 heeft De Bond Beter Leef milieu de aktie van
Milieudefensie naar Vlaanderen uitgebreid. Milieuverontreiniging stoort zich niet aan grenzen. Daarom wsrken ook milieuverenigingen samen, over de grenzen heen.
Wil u om het milieu te sparen, iets minderde auto nemen? Dan
kan U aan de "Halveer"- aktie deelnemen. Vraag snel informa-

tie- of deelnemerspakket aan.
zal snel merken, u staat met uw zorg om het milieu niet alleen.
En bedenk: veel kleintjes maken snel een groot !
Voor meer informatie kan u ons ook bellen :021514.05.00
U

Oom een vreemdelaalteleren. U heeftdekeuzelussen Frans
en/of Engels, opgesplitst in vier niveaus, van 3 of 4 uur per
week.
D om u beter te leren uitdrukken in het Nederlands, een
noodzakelijke basis voor een algemene ontwikkelinS. fuk
hier zijn er verschillende niveaus : van correct schrijven lot
synthese en literaluurstudie.
D om eindelijk wiskunde te begrijpen, nultig als voorbereiding

?

#rfrâti,,,É
D:NT

ÉRN

op wervingsexamsns, of em de kinderen te volgen bij hel

I

huiswerk.

VERENIGINGEN die hun activite¡ten gratls bekend-

held willen geven, kunnen d¡t langs het
gemeentebestuur doen.
De gemeente kan nl beschikken over een gratis kolom in Do Vilvoordse

Post, Het Klokske en het Annonceblad.
Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken dienl zijn activileiten
minstens 2 weken op voorhand mee le delen aan Marie - Louise
MICHIELS tel.: 016/65.50.37 - toestel

werken metdecomputer (dactylo-lekstverwerking,
informatica)
Q om de algemene kennis te vergroten en de aclualiteit beter

4.1

Wie stempelt, kan een onderbreking van maximum 6 jaar krijgen om
als onthaalmoeder te werken.

.

O om te leren

te begrijpen

Met deze slogan startte TKO in september 1991 zijn 12e
schooljaar. TKO geeft cursussen op het niveau van secundalr
onderwljs (lager en hoger secundair). Zo'n cursus volgen is de

TKO geeft zowel dag- als avondonderwijs.

ideale methode. .

vraag onze programmabrochure aan

.

:

milieuleer, massamedia, aardrijkskunde, geschiedenis, enz.

O om sen diploma secundair onderwijs te behalen. U bereidt

zich voor op de examens van de middenjury, samen mel
andere volwassenen en onder begeleiding van een gediplo-

meerd leerkrachtenteam.

Kinderopvang ln Kampenhout
Dienst Opvan g gezln nen Boortmeerbeek-Kampenhoul breidt uit.
De Dienst Opvanggezinnen van de Landelijke Beweging v.z.w. mag

uitbreiden in de gemeenten Boortmeerbeek en Kampenhout, zo

TWEEDEKANSONDERWIJS
Ruelensvest 115
3001 Heverlee (Leuven)
016n2.45.46

dienst beschikt over een uitgebreid nel van opleidingscentra,
aangepast aan de recenlste technologische evolutie.
Voor werkzoekenden is de opleiding gratis. Bovendien kunnen de cursisten van de volgende voordelen genieten:
- vrijstelling van stempelcontrole met behoud van de uitkering
- een opleidingsvergoeding van 40 fr. bruto per uur (ongeveer
28 fr. netto)
- verplaatsingskosten worden terugbetaald tegen de tarieven
van het openbaar vervoer
- vrouwelijke cursislen van wie een kind, op het ogenblik van
de opleiding, niet ouder isdan2tPiaar ontvangen bijkomend
160 fr. per halve dag gevolgde les.
De

samenspraak lessen worden georganiseerd afgestemd op de
noodwendigheden van de firma of het bedrijf.
De opleiding gebeurt tijdens de werkuren.

Algemeen

-

:

Met een opleiding kan op elk ogenblik gestart worden. Zij kan
lopen over enkele weken, enkele maanden, een jaar . . .

- Zowel voor ongeschoolden als voor hoger gediplomeerden
zijn er mogelijkheden in één van de centra.
- Men dient vooraf in le schrijven bij middel van een daarloe
bestemd formulier.
Slechts in enkele gevallen komt men op een wachtlijsl te staan
van langer dan twee maanden.

lnlichtingen en inschrijvingen: VDAB - C. Buysseslraat 15
1800 Vilvoorde
oon (02) 252.20.45

telef

De lessen gaan door tijdens de gewone werkuren en zijn
meestal voltijds.

Voor werknemers, hetzij arbeiders of bedienden, die zich
willen bijscholen of herscholen zijn er zaterdagcursussen
voorzien.
De kostprijs beperkt zich gewoonlijk tot een vergoeding voor
het gebruikle materiaal.
Ook bedrijven kunnen terecht bijVDAB. lndien zijeen aange-

paste bijscholing wensen voor hun personeel, kunnen

Een uitgebreide documentatlemap llgt ter lnzage
op het gemeentehuis (dienst pensioenen). Aarzel
niet om conlact op te nemen. Een bijscholingscursus
kan aan de basis liggen voorde startof de uitbouwvan
een beroepsloopbaan.

geplaatst worden.
De ouders betalen naargelang hun jaarlijks netto-belastbaar inkomen:

de bijdrage schommelt tussen minimum 60 fr. per dag en maximum
per 516 fr. dag.
Een vermindering wordt loegepast voor gezinslast en plaatsing van
meerdere kindjes uit het gezin. De bijdrage is bovendien voor 80o/o
liskaal aftrekbaar.

de dienst terecht voor en na schooltijd en tijdens verlofdagen

Voor meer informatie, kan u terecht bij de dienstverantwoordelijke
Annemie Waebens, Bieststraat 20, 3191 Boortmeerbeek, op telefoonnummer0l5l52.O7.23 (elke werkdag van 9 tot l0 uur).

en

juni 1991 , werkt in de telefoonzone 016, een nieuwe wachtdienst
van zelfstandige verpleegkundigen.
Dag en nacht, 24 uur op 24 kunt U via dit enig telefoonnummer een beroep doen op hun diensten.
lndien U thuis verpleegkundige zorgen nod¡g hebt, bel dan zonder aarzelen het
Sinds

1

nummer 016182.27.10
DE TEUGEL : EEN NIEUW INITIATIEF IN VLAANDEREN
MECHELEN - de v.z.w. "De Teugel", een organisatie die inlormatie
vertrekt overalleswat te maken heeft met doofheid en slechthorendheid,
vierde zijn vilflarig bestaan met het openen in oktober van een eigen

ln het centrum "De ïeugel" zullen drie afdelingen ondergebracht
worden, namelijk een documentatiecentrum, waar iedereen
informatiebrochures kan ophalen, een leeshoek en een

open huis in de Milsenstraat.

tentoonstellingsru¡mte,

De Teugel staat als informatiecentrum uiteraard ter beschikking van
doven, slechthorenden en mensen die vragen hebben omtrent deze
problematìek. Maar ook U bent welkom, want de v.z.w. heeft zich
eveneens tot doel gesteld de wereld van doven en horenden dichter
bij elkaar te brengen. Zij wil het idee doorbreken dat bijveel horenden
beslaat, namelijk dal de leefwereld van de doven er een zou zijn van
alleen maar problemen. Doven en slechthorenden ervaren hetzelfde
lief en leed als iedereen.

Vooraan kan men allerhande materialen vinden zoals gebruiksvoorwerpen en vlolte T-shirts, die meestal een berukking hebben met
betrekking tot de gebarentaal en het vingeralfabet.

De Teugel werkt sinds vijf jaar met vrijwilligers thuis maar hoopt haar
doelstellingen nu nog beter te kunnen verwezenlijken door alles te
centraliseren in dit nieuwe open huis.

in

Als gevolg van die uitbreiding kunnen ook meer kindjes bij de dienst

besliste Kind en Gezin,
Deze drenst organiseert de dagopvang van kinderen beneden de 3
jaar in de vertrouwde familiale sfeer van opvanggezinnen uit de
onmiddellijke omgeving. De kleuters tussen 3 en 6 jaar kunnen ook bij

Beroepsopleiding b¡¡ V.D.A.B.
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (kortweg VDBA) biedt werkzoekenden, werknemers en bedrijven de gelegenheid om via cursussen zich te
specialiseren of een nieuw beroep aan te leren.

vakantieperiodes.
Wegens de uitbreiding kunnen vanaf oktober een aantal nieuwe
onthaalmoeders aan de slag. Vandaar dal wij kandidaaþonthaalmoeders zoeken in de gemeenle Kampenhout.
Wie tussen 21 jaaren 65 jaaroud is, komt in aanmerking ommaximum
3 kindjes voltijds op tevangen. De onthaalrnoeder kri.jgt daarvoor een
belastingvrije vergoeding die momenteel 441 tr. per dag per kind
bedraagt.

De Teugel plant jaarlijks vijf verschillende tentoonstellingen: één over
hulpmiddelen voor doven, een tweede met een artistiek karakter, een
derde met betrekking tot het verenigingsleven, een vierde zal het

onderwijs voor doven belichlen, en een vijf de waarvan het onderwerp
veranderlijk zal zijn, af hankelijk van gekregen su ggesties.

Wie meer informatie wenst over De Teugel of over doofheid

en

slechthorendheid kan vanaf 4 oktober terecht in de Milsenstraat 8, tel.:

015/4r 55 46

Nieuwe waterverkooptarieven
DE REGIE DER POSTERIJEN

ln aansluiting met de beslissing van de Raad van Bestuur van

B. Contractuele niet huishoudelijke grootverbruikers

9 november 1990, en het gunstig advies van het Regionaal
Comité van 19 december 1990, heeft de Prijzendienst van het
Ministerie van Economische Zaken zich in zijn schrijven van 7
mei 1991 akkoord verklaard met volgende tarielwijziging :

-vaste vergoeding van 143.000 F per jaar voor een vast

A. Gewone abonnees
- vaste vergoeding van 855 F per jaar die recht geeft op een
vast verbruik van 24m3
- verbruik boven de 24m3 :38 F per m3.

verbruik van 5.000 m3.
- verbruik boven de 5.000 m3 : 29 F per m3

Deze tarieven zullen toegepast worden met ingang van
januari 1992.

heelt meegedeeld dat geen gunstig gevolg kan verleend worden aan
het verzoek van de Burgemeester om in de deelgemeente Buken over

te gaan tot de oprichting van een hulp-postkantoor, teneinde de
1

bevolking aldaar de kans te geven hun postverrichtingen makkelijk te
kunnen uitvoeren.

DE 1 1.11.11 -

Uit het ondezoek ter plaatse gedaan door de postdiensten blijkt dat
oprichting van een bijkantoor er niet rendabel zou zijn.
De inwoners van Buken zullen evenwel in de toekomst een beroep
kunnen blijven doen op de postbode.

de

AKTIE kende dit jaar weer een overdonderend succes.

De geldinzameling bracht 270.000 BF, op.
Een vâslag volgt in een volgende uitgave.

Het zal wel nooit uitgemaakt worden wie nu precies omstreeks

Prijzen en reservering : Gemeenteliike dienst voorToerisme
ZeYPestraat 26
1910 Kampenhout

het midden van de vorige eeuw ontdekte dat chicoreiwortels,
wanneer ze met een laagie grond worden afgedekt, nogmaals
ontkiemen en struikjes vormen van tere witte bladeren. Geen
fijnproever die zich daarover zorgen maakt.
Witloof is een echte Brabantse groente. Te Kortenberg en
Kampenhout werden twee dagtochten uitgestippeld waarin
witloof centraal staat.
Zo omvat elk programma niet alleen een bezoek aan een
witloofbedrijf maar zult u tijdens het middagmaal eveneens de

Tel.:016/65.73.73

gastronomìsche kwaliteit van deze groente op prijs weten te
stellen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een witloofveiling te bezoeken, lerwijl de trip naar Kampenhout u ook
naar de plaatselijke brouwerij leidt.
Een brok geschiedenis ontbreekt evenmin tildens deze trip. ln
'1312 hetCharter
de Benediktinessenabdijvaardige hertog Jan ll
van Kortenberg uit, waardoor de adel en de steden "inspraak'
kregen in het beleid van het hertogdom. De kastelen van

die oude werktuigen hebben in verband met de
witloofteelt. Wij denken aan oude vlagen, pijpekoppen (vuurtjes), rieken . . .
Zij hebben de bedoeling om in de loop van 1992

een tentoonstelling rond de witloofteelt op te
bouwen.
Hebt u dus iets op de zolder, in de kelder liggen
staan of hangen uit vervlogen tijden, neem dan
contact op met Karla Rutgeerts 65.73.73 (kantooruren) voor verdere afspraken.
Uiteraard blijft alles uw eigendom (duurtentoonstelling + 1 maand)
Verzekering tegen verlies . . . wordt afgesloten
Zelfs vuile, versleten zaken zijn welkom.
En . . . waarom zouden we in Kampenhout geen
tentoonstelling rond de witloofteelt kunnen op-

geslachten.

PROGRAMMA:

10.30

.13.00

14.30
16.00
17.30

Zelf compost maken ?
Doe er ook aan mee !

De V.V.V. van Overijse vraagt of er mensen zijn

Everberg, Steenokkerzeel en Perk vertellen u over oude adeliike

9.00

Tijdens de Gemeenteraad van 14 november werd
door de vergader¡ng een "mllleu . overeenkomst"
goedgekeurd.
De overeenkomst verb¡ndt onze gemeente ertoe
voor 31 december 1996 volgende zaken l.v..m. m¡¡leu
te verwezenl¡¡ken.

Aankomst te Kampenhout - Kopje koffie
Bezoek aan de tuinbouweiling te Kampenhout
Autocartocht langs de kastelen van wilder en Ter Balk
te Kampenhout,langs Nederokkezeel, Berg, Melsbroek,
Diegem, Machelen, Peutie en het kasteelde Ribaucourt
te Perk,
Middagmaal
Bezoek aan een witloofbedrijf
Bezoek aan brouwerij Biertoren te Kampenhout
en brerproeverij.
Einde uitstap.

zetten

?

Suggestieswelkom

!l!

Compost is een oer-

gezonde organische
meststol om de bodem
te verbeleren. Door de
natuur haar gang te la-

ten gaan, creëer je le
eigen kringloop en je
beperkt de hoeveelheid
huisvuil tot de helft.

Zelf compost maken
heeft vele voordelen. Je
levert een positieve bijdrage aan het milieu, je
houdt er prima tuinmest
aan over en je hebt er
een leuke hobby aan.

Composteren is een
proces waarbij orga-

nisch

af

val,

zoals

groenle-, lruit-, en tuin-

Llitrtoligirag

en keukenalval, door
bacterien en schimmels

1. lnventaris betreffende milieu en natuur in de gemeente.
Beleidsnota i.v.m. milieu
Milieu - ambtenaar (te Kampenhout reeds 1/4 ambtenaar)
Milieu - adviesraad (bestaat te Kampenhout)
Selectieve inzameling van huishoudelijk afud
K.G.A.:milieubox
7. Containerpark
8. Composteerbare afval inzamelen
9. Natuurontwikkelingsplan opstellen.

2.
3.
4.
5.
6.

wordl veranderd in

een
aardachtige massa : compost.
Bij dit afbraakproces zijn kleine

bodemdiedjes zoals wormen en
larven behulpzaam. Bij het maken van compost komt warmte
vrij, die kan oplopen tot 40 à 45
oC. Daardoor wordt de activiteit
van de noodzakelijke micro-organismen nog eens extra bevorderd. Compost maken is
eenvoudig, de natuur doet het
meeste werk. Je hoeft alleen te
zorgen voor organisch afval en
de juiste omstandigheden.

Alle afval dat

andere kunstvezels, textiel en
zand horen in dit rijtje niet thuis,

evenals kattebakvulling en de
inhoud van stofzuigerzakken.

Organisch afval wordt binnen de
6 maanden afgebroken tot compost. Dit kan zowel op een open
composthoop als in een afgeslo-

ten compostsilo. Tijdens

het

composteringsproces slinkt de
hoeveelheid afval enorm. Uiteindelijk hou je een prima meststof
over voor je tuin.

Er bestaan verschilldende soor-

biologisch

afbreekbaar is, komt in aanmerking voor het zelf composteren.
U kunt daarbij denken aan afval
uit de tuin, groente- en f ruitafval,
keukenafval, bloemresten en
elensresten, mest en strooisel
van kleine huisdieren. Papier op
zich is composteerbaar, maat
het is beterdit apart te bewaren,
omdat het makkelijk opnieuw te
verwerken is. Plastic, nylon en

ten compostsílo's. Een van die
silo's is het VAM-vat. De gemeente beschikt over een aantal
VAM-vaten. Als je geinteresseerd
bent, kan je bij het gemeentebestu ur een VAM-vat aankopen voor
de prijs van 2.339F.

Je moet hiervoor een aanvraag
indienen bij het gemeentebestuur.

lnlicht. 016/65.73.73
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ten voordele van alle verenigingen van groot-Kampenhout
Wanneer
Waar ?

?

Het orkest

zalerdag 11 januari 1992
Sporthal, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout

"TH E J ETS"

vanaf : 21uur

:

Kaarten
Voorverkoop

:

120 Fr
100 Fr

t

-

speelt ten dans
Vanaf 1 september 1 991 heeft de Heer Gouverneur ons e€n
nieuwe Gewestelijke ontvanger toegewezen: de Heer Alfons

deuren : 20.30 uur

'l/øn l{ørte uteffutm

t!

Van den Steen. De Heer Van den Steen bedient echter reeds
een andere grote gemeente, zodat hij niet f ull - time op ons
gemeentehuis kan aanwezig zijn.

Wij verzoeken U dus alle betalingen aan het Gemeentebestuur te verrichten door middel van storting of overschrijving,
bij voorkeur met het bijgevoegde formulier, zoniet op rek. 0000019874-86 van het Gemeentebestuur van Kampenhout.

Onder dit thema hebben de Vlaamse milieuoverheidsdiensten
een gezamelijke stand opgezet op IFEST. ln dit artikel willen
we kort een beeld schetsen van de voornaamste taken en
actiegebieden van de verschillende milieudiensten. Wij geven
u tevens een lijst van adressen en belangrijkste telefoonnummers zodat u vlot kunt contact opnemen met de betrokken
diensten.
Sinds begin 1991 is de uitvoering van het milieubeleid grondig

gewijzigd : laken werden herschikt, nieuwe taken werden
toegewezen . . . kortom het wordt moeilijk het bos door de
bomen te zien. Toch kunnen we vier grote bomen onderscheiden in het beleidsapparaat.
1 AMINAL (Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting)
Aminal is één van de zes administratieve diensten van het
Vlaams Departement voor Leefmilieu en lnfrastructuur.
Aminal heefteen uiteenlopend takenpakket. Zij staat in voorde
uitvoering van het algemeen milieubeleid inzake lucht, water,

bodem en geluid. Tot haar bevoegdheden behoren

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is
verantwoordelijk voor de uitbouw en het beheer van alle
openbare watervoorzieningsinstallaties. Zij maakt op basis
van een vergelijking tussen de drinkwatervoorziening per
streek een drinkwater-voorzieningsplan op.
3. Vlaamse Milieuholding (VMH)
De VMH is een dochterondernemeing van de Gewestelijke
lnvesteringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV). Voor de
bouw en exploitatie van waterzuiveringsinstallaties heeft de
VMH de N.V.
Aquafin opgericht. Voor de sector vaste afual werd de Vlaamse
Maatschappij voorAtualrecuperatie (VLAR) OPGER ICHT. Ook
de overheidsparticipatie in lndaver zal in de toekomst onder
de VMH ressorteren.
4. Wetenschappelijke instellingen
De Vlaamse overheid beschikt over een aantal wetenschap-

pelijke instellingen die onderzoek verrichten in specifieke
milieudomeinen : het lnstituut voor Natuurbehoud, het lnsti-

milieuinspektie, milieu-investeringen, milieutechnologie,

tuut voor Bosbouw en Wildbeheer en het Vlaams lnstituut voor

lieuvergunni ngen, natuurontwikkel ing en landinrichting.
2. Vlaamse milieuparastatalen : OVAM, VMM, VMW, VLM
De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse
Gewest (OVAM). De OVAM heeft volgende nieuwe of vernieuwde taken : het opvolgen van de afualstromen, het saneren van verontreinigde bodems en het ontwikkelen van een
bodembeleid, het uitstippelen en uitwerken' van een
voorkomings- en recyclagebeleid, het invorderen en innen
van de milieuheffingen op afualstoffen, het sensibiliseren van
de bevolking en van het bedrijfsleven voor een voorkomingsen recyclagebeleid.
De Vlaamse Milieumaatschappil (VMM) voert meiingen uit en
maakt diagnose op van de water- en luchtverontreiniging. De
meetresultaten zijn een leidraad bij het uitstippelen van het
beleid om water- en luchtverontreiniging te bestrijden. De
VMM beheert de rioolwaterzuiveringsinstallatie (tot nader or-

Technologisch Onderzoek (VITO). Het VITO zet de niet-

mi

der vanwege de Vlaamse Regering) en int de heffingen op het

afualwater.
De Vlaamse Landmaatschappij(VLM) is bevoegd voor landinrichting- en milieuverkavelingsprojecten. De VLM is ook
verantwoordelilk voor het beheer van de mestbank, voor de

uitbouwen hetbeheervan een gronddatabañken een geografische informatiesysteem kaderend in het GIS-Vlaanderen.

nucleare activiteiten van het Studiecentrum voor Kernenergie
voort.

¡Àdre¡¡en:
OVAM

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor hêt Vlaamse Gewest
Kan. de Deckerstraat 22-26
28OO MECHELEN

Tel.:(015) 20.83.20

VMM

AMINAL

Maatschappi¡
Administratief Milieu, Natuur en
Alf. van de Maelestraat 96
Landinrichting
9320 EREMEODEGEM
Belliardstraat 14118
Tel.:(053)77.ffi.11n8.6129 1040 BRUSSEL
VLM
Tel.: (û2) 507.31.11
Vlaamse Landmaatschappij
Provincie Brabant
Gulden Vlieslaan 72
Waaisfaat
1060 BRUSSEL
3000 Leuven
Tel.: (02) 538.81.60
Bestuur Milieuvergunningen
VMW
tel.: (016)24.25.99
VlaamæMaatschappijvoorWatewoorziening BestuurMilieu-inspectie
Trierslraat 21
Tel.: (016) 24.25.53
Vlaamse Milieu

1

1O4O BRUSSEL

Tel.: (02) 238.94.1
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KAMPENIIOUT - Het schepencollege van Kampenhout vierde
het gezin Diltoer-Vercammên als tr0.000s:te inwoner.
Het aantal inwoners bedroeg 9.998 toen het gezin zich met
vier tegelijk kwam inschrijven.
De hele gezin werd dan maar als 10.000ste inwoner gevierd.
Marc Diltoer en Martine Vercammen zijn beiden arts en

verhuisden van Grimbergen naar

de

kasteellaan 32, in

Kampenhout.
Zij hebben twee dochters van bijna drie en anderhalf jaar.

