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Verantw. uitg,: M. Verhoeven, burgemeester

emeentediensten
Om u vlugger te kunnen helpen werden voor de verschillende diensten rechtstreekse telefoonlijnen aangelegd.
Het is In uw belang één van de volgende rechtstreekse nummers te gebruiken;
Secretariaat

65 99 22

Burgerlijke Stand

65 99 34

Bevolking

65 99 41

Rekendlenst

65 99 12

Technische Dienst

65 99 01

Ontvanger

65 99 72

Politie

65 99 61

Loods

65 99 76

Sporthal
Bibliotheek Campus

65 99 75

Pensioendienst

65 99 71

65 99 79

Openingsuren Gemeentediensten: elke werkdag van 8.45 tot 11.45
dinsdagavond van 17.00 tot 20.00
Openingsuren Politiebureel:

elke werkdag van 8.00 tot 16.00
dinsdagavond van 17.00 tot 20.00

ociale Zaken
NIEUWE INFORMATIEBROCHURES BIJ DE RIJKSDIENST VOOR
PENSIOENEN
De Rijksdienst voor pensioenen wil zijn huidige en toekomstige klanten nog beter informeren en geeft daartoe volgende
brochures uit;

1.
2.
3.
4.

Het rustpensioen voor werknemers
Het overlevingspensioen voor werknemers
Het gewaarborgd Inkomen voor bejaarden

De bijzondere regelingen voor mijnwerkers, zeevarenden, beroepsjournalisten en leden van het vliegend personeel van de
burgerluchtvaart

5. Werken en/of wonen In het buitenland

6. Vrijwillige bijdragen in de pensioenregeling voor werknemers
7. Het pensioen van de feitelijk en uit de echtgescheiden personen
8. Basisbedragen en coëfficiënten in de regeling voor werknemers

Aan de belangstellenden worden In een gemakkelijke en aangename taal het pensioen voor werknemers en het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden uitgelegd.

Brochure n° 1 komt juist van de pers, de andere brochures volgen spoedig.

Bent U geïnteresseerd, wendt U dan voor het kosteloos verkrijgen van die brochure(s) tot uw gemeentehuis of uw gewestelijk
kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Pensioenen
telefoonnr. 02/529.28.89

VLAAMS BRABANT
Zuidertoren

1060 BRUSSEL

port is tof
6e KAMPIOENENVIERING
De 6e kampioenenviering ging door op 2 juni
1995 in de sporthal van Berg.
Sportschepen Jean Meeus, Burgemeester
Marcel Verhoeven en Achiel Verbist als

voorzitter van de sportraad huldigden de
inwoners van Kampenhout die tijdens het
seizoen 1994-1995 een kampioenstitel of een
belangrijke medaille behaalden in hun
sportdiscipline.
De trofee van sportverdienste ging dit jaar
naar de 16-jarige sprintster KIM GEVAERT. ■
De atletiekcarrière van Kim kun je gerust een
succesverhaal noemen. Hoogtepunten in
haar carrière zijn tot nu toe de Coke Indoor
meeting In Gent, waar ze het jeugdrekord
verbeterde op de 60 meter vrouwen en de
Fisec Games in Cyprus waar ze goud
behaalde. Verder liep ze ook al het Indoor
voor scholieren met een tijd van 12 rond op
de 100 meter en werd Belgisch kampioen
vrouwen op de 200 meter.

Redenen genoeg dus om Kim de trofee van
sportverdienste 1995 te overhandigen.
Foto Het Nieuwsblad

6e EINDEJAARSJOGGING EN STRATENLOOP OP 17 DECEMBER 1995
Op 17 december 1995 heeft de 6e eindejaarsjogging en stratenloop plaats te Kampenhout.

Dit is een organisatie van de Kampenhoutse joggingclub "JOKA", waaraan het gemeentebestuur, de sportdienst "SPO-RE-KA"
en de sportraad hun medewerking verlenen.
Dit alles is ten voordele van "Ons Tehuis Brabant".
MEEDOEN DUS !!!!!!!!!!!!!!!!
Datum; 17 december 1995
REEKSEN

START

Plaats van start en aankomst: Sportcentrum SPO-RE-KA,Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout.

600 meter

14.00 u

Er is een randanimatie(MBV)en een springkasteel voorzien in de sporthal. Kom dus eens af.

1.500 meter

14.30 u

Douches zijn ter beschikking.

5.500 meter

15.00 u

11.000 meter

15.00 u.

Voor verdere info kan ü steeds terecht op de sportdienst,Zeypestraat 26,1910 Kampenhout.
Tel.016/65.99.75(vragen naar Karla Rutgeerts).
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emeenteraad
GEMEENTERAAD 3/1/95
★ Installatievergadering van het nieuwe gemeentebestuur.
★ Verkiezing en eedaflegging nieuwe schepenen

Taakverdeling en zitdagen van burgemeester en schepenen verschenen in de gemeenteberichten uitgave nr 1 van 1995.
★ Aanstelling gemeentelijke afgevaardigden in de verschillende intercommunales.

De lijst van de afgevaardigden verscheen in de gemeenteberichten uitgave nr 1 van 1995.
★ Benoeming bibliotheekassistente met 10,5/38 prestaties.

GEMEENTERAAD 23/1/95
★ Aanstelling leden O.C.M.W.

De lijst van de verkozen leden verscheen In de gemeenteberichten uitgave nr 1 van 1995.
★ Goedkeuring gemeentebelastingen voorde dienstjaren 1995 tot en met 2000.

- belasting op tewerkgesteld personeel. De belasting wordt vastgesteld op 500 fr per arbeider en 500 fr per bediende.
- belasting op motoren. De belasting wordt vastgesteld op 500 fr per eenheid.

- belasting op niet bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling. De belasting wordt vastgesteld op 250 fr per
strekkende meter palende aan de straat met een minimum van 3.500 fr per bouwperceel.

- belasting op tweede verblijven en caravans. De belasting wordt vastgesteld op 10.000 fr per jaar en per tweede verblijf.
- belasting op geheel of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen. De belasting wordt vastgesteld op 100 fr per vierkante meter
grondoppervlakte meteen minimum van 15.000 fr.

- milieubelasting. De belasting wordt vastgesteld op 4.500 fr per jaar en per gezin.
- rioleringsbelasting. De belasting wordt vastgesteld op 2.000 fr per jaar en per gezin.
- belasting op de nieuwe aansluitingen op de riolering. Er wordt een eenmalige belasting van 5.000 fr ingevoerd voor
aansluitingswerken op de riolering.
- belasting op het plaatsen van kramen en frituren op het openbaar domein.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:

- 18.000 fr voor kramen en frituren geplaatst op het openbaar domein of op privé-terrein dat uitgeeft op het openbaar
domein.

- 9.000 fr voor belastingsplichtigen gedomicilieerd in Kampenhout en voor frituren ondergebracht in een woning.
- belasting op ontgravingen. De belasting wordt vastgesteld op 10.000 fr per ontgraving.
- belasting op bouwen en verbouwen. De belasting wordt als volgt vastgesteld: 10 fr per kubieke meter voor gebouwen
bestemd als woning.50 fr per kubieke meter voor constructies bestemd als bedrijfsruimten.
- belasting op staangeld markten en foren. De belasting wordt vastgesteld op 20 fr per vierkante meter.
★ Goedkeuring gemeentebelastingen voor het dienstjaar 1995.

- belasting op de personenbelasting. Het percentage is vastgesteld op 6% van het gedeelte van de personenbelasting dat
voor hetzelfde dienstjaar aan de staat verschuldigd is.

- belasting opcentiemen op de onroerende voorheffing. De opcentiemen werden vastgesteld op 950.
★ Goedkeuring belasting op de zate van de openbare weg.
- het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven. De duur van de
terugbetaling wordt vastgesteld op 20 jaar

★ Goedkeuring reglement sociale toelage.
- voor het dienstjaar 1995 wordt een sociale toelage toegekend aan sommige categorieën van personen die de jaarlijkse
milieubelasting betalen. De toelage wordt vastgesteld op 2.000 fr.
★ Goedkeuring jaarplan - jeugdwerk - beleidsplan(JWBP).
★ Goedkeuring gemeentebegroting dienstjaar 1995.
De begroting geeft volgend resultaat:
in de gewone begroting dienstjaar 1995
ontvangsten eigen dienstjaar: 266.922.403
uitgaven eigen dienstjaar: 299.112.770
geraamd resultaat vorige dienstjaren: 32.892.088
begrotingsresultaat: 701.721
buitengewone dienst dienstjaar 1995
ontvangsten eigen dienstjaar: 177.450.000
uitgaven eigen dienstjaar: 181.246.181
geraamd resultaat vorige dienstjaren: 3.849.266
begrotingsresultaat:-53.085

.
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GEMEENTERAAD 27/2/95
★ Princiepsbeslissing restauratie vroeger gemeentehuis en wijziging van gebruik.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om dringende restauratiewerken te laten uitvoeren aan het vroegere
gemeentehuis. Het gebouw zal gebruikt worden door de politiediensten.
★ Goedkeuring aankoop loods.

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een perceel grond met loods aan de Neerstraat voor de inrichting van
een containerpark.

GEMEENTERAAD 27/3/95
★ Goedkeuring inschrijvingsgeld leerlingen muziekschool schooljaar 1995-1996
De tarieven van het inschrijvingsgeld leerlingen gemeentelijke muziekschool worden voor het schooljaar 1995-1996
vastgesteld als volgt;
Inwoners van de gemeente

a) notenleer:

1.000 fr
2.000 fr(geboren voor 1.9.1977)
b) instrument of harmonie/samenspel; 2.000 fr
4.000 fr(geboren voor 1.9.1977)

maximum per gezin:
Leerlingen bulten de gemeente
a) notenleer:

10.000 fr
2.000 fr

4.000 fr(geboren voor 1.9.1977)

GEMEENTERAAD 8/5/95
★ Aangaan lening werken Haachtsesteenweg - de Croixlaan -Zeypestraat. Een lening van 1.000.000 fr werd aangegaan bij het
Gemeentekrediet van België.
★ Princiepsbeslissing wegeniswerken
- overlagingswerken Tiendeschuurstraat - Bosstraat - Stationsstraat
- verbeteringswerken Vaartstraat
- heraanleg voetpaden en beplanting wijk De Hutte
- verbeteringswerken Aarschotsebaan

- aanleg fietspaden langs de Haachtsesteenweg voor het deel van de Zeypestraat tot Kampenhout-Sas
★ Vaste benoeming milieuambtenaar
De Heer Willem Van Essche wordt benoemd in vast verband als milieuambtenaar met ingang van 1.4.1995.

GEMEENTERAAD 8/6/95
★ Voorstel goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 1994; De gemeenteraad beslist de gemeenterekening 1994 als volgt
goed te'keuren:
gewone dienst
ontvangsten:
uitgaven:
saldo:

287.196.628
219.490.205
67.706.423

buitengewone dienst
ontvangsten:
66.020.687
53.341.238
uitgaven:
saldo:

12.679.449

fondsen

ontvangsten:
uitgaven:,

63.693.840

saldo:

-9.534.510

54.159.330

totalen

ontvangsten:

407.376.645

uitgaven:

336.525.283

saldo:

70.851.362

De rekening sluit af met een totaal ontvangstenoverschot bedragende de som van zeventig miljoen achthonderd een en
vijftigduizend driehonderd twee en zestig.

★
★
★
★

Goedkeuring statuten en erkenning gemeentelijke jeugdraad
Voorstel goedkeuring ontwerpdossler renovatiewerken pastorij Reist
Voorstel goedkeuring ontwerp aanleg containerpark - gemeentedepot
Goedkeuring voorontwerp wegenis- en rioleringswerken wijk Tritsstraat - Molenveld

★ Gemeentelijke milieuadviesraad MARK
- wijziging statuten
- goedkeuring wijze van samenstellen
- algemene doelstellingen
-

huishoudelijk reglement

Het Openbaar Centrum voor Wlaatsctiappelijk Welzijn van Kampenhout Is gevestigd Dorpsstraat nr. 9(ingang aan het
gemeenteplein)-1910 Kampenhout-tel. nr. 016/65.53.32 - openingsuren: eikewerkdag van9 tot 12 u.

A)Het O.C.M.W.-Bestuur
Voorzitster:
Leden:

Lieve Blockmans (te bereiken na afspraak - tel.nr. 016/65.61.08)
Mariette Van Doren

Amaury de Broqueville
Jean Pierre Dziergwa
Karei Imbrechts

Ingrid Leerschool
Frans Van Craen

Sonja Verbeeck

^

Achiel Verbist

Secretaris:

André Van Steenweghen

B) De O.C.M.W.-dienstverlening
1. Sociale dienst

Elke Kampenhoutenaar die problemen heeft, van welke aard ook(administratief,familiaal, persoonlijk) kan terecht op de sociale dienst
bij de maatschappelijk werksters. Soms zijn enkele contacten genoeg, soms is een langdurige begeleiding nodig. De hulp is
gratis en vertrouwelijk.
2. Het Rusthuis

Gemeenteplein 1 -1910 Kampenhout-tel.nr. 016/65.75.60

In februari 1992 werden de nieuwe gebouwen van het rusthuis Molenstee in gebruik genomen. Er wordt opvang geboden aan
60 bejaarden. Zij worden bijgestaan door bekwaam personeel. Elkeen heeft een individuele kamer ter beschikking. De eet- en
rekreatieruimten zijn gemeenschappelijk. Er worden regelmatig allerlei boeiende activiteiten georganiseerd in en om het
rusthuis. Men probeert voor iedereen een stukje "thuis" te scheppen in "Molenstee".
3. Rechtshulp

Aan personen die juridische bijstand wensen, wordt gratis advies verleend door een juriste in de lokalen van het O.G.M.W. op
donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u.

4. Dienst Gezins-en Bejaardenhulp
Hierdoor kan hulp geboden worden aan wie de eigen verzorging en huishouding niet meer op zich kan nemen. Na een kort
sociaal onderzoek worden de mogelijkheden van de dienst getoetst aan de vragen van het betrokken gezin en wordt de
financiële tussenkomst geregeld.
5. Poetsdlenst

Via de poetsdienst kan hulp verleend worden bij het wekelijks onderhoud van de bewoonde gedeelten van de woning bij
bejaarden en minder-validen. Deze bijstand wordt geregeld na een voorafgaandelijk sociaal onderzoek waarbij de financiële
tussenkomst wordt bepaald.
6. Dienst warme maaltijden

Veruit één van de meest gekende diensten van het O.G.M.W. Personen die door hun ouderdom, gezondheidsredenen of
andere sociale omstandigheden zelf niet meer kunnen instaan voor hun middagmaal kunnen die elke werkdag tussen 11u en
13u thuis bezorgd krijgen door het O.G.M.W. De maaltijden worden dagelijks bereid in de keuken van het rusthuis. De prijs per
maaltijd wordt afhankelijk gesteld van het inkomen.
7. Noodoproepsysteem

Als U ouder wordt en zelfstandig wil blijven wonen, is het een hele geruststelling te weten dat U altijd iemand telefonisch kan
bereiken - zelfs als u niet meer tot bij uw telefoontoestel kan geraken - en dit door middel van een "noodoproepsysteem".
Kostprijs: 500,-fr./maand. Bijkomende inlichtingen te verkrijgen op het O.G.M.W.
8. Speelpleinwerking:'t Grobbeltje
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus stelt het speelplein (terreinen gelegen Gellebroedersweg - Kampenhout) zijn
deuren open voor alle kinderen tussen 3,5 en 15 jaar en dit tussen 7u30 en 18u. Begeleiding door en/aren monitors, die
dagelijks allerlei activiteiten aanbieden van 9u tot 16u. Per kind wordt een kleine financiële tussenkomst gevraagd.
9. Kinderdagverblijf "Het Huis van Mini"
Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen tussen O en 3 jaar, en dit van 7u30 tot 18u30.

Er is zowel binnen als buiten speelruimte voorzien waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen. De kribbe is erkend door
Kind en Gezin. De financiële bijdrage wordt bepaald volgens het belastbaar gezinsinkomen.
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Jongeren die willen meewerken of ideeën hebben
voor deze randanimatie en opvulling van de kalender,
sturen liefsteen briefje naar:
Bert Claes - Langestraat 16 A -1910 Kampenhout
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Jeugdkalender...een naam?"

Nee,die kon Mango,de hoftovenaar niet vinden.

Ken jij er één? Stuur dan een briefje naar;
Mango hoftovenaar

Langestraat 16 A -1910 Kampenhout

1/

Tonzent'

Vliegerman vliegt binnen en roept: "vrijdag vertrekken de koningskinderen op reis!" "Mango jij moest het
reisplan maken!""Oei... Vliegerman help aub anders is vrouw Bartol razend. Vliegerman vlieg naar fee Mik,die
zet vast wijzers naast de weg. Vliegerman vlieg dan naar de wilde-kastanje-heks Teerg. Ze heeft vast een
knapzak klaar. Vliegerman nu nog een klein ding, vlieg over het ganse land en zeg me waar en wanneer de
kinderen slapen. Bedankt Vliegerman en allen die hielpen. Nu gaan vrouw Bartol en Mango slapen."
Kim VAN EVELGHEM
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Hier is dus nog piaats over:

Alle jongeren en/of
jeugdbewegingen die een
initiatief organiseren kunnen
hun aktiviteit kenbaar maken
aan Kurt Jans op het

gemeentehuis
tei. nr. 016/65.99.34
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andelpad Prosper Van Langendonck
[UlKllU WlUdH öf...
zondag 5 november 1995
te 14.30 aan de kerk van Reist voor de opening van het bewegwijzerde

"PROSPER VAN LANGENDONCK-PAD"
Programma; - korte toespraak Schepen van Toerisme
- start wandeling(±6 km)
- drink aangeboden door het gemeentebestuur

Een organisatie van de
Toeristische Dienst van Kampenhout
In samenwerking met de
GIdsenbond Midden-Brabant

Wie was Prosper Van Langendonck ?
Prosper Van Langendonck (° Brussel 15 maart 1862 +Brussel 7 november 1920), bracht te Reist regelmatig zijn vakantie door
bij de smid Vanderlinden in de afspanning "OP HET SANTFLIET". Later, wanneer de smid verhuisde, wat verder op de
Aarschotsebaan, kwam hij er ook nog geregeld. Hij wandelde hier veel, en we willen dus met deze wandeling een hulde brengen aan
deze zeer gevoelige dichter.
Prosper Van Langendonck werd geboren in de Trapstraat te Brussel waar zijn vader Ludovicus-Antoon uit Werchter en zijn
moeder Johanna-Justina Dirickx uit Haacht zich hadden gevestigd. Justina, zijn moeder, was ziekelijk en zwak van natuur. De
kleine Prosper werd uitbesteed te Werchter waar hij door Rosa De Becker werd opgevoed. Na anderhalf jaar keerde hij terug
naar zijn ouders te Brussel waar het gezin echter geen voorspoed kende. In familiekring bekommerde men zich over de
gezondheidstoestand van Justina. Zij was geen vrouw om in de stad te blijven wonen en een paar jaar later vestigden ze zich te
Haacht en hielden er een specerij- en ellegoedwinkel. Ondertussen had Prosper er een zusje Eugenie bijgekregen.
De kleine Prosper liep lagere school te Haacht en het was hier dat hij de mooiste jaren van zijn jeugd heeft doorgebracht. Van
Haacht ging het naar de kostschool op de Bruul te Mechelen en later naar het Klein Seminarie waar hij als tweede van zijn klas
de 6de latijnse beëindigde.
Ondertussen waren zijn ouders terug naar Brussel getrokken, vader kon het in Haacht niet gewoon worden. Hij verdiende met
moeite zijn brood door schilderijen te herstellen. Zijn gezichtsvermogen ging er sterk op achteruit en door het gebrek aan talent
was hij meestal werkloos.

Moeder, die weer erg ziek was geworden, stierf op 42-jarige leeftijd. Prosper was toen 18 jaar en had ondertussen het Klein
Seminarie te Mechelen verlaten. Hij werd naar het "L'Institut Saint Louis" gestuurd. Vader, erg geschokt door het overlijden van
zijn vrouw, trok met zijn dochter, zenuwlijdster geworden, terug naar Werchter. Zij werd opgenomen te Geel waar ze op 76jarige leeftijdig overleed. Zij werd nog bijna 20 jaar ouder dan haar broer Prosper.
Prosper was ondertussen beambte geworden bij het Provinciaal Bestuur en werkte achtereenvolgens nog als kantoorklerk bij
een paar privé-ondernemingen, als beambte bij het Ministerie van Justitie en tenslotte ging hij in dienst bij de vertaaldienst van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Verder werkte hij mee aan "De Vlaamsche Kunstbode" en de "Nederlandsche Dicht en Kunsthalle". Voor de herleving van de
letterkunde op het einde van de 19de eeuw leverde hij een belangrijke bijdrage door zijn poëzie, zijn kritische opstellen en de
gunstige invloed die hij uitoefende op jongere schrijvers zoals Vermeylen, Hegenscheidt e.a., met wie hij "Van Nu en Straks"
oprichtte.

Als katholiek gelovige en christen-democraat was het hem mogelijk de betekenis van Gezelle, Verriest en Rodenbach te
erkennen en de integratie van de Westvlaamse bloei in de vernieuwing van het literair en cultureel leven te bevorderen.
Hij was nog jong toen hij voor de streek van zijn voorouders de volgende verzen schreef:
"O vlakke Demerboorden,

O weide in warme droom verbreid,
waar al mijn droomen gloorden
van liefde en levenszaligheid".
Prosper Van Langendonck huwde de twee jaar oudere Adèle-Louise Wouters uit Brussel. Maar dit droeve huwelijk bleef uitzicht- en
kinderloos. Zo brak ook de stamboom met hem af.

Erfelijk belast, leed hij sinds de jaren negentig aan schizofrenie, die zich uitte in depressie en zwerfdrang. Zijn biografen
beoordeien het familieleven van het gezin zeer ongunstig. Hij groeide op in een zeer ongelukkig milieu. Zij zijn zelfs de mening
toegedaan dat de familie fysisch belast was. Hij stierf op 58-jarige leeftijd, als het ware onbekend en volgens sommigen ook
krankzinnig, in een Brussels armenhuis.
Onlangs, ter gelegenheid van de viering "100jaar Van Nu en Straks", werd een nieuwe gedenksteen aangebracht aan de
ingang van het gemeenteiijk technisch instituut Gitok te Kalmthout. Dit is de plaats waar oorspronkelijk de tuin van villa
Vogelenzang lag, waar de illustrator van het tijdschrift en vernieuwende vormgever Henry van de Velde toen woonde en waar de
beweging werd opgericht.
Bij de gedenksteen horen twee jonge coniferen, August en Prosper, die verwijzen naar de twee spilfiguren van "Van Nu en
Straks"-. August Vermeylen en Prosper Van Langendonck. Zij vervangen twee oude exemplaren die enkele jaren geleden
gerooid werden.

In Werchter nam men het initiatief een Prosper Van Langendonckstraatin te huldigen.
Kampenhout wil aan déze schrijver hulde brengen door zijn naam te verbinden aan dit wandelpad te Reist, waar hij dikwijls zijn
vakantie doorbracht. Wij wensen U alvast een prettige uitstap.

e V.D.A.B.
WIS is er!

Inderdaad, de slogan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), waarmee de dienst de
installatie aankondigt van het nieuwe Werk-Informatie-Systeem in zijn kantoren.

Wie WIS raadpleegt, en daarvoor hoeft men niet ingeschreven te zijn bij de VDAB, kan een keuze maken uit duizenden
beschikbare jobs. De jobzoeker kan selecteren volgens het beroep, vereiste studies, datum of combinatie van deze gegevens.
Voor ieder werkaanbod is detailinformatie beschikbaar die onmiddellijk kan uitgedrukt worden.

Sinds kort werd het systeem uitgebreid met volgende toepassingen:(her)inschrijving als werkzoekende, aangifte deeltijds werk,
aangifte voltijdse betrekking, adreswijziging, info over en aanvraag van een beroepsopleiding, een brievenbus om bijvoorbeeld
attesten aan te vragen, enz...

De bediening van informatietoestellen is zeer eenvoudig.

Via een vereenvoudigd toetsenbord of een gewone schermaanraking wordt de gevraagde informatie beschikbaar gesteld. Men
hoeft dus geen "computerfreak" te zijn om WIS te raadplegen.

Niet overtuigd? Kom gerust eens langs. WIS is doorlopend toegankelijk in de VDAB-kantoren van 08.00 u tot 17.00 u alle
werkdagen, behalve op donderdagnamiddag.

EEN OMBUDSVROUW BIJ DE VLAAMSE DIENST VOOR

ARBEIDSVOORZIENING EN BEROEPSOPLEIDING TOT UW DIENST
Hebt u een vraag of een probleem en weet u niet bij wie u terechtkunt?
Bel dan naar de ombudsvrouw.

Die zal meteen nakijken met wie u contact kunt opnemen.

U krijgt de naam van de ambtenaar en een telefoonnummer.

Dat klinkt eenvoudig, maar misschien bent u er niet eens zeker van dat uw probleem wei iets met de VDAB te maken heeft. Geen nood.
Ook als uw vraag geen verband houdt met de VDAB zal de ombudsvrouw u duidelijk uitleggen waar u dan wel met uw probleem
terechtkunt.

De ombudsvrouw zet u op het goede spoor

Vindt u dat een ambtenaar of een dienst van de VDAB u niet behoorlijk behandelt of uw zaak te lang laat aanslepen?
Bent u het helemaal niet eens met een beslissing?

De ombudsvrouw luistert naar uw klachten en problemen en zoekt mee naar de beste oplossing.

Ze zal u heipen om een schriftelijke klacht in te dienen en zal uw zaak nog eens grondig uitspitten.
De ombudsvrouw verdedigt uw recht op een vlotte dienstverlening
De ombudsvrouw waakt erover dat u inzage krijgt in heel wat bestuursdocumenten.
De ombudsvrouw staat borg voor de openbaarheid van bestuur

U amWKóiiVl VAW W V1>A5
Anne-Marie Vriends en medewerkers staan voor u klaar
elke werkdag van 9 tot 17 u
Keizerslaan 11
1000 Brussel

Telefoon 02/506.18.26

mtrent gezondheid
SENIOREN: BEWEGEN DOET LEVEN

l/ITRENT

Voldoende lichaamsbeweging Is een gezondheidstroef voor ledereen,
en voor senioren in het bijzonder.

OËIZON DHEID
Organisme erkend door het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie

Studies hebben aangetoond dat senioren langer gezond, levenslustig en In vorm blijven als ze voldoende bewegen
Lichaamsbeweging is goed voor het hart, de longen en de bloedsomloop. Het doet de goede cholesterol stijgen, zodat u beter
beschermd bent tegen hart- en vaatziekten. Sport houdt de spieren sterk en soepel, gaat botontkalking (osteoporose)tegen en
houdt uw gewicht op peil.
°
Kies het liefst een "duursport", dat is een sport die een matige inspanning vraagt maar die u een hele tijd kunt volhouden, zoals
zwemmen,fietsen of wandelen.
Een sportsessie' moet altijd uit vier delen bestaan: eerst wat opwarmen, dan uw spieren soepel maken, een 30-tal minuten
sporten zonder u uit te putten (I), en tenslotte terug volledig ontspannen. Dat duurt alles samen drie kwartier tot een uur Als u dit elke
week 3 keer doet, voelt u zich al gauw een stuk fitter.

Een goede raad: wie nooit of lange tijd niet aan sport heeft gedaan,loopt best eerst bij zijn huisarts langs.
Nuttige adressen:

- BLOSO,Koloniënstraat29-31, 1000 Brussel, 02/510.34.11

- De meeste bonden van Gepensioneerden organizeren sport- en rekreatieaktiviteiten. Neem eens kontakt op met de
plaatselijke afdeling.

^

- Informeer ook eens bijde dienstsport en ontspanning van uw gemeente. 016/65.99.75.

BRANDWONDEN: WATER,DE REST KOMT LATER

Verbrand? Het eerste wat u moet doen, Is de wonde koelen door het getroffen lichaamsdeel 10 tot 20 minuten onder
koud stromend water te houden.

Het afkoelen van de wonde ("cooling") Is levensbelangrijk. Het frisse water verzacht niet alleen de pijn, maar verhindert ook dat
de nitte dieper in de huid doordringt en brandwonden van de tweede of de derde graad veroorzaakt.

Na het afkoelen kunt u, wanneer het om een lichte brandwonde gaat, eventuele kleding zeer voorzichtig verwijderen zonder de

huid nog meer te beschadigen. Vervolgens kunt u de brandwonde ontsmetten en afdekken. Gebruik hiervoor uitsluitend

speciale produkten die bij de apoteker te koop zijn (en die u altijd in huis moet hebben). Smeer nooit boter, olie of een andere
vetstof op een brandwonde en doorprik nooit blaren. Laat de wonde steeds door uw huisarts kontroleren.

Voor ernstige brandwonden geldt: koelen en het slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis (laten) overbrengen Kleding
met verwijderen en vooral niets op de wonde smeren.

Nuttige adressen;

- Nationale Stichting voor de Hulp aan Zwaarverbranden
Vleurgatsesteenweg221, 1050 Brussel. Tel. 02/649.65.89.

Op dit adres kunt u o.m. een reeks Interessante brochures verkrijgen overhel voorkomen en behandelen van brandwonden.

STRESS: VRIEND OF VIJAND ?

Denkt u bij "stress" ook meteen aan angst,spanningen,gejaagdheid en zo meer? Stress Is nochtans een heel gezonde
reaktie van uw lichaam dat zich voortdurend aan nieuwe situaties moet aanpassen. Stress wordt wél een orobleem
wanneer het uw leven beheerst.

h «"iccin,

Stress, een Engels woord voor"nerveuze spanning", helpt u om juist te reageren op een situatie en om problemen op te lossen
Maar wanneer deze spanning té lang blijft duren, voelt u zich slecht.
Deze "negatieve stress" kan het gevolg zijn van een crisissituatie (v.b. een overlijden, verlies van werk, verhuizing ) Maar

vaker nog is het een reaktie op een onopgelost probleem In uw leven,zoals spanningen in het gezin of op het werk geldzorgen
eenzaamheid, enz...

^

^ '

Typische symptomen van een teveel aan stress zijn: hoofdpijn, maag- darmklachten, slaapstoornissen, vermoeidheid enz
Allemaal signalen van het lichaam dat u een aantal zaken in uw leven grondig in vraag moet stellen. Het is belangrijk dat u hierbii
gesteund wordt door een vertrouwenspersoon.
Een gezonde levenswijze vormt de beste bescherming tegen negatieve stress. Roken, veel alkohol of koffie drinken
geneesrniddelen nemen,te weinig slapen enz. maken een mens daarentegen erg kwetsbaar, waardoor een beetje spanning ai
gauw onleefbare stress wordt.
°
En vergeet niet: telkens wanneer u erin slaagt een stressituatie te overwinnen,staat u een stuk sterker in het leven I
Nuttige adressen;

'ïiekJnlZdf'^

kursussen stressbeheersing en relaxatietechnieken kunt u terecht bij uw hulsarts, een kinesist of bij uw

ONS TEHUIS BRABANT
Op 7 en 8 oktober 1995 organiseert ONS TEHUIS BRABANT

de 13'^ OKTOBERFEESTEN
■ zaterdag 7 oktober:

REUZE MOSSELFESTIJN (van 12 tot 24 uur)
Organisatie Serviceciub KiWANIS Vilvoorde

- zondag 8 oktober:

FAMILIE RESTAURANT(van 12 tot 16 uur)
Organisatie SOLIDARITEITSFONDS 0TB vzw

TIJDENS DE TWEEDAAGSE....doorlopend:

Animatie - Bodega - Icecobar - Koffie - Gebak - Pannekoeken - Verkoop van artikelen uit onze eigen ateliers ■
Hobbyclub K.A.V. Erps-Kwerps - Reuze tombola.
ledereen van harte welkom.

ultuur
FANFARE "DE TOONKUNST"

UIT BERG VIERT DIT JAAR HAAR 125-JARIG BESTAAN
Zaterdag 21 oktober "Jubileum Herfstconcert".
Zaterdag 11 november "WiliTura in Concert", Sporthal,Zeypestraat.

De Koninklijke fanfare De Toonkunst uit Berg bestaat dit jaar 125 jaar. De muziekvereniging organiseerde op vrijdag 1 september een
academische zitting, die door heel wat prominenten werd bijgewoond. De Fanfare De Toonkunst werd in 1870 opgericht. Het
doel was, zo staat in de archieven, "de Berghenaren meer te beschaven". In 1926 werd de fanfare tot Koninklijke Vereniging
verheven. Bekend figuur indertijd was de heer Eenhaes. Hij bewerkte voor de fanfare de nationale hymne De Brabangonne, die
nog steeds in het huidig marsboekje staat.

Eenhaes was lid van de Koninklijke Escorte van koning Albert I en hij dirigeerde de Brusselse Harmonie. Dank zij hem mocht
De Toorikunstspelenopdeopening van de wereldtentoonstelling van 1930 in Brussel en in 1935 in Antwerpen.
Bij De Toonkunst beseffen ze maar al te goed dat een vereniging zonder jeugd geen toekomst heeft. Daarom werd enkele jaren

geleden voor de jeugdmuzikanten een muziekschool opgericht. Ook voor volwassenen is er een aangepast opleidingspro
gramma.

eegedeeld
11.11.11.
In het weekend van 11 november trekken er weer een heleboel vrijwilligers de straat op om kaarten te verkopen voor de actie
van 11.11.11/NCOS,die dit jaar geheel rond Afrika draait.
Tussen 6 en 8 november zorgen wij, samen met de leerkrachten, voor wereldanimatie en -informatie op alle Kampenhoutse
scholen. Op 18 november is er dan weer ons jaarlijks Wereldfeest, met vanaf 14 uur kinderanimatie (allerlei spelen) en taarten
koffie voor jong en oud. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend de boeken- en infostandjes, vanaf 17 uur kan u genieten van warme
schotels met een exotisch tintje en om 20 uur gaat de stilaan beroemde 11.11.11-kwis van start.
Vergeet dus niet om deze dag alvast te reserveren in uw agenda!
Meer inlichtingen? Kris Robberechts
016/65.12.42
VeraJanssens

016/65.71.99

CIVIELE BESCHERMING
Vanaf 10 juli 1995 is de eerste mobiele eenheid uit Liedekerke bevoegd voor het volledige grondgebied van de Provincie
Vlaams-Brabant

Adres:

Kapellelaan 30 1770 LIEDEKERKE

Tel.:
Fax:

053/66.67.95
053/67.31.06

INTERZA
Ophalingen juli 1995

GEWOON HUISVUIL

GROF HUISVUIL

PAPIER-KARTON

GLAS

100,840 T

42,580 T
21,320 T
37,160 T

22,620 T
11,040 T
15,600 T

Kraainem

312,110T
263,950 T
353,570 T
364,110 T

Zaventem

792,000 T

177,930 T

33,100 T
53,480 T

16,380 T
34,700 T

MONT ST. GUIBERT

MONT ST. GUIBERT

VILVOORDE

WILLEBROEK

CETEM

CETEM

VLAR

VLAR

Kampenhout
Steenokkerzeel

Wezembeek-Oppem

STORTPLAATS
AFNEMER

70,050 T
94,010 T
84,050 T

De intercommunale INTERZA heeft ons volgend bericht toegestuurd:

De raad van Bestuur van Interza heeft in zitting van 28 augustus 1995 beslist om vanaf 1 januari 1996:
- wekelijks GFT op te halen in de bestaande minicontainers. De wettelijke feestdagen worden niet vervangen.
- tweewekelijks de restfraktie op te halen in maximum - huisvuilzakken van 60 I, welke vrij in de handel te koop zijn. De wettelijke
feestdagen worden niet vervangen.

- de ophaling van grof huisvuil, papier, karton en glas blijft ongewijzigd, dus om de vier weken. Oud ijzer wordt na afspraak
opgehaald.

De afvalkalender 1996 zal u alle informatie geven over sectoren en ophaaldata.
Heeft u nog vragen?
Bel de milieudienst-W. Van Esschetel. 016/65.99.04of Interza tel. 02/725.37.78.

OVAM
Krengenophaling

Het ontstaan van krengen kan gemeld worden op werkdagen tussen 9 en 17 uur op het nr 053/64.02.34.
De wettelijke termijn voor het ophalen van krengen is 2 werkdagen na de melding.
Klachten kunnen gemeld worden bij de Dienst Afvalstromenbeheer van de OVAM,tel. 015/20.83.20,toestel 621.

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING
Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 1995:
- vaste vergoeding: 1.260 BF/jaar
-verbruik:

van O tot
g5tot
1.001 tot

24m3
1.000 m3
5.000 m3

O BF/m3
39BF/m3
39 BF/m3

meer dan

5.000 m3

34 BF/m3

erkeerstips
"ALS JE EEN BEETJE HERSENEN HEBT,ZET ER EEN HELM OP."
- een fietser die bij een ongeval betrokken wordt, heeft met een heim op,8 keer minder kans om een hersenletsel op te lopen.

Waarop moetje letten bij de aankoop van een fletshelm ?
Koop enkel fietshelmen waarop een kwaliteitslabel staat. De beste helmen beschermen ook de slapen. Zorg en/oor dat de
fletshelm goed vast zit: het kinbandje mag niet in je huid snijden maar moet er toch voor zorgen dat de helm op z'n plaats blijft.

Een goed passende helm biedt optimale bescherming. Zorg er dus voor dat hij goed rond je hoofd zit. Passtukken uit
schuimrubber, die met klittenband in de helm gekleefd worden, kunnen hiervoor een goed hulpmiddel zijn.

Neem geen helm die te zwaar weegt of onvoldoende verluchting biedt. Want als het draagkomfort te wensen overlaat,zal je niet snel
geneigd zijn hem op te zetten.

Tenslotte nog dit: na een zware val moet de fletshelm altijd vervangen worden, ook al zie je langs de buitenkant geen
beschadigingen.

VOETGANGERS EN FIETSERS
gebruik de groene drukknoppen (geplaatst op de palen van de verkeerslichten)om veilig over te steken II!
Te Reist werden door het Vlaamse Gewest aangepaste verkeerslichten beloofd I

olitie
ALARMINSTALLATIES
Het KB van 28 mei 1991 (B.S. van 08.06.1991) tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van
alarmsystemen en alarmcentrales door beveiligingsondernemingen bepaalt:

De gebruiker van een alarmsysteem is verplicht binnen de 5 dagen na ingebruikname, de Korpschef van Politie hiervan
schriftelijk in kennis te stellen. In dit schrijven dient te worden vermeld wie als kontaktpersoon bij zijn afwezigheid toestemming
heeft om zijn huis te betreden en met de alarminstallatie overweg kan. Alle alarmsystemen zijn onderworpen aan de
goedkeuring tot ingebruikname en jaarlijkse controle door een erkende installateur. De Korpschef van Politie vraagt dan ook dat de
gebruikers van reeds geplaatste installaties hem schriftelijk hiervan in kennis te stellen met de vermelding van alle nuttige
personalia van minstens één kontaktpersoon.

De Politiediensten werden reeds verschillende malen voor 'alarm' opgeroepen bij inwoners welke tot op heden nog GEEN
AANGIFTE van alarminstallatie hebben gedaan I
OPGEPAST: De Politie kan met alle middelen het alarm neutraliseren wanneer na 30 minuten de eigenaar of kontaktpersoon

niet kan bereikt worden of de verwittigde persoon niet ter plaatse is. Deze oproep richt zich zowel tot particulieren als tot de
firma's.

LAAT U ZIEN OF U BENT GEZIEN...
Bij regenachtig of donker weer is het aan te raden dat fietsers, voetgangers lichtweerkaatsende strips of kledij dragen.
Het gebruik van de wettelijk voorziene verlichting op voertuigen is eveneens nog van toepassing. De Politie zal geregeld
kontrole uitoefenen op de fiets- bromfiets, moto- en autoverlichting.

STORTEN - SLUIKSTORTEN
De containers welke op het marktplein zijn geplaatst zijn uitsluitend bedoeld voor marktkramers en of foorreizigers. Het is zeker
niet de bedoeling dat aan deze containers ILLEGAAL GESTORT wordt. Bij eventuele vaststelling van deze sluikstortingen wordt er
onherroepelijk PV opgesteld en worden de opruimingskosten aan de overtreder aangerekend.

eschiedenis van Groot-Kampenhout
LOTGEVALLEN VAN KLEINE WANNES
EN FRAKKE MOTEUR IN 1952
In ons werk over de Geschiedenis van Groot-Kampenhout drukten we

op biz. 475 een foto af met gildeknaap Joannes Verbist(In de wandeling
Kleine Wannes genoemd), en plekenler Jules Imbrechts; achter hen

Stijn Streuvels. Op bIz. 486 werd die ontmoeting als volgt toegelicht: de
foto handelde over de grootse glldefeesten te Kampenhout op
20.7.1952, waaraan 23 gilden deelnamen. Eregasten waren
letterkundige Stijn Streuvels en toondichter Alfons Moortgat, wiens
Missa Quarta door de Ceciliakoren van Kampenhout en Reist werd

fl

gezongen.

Maar In de rand van die feestelijkheden gebeurde er nog van alles,
waarover Jan Verbesselt, glldehoofdman van Brabant, In Eigen Schoon van
het 4de kwartaal 1960 een plezant relaas afschilderde. We laten de
auteur zelf aan het woord; de drukker, waarover In het artikel sprake,
was natuurlijk Jean Hahn; bij de Smaile slaat op huidige zaal
Bloemenhof. De titel luidde:"Met Stijn Streuvels op schok".
"Zo mag men het werkelijk zeggen, aldus Verbesselt. In 1952 is

Streuvels drie dagen op schok geweest ter gelegenheid van het
Brabants Glldefeest te Kampenhout op uitnodiging van notaris Coppin,
wiens vader een dorpsgenoot van Streuvels was. Het begon
zaterdagnamiddag en eindigde de maandag.
Streuvels wilde Kampenhout, een dorp waarvan hij voordien nooit had
gehoord, verkennen en trok er op uit In gezelschap van de drukker, een
dorpsfiguur, overal gekend en de man van de Gilde; van Wannes, de

knaap van de Gilde, een soort dwerg, met een radde tong; van de
vaandeldrager van de Gilde en een paar andere Gildebroeders. Het
gezelschap deed zowat alle herbergen van het dorp aan. Wanneer ze
een twintigtal pinten hadden geledigd, landden ze aan bij de Smalle.

"Ik zie ons daar nog zitten In de hoek van de herberg, vertelt de drukker,
toen Wannes aan Streuvels vroeg: Maar wie zijde gij eigenlijk? Ik heb u
hier nog nooit gezien. En wat komt gij hier doen? - Streuvels

Kleine Wannes(I.)en Stijn Streuvels(r.)

antwoordde: Ik ben Stijn Streuvels. - Dat versta ik niet, zei Wannes. Stein Streubels, nooit van gehoord In Kampenhout. - Indien
het voor u gemakkelijker Is, zei Streuvels, met mijn echte naam heet ik Frank Lateur. - Dat Is wat anders, zei Wannes. Frakke
Moteur, dat versta Ik". Voor de rest van de avond werd er nog alleen over Frakke Moteur gesproken.
Rond 12 uur laveerde het gezelschap naar het huis van de notaris, waar ze Streuvels, langs weerskanten ondersteund en zwaar

aangeschoten, afleverden, 's Anderendaags waren wij met Streuvels en toondichter Moortgat te gast op het middagmaal bij de
notaris. Streuvels vertelde over zijn avontuur. Nog nooit had hij Iets dergelijks beleefd. Die gulle en sappige Brabanders,zei hij.
Daarna werd de optocht van de Gilden geschouwd en volgde het Glldefeest met volksdansen, vendelen, tromroffelen en
schietingen. Het was voor Streuvels Iets dat hij nog niet had gezien, een ander volk. Vooral de volkse figuren Interesseerden
hem. Het waren andere mensen dan zijn Westvlamingen. Opvallend was hoe hij zich mengde tussen het volk. Niemand heeft
hem In feite herkend. Streuvels was een Glldebroeder zoals de anderen. Dat was zijn bedoeling.
Blijkbaar heeft hij er een beste herinnering aan bewaard. De volgende week ontving de Gilde een brief van Streuvels om te

bedanken. Zijn beste herinnering ging naar Wannes. Hij ondertekende zijn brief dan ook: Frakke Moteur. Vermoedelijk Is dit een
ongekende anekdote.
(Get.)J. Verbesselt.

JosLAUWERS - g■ eschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeei". Te bekomen in het gemeentehuis, in de sporthal en bij
boek- en dagbladhandelaars van Groot-Kampenhout aan de prijs van 1.500 fr.

