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Milieu

WIE ZELF ZIJN AFVAL

VERBRANDT,
VERBRANDT

ZIJN VINGERS!!

Een mooie zomerdag, sfrolende zon, dus
waarom nie^ genieten denkt U ? Gezellig
met de familie in de tuin, een terrasje
misschien ? Tot plots je buur een "gezel
lig" vuurtje begint te stoken. Rookover-
last, stank en misschien zelfs roetneerslag
zorgen ervoor dat je humeur tot onder
het vriespunt zakt. Jouw sfeer is verpest
en na enkele "verhitte" woorden met je
buurman lopen die vriendschapsbanden
misschien wel definitief op de klippen.

Het is maar een van de redenen om te

stellen dat afval verbranden helemaal
niet aangenaam is. Elke vorm van afval
verbranden is en blijft ten strengste ver
boden !! Het is niet alleen gevaarlijk, het
is bovendien bijzonder schadelijk voor
Uw gezondheid. Vraag de brandweer
maar eens hoe vaak ze al niet zijn opge
roepen voor een losgeslagen brandje -
"...ik was alleen maar enkele papieren
aan het verbranden tot plots ".

Zelf afval verbranden schadelijk voor de
gezondheid, denkt U sceptisch ?? Toch is
het waar!!

Door het ongecontroleerd verbranden
van afval op lage temperaturen komen

Zelf afval verbranden is strafbaar.

n,i\ieuvrient'8l'''^

er immers heel wat giftige gassen, zware
metalen en dioxinen vrij. Elk van deze
nevénprodukten kunnen Uw gezondheid
ernstige schade toebrengen. Ademha
lingsproblemen, astma, allergische reac
ties, sommige vormen van kanker, het is
maar een kleine greep uit een heel brede
waaier van mogelijke gezondheidspro
blemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
een gevolg zijn van ernstige luchtvervui
ling. Het is niet voor niets dat de Vlaam
se overheid de laatste jaren verschillende
verbrandingsovens heeft gesloten en
sommige ervan laat aanpassen zodat ze

voldoen aan de strengste milieunormen.

Op het verbranden van afval staan
bovendien fikse boetes en gevangenis
straffen. Zowel in het kader van de VLA-
REM-milieuwetgeving als door middel
van een gemeentelijke verordening kan
hiertegen opgetreden worden. Zelfs het
verbranden van groenafval is strikt gere
glementeerd. Zo mag zuiver groenafval
alleen op een afstand van 100 m. van
gebouwen worden verbrand. ^

Bovendien, waarom al deze risico's

nemen als er voor de meeste fracties een
afdoende alternatief bestaat ? Met de
wekelijks huisvuilophaling en de maan
delijkse selectieve inzameling van papier
& karton, glas en grof huisvuil kan U de
meeste dingen makkelijk op een andere
manier verwijderen. Zelfs groenafval kan
U door middel van thuiscomposteren
makkelijk op een betere manier verwij
deren. Het levert bovendien een goede
compost op voor de tuin. Tot slot durven
we stellen dat een bewust aankoopg^
drag al snel heel wat minder afval opk
vert, \yaardoor U het afvalprobleem zelf
voor een stukje kan helpen voorkomen !

MELDINGSPLICHT

GRONDWATER

WINNINGEN VOOR

PARTICULIER

GEBRUIK

Overeenkomstig het Besluit van de
Vlaamse Executieve houdende regle
mentering en vergunning voor het
gebruik van grondwater en de afbake
ning van waterwingebieden en bescher

mingszones, dient iedere eigenaar van
een particuliere grondwaterwinning -
voorzien van een electrische pomp, dus
geen handpomp - die niet meer dan 10
m3 per dag verbruikt en waarbij het
water niet bestemd is voor industrieel

gebruik, dit te melden.

Het melden van deze particuliere grond-
waterwinningen dient te gebeuren d.m.v.
hiervoor bestemde meldingsformulieren
die U kan bekomen op de Gemeentelij
ke Milieudienst. Vervolgens dient U de

meldingsformulieren, in tweevoud en

gehandtekend in te dienen bij het

gemeentebestuur Kampenhout, ter

attentie van de Milieudienst. Na aktena-

me zal de melding overeenkomstig de

bepalingen van het hogervermelde

besluit worden overgemaakt aan

AM 1 MAL - Afdeling Water.

Vragen en informatie: W. Van Essche -

Milieu-ambtenaar: 016/659904.



MILIEUW£EK KAMPENHOUT;
14 tot en met 21 teptember 97 !!!

PROGRAMMA:

1 TOT EN MET 15 SEPTEMBER '97: flETSZOEKTOCHT NATUURRESERVATEN

Vrij verfrek - Aanvang Café De Riant,

14 SEPTEMBER '97 : JAARMARKT KAMPENHOUT

infosland Milieudienst - M.A.R.K.

- presentatie en werking
- promotie compostvafen

- promotie haogplantoctie
infostand Notuurreservoten V.Z.W.

' infosland V.E.L.T.

17 SEPTEMBER '97 : INfO-AVOND "THUISCOMPOSTEREN":

met deskundig gastspreker !l
Plaats: Raadzaal gemeentehuis. Aanvang: 20.00 uur

U SEPTEMBER '97 : 20 JAAR TORfBROEK & 20 JAAR V.E.LT.

-jubileumviering & colloquium
- tentoonstelling

- prijsuitreiking fietszoektocht
- prijsuitreiking opstel" en tekenwedsbijd

tiet O.C.M.W. zoekt.
woningen, appartementen

en ftudlo'i TE HUUR
Doek

wij wensen deze huisvestingen Ie huren en te verhuren aan onze doelgroep.
Doelgroep:
- cliënten van het 0-C-M.W.

' kandidaat politiek vluchtelingen
-  inwoners van de gemeente
Voorwaarden:

' het moet gaan om een woning in de gemeente Kampenhout
-  legen een redelijke huurprijs
- de woning moet leefbaar zijn.
Voordelen voor de verhuurder:

-  stipte betalingen

- naleving von het huurcontract

•  tussenkomst in de huurwaarborg

- het O.C.M.W. is ols huurder verontwoordelijk
-  regelmatige controle van de verhuurder via huisbezoeken
- zonodig stelt het O.C.M.W. een intern huisreglement op

- wij verzorgen de nodige juridische administratie
- Wij sfaon mee in voor de eventuele opknop von de woning

(in de mate van het mogelijke )

Inlichtingen te bekomen bij Vanrafelghem Inge (sociale dienst) 016/ 65.53.32

NIEUWE

ONTHAALMOEDER EN

KINDJES WELKOM I

OPVAHGGEZINNEN
VAN « UNOCUM KWEGK3

De dienst voor opvanggezinnen organi-
.ert de dagopvang van kindjes beneden
de drie jaar bij onthaalmoeders uit de
onmiddellijke omgeving. Ook kleuters
en lagere schoolkinderen kunnen opge
vangen worden buiten de schooluren en
tijdens de schoolvakanties.

Momenteel kunnen een aantal nieuwe

onthaalmoeders aansluiten. Vandaar dat

wij kandidaat-onthaalmoeders zoeken in
de gemeenten Boortmeerheek en Kam
penhout. Een onthaalmoeder kan maxi
mum vier kindjes voltijds opvangen. Zo
blijft de opvang persoonlijk en kleinscha
lig. De onthaalmoeder ontvangt per dag
en per kind een vast bedrag dat niet
belastbaar is.

Wie stempelt, kan een onderbreking van
maximum negen jaar krijgen om als ont
haalmoeder te werken. Ook personen in
loopbaanonderbreking komen als ont
haalmoeder in aanmerking.
Op dit moment zijn er een aantal vrije
plaatsen bij onthaalmoeders. De ouders

betalen een financiële bijdrage volgens
hun inkomen. Voor gezinslast en opvang
van meerdere kinderen, wordt een ver
mindering op de bijdrage toegepast.
De kosten voor de opvang van kinderen
tot drie jaar zijn bovendien gedeeltelijk
fiscaal aftrekbaar.
De dienst voor opvanggezinnen is erkend
en staat onder het toezicht van de

Vlaamse instelling Kind & Gezin.

Voor meer informatie, kan u terecht bij
de dienstverantwoordelijken Annemie
Waebens en Hitde Corneiis, op telefoon
nummer 016/65 71 32 (maandag von
9u tot lOuBO) en 015/52 07 23
(woensdag en vrijdag van 9u tot 10u30)

Vorming
ouderencontulenK

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant
organiseert in de loop van het najaar een
4-daagse opleidingscyclus "ouderencon-
sulenten". Hiermee richten zij zich tot
ouderen/vrijwilligers die op hun beurt
bejaarden willen begeleiden en motiveren
tot volwaardige medewerkers aan het

ouderenbeleid op gemeentelijk (ouderen
adviesraad) of provinciaal vlak.

Waar:

PISO, Alexianenweg 2, 3300 Tienen

Wanneer:

23.10.1997

6-13-20.] .1997

Deelname is gratis. Tijdens de middag
pauze wordt een eetmaal aangeboden.

Iedere deelnemer ontvangt een cursus
map. Bij het afsluiten van de lessenreeks
wordt een getuigschrift ouderenconsuient
uitgereikt. Let wel het aantal inschrijvin
gen is beperkt!

Voor verdere inlichtingen neemt U best
contact op met Provincie Vlaams-Bra
bant - Dienst welzijn en gezondheid -
Mevr. Lieve Saerens op bet nummer
016/26.73.30.



Cultuurkalenoer

Zoterdoj 6.9 KVLV - KompenKoirf - Op reis noar Maastricht en Aken
Zondog 7,9 Mosselfeest Jeugd S.K. - Zool Pox
Dorderdog 11.9 KVLV - Creatieve voardi^eden-papler
Zaferdog 13.9 Mosselfeest Kon. [onfare Verbroedering - In de RA Schod Kampenhout
Zondag 14.9 Mosselfeest Kon. Fanfare Verbroedering- In de R.M School Kamper^wut
Zalerdog20.9 Viering ISOjoarKon. fanfare - De fendracht Kompenhoul
Zondag21.9 Viering lSOjoarKon.fanfare-DetendrachtKampenhout
Donderdag 25.9 KVLV-Creatieve voordigheden-papier
Zoterdog 14.9 Kan^rJiout kermis

Donderdog2-I0 KVLV-Creatieve voardigheden-papier
Zaterdag 4.10 Koarfspel KWB - Zool Pox - 19u4S
ZondagS.lO W.T.C. 5t.Jozef-MosselfeestParkvonRekt
Zot. & Zon. 4-5.10 O.T.B. Feesten

Donderdog 9.10 KVLV - Creatieve voardigheden - pepier
Zaterdog 11.10 Festival van Vlaanderen - Kerk Berg
Zaterdog 18.10 Herfstconcert Kon. Fanfare De Eendracht Kampenhout

Herfstconcert Kon. Fanfore De Toonkunst - Schoolcomplex 1
Kaartspel KWB - Zoal Pox - 19u45

Zondog 19.10 Fomilie eetdag Kon. Fanfore De Eendracht Kampenhout
Woensdog 22.10 KVLV Kampenhout Mochinool Patchwork
DonderdogSO.IO KVLV Kampenhout Mochnaal Patchwork

"H0V£MB£R 199;

Zaterdog l.l 1

Zondog 2. tl

Dinsdag 4. II
Zaterdag 8.11

Donderdag 13.1
Zaterdag 15.11
Dinsdag 18.11

Donderdog 27.1
Zoterdog 29.11

21-22-28-29.1

Eetdogen bivok

Eefdogen bivok

KVLV - Gezondheidslhema's "Koorts bij Kinderen" - door Dr. Comelis
Kaartspel KWB, Zaal Pox - 19u45
KVLV Kampenhout Machirtool Patchwork
Kaartspel KWB, Zaal Pax - t9u45
K.W,B. in samenwerking m.h. DavkJsfonds, gespreksovond
Zool Pax aanvang 1 %30 'Het gerechtelijk labyrint'
werkt ons gerecht nog wel, en hoe?
KVLV Kompenhouf Machinoal Potchwork
Kaartspel KWB, zaal Pax -19u45
Anjelier - Toneel Zoal Bloemenhof

Iste zoterdog
Woensdog 3.12
Zaterdag 6.12

Dinsdag 9.12
Woensdog 10.12
Vrijdag 19.12
Zaterdag 20.12

Woensdog 31.12

Concert fanfare De Vlaamse Leeuw
KVLV Kampenhout Machinaal Potdiwork
Kaartspel KWB, zaal pax 19u45
KVLV Kampenhout Kooklessen
KVLV Kampenhout Kooklessen
Kerstconcert - Kon. Fanfare Verbroedering
Kerstklanken 1997 te 19u30 uur in de Kerk te Rekt

georganiseerd door de Kersfvrienden - i.s.m. Jong Cantabilé

Kaartspel KWB, Zaai Pox -19u45
Oudejoarsfeest Jeugd SK Zool Pox

IANüARI 1998'

Zaterdag 3.1 Kaartspel KWB-Zoal Pax-19u45
Zondog 4.1 Startjubileurr^ar'100 jaar parochie Reist'
ZaterdaglZ.l Kaartspel KWB-Zool Pax - 19u45
Dlnsdog27.1 KVLV Kompenhouf Kooklessen
Woensdag 28.1 KVLV Kompenhouf Kooklessen

Maandag 2.2 KVLV Kampenhout - gezondheidsthcmo:
"Reuma" door Dr. De Hertogh

Donderdag 5.2 KVLV Kompenhout-Borduren

Donderdag 12.2 KVLV Kompenhout - Borduren
Donderdag 26.2 KVLV Kompenhout - Borduren

Zondagl.3 Porochiecenfrum Pox-eetdogen-zool Pax

Donderdag 5.3 KVLV Kompenhout - gezondheidsthema 'tHyoK
doa Dr. K Beucq

Donderdog 12.3 KVLV Kampenhout-Borduren
Vr^gl3.3 '100joorporochieRekl"20uurPoëzieavond,

gedichten von Marcel Piro ofgewisseld met liederen van

Armond Preud'homme, m.m.v. het St. Ceciliakoor von Rekt

Donderdag 26.3 KVLV Kampenhout-Borduren
Vrijdag 27.3 "lOOjoor parochie Rekt" - 20 uur: Park van Rekt

Dia en filmavond rond 100 jaar Parochie Rekt

"■APRIl 1998"^

Zaterdag 25.4
&Zondag2.11

" 100 dogen porocJüe Rekt* T.g.v. Rekt - Kermis,
Pork von Reist. - Doodopend tentoonstelling'
100 joor porochie Rekt' - m.m.v. olie Rektse verenigingen

Zondag31 mei& ' 100 jaar porochte Rekt'
Moondog 1.6, 10.9 Start zoektocht, einde zoektocht
Zondag 14.6 Kompenhout kermk

Zaterdag 1.8 & Parochiecentrum Pox
zondag 2.8 "A^osselen enz...' - Zool Pax
Zondag 30.8 Landbouwdog - Pork v. Rekt

Zondog 6.9 Mosselfeest Jeugd SK Zool Pox
Zondog 13.9 Kampenhout kermis

•Zoterdog 26.9 ' 100 jaar porochie Rekt" - 20 uur Zaal 'De Vlaamsche
Leeuw" Bonte avond 'Welkom Witloofkerke'

Zondog 27.9 " 100 jaar porochie Rekt* -10u45 Eucharistieviering
voormiddag voorgegaan door Kardinaal G. Danneels
namiddag Feestnamiddag in het Park van Rekt

Allerhande oktivifeiten (Sport en spel, barbecue eni)
Prijsuitreiking zoektocht, Vuurwerk

VOLG£ND£ WE£RKER£ND€ AKTIVITEITEN
WORDEN INGERICHT DOOR DE KVLV KAMPENHOUT

Elke moondog van 19u30tof21 uur in de turnzaal von de VGSK YOGA
Elke dinsdog von 20 tot 21 uur in de turnzool von hel Parkschool in Reist TURNEN
Elke maondogovond in juni en juli '98 FIETSEN vertrek om I 9ü30 stipt oon de PAX
Elke 3de donderdag van de moond BLOEMSCHIKKEN



Ons tehuis braban

Ont Tehuif Brabant
viert feeit

Vijftien jaar al zijn we buren. U, inwoner
van de gemeente Kampenhout en wij,
bewoners, dagcentrumbezoekers en
personeel van Ons Tehuis Brabant.

Misschien kennen we mekaar niet zo

goed. Lees dan verder, wij stellen ons
maar al te graag aan u voor.

Ons Tehuis Brabant, 0TB zeggen we zelf
meestal, opende de deuren in oktober
1982. De instelling werd door de
Vlaamse overheid erkend als Bezigheids
tehuis voor 61 internen en als Dagcen
trum voor 30 externen. Deze erkenning
is bedoeld om aan volwassen matig, ern
stig of diep mentaal gehandicapte man
nen en vrouwen een aangepaste woon
gelegenheid en arbeidsactiviteiten te bie
den. Sommige van deze mensen hebben
een bijkomende lichamelijke handicap
of beperking, maar de verstandelijke
handicap is altijd primair aanwezig en
een voorwaarde om beroep te kunnen

^"Sen op de diensten van onze organisa
tie,

Wonen gebeurt in zes "leefgroepen". Tel
kens een tiental mensen verblijven er in
een aangepaste accommodatie waar ze
hun eigen plekje veroverd hebben. Gans
het jaar door staat een team van goed
opgeleide begeleiders garant voor een
degelijke opvang. Men noemt hen wel
eens "opvoeders", maar wijzelf geven de
voorkeur aan de term begeleiders. Per
slot van rekening zijn de mensen die in
0TB verblijven volwassen en hoeven ze
dus niet meer opgevoed te worden

In zo een leefgroep staan de volgende
doelstellingen centraal: om te beginnen is
er het huishoudelijke gebeuren, Bekijk het
maar als een groot gezin waar iedereen
na zijn goed gevulde dag thuis komt, zijn

natje en zijn droogje wil, gaat slapen en
de volgende dag weer de deur uit gaat.

Daarnaast is er de zorg voor de dagelijk
se hygiëne. Ochtendtoilet, tanden poet
sen, scheren, een frisse douche,..., het
hoort allemaal bij het dagelijkse leven.

Bovendien is er nog heel wat ruimte voor
een goeie brok ontspanning. Puzzelen,
breien, muziek beluisteren of TV kijken,
het kan allemaal. Maar ontspanning
.nemen doe je ook buitenshuis. Wellicht
kwam u in de loop van de voorbije jaren
al wel eens bewoners van 0TB tegen op
uitstap: Will Tura op de Parkfeesten, een
pintje drinken in het dorp, een bezoek
aan ,de jaarmarkt. U merkt het, onze
wensen en verlangens verschillen niet zo
erg met de uwe.

In gans dit leefgroepgebeuren streven de
begeleiders na om de zelfredzaamheid
van de bewoners zo veel mogelijk te sti
muleren.

Werken doen we net als de meesten

onder u: vijf weekdagen binnen een aan
trekkelijk uurrooster van ongeveer 10
uur tot 16.30u in de namiddag.

De bewoners van de leefgroepen wer
ken verspreid over verschillende ateliers,
waar ook de dagcentrumbezoekers
terecht kunnen.

Elk atelier heeft haar eigenheid en werkt
rond een bepaald materiaal. Zo is er de
bakkerij, het hout-, kaars-, tuin-, textieh
en vlechtatelier. Het zijn stuk voor stuk
ateliers waar elke deelnemer een bijdra
ge kan leveren volgens eigen kunnen
en vermogen. Het werktempo is er aan
gepast en de activiteiten worden er afge
wisseld met wat sport, een uitstap en indi
viduele kinesitherapie voor wie daar
nood aan heeft.

Op deze manier van werken zijn er
enkele uitzonderingen. In de groep van
mensen die in 0TB wonen en/of werken
zijn er een aantal bejaarden. Tot voor
kort was er voor hen een aangepast ate
lier maar sinds september werd er gestart
met een bejaardenwerking waarbij deze
mensen aangepaste activiteiten aange
boden krijgen in de nabijheid van hun
leefruimte.

Hetzelfde geldt voor de groep van diep
mentaal gehandicapten. Ook zij gaan
niet uit werken, maar nemen deel aan
een aanbod dat is aangepast aan hun
mogelijkheden. Sfeer en genieten van
zintuiglijke ervaringen staat in deze
"snoezelwoning" centraal.

Tot slot is er de groep van mentaal
gehandicapten die autistisch zijn. Zij wer
ken in een atelier waarbij de begeleiding
rekening houdt met hun specifieke pro
blematiek. Vanaf januari 1998 zullen zij
ook in een nog op te richten leefgroep
wonen.

Zo ziet onze werking er ongeveer op dit
moment uit. Maar wij zitten niet stil. 0TB
viert niet alleen haar vijftiende verjaar
dag, maar breidt ook uit. Voortaan zul
len wij instaan voor de opvang van 90
internen. In juni werd onze nieuwbouw
feestelijk ingehuldigd, een belangrijke
dag waarover u zeker in de media iets
heeft opgevangen.

Vanaf september starten de nieuwe leef
groepen en ateliers.

De nieuwe ateliers zullen werken met en

rond klei, schilderen en meer huishoude
lijke activiteiten. Kortom, we hebben er
zin in en gaan enthousiast vqn start.

Of u ons daarbij kunt helpen? Zeker, in
de eerste plaats door uw sympathie en
begrip voor onze mensen. We zijn er u nu
al dankbaar voor!



Sport

Itte Kampenkoutte
Sportieve gordel.

Maar liefst 119 personen namen
deel aan de eerste editie van de

Kampenhoutse sportieve gordel
welke doorging op 31 mei 1997.
Men kon er, over een omloop van
ca. 9 km welke kon gewandeld,
gefietst of gelopen worden, volgen
de sporten beoefenen: badminton,
voetbal, boogschieten, besturen van
telegeleide wagentjes, miniatuurgolf,
schijfwerpen, basket, in-line skating.

Na afloop had de jaarlijkse kam
pioenenviering plaats, waarop ook

alle deelnemers aan de Kampen
houtse gordel waren uitgenodigd. De
trofee van sportverdienste ging dit
jaar naar danspedagoge Ingrid fon-
teyne van de balletschool Attitude.

Gezien het grote succes van deze
eerste uitgave heeft de Raad van
Beheer van de sportraad beslist om
volgend jaar een 2e editie te organi
seren. Meer informatie hierover
volgt in de volgende uitgaven van de
gemeenteberichten.

De jaarlijkse "Gordel" de Bloso-
Klassieker gaat dit jaar door op 7
september. Het volledige parcours
met vertrekpunt in Zaventem (50 km
fietsen) kan op de sportdienst beko
men worden.

Als het kriebelt moet je sporten...
en het kon best te Kampenhout.
Info over alle sportmogelijkheden
en sportevenementen: Sportdienst
Spo-Re-Ko, Zeypestroat 26
016/65.99.75

PROVINCIE

VLAAMS • BRABANT

Foto Het Nieuwsblad - Jos Verhoogen



Sport

Jogging Kampenhout
(JOKA) :
De iportclub
in de kijker

Toen 7 jaar geleden enkele vrienden de
clubkas van hun vereniging wilden spij
zen, dachten ze hierbij aan de organi
satie van een jogging. Waar ze toen
nog niet aan dachten was tot welk

''^sultaat een dergelijk idee zou kunnen
leiden.

Want al wisten ze aanvankelijk weinig
af over de gebruiken binnen het lopers-
wereldje, toch werd hun organisatie
een succes.

Meer dan honderd deelnemers daag
den op voor zes plaatselijke rondjes in
de wijk achter de sporthal.
Gemotiveerd door dit succes besloten

ze meteen een joggingclub op te rich
ten.

Oorspronkelijk niet met hetzelfde suc
ces. Slechts enkelingen kwamen opda
gen voor de eerste gezamenlijke
avondlopen.

^^aar die enkelingen waren wel uit het

goede hout gesneden, ze bleven komen
en het groepje groeide, traag maar
zeker.

Met behulp van deze lopers en heel wat
sympathisanten werd de tweede jogging
georganiseerd. Deze was op een totaal
andere leest geschoeid. Er werd een

omloop door de gemeente uitgestip
peld en de volledige opbrengst zou
naar Ons Tehuis Brabant gaan.
Dit initiatief viel dadelijk in goede aarde
en kon meteen rekenen op de steun
van de gemeente en de sportraad. De
"Joggings voor het goede doel" waren
geboren.
Het succes groeide van jaar tot jaar, zo
kon er vorig jaar een bedrag van meer
dan 100.000 fr aan Ons Tehuis Bra
bant worden overgedragen.
Evenredig met dit succes groeide ook
het aantal leden van JOKA.

Momenteel zijn er dit een vijftigtal,
zodat er gemiddeld elke donderdag-
avond een twintigtal komen opdagen
voor de gezamenlijke avondloop. En
het aontal groeit nog steeds, want bij
JOKA zijn er geen verplichtingen en
heerst er een plezante sfeer.
Slechts één maal per jaar worden alle

zeilen bijgezet, voor de voornoemde

eindejaarsjogging. Deze is na 7 edities

uitgegroeid tot één van de grootsten

van het land.

Niet minder dan 700 deelnemers kwa

men er in december 96 opdagen, want

JOKA heeft ondertussen naam gemaakt

tot ver buiten Kampenhout. En dat

hopen ze zo nog jaren te houden.

Voor meer JOKA-info :

tel. 016/65.10.91

ALS HET KRIEBELT

MOET JE SPORTEN

Noteer oivoft in je ojenJo :
Volgende eindejaarsjogging
en stratenloop

op zondag 21 december 1997

Verdere info volgt later..

De gordel door
onze gemeente

Naar aanleiding van de doortocht van

DE GORDEL op Zondag 7 december
1997 tussen 7.30 uur en tot zolang de
bedoelde manifestatie duurt kan er

enige verkeershinder ondervonden

worden op volgende openbare wegen :
Bolkestraat, Stokstraat, Aarschotse-

baan, Hutstraat, Haachtsesteenweg,
H. Tobbackstraat, Heideweg, Beemd
straat, Zeypestraat, Langestraat, Kam-
penhoutsebaan, Perksesteenweg,

Dorpsstraat, Kerkstraat, Gemeente
huisstraat, Stationsstraat, F. Verstrae-
tenlaan, Warandestraat, Haachtse-
steenweg, Van Bellinghenlaan, Tiende-
schuurstraat, Stationsstraat, Voort
straat, Nieuwe Kassei, Peperstraat,
Kortestraat, Biststraat, O.L. Vrouw
straat, Laarstraat, Neerstraat, Lem-
mekensstraat, Hummelgemseweg.
De deelnemers aan de manifestatie zijn
gehouden aan de verkeersreglemente
ring maar van de andere weggebruikers
wordt eveneens verwacht met de aan

wezigheid von een groot aantal fietsers
op de omloop rekening te houden.
Er zal éénrichtingsverkeer ingevoerd

worden in de Stokstraat, H. Tobback

straat vanaf de Molekensstroat en in

de Kompenhoutsebaan.

In deze straten zal het verkeer alléén

mogen gebeuren in de richting van de

gordeldeelnemers.

Met dank bij voorbaat.

Bloso
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Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Jaarlijks organiseert het gemeentebe
stuur een activiteit, die zich specifiek
richt tot de gepensioneerden en min-
dervaliden. Na de daguitstap van vorig
jaar, blijven we nu terug op het thuis
front.

Op donderdag 25 september 1997
organiseren we naar goede gewoonte
een feestnamiddag in de sporthal, op
het u inmiddels vertrouwde adres: Zey-
pestraat, 26 te 1910 Kampenhout.
Hierbij richten wij ons tot alle gepensio
neerden en mindervaliden die wonep iri
Groot-Kampenhout. U hoeft dus echt
niet aangesloten te zijn bij een bond of
vereniging om te kunnen deelnemen.

Vroeger werd steevast een busdienst
ingelegd, waarbij een aantal opstap
plaatsen werden meegedeeld. Op
voorhand inschrijven voor de busdienst,
hoefde niet. De ervaring leert ons ech
ter dat almaar meer personen zich met
eigen middelen naar de sporthal bege
ven. Vandaar dat een vtrijziging van de
vervoersregeling zich opdrong.
Het gemeentebestuur kan nog wel
instaan voor uw vervoer, op voor

waarde dat u het tijdig aanvraagt. Dit
kan d.m.v. bijgevoegde antwoord-
strook waarop u twee zaken dient in te
vullen:

a) deelname aan het feest
b) vervoerswijze

Indien u wel inschrijft voor het feest,
maar niet uitdrukkelijk aanduidt dat u
beroep wenst te doen op onze georga
niseerde busdienst, veronderstellen wij
dat u zelf instaat voor uw vervoer.

Deelname in de kosten :

•  showprogramma : 100,- fr
•  middagmaal + showprogramma :

250,- fr

•  busdienst: gratis

HET fEESTPROGRAMA^A ZIET ERUIT ALS VOLGT:

12u00 warm middagmaal bestaande uit
• tomatensoep

• gekookte aardappelschijfjes - erwten en wortelen,
bloemkool - varkenshaasje

• rijstpap rnet fruit

14u30 showprogramma
De Heistse Operette kring, ongetwijfeld het populairste operettegezel
schap vdri Vlaanderen, brengt voor u in een prachtig decor met
smaakvolle kledij, het alomgekende programma "Mezza Musica". Dit
populaire maar cultureel hoogstaand programma is speciaal gericht
naar de senioren.

17uOO

Om organisatorische redenen moeten
wij tijdig het aantal inschrijvingen ken
nen. Wil daarom uw inschrijvingsformu
lier voor 12 september 1997 bezorgen
bij één van volgende personen :

KAMPENHOUT

• Gemeentehuis Kampenhout
(dienst Burgerlijke Stand)
016/65.99.33

• mevr. L. Wouters-Vandermeiren,
F. Verstraetenlaan 41

016/65.53.87
• r

NEDEROKKERZEEL

• Elskens Constant, Nieuwe Kassei 2
016/65.71.28

• Verdeyen Sylvain, Laarstraat 38
016/65.51.09

BUKEN

• Van den Broeck Frans,

Oude Haegestraat, 3
016/60.09.66

REIST

• Burgemeester Verhoeven Marcel,
Aarschotsebaan 93

016/65.52.58
• Janssens René, ^
Hubert Tobbackstraat 9

016/65.70.58

BERG

• mevr. Vandérmeiren - De Becker A.,
Bergsstraat 45
016/65.73.18

Kaarten zijn reeds beschikbaar.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen
wensen, neem dan contact op met
mevr. H. Piot, tel. 65.99.33 (gemeen
tehuis).

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Hoogachtend,

Namens het College van Burgemeester
en Schepenen.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ondergefekende,

naam + voornaam : :

Straat + nr:..... ;

1910 Kampenhout

wenst deel te nemen aan het feest van de Derde Leeftijd en Minder-Validen .

donderdag 25 september 1997 en zal vergezeld zijn van personen, zijnde

naam + voornaam

naam + voornaam

Wij nemen deel oon :

D showprogramma ( x 100,- fr)

D middagmaal + showprogramma ( x 250,- fr)

^ Totaal rfr Te betalen bij inschrijving

Vervoer :

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

□ vervoer naar de sporthal ('s middags) *
□ vervoer heen en terug *
D terug naar huis brengen ('s avonds)
* U zal nog nader worden bericht betreffende plaats en uur.

Handtekening

Inschrijvingen te regelen uiterlijk op 12 september 1997
d.m.v. afgifte van dit inschrijvingsformulier + betaling van de deelnamekosten



Gezonohro

Gezondheicliproinotie
in Kampenhout

Gezondheidsresio's

De Provincie Vlaams-Brabont is inge
deeld in 10 gezondheidsregio's. Kam
penhout maakt, samen met Boort-
meerbeek, Haacht, Keerbergen, Tre-
melo en Rotselaar deel uit van regio 8.
De stichtingsvergadering van de regio
nale gezondheidsraad had plaats te
Kampenhout op 22 januari 1997.

Gemeentelijk niveau

Het lokale niveau is een uitermate

belangrijke schakel in het preventief
gezondheidsbeleid. De gemeente staat
immers het dichtst bij de burger, en is
daarom het best geplaatst om gezond
heidsproblemen te identificeren en zo
mogelijk op te vangen. Als gemeentelij
ke overheid willen wij ons steentje bij
dragen in de gezondheidspromotie
door onze inwoners te stimuleren er

een gezonde levensstijl op na te hou
den. In dit verband werden op korte tijd
heel wat initiatieven genomen.

Gezondheidsraad Kampenhout

Op 30 mei jl. werd in de Raadszaal van
het gemeentehuis de Kampenhoutse
gezondheidsraad boven de doopvont
gehouden. Hierin zetelen, naast een
afvaardiging van de gemeentelijke
overheid en het OCMW, eveneens
lokale eerste hulpverleners en gezond
heidsmedewerkers en -organisaties
m.n, een afvaardiging van de huisart
sen, Kind & Gezin, Belgische Rode Kruis,
Wit-gele kruis. Centrum voor geestelij
ke gezondheidszorg. Verbond der ver
pleegkundigen en vroedvrouwen,
Dienst opvanggezinnen. Algemeen
Welzijnswerk.
Het is de bedoeling dat de gezondheids

raad fungeert als stuurgroep van waar
uit ideeën worden ontwikkeld en een

beleidsvisie wordt voorgesteld. De uit
eindelijke beslissingsbevoegdheid berust
bij de gemeentelijke overheid, die des
gevallend werkingskredieten zal voor
zien op de gemeentebegroting.

De preciese uitwerking van de actie
punten zal gebeuren door suborganen
die nominatief worden samengesteld,
afhankelijk van het specifieke project,
Waarschijnlijk zullen wij vroeg of laat
beroep doen op uw actieve medewer
king.

Meerjarenplan

Eén van de belangrijkste taken van de
gezondheidsraad is het opstellen van
een meerjarenplan. Wij hebben ervoor
gekozen om gedurende de eerste 3
jaren te werken rond kankerpreventie,
in de brede zin van het woord. Dit

omdat de kankerpreventieprojecten
gedurende die periode zullen worden
ondersteund, ook financieel, door het
provinciebestuur VLaams-Brabant.
Nadien zullen wij ons werkterrein uit
breiden.

Baarmoederhalskankerpreventie

Concreet voor 1997 heeft het
gemeentebestuur zich geëngageerd
lokale acties te ondernemen ter onder

steuning van de bestaande screening-
projecten m.b.t. baarmoederhalskan
kerpreventie.

Het provinciebestuur organiseert een
sensibiliseringscampagne waarbij vrou
wen die tussen 25 en 65 jaar oud zijn,
en die nog nooit een uitstrijkje lieten
nemen of bij wie het inmiddels meer
dan 3 jaar geleden is, worden aange
spoord om NU bij de huisarts of gynae
coloog langs te gaan om dit preventief
onderzoek te laten uitvoeren.

Indien U behoort tot hierboven vermel-

to

de doelgroep werd U persoonlijk ver
wittigd door een, uitnodigingsbrief ver
stuurd in de loop van de maand mei
door de Provincie Vlaams-Brabant, U

zal een herinningsbrief in de brievenbus
vinden medio september 1997. Het is
evenwel mogelijk dat U reeds het
onderzoek heeft laten uitvoeren maar

dat de gegegensverwerking (identiteits
gegevens-geen medische informatie)
door het labo de administratieve dien

sten nog niet heeft bereikt.

De herinningsbrief mag U in de voorkok
mend geval als nietig beschouwen.
Rond baarmoederhalskanker werd

door het gemeentebestuur een voor

lichtingsavond georganiseerd op 6 juli
j.l. in de Raadszaal van het Gemeente
huis, waar Dr. Dewilde uit Leuven een

boeiende uiteenzetting gaf.

De talrijke opkomst is voor ons een
teken dat het thema duidelijk in de inte
ressesfeer van onze bevolking ligt. Ten

einde de afwezige maar niettemin geïn
teresseerde vrouwen (en mannen) als
nog de kans te geven zich te informe
ren, organiseren wij op vrijdag 26 sep?^
tember 1997 om 20 u in de Raadszaoi

van het gemeentehuis, een bijkomende
voorlichtingsavond rond baarmoeder
halskanker.

Andermaal kunnen wij beroep doen op
Dr. Dewilde en de ondersteuning door

ons lokaal artsenteam. Wij nodigen u
hierbij van harte uit!

Wij zijn ten zeerste dankbaar dat de
huisartsen willen samenwerken. Het

gezegde 'beter voorkomen dan gene
zen' is immers nergens beter van toe
passing dan hier.

Over verdere initiatieven op het vlak
van gezondheidspromotie houden wij u
uiteraard op de hoogte.



Burgerlijke stand

Bericht aon de

toekomitige
bruidiparen

Burgerlijke Stand:

vaststellin3 uren huwelijksvoltrekkinsen

Met ingang van 1 juli 1997 kunnen de

jwelijksvoitrekkingen in de gemeente

Kampenhout plaatshebben op de vol

gende dagen en uren:

- gedurende de week:

op dinsdag van: 15u30 - 16u30
en van: 19u30 - 20u30

en op vrijdag van: 1 OuOO - 16u00

Dit met uitzondering van wettelijke en
reglementaire feestdagen.

- gedurende het weekend:

Elke zaterdag. Dit geldt met uitzonde
ring van wettelijke en reglementaire
feestdagen.

Uiteraard blijven de reeds toegestane
dagen en uren van de huwelijksvoltrek
kingen ongewijzigd.

Voor bijkomende inlichtingen kan U
steeds terecht op de dienst Burgerlijke
Stand diensthoofd Kurt Jans
016/65.99.34.

LY.K.

(Leefbaar Verkeer
Kampenbout)

Een samenwerking tussen alle plaatselij
ke scholen, de Bond, het gemeentebe
stuur en de lokale politie.

.ictie :Kindje doe ik het goed?

ü als ouder of volwassen begeleider
van kinderen zal het zich waarschijnlijk
wel herinneren.

Tijdens de week van 21 tot 27 april
(juist 7 dagen ) begonnen plots de kin
deren uw verkeersgedrag te bekritiseren
en/of er vragen over te stellen. Dit was
ten gevolge van een LVK actie waar de
kinderen gevraagd werd om het gedrag
van hun ouders of volwassen begeleider
in het oog te houden. De kinderen

deden dit aan de hand van 11 stellin

gen. Ze gaven hun beoordeling ano
niem weer. Het had duidelijk weerklank
en waarschijnlijk vraagt U zich nu ook
af hoe U het er vanaf gebracht hebt.

Wel, wij kregen van al de scholen de

resultaten (+350 lln) en verwerken

deze zodat U zelf kan nagaan hoe U

presteert ten opzichte van de andere

begeleiders. Men kan natuurlijk altijd

twijfelen over de juistheid van de

beoordeling, maar het spreekwoord

zegt: De waarheid komt uit een kinder

mond.

Wij willen hierbij opmerken dat er tussen

de verschillende scholen geen grote

verschillen zitten.

We kunnen concluderen dat het een

kleine minderheid is die het verkeersre

glement aan zijn laars lapt. Tijdens de
evaluatie bleek dat het meestal niet

dezelfde personen zijn die alles fout
dóen, maar bepaalde personen meer
slecht beoordeeld werden op bijvoor
beeld de rijsnelheid waar andere perso
nen meer andere fouten maakten.

Met het nieuwe schooljaar voor de
deur willen we aan alle mensen vragen
om extra aandacht te geven aan ver
keersveiligheid nu er zich meer kinderen
op straat begeven.

ffelling U juiit fouf

Mijn volwassenbegeleider
...reed niet te snel in de bebouwde kom 78% 22%

...parkeerde niet aan de verkeerde kant van de straat 89% 11 %

...parkeerde niet op het voet-, fiets- of zebrapad. 86% 14%
69% 13%

86% 14%

89% 11%

89% 11%

78% 22%

80% 20%

30% 70%

86% 14%

...deed zijn veiligheidsgordel om.

...reed niet door het rode of oranje licht.

...gaf voorrang aan rechts

...haalde niet gevaarlijk in.

...stak over op het dichtsbijgelegen zebrapad

...stak niet schuin over.

...deed de fietshelm aan.

...gaf voorrang aan een voetganger.
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Vlaams-Brabant beschikt over een groot
aantal streekproducten die dikwijls in eigen
regio en ook in Vlaanderen en België, niet
o[ nauwelijks gekend zijn.

De provincie is van oordeel dat het haar
taak is om mee te helpen aan de bevorde
ring van de afzet van deze streekproducten
en dat aldus Vlaams-Brabant als specialitei
ten- en kwaliteitsregio op de voorgrond kan
treden.

De provincie heeft reeds initiatieven terzake
genomen.

Zo werd, met de bedoeling al de Vlaams-
Brabantse streekproducten op een duidelijk
herkenbare manier te promoten, een een
vormige verpakking ontworpen waarin een
selectie van verschillende typische streek
producten kan worden aangeboden.
Het gaat hier om een natuurlijke bruinkar
tonnen doos (breedte en diepte : 32 cm,
hoogte: 20 cm) met deksel. De handvatten
zijn van hennepkoord en het vullingsmateri
aal bestaat uit geel zijdepapier en houtwol.
Op de doos zelf is alleen het logo van de
provincie aangebracht en op het deksel de
vermelding "streekproducten". De verpak
king kan aldus voor elke streek die een aan
tal typische producten heeft aan te bieden,
worden gebruikt.

Provinciaal reglement betreffende het ter
beschikking stellen van de eenvormige ver
pakking van de provincie Vlaoms-Brobant
voor de promotie van Vlaams-Brabantse
streekproducten.

Artikel 1

De provincie Vlaams-Brabant beschikt over
een eenvormige verpakking, in de vorm van
een doos, met touwen voor de handvatten,
zijdepapier en vullingsmateriaal bestaande
uit houtwol, die uitsluitend bedoeld is voor

de promotie van Vlaams-Brabantse streek
producten.

Artikel 2

Deze verpakking kan ter beschikking wor
den gesteld van instellingen die zich bezig
houden met de promotie van deze produc
ten, o.a. steden, gemeenten, toeristische
diensten, V.V.V.'s, overkoepelende mid

denstandorganisaties, ...
De bestendige deputatie zal individueel
onderzoeken of de aanvragende instelling in
aanmerking komt voor het ter beschikking
stellen van de eenvormige verpakking. De
verpakking mag niet verkocht worden of ter
beschikking worden gesteld van privé-per
sonen, producenten, handelaars of distribu
teurs voor de verkoop of de promotie van
hun producten.

Artikel 3

§ 1. De eigenheid van de doos moet wor
den behouden, in die zin dat de verpakking
geen andere bestemming mag krijgen dan
de promotie van Vlaams-Brabantse pro
ducten en dat er geen andere vermeldingen
mogen worden op aangebracht, behalve
een band met tekst, verwijzend naar de
gepromote streek of gemeente. Deze band
moet 6 cm breed zijn en worden uitgevoerd
in een niet-glanzende papiersoort van een
voldoende sterkte en in een gele grondkleur.
§ 2. De verpakking mag alleen worden
samengesteld uit voorverpakte en goed
afgesloten producten (zodat er geen recht
streeks contact mogelijk is tussen het product
en het vullingsmateriaal) en producten die
niet onmiddellijk aan bederf onderhevig zijn.
Bovendien moet het pakket worden samen
gesteld uit een verscheidenheid van produc
ten, die niet door één enkele, maar door
meerdere producenten (minimaal drie)
worden geleverd. Alleen algemene inlichtin
gen over de streek of de streekproducten
mogen (gratis) worden bijgevoegd in de
verpakking. Publiciteit over de producten of
producenten mag niet worden bijgevoegd.

Artikel 4

§1. De verpakking wordt door de bestendi
ge deputatie ter beschikking gesteld van de
bedoelde instellingen en organisaties, tegen
een vergoeding van 25% van de kostprijs
De instellingen moeten hun aanvraag indie
nen bij de provincie Vlaams-Brabant -
dienst economie - Diestsesteenweg 52 te
30 ] O Leuven en dienen bij hun aanvraag de
gewenste hoeveelheid te vermelden, een
lijst te voegen van de producten die zullen
worden opgenomen in de verpakking en
een uitleg over de beoogde actie. Boven
dien moet de instelling de verbintenis aan-
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gaan deze verpakking alleen te gebruiken
voor het doel waarvoor ze wordt ter

beschikking gesteld.
De bestendige deputatie behoudt zich het
recht voor om bij de aanvrager alle inlich- •
tingen in te winnen over de beoogde actie
die zij nodig acht om een beslissing te kun
nen nemen.

§2. De verpakkingen, evenals het zijdepa
pier, het vullingsmateriaal-en het touw voor
de handvatten, kunnen door de geïnteres
seerde instellingen worden afgehaald bij het
provinciebestuur op vertoon van het be
talingsbewijs. De doos wordt niet-gevouwen
ter beschikking gesteld. De instellingen stao^
zelf in voor het vouwen van de doos, hei
aanbrengen van de handvatten en het vul
lingsmateriaal.

Artikel 5

De kostprijs van het aangeboden pakket
mag nooit meer bedragen dan de som van
de winkelwaarde van elk individueel pro
duct, vermeerderd met de aan de provincie
betaalde kostprijs van de verpakking.

Artikel 6

De verantwoordelijkheid voor de samen
stelling, de volledige inhoud, de distributie en
de verkoop van de aangeboden pakketten
ligt geheel bij de instellingen die de promotie
van de producten beogen.

ArHkel 7

Bij misbruik of niet-naleving van de voor
waarden vermeld in dit reglement, kan de
bestendige deputatie eisen dat alle dozen
geleverd aan de desbetreffende instelling uit
de roulatie worden genomen en zonder
vergoeding worden terugbezorgd aan de
provincie.

Artikel 8

Dit reglement treedt in werking op
1997.

mei

(1) De kostprijs van de eerste aanmaak werd, op basis
van de verschillende kostprijselementen, door de besten
dige deputatie vastgesteld op 80 fr. De eventuele aon-
passing van deze kostprijs, naar aanleiding van een vol
gende aanmaak, is steeds mogejijk. De aanvrager zal,
alvorens het dossier aan de bestendige deputatie wordt
voorgelegd, worden verwittigd von deze eventuele wijzi
ging van de kostprijs van de doos.



CULTUUR

PROVINCIALE PRIJS

VOOR COMPOSITIE 1997

REGLEMENT

op de culturele prijzen

Artikel 1

Een jaarlijkse provinciale prijs wordl uitgeloofd
voor: - letterkunde,

- muziekcompositie,
- beeldende kunsten,

- kunstambachten.

Artikel 2

De prijs bedraagt 100,000 fr. en is niet deel
baar. Bij niet-bekroning kan (kunnen) aan de
beste inzending(en) (een) aanmoedigingspre-
mie(s) toegekend v/orden die maximaal de
helft van de prijs mag (mogen) bedragen.

Artikel 3

De provinciale prijzen zijn opengesteld voor
alle personen die, op datum van hun inschrij
ving, minstens één jaar in Vlaams-Brabant
gehuisvest zijn,

Artikel 4

De deelnemers mogen niet eerder bekroond
zijn, in hetzelfde genre met een gelijkwaardige
provinciale prijs of met een hogere prijs. Een
aanmoedigingspremie kan slechts éénmaal
aan dezelfde persoon worden toegekend.

Artikel 5

De ingezonden werken zullen worden beoor
deeld bij beraadslaging door een jury, onder
het voorzitterschap van een lid van de besten
dige deputatie. De jury zal bestaan uit ten min
ste vijf leden, aangesteld door de bestendige
deputatie. De secretaris is een niet-stemge-
rechtigd provinciaal ambtenaar. De leden van
de jury komen niet in aanmerking voor enige
bekroning.

Artikel 6

De bestendige deputatie bepaalt jaarlijks de
bijzondere voorwaarden van de deelname
alsook de praktische uitwerking van dit regle
ment.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Enkel een onuitgegeven compositie voor fanfare,
harmonie of brassband komt in aanmerking voor
de Provinciale Prijs voor Compositie 1997;

• De uitvoeringsduur bedraagt ongeveer 10
minuten;

■ De partituur moet duidelijk leesbaar zijn en.
in één exemplaar opgestuurd worden;

• De partituur en de eventueel bijgevoegde
documenten mogen geen naam of pseudo
niem vermelden, maar moeten wel voor
zien zijn van een kenspreuk;

• De deelnemers moeten de partituren vóór
31 oktober 1997 indienen bij het provincie
bestuur van Vlaams-Brabant, dienst cultuur,

Diestsesteenweg 52 te 3010 Leuven;
• Het deelnemingsformulier wordt in een
enveloppe gestopt met het volgende
opschrift; "Provincie Vlaams-Brabant- Pro
vinciale Prijs voor Compositie 1997",
gevolgd door de kenspreuk; deze gesloten
enveloppe wordt gehecht aan de partituur.

Inschrijvingen vóór 31 oktober 1997

Inlichtingen te bekomen bij de
Provincie Vlaams - Brabant

directie cultuur en onderwijs, dienst cultuur
Diestsesteenweg 52 - 3010 LEUVEN
Tel.: 016/26.76.12-fax 016/26.76.01

^rogrammo
11-11.11 1997

Jaarmarkt 14 september
Op de jaarmarkt geven wij (= 11.11 .1 1 .-
Kampenhout en de jongeren) wat meer uit
leg over de actie " geen schandalen aan
mijn voeten". Centraal in deze actie staan
de arbeidsomstandigheden in de sport
schoenensector. Wij vragen voorbijgangers
hun solidariteit met het zuiden door het zet

ten van hun voettekening.
Maandag 2 tot donderdag 5 november
Scholenanimatie in alle scholen van Groot-

Kampenhout, met informatie over de 3de
wereld op kindermaat.

Zaterdag 8 november 1997
Het jaarlijkse wereldfeest van 11.11.11 -
Kampenhout in de sporthal van Berg.
I4u. kinderen en jongerenanimatie.
Tussen 14 en 17 u. is er tevens een dessert-

buffet en ook wie liever een frisse pint heeft

is welkom.

Vanaf 17 u. tot 20 u. kan er warm worden
gegeten, al dan niet exotisch. Om I9u.45
begint de bekende ploegenkwis. Er zijn ook
allerlei standjes met boeken en dingen uit
het zuiden.

Voor meer informatie
Janssens Vera, Kerkstraat 3

1910 Kampenhout - 016/65 71 99
Kris Robberechts, Schildhovenstraat 33

1910Kampenhout-0]6/65 1242

PENSIOEN-

HERVORMING

Door de Koninklijke Besluiten van 23

is een aantal belangrijke wijzigingen aange
bracht aan de pensioenregeling.
Geïnteresseerden kunnen een folder beko
men bij de Gemeentelijke Pensioendienst
Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout,

december 1996 (B.S.,17 januari 1997) en Openingsuren elke werkdag van 9 tot 12 en
van 21 maart 1997 (B,S.,29 moert 1997) dinsdagavond van 17 tot 20 uur.
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TWEEJAARLIJKSE CULTUURPRIJS

GEMEENTE KAMPENHOUT

De cultuurraad schrijfE een tweejaarlijkie

cultuurprijs uit

(Gemeenteraad van S juni)
Alle info op tel.: 016/65 99 23



MeeG[DEELO

CARITAS G€ME£NSCHAPSD[ENST

VRIJWILLIGERSWERK

IN BRABANTSE EN

BRUSSELSE

ZIEKENHUIZEN EN

RUSTHUIZEN

"Rusteloos op en neer marcheren in Je gang,
doelloos en woordeloos. Stappen horen in de
gang ... en toch weer alleen blijven. Bezoe
kers zien voorbijgaan en wachten. Eens
troostte ik: 'Maak u maar niet ongerust, ik
blijf even bij u. ' Toen deze woorden heel
even als bij wonder tot haar mochten door
dringen, zag ik een tinteling in haar afwezige

blik. Heel even een lichtje in haar ogen. Het
lichtje dat me telkens weer naar haar toe
lokt als ze daar zit in haar zetel."

Een vrijwilligster

Hef personeel in ziekenhuizen en rusthuizen
moet vaak complexe technische handelingen

uitvoeren en heeft af te rekenen met een hoog

werkritme. Hierdoor kunnen zij niet altijd voh
doende aandacht schenken aan het menselijke
contact, waar patiënten en bewoners toch een

grote nood aan hebben.
Door hen wat extra aandacht te geven, kun
nen vrijwilligers het leven van de zieke of
oudere die vaak langdurig in een instelling ver
blijft, aangenamer maken. Hiervoor krijgen zij
kleine (niet-personeelsvervangende) taken
waarbij het persoonlijke contact met de
patiënt en bewoner centraal staat.

Infodag in het ziekenhuis Sint-jan
Het AZ Sint-Jan is een van de 20 instellingen in
Brussel en Brabant die vrijwilligerswerk organi
seren in samenwerking met Caritas Gemeen
schapsdienst. Taken waarvoor de vrijwilligers in
Sinf-Jan zich inzetten zijn onder andere:
bezoek en begeleiding van zieken, hulp bij het
onthaal, kinderanimatie, vervoer binnen de

instelling, hulp bij de maaltijd, palliatieve zor
gen...

Voor alle geïnteresseerden wordt op 30 sep
tember van 9 tot 12 uur een infodag georga
niseerd in het ziekenhuis Sint-Jan, Broekstraat
104, 1000 Brussel.

Bedoeling van die dag is mensen te informeren
over vrijwilligerswerk in ziekenhuizen en rust
huizen en hen te motiveren om de vrijwilligers-
ploeg in Sint-Jan of in andere instellingen te
versterken.

ledereen is ven harte welkom!

Voor meer informatie:

Caritas Gemeenschapsdienst
Danny Geutjens - Louis Krijnen
Karen Vanden Auweele

Liefdadigheidstraat 43 - 1210 Brussel
02/229.35.80.

A.Z, Sint-Jan - Marthe Gobin

Broekstraat ] 04

IOOOBrussel-02/221.90.39.

Caritas Gemeenschapsdienst (CGD) is een vzw. die al
meer don dertig jaar vrijwilligerswerk organiseert in zie
kenhuizen en rusthuizen. CGD staat de instelling bij in
de uitbouw en ondersteuning van een degelijke vrijwil-
ligerswerking. CGD zorgt voor de rekrutering, de basis
vorming, de selectie, de permanente vorming en de
begeleiding von vrijwilligers. De vrijwilligers worden
ook verzekerd en krijgen het driemaandelijks tijdschrift
Vitamine C toegestuurd.

^KAMPENHOUT" WORLDWIDE

ON INTERNET

Dankzij de Heer Erik Heymons,
Dorpelstraat te Kampenhout,

ts Kampenhout toegankelijk op internet
(geschiedenis, info...)
Bezoek jij ook eens zijn website?
Adres: http://www.ping-be/'~

pin 00765/kampinfo.hts

BIBLIOTHEEK == "INfO-CENTRüM"

Vanaf oktober zal u internet kunnen

raadplegen in de bibliotheek.
De gebruikers van de bibliotheek kunnen

de nodige informatie vinden aan de balie.

BERICHT AAN DE

YOEDINGS-

HANDELAARS EN

VOEDINGS

FABRIKANTEN,

De Algemene Eetwareninspectie herinnert
er de fabrikanten en handelaars in
voedingsmiddelen aan dat een vergunnings
aanvraag voor hun activiteit moest inge
diend zijn voor 1 januari 1997.
Alle winkels waar voedingsmiddelen ver
kocht worden, ( zelfs in kleine hoeveelhe
den ), restaurants, cafés, ijssalons, bakkers,
beenhouwers, fabrikanten, grootkeukens,
collectiviteiten, enz. moeten in de loop van
1997 een vergunning bekomen voor hun
fabricage of handel.
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Wie een dergelijke vergunning nog niet zc.
aangevraagd hebben loopt steeds meer
kans op gerechtelijke acties vanwege de
ambtenaren van de Eetwareninspectie.
Alle handelaars en fabrikanten van
voedingsmiddelen worden dan ook aange
raden zo snel mogelijk een vergunning aan
te vragen. Aanvraagformulieren en verdere
inlichtingen kunnen in de provinciale centra
van de Eetwareninspectie van het Ministerie
van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu bekorhen worden. (Brugge,
Gent, Antwerpen, Hasselt, Brussel).

Algemene Eetwareninspectie Brussel

RAC Esplanade lie verd.
PacKécolaan 19 B 5 - 1010 Brussel

Woensdagvoormiddag;

Tel.: 02/2106378 Ir. M. Viane

Algemeen: Tel.: 02/210 48 43 - Fax.: 02/210 48 16

Namens het Schepencollege



PONOS arbeidsongeval LLN
•I

Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een
openbare instelling onder toezicht van de
Minister van Sociale

Zaken. Dit Fonds voor

ARBEIDSONGEVAL

LEN houdt van juni
tot september ZIT
DAGEN in uw streek,

ledereen kan er

terecht met ALLE

VRAGEN en voor

INLICHTINGEN i.v.m.

arbeidsongeval.

Waar en wanneer

BRUSSEL

Idalie II, Troonstrcat 100

Tel.02/506.84.93 Tel.02/506.84.94

Elke donderdag 9u-12u en 13u-16u

HEVERLEE

Deelgemeentehuis van Heverlee

Waversebaan 6 6 - Tel. 016/23.48.61

De Ie dinsdag van de maand
I3.30u-16u

MECHELEN

Stadhuis (vergaderzaal), Grote Markt

Tel. 015/29.76.91

De 2e maandag van de maand

10.30u-12.30u

Fonds voor Arbeidsongevallen

Troonstraat 100, 1050 Brussel

Tel.: 02/506.84.11

Belastingen

BELASTING OP DE

HUIS-AAN-flUIS VER

SPREIDING VAN

NIET-GEADRESSEERD

aruKWERK met HAN

DELSKARAKTER:

De gemeenteraad van Kampenhout heeft
in zitting van 17 april 1997 bovenvermeld
belastingreglement goedgekeurd.Wij zijn
immers overtuigd van de noodzaak dat er
omzichtig en doordacht dient omge
sprongen te worden met de door de
natuur geleverde grondstoffen ! ! ! De
belasting wordt voor de dienstjaren 1997
tot en met 2000 gevestigd. Zij is verschul
digd door de uitgever. De drukker en /of
verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de belasting. De belasting
bedraagt 25 centiemen per verspreid
exemplaar,
Worden evenwel vrijgesteld: de versprei

ding van drukwerken:
1. van socio-culturele verenigingen indien
het de aankondiging van activiteiten
betreft die kaderen in de doelstelling van
de betreffende vereniging (en).
2. waarvan de bedrukte oppervlakte
voor 75% of meer ingenomen wordt
door tekst en/of afbeelding zonder han
delskarakter.

3. van de middenstandsvereniging.
4. van maximum 10 gram en beperkt tot
A4 - formaat.

Voor periodieke verspreiding van niet-
geadresseerd drukwerk met handelska
rakter (wekelijks, maandelijks etc.) kan bij
voorbaat aangifte worden gedaan voor
het volledig jaar. Dit is geen verplichting
maar wenselijk, Andere perioden van
aangifte zijn evenwel mogelijk; wel dient
vanaf 01.09.1997 steeds aangifte te
gebeuren 24 uur vóór verdeling.Wij vra
gen u dan voor de eerste acht maanden
van '97 aangifte te doen voor de over
deze periode reeds verspreide drukwer
ken.
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Bij sporadische verdeling van deze druk
werken dient aangifte te gebeuren per
datum van verdeling. Ook hier vragen wij
u aangifte te doen van de reeds versprei
de exemplaren over de eerste acht
maanden, en 24 uur voor verspreiding
vanaf 01.09.1997.

Op basis van de aangifte wordt vervol
gens de belasting gevestigd en het aan

slagbiljet verzonden. Bij gebreke van aan
gifte of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belas
ting ambtshalve gevestigd volgens de

gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt. Deze ambtshalve aanslag wordt

dan wel verhoogd met een bedrag gelijk
aan de verschuldigde belasting en in geval

van herhaling met een verhoging gelijk
aan het dubbele van de belasting.

Belastingreglement, aangifteformulier en

bijkomende inlichtingen kunnen bekomen
worden op de financiële dienst van het
gemeentebestuur.



OPENSCHOOL HAGELAND

CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN

Schrijven zonder moeite
- zonder foufen schrijven
- zelf je formulieren invullen
- kennismaken met de nieuwe spelling

Rekenen
- rekenkennis opfrissen
- voorbereiden op een rekentest voor

opleiding of werk
- rekenen bij het huiswerk

Nederlands voor anderstaligen
- jezelf beter verstaanbaar maken en
anderen beter begrijpen

- conversatie met anderen

Bijblijven (10 bijeenkomsten)
- fax, computer,Internet

Automatisatie op't werk, in de winkels..

- Bankdocumenten, bankcontact, tele-

banking

Hoe ga ik met nieuwe ontwikkelingen

om ?

- Mijn rechten als consument,patiënt,erf

genaam..

Waar kan ik terecht ?

Hoe vraag ik uitleg?

Algemene Vorming
- Verkennen wat er in de actualiteit

gebeurt

Inlichtingen en inschrijvingen;

016/60 75 75

van 18 tot 30 augustus '97 : ^
,  , ,, Grote baan 55,3150 Wespelaar

- Interessante tentoonstellingen en dien-

sten bezoeken

- Wegwijs roken in de wereld
vanaf I september '97;
Zevende Liniestraat 15 ,3150Tildonk

VERLOREN gegaan worden tot de openbare verkoop

VOORWERPtN gemeente aanwezige
gevonden voorwerpen waarvan de eige

naar niet kon achterhaald worden. Een

Tijdens de jaarmarkt van Zondag 14 sep- Sedetailleerde lijst met de te koop aange-
tember 1997 te 10.30 u zal er op de boden voorwerpen zal vanaf 25 augustus
binnenkoer van het gemeentehuis over- op het politiebureel ter inzage'liggen .

JEUGDDIENST

Vanaf 1 5 september 1997 zal <le

jeugdconiulente zitdag houden

elke maandag - dimdag en woenidag

van 13 TOT 17 UUR

in de lokalen van het OCMW, Dorpistraat 9
te 1910 KAMPENHOUT Tel.; 016/65.04.70

KOM OP TEGEN KANKER

Bloemenactle

Tljdeni de jaarmarkt op zondag 14 feptember
verkoopt het gemeenteperioneel
ter hoogte van het gemeentehuls

plantjes aan de prijs van 200 Bf/stuk.

Kom eens langs en maak je keuze
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