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COLOFON
Hoofdredoctie: TinaVanbeveren

Redoctieodres: Gemeentehuìsstraat, 16, l9l0Kampenhout
tel, 016/65.99.55 - fax. 016/65.69.s8

Met medewerking von : Claudine lVoyson, Carla Rutgeerts, Linda Vandervorst,

André Schrijvers, lVark Henkens

Verontwoordelijke uitgever: lV. Verhoeven, Burgemeester

Reolisotie en vormgeving: Drukkerij Artoos

Teksten voor de volgende gemeenteberichten inzenden uiterlijk op 10 februari 1999.
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werken in

GOEDKEURING VAN HET
JEUGDWERKBELEIDSPLAN
I 999-200I

Wat staat hier allemaal in ?

¡ Een overzicht van alle Kampenhoutse jeugdverenìgingen

en hun activiteiten.
r Welke ondersteun¡ng geeft de gemeente aan de jeugd-

verenig¡ngen {o.a. subsidiëring, infrastructuur, tewerk-
stelling van een jeugdconsulent, allerhande klussen zoals

het afmaaien van het gras op de terreinen van jeugd-

bewegingen, ...)?
. 0psomming van de leden van de jeugdraad en de statuten

van de jeugdraad.
. Hoe zit het met voorzieningen voor de jeugd zoals onder-

wijs, jeugdsport, cultureel en sociaal jeugdbe leid en

buitenschoolse ki nderopva ng ?

. 0p welke manier heeft de jeugd inspraak in het hele

gebeuren ?

TOEKENNING SUBSIDIE LEER-
LINGENVERVOER VOOR NIET-
GEMEENTELIJKE SCHOOL-
NETTEN ( I 999 EN 2OOO)
Het leerlingenvervoer ondergaat een grondige wìjziging.

De gemeentelijke schoolbus zal vanaf 1 januari 1999 enkel

nog ingezet worden voor het vervoer van leerlingen naar de

-.meentescholen. Ter compensatie geeft de gemeente alle

niet-gemeentelijke scholen een toelage. Die bedraagt

400,-Bef per regelmatig ingeschreven Kampenhoutse leerling

in het kleuter- en lage r onderwijs.

AANPASSING TARIEVEN
LEERLINGENVERVOER
GEMEENTESCHOLEN
0p basis van het lVllnisterieel besluit van 22 lanuari 1998

moet de gemeente de tarìeven voor het. leerlingenve rvoer als

volgt aanpassen :

o Maandabonnement voor eerste en tweede kind 730 Bef

r Maandabonnement voor derde en volgende kind 365 Bef

¡ Enkele rit 25 Bef

(geen reductie of vrìjstelling voor kleuters -6 jaar)

. vervoer naar het zwembad 50 Bef

. vervoer voor schooluitstappen 100 Bef

Jeze tarieven zijn von toepossing vonaf 1 jonuori 1999.

GOEDKEU RING OCMW-BESLU IT
H U ISHOU DELIJ K .REGLEM ENT
SERVICEFLATS
ln de vorige gemeenteberichten las u dat geìnteresseerden

voor een servìceflat zich vanaf 1 5 december 1998 kunnen

inschrijven. 0mdat u zou weten hoeveel geld u hìervoor

maandelrjks moet voorzien, moet u ook weten wat u zal

betalen voor het verbruik van elektricite it, verwarming en

water.

Het 0CtVW heeft in oktober een huishoudelijk regle ment

opgesteld, waarin dit aìlemaal geregeld is. Dat huishoudelijk

reglement is ln november ter goedkeuring voorgelegd aan de

Gemeenteraad.

GEMEENTELIJ K RAMPENPLAN

Grote branden, overstromingen, zware ongevallen, ...

De gemeente moet ervoor zorgen dat de slachtoffers zo snel

en efficiënt mogelijk geholpen worde n en dat de situatie zo

snel mogelijk opgelost raakt. 0m dit te realiseren is het van

belang dat alle hulpdiensten, zoals politie en rìjkswacht,

brandweer, dienst '100 en 'lO'l 
, civiele bescherming en zelfs het

Ieger, duidelijk wete n wat ze wanneer moeten doen. Daarom

is er nu een gemeentelijk rampenplan opgesteld, waarbij de

Burgemeester de spilfiguur is. (Bij héél zware rampen treedt

het provinciaal rampenplan in werking en nee mt de gouver-

neur van Vlaams-Brabant die rol over.)

OPENVERKLARING
BETREKKING VAN
COMMISSARIS VAN POLITIE

ln de voriqe gemee nteberichten kon u leze n dat de landelijke

polìtie van Kampenhout zal overschakelen naar een stedelijk

politiekorps. Dat betekent dat wij een commissaris van politie

moeten aanwerven die de leìding van het korps op zich

neemt.

0p 5 december '1 998 vond het aanwe rvingexamen voor

commissarìs van politìe plaats. De gemeente raad kreeg in de

zitting van 17 december een lijst met de geslaagde kandi-

daten. Het is de Koning die de commissaris benoemt, maar de

gemeenteraad moet 2 (geslaagde) kandidaten voordragen.

De Burgemeester mag een kandidaat toevoegen aan deze lrjst.

.'. :
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RLIEST EREBURGER IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN
BEPAALDE CATEGORIEËru VAN HONDEN
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de Heer Het was zijn ultieme wens temidden van zijn familie en vrien-
den in Kampenhout zijn laatste rustplaats te mogen vinden.
De asurne werd ondertussen in alle intimiteit bijgezet in het
columbarium van Nederokkerzeel. 0p zondag 13 december
1998 om 9u30 is een mis te zijner nagedachtenis opgedragen

0p 29 oktober 1998 verscheen dit Ministerieel Besluit in het

Belgisch Staatsblad.

Lijst van rassen zoals vermeld bij het ministerieel besluit
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was gebo-

muzikale
r American Staffordshire Terrier

. Englisch Terrier (staffordshire bull-terrier)

r Pitbull Terrier

¡ Fila Braziliero

o Tosa lnu

¡ Akita lnu

. Dogo Argentino

o Bull Terrier

o lVlastiff (alle oorsprong)

o Rhodesian Ridgeback

o Dog de Bordeaux

r Band Dog

o Rottweiler

:ln het teken Wat moet u doen, wanneer en voor welke honden ?

¡ Hondenrassen die in de lijst hiernaast vermeld staan of die

het resultaat zijn van een kruising met die hondenrassen

. (zoqenaamde vechthonden)
' 
Honden die karakterkenmerken en/of gedragskenmerken

vertonên van vechthonden
o Voor honden die niet onder deze twee vorige categorieën

vallen, maar die agressiviteit vertonen of een mogelijk
gevaar betekenen voor personen of huisdieren, kan de

Burgemeester de verplrchting tot identificatie en registratie
opleggen.

van België,

in de St. Stefanuskerk in Nederokkerzeel.Tij werd, hoe kan

het anders, opgeluisterd door muziek die Meester Jules

Penninckx zelf bewerkte.alle grote

de finales
beeindigde

fa nfa res

de Vlaamse

tot 1965 in

van het

Deze honden moet u laten identificeren en registreren, ten

laatste op de leeftijd van 8 weken. Zodra die honden geïden-

tificeerd en geregistreerd zijn, moet u ze melden bij het

gemeentebestuu r (politie).

Voor honden die reeds geboren waren moet dit alles ge beu-

ren ten laatste tegen 1 januari 1999.

Voor

daarvan

zodât zü

er ldentificatie en registratie
De identificatie gebeurt door inplanting van een microchip.

Voor honden die niet behoren tot een erkend ras, wordt als
type "kruising vechthond" op het registratieformulier inge-

,chreven. Vraag mee r informatie bij uw dierenarts of bij uw

hondenclub.
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LAGERE SUCCESSIETARIEVEN IN HET VLAAMS GEWEST

Sinds begin dit jaar is het nieuwe decreet op de successie-
rechten van toepassing in het Vlaams Gewest.

Wie is samenwonend 7

de persoon die op de dag van het overlijden, minstens drie
jaar ononderbroken met de overledene samenwoont. Hij kan

dit bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister e n

door aan te tonen dat hij met de overledene een gemeen-

schappelijke huishouding voerde. Deze bewijzen vormen een

weerlegbaar vermoeden.

Tarief tussen samenwonenden :

Het totaal van de erfenis bedraagt tussen
1 fr - 3.000.000 fr
3.000.000 fr - 5.000.000 fr
+ 5.000.000 fr

Tarief tussen broers en zussen

Het totaal van de erfenis bedraagt tussen
1 fr - 3.000.000 fr
3.000.000 fr - 5.000.000 fr
+ 5.000.000 fr

Tarief tussen anderen dan personen in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden

Het totaal van de erfenis bedraagt tussen

je betaalt
10 o/o van de erfenis

300.000 + 35 o/o op het bedrag tussen 3 en 5 miljoen
1.000.000 + 50 0/o op het bedrag boven 5.000.000

Je betaalt
30 o/o van de erfenis

900.000 + 55 o/o op het bedrag tussen 3 e n 5 miljoen
2.000.000 + 65 o/o op alles boven 5 miljoen

Je betaa lt
45 o/o van de erfenis

1.350.000 + 55 0/o op het bedrag tussen 3 en 5 miljoen
2.450.000 + 65 o/o op alles boven 5 miljoen

1 fr fr - 3.000.000 fr
3.000.000 fr - 5.000.000 fr
+ 5.000.000 fr

Deze tarÌeven worden toegepast op het netto-aandeel (dus vermogen min schulden)

EUROPA

Europa... eureka ?

Al vele jaren wordt een flink stuk van ons leven bepaald door

wat er op Europees vlak wordt beslist. Economie, tewerkstel-

linq, verkeer, mìlieu, gezondheid, ... telkens komt Europa om de

hoek kijken.

Hebt u ook het gevoel dat het allemaal uw petje te boven
aaat, en dat u geen vat hebt op Europa ? De spelregels zijn

,,rgewikkeld en de Europese structuur is voor de meeste men-

sen een doolhof. Nochtans kiest ook u iedere 5 jaar onze ver-

tegenwoordigers voor het Europees Parlement en wordt daar

ook beslist over uw werk, uw toekomst, ...

Als u door het bos de bomen wil zien, kan u op het gemeente-

huis een folder meenemen waarmee u gratis brochures kan

aanvragen:

. Europa ? Kunnen we zappen ???

o Europa ... Wie kan nog zonder ?

o Een uitgebreide, eerder wetenschappelijke, brochure
"Teksten en documenten"

Door de Europese Unie meer rechten ?

Als burger van de Europese Unie hebt u misschien meer rech-

ten dan u weet. Daarom is de Europese Commissie, in samen-

werking met het Europees Parlement, gestart met een infor-
matiecampagne. Voor gedetailleerde informatie over wonen,

^rerken en studeren in de Europese Unie, kan u terecht op het

' gratis nummer 0800-92 038. Surfers kunnen terecht op

http://citizens.eu.int

0p het gemeentehuis liggen bovendien folders klaar waarmee

u gratis drie brochures kan aanvragen :

¡ Wonen ìn een ander land van de Europese Unie
¡ Werken in een ander land van de Europese Unie
¡ Studeren ìn een ander land van de Europese Unie

DE EURO

DE MUNTUNIE
Van het Ve rdrag van Maastricht (1991) hebt u ongetwijfeld
gehoord. Toen is beslist om de Europese muntunie tot stand te

brengen en aan welke voorwaarden de landen moeten vol-

doen om toegelaten te worden. Deze voorwaarden hebben

betrekking op de inflatie, het overheidstekort, de stabiliteit van

de wisselkoers en de rentetarieven op lange termijn.
België is geslaagd voor de proef.

HOEVEFLZ,AL DE EURO WAARD
ZIJN ?

De exacte waarde wordt vastgelegd op 1 )anuan 1999. U mag

er nu al van uit gaan dat de euro ongeveer 40 Bef zal waard

zrjn.

Voor die mooie wagen die nu 800.000 Bef kost, zal u dan

ongeveer 20.000 Euro betalen. Anderzijds kan u er best al aan

wennen dat een inkomen van 40.000 Bef, straks nog ongeveer

1.000 Euro zal zijn. Het wordt dus nog moeilijker om miljonair
te worden.

WANNEER EN WAAR WORDT DE
EURO INGEVOERD ?

0p 1 januari 1999 wordt de Euro de gemeenschappelijke munt
in elf landen : België, Nederland, Luxemburg, Frankrìjk,

Duitsland, Spanje, Portugal, 0ostenrijk, ltalië, lerland en

Fin la n d.

Vanaf dan kan u naar al die landen in Euro betalen via che-
ques, ove rschrijvingen, bankkaarten. De klinkende munt komt

er pas vanaf 1 januari 2002 ; de huidige nationale munten

blijven dus nog een tijdje bestaan.

Er is dus een overgangsperiode die loopt vanaf 1 januari 1999

tot 31 december 2001. Vanaf 1 januari 2002 stapt iedereen

over naar Euro.
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WAT VERANDERT ER VOOR U ?
Door de invoering van de Euro kunnen een aantal producten
goedkoper ingevoerd worden. ln de winkels zal u er dan ook
minder voor betalen. Bovendien zult u gemakkelijk de prijzen

in de verschillende landen kunnen vergelijken. Na 2002 kan u

bovendien zonder geld te wisselen een glaasje drinken in
Parijs, of een ijsje kopen in Barcelona.

WAT GEBEURT ER MET ...
Uw lopende contracten ?

Een overeenkomst die bestaat in Bef, loopt gewoon door als

de Euro er is ; u moet dus geen nieuw contract opstellen (met

eventueel minder gunstige voorwaarden). Dit geldt voor alle

contracten : een huurovereenkomst, een arbeidscontract, een

belegging, uw verzekeringscontracten, ...

Uw baar geld ?

De Eurobiljetten en munten komen pas in omloop vanaf 1

januari 2002. Het Belgisch geld wordt geleidelijk uit de

omloop gehaald.

Uw loon of pensioen ?

Daar verandert niets aan, behalve dat het omgerekend wordt
in Euro. U zal er dus evenveel kunnen mee kopen als voordien

Uw spaargeld en beleggingen ?

De invoering van de Euro verandert niets aan de opbrengst
van uw spaargeld en beleggingen.

Uw hypotheek of lening ?

Ook hier verandert er niets. De rentevoet blijft wat ze was. De

waarde van het geleende bedrag wordt enkel omgerekend in

Euro.

HOE GEBEURT DE OMREKE-
NING ?

De omrekeningskoers wordt uitgedrukt in 6 cijfers, waarvan 4
na de komma, bijvoorbeeld 1 EUR = 40,2171 BEF. De omreke-

ningskoers wordt definitief vastgelegd op 1 januari 1999 en

wordt nooit afgerond !

o De omrekening van een bedrag in BEF naar EUR gebeurt

door het bedrag te delen door de omrekeningskoers.

Bijvoorbeeld : 1.250 BEF :40,2171 = 31,0813 of 31,08 EUR

o De omrekening van een bedrag in EUR naar BEF gebeurt

door het bedrag te vermenigvuldigen met de omreke-
ningskoers. Bijvoorbeeld : 31,08 EUR x 40,2171 : 1.249,95

of 1.250 BEF.

Elke andere manier van berekenen (bijvoorbeeld 1 : 40,2171 =
0,024865) geeft aanleiding tot onnauwkeurigheden en is dan

ook verboden I

De nauwkeurigheid van de bedragen in Euro is groter, omdat
er gewerkt wordt met 2 cijfers na de komma. Een bedrag in

BEF dat omgezet wordt naar Euro kan altijd exact terug
omgerekend worden in BEF.

Vb. 1.250 BEF :40,2171 = 31,08 EUR

31,08 EUR x 40,2171 = 1.249,95 dus 1.250 BEF

Een bedrag in EUR dat omgezet worden naar BEF kan niet
even nauwkeurig terug omgezet worden naar BEF.

Vb. 871,55 EUR x40,2171= 35.051 BEF

35.051 BEF :40,2171 = 871,54 EUR

Er is dus maxìmaaleen verschilvan 0,01 EUR per bedrag. Dit
verschil kan u niet inroepen om de juistheid van een betaling

te betwisten.

WIE DOET DE OMREKENINGEN
VOOR U ?

Vanaf 1 januari 1999 tot eind 2001 mag u kiezen of u in
Belgische frank of in Euro werkt.

U kiest dus of uw bankrekening in Bef of in Euro uitgedrukt
wordt. Als u een bedrag overschrijft van een rekening in Bef

naar één in Euro, maakt de bank de omrekening. (en omge-
keerd). Als u ervoor kiest om uw rekening in Euro uitgedrukt
te zien, maakt de bank de omrekening gratis. Eenmaal u deze

keuze gemaakt hebt, kunt u niet meer terug.
Daarnaast maken alle overheidsinstellingen, ministeries en

banken zich klaar voor de overgang. Zij zullen allemaal zowel

in Bef als in Euro werken.

WAT DOET HET GEMEENTEBE-
STUUR ?

Als overheidsinstelling moeten wij een neutrale houding aan-
nemen. Dat betekent dat wij tijdens de overgangsperiode

zowel in Frank als in Euro moeten kunnen werken.

Bijvoorbeeld :

o Fiscale en sociale aangifteformulieren kan u naar keuze

zowel in Bef als in Euro invullen. Eenmaal gekozen voor
Euro kan u niet meer terug naar Bef.

r 
-''\ 

Offertes voor overheidsopdrachten mag u vanaf 1 januari

1999 in Euro indienen. Alle deelposten van de offerte moe-
ten dan in Euro worden uitgedrukt, bij voorkeur tot 4 cijfers
na de komma.

MEER INFORMATIE ?

Surfers http/i euro.fgov.be

Folders in het postkantoor, bij de provincie en het
gemeentebestuur

De Euroruimte : groene euro-telefoon : 0800/90 804

tax 021512 18 85

e-mail : euro-mez@ pophost.eunet.be

Documentatiezaal Ministerie van Economische Zaken,

Nijverheidsstraat 6 te 1000 Brussel

De Eurofoon

Telefoon :078/15 19 92

Fax : o2l2o3 18 12

Adres : Belgische dienst voor buitenlandse

\ handel WTC Toren 1

Emile Jacqmainlaan 162 - 9de verdieping te
1000 Brussel

U kan vanzelfsprekend met uw vragen ook nog terecht bij uw
bank, consumentenorganisaties, werkgevers- en werknemers-
orga nisaties.
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BOUWMISDRIJVEN :

WIE, HOE, WAT, WAAR EN WANNEER ?

lngrijpende verandering in het behandelen van bouwmis-
drijven

Een greep uit de overige informatiefolders

VOORKOM VORSTSCHADT

Elk jaar opnieuw wordt de Vlaamse l\4aatschappi.l voor

Watervoorziening geconfronteerd met talrijke noodoproepen

over gebarsten of gesprongen leìdingen of bevroren waterme-

ters.

Een bevroren watermeter zorgt niet alleen voor heei wat

ongemak, als klant-gebruiker staat u ook zelf in voor de kos-

te n van een nieuwe watermeter ! Een reeks eenvoudige aan-

-evelinqen kunnen veel onheil voorkomen.

Wanneer vorstschade ?

Schade aan waterle idlnginstallatie komt vooral voor bij plotse

vriestemperaturen van -5" C of lager, maar ook bij langdurige
periodes van matige vorst. Vooral installaties met stilstaand

water of met zeer wernig verbruik, zijn kwetsbaar. Bewoners

en eigenaars van weekendhuisjes of tweede verblijfplaatsen

waar tijde ns de winter geen waterverbruik is, doen er goed

aan hun binneninstallatie helemaal te ledigen.

Welke maatregelen
. Kijk tijdig na of de hoofdkraan nog goed afsluit en of de

binneninstallatie kan geledigd worden. De leegloopkraan-

tjes mogen zeker niet verstopt zijn. Verwìttig bij problemen

met de hoofdkraan onmiddellijk de VMW.
c Zorg ervoor dat in alle lokalen met waterle idingbuizen de

temperatuur boven het vriespunt blijft.
r Als het niet mogelijk is om een vorstgevoelig lokaal te ver-

/ warmen, dan is de plaatsing van een elektrisch verwar-

mingslint aan te raden. Zo'n lint wordt rond de leiding

aangebracht met thermische ìsolatieband. Grote voorzich-

tigheid is geboden in het geval van kunststofleidingen.

Knutsel nooit zelf een verwarminqslint in elkaar. U vindt de

volledlge set {verwarmingslint; bevestigingen, isolatieband

en thermostaat) bij een vakman. Zorg er ook voor dat het

lint aangesloten wordt op een stopcontact met aarding.
o Buitenkraantjes en leidrngen in of tegen een koude buiten-

muur verdienen zeker de nodrge aandacht. Ook hier geldt

dat, als dit mogelijk is, de le iding moet geledigd worden.

Wat doen als er toch een probleem is ?

¡ lndien er nergens stromend water is, dan is waarschijnlijk

de aansluiting bevroren. Ontdooi deze met een haardroger,

te beginnen van de hoofdkraan. Een vlam of zware warm-
tebron is uit den boze. Beweeg de haardroger voortdurend

heen en weer. Het water begint na ontdooiing terug te

lopen. Let daarom goed op met de openstaande kranen. Pas

bij kunststofleidingen op voor smeltgevaar.
¡ lndien slechts een gedeelte van de binnenleiding bevroren

is, kan deze met de haardroger vertrekkende van het tap-
punt naar de hoofdkraan ontdooid worden.

o Als u er niet in slaagt alles te ontdooien, kan er bij de dooi

wateroverlast ontstaan. 0m niet voor onaangename verras-

singen te staan, sluit u beter dc hoofdkraan af bij het verla-

ten van de woning en bij het slapengaan.
o Draai na het ontdooien de hoofdkrlaan slechts een beetje lilr.,

open. Er bestaat immers kans dat er buizen gesprongen zijn

en dat er dus waterschade is. Na controle kan u de ñootii-; " 
'

kraan volledig openzetten.

, iL ,':'i I
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Zomaar willekeurig ergens een woning bouwen kan in

Vlaanderen al lang nìet meer. Daarvoor is de ruimte die we ter

beschikking he bben veel te klein geworde n. 0m goede ruimte-

lijke ordening te realiseren, zijn er stedenbouwkundige voor-

schriften opgesteld.

Door de talrìjke niet of nauwelrjks gestrafte bouwovertredin-
gen in het verleden, waren veel mensen ervan overtuigd dat

een inbreuk op die regels niet belangrijk was. Het beleid in

Vlaanderen is in korte tijd echter ingrijpend veranderd waar-

door bouwmisdrijven voortaan streng worde n bestraft. De

Vlaamse overheid voe rt de vonnissen en arresten van recht-

banken voortaan effectief uit, op kosten van de overtreder.

lnformatie-broch u re

0nlangs heeft de Vlaamse

Gemeenschap een folder gemaakt, die

u kan krijgen bij het ge meentebestuur.

ln deze folder is een strookje opgeno-
men, waarmee u ee n gratis brochure

rond bouwmisdrijven kan krijgen van

de Vlaamse Gemee nschap.

ln dìe brochure leest u wat ee n bouw-
mìsdrijf precies ls, of ee n bouwmis-
drijf verjaart, wie ee n bouwmisdrtjf
kan vaststelten, wie strafbaar is en

welke straffen die persoon kan oplo-
pen, ... en tenslotte een lijst met nut-
tige adressen.

U hebt er alle belang bij om goed

geïnformeerd te zijn, kom die fol-
der dus ophalen !

r Vanaf nu komt u bij de Vlaamse adminìstratìe een stap

vooruit, zonder een voetje voor te hebben . De Vlaamse

0mbudsman
r Veilig onder dak met de kosteloze verzekering tegen inko-

mensverlies (Vlaamse Gemeenschap)
¡ Heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen e

woningen (Vlaamse Gemeenschap)
. Tips op een rij over duurzaam en financieel haalbaar bou-

wen (Vlaamse provìncies)
. Wegwijs in het behalen van je rijbewijs B

¡ De Bakermat, centrum voor kraamzorg
r fVleldpunt discriminatie in het onderwìjs
. Geneesmìddelen betaalbaar voor iedereen
¡ Wanneer een kind sterft ... Ze lfhulpgroep '0uders van het

overleden kind'
r Als genezen niet meer kan ... Pallìatieve zorg
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NUTTIGE TIPS
Vergeet niet dat de meeste

schade zich bij de dooi zal

voordoen. leder probleem aan

de meter of de afsluitkranen

moet u dus onmiddellijk aan

uw waterbedrijf melden. U kan

gratis nuttige tips krijgen op de

blauwe lijn van Belgaqua :

Tel.: 0800- 14 614. (van maan-

dag tot vrijdag tussen B en

17 uur).



.: VACCINATIE TEGEN
RUBELLA

MAZELEN, BOF EN DE OLYMPISCHE
FAMILIE : VERVOLG

Zoals u in de vorige editie van de gemee nteberichten kon
lezen, heeft de familre Janssens-Van de Put, als enige uit
Kampenhout, op 20 november l99B deelgenomen aan de
provrnciale finale van de selecties voor "de olympische fami-
lie" Uit heel Vlaams-Brabant waren 39 families ingeschreven.
Ter voorbereiding van de verschillende proeven hebben dhr.
lanssens en zijn oudste zoon een cursus EHB0 gevolgd in
rent (mevr. Janssens had die cursus al eerder gevolgd) en ziin
ze allerlei dinqen gaan opzoeken in de bibliotheek. Hun voor-
bereidingen hebben vruchten afgeworpen want tot aan de
theoretìsche proef stonden zij op de 3de plaats. Een paar
gokles tijdens die theoretische proef kostte hen strafpunten,
waardoor ze uiteindelijk als gde eindigden.

Vanaf deze maand loopt een campagne van de Vlaamse
Gemeenschap waarin uw aandacht wordt gevraagd voor de

IVBR-vaccinatie, de inenting tegen mazelen, bof en rodehond
Dit omdat blijkt dat wij in ons land nog onvoldoende
be schermd zijn tege n deze 3 ziekten.
Mazelen, bof (dikood en rube lla [rodehond) worden veroor-
zaakt door een virus. 0mdat het "kìnderziekten' zijn, krijgen
ze vaak het etiket "onschuldig" opgeplakt. Ten onrechte !

Mazelen
fVlazelen is een schijnbaar banale, maar in wezen bijzonder
ernstige aandoening die bovendien heel besmettelijk is.

It4aze len gaat vaak gepaard met vervele nde oor- e n keelont-
stekingen. lVinder bekend is dat mazelen ook longontsteking
kan veroorzaken, en in 1 geval op 1000 tot acute hersenvlies-
ontsteking leìdt, soms met blrjvende hersenbeschadiging tot
gevolg.

0p wereldvlak maakt maze len mee r dodelijke slachtoffers dan
welke andere infectie ook :volgens de

Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks ongeveer 1

miljoen kinderen aan de gevolgen van mazelen.

Rubella of rodehond
Rubella of rodehond is vooral gevaarlljk voor zwangere vrou-
wen. Wanneer een v[ouw tljdens de eerste 3 maanden van de
zwange rschap door het rubellavirus besmet raakt, loopt ze

een groot risico om ee n kindje op de wereld te zetten met
aangeboren afwljkingen zoals doofheid, gezichtsstoornissen
en zwakzinnigheid.

Bof of dikoor
Bof of dikoor was vóór de veralgemeende vaccinatie, de
meest voorkomende oorzaak van virale hersenvliesontstekrng
ln het beste geval geneest deze ontsteking zonder letsels na

te laten, maar blijvende doofheid en verlammìng van het
aangezicht komen ook voor.

Bij jongens kan bof een infectie veroorzaken van de teelbal, bij
me isjes van de e ierstokke n. Dit kan op volwassen leeftijd voor
ernstige vruchtbaarheidsproblemen zorgen.

(Her)vaccineren : waarom ?

Sinds 1989 krijgen in ons land bijna alle kinderen van 15
maanden een MBR-vaccinatie. Het gaat om 1 inspuìting die
tegen de 3 virussen tegelijk bescherming biedt en zeer goed

wordt ve rdrage n. Deze vaccìnatie is niet verplicht, maar wordt
wel sterk aanbevolen.

0mdat echter niet alle kinderen op 15 maanden worden
ingeënt, en het vaccin in zo'n 5o/o van de gevallen niet echt
aanslaat, is de bescherming tege n mazelen, bof en rubella in
ons land nog nìet echt optìmaal. Bewijs hiervan zijn de maze-
lenepidemieën die de laatste jaren he r e n de r de kop opsteken
en het toenemend aantal baby's dat geboren wordt met een

afwijking door rubellabesmetting.

Herhalingsinenting voor jongeren van 11-12 jaar
Experts raden daarom aan om alle jongeren van 11-12 laar
een herhallngsinenting voor IVIBR te geven. Deze "rappel" is

dan ook een inhaalbeweging waardoor de onbeschermde kin-
deren toch afdoende gewapend zijn tegen deze ziektes.
Hoe meer individuen beschermd zijn, hoe kleiner de kans
wordt op epldemieën, die verwoestende gevolgen kunnen
hebbe n.

MTRENT
ONDHEID

SPORTIEVE 5O-PLUSSERS
Reeds enkele jaren organiseren het q¡emeentebestuur, de
sportdienst SP0-RE-KA en de sportraad "Multisport voor seni-
oren".

Elke maandag van 1 4u00 tot 1 5u00 kan u in de sporthal van
Kampenhout (Zeypestraat 26) op een aangepaste manier en in
een prettige sfeer kennis maken met een aantal bekende en
minder bekende sporttakken. Uite raard speelt de organisatie in
op suggesties uit de groep.

Bent u 50 of ouder en geìnteresseerd, kom dan een kijkje
nemen !

Wilt u eerst meer informatie ? Bel dan naar
Tel.: 01 6/65 99 75 en vraag naar Carla Rutgeerts.

Noteer dit alvast in uw agenda :De elfde editie van de seni-
orensportdag Vlaams-Brabant en Brussel is gepland op
d nsdag 1B mel 1999 in het universitair sportcentrum te
Leuven. De sportdienslzal zorgen voor busvervoer.

OPROEP WANDELCLUB !!!

We denken eraan een wandelclub op te richten. Bent u geinte-
resseerd, wilt u een handje helpen of hebt u interessante sug-
gesties voor de oprichting van die wandelclub, neem dan con-
tact op met Carla Rutgeerts, Tel.: 016/65 99 75.

KAMPIOENVIERING
SPORTJAAR I998
De kampioenenviering voor het sportjaar 19gB zal plaatsvin-
den op vrijdag 5 februari 1999 in de kantine van de voetbal-
ploeg S.K. Kampenhout, Zeypestraat 26.

ls uw club of iemand van uw club kampioen geworden ? Laat
dit dan zo snel mogelijk weten aan de sportdienst, Carla
Rurgeerts Tel.:016/65 99 75.

2 13
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Om 19.00 uur
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nder auspiciën van

tebestuur Kam

door de Koninklijke
De Vlaamse Leeuw Relst

Opgeluisterd door :

fanfare De Verbroedering
Fanfare De Toonkunst

nfare De Eendracht
Fanfare De Vlaamse Leeuw

en van de 4 fanfares met

ÞIDA. WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN

OPENBARE BIBLIOTHEEK
= KAMPENHOUTS
INFORMATIECENTRUM
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PRIJS
in 1999 voor de twee- Vrijdag 30 april tot en met zondag 9 mei 1999

De Week van de Amateurkunsten komt er ook in 199g. Dit is

de enige week die zo leuk is datze 10 dagen duurt.is bij een vereni-
kandidaten voor-

Als u denkt dat de bibliotheek er enkel is voor stoffige boeken-
wurmen, dan hebt u het mis I

nder verdienstelijk

Doel ?

ln Vlaanderen zijn honderdduizenden mensen actief in één of
andere kunstrichting. Het is niet hun beroep ;ze worden liefx-..
hebbers of amateuri genoemd. Tijdens de Week van de q \l

Amateurkunsten worden zij in de schijnwerper geplaatst.

Er zijn momenteel 2.575 gebruikers van de gemeentelijke bibli-
otheek, dat is één op vier inwoners. Als u niet één van die
2.575 gebruikers bent, is het hoog tijd dat u eens een kijkje
komt nemen. De bibliothecaris en zijn charmante assistenten
zullen u graag alle geheimen van de bib onthullen. Er ligt
immers een schat aan informatie op u te wachten !

een bondige moti-
ver¡dient die persoon of Hoe en wie ?

Het Centrum Voor Amateurkunsten (CVA) nodigt elke groep,
vereniging of persoon die als amateur met kunst bezig is, uit
om naar buiten te treden tijdens deze Week voor
Amateurkunsten.
De organisatie is voor rekening van de initiatiefnemer. Het
CVA neemt de coördinatie op zich en zorgt voor de landelijke
promotiecampagne via drukwerken, een nationale program-
makrant, media-aandacht, radiospots of spots op regionale
televisiezenders, ...

Wist u trouwens dat :

o er in 1998 meer dan 77.680 ontleningen gebeurd zijn
. er ongeveer 21.000 boeken beschikbaar zijn
. er 2.500 CD's op u liggen te wachten
. er eveneens meer dan 200 CD-roms zijn
o u in de bibliotheek kan surfen
o u alle mogelijke informatie kan opzoeken via de PC's
o elk boek gemiddeld 3,7 keer ontleend wordt
o er dagelijks'verse'kranten binnen komen, die u ter plaatse

kan lezen
o bijna alle weekbladen aanwezig zijn
r u suggesties kan doen aan de bibliothecaris om niet

voorradige boeken te bestellen

maart 1999 toekomen
Gemeenteh uisstraat

Vergadering van

en een cheque
igd tijdens een Zin om mee te doen ?

Trek uw artistieke vleugels aan en durf te vliegen ! Start nu
met het uitwerken van uw kunstzinnige dromen. Doe dit
alleen, in groep, samen met andere groepen, ... Het kan alle-
maal.

HOUT
q,\

0verwin uw drempelvrees en kom eens af tijdens de openings-
uren:U kan deelnameformulieren krijgen op het gemeentehuis of

bij het Centrum voor Amateurkunsten, Veeweydeslraal 24-26
te 1070 Brussel.

De projectverantwoordelijken Nicky Budts, Tel. 02/555 06 03
en Eddy Frans, Tel. 021555 06 02 en de fax 02/555 06 10

wachten op uw bericht.

eschenk ? 0penbare bibliotheek Kampenhout
Wat dacht u van

maandag

d i nsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

en
Tritsstraat 5

1910 Kampenhout
016/65 99 79

16u00 -
16u00 -
14u00 -
16u00 -
17u00 -
10u00 -

20u00

20u00

1 8u00

1 9u00

1 9u00

1 3u00

van 783 bladzijden,
ZATERDAG 8 MEI 1999

opendeurdag van de gemeentelijke
muziekschool in de sporthal van Berg

kopen voor

4 bevolking of het l5
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DIENST OPVANGGE'Z,INNEN
BOORTMEERBEEK-KAMPEN HOUT :

NIEUWE KINDJES EN ONTHAALMOEDERS WELKOM !

VRIJWILLIGERS CIVIELE
BESCHERMING

De civìele bescherming ls een dienst die andere overheden

bijstaat in geval van rampen en catastrofen, of indien zij niet
over het gepaste materiaal beschikken. Het beroepspersoneel

is gekazerneerd in Liedekerke. Daarnaast werkt de cìvìele

bescherming met vrijwilligers.
lmdat het aantal vrijwilligers gedaald is, voeren zij een aan-
,vervi ngca m pag ne.

Bent u minstens 1B jaar, beschikt u mìnstens over een rijbe-
wijs B en voelt u zich geroepen om uw medemens te helpen

in geval van nood, of om het milieu te vrìjwaren van bezoe-
deling ?

Laat het hen dan weten !

Na een degelijke opleiding zal u ingezet worden om te hel-
pen indien e r zich een ramp zou voordoen.

VRIJWILLIGERS
CARITAS GEMEEN-
SCHAPSDIENST
'flKe zondagøorgen ûls ik úûllkna u het rusthuis, zT Amia ta
wachten tzt z€ h4e zi€t, Ze steekt haar hand oahoog a/s tekelr

uan b/ydschap an herkemug, Ze weat dat ik aû/r4e// /.r4€t hûâr
naar de øis za/ gaan, A/s ik haar dan þoeda øorgen' wets,
z€øt z€ 'eiødeþK /', Hat la uc 0/0€vû//6/r dat ze dit a//ean op

zondag doat, de andare dagen zegt z€ ftieta spacøa/s, /K heþ hat
geuoe/ dat ze echt b/y is wâ/t//€€r ik haûr koø þezoeken er er
þen, a//aaa voor hâor"

Een vrijwilligster

Het rusthuis Dijlehof in Le uven kan bogen op ee n jarenlange

ervaring met vrilwilligerswe rk. Begin volgend jaar wil het
rusthuis deze vrìjwilligerswerking verder uitbouwe n, in

samenwerking met Caritas Gemeenschapsdienst.
Dijlehof wil vrìjwìlligers inschakelen om de huiselijkheid te

verhogen. De vrijwìlligers zullen de bewone rs geze lschap hou-
den, samen foto's bekìjken, koffie zette n, naaiwe rk verrlchten,
de krant voorlezen, enz.Zo helpen vrijwilligers een gezellige

huiselijke sfeer te scheppen.

lnfodag
Caritas organiseert op donderdag 21 lanuari 1999 van 14u tot
17u een infodag in rusthuis Dijlehof, lVìnderbroederstraat 9B

te 3000 Leuven, I.'l.016129 31 42.

ledereen die geinteresseerd is in deze vorm van vrijwilligers-
we rk is van harte we lkom.

U wil meer informatle ? Neem dan contact op met Carltas
Gemeenschapsdìenst, Liefdad igheldstr aat 43 te 1 21 0 Brussel,

Iel.021229 35 80. Vraag naar Danny Geutjens of Karen

Vanden Auweele.

Dagopvang
De dienst opvanggezinnen is erkend en staat onder het toe-
zicht van de Vlaamse instelling Kind en Gezin. Zij organiseert
de dagopvang van kinderen beneden de drie jaar bij onthaal-
moeders uit de onmiddellijke omgeving.

Buitenschoolse opvang
Bovendien kan de dienst voorzien in de buitenschoolse kin-
deropvang voor kinderen tussen drie en twaalfjaar.
Buitenschoolse kinderopvang is de opvang voor en na de

schooluren, tijdens verlofdagen en vakantieperioden.

De onthaalmoeder
Een onthaalmoeder kan maximum vier kindjes voltijds
opvangen, terwijl er nooit meer dan acht kindjes gelijktijdig
mogen aanwezig zijn. Het opvanggezin ontvangt per dag en

per kind een vast bedrag dat niet belastbaar ¡s. Wie stempelt,
kan een onderbreking van maximum neqen jaar krijgen om

als onthaalmoeder te werken. Personen met Ioopbaanonder-
breking kunnen onthaalmoeder worden en tegelijk hun

onderbrekingsuitkering blijven genieten.

Een onthaalmoeder kan dagopvang en bultenschoolse

opvang combineren, maar zij kan er ook voor kiezen om

enkel dagopvang of enkel buitenschoolse kinderopvang te
doen,

Wat betaalt u als ouder ?

De ouders betalen een financiële bijdrage volgens kun inko-
men. Voor gezinslast en opvang van meerdere kinderen,

wordt een vermindering van de bijdrage toegepast. De kos-

ten voor de opvang van kinderen tot drìe laar zijn bovendien
gedee ltelijk fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie
Daarvoor kan u terecht bij de dienstverantwoordelijke Hilde

Bamps, Tel. 01 5152 07 23. U kan ook op het spreekuur komen

op de laatste donderdag van de maand, van 14u tot 17u ìn
het CM-lokaal te Kampenhout, kerksiraat 41.

OPENINGSUREN KIND &
GEZIN

Kind ft Gezin

Bergstraat 13

1910 Kampenhout
Tel.: 016/65.05.49

0peningsuren:
de 1ste, 2de en 4de dinsdag van 1 7.00 tot 20.00 uur
de lste en 3de woensdag van 09.00 tot i2.00 uur
Afspraak : Tel. 01 6/60 40 48

Alle informatie :

Dhr. P. Serré,

Voorpostvera ntwoordel ij ke

Tiensesteenweg 64

3360 Korbeek- Lo

Tel.016/46 31 50

1 ste permanente eenheid

dhr. W. Wandels

Kapellebaan 30

1 770 Liedekerke

Tel. 053/66 67 95.
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INZAMELACTIE TEN
VOORDELE VAN DOOR
BRAND GETROFFEN
GEZIN IN BERG

ln de nacht van 25 op 26 oktober 1998 is de woning van het
gezin van de heer Marc FORTUNE (Kerkhoflaan te Berg)

getroffen door een zware brand. Hierbìj verloor het gezin

alles wat in huis aanwezig was.

Buurtbewoners begonnen spontaan met een inzamelactie

van kledij en huisraad. De parochie St. Servaas draagt zijn

steentje bij om deze mensen te helpen en organiseerde een

geld inza melactie.

We vinden dit een zeer lovend initiatief en doen daarom een

beroep op de vrijgevigheid van alle inwoners van

Kampenhout. Tot 15 januari 1999 kan u een storting verrich-
ten op het rekeningnummer 860-0121335-67 van het

Parochiaal Steunfonds.

Laat alsjeblief uw hart spreken I

BLOEDTRANSFUSIE
CENTRUM LEUVEN

PLANNING BLOEDINZAMELING :

Berg : gemeenteschool
Maandag 22 februari 1999

Woensdag 26 mei 1999

Dinsdag 17 augustus 1999

Woensdag 1 december 1999

telkens van 18.00 - 21.00

Kampenhout : vergaderzaal OCMW
Dinsdag 23 februari 1999

Dinsdag 11 mei 1999

Dinsdag 24 augustus 1999

Woensdag 3 november 1999

telkens van 18.00 tot 21.00

Relst : Park van Relst

Woensdag 17 februari 1999

Woensdag 19 meì 1999

Woensdag 1B augustus 1999

Woensdag 3 november 'l 999

telkens van 18.00 - 21.00

ln naam van alle slachtoffers van ziekten en ongevallen, dan-

ken wij u van harte voor uw gevolg op deze oproep.

SLUITINGSDAGEN
MET EINDEJAAR

Bib lioth eek

^onta i nerpa rk

Ge meenteh u is

PWA

Spo rtha I

Donderdag 24 december 'l 998

Vrijdag 25 december 1998

TaTer dag 26 december 1 998

Donderdag 3'l decembe r 1998

Vrijdag 1 januari 1999

ZaTerdag 2januarr 1999

Vrijdag 25 december '1998

Zaterdag 26 december'l 998

Vrijdag 1 januari 1999

Zaterdag 2 januari 1999

Vrijdag 25 december 1998

Vrijdag l januari '1999

Gesloten vanaf maandag 21 december

1998 tot en met zondag 3 januari 1999

Donderdag 24 december '1 998

Vrijdag 25 december 1998

Zalerdaq 26 december'1 998

Zondag 27 december '1 998

Vrijdag l januari 1999

Zaterdag 2 januari 1999

Zondag 3 januari 1999

WIST U DAÏ
¡ Kampenhout 10.679 inwoners telt, waarvan 5.270 mannen

en 5.409 vrouwe n

¡ Er in Vlaams-Brabant in totaal 1.007.882 mensen wonen

r Er in België bij het begin van 1998 welgeteld 10.192.264
inwoners waren waarvan er

953.175 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen

5.912.382 behoren tot het Vlaamse Gewest

3.326.707 behoren tot het Waalse Gewest

r Kampenhout tussen de 10 en 32.5 meter boven de zeespie-
gel ligt. Het hoogste punt is te vinden in Nederokkerzeel, in

de buurt van de Laarstraat en de Hertebaan en ligt op 32.5
meter. Het laagste punt rs Bergheide, dat op 10 meter ligt.

a
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HET GEMEENTE-
BESTUUR EN HET

PERSONEEL
WENSEN U EEN

VREDEVOL
KERSTFEEST

EN EEN
VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR
oo

o
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DECEMBER
Vrijdag 25.12.1998
o Kon. Fanfare De Toonkunst :

opluistering eucharistieviering t.n.v.

overleden leden - kerk Berg -
10u30

JANUARI
Donderdag 07.01.1999
. KVLV nederokkerzeel : koken

Woensdag 13.01.1999
o l(/LV Relst - Borduren met lintjes
Zondag 17.01.1999
o Kon. Fanfare De Toonkunst -

Mosselfeest in de school te Berg -
van 11 u30 tot 20u00

Dinsdag 19.01.1999
. KVLV Berg : bloemschikken zonder

steekschuim(3) - 19u30

Woensdag 20.01.1999
. KVLV Relst - Borduren met lintjes
Donderdag 21.01.1999
. IO/LV Nederokkerzeel :

borduren met lint - 19u30

Donderdag 28.01.1999
¡ KVLV Kampenhout -

Staanders maken

Zondag 31.01.1999
. l(/LV Nederokkerzeel - migraine €t

spanningshoofdpijn - 1 4u30

FEBRUARI
Dinsdag 02.02.1999
. l0/LV Berg : bloemschikken zonder

schuim (4) - 19u30

Woensdag 03.02.1999
. KVLV Relst : borduren met ¡intjes

Donderdag 04.02.1999
. l0/LV Nederokkerzeel - borduren

met lint
o KVLV Kampenhout : staanders

Zaterdag 06.02.1999
. KVLV Berg : winterfeest school

Berg- 18u00

13 en'14.02.1999
r Park van Relst - Parkrestaurant

Donderdag 18.02.1999
¡ KVLV Nederokkerzeel - borduren

met lint
Donderdag 25.02.1999
o KVLV Berg : lJzervlechten - 19u30

Tondag 28.02.1999
o School Buken : kinderkarnaval -

schoolcomplex Berg

2de helft februari
. Davidsfonds Zaal Pax- 20u00

- dhr. RafVerstraeten over de

hervorming van het gerecht

MAART
Zondag 01.03.1999
¡ Ziekenzorg : eetdag in parochie-

centrum Pax - 11u30 tot 15u

Dinsdag 02.03.1999
. l(/LV Berg : Fijne gehaktbereidingen

- 13u30

Woensdag 03.03.1999
. Kr/LV Relst : borduren met lintjes
Donderdag 04.03.1999
. KVLV Nederokkerzeel : borduren

met lint
. l(/LV Kampenhout : schilderen op

zijde
. l(/LV Berg : ijzervlechten - 19u30

Vrijdag 05.03.1999
. VGSK Nederokkerzeel : Kaas en

wijnavond in de parochiezaalvan

Nederokkerzeel

Zaterdag 06.03.1999
o VGKS Nederokkerzeel : kaas en wi

avond in de parochiezaal van

Nederokkerzeel

Zondäg 07.03.1999
. l(/LV Berg : weduwe en alleen-

standen in Kampenhout

Donderdag 11.03.1999
. KVLV Kampenhout : schilderen op

züde

Zaterdag 13.03.1999
r Gemeenteschool Berg : boekenbeurs
r Audities muziekschool in de Raads-

zaal van het gemeentehuis (hele

dag)

Zondag 14.03.1999
. Gemeenteschool Berg :

boekenbeurs
r (Voormiddag) audities van de

muziekschool

Dinsdag 1 6.03.1999
o Davidsfond zaal Pax - 20u00 -

Vastenbezinning met Manu Keirse
"Helpen bij verlies en verdriet"

Donderdag 18.03.1999
r l(/LV Berg : ijzervlechten - 19u30

Zaterdag 20.03.1999
r Fusieconcert in de sporthal van

Kampenhout - organisatie
"Koninklijke fanfare De Vlaamse

Leeuw" uit Relst - 19u00

Maandag 22.03.1999
. KVLV Relst : hoe om gaan met de

Euro

Dinsdag 23.03.1999
. l(/LV Berg : pasteien en terrines -

1 3u30

Donderdag 25.03.1999
. l(/LV Nederokkerzeel : koken
. KVLV Berg : in het teken van

Belgisch lamsvlees - 19u30

Woensdag 31.03.1999
. l{/LV Nederokkerzeel :

bloemschikken voor kinderen
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Volgende activiteiten worden maa nde

lijks ingericht:
. BLOEMSCHIKKEN

- l(/LV Nederokkerzeel : elke 2de

donderdag van de maandag

I{/LV


