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GEMEENTERAADSZITTING 14 SEPTEMBER 2000

#2#

Gemeentelijk onderwijs zit in

DE lift

Op 1 september 2000 waren er voor de eerste graadsklas te
Nederokkerzeel 8 leerlingen meer ingeschreven, waardoor er nu
16 leerlingen in het eerste leerjaar zitten en 20 in het tweede
(samen dus 36). Om kwaliteitsvol kleuteronderwijs te kunnen
blijven aanbieden, is voor het schooljaar 2000-2001 een bijko
mende leerkracht aangeworven. Die nieuwe juf is slechts voor
de helft gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs ; de
andere helft komt ten laste van de gemeentebegroting.
De weddeschaal van kleuteronderwijzeres was niet voorzien in
het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel, vandaar nu
een aanpassing. De gemeenteraad ging akkoord met de voor
stellen van het schepencollege terzake.

Kampenhout koopt een hoogte

werker EN EEN CENTRIFUGAAL-

POMP

De hoogtewerker komt er in het kader van de veiligheid van het
personeel bij het uitvoeren van werken op grote hoogten o.a.
het snoeien van bomen, uitvoeren van dakwerken, werken in de

sporthal, ... De uitgave is geraamd op 1.100.000,-Fr. De nodi
ge kredieten zijn voorzien. Minstens 3 leveranciers zullen aan
geschreven worden om een offerte in te dienen.
Voor de aankoop van een centrifugaalpomp is 300.000,-Fr. uit
getrokken. Deze vuilwaterpomp zal gebruikt worden om de
brandweer bij te springen in geval van overmacht bij overstro
mingen en wateroverlast. Hopelijk zijn de weergoden u en ons
gunstig gezind zodat we de pomp niet te veel moeten inzetten.

BOMEN IN KAMPENHOUTSE

WILDERSEDREEF KRIJGEN EEN

OPKNAPBEURT

Op 30 juni 2000 besliste de gemeenteraad om een herstel- en
correctiesnoei uit te voeren van de gekandelaberde platanen in
het eerste gedeelte van de Wildersedreef. De ingediende offer
tes lagen echter meer dan 10% hoger dan de oorspronkelijke
raming. Dat betekent dat de gemeenteraad haar uitdrukkelijk
akkoord moet geven voor de toewijzing van de opdracht. Alzo
geschiedde ; het prijskaartje vermeldt nu 657.272,-Fr. (btw incl).
De werken worden in de loop van het najaar uitgevoerd.
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GRIEPVACCINATIE 65-PLUSSERS |
VOOR EEN PRIKJE I

Senioren en griep, dat gaat niet goed samen. De daling van '
de weerstand bij ouderen leidt vaak tot complicaties,

waardoor de ziekte in ons land alleen

jaarlijks honderden mensenlevens

kost. Vorig jaar werd het land
geteisterd door een intense griepepi
demie van acht weken. Vaccinatie is

de beste manier om u daartegen

te beschermen. Voor de centen

hoeft u het alvast niet te laten. In

de "Brabander", het informatieblad

van de Provincie Vlaams-Brabant,

stond een bon waarmee 65-plussers
het griepvaccin konden bekomen
aan 100,- fr. Wij stellen vast dat tal

van mensen die bon gemist

hebben. U krijgt nu een
tweede kans. Alle apothe

ken in Kampenhout hebben die bonnen liggen. Vul de bon in,
geef hem samen met uw doktersvoorschrift af in de apo- ,
theek, en u krijgt uw vaccin voor een prikje. De actie loopts
nog tot 15 november 2000. |



VERKIEZINGEN OKTOBER 2000

BUSDIENSTREGELING

Dat de verkiezingen plaatsvinden op zondag 8 oktober 2000
wist u ongetwijfeld al. Maar misschien heeft u er geen idee van
hoe u in de sporthal van de Zeypestraat zult geraken, om er uw
stem uit te brengen. Om dat euvel op te lossen, leggen wij twee
bussen in. De dienstregeling voor het vertrek naar de sporthal
vindt u hieronder:

Carpool
Aangezien de volledige bevolking van Kampenhout in de sport
hal in de Zeypestraat moet komen stemmen, zal het er héél

druk zijn. Misschien kunt u afspreken met vrienden of buren
om samen in één wagen naar het stemhokje te rijden.

Vertrek Buken Kerk Berg - sporthal School Nederokkerzeel

aan Gemeentewegel 2 Biststraat 13

Rit 1 7u45 8u30 8u45

Rit 2 9uOO lOuOO lOulS

Rit 3 IluOO 12u00 12u15

Rit 4 14u00 14u30 14u45

Om terug te keren naar huis, stapt u in dezelfde bus als die
waarmee u gekomen bent. Hij vertrekt zodra alle mensen die

op de heenweg mee waren, na het stemmen terug zijn opge
stapt.

U KOMT MET DE WAGEN ?

Gewijzigde verkeerssituatie rond de sporthal
• Het verkeer in de Zeypestraat zal, voor het gedeelte tussen

de Haachtsesteenweg en Nieuwwegen, verlopen in de rich
ting van de Langestraat.

• Er zal een parkeerverplichting gelden voor alle voertuigen

in de Zeypestraat, komende van de Haachtsesteenweg,
langs de rechterzijde van de rijbaan in een hiervoor voor

ziene parkeerstrook en langs de linkerzijde volledig op de
berm naast de rijbaan.

• Het verkeer in de Nieuwwegen zal, voor het gedeelte tussen
de Zeypestraat en de Haachtsesteenweg, verlopen in de
richting van de Haachtsesteenweg.

WILT U DE VERKiEZINGSUITSU!\GEN

SNEL KENNEN ?

De Vlaamse Gemeenschap heeft elke gemeente een internet
adres toegewezen, waar de inwoners rechtsreeks de verkie
zingsuitslagen kunnen terugvinden. Om de resultaten van
Kampenhout snel te kennen, surft u naar

http://www.verkiezingen.vlaanderen.be/kampenhout

1-3

O



i

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Enkele maanden geleden kregen alle ouders een enquêteformu
lier omtrent buitenschoolse kinderopvang in de bus. 454 gezin
nen vulden de vragenlijst in en bezorgden hem terug.
Na de verwerking van de gegevens was het ons duidelijk dat:
• de behoefte aan buitenschoolse opvang groot is
• de opvang wat betreft openingsdagen en -uren voor verbete

ring vatbaar is
• ouders meer creativiteit vragen tijdens de opvang
• 79 tot 90 % van de gezinnen bereid is een aangepaste vergoe

ding te betalen
• 20 tot 40 o/o behoefte heeft aan bijkomende opvang tijdens

school- en vakantiedagen
• er behoefte is aan de opvang van zieke kinderen

Genoeg redenen dus om een project uit te werken dat uiteinde
lijk op vier fronten werkt :
• financiële ondersteuning bieden aan de verschillende onder-

wijsnetten, om zo te streven naar kwalitatief hoogstaand en
ruim opvangaanbod

• samenwerken met een erkend opvanginitiatief om buiten
schoolse kinderopvang in een meer huiselijke omgeving
mogelijk te maken

• voorzien in vorming voor alle medewerkers aan de buiten
schoolse kinderopvang

• zelf buitenschoolse kinderopvang te organiseren op schoolvrije
werkdagen tijdens de schoolvakanties van minimum één week
(m.u.v. de zomervakantie)

Een woordje uitleg is hier wel op zijn plaats.

1) Subsidie voor de onderwijs
NETTEN

Met ingang van schooljaar 2000-2001 wordt aan de verschil
lende vestigingen van de Kampenhoutse scholen van het
basisonderwijs een gemeentelijke toelage verleend. Let wel : de
scholen moeten op bestendige wijze instaan voor de opvang
van leerlingen buiten de schooluren, zijnde : voor- en
naschools, op woensdagnamiddagen en tijdens de lokale ver
lofdagen. Ze krijgen de subsidie pas als ze voldoen aan een vijf
tal basisvoorwaarden en het geld dat ze ontvangen moet
gebruikt worden om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.
We denken hierbij aan vorming voor de begeleiders, bijkomen
de inrichting van de opvangruimtes en aankoop van spelmate
riaal. De subsidie bedraagt 10 000,- fr. per initiatief per vesti
ging. Als het aantal opgevangen kinderen de 20 overschrijdt,
stijgt de subsidie met 5000 fr. per 10 bijkomende kinderen.

2)Samenwerken met een

BESTAAND INITIATIEF

De wet voorziet dat wie buitenschoolse kinderopvang wil
organiseren, ook in dagopvang moet voorzien. De dienst
opvanggezinnen Boortmeerbeek-Kampenhout voldoet als
enige aan die voorwaarden. Concurrentie is niet ons opzet ;
samenwerking leek ons een beter alternatief. Die samenwer
king is als volgt uitgewerkt: de gemeente zal een informa
tieavond organiseren naar potentiële opvangmoeders toe,
om hen op de hoogte te brengen van de werking van het
systeem. Daarnaast zorgen wij voor de promotie van het pro
ject, de vorming van de onthaalmoeders en fungeren wij als
tussenpersoon voor vraag en aanbod. De dienst opvangge
zinnen zal de onthaalmoeders recruteren en de buiten

schoolse kinderopvang verder organiseren en begeleiden.

Informatie-avond op

17 OKTOBER 2000

Voor de uitwerking van dit project zoeken wij dringend kandi
daten die bereid zijn hun huis open te stellen voor de opvang
van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar na de schooluren op woens

dagnamiddag en/of tijdens schoolvrije dagen. De voornaamste
voorwaarden voor de kandidaten zijn :

• Tussen 21 en 65 jaar oud zijn

• Over een veilige woning beschikken
•Er een gezonde en evenwichtige opvoedingsstijl op
na houden

• U ontvangt een vaste vergoeding per kind per dag die
belastingvrij is.

Belangrijk om weten is dat de job van buitenschoolse onthaal
moeder onder bepaalde voorwaarden te combineren valt met
deeltijdse arbeid en loopbaanonderbreking. U bepaalt uiteraard
zelf mee op welke dagen en uren u kinderen opvangt. Als u zelf
kinderen hebt, bezorgt u hen met dit werk bovendien direct
speelkameraadjes.

Hebt u interesse en wenst u meer informatie over deze vorm

van buitenschoolse kinderopvang? Kom dan zeker naar de
informatievergadering voor kandidaat-opvanggezinnen op
dinsdag 17 oktober 2000 in de Raadszaal van het gemeente
huis te Kampenhout om 20u00.



3) VORMING
De kwaliteitsverbetering van de kinderopvang staat centraal
in het hele project. Om dit te helpen realiseren, zal de
gemeente voorzien in vorming voor alle onthaalmoeders en
alle begeleiders in de scholen, die instaan voor de buiten

schoolse kinderopvang.

4) ZELF BUITENSCHOOLSE KINDER

OPVANG ORGANISEREN

Bij wijze van proef organiseren we tijdens het

Allerheiligenverlof buitenschoolse kinderopvang. Wie, wat,

waar, wanneer en hoe ? Lees hieronder het huishoudelijk
reglement in een notendop.

• Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die wonen in Kampenhout, in
onze basisscholen onderwijs volgen, zijn welkom.

• U schrijft uw kinderen ten vroegste 1 maand op voorhand in
d.m.v. de officiële inschrijvingspapieren. U bepaalt daarbij op
welke dagen en tijdstippen uw kind aanwezig zal zijn. Pas
nadat u zich schriftelijk akkoord verklaard hebt met het huis

houdelijk reglement en nadat alles betaald is, wordt de
inschrijving van uw kind geldig.

• In principe kunnen we 50 kinderen opvangen. Zijn er meer
aanvragen, dan gelden volgende criteria : in eerste instantie

de 50 eerst ingeschreven kinderen waarvan beide ouders, of

de alleenstaande ouder, uit werken gaat. Indien er gelijktijdig
meer dan 50 kinderen inschreven worden, hebben kinderen

tot 6 jaar voorrang om opgevangen te worden, samen met
hun broertjes of zusjes.

• We voorzien opvang van 7u30 tot 18u00. De begeleide acti
viteiten lopen van 8u30 tot 16u00. Wie zijn kinderen niet tij
dig kan ophalen, moet de opvang hiervan verwittigen. Wie
zijn kind drie maal te laat ophaalt, betaalt een boete van
200fr per half uur per kind. Zo lang de boete niet betaald is,
wordt het kind niet meer toegelaten tot de buitenschoolse
kinderopvang.

• De dagprijs is vastgesteld op 250,- fr per kind, ongeacht hoe
lang het kind in de opvang vertoeft. Wie meerdere kinderen
uit zijn gezin gelijktijdig in de opvang voor dezelfde dag
inschrijft, krijgt een vermindering van 20 % op de totale
ouderbijdrage. U betaalt de dagprijs vooraf. Niet-gegronde
afwezigheden worden niet terugbetaald. J

INSCHRIJVINGS
FORMULIER

ALLERHEILIGENVAKANTIE 2000

ONZE ZOON / DOCHTER :

NAAM & VOORNAAM ; iNj

pa
ADRES:

TELEFOONNUMMER ;

GEBOORTEDATUM :

GAAT NAAR SCHOOL TE :

NEEMT DEEL AAN DE ACTIVITEITEN

VAN BKO KAMPENHOUT OP DE

VOLGENDE DATA (OMCIRKEL) :

OKTOBER 2000 NOVEMBER 2000

MA Dl

30 31

DO VR

2  3

HANDTEKENING VAN DE OUDERS:

l
OPGELET 11! INSCHRIJVEN IS VER

PLICHT EN PAS OFFICIEEL INDIEN DE

BETALING BIJ ONS TOEGEKOMEN IS
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We voorzien een verminderde bijdrage voor gezinnen die in
een moeilijke financiële en sociale situatie verkeren. Die
bedraagt 100,- fr per dag en per kind, en geldt alleen voor
kinderen die in Kampenhout gedomicilieerd zijn. Het College
van Burgemeester en Schepenen beslist over de verminderde
bijdrage, op verslag van de sociale dienst van het OCMW.
Zet uw kinderen 's morgens niet af op straat, maar wel in het
gebouw. De verantwoordelijkheid van de organisatie loopt
pas zodra uw kind het gebouw van de buitenschoolse
opvang betreden heeft. Omgekeerd komt u ook binnen om ze
terug op te pikken.

De kinderopvang verstrekt geen maaltijden. Geef uw kinde
ren boterhammetjes mee voor het middagmaal. Fris- en
melkdranken zijn te koop aan 20,- fr/stuk. U regelt dit 's mor
gens met de opvangverantwoordelijke.
Uw kinderen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid
en lichamelijke ongevallen.
Bij de eerste inschrijving ontvangt u een dossier dat bestaat

uit een inschrijvingsformulier, een medische fiche, en het
volledige huishoudelijk reglement. Het inschrijvingsformulier
vult u ter plaatse in. De bijlage bij het huishoudelijk regle
ment bezorgt u ingevuld en voor akkoord ondertekend terug,
net als de medische fiche. Die laatste wordt in de opvang
bewaard en is strikt vertrouwelijk.

Bij gunstige evaluatie en voldoende interesse wordt het project
herhaald in de Kerstvakantie, het krokusverlof, de Paasvakantie

en mogelijks de laatste week van de zomervakantie (die laatste
ter overbrugging van de speelpleinwerking en de aanvang van
een nieuw schooljaar), (totaal 6 weken per jaar).
Meer info en het volledig huishoudelijk reglement bekomt u

bij de welzijnsdienst, ® 016/65 99 31. Daar krijgt u ook bijko
mende inschrijvingsformulieren.
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e



VERSOEPELING VLAREM 11 -

REGLEMENTERING VOOR EERSTE CONTROLE

PARTICULIERE STOOKOLIETANKS

Het probleem is bekend; de bestaande gasolietanks konden niet
vóór 1 augustus van dit jaar een eerste keer gecontroleerd wor
den. Op 17 juli heeft de Vlaamse Regering de wijzigingen aan
Vlarem II aangebracht, die nodig waren voor het uitstel van de
eerste controle van de gasolietanks. Het besluit is gepubliceerd
in het Staatsblad van 5 augustus.
De aanpassingen zijn van toepassing op bestaande particuliere
niet vergunningsplichtige stookolietanks - opslag stookolie
max. 20 000 liter voor verwarming.

1) DE AANPASSINGEN VOOR

BESTAANDE PARTICULIERE

STOOKOLIETANKS VAN MINDER

DAN 5000 LITER

Verlenging van de overgangsperiode :
- het eerste onderzoek van een bestaande opslaginstallatie

waarvan de buitenwand van de tank visueel kan geïnspec
teerd worden, dient uitgevoerd te zijn vóór 1 augustus
2003.

- het eerste onderzoek van een bestaande opslaginstallatie
waarvan de buitenwand van de tank niet visueel kan geïn
specteerd worden, dient uitgevoerd te zijn vóór 1 augustus
2002.

Uitbreiding van de uit te voeren controles :
- de bestaande rechtstreeks in de grond ingegraven enkel

wandige tank waarbij het eerste periodieke onderzoek uitge
voerd wordt na 1 augustus 2000, dient een dichtheidsbe
proeving te ondergaan bij een overdruk van minstens 30 kPa
gedurende minimum 1 uur of bij een onderdruk van hoog
stens 30 kPa.

Belangrijke opmerking
De eerste controles die (overeenkomstig de bepalingen van
hoofdstuk 6,5 van Vlarem II) vóór 1 augustus 2000 werden uit
gevoerd blijven onverminderd rechtsgeldig, ook wanneer ze de
voormelde dichtheidsbeproeving niet hebben omvat.

2) DE AANPASSINGEN VOOR

BESTAANDE, IN DE KLASSE 3 INGE
DEELDE PARTICULIERE OPSLAG

VAN STOOKOLIE

Uitbreiding van de definitie van een bestaande tank:
- in de klasse 3 ingedeelde particuliere stookolietanks die vóór

1 augustus 1995 een eerste maal gevuld zijn, worden ook als
bestaande tank beschouwd.

Verlenging van de overgangsperiode:
- bij bestaande ondergrondse in de klasse 3 ingedeelde parti

culiere stookolietanks, moeten zowel het eerste algemene
onderzoek als het corrosiviteitonderzoek uitgevoerd zijn vóór
1 augustus 2002

- bij bestaande bovengrondse in de klasse 3 ingedeelde parti
culiere opslag van stookolie, moet het eerste algemene
onderzoek uitgevoerd zijn vóór 1 augustus 2003

Aanvulling m.b.t. dichtheidsbeproeving:
- voor de in de klasse 3 ingedeelde particuliere opslag van

stookolie in ondergrondse houders, mag de dichtheidsbe
proeving op de rechtstreeks in de grond ingegraven enkel
wandige houders worden vervangen door een controle
methode op basis van metingen van potentiaalverschillen
(cfr. de door de afdeling Milieuvergunningen aanvaarde code
van goede praktijk).

Deze aanpassingen hebben uitwerking sinds 1 augustus 2000.
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HAAGPLANTACTIE IN ONZE GEMEENTE

In het najaar van 2000 organiseren wij opnieuw een haagplantactie. U krijgt de kans om plantenpakketten aan te kopen, die samen
gesteld zijn uit een 20-tal streekeigen en van nature inheemse planten, dit allemaal aan een voordelige prijs. LI kan kiezen tussen vier
plantenpakketten die telkens goed zijn voor acht meter haag of vierentwintig meter houtkant.

We stellen ze even aan u voor:

Houtkant (24 stuks in totaal)

Zoete Kers (Prunus avium)
Hazelaar (Corylus avellana)
Gewone es (Fraxinus excelsior)
Kleinbladige linde (Tilia cordata)

PRIJS VAN HET PAKKET : 300 BEF

Tweestijllge meidoorn (Crataegus laevigata]
Veldesdoorn (Acer campestre)
Sporkehout (Frangula alnus)
Zomereik (Quercus robur)

Geschoren haag (24 stuks in totaal) PRIJS VAN HET PAKKET : 375 BEF

Haagbeuk (Carpinus betulus)

Geschoren haag (gemengde) (24 stuks in totaal) PRIJS VAN HET PAKKET : 300 BEF

8

Beuk (Fagus sylvatica)
Veldesdoorn (Acer campestre)
Haagbeuk (Carpinus betulus)

Meidoorn (Crataegus monogyna)
Sporkehout (Frangula alnus)Wilde liguster
(Ligustrum vulgare)

Bloeiende losse haag (gemengde) (24 stuks in totaal) PRIJS VAN HET PAKKET : 275 BEF

Gelderse roos (Viburnum opulus)
Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
Meidoorn (Crataegus monogyna)

Sleedoorn (Prunus spinosa)
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

Wie geïnteresseerd is vindt het inschrijvingsformulier hier
naast. Vul het in en bezorg het terug aan het gemeentehuis ten
laatste op 27 oktober 2000. Schrijf het totale bedrag van de
bestelde pakketten uiterlijk op 31 oktober 2000 over op reke-
ningnr. 091-0102812-21 met de mededeling "Haagplantactie".
Alle verdere inlichtingen bekomt u bij Wim Van Essche -
milieuambtenaar,® 016/65 99 04.
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HAAGPLANTACTIE

2000
Vul dit formulier in en bezorg het terug aan het
gemeentehuis, ten laatste op 17 oktober 2000. Alle bij
komende inlichtingen bekomt u bij de milieuambtenaar
Wim Van Essche @ 016/65 99 04.

Uw plantgoed komt u afhalen op zaterdag 25 novem
ber 2000 tussen 9u30 en 12u00 in het containerpark in
de Neerstraat. Gelieve te betalen vóór 31 oktober

2000.
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NAAM EN VOORNAAM

ADRES

Bestelt volgende plantpakketten:

Pakket kostprijs aantal prijs

Houtkant 300 BEF

Geschoren 375 BEF

haag
Geschoren haag 300 BEF
(gemengd)

Bloeiende haag 275 BEF

TOTAAL

Flet totale bedrag van de bestelde pakketten zal over
geschreven worden op rek.nr. 091-0102812-21 van
de Gemeente Kampenhout met de vermelding
"Flaagplantactie 2000". Deze betaling dient uiterlijk op
31 oktober 2000 volbracht te zijn.

Besteivoorwaarden :

•  Het bestelde goed moet binnen de grenzen van
de gemeente geplant worden.
De aanplantingen moeten goed uitgevoerd
worden.

De bestellingen kunnen door een ambtenaar van
de gemeente gecontroieerd worden.
De bestelling moet door de besteller afgehaald
worden op zaterdag 25 november 2000 tussen
9u30 en 12u in de gemeentelijke loods,
Neerstraat 20 (containerpark) te Kampenhout.
Mogelijke uitval van het plantgoed is ten laste van
de bestelier.

Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden
worden gebruikt door boomkwekers, tuinarchitec
ten, ...

Het bestelde plantgoed mag op geen enkele
manier door de bestelier doorverkocht worden.

De besteller verklaart zich akkoord met deze beta-

lings- en besteivoorwaarden.

(datum en handtekening)

PLAATS CAPRES) VAN DE AANPLANT

10

Dit besteiformuiier moet afgegeven worden op het
gemeentehuis ten laatste op 27/10/2000.



HIER BRANDT DE LAMP

Maar vaak onnodig !
Staat u 's morgens wat minder fluks op omdat de zon u niet
meer uit uw bed kietelt ? Steekt u 's avonds hier en daar enke

le lampen aan, om hindernissen als schoenen en boekentassen
tijdig op te merken, of gewoon om sfeer te brengen ? Het mag
duidelijk zijn : de dagen worden korter, en dan gaat de verlich
ting aan.
We staan er niet bij stil, maar die verlichting vergt heel wat
energie. Een gemiddeld gezin van 4 personen, verbruikt jaarlijks
500 tot 750 Kwh aan elektriciteit voor de verlichting van de
woning, (goed voor 3 a 4.500,- fr) Echter, om 1 Kwh te produ
ceren in onze elektriciteitscentrales is 3 Kwh grondstof nodig.
Die grondstof is gas, steenkool, uranium of stookolie, en u weet
wat die laatste tegenwoordig kost. Deze weinig efficiënte pro
ductie brengt bovendien luchtvervuiling of kernafvalproblemen
met zich mee. Hoog tijd dus om wat te besparen.

Licht in de duisternis

Het komt er dus op aan verlichting oordeelkundig te gebruiken.
Enkele tips ;
• Vermijd onnodige verlichting : hebt u tuinverlichting om uw

kat veilig naar huis te loodsen ? Het beestje ziet waarschijlijk
beter zonder. Voor uzelf kan u even goed sensorlampen
gebruiken.

• Verlichting aan buitendeuren hoeft niet de ganse avond en
nacht te branden. Maak gebruik van een tijdschakelaar.

• Verplaats uw werkplek naar het raam.
• U gaat bouwen of verbouwen ? Hou rekening met voldoende

lichtinval op werkplaatsen zoals keuken, woonkamer, bureau
en speelkamer.

• Schakel het licht uit als u als laatste een ruimte verlaat. Een
licht terug aanknippen is minder energieverspillend dan het
een hele tijd laten branden.

• Gebruik geen lichtbronnen (bepaalde lusters) met onnodig
veel lampen. Bedenk dat één lamp van 100 Watt evenveel
licht geeft als twee van 60 Watt.

• Gebruik zuinige lampen. Gloeilampen en halogeenlampen zijn
zeer energieverspillend. Spaarlampen en TL-lampen zijn veel
efficiënter en gaan langer mee. Hun gamma is intussen al
zodanig uitgebreid dat u ongetwijfeld de lichtkwaliteit, vorm,
kleurweergave, startsnelheid en dimbaarheid vindt die u
wenst.

• Gebruik een goede lichtarmatuur zodat het licht gericht
wordt op de plaats die u wenst, en niet op het plafond.

• Kies voor lichtarmaturen met spiegelende binnenkanten of
doorschijnende lampenkappen.

• Onthoud dat donkerkleurige plafonds en muren twee- tot
driemaal meer licht vereisen dan lichtgekleurde.

• Pas de verlichting aan aan het gebruik : in bijgebouwen, gan
gen, trappenhuizen, toiletten, garages, ... volstaan meestal
verlichtingstoestellen met een beperkt vermogen.

• Geef voor lezen, naaien en nauwkeurigheidswerkjes de voor
keur aan een nabije goedgerichte lichtbron en beperk de
algemene verlichting. Het omgevingslicht helemaal uit scha
kelen is vermoeiend voor de ogen. Breek daarom de omge
vingsduisternis met een kleine lichtbron extra ter aan vulling
van de leeslamp.

Gaat er u nu een licht op ? Vergeet het niet te doven voor u aan
de slag gaat en deze tips in uw woning toepast.

11
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OPEN
MONUMENTENDAG

De twaalfe editie van Open Monumentendag kende in
Kampenhout een enorm succes. Het lokaal comité dankt dan
ook alle mensen die zich op de één of andere manier hebben
ingezet voor het welslagen van dit evenement. Een bijzondere
dank gaat naar de families Peeters en Puttemans die hun
bedrijven voor de tentoonstelling ter beschikking stelden en
naar de heer Jacquet die heel wat alaam verzamelde. We
namen wat plaatjes om de afwezigen te laten proeven van de
sfeer.

't Witloofboerke bevindt zich voor de ingang van het
bejaardentehuis Molenstee, op het gemeenteplein aan de
Kerkstraat. Van het wandelpad is een mooie routebeschrijving
met historische achtergrond samengesteld. Die brochure
bekomt u bij de Toeristische dienst, Sonia Van den Dries,
S016/65 99 71.

DE WITLOOFBOER
Geworteld In d» bijb»! van zijn dorp

met handen die zijn eigen lot bepalen

en nvoorden die hem nauwelijks vertalen

—alles vrat NJ bereikt ligt op een worp

vandaan— zo dekt het Jaar hem toe

met hard labeur, nooit levensmoe:

eerst 't kiemen van het zaad In 't prille
voofjaarskleed,
dan t zorgzeer om de p/ant In hete zomeruren,

trij nette herfat soms In de laag een
reumebeet met san zijn winterbed de

pruttelende vurert^

Maar wanneer het witte goud onder ;djn

ogen rijst
wordt plots de grond zijn orgel dat
jdjn srbM prijst

12
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DE MONUMENTEN

PLOEG

U bent eigenaar van een waardevol historisch gebouw ? U
denkt eraan een dergelijk pand te kopen en op te knappen ?
Dan moet u beslist verder lezen ...

Sinds vorig jaar is in de provincie Vlaams-Brabant een
Monumentenploeg operationeel. Die ploeg bestaat uit vijf
teams van vijf medewerkers die mobiel inzetbaar zijn in heel de
provincie. Elk team staat onder leiding van vakbekwaam perso
neel. De medewerkers zijn laaggeschoolden en/of langdurig
werklozen die hierin tewerkstelling vinden op langere termijn.
De bedoeling is sociale tewerkstelling koppelen aan de zorg
voor het waardevol patrimonium.

Door kleine ingrepen en geregelde onderhoudswerken kunnen
zware en dure renovaties vermeden of beperkt worden. De
Monumentenploeg kan u daarbij helpen. De werken die de
ploeg uitvoert, kenmerken zich door een lage techniciteit, een
grote arbeidsintensiteit, een lage kostprijs en dragen bij tot
instandhouding van waardevol (en dus niet enkel "beschermd")
patrimonium.

Welke werken ?

• Afstoffen van dakstructuren

• Onderhoud van hemelwaterafvoer

• Leeghalen van gewelven

• Verwijderen van dierlijke vervuiling
• Herstellen van vloeren

• Onderhoud van toegangspaden en plantsoenen
• Instandhoudingswerken (vrijwaring tegen weersomstandig

heden en werkvoorbereidingen voor grotere restauratiepro
jecten

Hoe contacteert u de Monumentenploeg ?
Opbouwwerk Haviland vzw.
Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik
S 02/466 51 00 - fax. 02/466 49 81
e-mail : opbouwwerk@haviland.be - GSM 0496/25 85 21.

i
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OPROEP:

MILLENNIUMFEESTEN

SINT-SEBASTIAAN

GILDE

In augustus 1991 vierde de Sint-Sebastiaangilde haar 450-st
verjaardag. In augustus 1996, de 455-ste. Deze 2 vieringen
groeiden uit tot grootse volksfeesten, waar de gilde met trots
aan terugdenkt. In augustus 2001 wordt de Koninklijke Sint
Sebastiaangilde 460 jaar ! Ze wensen de Kampenhoutse
bevolking weer te trakteren op een heus volksfeest, waarover
nog lang kan nagepraat worden. Het geheel zal bestaan uit
optredens van binnen- en buitenlandse volksdansgroepen, een
optocht door de straten van Kampenhout en een groot volk
feest aan de sporthal in de Zeypestraat.

De toeristische dienst en de cultuurraad hebben hun mede
werking reeds verzekerd. Maar dit feest is een gebeuren voor
de hele bevolking. Daarom doet de gilde een oproep aan de
verschillende verenigingen om mee op te stappen in de
optocht, om een praalwagen te bouwen en figuranten te leve
ren.

Concrete gegevens wat betreft de uitbouw en sponsoring
bekomt u op de informatievergadering die in januari 2001 zal
plaatsvinden. U kan uiteraard ook terecht bij één van de
bestuursleden. Is uw vereniging bereid om mee te werken, geef
dan alvast een seintje aan mevr. Sonia Van den Dries,
S016/65 99 71. Denk eraan dat u 17, 18 en 19 augustus
2001 vrijhoudt!

14
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BASISEDUCATIE

Centrum Basiseducatie organiseert verschillende cursussen

voor volwassenen die vroeger niet de kans hebben gekregen

om lang naar school te gaan. Dit is hun aanbod :

Nederlands

• Beter lezen en schrijven op verschillende niveau's
• Opfrissen van spellingsregels
• Hoe krijg ik het gezegd en geschreven ?
• Taalvaardigheden op het werk

Rekenen

• Rekenvaardigheden oefenen op verschillende niveaus
• Werken met de euro

Algemene vorming
• 'op stap' : algemene kennis en vaardigheden
• voel je goed in je vel
• voorbereiding op het theoretisch rijexamen
• kennismaking met kunst

• je weg vinden op de kaart
• mee met de technologie
• kennismaking met de computer

• op weg naar werk (sollicitatietraining)
• voorbereiding op Frans
• voorbereiding op Engels

Cursussen voor anderstaligen

• Nederlands op verschillende niveaus, ook intensief

Alle cursussen zijn gratis - overdag of 's avonds - geen les tij
dens de schoolvakanties - educatief verlof is

mogelijk.

Centrum Basiseducatie Midden-Brabant,

Nieuwstraat 5 -1830 Machelen,

S 02/252 51 50
Deelsecretariaat:

^ \ N. de Brauwerestraat, 14
1800 Vi Ivoorde, S 02/2 53 43 08



DE EERSTE SCHOOLDAG c/i

i
Gefneenteiljke Gemengde Basisschool

Kampenhout

Breng een bezoekje aan onze website : www.kampenhout.be/gemeentescholen 15



KIND EN GEZIN

KAMPENHOUT

Wat doet Kind en Gezin ?

Verwacht u een kindje, of hebt u
reeds kinderen tussen O en 6 jaar ?

Bij Kind en Gezin krijgt u medische
en psychosociaie begeieiding. Zij
bezorgen uw kind de nodige vacci
naties, ze onderzoeken op jonge
ieeftijd zijn gehoor en geven u raad bijvoeding, verzorging en
opvoeding.

Huisbezoek en het consultatiebureau

in de eerste maanden na de geboorte komt de regioverpieeg-
kundige een aantal keren op huisbezoek. Zij beantwoordt uw
vragen, en geeft u tips en informatie. Daarna kan u, na
afspraak, terecht op het consultatiebureau. Bergstraat 13 -
1910 Kampenhout. Het is de bedoeling dat de regioverpieeg-
kundige en de arts de ontwikkeling van uw kindje nauwlet
tend in de gaten houden.

Het regiohuis
Elke werkdag van 9u00 tot 12u00 is er een regioverpieegkun-
dige bereikbaar in het regiohuis. Li kan telefonisch vragen
stellen, informatie inwinnen of een afspraak maken voor een
huisbezoek of een consult. Buiten deze uren krijgt u het ant
woordapparaat. Adres : Vilde Liniestraat, 9 - 3150 Haacht
Tiidonk, S 016/60 40 08

Kinderopvang

Wie vragen heeft over dagopvang of buitenschoolse kinder
opvang, kan terecht bij de permanentie in het regiohuis of bij
de cel Dagopvang in de provinciale afdeling, S 02/548 97 42.

Surfers vinden hier meer info : www.kindengezin.be

ALLES WAT U ALTIJD

WILDE WETEN OVER

DE HUURWETGEVING,

MAAR NOOIT DURF

DE VRAGEN

Er bestaat leukere lectuur, natuurlijk. Maar het moet gezegd dat
de informatiebrochure van het Ministerie van Justitie 'De

huurwet' een bondig boekwerkje is dat niet alleen leesbaar,
maar ook voor de gemiddelde leek verstaanbaar is. Huurders
en verhuurders weten na het consulteren van het boekje wat

hoort en wat niet. En dat is een flinke garantie voor een rimpe-

ioze verstandhouding tussen beiden.

Wat mag u verwachten ? Een antwoord op ai uw vragen ... in
verband met huurwetgeving natuurlijk. Hoeveel waarborg mag

de verhuurder vragen ? Is een mondelinge huurovereen
komst geldig ? Wie moet de onroerende voorheffing betalen ?...

Het boekje is gratis en u kan het aanvragen bij Ministerie van

Justitie, Waterloolaan, 115 - 1000 Brussel, S 02/542 69 78.

16

SF



PREMIE VOOR

HUISBRAND

OLIE

Tenzij u de afgelopen maanden op
een verre planeet vertoefde, hebt u
gemerkt dat de prijs van de huis

brandolie meer dan verdubbeld is. De

met tal van voorstellen van maatregelen, maar deze is alvast
van kracht : de premie voor huisbrandolie.

Wie heeft recht op een premie voor huisbrandolie:
cat.1. mensen met verhoogde terugbetaling aan 100% voor

de ziekte-en invaliditeitsverzekering (WIGW-statuut)
cat.2. mensen met een bruto-gezinsinkomen van maximum

484.007 fr. bruto per jaar + 89.602 fr. per persoon
ten laste

cat.3. mensen in loondienst of zelfstandigen van wie het
bruto gezinsinkomen op jaarbasis maximum BO.OOOfr.
hoger ligt dan de WIGW-grens (nl. 484.007 fr. bruto
per jaar +89.602 fr. per persoon ten laste)

Op welk bedrag heeft u dan recht ?
U kan één keer een subsidie krijgen van 5 fr./de liter.
Voor cat. 1 en 2 is het maximumbedrag vastgesteld op 5000 fr.
Behoort u tot cat. 3, dan krijgt u maximum 2500 fr.

Bij wie aanvragen ?
U vraagt de premie aan via de Sociale Dienst van OCMW
Kampenhout, Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout

Wanneer aanvragen ?
Op één van de zitdagen : dinsdag 3 en 17 oktober,

dinsdag 7 en 21 november,

dinsdag 5 en 19 december
en dit telkens van 13u.30 tot 16u.00 en van 17u.00 tot 19u.00f-

Wat brengt u mee ?
De nodige bewijsstukken, namelijk :
1. uw inkomsten : belastingsbiljet...
2. uw gebruik van huisbrandolie : verklaring huisbaas/eigenaar,

laatste factuur van levering huisbrandolie...

Haal de folder in het gemeentehuis, de bibliotheek, de zieken-:
fondsen,... en vraag de premie aan bij het OCMW Kampenhout,^
Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout

Straat

KLACHTEN BEDELING

GEMEENTEBERICHTEN

Wij gaan ervan uit dat ons informatieblad in elke

Kampenhoutse brievenbus terecht komt. Dat blijkt heel af en

toe niet het geval te zijn. Krijgt u, uw buur, iemand uit uw
vriendenkring, ... de gemeenteberichten niet in de bus ? Zorg
dat die persoon hieronder zijn gegevens invult, en wij bezor
gen hem zijn exemplaar.

Naam

O
C/1

Tel.

Terugzenden naar : Gemeente Kampenhout,

Gemeenteberichten, Gemeentehuisstraat, 16- 1910

Kampenhout 17
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TEGEN ARMOEDE EN GE\

Tussen 8 maart en 17 oktober 2000 nemen meer dan 4000

vrouwenorganisaties in meer dan 150 landen deel aan de
Wereldvrouwenmars tegen armoede en geweld. Ze komen

samen op voor een breed nationaal en internationaal eisen-
platform dat aandacht vraagt voor de situatie van vrouwen in
Noord en Zuid. Armoede, kansarmoede en geweld op vrouwen
staan hierbij centraal. 11.11.11 stapt mee.

Armoede treft vooral vrouwen

De Wereldvrouwenmars 2000 is een mars tegen armoede en

geweld, want 70% van de 1,3 miljoen armen in de wereld zijn
vrouwen. Armoede heeft een vrouwelijk gezicht gekregen
omdat vrouwen minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Ze
hebben maar zelden dezelfde sociale status als mannen en ze

zijn meestal ook minder geschoold. In alle landen waar het IMF
zijn strikte aanpassingsprogramma's heeft opgelegd in ruil voor

nieuwe leningen, is de kloof tussen rijk en arm alleen maar toe
genomen. Vele sociale programma's (vooral gezondheidszorg
en scholing) werden er teruggeschroefd en dit heeft vooral
vrouwen getroffen. In Zuid-Oost Azië, waar verscheidene lan
den de voorbije 10 jaar een sterke economische groei hebben

gekend, trokken multinationale ondernemingen vrouwen aan

als goedkope en gewillige werkkrachten. Toen diezelfde landen
ten gevolge van speculatie op de internationale geldmarkten in

crisis geraakten, werden velen van hen opnieuw gedumpt.
Sommigen trokken terug naar hun dorp van herkomst. Anderen
belandden in de bedelarij of de prostitutie. Weer anderen von

den tenslotte een nieuwe job in de informele sector of in het
thuiswerk. Wist je dat zelfs in Europese landen als Griekenland

en Portugal vrouwen 90% van alle thuiswerkers uitmaken?
Bovendien betekent een betaalde job voor een vrouw nog niet

dat haar onbetaalde (zorg)arbeid er minder door wordt.

De eisen

De eisen van vrouwen zijn opgenomen in een internationaal
eisenplatform dat aan de Verenigde Naties concrete maatrege
len vraagt om de armoede te bestrijden en een rechtvaardige

verdeling van de rijkdommen te garanderen tussen Noord en

Zuid, tussen mannen en vrouwen. Op Europees vlak eisen de
vrouwen ondermeer een evenredige vertegenwoordiging in alle

officiële instellingen, de erkenning van het vluchtelingensta-



'E WERELDVROUWENMARS

VELD.

tuut voor vrouwelijke slachtoffers van discriminatie, vervolging
of sexueel geweld. De Belgische eisen richten zich in de eerste
plaats tegen armoede en geweld in eigen land, maar er zit ook
een belangrijk internationaal luik in met eisen als de kwijt
schelding van de derdewereldschulden en de afschaffing van
de structurele aanpassingsprogramma's. Ook de speciale eis
van een belasting op financiële speculatie (de Tobintaks), die
zou kunnen helpen om economische crisissen te vermijden,
past in dat kader.

De wereldvrouwenmars praktisch
Er komt niet één grote wereldmars, maar in elk land organise
ren ontwikkelings- en vrouwenorganisaties tussen maart en
oktober plaatselijk marsen en manifestaties in het teken van de

Wereldvrouwenmars. Het eindpunt hiervan is op 17 oktober in
New York, waar petitiekaarten uit de hele wereld overhandigd
worden aan de Verenigde Naties

In België coördineert de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)
de vrouwenmars, in samenwerking met een waaier van vrou
wenorganisaties (KAV, KVLV, SW, organisaties van migranten-
vrouven, en organisaties van de derdewereldbeweging
(11.11.11.). Tussen 8 en 14 oktober wordt er vanuit Oostende,
Hoogstraten en Maasmechelen naar Brussel gestapt. Overal
organiseren verenigingen plaatselijke activiteiten in het teken
van de mars en worden petitiekaarten ingezameld.

Op zaterdag 14 oktober wordt het Belgische en Europese luik
van de mars afgerond met een grootse slotmanifestatie in het
Jubelpark te Brussel.

In Vlaams-Brabant

Elk van de drie Vlaamse marsen doorkruisen op hun weg naar
Brussel de provincie Vlaams-Brabant. Diest, Aarschot, Leuven,
Kortenberg, Tervuren, Vilvoorde, Grimbergen en Dilbeek zullen
optreden als gastgemeente. Er staan heel wat activiteiten op
stapel: een plechtig onthaal op de provinciegrens, een wereld
markt in Leuven, een cabaretprogramma in Dilbeek en
Aarschot, een Afrikaans concert in Vilvoorde enz..

Zin om mee te stappen of om meer gedetailleerde informatie te
krijgen? Neem dan zeker contact op met Miet Timmers
S02/536.11.53 - E-mail: Miet.Timmers@ncos.ngonetbe)

Noteer alvast in uw agenda: 11 november 2000
Wereldfeest 11.11.11. Kampenhout in de sporthal van Berg :
met kinderanimatie, lekker warm eten en dessertenbuffet met

zelfgemaakte lekkernijen, kwis en Wereldwinkelstand.
Gedetailleerde informatie vindt u begin november in uw brie
venbus.
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Oktober 2000 i
Zondag 01.10.2000
• Davidsfonds - Abdijenweekend
• Vakantiegenoegens Kampenhout: fietslus

witloofstreek

Zaterdag 07.10.2000
• Herfstfeesten 0TB

•  Pianorecital Eliane Rodrigues - 20u30 St
Servatiuskerk te Berg - Festival van
Vlaanderen, georganiseerd door Ter Bronnen

Zondag 08.10.2000
•  Herfstfeesten 0TB

Woensdag 11.10.2000
•  KVLV Reist - wenskaarten maken

Zaterdag 14.10.2000
•  Koninklijke Fanfare " de eendracht "

Herfstconcert - Zaal Pax - 20u00

Woensdag 18.10.2000
•  KVLV Reist Wenskaarten maken

Donderdag 19.10.2000
•  Kampenhoutse hondenclub - wandeling in

Kampenhout
Zaterdag 21.10.2000
•  Kon. Fanfare De Toonkunst "Berg in Concert'

- schoolcomplex te Berg - aanvang 20u00

Zondag 22.10.2000
• Koninklijke Fanfare De Eendracht - Eetdag

zaal Pax van 11u30 t/m 20u00

Donderdag 26.10.2000
•  KVLV Reist 50+ Kookles

Zaterdag 28.10.2000
•  Kampenhoutse hondenclub - Kaas en wijn

avond

•  Koninklijke St. Sebastiaansgilde - eetdagen
van 18u30 tot 22uOO

Zondag 29.10.2000
•  Koninklijke St. Sebastiaansgilde - eetdagen

van 11u30 tot IBuOO

h
h NOVEMBER 2000

Zaterdag 04.11.2000
•  Koninklijke fanfare De Verbroedering -

Muziekconcert Zaal Pax, Aanvang 19u30

Donderdag 16.11.2000
•  KVLV Reist Kookles

Maandag 20.11.2000
• Davidsfonds den Ast Luistercursus Muziek

" De betoverende taal van de romantische

muziek - Schuber vertelt °

Vrijdag 24.11.2000
• Optreden toneelgroep De Anjelier -

Zaterdag 25.11.2000
• Gemeentelijke Basisschool- Berg 3de reuze

KERSTMARKT - Optredn Toneelgroep De
Anjelier

Zondag 26.11.2000
•  KVLV Reist Sinterklaasfeest

• Vakantiegenoegens Kampenhout: stadsbe-
zoek Leuven

Maandag 27.11.2000
• Davidsfonds den Ast Luistercursus Muziek

" De betoverende taal van de romantische

muziek - Schuber vertelt"

"1

December 2000

Vrijdag 01.12.2000
• Optreden Toneelgroep De Anjelier
Zaterdag 02.12.2000

• Optreden Toneelgroep De Anjelier
Zondag 03.12.2000
• Optreden Toneelgroep De Anjelier
Maandag 05.12.2000
•  Davidsfonds den Ast - Luistercursus Muziek

" De betoverende taal.van de romantische

muziek - Schuber vertelt"

Maandag 11.12.2000
•  Davidsfonds den Ast - Luistercursus Muziek

" De betoverende taal van de romantische

muziek - Schuber vertelt"

12.2000

•  Landelijke Gilde Berg - Indoor Go-carting
25.12.2000

•  Kon. Fanfare De Toonkunst Kerk Berg -

10u30

Januari 2001

Woensdag 10.01.2001
• KVLV Reist Handwerk

Woensdag 17.01.2001
5' • KVLV Reist Kookles
g Woensdag 24.01.2001

KVLV Reist Handwerk

Volgend worden Wekelijks /
maandelijks ingericht :
V Kampenhoutse Hondenschool

Elke dinsdag en van 19u30 tot 21u30
Elke zondag van 9u30 tot 11u30

i^i
'li

YOGA

KVLV -Kampenhout
- leder maandag van 19u30 tot 21uoo
Turnzaal VGSK O

BLOEMSCHIKKEN

KVLV Nederokkerzeel:

elke 2de donderdag van de maand
- september tot mei
KVLV - Reist

- derde donderdag van de maand - septem
ber tot mei van 13u30 en om 19u30

KVLV - Kampenhout :

Elke 3 de donderdag van de maand van sep
tember tot juni

iV

TURNEN

KVLV Nederokkerzeel :

elke dinsdag van de maand
KVLV Reist;

elke dinsdag an de maand
Zaal VGSK-parkschool vanaf september 2000
KVLV - Kampenhout:
iedere dinsdag van 20.00 tot 21.00

FIETSEN:

KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout
elke maandag vanaf juni tot en met augustus
van 19 tot 22 uur

KVLV - Reist

Elke donderdag van 7 juni, 2001 t/m
30.08.2000 vertrek 19 uur Park van Reist

KVLV - Kampenhout
iedere maandag van 19 juni tot eind augustus
vertrek zaal pax 19u30
KVLV- Berg - leder Maandag vanaf juli tot
eind augustus

Ziekenzorg Berg en Reist -
Ontmoetingsnamiddagen:
iedere 3 de woensdag van de maand in het
Park van Reist vanaf 13 u 30

Herenturnen

Sporthal Berg
elke woensdag van 19 tot 20 uur

Damesturnen

Sporthal Berg
elke woensdag van 20 tot 21 uur




