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• De gemeentediensten (administratieve diensten, loods
werking, PWA en sporthal) zijn gesloten op volgende
dagen:
- Maandag 10 november 2003
- Dinsdag 11 november 2003
- Donderdag 25 december 2003
- Vrijdag 26 december 2003
- Donderdag 1 januari 2004

• PWA is tevens gesloten van maandag 29 september 2003
t/m maandag 6 oktober 2003.

• De bibliotheek is gesloten:
November 2003: 1, 2, 11 en 15
December 2003: 25, 26, 27 en 31
Januari 2004: 1, 2 en 3
• Het containerpark sluit op de wettelijke feestdagen.
• College van Burgemeester en Schepenen
Burgemeester Jean Meeus
Eerste schepen Freddy Van Dessel
Schepen Paul Van Roy
Schepen Victor Peeters
Schepen Gwenny De Vroe
Schepen Willy Kemps

0474/92 03 31
0474/95 22 09
0474/95 22 08
0474/99 13 51
0474/99 14 45
0474/95 22 10

• Noodnummers (noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, …):
- Gemeentesecretaris
D. Coucke
- Diensthoofd techn. dienst J. Vannoppen
- Werkleider
R. Schoevaerts
- Wachtdienst
- Busdienst
- Loods

COLOFON
Hoofdredactie: Huguette Kemps
Redactieadres:
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016/65 99 31 –
016/65 69 58
huguette.kemps@kampenhout.vera.be
Met medewerking van: Elke Buelens, Nathalie Cleynhens, Marc Henkens, Claudine
Moyson, Sabrina Mertens, Marie-Christine Sunaert, Lieve Thielemans, Wim Van Essche.
Verantwoordelijke uitgever: J. Meeus, Burgemeester
Realisatie en vormgeving: Drukkerij Artoos
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Teksten voor de volgende gemeenteberichten vóór 16 november 2003
bezorgen aan Huguette Kemps.

0477/40 25 14
0473/91 00 48
0495/54 64 86
0495/54 64 89
0498/27 87 45
016/65 99 76

• Andere hulpdiensten
Politie
Politie Wijkwerking Kampenhout
Brandweer Vilvoorde

02/451 22 11
016/31 48 40
02/251 00 23

• Nuttige noodnummers
IVEG (gas)
VMW(water)
PBE (elektriciteit)

03/820 05 00
016/30 13 40
016/62 99 99

Wijzigingen mandatarissen
Jan Imbrechts bood zijn ontslag aan als OCMW-raadslid.
Hij wordt opgevolgd door partijgenoot Patrick Moysons. Het
politiek mandaat van Gustaaf Dooms, gemeenteraadslid, eindigt
op eigen verzoek, per 1 juli 2003.
Wij danken de uittredende mandatarissen voor hun inzet en
verdiensten en wensen nieuwkomer P. Moysons een goede
start.
Huurvoorwaarden verhuur wijkcommissariaat Kampenhout vastgesteld
Ingevolge de politiehervorming werd het wijkcommissariaat
Kampenhout ondergebracht in de gebouwen van de voormalige
lokale politie (Gemeentehuisstraat). Het gemeentebestuur
verhuurt het geheel aan de politiezone KASTZE voor een
maandelijkse huurprijs van € 1.500 en gaat akkoord met de
ontwerpakte van huurovereenkomst.
Samengevoegde aankoop gas
In het kader van de liberalisering van de energiemarkt duiden de
gemeentebesturen voortaan zelf een gasleverancier aan.
Samenwerking is toegestaan zodat een gezamenlijke opdracht
kan worden uitgeschreven waardoor redelijkerwijze meer
gunstige voorwaarden kunnen worden bedongen. Het desbetreffend lastenboek kreeg groen licht van de Kampenhoutse
gemeenteraad.
Schoolfruitactie
Zie pagina 21
M.E.G.A.-project: Drugpreventie in
Kampenhoutse scholen
De politiezone KASTZE werkte een drugpreventieproject uit ten
behoeve van de 3de graadklassen in alle Kampenhoutse
basisscholen. Dit is het zogenaamde M.E.G.A.-project wat staat
voor “Mijn Eigen Goede Antwoord”. Er wordt een lessenpakket
aangeboden waarbij men jongeren op een goede manier wil
leren reageren op risicovol gedrag zoals het gebruik van drugs
en geweld en waardoor ze effectief weerbaarder kunnen handelen in bepaalde situaties of omstandigheden. Bij de projectafsluiting zal tijdens de schooluren een jongerenhappening
worden georganiseerd.
Gelet op het netoverschrijdend karakter van het initiatief is de
gemeenteraad gehouden haar goedkeuring te verlenen voor de
noodzakelijke uitgaven.

Openbare werken in Kampenhout
De gemeenteraad trof princiepsbesluiten betreffende:
- de aanleg van voetpaden en herstel van het wegdek in de
F. Wouterslaan en F. Verstraetenlaan - kostenraming
€ 345.000.
- verbeteringswerken in de Wildersedreef – kostenraming : € 425.000.
Hiermee krijgt het Schepencollege de mogelijkheid
een ontwerper aan te stellen die een ontwerpdossier ter zake zal opstellen.
Voor beide projecten worden kredieten
voorzien in de gemeentebegroting
2004.
Ontwerp restauratiedossier
oud-gemeentehuis
Het oud-gemeentehuis op het marktplein in Kampenhout is een
geklasseerd goed en zal eerlang worden gerestaureerd. De
afwikkeling van het dossier tijdens de afgelopen 10 jaar was een
ware administratieve lijdensweg. De kosten van het definitieve
ontwerp worden geraamd op € 1.486.359,68.
Het dossier wordt nu overgemaakt aan de dienst
Monumentenzorg. Pas nadat er groen licht werd gegeven voor
de vaste belofte van subsidiëring zal worden overgegaan tot
een openbare aanbesteding. De gemeente rekent op 60%
subsidies van het Vlaams Gewest en 20% van de Provincie
Vlaams-Brabant. De resterende 20% komt op rekening van de
gemeente Kampenhout.

GEMEENTERAAD

ZITTING 26 JUNI 2003

Werken aan nutsleidingen
De nutsleidingen in de Langestraat worden grondig onder de
loep genomen.
Enerzijds wordt er het laagspanningsnet en de openbare verlichting ondergronds gebracht. Deze kosten worden geraamd
op € 36.175,37. Aanpassingswerken aan het waterleidingnet
kosten € 55.065,80. Dit bedrag wordt opgehoest via de autonome investeringskredieten. En tot slot worden de leidingen
van de tv-distributie er verplaatst – kostenraming:
€ 59.853,50/kredieten in begroting 2003.
Het verplaatsen van leidingen van de tv-distributie in de
Lemmekenstraat staat ook op het programma en kost wellicht
€ 68.472,73 (eigen begrotingskredieten). En tot slot verklaarde
de gemeenteraad zich akkoord met het leggen van een hoogspanningslijn in de Lemmekenstraat, waarvan de kosten worden
geraamd op € 40.223,56.
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Intergemeentelijke samenwerking op
onderwijsvlak
• Vorming van een scholengemeenschap
In het kader van de organisatie van het basisonderwijs kan
een schoolbestuur/inrichtende macht een scholengemeenschap vormen met andere schoolbesturen/inrichtende
machten.
De gemeentebesturen van Kampenhout, Steenokkerzeel en
Zemst sluiten in dit verband voor de duur van één jaar een
intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst af zonder
rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een interlokale
vereniging voor de vorming van een scholengemeenschap
gemeentelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2003 – 2004
onder de naam GBS KASTZE. De zetel ervan wordt gevestigd
te Zemst.
De overeenkomst is verlengbaar voor één schooljaar mits
uitdrukkelijke instemming van alle betrokken partijen en
onder voorbehoud van de op dat moment geldende
reglementering.
Er wordt een beheerscomité opgericht. Alle besluiten
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de onderscheiden
gemeenteraden.
De bevoegdheden van het beheerscomité omvatten
minimaal het maken van afspraken omtrent:
- de werking van de puntenenveloppe voor de werking van
de scholengemeenschap;
- de aanwending van de punten administratie, zorg en ICT;
- het personeelsbeleid;
- het afsluiten van eventuele nieuwe samenwerkingsakkoorden.
Facultatief kunnen akkoorden worden gesloten met
betrekking tot het gemeenschappelijk zorgbeleid en het
ter beschikking stellen en het gebruik van de infrastructuur.
• Verlenging samenwerkingsovereenkomst in het kader
van de I.C.T*.-coördinatie
* ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie

Het gemeentebestuur sloot vorig jaar een samenwerkingsakkoord af met buurgemeente Kortenberg voor ICT-coördinatie
in het onderwijs voor het afgelopen schooljaar.
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Deze samenwerking werd als zeer positief ervaren. Daarom
wordt beslist er mee verder te gaan gedurende het schooljaar 2003 – 2004. Het schepencollege zal dit besluit concreet
vorm geven.

Beslissingen m.b.t. de gemeentelijke
financiën
De gemeenteraad trof volgende besluiten:
• Goedkeuring begrotingsrekening en jaarrekening van de
gemeente dienstjaar 2002, met volgende resultaten:
Begrotingsrekening 2002 (in euro)
Begrotingsresultaat
Gewone dienst
5.866.708,92
Buitengewone dienst
-97.571,40
Boekhoudkundig resultaat
Gewone dienst
6.147.688,48
Buitengewone dienst
3.943.966,18
Over te dragen vastleggingen
Gewone dienst
280.979,56
Buitengewone dienst
4.041.537,58
Jaarrekening 2002
Batig resultaat

2.441.379,00

• Goedkeuring begrotingswijziging 001 en 003/
gewone dienst/2003.
- De begrotingswijziging 001 sluit met in:
Ontvangsten
9.554.603,78
Uitgaven
12.497.776,50
Saldo dienstjaar
-3.143.172,72
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
1.467.391,68

€€

- De begrotingswijziging 003 sluit met in:
Ontvangsten
9.483.863,74
Uitgaven
12.117.564,29
Saldo dienstjaar
-2.633.700,55
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 3.233.008,37

• Goedkeuring begrotingswijziging 002 en 004/
buitengewone dienst/2003
- De begrotingswijziging 002 sluit met in:
Ontvangsten
5.195.263,72
Uitgaven
5.271.941,56
Saldo dienstjaar
-176.677,84
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
11.678,66
- De begrotingswijziging 004 sluit met in:
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

6.493.875,00
6.631.875,00
-138.000,00
-235.571,40

GEMEENTERAADSZITTING
11 SEPTEMBER 2003
Nieuw raadslid
Het politiek mandaat van Gustaaf Dooms, SP.A-gemeenteraadslid, eindigde op eigen verzoek, per 1 juli 2003. Opvolgster wordt
zijn dochter Véronique. Zij wordt eveneens aangeduid als
afgevaardigde in de verkeerscommissie en de milieuraad.
Partijgenoot Magda Peeters wordt de nieuwe SP.A-fractieleider.
OCMW-jaarrekening 2002 goedgekeurd
De rekening van het OCMW, dienstjaar 2002 wordt goedgekeurd. Bij samenhang krijgt eveneens het jaarverslag groen
licht.
Verdere informatie te bekomen bij:
OCMW – Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout; : 016/31 43 14.
Vanaf 1 oktober blauwe PMD huisvuilzakken
Vanaf 1 oktober 2003 verplicht afvalintercommunale Interza
het gebruik van een blauwe huisvuilzak voor het inzamelen en
aanbieden van PMD. Gelet op het principe “de vervuiler betaalt”
voert het gemeentebestuur tot eind 2006 hiervoor een belasting
in. De kostprijs van één pakket van 20 blauwe huisvuilzakken
wordt vastgesteld op 5 euro. De verkooppunten zijn identiek als
deze voor de witte huisvuilzakken.

Subsidies mogelijk voor jeugdsport
Zie pag 19
Wel of niet 520.000 euro subsidies
De gemeente Kampenhout houdt aan de werken van
Kampenhout-Sas mogelijk een financiële kater over. In het
gemeentelijk aandeel, voornamelijk rioleringswerken, had de
gemeente gerekend op een subsidie van de Vlaamse Milieu
Maatschappij van ruim € 520.000.
Het gemeentebestuur wordt nu, ten onrechte, een procedurefout aangewreven, de werken werden reeds aanbesteed en zijn
al in uitvoering vooraleer de administratieve weg volledig werd
afgelegd.
De stand van zaken werd toegelicht op de gemeenteraad.
De gemeenteraad nam een unanieme beslissing en geeft het
college de machtiging om zich in dit belangrijke dossier te laten
adviseren en begeleiden door een raadsman. Indien nodig zal
een rechtszaak tegen de Vlaamse regering worden ingeleid.
Intussen heeft de bevoegde minister laten weten dat de
gemeente ter goeder trouw handelde.

Handelszaken die bereid zijn huisvuilzakken te verkopen krijgen
hiervoor een vergoeding van de gemeente. De nettovergoeding
(= excl. BTW) bedraagt 2% op de verkochte huisvuilzakken
waarbij een minimumafname verplicht wordt.

GEMEENTERAAD

Veilig feesten en fuiven in Kampenhout
De publieke opinie is vaak van mening dat feesten en fuiven
noodzakelijk gepaard gaat met geluidsoverlast, vandalisme en
dies meer. Organisatoren hebben het ook niet steeds gemakkelijk om omwonenden van het tegendeel te overtuigen. Maar het
kan ook anders.
Het gemeentebestuur, in samenwerking met politiezone KASTZE,
werkte een méér dan nuttige leidraad uit om problemen en
misvattingen te helpen voorkomen. Het werd een praktische
handleiding met opname van allerlei wettelijke verplichtingen,
nuttige tips en contactcoördinaten.
Een exemplaar van het zogenaamde “fuifreglement” bekom
je op het secretariaat,
016/65 99 22 of mailto:
secretariaat@kampenhout.be. Je kan ook even gaan neuzen op
www.kampenhout.be.

Het gemeentebestuur gaat niet akkoord met het voorstel
van Interza om een algemeen betaalsysteem in te voeren
voor het gebruik van het containerpark. Logisch ook, eerst
worden de inwoners volop gestimuleerd om het containerpark te
gebruiken. Nu dit gebeurt, zou men ze hierop gaan belasten.
Om evenwel misbruiken te minimaliseren wordt wel aan Interza
gevraagd een registratiesysteem te onderzoeken waarbij
bijvoorbeeld de gratis aanbiedingen worden gelimiteerd tot
max. 2 beurten/maand, in combinatie met het betalend maken
van bijkomende beurten of van bepaalde fracties. Dit moet
echter nog worden onderzocht.
Retributie op grafkelders
Op het kerkhof van Buken werden gronden ontknekeld. Om
praktische redenen liet het gemeentebestuur tegelijkertijd op
voorhand een aantal dubbele grafkelders plaatsen. Indien men
bij een begraving in Buken voor een concessie opteert, is men
verplicht deze kelders te nemen. De retributie ervan werd
vastgesteld op € 500.
Bedoeling is in de loop van volgend jaar op alle kerkhoven een
gelijkaardig systeem in te voeren.
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Jaarverslag 2002
Vooraleer de gemeentebegroting kan worden vastgesteld,
is men verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over de toestand
van het bestuur van de gemeente. De informatie heeft betrekking op vorig dienstjaar. Dit is het zogenaamde jaarverslag. Het
wordt opgesplitst in twee delen m.n. algemene en functionele
informatie.
Onder de noemer “algemene informatie” vind je informatie over
de gemeente als openbaar bestuur, personeelszaken en
gemeentefinanciën terug. De “functionele informatie” brengt je,
hoofdzakelijk aan de hand van cijfermateriaal, op de hoogte
over het gemeentelijk patrimonium, onderwijsmogelijkheden,
jeugd, cultuur, sport, recreatie, middenstand, bevolking en
burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, sociale dienstverlening, milieu, begraafplaatsen, … kortom
al wat met de werking van de gemeente en haar diensten te
maken heeft.
Het jaarverslag 2002 vind je integraal reeds terug op
www.kampenhout.be. Eventueel kan je ook een exemplaar
aanvragen bij H. Kemps, informatieambtenaar, eerste verdieping
gemeentehuis. Meer gedetailleerde info krijg je in de volgende
Gemeenteberichten.
Nieuwe verkeersreglementering.
Ter gelegenheid van de Oktoberfeesten in Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg) wordt gedurende het weekend 4 en 5 oktober
2003 volgende politieverordening van kracht:
- fietsen verboden op het fietspad langsheen de
Perksesteenweg vanaf OTB richting Kampenhoutcentrum tot aan het kruispunt met de St. Servaesstraat;
- parkeerverplichting voor autovoertuigen op het fietspad;
- snelheidsbeperking tot 50 km/u.”
Binnenkort is een snelheidsbeperking van 70 km/u van kracht op:
- de Perksesteenweg tussen de gemeentegrens met
Steenokkerzeel en het kruispunt met de Bulsomstraat;
- de Bulsomstraat.
Op de Perksesteenweg vanaf en het kruispunt Bulsomstraat
inbegrepen tot aan het begin van de bebouwde kom mag je dan
nog 50 km/u rijden.
Jeugdlokaal te Berg
In februari 2003 keurde de gemeenteraad het principe goed
voor het bouwen van een jeugdlokaal in de Bergstraat, bestaande uit de ruwbouw, buitenschrijnwerkerij en verlichting.
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Het ontwerpdossier, kostprijs € 129.296,00 (incl. BTW) werd
goedgekeurd onder voorbehoud dat een stedenbouwkundige
vergunning wordt verkregen. Hiertoe worden nu de nodige
stappen ondernomen.

Bijzondere brandweerprestaties moeten
worden betaald
Inwoners die beroep doen op de speciale diensten van de
brandweer van Vilvoorde, voor hulpverlening ontstaan door
eigen fout (kapotte waterleiding, oliespoor op de weg) moeten
voortaan een retributie betalen, waarvan de tarieven worden
vastgesteld als volgt:
• uurtarief:
personeel: € 30,00/uur/man
zater-, zon- of feestdag: 100% supplement
nachturen (22u tot 6u): 25% supplement
Duikers: 25% supplement
• In volgende gevallen wordt een forfaitaire kost aangerekend:
- kwaadwillige oproep: € 600
- loos alarm bij automatische doormelding vanaf de
tweede melding: € 250
- blussen van (tuin)afval: € 110
- wespenverdelging: € 30/adres/kalenderjaar
- brandstichting: € 400
- afzetten van alarmen: € 150
Openingsuren en tarieven
Witloofmuseum
De gemeenteraad bepaalde de openingsuren en toegangstarieven
voor het Witloofmuseum voorlopig als volgt :
Toegangstarieven: kinderen tot 6 jaar: gratis
Kinderen van 6 t/m 12 jaar, 60+
en groepen met reserveringsbiljet: € 2
Individuele bezoekers: € 2,50
Kampenhoutse scholen (in klasverband): gratis
Openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag: van 14u tot 17u
Donderdag t/m zondag: van 10u tot 17u.
Gesloten op zon- en feestdagen
en van november tot maart.

Werken aan nutsleidingen
In de Vekestraat (gedeelte Mechelsesteenweg – Kanaal) worden
werken aan nutsleidingen uitgevoerd.
Een overzicht:
- Aanpassingswerken aan het waterleidingsnet
Kostenraming : € 15.897,60 (incl. btw) voor de
aanpassingswerken en € 2.976,00 (incl. btw) voor het
vernieuwen van de huisaansluitingen.
- Ondergronds brengen van openbare verlichting:
€ 4.734,46 (incl. btw)
- Verplaatsen van leidingen van de TV-distributie:
€ 5.329,20 (incl. btw)

Naast het klassieke gezin (man, vrouw, kinderen) worden
andere samenlevingsvormen nu ook wettelijk erkend.
1) Wettelijke samenwoning
Twee personen die samenwonen maar niet willen of kunnen
trouwen, kunnen sedert 1 januari 2000 hun samenleven een
juridische basis geven. Dit is de zogenaamde “wettelijke
samenwoning” die wordt geregeld door de wet van
23 november 1998. Zowel homo’s, hetero’s of twee personen
die geen stel vormen, bijvoorbeeld broer en zus, twee goede
vrienden of ouder en kind kunnen één en ander regelen
onder de noemer “wettelijke samenwoning”. Het creëert een
aantal rechten en plichten, zonder evenwel over de ganse lijn
met gehuwden gelijkgeschakeld te worden.
Het burgerlijke wetboek legt samenwonenden
• volgende plichten op:
- bijdragen in de lasten van het gemeenschappelijk leven;
- bescherming van de gezinswoning;
- hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.
• En kent volgende rechten toe:
- zij hoeven geen onderhoudsgeld te betalen als ze uit
elkaar gaan;
- de goederen worden verondersteld in onverdeeldheid te
zijn, behalve als één van beiden zwart op wit kan
aantonen de eigenaar te zijn;
- de mogelijkheid tot het regelen van hun wettelijke
samenwoning in een overeenkomst onder de vorm van
een authentieke akte (dus via de notaris).
Ingevolge de wettelijke samenwoning gelden andere spelregels op het vlak van afsluiten van huurovereenkomsten,
successierechten, erfenissen, personenbelasting, registratierechten, toekennen van familiaal verlof, uitkeren van schadevergoeding bij arbeidsongevallen. Voor meer informatie hier
omtrent wendt u zich best rechtstreeks tot de bevoegde
instanties.
Een verklaring tot wettelijke samenwoning, in uitvoering van
de wet van 23 november 1998, leg je af op het gemeentehuis
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor een eventuele
dossiersamenstelling en/of meer inlichtingen neem je contact
op met de dienst burgerlijke stand, Huguette Kemps,
: 016/65 99 31 of mailto:
huguette.kemps@kampenhout.vera.be.
Volledigheidshalve vermelden we toch even dat een wettelijke
samenwoningsovereenkomst automatisch eindigt:
- bij het overlijden van één van de partners;
- bij een eventueel huwelijk;
- door het herroepen van de samenlevingsovereenkomst
door één van beiden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op 8 augustus 2003 werd de eerste wettelijke samenwoningsovereenkomst afgesloten in onze gemeente.
2) Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht
Sedert 1 juni 2003 kunnen twee personen van hetzelfde
geslacht in het huwelijk treden. De regels met betrekking tot
de voltrekking, de ontbinding en de gevolgen van het huwelijk
zijn voor deze personen eveneens van toepassing.
Deze huwelijken hebben echter geen gevolg op het vlak van
afstamming. Ook adopteren kan niet.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Volgende echtparen vierden in de eerste helft van 2003 hun
huwelijksjubileum, waarvoor onze oprechte felicitaties:
65 jaar gehuwd:
- Leon Holsters & Maria De Becker – 19.04.1938
60 jaar gehuwd:
-Joannes De Prins & Ida Van Dessel – 8.01.1943
-Petrus Peeters & Leonia Nijs – 30.01.1943
-Petrus Van Ingelgom & Maria Michiels – 26.02.1943
50 jaar gehuwd:
-Victor Catfolis & Maria Goutfrind – 21.01.1953
-Jean Vanden Eede & Maria Van Dam – 28.01.1953
-Albert Smet & Julia Van Eetveld – 6.02.1953
-Joseph Piot & Adrienne Van Bael – 9.04.1953
-Armand Torfs & Josephina Peeters – 14.04.1953
-Georges Verstraeten & Juliette Vanhalle – 20.04.1953
-Marcel Mommens & Maria Vanhaecht – 25.04.1953
-Franciscus Vestraets & Elisabeth Verhulst – 2.05.1953
-Julius Mombaers & Augusta Vestraets – 16.05.1953
-Emiel Tobback & Jeanne Teugels – 26.05.1953
-René Casteels & Joanna Van Rillaer – 20.06.1953

BURGERLIJKE STAND

NIEUWE SAMENLEVINGSVORMEN
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BIBLIOTHEEK- EN
(OVERHEIDS)INFORMATIE
In het moderne bibliotheekbeleid wordt de bibliotheek een echt
informatiecentrum. Naast de boekencollectie, de cd-rom- en
DVD-collectie, het muziekaanbod, de toegang tot het internet,
biedt de bibliotheek ook een overzicht van overheidsinformatie
aan. In dit verband worden de Vlaams-Brabantse bibliotheken
vanaf dit najaar de spil voor de verspreiding van provinciale
folders en brochures, overzichtelijk gegroepeerd op een
functioneel rek.
Hoewel de moderne media steeds meer terrein winnen, heeft
onderzoek uitgewezen dat mensen bepaalde overheidsinformatie het liefst “zwart op wit” nalezen in een handige folder of
brochure. De Vlaamse infozuilen (in gemeentehuis en
bibliotheek) hebben op dit vlak hun nut al bewezen. Daar speelt
de provinciale informatiedienst nu handig op in.
Ook De Lijn gaat dezelfde weg op. Alle informatie m.b.t. de
werking en dienstverlening van De Lijn vind je voortaan in de
bib (en inkomhal van het gemeentehuis) op een aparte
standaard terug.
Voor het overige kan de bevolking nog steeds gratis surfen op
het internet en dit voor een periode van 30 minuten. Wacht er
niemand dan krijg je nog eens een half uur extra. Er staan twee
internet-pc’s ter beschikking van de bibliotheekbezoekers.
Downloaden kan op diskettes van de bib en kost € 1,00 per
diskette. Per print betaal je € 0,10. Alle mogelijke informatie
betreffende de collectie zelf vind je in de publiekscatalogus op
3 pc’s. Verder staat het voltallige bibliotheekpersoneel je met
raad en daad bij om een antwoord te vinden op al je vragen.
Kom gerust eens langs!
Plaatselijke Openbare Bibliotheek,
Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout
: 016/65 99 79 of mailto: bibliotheek@kampenhout.be
Openingsuren: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

16u – 20u
16u – 20u
14u – 18u
16u – 19u
17u – 19u
10u – 13u

BIBLIOTHEEKWEEK
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De jaarlijkse week van de Openbare bibliotheek, die ook dit jaar
weer loopt vanaf 18 oktober, heeft als thema “ontmoeting”.
Meer hierover vind je later terug in de bib of op de
Kampenhoutse website.

BUURTBUS

Op dinsdag kan je nog steeds gratis gebruik maken van de
Kampenhoutse buurtbus. Vanaf 14u30 vertrekt de buurtbus
aan het centraal opstappunt Kampenhout kerk en doet zo alle
deelgemeenten aan. Een foldertje met vermelding van de
trajecten en uren kan je steeds bekomen op het gemeentehuis
of de bibliotheek. Maak er gebruik van, de bus is er voor jou.

STORMEN VAN
26 & 27 OKTOBER 2002
Kampenhoutse inwoners die voor de stormen van 26 en 27
oktober 2002 een schadedossier ingediend hadden, moeten we
teleurstellen: de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
heeft meegedeeld dat deze stormen niet erkend werden als
ramp.

KAARSJES BLAZEN...
Uniek vijfgeslacht
Op vrijdag 15 augustus 2003 werd er gefeest bij de familie
Vansteenbrugge-Van Langendonck in de Lepelstraat 10, reden:
de geboorte van Cleo Croon. Wordt er tegenwoordig niet
altijd gefeest met een geboorte? Ja maar, met de geboorte van
Cleo is er een uniek vijfgeslacht in de familie. Bovendien
wonen alle 5 de vrouwen nog steeds in Kampenhout.
We zetten ze even voor u op een rij: Maria Paulina De Bruyn
(°23/10/1910), Roza Joanna Van Langendonck (°16/01/1938),
Adeline Vansteenbrugge (°26/07/1958), Marina Van Win
(°17/11/1978) en de nieuwste telg Cleo Croon (°25/07/2003).
Honderd en twee kaarsjes
Op 9 september 2003 mocht Maria De Bruyn uit de Langestraat
te Kampenhout maar liefst 102 kaarsjes uitblazen! Maria, beter
gekend als Roos De Bruyn, werd geboren op 9 september 1901
in Kampenhout als oudste van 5 kinderen. Roos stamt uit een
sterk boerengeslacht. Na haar huwelijk in 1922 met Ferdinand
Verstraeten blijft Roos met haar man nog een jaar thuis inwonen.
Tijden veranderen! Nadien verhuizen ze naar de Langestraat 32.
Hier boert het jonge gezin rustig verder in goede en kwade
dagen. Het huwelijk wordt gezegend met 4 kinderen.
Roos woont er nu nog tesamen met haar oudste zoon en zijn
echtgenote. Roos is nog kranig en gezond voor haar leeftijd.
Alleen het gehoor en de benen willen niet zo goed meer mee.
De actualiteit volgt ze van nabij door TV en krant.
Haar geheim om zo oud te worden?
“Elke avond voor ’t slapengaan een elixirke!”
Het gemeentebestuur van Kampenhout wenst hen van harte
proficiat.

De laatste update van de verenigingenlijst gebeurde in het
voorjaar van 2002.
Is er inmiddels iets gewijzigd? Nieuwe voorzitter?
Nieuwe secretaris? Andere contactcoördinaten? …?

Laat het ons weten!
Alleen als je ons op de hoogte brengt, kunnen wij de correcte
gegevens vermelden en verspreiden. Het is in jouw belang!
Bezorg ons onderstaand formulier terug:
- via mail: huguette.kemps@kampenhout.vera.be
- in de brievenbus van het gemeentehuis, t.a.v. de informatie
dienst, Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout
- persoonlijk, bij de informatiedienst, eerste verdieping van
het gemeentehuis
- per fax: 016/65 69 58

Vereniging: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoedanigheid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................
.............................................
: ...................

:.......................

@: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✁

Meldt volgende wijzigingen:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Handtekening
De doorgespeelde wijzigingen zullen automatisch
worden aangepast op de gemeentelijke website.

EEN NIEUW GEZICHT

Marie-Christine Sunaert uit Kampenhout-Relst werd op 16 juni
2003 de nieuwe verantwoordelijke voor de personeelsdienst.
Zij volgde de opleiding handelsingenieur, is gehuwd en moeder
van 2 kindjes.
Je vindt Marie-Christine in het gemeentehuis,
Gemeentehuisstraat 16 op het gelijkvloers
achteraan in de gang rechts, waar ze te
bereiken is tijdens de gewone openingsuren,
: 016/65 99 26 of mailto:
marie-christine.sunaert@kampenhout.vera.be

OPROEP TOT GEMACHTIGDE
OPZICHTERS

GEMEENTE

VERENIGINGEN OPGELET

Op verzoek van vele gemeenten is de provincie Vlaams-Brabant
een wervingscampagne voor gemachtigde opzichters gestart.
Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de
schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen
zelfstandig naar school te sturen met de fiets, te voet of zelfs
met het openbaar vervoer. De kroost zelf met de wagen naar
school brengen lijkt “veiliger”. Door gemachtigde opzichters in
te zetten op gevaarlijke oversteekplaatsen, krijgen de ouders de
mogelijkheid om hun kinderen alsnog zelfstandig naar school te
laten gaan.
Iedereen die minstens 18 jaar oud is, over wat vrije tijd beschikt
en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap komt in
aanmerking om gemachtigd opzichter te worden. Na een korte
(gratis) theoretische en praktische opleiding word je gemachtigd om kinderen en scholieren (en ook personen met een
handicap of senioren) in groep te laten oversteken. Hij/zij is
herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de
gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.
Het feit dat een gemeente beschikt over gemachtigde
opzichters is een bijkomend aspect van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van een werkelijke aanwezigheid op het
terrein. Dus als je ook wil bijdragen tot meer veiligheid in het
verkeer, stel je dan nu kandidaat en word gemachtigd opzichter!
Door jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers
een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan.
Wil je meer informatie over dit project of wil je je graag
aanmelden, neem dan contact op met:
- Gemeentebestuur Kampenhout, dienst veiligheid,
Carla Feyens,
Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout
: 016/31 48 40 of mailto:
carla.feyens@kampenhout.vera.be
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CULTUUR

BISCHOPS VERSUS VONERS
Het gemeentebestuur organiseert i.s.m. de Kampenhoutse
cultuurraad de theatervoorstelling “Bischops vs Voners”.
Na drie seizoenen afwezigheid op de planken staan Janine
Bischops (Jenny uit Thuis) en Johny Voners (Xavier uit
De Kampioenen) weer neus aan neus. Zij brengen een warmmenselijke confrontatie vanuit een ondeugend, humoristisch
oogpunt. Familie, vrienden, huisdieren, … we lachen met én
relativeren onze eigen ijdelheid en gebreken. Kortom een
charmant avondje uit.

KUNSTENAARS OPGELET

Traditiegetrouw gaat de Week van de Amateurkunsten door in
de week rond 1 mei. Ook in 2004 zal dit niet anders zijn en
Kampenhout organiseert dan voor de 5de maal de week van de
7 Kampenhoutse Kunstenaars. Om dit zoals bij de vorige
edities te laten uitgroeien tot een succes durven wij andermaal
beroep doen op verborgen Kampenhouts talent.
Had je bij de vorige edities ook zoiets van “dit wil ik ook wel eens
proberen?” of “jammer van de gemiste kans”? Ben je creatief op
het vlak van schilderen, fotografie, beeldhouwen, pottenbakken,
juwelen of noem maar op? Wil je graag je werk in eigen streek
tentoonstellen?
JA?!
Aarzel dan niet want dan ben jij de persoon die we zoeken.
Maak je naam en discipline zo vlug mogelijk bekend want net
zoals bij de vorige edities hebben we slechts plaats voor
7 kunstenaars.
Inschrijven kan tot 20 januari 2004:
- cultuur@kampenhout.be
-

: 016/65 99 54 – Claudine Moyson enkel in de
voormiddag en op dinsdagavond.

11-JULIVIERING

Plaats van afspraak is de sporthal te Berg, Gemeentewegel 2
op zaterdag 4 oktober 2003. Deuren openen om 19u30.
De voorstelling start om 20u.
Kaarten in voorverkoop kosten € 7 en zijn verkrijgbaar bij:
- gemeentebestuur Kampenhout – dienst Cultuur
: 016/65 99 54;
- Burgemeester & Schepenen
- Leden Cultuurraad
- Openbare bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout
Aan de kassa betaal je € 9.
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Zaterdag 12 juli vierde Vlaanderen feest in Kampenhout.
In navolging van Kampenhout verleden jaar en Nederokkerzeel
twee jaar geleden was het nu de beurt aan Berg. Hier kon je
vanaf 16u op het kerkplein terecht om te genieten van talent
van eigen bodem zoals: Los Venturas, The Ballroomquartet
(Kampenhouts talent en winnaars van Rockvonk 2002) en
Threeway Attraction. Allereerst was er Circus in beweging voor
het jonge publiek.
Dat deze formule bijzonder gesmaakt werd door het
Kampenhouts publiek blijkt uit volgende sfeerfoto’s …

MELDINGSKAART
2 jaar geleden startte het gemeentebestuur met de publicatie
van een meldingskaart. Hiermee kan je problemen signaleren
of ideeën kenbaar maken bij het gemeentebestuur. Onze diensten trachten al uw klachten zo goed mogelijk te behandelen.

MELDINGSKAART
AARD VAN DE MELDING
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Nevenstaand vind je een exemplaar. Je kan hem gebruiken
als volgt:
• Enkel voor het openbaar domein/openbare installaties en
niet voor private eigendommen.
• Anonieme meldingen worden niet behandeld!
Vergeet dus nooit je identiteitsgegevens in te vullen.
• Kruis aan wat je te melden hebt. Geef een exacte
situering waar het probleem zicht voordoet.
Duidt daarom steeds de preciese plaats aan
(straat en nummer en noteer duidelijke herkenningspunten of plaatsbeschrijvingen).
• Slechts één melding per kaart aub.

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Bermen
Bloembakken
Bushalte
Fietspad
Geluidshinder
Geurhinder
Gevaarlijke stoffen
Grachten ruimen
Riolering
ANDERE

Sluikstorten
Speelpleinen
Telefooncel
Vandalisme
Verkeerssignalisatie
Verlichting
Watervervuiling
Wegdek
Wegmarkering

PLAATS EN PRECIESE OMSCHRIJVING

Hoe deze kaart terugbezorgen
Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:
• Via www.kampenhout.be, mailto:
gemeentebestuur@kampenhout.be.
• Terugsturen t.a.v. College van Burgemeester
en Schepenen,
Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout.
• Persoonlijk afgeven op het gemeentehuis t.a.v.
College van Burgemeester en Schepenen.

✁

SUGGESTIES

MELDING DOOR…
Naam en voornaam
Adres
1910 KAMPENHOUT
016/
@:
Datum melding :

GSM

/

KAMPENHOUT
1910

Gemeentehuisstraat 16

Aan het College van Burgemeester
en Schepenen

Kle
ef
pos hier
tze een
gel
.

BODEMONDERZOEK

Voor eind 2003 moet je een eerste oriënterend bodemonderzoek
laten uitvoeren als je een bedrijfsactiviteit uitoefent die aangeduid is met de letter A in de zogenaamde Vlarebolijst (Vlarebo
= Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering) en als je
de exploitatie gestart bent vóór 29.10.1995. Nadien moet het
om de 20 jaar, of bij sluiting of bij overdracht herhaald worden.
Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een erkend
bodemdeskundige.
Een lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken vind je terug op www.emis.vito.be
(thema “Bodem” – wetgeving “Bodem”).
Enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor zo’n eerste
onderzoek vereist is:
• Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen
bestaande uit papier, karton, hout, textiel, kunststoffen,
metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een
opslagcapaciteit van maximaal 100 ton.
• Sommige verfspuitinstallaties (spuitcabines), afhankelijk
van de totale drijfkracht en het soort filterinstallaties.
• Garages en carrosseriewerkplaatsen voor het nazicht, het
herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen.
• Bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van
ondergrondse en bovengrondse opslag, van bijvoorbeeld
stookolie of diesel, van meer dan 20.000 liter tot en met
500.000 liter.
Voor meer informatie kan je terecht bij:
- OVAM - : 015/284 284
- Gemeentelijke Milieudienst: Wim Van Essche
: 016/65 99 04 of mailto:milieudienst@kampenhout.be
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Gemeentebestuur
Kampenhout

SLIMMER STOKEN
Een hout- of kolenkachel, een open haard, … zorgen voor
gezellige warmte. Tenminste als je op de juiste manier stookt.
Ongeschikte brandstoffen en verkeerde stookgewoontes
zijn immers een belangrijke bron van vervuiling en rook- en
geurhinder. Bij omwonenden kunnen hinder- en/of gezondheidsklachten ontstaan als gevolg van de open haard, kachel
of tuin- en terraskachels van de buren.
In de brochure “Slimmer stoken” vind je een aantal praktische
stooktips om deze problemen te voorkomen, evenals aankoopinformatie, geschikte en ongeschikte brandstoffen, enz.
Je vindt de brochure terug:
- in de gemeentelijke infozuilen;
- bij de milieudienst, F. Wouterslaan 8 – 1910 Kampenhout
: 016/65 99 04 of mailto:
milieudienst@kampenhout.be;
- bij de Vlaamse infolijn op het nummer 0800/3 02 01
- downloaden via lucht.milieuinfo.be

Het Regionaal Landschap Dijleland (RLD) is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale natuurverenigingen,
gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant, landbouworganisaties, toeristische verenigingen en wildbeheerseenheden.
Hun werkingsgebied omvat 10 gemeenten, samen goed voor
37.630 ha en strekt zich uit over het stroomgebied van de Dijle
en bijrivieren vanaf de taalgrens tot bij Leuven.
Via concrete realisaties op het terrein wil het RLD de
verschillende verenigingen betrekken bij de acties en hen
bewust maken van het belang van de natuur voor de ontwikkeling van de eigen regio. Sinds april 2001 werd de ploeg van het
Regionaal Landschap Dijleland vzw versterkt met een
landschapsanimator die op zijn beurt, sinds 2002, wordt bijgestaan door een landschapsteam. Dit team zorgt voor de
realisatie van de projecten op het terrein.
Particulieren, verenigingen en gemeentebesturen die grond
bezitten in onze gemeente, kunnen beroep doen op het landschapsteam voor o.a. volgende taken:
- hagen, houtkanten, knotbomen, dreven aanplanten of
snoeien;
- holle wegen onderhouden (incl. erosiebestrijdingswerken);
- hoogstamboomgaarden onderhouden of aanleggen;
- typische wegwijzers, grenspalen, kapelletjes, veldkruisen
herstellen;
- poelen herstellen of aanleggen;
- knuppelpaden aanleggen;
- …
Tuinaanleg en –onderhoud bij particulieren zijn uit den boze.
Prijskaartje
In de meeste gevallen betaalt de aanvrager/eigenaar slechts
10% van de totale kosten zelf. Het grootste deel van de kosten wordt gedragen door de afdeling Monumenten en
Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap. Zij stellen wel
enkele eisen:
- de werken worden bij voorkeur uitgevoerd in gebieden die
Monumenten en Landschappen waardevol vindt.
- Zoveel mogelijk mensen moeten mee kunnen genieten van
de uitgevoerde werken. Daarom moeten de terreinen
minstens één dag per jaar toegankelijk zijn voor het publiek.
Indien het over kleinere werken gaat op particuliere grond is
het voldoende als de aangeplante haag of aangelegde poel
zichtbaar is van op de openbare weg.
Informatie
Landschapsanimator: Herman Diels, RLD vzw, Naamsesteenweg
573 te 3001 Heverlee
016/408 558
@: rldijleland@bigfoot.com

MOUNTAINBIKEPARCOURS,
SKATE- EN SKEELERPARK
De gemeentelijke milieudienst zal in nauwe samenwerking met
Econet Vlaams-Brabant een natuureducatief mountainbikeparcours uitwerken waarin ook een verharde ruimte wordt
voorzien voor skaten en skeelers.
Het parcours wordt aangelegd achter de sporthal Zeypestraat
over de beek op een gedeeltelijk bebost terrein tussen de
Weesbeek, de verkaveling Rood Klooster en de verharde
doorsteek naar de sporthal.
De voorbereidende werken starten september-november 2003.
Rond de jaarwisseling zou alles klaar moeten zijn. Mina-arbeiders zetten hier hun schouders onder en maken gebruik van de
gemeentelijke machinerie om het project te kunnen realiseren.

MILIEU

HET LANDSCHAPSTEAM

Dat het initiatief milieuvriendelijk zal zijn staat buiten kijf.
Het is de bedoeling het parcours natuureducatief in te richten,
met streekeigen groen en dito hoogstambomen waardoor een
versterking van het reeds aanwezige bosbestand wordt gerealiseerd.
Het tracé krijgt een strikte afbakening zodat de bestaande bosstructuur maximaal gevrijwaard blijft. De voorziene constructies,
zoals wilgentenenhut en takkenrillen, bestaan hoofdzakelijk uit
natuurlijke materialen. Verder wordt het parcours ingericht met
herbruikmaterieel en overschotten vanuit de gemeentelijke
loods.
De realisatie van een mountainbikeparcours met verharde ruimte voor skaters en skeelers komt eveneens toe aan de verzuchtingen van de jeugd(dienst). Dit was immers één van de actiepunten van het jeugdruimteplan 2002-2004.
Wil je hierover meer weten?
- milieudienst : 016/65 99 04 of mailto:
milieudienst@kampenhout.be;
- jeugddienst : 016/65 99 58 of mailto:
jeugd@kampenhout.be.

IS JE AFVAL ECHT WEL AFVAL

Als je “grote kuis” houdt of je garage, kelder of zolder opruimt,
bots je wellicht op een heleboel goederen waar je vanaf wil.
Vooraleer je deze spullen bij het groot vuil zet of naar het
containerpark voert, kan je misschien eerst eens aan een kringloopwinkel denken waar je zogenaamd afval een tweede leven
krijgt. Je kan er terecht met alle herbruikbare goederen: meubelen, huisraad, kleding, fietsen, boeken, keukentoestellen, …
De dichtstbijzijnde kringloopwinkel vind je in Vilvoorde,
Kortestraat 1 en kan je bereiken op het nummer 02/252 15 15
of surf naar www.televil.kringloop.net.
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MILIEU/OVERHEID

NIEUW: BLAUWE PMD
HUISVUILZAKKEN
Vanaf 1 oktober 2003 wordt het gebruik van een blauwe huisvuilzak voor het inzamelen en aanbieden van PMD verplicht.
Gelet op het principe “de vervuiler betaalt” voert het gemeentebestuur tot eind 2006 hiervoor een belasting in. De kostprijs van
één pakket van 20 blauwe huisvuilzakken wordt vastgesteld op
€ 5,00. De verkooppunten zijn identiek als deze voor de witte
huisvuilzakken.
Wat is PMD
P = PLASTIC FLESSEN EN FLACONS
Flessen en flacons van water en limonade, fruit- en groentesappen, melk, afwas- en onderhoudsproducten.
Wasproducten en wasverzachters, producten voor bad en douche.
Bleekmiddelen.
M = METALEN VERPAKKINGEN
Drankblikjes, conservenblikjes en schaaltjes, schroefdoppen,
kroonkurken en deksels van flessen en bokalen.
Dozen en bussen, spuitbussen van voedingsmiddelen en
cosmetica, aluminium schoteltjes. Schaaltjes en bakjes.
D = DRANKKARTONS
Drankkartons voor vloeibare levensmiddelen maar ook
wasverzachters en detergenten.

ACTIVA SENIOR
De regering neemt maatregelen om de actieve 50-plussers aan
het werk te houden, maar ook om werklozen ouder dan 50
terug aan het werk te helpen. Eén van die maatregelen die
hiervoor uitgewerkt werd is de werkhervattingstoeslag.
Wat
Ben je volledig werkloos en 50 jaar of ouder? Indien je terug het
werk hervat, ongeacht het soort contract (interim, wedertewerkstellingsprogramma, …) kan je een maandelijkse premie
van € 159,18 genieten. Deze vergoeding ten laste van de RVA
wordt bovenop het nettoloon gestort.
Voorwaarden
- minstens van één werkloosheidsuitskering met anciënniteitstoeslag genoten hebben. De anciënniteitstoeslag
wordt toegekend na één jaar werkloosheid aan de werknemer die minstens 50 jaar is en een beroepsverleden van
minstens 20 jaar bewijst.
- in België verblijven.
- Bruggepensioneerden kunnen geen werkhervattingstoeslag genieten.
Om een werkhervattingstoeslag aan te vragen meld je je bij je
uitbetalingsinstelling en dien je hiertoe een aanvraag in.

Recipiënten in elkaar steken mag, op voorwaarde dat men bij
dezelfde productgroep blijft en dat er geen onveilige
toestanden ontstaan.

WEEK VAN HET BOS

Dit jaar viert men van 5 tot en met
12 oktober 2003 de 25ste editie van
de Week van het Bos, m.a.w. het
wordt een feesteditie met als speciale
gast: Boris de bostrol. Hij komt het
publiek wegwijs maken in het ruime
aanbod van activiteiten: tentoonstellingen, kunst en poëzie, animatie,
workshops, wandelingen, zoektochten en nog veel meer.

Wil je meer weten?
Surf dan naar:
http://www.vlaanderen.be/weekvanhetbos/.
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VRAAG AAN WERKGEVERS
Ben je werkgever en heb je behoefte aan ervaren en gemotiveerd personeel? Ook voor jou heeft de RVA enkele maatregelen
genomen gaande van vermindering van de werkgeversbijdragen
tot maandelijkse tegemoetkomingen.
Neem contact op met volgende instanties om er meer over te weten:
- het werkloosheidsbureau van de RVA te Vilvoorde :02/255 01 10
- het PWA te Kampenhout
:016/65 04 70
: 016/65 04 53
of mailto: pwa.kampenhout@kampenhout.be.
- www.rva.fgov.be.

Wie in onze maatschappij mee wil, schoolt zich bij met een
opleiding. Maar de kostprijs van een opleiding kan hoog
oplopen. De Vlaamse overheid past hier nu een mouw aan: met
de opleidingscheques betaalt ze de helft van de kosten van jouw
opleiding of begeleiding.
Wat
Met de cheques betaal je, als werknemer of ambtenaar met een
arbeidsovereenkomst én met als woonplaats Vlaanderen of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een opleiding, loopbaanadvies
of competentiemeting. Je kan er enkel de rechtstreekse kosten,
vb. inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests mee
betalen. Je kan de cheque ook gebruiken tijdens de opname van
een tijdkrediet of voor opleidingen die met betaald educatief
verlof worden gevolgd.
Opleidingen
Je kiest zelf welke opleiding je volgt, en waar én wanneer je die
volgt. Ze moet ook niets te maken hebben met je huidige werk,
zolang ze jouw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt maar ten
goede komt.
De instelling waar je de opleiding of begeleiding volgt, moet
door Vlaanderen erkend zijn. Dat is een kwaliteitsgarantie.
Surf naar www.vdab.be/opleidingscheques. Hierop vind je een
overzicht van de erkende opleidingsverstrekkers met links naar
hun individuele websites.
Waarde
Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past
de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Elke euro die je
via de opleidingscheques investeert, telt dus dubbel.
Per
kalenderjaar kan je maximaal voor € 250 opleidingscheques
aankopen.
Bestellen
- Via www.vdab.be/opleidingscheques;
- : 070/ 345 000 (elke werkdag van 8u tot 20u);
- in de lokale werkwinkel, Dorpsstraat 9 – 1910 Kampenhout.
Je moet de cheques bestellen binnen de twee maanden na de
start van je opleiding.

DIENSTENCHEQUE

In de toekomst kan je alle hulp bij huishoudelijke taken met een
dienstencheque vergoeden. Deze cheque vervangt de poetshulp, die het PWA inrichtte, volledig.
Wat
Elke individuele burger kan een dienstencheque kopen. Voor één
dienstencheque krijg je één uur huishoudelijke hulp van een
erkende onderneming of organisatie. Je betaalt hiervoor een
bedrag van € 6,20. De Vlaamse en federale overheid betalen de
rest van de arbeidskosten (€ 17,36). Voor elk gewerkt uur krijgt
de huishoudhulp van de klant één dienstencheque.
Net zoals voor de PWA-cheques is ook hier fiscaal voordeel
voorzien.
Bestellen
Om te kunnen bestellen dient de gebruiker zich eerst bij Accor
TRB in te schrijven. Deze inschrijving is gratis. De minimale
bestelling bedraag 10 Dienstencheques, hetzij € 62, per
kalenderjaar mag je maximum 500 Dienstencheques bestellen.

OVERHEID

OPLEIDINGSCHEQUES

Inschrijven
Via het inschrijvingsformulier is verkrijgbaar bij:
- PWA Kampenhout, Dorpsstraat 9;
- Accor TRB, Afdeling Dienstencheque,
Waversesteenweg 1789 B1 – 1160 Brussel;
- Via de website www.dienstencheques.be.
Hier vind je ook een lijst met alle erkende ondernemingen.
Om als onderneming een erkenning te krijgen, vul je het
aanvraagformulier in dat je vindt op www.vlaanderen.be/werk,
rubriek dienstencheques.

SUBSIDIEWEGWIJZER
VOOR ONDERNEMINGEN
Er is een nieuwe editie op de markt van de "Subsidiewegwijzer
voor Ondernemingen". Deze gids maakt u wegwijs in het kluwen
van de talrijke subsidies die de Vlaamse, de federale en Europese
overheid verstrekken en biedt een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen waar bedrijven, in het bijzonder KMO's,
een beroep kunnen op doen.
U vindt de Subsidiewegwijzer online op:
www.vlaanderen.be/subsidiewegwijzer.
Hij is ook gratis verkrijgbaar in boekvorm.
Voor meer info:
Euro Info Centre,
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Markiesstraat 1 - 1000 Brussel
: 02/553 37 33; : 02/502 47 02
of mailto: euro.infocentrum@ewbl.vlaanderen.be.
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ONDERWIJS

INSTAPDATA
KLEUTERSCHOOL

Hoewel de school al een flinke maand bezig is, kunnen kleuters,
wanneer ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn, op regelmatige
tijdstippen instappen in het schoolwereldje.
De volgende instapdata zijn:
- maandag 3 november 2003;
- maandag 5 januari 2004;
- dinsdag 2 februari 2004;
- maandag 1 maart 2004;
- maandag 19 april 2004.
Is je kapoen reeds 3 jaar, dan mag hij/zij instappen gedurende
het hele schooljaar.
Wens je een kijkje te komen nemen in onze school? Aarzel dan
niet en neem contact op met de directie, mevr. E. Camerlinckx : 016/65 99 77 of rechtstreeks met de kleuterschool op het
nummer 016/65 69 33. Dan maken we tijd vrij en geven je een
heuse rondleiding.
Kom ook eens een kijkje nemen op onze website:
www.kampenhout.be/gemeenteschool.
Tot gauw!

30 JAAR MUZIEKSCHOOL
Om het 30-jarig bestaan van de muziekschool te vieren organiseren leerkrachten en leerlingen op zondag 23 november
2003 een gezellige muzikale happening in Den Ast. Een gevarieerd schouwspel met optredens en zang, het ophalen van
herinneringen, een ontmoeting met hen die er vroeger bij
waren, en de nodige hapjes en drankjes.
Al wie zich betrokken voelt of gevoeld heeft met de
muziekschool: hou alvast deze datum vrij om erbij te zijn!
Kom ook regelmatig op de website langs; binnenkort verschijnt
hierop alle nodige informatie omtrent dit feestelijk gebeuren:
www.kampenhout.be/muziekschool.
Je kan ook informatie opvragen bij:
Raphaël Van Goubergen
: 016/65 11 79
: 0486/11 95 66
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Of via: muziekschool.kampenhout@pandora.be.

STUDIETOELAGEN

Studeren kost geld. Zowel voor het secundair als voor het hoger
onderwijs kan je als ouder voor je studerende kinderen of als je
student financieel op eigen benen staat, wettelijk samenwoont,
… onder bepaalde voorwaarden studietoelagen ontvangen.
Je moet in elk geval voldoen aan de opgelegde financiële,
nationaliteits- en studievereisten.
Wanneer indienen
Je aanvraag moet uiterlijk op 31 oktober 2003 ingediend zijn, bij
voorkeur aangetekend verzenden. Is je aanvraag onvolledig,
stuur deze dan toch tijdig binnen. Het dossier vervolledigen kan
misschien later nog. Aanvragen die na 31 oktober worden
ingediend, verhuizen sowieso naar de prullenmand en worden
niet meer behandeld.
Waar indienen
• Secundair onderwijs: Provinciaal meldpunt studietoelagen, Werkhuizenstraat 40 – 3010 Leuven
• Hoger onderwijs – afdeling studietoelagen,
Hendrik Consciencegebouw,
Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel
Opgelet
Voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs zijn er
verschillende criteria. Kreeg je geen studietoelagen in het
secundair onderwijs, dan betekent dit niet dat je niet in
aanmerking kan komen voor een studietoelage hoger
onderwijs! Omgekeerd geldt ook, je krijgt niet automatisch een
studietoelage in het hoger onderwijs als je reeds begunstigde
was in het secundair onderwijs.
Wil je er alles over weten?
- Vraag de gratis brochure
“Studietoelagen 2003-2004” aan
op het nummer 0800/302 01;
- Neem contact op met het schoolsecretariaat of het CLB (secundair
onderwijs) of de sociale dienst van
je onderwijsinstelling (hoger onderwijs)
- Surf naar:
www.ond.vlaanderen.be /studietoelagen,
mailto: studietoelagen@vlaanderen.be
- Haal de gratis folder op bij het
gemeentebestuur en bibliotheek.

Ben je van plan om in de toekomst kleine verbouwingen aan je
woning uit te voeren of overweeg je de bouw van een tuinhuisje, carport, serre of veranda? Dan hebben we goed nieuws
voor jou.
Nieuwe regeling
Op 1 september 2003 trad de nieuwe regeling in werking waarin bepaald wordt dat voor het opstellen van bouwdossiers voor
dergelijke kleine werkzaamheden de medewerking van een
architect niet langer verplicht is.
Architect overbodig
Hieronder geven we je een overzicht waarvoor de medewerking
van een architect niet meer vereist is:
• De verbouwings- en/of werkzaamheden binnen een
gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking
van lokalen voor zover dat ze noch de oplossing van een
constructieprobleem met zich meebrengen, noch de
stabiliteit van het gebouw wijzigen.
• De werkzaamheden of handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals:
a) het aanbrengen van een gevelsteen, bepleistering of
een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging
van de fundering noodzakelijk is.
b) Het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en
deuropeningen.
c) Het aanbrengen van dakvlakvensters, zonnepanelen,
zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak.
d) Het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één
vierde van de dakoppervlakte.
e) Verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuigof luchtafzuiginstallaties.
f) Zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen
of ingerold kunnen worden.
g) Schotelantennes.

• De volgende werken of handelingen:
- het plaatsen van antennes;
- het aanleggen of wijzigingen van verhardingen,
wegen, opritten of parkeerplaatsen;
- het aanleggen of wijzigingen van siervijvers op
minstens één meter van de perceelsgrens;
- het draineren van gronden;
- het plaatsen van onder- en bovengrondse gas-, brandstof- of stookolietanks;
- het aanleggen of wijzigen van een zwembad met een
totale oppervlakte van maximum 150 m2 in de open
lucht, op minstens twee meter van de perceelsgrens.
- het plaatsen van een scheidingsmuur of afsluiting;
- het plaatsen van sleufsilo’s of plastiektunnels;
- het plaatsen van een mestzak met een maximumvolume van 2000 m3;
- het plaatsen van een ingegraven watervoorraad of
drinkplaats voor vee;
- het plaatsen van een niet overdekt terras aan een
horecazaak;
- het oprichten van bijenstallen of -korven;
- het slopen of verwijderen van vrijstaande gebouwen
en constructies.

STEDENBOUW

NIEUWE REGELING
(VER)BOUWEN

Deze nieuwe regel betekent niet dat je geen bouwaanvraag
meer moet aanvragen! Best kom je vooraf even nakijken welke
formaliteiten dienen vervuld te worden bij het opstellen van
dergelijke bouwaanvraag.
Dienst stedenbouw
F. Wouterslaan 8 - eerste verdieping
1910 Kampenhout
: 016/65 99 06
mailto: stedenbouw@kampenhout.be.

• De volgende bouwwerken:
- een hok voor dieren met bijhorende afrastering, een
duiventil of een volière;
- een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of carport;
- een serre;
- een veranda of overdekt terras met een maximumoppervlakte van 30 vierkante meter per gebouw of
constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot
3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter.
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SPORT
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SPORTWEKEN

De sportweken waren opnieuw een succes. Net als vorige jaren
was er ook ditmaal een ruime keuze aan sporten: hockey,
turnen, basketbal, netbal, frisbee, rugby, muurklimmen, …
teveel om op te noemen eigenlijk.
Dit keer moest er niet gevlucht worden voor de regen, maar wel
voor de hitte. Da’s een keer iets anders.

Sinds 1 juli 2003 is het “subsidiereglement voor Kampenhoutse
jeugdsport” in voege. Het gemeentebestuur van Kampenhout
geeft hiermee de jeugdsport een financieel duwtje in de rug en
beloont sportverenigingen die extra inspanningen leveren om
de opleiding van de jeugd op een professionele manier aan te
pakken.
Bedoeling is om, aan de hand van een puntensysteem, een zo
objectief mogelijke verdeling voor te stellen van de sportsubsidies
die ter beschikking werden gesteld door het Kampenhouts
gemeentebestuur en dit ter promotie van de jeugdsport tot en
met 18 jaar. Het maximumbedrag dat jaarlijks aan club kan
worden toegekend is geplafonneerd op € 2.480.
De subsidies zullen per kalenderjaar goedgekeurd worden.
Om dit reglement nog dit jaar van start te laten gaan en de
clubs de tijd te geven om alle papieren in orde te brengen, is er
een overgangsjaar voorzien waarbij volgende data opgevolgd
worden:
- Vóór 15 oktober van het dienstjaar dienen de clubs die voor
betoelaging in aanmerking wensen te komen, de hen toegestuurde inlichtingsbladen volledig ingevuld en ondertekend
terug te sturen naar volgend adres:
Gemeentebestuur Kampenhout,
Sportfunctionaris Elke Buelens,
Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout.
- Het globale verdelingsontwerp wordt door de sportraad vóór
15 november aan het college van burgemeester en
schepenen overgemaakt.
- Het gemeentebestuur zal vóór 31 december de clubs
uitbetalen.

SKIËN IN RAMSAU

Gezien het grote succes van de vorige editie, organiseert de
sportdienst opnieuw een skivakantie voor 12- tot en met
16-jarigen tijdens de Krokusvakantie van 2004.
Bestemming
De reis voert ons naar Oostenrijk naar het plaatsje Ramsau Am
Dachstein (90km zuidoostelijk van Salzburg). Lawinevrij en
sneeuwzeker skigebied!
Inbegrepen
Vervoer met luxe autocar, vol pension, skimateriaal of snowboard, skipas en -houder, skilessen, transport naar de skigebieden, skibrevetten, verzekering eigen ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid en Vlaamse Medische Dienst.

SPORT

JEUGDSPORTSUBSIDIES

Kostprijs: € 558,00 (iets duurder voor snowboarders).
Dit project kan enkel doorgaan met een minimum van 25 deelnemers. Om te weten of het initiatief haalbaar is, is het nodig
naar de interesse te peilen. Als je er ook bij wil zijn, stuur of
bezorg dan onderstaand strookje vóór 15 oktober 2003 naar de
gemeentelijke sportdienst (sportfunctionaris Elke Buelens),
Zeypestraat 26 – 1910 Kampenhout - : 016/65 99 75
of mailto: sport@kampenhout.be
Hier kan je ook terecht voor bijkomende informatie.

Opgelet! Het betreft geen inschrijving, wel een
rondvraag om te weten te komen hoeveel jongeren
eventueel geïnteresseerd zijn.

Het volledige reglement kan je opvragen bij de sportdienst,
: 016/65 99 75 of mailto: sport@kampenhout.be.
De integrale tekst vind je ook terug op www.kampenhout.be/sport.

✁
Naam & Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 Kampenhout
: ...............................

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wil graag mee gaan skiën in de Krokusvakantie 2004.
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WELZIJN

AANGENAME KENNISMAKING
MET DE COMPUTER
Door het grote succes organiseert de gemeentelijke welzijnsdienst i.s.m. de VDAB Vilvoorde in het najaar nog twee
bijkomende pc-kennismakingscursussen. De lessen staan open
voor iedereen die geen ervaring heeft met computers.
De opleiding loopt van 17 tot en met 21 november 2003 en
dit in de openbare bibliotheek (Tritsstraat 5, Kampenhout).
Onderwerpen zijn o.a. de werking van een computer, gebruiksaanwijzing, wat zijn de mogelijkheden? Verder leer je een brief
typen, kosten bijhouden, een adressenboekje aanmaken en
surfen.

Naam:

.......................................................

...............................................................

Adres:

........................................................

...............................................................

1910 Kampenhout
Geboortedatum:

Bijkomende informatie en inschrijvingen:
Gemeentelijke welzijnsdienst (gemeentehuis, 1ste verdieping)
- Huguette Kemps
: 016/65 99 31 of mailto:
huguette.kemps@kampenhout.vera.be
- Sabrina Mertens
: 016/65 99 32 of mailto:
sabrina.mertens@kampenhout.vera.be
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...................................

Telefoonnummer:
gsm nr.:

.................................

............................................

Wenst deel te nemen aan de cursus

“Aangename kennismaking met de computer”
van 17 tot en met 21 november 2003.
❍ voormiddagsessie van 9u – 12u
(van dinsdag 18 tot vrijdag 21 november ‘03)
❍ namiddagsessie van 13u – 16u
(van maandag 17 tot donderdag 20 november ‘03)

✁

Er zijn twee lessenreeksen.
Elke lessenreeks omvat 4 halve dagen:
- ofwel in de voormiddag, telkens van 9u00 tot 12u00
- ofwel in de namiddag, telkens van 13u00 tot 16u00.
Per lessenreeks worden max. 12 personen toegelaten.
Er snel bij zijn is dus de boodschap.
Inschrijven kan uiterlijk tot vrijdag 7 november 2003.
Eerst is eerst!!!

(datum)

Handtekening

......................

..........................

Mucoviscidose is de meest voorkomende erfelijke, levensbedreigende ziekte in België. Elke week wordt in ons land een kind met
muco geboren. Deze niet-besmettelijke aandoening is
ongeneeslijk en op termijn dodelijk.
De ziekte
Door een erfelijke afwijking is het slijm abnormaal dik en taai.
Bij gezonde mensen is slijm ondermeer nuttig om ingeademde
stofdeeltjes en bacteriën uit de longen af te voeren. Het te dikke
slijm van muco-patiënten vormt juist een ideale voedingsbodem voor bacteriën. Ze veroorzaken infecties en chronische
bronchitis, die de longen op termijn zó aantasten dat ze niet
meer werken. In de meeste gevallen zijn de longproblemen of de
infecties die ermee gepaard gaan de oorzaak van de vroege
dood van muco-patiënten. De gemiddelde levensverwachting
schommelt nu rond de dertig jaar.
De Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose
organiseert jaarlijks een nationale mucodag, waarmee zij de
aandacht vraagt voor de strijd tegen de ziekte.

SCHOOLFRUITACTIE

In de vorige editie van de gemeenteberichten werd de
schoolfruitactie uitvoerig belicht. Het project bestaat erin het
eten van fruit op een positieve manier trachten te bevorderen
door de kinderen van het basisonderwijs van alle netten op
vaste tijdstippen een gezond stuk fruit aan te bieden ter
vervanging van de vaak calorierijke en beduidend minder
gezonde tussendoortjes.
Zowel het gemeentelijk, het gemeenschaps- en het vrij
onderwijs stappen in het project. Vanaf oktober krijgt je kind op
dinsdag een stuk fruit aangeboden. Voor de kleuters gebeurt dit
1x per maand en worden de kosten gedragen door het
gemeentebestuur. De lagere schoolkinderen krijgen elke week
een stuk seizoensfruit, mits betaling van een ouderbijdrage.
Dank beste ouders dat ook u uw medewerking verleent.
De leverancier staat in voor een kwaliteitsvol en gevarieerd
aanbod. Smullen maar!

WELZIJN

MUCOVISCIDOSE EN JUPITER

Bedoeling is op termijn de kinderen (en ouders) te stimuleren
om ook op andere dagen spontaan een stuk fruit meer te eten.
Doen!

De vereniging wil nu een schaalmodel van het zonnestelsel
bouwen. Het project veronderstelt een samenwerking met
9 gemeenten, onder vorm van een permanent kunstwerk,
waarin een planeet komt te staan.
Voor Kampenhout wordt de planeet Jupiter voorzien.
Het kunstwerk krijgt een definitieve plaats in één van de
rotondes aan Kampenhout-Sas.

RESULTATEN HEPATITIS-B
VACCINATIECAMPAGNE
In de periode juni-december 2002 voerde de provincie VlaamsBrabant een preventiecampagne rond de Hepatitis B-vaccinatie,
bestaande uit 3 inentingen in een tijdspanne van een half jaar
en aangeboden aan 16 tot 18-jarigen. De campagne bestond
erin dat de kosten van de 2de inenting werd gedragen door de
provinciale overheid.
Het gemeentebestuur besloot voor haar inwoners in de
doelgroep er nog een schepje bovenop te doen; preventie
en gezondheid liggen ons immers nauw aan het hart.
De Kampenhoutse jongeren kregen persoonlijk een gemeentelijke vaccinatiebon toegestuurd waardoor ze de 3de inenting
gratis in een Kampenhoutse apotheek konden ophalen tot eind
mei 2003. De resultaten ervan zijn net binnen: 74 jongeren van
de 387 aangeschrevenen maakten van dit aanbod gebruik, wat
een bedrag van € 1.988,38 vertegenwoordigt. Niet slecht, maar
volgende keer beter!
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WELZIJN

PATIËNTENRECHTEN

Sinds oktober 2002 bestaat er een nieuwe wet op de patiëntenrechten die klaar en duidelijk zegt welke je rechten zijn en hoe
je ze kan gebruiken. Deze wet geldt voor alle zorgverstrekkers.
(artsen, apothekers, tandartsen, …)
Enkele aandachtspunten van de nieuwe patiëntenrechten:
- de wet verbiedt elk onderscheid op basis van sociale
klasse, nationaliteit of inkomen. Indien een zorgverstrekker weigert om u te verzorgen, dan moet hij u doorverwijzen naar een ander zorgverstrekker.
- Je staat vrij een zorgverstrekker te kiezen, zelfs indien je
huisarts je doorverwijst naar een collega of naar een
specialist. Je kan steeds een tweede advies vragen bij een
andere zorgverstrekker.
- Zonder jouw toestemming mag niemand aanwezig zijn bij
een behandeling of onderzoek, die hiervoor niet strikt
nodig is.
- De zorgverstrekker moet je tijdig en op een begrijpelijke
manier alle nodige informatie geven. Je kan vragen om
die informatie schriftelijk te bevestigen.
- Zonder jouw toestemming kan geen enkele behandeling
worden gestart of verdergezet. De toestemming kan
zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. In spoedgeval
len, indien de patiënt onmogelijk zijn toestemming kan
geven, dient de arts alle noodzakelijke behandelingen in
te stellen.
Tevens heb je ook recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig
wordt bijgehouden en veilig bewaard en waarin je toegang hebt
om dit te lezen. Je kan hiervoor een vertrouwenspersoon aanduiden die het dossier samen met je kan inkijken. De aanvraag
moet binnen de vijftien dagen worden mogelijk gemaakt.
Doch, het inzagerecht is niet absoluut:
- Je mag geen gegevens over derden lezen, noch persoonlijke nota’s van de arts.
- De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens
waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor je
gezondheid kunnen opleveren. Enkel een door jou aangeduide zorgverstrekker mag deze gegevens inzien.
- Je echtgenoot of partner en bloedverwanten tot de
tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind en grootouders) kunnen een zorgverstrekker aanduiden om na je
overlijden je dossier te raadplegen. Hiervoor moeten zij
een specifieke reden kunnen opgeven.
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Wat bij klachten
Indien je niet tevreden bent over de geleverde diensten of
klachten hebt over een zorgverstrekker, kan je terecht bij de
ombudsdienst die voorzien is in het ziekenhuis. Er bestaan
specifieke ombudsdiensten voor andere groepen van zorgverstrekkers. De ombudsdiensten moeten alles doen om je vragen
en klachten zo goed mogelijk op te lossen. je behoudt wel het
recht om, onmiddellijk klacht in te dienen bij het gerecht. Echter
door gebruik te maken van de ombudsdienst vermijd je een vaak
moeilijk, lang en duur proces.

KOM OP TEGEN
KANKER 2003
De Kom op tegen Kankeractie 2003 was andermaal een
grandioos succes. Exacte cijfers zijn nog niet gekend en
zullen in een volgende gemeenteberichten bekendgemaakt
worden.
Alvast een hartelijk woordje van dank aan de vele vrijwillige
medewerkers, scholen, bedrijven, handelaars en gemeentebestuur om voor dit mooie resultaat te zorgen.

JONG WW BRABANT
Jong ww Brabant is een zelfhulpgroep voor weduwen en
weduwnaars, met of zonder kinderen, tot de leeftijd van 50 jaar.
Wil je in contact komen met andere lotgenoten om met elkaar
te praten, te luisteren en ervaringen uit te wisselen. Samen,
maar toch ieder op zijn eigen manier, wordt er gestreefd naar
het vinden van een nieuw evenwicht. Op het programma dat
zich vooral richt op zaterdag en/of zondag staan, naast praatavonden, zowel ontspanningsmogelijkheden als vormingsactiviteiten. Kinderen zijn uiteraard welkom.
Wil je er meer over weten? Dan kan je, in alle discretie, contact
opnemen met Daniëlle Debecker op het nummer 02/757 02 08.

BABYMASSAGE

Nog steeds bestaan er grote gezondheidsverschillen tussen
mannen en vrouwen; naast hun dikwijls ongezondere manier
van leven, lijken mannen ook minder een beroep te doen op
medische hulp. Mannen met
overgewicht lopen tweemaal meer
risico op hoge bloeddruk, suikerziekte type 2 en ongunstige stoornissen
van de vetten in het bloed.
Daarnaast hebben mannen met een
hoge bloeddruk tweemaal vaker
suikerziekte en overgewicht dan
mannen met een normale bloeddruk.

Het consultatiebureau van Kind & Gezin organiseert in dit
verband 3 sessies waarvan er 2 reeds voorbij zijn. Voor de
laatste sessie, op donderdag 11 december 2003, zijn nog
plaatsen vrij. De massage vindt plaats in het consultatiebureau
van Kind & Gezin, Bergstraat 13 te 1910 Kampenhout van 10u
tot 11u.

Elk jaar organiseert de provinciale dienst gezondheid in het
najaar een gezondheidscampagne. Na de succesvolle campagnes rond griepvaccinatie en hepatitis B van de vorige jaren richt
de actie zich nu tot de gezondheid bij mannen ouder dan 50.

Een handige folder “Mannen van
50+, mag het iets meer zijn” is verkrijgbaar bij alle Vlaams-Brabantse
apotheken en belicht meerdere medische kwalen. Voor elk
thema (ondermeer diabetes, prostaat, overgewicht, …) is er een
handige test, zodat je zelf kan nagaan of je al dan niet tot een
risicogroep behoort.
Naast deze folder verscheen er in het provinciaal huis-aanhuisblad “De Vlaamse Brabander” (bedeling eind augustus 2003)
een kortingbon ter waarde van € 10 voor de aankoop van een
bloeddrukmeter én een kortingbon van € 2,50 voor een vaccin.
Beide kortingsbonnen kunnen ingeruild worden bij de
plaatselijke apotheker en zijn geldig tot 31/12/2003.
Heb je deze editie van “De Vlaamse Brabander” gemist?
Geen nood, de folder zowel als de kortingsbonnen kunnen
aangevraagd worden bij:
- Dienst welzijn, Provincie Vlaams-Brabant,
: 016/26 73 30
of mailto: welzijn.gezondheid@vl-brabant.be;
- Gemeentebestuur Kampenhout, dienst welzijn,
Huguette Kemps, : 016/65 99 31
of mailto: welzijn@kampenhout.be.

Het best ontwikkelde zintuig van de baby is de huid. Door
massage kan je je baby koesteren, knuffelen en een zalige relatie creëren tussen baby en volwassene. Liefdevol aanraken geeft
immers rust en ontspanning. Babymassage schept een warme
band voor het leven en stimuleert de fysische en emotionele
ontwikkeling van je kleine spruit.

WELZIJN

GEZONDHEID EN MANNEN
VAN 50+

Voor inlichtingen of inschrijving kan je terecht bij:
- Jenny Schepers - : 016/65 72 38
of @: schepersj@belgacom.net;
- Maria Vandermeiren - : 016/65 50 28.

SIS-KAART
Sommigen ontvingen reeds een nieuwe SIS-kaart. Anderen
zullen die in de komende maanden ontvangen. De nieuwe
SIS-kaart blijft 10 jaar geldig. Van zodra je de nieuwe SIS-kaart
ontvangt, mag de oude worden vernietigd of misschien nog
beter, terugbezorgd aan het ziekenfonds.
Let wel op dat het wel degelijk de oude SIS-kaart is die u
vernietigt of terugstuurt; ze draagt onderaan rechts twee data:
een begin- en een einddatum. De nieuwe kaart daarentegen
draagt slechts één datum: deze van de maand waarin ze wordt
afgeleverd.

DE VLAAMSE BRABANDER
Ben je slechtziend of ken je iemand die blind of slechtziend is?
Het provinciaal informatieblad “De Vlaamse Brabander” is ook
verkrijgbaar in braille. Vraag meer inlichtingen bij de provincie
016/26 70 00 of mailto: info@vl-brabant.be.

Dus … mannen als je gezondheid je lief is … DOEN!
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ACTIVITEITENKALENDER

Oktober 2003
Donderdag 2.10.2003
• KVLV Berg: bloemschikken 19u30
• KVLV Nederokkerzeel: modeaccessoires breien - 19u30
Zaterdag 4.10.2003
• OTB: 21ste Herfstfeesten
• KVLV Berg: juwelen maken van 14u tot 17u
Zondag
5.10.2003
• OTB: 21ste Herfstfeesten met rommelmarkt
Zaterdag 11.10.2003
• K.F. De Eendracht: Herfstconcert - zaal Pax - 20u
• LRV & Ponyclub De Laarstallen:
Grandioos Eetweekend – Gemeenschapsscholen
Ter Bronnen vanaf 18u
Zondag
12.10.2003
• LRV & Ponyclub De Laarstallen: Grandioos
Eetweekend – Gemeenschapsscholen
Ter Bronnen van 11u30 tot 16u
Maandag 13.10.2003
• KVLV Berg: Kookles om 13u30
Donderdag 16.10.2003
• KVLV Nederokkerzeel: modeaccessoires breien - 19u30
Zaterdag 18.10.2003
• Kon. Fanfare De Toonkunst: Berg in Concert,
sporthal Berg – aanvang: 20u30
• Gemeenschapsonderwijs Ter Bronnen: Festival van
Vlaanderen “The Mol Percussion Orchestra”
St. Servatiuskerk Berg – 20u30
• KVLV Berg: Juwelen maken van 14u tot 17u
Zondag
19.10.2003
• Gemeenteschool Nederokkerzeel : Ontbijtbuffet
Zondag
19.10.2003
• Het Project: Aperitiefconcert “Pladujour”
Den Ast om 11u
• Vakantiegenoegens: bezoek wintertuin - O.-L.-V.-Waver
Zaterdag 25.10.2003
• St. Sebastiaansgilde: eetdag - Zaal Pax
Zondag
26.10.2003
• St. Sebastiaansgilde: eetdag - Zaal Pax
Donderdag 30.10.2003
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken - 19u30
Vrijdag
31.10.2003
• Kinderhappening

November 2003
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Zaterdag 1.11.2003
• Bivok: eetdagen
• SK Kampenhout: Nacht van Kampenhout
Zondag
2.11.2003
• Bivok: eetdagen
Dinsdag
4.11.2003
• Bloedinzameling van 18u tot 20u30 –
vergaderzaal ocmw

Donderdag 6.11.2003
• KVLV Berg: Bloemschikken 19u30
Zaterdag 8.11.2003
• 11.11.11.-comité: Wereldfeest & kwis
Zondag
9.11.2003
• Ziekenzorg O.-L.-V.- Kampenhout:
Pannenkoekendag
Maandag 10.11.2003
• KVLV Berg: Kookles 13u30
Vrijdag
14.11.2003
• De Anjelier: Toneelvoorstelling
Zaterdag 15.11.2003
• De Anjelier: Toneelvoorstelling
• Gemeenschapsonderwijs Ter Bronnen:
Mosselrestaurant van 11u30 tot 21u
Zondag
16.11.2003
• De Anjelier: Toneelvoorstelling
• LRV & Ponyclub De Laarstallen:
St. Hubertusviering, Kerk Berg - 10u30
Eucharistieviering, aansluitend om 11u30
“dierenwijding” op terrein aan de Kerkwegel
Donderdag 20.11.2003
• KVLV Nederokkerzeel: modeaccessoires breien - 19u30
Zaterdag 22.11.2003
• N-VA Witlooffestijn - Gemeenschapsscholen Ter
Bronnen - 18u30-22u
Zondag
23.11.2003
• N-VA Witlooffestijn - Gemeenschapsscholen Ter
Bronnen - 11u30-15u
• Muziekschool 30 jaar- den Ast 15u
Donderdag 27.11.2003
• KVLV Nederokkerzeel: bloemschikken - 19u30
Zaterdag 29.11.2003
• Cantabilé: Jubileumconcert
Zondag
30.11.2003
• 25ste Sinterklaasstoet - Vertrek 13u
Gemeenteplein Kampenhout-centrum
Aankomst 17u Park Van Relst
• Kleuter en lager onderwijs : Kerstmarkt
• KVLV Nederokkerzeel: Praktische aanpak van
hartklachten - 14u30

December 2003
Woensdag 3.12.2003
• Bloedinzameling van 18u tot 20u30 –
Park van Relst
Donderdag 4.12.2003
• KVLV Berg: Bloemschikken – 19u30
Zaterdag 6.12.2003
• Fanfare De Vlaamse Leeuw: Sint Niklaasconcert
Maandag 8.12.2003
• KVLV Berg: Kookles om 13u30

Donderdag 11.12.2004
• KVLV Nederokkerzeel: modeaccessoires breien - 19u30
Donderdag 18.12.2004
• KVLV Nederokkerzeel: bloemschikken - 19u30

Januari 2004
Donderdag 08.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel : Van draad tot sieraad - 19u30
Zaterdag 10.01.2004
• Gemeenteschool Nederokkerzeel : Schoolfeest
• Burgemeestersbal
Donderdag 15.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel : Koken: Schotels uit de
oven, eenvoudig en toch feestelijk - 19u30
Donderdag 22.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel : Van draad tot sieraad - 19u30
Zondag
25.01.2004
• Het Project vzw:
Nieuwjaarsaperitiefconcert – 11u Den Ast
Donderdag 29.01.2004
• KVLV Nederokkerzeel : Bloemschikken - 19u30
Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks ingericht:
• YOGA: KVLV Kampenhout: Iedere maandag van 19u30
tot 21u00 Turnzaal VGSK 0
• BLOEMSCHIKKEN: KVLV Relst: elke laatste woensdag van de maand van september tot mei om 13u30
en om 19u30
• TURNEN: KVLV Nederokkerzeel: elke maandag van
eind september tot eind december. Turnen van 19u15
tot 20u15, BBB van 20u30 tot 21u30 - KVLV Relst:
elke dinsdag van de maand van 20u tot 21u in de
turnzaal van de parkschool - Sporthal Berg: elke woensdag van 20u00 tot 21u00 herenturnen en van 21u00
tot 22u00 damesturnen - KVLV Kampenhout: iedere
dinsdag van 20u00 tot 21u00 - 55+ iedere maandag
van 14u tot 15u
• FIETSEN: KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout:
elke maandag van mei tot en met augustus vertrek om
19u00 - KVLV Relst: elke donderdag van 15 mei t/m
30 augustus - vertrek - 19u00 Park van Relst
• KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc.
Gepensioneerden - Elke 1ste donderdag van de maand
in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30 - Park van Relst:
elke dinsdag van 13u30 t/m 19u
• PETANQUE: Elke woensdag vanaf 18u en elke maandag vanaf 14u aan de bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910
Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10
• THUISCOMPOSTEREN: Elke 4de zaterdag van de
maand “Infomoment thuiscomposteren” op het
gemeentelijk containerpark van 10u tot 12u

