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Proficiat …
Van de gehele Kampenhoutse bevol-
king aan onze ereburger Kim Gevaert
met de behaalde finaleplaatsen op
de afgelopen Olympische Spelen!!
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• Noodnummers
(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):
Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke 0477/40 25 14
- Diensthoofd techn. dienst J. Vannoppen 0473/91 00 48
- Werkleider R. Schoevaerts 0495/54 64 86
- Wachtdienst 0495/54 64 89
- Loods 016/65 99 76

• Politie
KaStZe:
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel 02/759 78 72

kastze@pandora.be
Wijkwerking Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 016/31 48 40
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8u tot12u

en van 13u tot17u
op dinsdagavond tot 19u

• Wachtdiensten
Dokters 016/58 90 00
Apothekers 0900/10 500

• Andere nuttige noodnummers
Medische spoeddienst / Brandweer 100
Federale politie 101

voor gsm’ers 112
Brandweer Vilvoorde 02/251 00 23
of 02/251 28 30
Rode Kruis Vlaanderen 105

Antigifcentrum 070/245 245
Aidstelefoon 078/15 15 15
Kankerfoon 0800/15 800
De Druglijn 078/15 10 20
Zelfmoordpreventie 02/649 95 55
Holebifoon 09/238 26 26
Tele-Onthaal 106

Card Stop (bij verlies van uw bankkaart) 070/34 43 44

IVEG (gas) 03/820 05 00
VMW (water) 016/30 13 40
PBE (elektriciteit) 016/62 99 99

Coördinatie & eindredactie
Huguette Kemps

Redactie
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Werkten mee aan dit nummer
College van Burgemeester en Schepenen
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Redactieadres
Gemeentehuisstraat 16

1910 Kampenhout
016/65 99 31

 016/65 69 58
huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Gemeente
Openingsuren administratieve gemeentediensten:

van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45
en op dinsdagavond van 17u tot 20u.

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
1 november 2004 11 november 2004
2 november 2004 15 november 2004

De administratieve diensten zijn verdeeld over 3 adressen:
Gemeentehuisstraat 16

- bevolking - ontvangerij
- burgerlijke stand - pensioenen
- cultuur - personeel
- financiële dienst - secretariaat
- informatie - toerisme & welzijn

F. Wouterslaan 8
- informatica - stedenbouw
- milieu - technische dienst
- ruimtelijke ordening

Sporthal, Zeypestraat 26
- jeugd- en sportdienst

Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsdagen zal de sporthal gesloten zijn
op : 24 december vanaf 12 uur,  25 en 26 december

31 december vanaf 12 uur, 1 januari

Bibliotheek
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout 016/65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be
Openingsuren:
maandag 16u - 20u donderdag 16u - 19u
dinsdag 16u - 20u vrijdag 17u - 19u
woensdag 14u - 18u zaterdag 10u - 13u

Containerpark
Neerstraat 20, 1910 Kampenhout 016/58 47 98

Openingsuren:
dinsdag 14u - 20u vrijdag 14u - 20u
woensdag 14u - 20u zaterdag 9u - 17u

Laatste aanbieding tot 15 minuten voor sluitingstijd.
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Zitting 24 juni 2004
Goedkeuring begrotings- en jaarrekening dienstjaar
2003
De begrotings- en jaarrekening dienstjaar 2003, werden goedge-
keurd met in:

1. Begrotingsrekening 2003
Begrotingsresultaat

Gewone dienst: € 4.932.571,06
Buitengewone dienst: - € 2.173.193,43

Boekhoudkundig resultaat
Gewone dienst: € 5.229.747,11
Buitengewone dienst: € 2.996.383,74

Over te dragen vastleggingen
Gewone dienst: € 297.176,05
Buitengewone dienst: € 5.169.577,17

2. Jaarrekening 2003
Nadelig resultaat:  € 33.161

Politieverordeningen
In het kader van de verkeersveiligheid worden voor diverse activi-
teiten politieverordeningen uitgevaardigd, waaronder: 

Buurtfeest F. Verstraetenlaan 25 juni 2004
Buurtfeest Fr. Schoevaersstraat 25 juni 2004
Wielerwedstrijd WC Kampenhout 30 juni 2004
Ploegentijdrit voor wielertoeristen 3 juli 2004
Buurtfeest Kasteellaan 10 t/m 12 juli 2004
Kampenhout feest

Nederokkerzeel 15 juli 2004
Berg 29 juli 2004
Buken 12 augustus 2004
Kampenhout 1 juli en 26 augustus 2004

Fanfarefeesten en Rock festival 6 t/m 8 augustus 2004
Open bedrijvendag 3 oktober 2004 

Doorgaand verkeer Dijkstraat
Na het einde van de werken aan de Lemmekenstraat zal de
Dijkstraat, na de laatste woning richting Lemmekenstraat, worden
onderbroken.

Interlokale vereniging voor waterbeleid
De gemeente Kampenhout sluit zich aan bij de "Interlokale
vereniging voor waterbeleid in Vlaams-Brabant".  Deze interlo-
kale vereniging heeft tot doel als kenniscentrum voor waterbeleid
te fungeren.  Het beheer ervan wordt waargenomen door de stad
Vilvoorde in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. 
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Exploitatie taxidiensten en diensten voor verhuren van
voertuigen met bestuurder gereglementeerd
De exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder is onderworpen aan een vergunning
die, onder bepaalde voorwaarden, wordt afgeleverd door het
Schepencollege.  De duur van de vergunning is maximum 5 jaar.
Per duizend inwoners wordt slechts één taxivoertuig toegelaten.
De belasting op het afleveren van vergunningen voor het exploi-
teren van een taxidienst wordt met ingang van 1 juli 2004 vast-
gesteld op € 250/jaar en per in de akte van de vergunning ver-
meld voertuig wanneer geen gebruik wordt gemaakt van staan-
plaatsen op de openbare weg.  Anders wordt het € 450.  Voor
voertuigen voorzien van een radiotelefonie zonder standplaats op
de openbare weg wordt een bijkomende belasting van € 75/jaar
per voertuig vastgesteld.
Wat betreft de exploitatie voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder bedraagt de belasting, ook met ingang van 1 juli
2004, € 250/jaar in de akte van de vergunning vermeld voertuig.

Aanleg regenwaterafvoer in de Notelarendreef
Naar verluid wordt de aanleg Regenwaterafvoer (RWA) in de
Notelarendreef en het afkoppelen van de gracht in de Dijkstraat
opgenomen in het subsidiëringprogramma 2005 (2de kwartaal)
van de VMM.  De kosten ervan worden geraamd op € 244.855
(incl. btw).  De gemeenteraad is principieel akkoord.
Het schepencollege zal nu de procedure opstarten voor het aan-
stellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator.

Verwaarloosde graven op de kerkhoven
In de kerkhofreglementering is voorzien dat ingeval een staat van
verwaarlozing aan graven wordt vastgesteld een bepaalde proce-
dure moet worden gevolgd om enerzijds de nabestaanden de
kans te geven alsnog tot grafherstel over te gaan of anderzijds de
desbetreffende graven ambtshalve te verwijderen, weliswaar op
kosten van de nabestaanden.  
De kostenregeling stelt een probleem omdat het veelal over
oude en vaak vervallen graven gaat waarvan er geen nabestaan-
den meer gekend zijn of waarvan het niet meer om rechtstreek-
se afstammelingen gaat.  Bovendien heeft het gemeentebestuur
de intentie een toekomstgericht funerair beleid uit te bouwen
waarbij vervallen graven na het doorlopen van de daartoe voor-
geschreven procedure ambtshalve en op kosten van het
gemeentebestuur zullen worden vernietigd.  
In het kader van het gelijkheidsbeginsel zullen de kosten voor het
ontruimen van verwaarloosde graven dan ook niet meer worden
doorgerekend aan de nabestaanden.

Personeel
Wijzigingen aan personeelsstatuut
De gemeenteraad nam 5 beslissingen waardoor wijzigingen aan
het personeelsstatuut worden doorgevoerd.
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R Kampenhout feest !                                               Enkele  sfeerbeelden ...

In Nederokkerzeel ... kinderanimatie en de spetterende groep Fascination

Sfeervol gevuld Gemeenteplein met optredens van o.a. Yasmine en Blind Alley➚

➚

➚

➚

➚

➚Buken daverde met Beyond en Superfreak
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Burgerlijke Stand
Huwelijken
Onze oprechte gelukwensen aan de kersverse paren!

Patrick Vandenbosch & Vera Vandermosten 25/06/2004 
Stephan Van Den Venne & Saara Finch 26/06/2004 
Jan Stockman & Sandrine Smits 26/06/2004 
Koen Verbeek & Marinka Van Ingelgom 10/07/2004 
Luc Menève & Kim Van Evelghem 10/07/2004 
Luc Deckers & Lieve Bogaert 20/07/2004 
Peter VanRyckeghem & Liesbet Van den Brent 24/07/2004 
Johan Raes & Iris Van Eyken 31/07/2004 
Dirk Stroeykens & An Maes 31/07/2004 
Gunter Rutten & Bieke Danneels 14/08/2004 
Léon Vankerpel & Angelique Pattyn 21/08/2004 
Tom Verhaert & An Koeck 27/08/2004 

Huwelijksjubilarissen 1ste helft 2004
Briljant:

Eleutherus Van Meldert & Anna Boeckstyns
Diamanten:

Renatus Doms & Hendrika Ral
Laurentius Janssen & Mathilda Goeseels
Frans Goris & Maria Van Ingelgom
Louis Michiels & Paulina Casteels
Jan Verbist & Maria Pashuyzen

Op vrijdag 25 juni 2004 om 15u werden alle koppels die in de
1ste helft van 2004 hun gouden huwelijk vierden uitgenodigd in
de raadzaal van het administratief centrum om, voorzien van een
natje en een droogje, herinneringen op te halen.
Deze koppels waren er bij:

Petrus Feyens & Paula Van Craenenbroeck
Vincent Liekens & Rachel Heremans
Lodewijk Andries & Maria Peeters
Pieter Tobback & Palmyre Wouters
Roger Brasseler & Rachel Mosselmans
Constant Popleu & Monica Verhaegen
Robertus Smets & Poldina Vanderhulst
Maurits Mommens & Hendrica De Coster
Ernest Hennes & Lea Vandereet

Onze gelukwensen gaan eveneens uit naar de jonge paartjes en
huwelijksjubilarissen die hun namen niet wensten te zien
verschijnen.

Huisnummers
Is het je ook al opgevallen dat zoveel huizen in onze gemeente
geen huisnummer hebben?   Niet echt handig o.a. voor de post-
bodes die telkens weer moeten gokken om hun post in de juis-
te brievenbus te bezorgen.

Bovendien vermeldt het wetboek:
• "Elk gebouw moet een afzonderlijk nummer krijgen.  Het num-

mer moet zichtbaar worden aangebracht naast elke deur of
andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw
dat bewoond is of kan bewoond worden, tenzij het een twee-
de uitgang betreft en de eerste al genummerd is.

• Gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel
gebruik moeten ook worden voorzien van een nummer, zelfs
indien ze geen woning bevatten.

• Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is,
moet bovendien een nummer zichtbaar worden aangebracht
aan de hoofdingang van het eigendom waarop dat gebouw is
opgericht.

• Er moet een nummer worden aangebracht op elke nieuw-
bouw, uiterlijk een maand na de voltooiing ervan."

Daarom beste inwoners willen we u vragen om aan uw voorge-
vel of brievenbus of … uw huisnummer te bevestigen.  In de
handel zijn talrijke modellen verkrijgbaar of u kan gratis een
exemplaar bekomen op de bevolkingsdienst van het gemeente-
huis, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout.

Huisvuilzakken
Ter herinnering: volgende huisvuilzakken zijn verkrijgbaar op de
Kampenhoutse bevolkingsdienst:

Grote blauwe huisvuilzak: € 5/rol
Grote witte huisvuilzak: € 20/rol
Kleine witte huisvuilzak: € 10/rol

Andere verdeelpunten zijn:
Spar Dekrem bvba, voedingswinkel,
Kerkstraat 33
Bukennootje, kranten-tabak-nieuwkuis
Leuvensesteenweg 273
G. Raymaekers-Schroven, alg. voeding-kranten-tabak
Peperstraat 142
NV Wilhan Superette Delhaize, voeding-lotto-dagblad
Kerkhoflaan 24
AD Delhaize Janssens, supermarkt
Stationsstraat 64

Groene Gordel
Het gemeentebestuur ondertekende de "Convenant betreffende
de toeristisch-recreatieve werking in de regio Groene Gordel",
geldig voor drie jaren.  Deze convenant werd ter ondertekening
voorgelegd aan alle gemeentebesturen en leden die deel uitma-
ken van de toeristische regio Groene Gordel.
Bedoeling is om de toeristische en recreatieve attracties in die
Groene Gordel bekend te maken bij het grote publiek.

Onderwijs
1. Inschrijvingsgelden voor- en naschoolse kinderopvang

Met ingang van 1 september 2004 wordt het inschrijvingsgeld
voor de voor- en naschoolse kinderopvang in de gemeente-
scholen vastgesteld per kind op € 0,50/aangevangen half uur.
Er is een vrijstelling vanaf het derde kind in éénzelfde gezin.
Meer info bekom je bij directrice Els Camerlinckx :
S 016/65 99 77 of via els.camerlinckx@pi.be.

2.Arbeids- en huishoudelijk reglement personeelsleden
onderwijs
De gemeenteraad keurde het arbeids- en huishoudelijk regle-
ment goed voor de personen die onder gezag arbeid verrich-
ten in de gemeentelijke basisscholen.

Aanpassing subsidiereglement jeugdsport
Op 26 juni 2003 keurde de gemeenteraad het subsidieregle-
ment voor de Kampenhoutse jeugdsport goed.  Op voorstel van
de sportraad zullen sportclubs die niet op de Algemene
Vergadering aanwezig zijn, de basissubsidie verliezen.

Gewijzigde voorrangsregeling Kampenhout-Sas
Naar aanleiding van de aanleg van 3 rotondes op de N21
Brussel-Haacht en de N26 Leuven-Mechelen wordt een gewijzig-
de verkeers- en voorrangsregeling doorgevoerd.

Agendapunt Groen!
Interpellatie m.b.t. het spreidingsplan van het luchthavenverkeer.

Motie
De meerderheid van de raadsleden ondertekende de motie
RegioNet Brabant-Brussel aan de Vlaamse Regering waarbij de
gemeente Kampenhout vraagt over te gaan tot snelle realisatie
van RegioNet Brabant-Brussel.  Er wordt gewezen op de nood-
zaak het mobiliteitsprobleem zeer ernstig te blijven nemen en te
durven investeren in projecten en vervoersbewijzen die ook op
langere termijn hun effect behouden.  In combinatie met een
consequent fietsbeleid is dit het middel bij uitstek om het open-
baar vervoer te promoten zodat iedereen een echt alternatief
krijgt voor het privé-vervoer.  Een aantal concrete maatregelen
worden voorgesteld.

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Oproep aan oudstrijders ‘40-‘45
Bent u geïnteresseerd om elk jaar rond 11 november collega
oudstrijders te ontmoeten en samen met het gemeentebestuur,
militairen en burgerlijke overheden een korte plechtigheid bij te
wonen aan het monument der gesneuvelden?
Geef ons een seintje via 016/65 99 73.

Openingsuren
woensdag 14u00 - 17u00
donderdag 10u00 - 12u30 13u00 - 17u00
vrijdag 10u00 - 12u30 13u00 - 17u00
zaterdag 10u00 - 12u30 13u00 - 17u00
zondag 10u00 - 12u30 13u00 - 17u00
(zondag open van april tot en met oktober)
gesloten op feestdagen

Leuvensesteenweg 22
1910  Kampenhout
tel.  016 22 33 80
fax   016 23 40 81

www.kampenhout.be

witloofmuseum@kampenhout.be
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DE WERKEN
Op 27 augustus 2004 werd het vernieuwde Kampenhout-Sas
geopend, tal van feestelijkheden door plaatselijke handelaars
stonden op het programma.
Herinnert u zich nog hoe "het Sas" eruit zag voor die grondige
vernieuwing?   Wat er weeral precies gebeurde?  We geven u een
overzicht.

Verleden
De brug over het
kanaal, die dateerde
van 1942, was in
slechte staat en aan
vervanging toe.
Tevens was er nood aan meer verkeersveiligheid voor alle weg-
gebruikers, fietsers en voetgangers in het bijzonder.
Kampenhout-Sas is het knooppunt van de verbinding Mechelen-
Leuven en Brussel-Haacht.   Dagelijks gebruiken duizenden men-
sen dit traject.  De infrastructuur kon de grote verkeersstroom niet
aan.   Reeds jaren zijn er plannen om een nieuwe brug te leggen.
In 2000 kwam alles in een stroomversnelling terecht en kreeg het
project concreet vorm.   Dat men niet bij de pakken bleef zitten
is duidelijk.

De werken zelf
• De oude brug werd vervangen door een nieuwe brug met 2x2

rijvakken.
• Direct naast deze brug, maar los er van, zijn aan beide zijden

aparte bruggen voor fietsers en voetgangers.
• Op de toegangshelling van de brug, richting Leuven, is er een

busstation.
• De verkeerslichten zijn vervangen door rotondes.
• Alle fietsers- en voetgangersverkeer over de twee kruispunten

verloopt ondergronds via tunnels zodat er geen conflictpunten
meer zijn tussen verkeer en zwakke weggebruikers.

• Op de N26 zal het verkeer in de toekomst verlopen op 2x1 rij-

vak tussen de Mechelsesteenweg en de rotonde van het indus-
trieterrein.   Deze zal toegang verlenen tot het industriepark
Kampenhout.   Op de beide vakken werden ook gedeeltelijk
vrije busbanen aangelegd.

• Er werd een maquette, ter verduidelijking, aan de bevolking
tentoongesteld.

• Definitieve aanbesteding der werken: 3 december 2001
• In februari 2002 werd gestart met de afbraak van de onteigen-

de woningen.   
• De werken gingen van start in de lente van 2002.   Zo werden

o.m. alle nutsleidingen onder de grond en onder het kanaal
gebracht.

• In augustus 2002 plaatste men de noodbrug.   Van zodra deze
er stond en berijdbaar was, kon worden aangevangen met de
afbraak van de oude brug en de bouw van de ronde punten.
(september 2002).   In totaal zouden de werkzaamheden 730
kalenderdagen duren.

• De beplantingen worden aangebracht in het eerstvolgend
plantseizoen.

Prijskaartje
Het totale project werd aanbesteed voor een bedrag van
€ 11.595.187 waarvan € 10.676.219 voor rekening van de
Vlaamse Overheid en het resterend bedrag van € 747.560 voor
het gemeentebestuur.
Inclusief onteigeningen, meerwerken, werken "De Lijn" en
"NV Zeekanaal" komt het prijskaartje op € 25.000.000.

Ruimte voor Muco
Wat
Ruimte voor muco is een schaalmodel van ons zonnestelsel: de
zon en haar negen planeten weergegeven op een exacte schaal
van 1/40.000.000.   Niet zo maar 10 bolletjes, maar 10 expres-
sies, die wel de bolvorm bewaren als uitgangspunt, maar die een
kunstzinnige expressie zijn van de zon en de planeten, geïnspi-
reerd door de mythologie.   Het is uniek omdat het nergens op
een artistieke manier werd gebouwd met bovendien een sterke
link naar het humanitair karakter.
Het project staat onder peterschap van astronaut Frank De Winne
en wordt geleid door onze inwoner Luc De Meersman.
Nu de werken aan Kampenhout-Sas beëindigd zijn, kreeg ook de
planeet Jupiter zijn definitieve stek, nl. aan de tweede rotonde.

Aanleiding
Jaarlijks organiseert de Belgische Vereniging voor Strijd tegen
Mucoviscidose een nationale mucodag waarmee zij aandacht
vraagt voor de strijd tegen mucoviscidose.   In 2004, het eerste
lustrum van mucodag, verspreidde de nationale mucodag zich
over verschillende plaatsen, en kreeg meteen een persoonlijk
karakter.
10 kunstwerken vormen de link tussen ‘de wereld’ en de perma-
nente strijd die mucopatiënten voeren tegen hun ziekte.   Deze
zijn een symbool van solidariteit.

Symboliek 
De grenzeloosheid, over gemeenten-, taalgrenzen heen, en de
overschrijding van de vakken kunst, metaalbewerking, weten-
schap, literatuur, geneeskunde, onderlijnt het aspect solidariteit
zonder grenzen.   Deze idee van "allen samen" hoe verschillend
we ook zijn, is de basisidee van de solidariteit in de strijd tegen
de ziekte.   Door het bundelen van krachten alleen slagen we erin
om dit kunstproject te verwezenlijken.   Door het bundelen van
krachten zullen we erin slagen om mucopatiënten beter en lan-
ger te laten leven.  Je vindt de andere 9 kunstwerken terug in:

Oudergem Zon & Mercurius
Bosvoorde Venus
Ukkel Aarde
Hoeilaart Mars
Gembloux Saturnus
Tongeren Uranus
Oostende Neptunus
Florenville Pluto

Het kunstwerk
Jupiter is de eerste van de grote planeten en ze wordt bijgevolg
voorgesteld als een rechtopstaande, platte schijf in Cor-Tenstaal.
Typisch aan de planeet Jupiter is de grote rode vlek in het zuide-
lijk halfrond. Die wordt uit een plaat Cor-Tenstaal gebrand.
Jupiter kijkt op ons neer, terwijl zijn wapens; de bliksemschichten,
het middengedeelte van de sculptuur opvullen.

De kunstenaar
Tim Roosen (Sint-Truiden ° 1972) is kunstsmid en metaalsculp-
teur.  Na zijn studies wiskunde-wetenschappen aan het Koninklijk
Atheneum van Sint-Truiden stapte hij in het familiebedrijf.   Sinds
1997 is hij actief in de kunstwereld.   Hij heeft meegedaan aan
diverse groepstentoonstellingen, o.a. in Sint-Truiden, Bilzen,
Mechelen, Outgaarden en Maastricht.   In Hasselt en Boom heeft
hij enkele individuele tentoonstellingen georganiseerd.   Zijn wer-
ken bevinden zich in privé-bezit in België, Nederland en de
Verenigde Staten.    De basisidee voor zijn sculpturen komt uit de
art nouveau.   Toch is zijn werk geëvolueerd naar een eigen stijl
die agressiever en organischer is dan de art nouveau.

Muco
Het project is pas geslaagd als de informatie goed overkomt.   Zeer
beknopte informatie staat ook op elk kunstwerk: op de sokkel
werden 2 plakkaten bevestigd: aan één kant de precieze
inlichtingen over de planeet in het zonnestelsel, aan de andere
kant info over muco.  Maar de informatie komt vooral uitvoerig aan
bod in een origineel boek dat bij deze gelegenheid werd uitge-
geven "Ruimte voor Muco.  De ronde van het zonnestelsel."

Het boek geeft natuurlijk informatie over mucoviscidose en de
bestrijding van de ziekte, maar op zo’n manier dat het geen saaie
of harde lectuur is.  Integendeel!  Het bevat 10 hoofdstukken: één
per planeet.   In elk hoofdstuk komen de verschillende invalshoe-
ken aan bod: het zonnestelsel of de weetjes over de planeten zelf,
de mythologie, of de rare verhalen over de goden, de mucobestrij-
ding, of het thema dat aansluit bij het domein van de planeten,
een getuigenis en tenslotte stelt ook de gemeente waar het kunst-
werk staat zich voor.

Steun
Wil je graag dit boek bestellen dan kan dit door € 13,75 (€ 12,50
boek + € 1,25 verzendingskosten) over te maken op rekening-
nummer 210-0118901-31, t.a.v. BVSM vzw, Joseph Borlélaan 12,
1160 Brussel.   Vergeet niet je naam en adres door te geven!



BESTELFORMULIER HAAGCAMPAGNE 2004
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….

Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………………….

Postcode + gemeente: …………………………………………………………………………………………

S of GSM: ………………………………………………………………………………………………………….

@: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres van de aanplanting: ……………………………………………………………………………………

Prijs/stuk Aantal Totaalprijs

Pakketten voor houtkanten en hagen
1. Brede houtkant € 7,50 …………… ………………

2. Houtkant voor moeilijke
& natte gronden € 7,50 …………… ………………

3. Sleedoornhoutkant € 6,50 …………… ………………

4. Geschoren doornloze haag € 6,50 …………… ………………

5. Meidoornhaag € 6,50 …………… ………………

6. Bloesem- en bessenhaag € 6,50 …………… ………………

7. Nectar- en vogelbosje € 6,50 …………… ………………

Hoogstamfruitbomen
Appels

8. Dubbele Boskoop € 10,50 …………… ………………

9. Belle de Boskoop € 10,50 …………… ………………

10. Transparante Blanche € 10,50 …………… ………………

11. Sterappel € 10,50 …………… ………………

Peren
12. Triomphe de Vienne € 10,50 …………… ………………

13. Conférence € 10,50 …………… ………………

14. Dubbele Flip € 10,50 …………… ………………

15. Beurré Hardy € 10,50 …………… ………………

Kersen
16. Bigarreau Castor € 10,50 …………… ………………

17. Bigarreau Blanc € 10,50 …………… ………………

18. Hedelfinger € 10,50 …………… ………………

19. Regina € 10,50 …………… ………………

Pruimen
20. Queen Victoria € 10,50 …………… ………………

21. Bleue de Belgique € 10,50 …………… ………………

22. Reine Claude d’Althan € 10,50 …………… ………………

23. Mirabelle de Nancy € 10,50 …………… ………………

Anderen
24. Okkernoot/walnoot € 10,50 …………… ………………

25. Mispel (struik van 1m) € 6,00 …………… ………………

Loofbomen
26. Beuk € 13,00 …………… ………………

27. Zomereik € 13,00 …………… ………………

28. Gewone es € 13,00 …………… ………………

29. Kleinbladige linde € 13,00 …………… ………………

30. Tamme kastanje € 13,00 …………… ………………

Knotwilgen
Wilgenpoten (zolang de voorraad strekt) GRATIS ……………
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Haagcampagne
Ook dit jaar krijg je via de haagcampagne de kans om streekeigen
plantgoed, inheemse loofbomen en hoogstamfruitbomen aan te
kopen tegen voordelige prijzen.
Samen met de Regionale Landschappen Noord-Hageland en
Dijleland, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud,
Natuurpunt Oost-Brabant, de Milieudienst van Interleuven en
Vredeseilanden organiseert IGO Leuven weer de haagcampagne.  

Het aanbod
1. Pakketten voor houtkanten en hagen

Je hebt de keuze uit 7 pakketten.  Elk pakket bevat 24 planten
van telkens streekeigen soorten.  Op de doornige pakketten na
zijn het gemengde pakketten, d.w.z. dat er telkens meerdere
plantensoorten in één pakket zitten.

• Pakket 1: Brede houtkant.
Wie over voldoende ruimte beschikt, kan zich aan een houtkant
wagen.  Na enkele jaren drastisch terugzetten, is het onder-
houd beperkt.   Het pakket is goed voor 24m houtkant op
enkele rij of 12m op dubbele, geschrankte rij.  Voor een enke-
le breedte voorziet u best een minimum breedte van 3m, voor
een dubbele rij is 5m de aanbevolen minimum.  Soorten: win-
terlinde, hazelaar, haagbeuk, zoete kers.

• Pakket 2: Houtkant voor moeilijke en natte gronden.
Een houtkant zoals pakket 1 maar met soorten die van nature
eerder thuishoren op langdurig vochtige gronden. Soorten:
zwarte els, grauwe wilg, ratelpopulier, gelderse roos.

• Pakket 3: Sleedoorn houtkant.
Op termijn een natuurlijke omheining die men niet zonder
kleerscheuren doorkomt, zeker niet in een dubbele geschrank-
te rij van 12m/pakket.

• Pakket 4: Geschoren doornloze haag. 
De hoogte en dichtheid van deze omheiningslaag is afhanke-
lijk van uw snoeiregime.   Geschikt rond tuinen met spelende
kinderen of huisdieren.   Het pakket is goed voor 8m haag.
Soorten: haagbeuk, Spaanse aak, gladde iep.

• Pakket 5: Meidoorn haag.
Een echte "omheiningshaag" zoals ze vroeger rond de meeste
weilanden voorkwam.   Meestal wordt deze haag ongeveer 1m
hoog gehouden, maar ze kan ook veel hoger groeien.   Een
echte doornhaag, geschikt om dieren binnen of ongewenste
bezoekers buiten te houden.  Het pakket is goed voor ong. 8m
haag.

• Pakket 6: Bloesem- en bessenhaag.
Dit is een bredere haag waarbij een ruimere plantafstand wordt
gehanteerd.  Het pakket bestaat uit bloeiende en besdragende
soorten.  Door minimale snoei in het najaar zullen de struiken
het daaropvolgende jaar uitbundig bloeien en vrucht dragen,
wat heel wat dieren aantrekt.  Het pakket is goed voor 12m
haag.  Soorten: Gelderse roos, hondsroos, rode kornoelje,
vogelkers.

• Pakket 7: Nectar- en vogelbosje.
Een zeer gevarieerd bosje waar de vogels voedsel en beschut-
ting zullen vinden.   Maar ook imkers kunnen er veel plezier aan
beleven omdat de soorten zo gekozen zijn dat gedurende een
langere periode steeds nectar voorhanden is.   Enige ruimte is
wel vereist (met 1 pakket beplant u 100m2 bij plantafstand
2m/2m).   Het onderhoud is beperkt.  Soorten: wilde lijsterbes,
zoete kers, zwarte els, winterlinde.

2. Hoogstamfruitbomen
Deze prachtige bomen bieden bloesem, vruchten, schaduw, …
Je hebt wel wat plaats nodig (de kers, de appel en de notelaar
kunnen een diameter van 12m bereiken, de peer en de pruim
ongeveer 8m).  Liefde en inzet is nodig bij het snoeien.  Een
belangrijke tip:  om een goede bestuiving en dus vruchtzetting
te bekomen is het in de meeste gevallen noodzakelijk
2 bomen van dezelfde soort, maar wel van verschillende varië-
teiten in elkaars nabijheid te planten.

Volgende soorten worden aangeboden:

• Appel: dubbele Bellefleur, Belle de Boskoop, Transparante 
Blanche, sterappel (Sterreinette)

• Peer: Conférence, Triomphe de Vienne, Dubbele Flip en
Beurré Hardy

• Kers: Hedelfinger, Bigarreau Blanc, Bigarreau Castor en
Regina

• Pruim: Reine Claude d’Althan (Conducta), Queen Victoria, 
Bleue de Belgique en Mirabelle de Nancy

• Notelaar
• Mispel: net als de fruitbomen biedt mispel een overvloed

aan bloesem en vruchten (struikvorm).

3. Loofbomen
Beuk, zomereik, es, kleinbladige linde en tamme kastanje.
Deze bomen zijn ideaal als blikvanger dankzij hun monumen-
taal karakter.   Zoals bij de hoogstamfruitbomen is voldoende
ruimte noodzakelijk.   Hoewel deze bomen langzaam groeien
en zeer oud kunnen worden, is het nodig een ruimte met
10  tot 15m diameter te voorzien als standplaats.

4. Knotwilgen
Hiervoor worden "poten" geleverd. Dit zijn minimum 3m lange,
redelijk rechte takken die bij het knotten van een oude knotwilg
worden afgezet. Deze takken kunnen zo worden geplant omdat
ze zeer gemakkelijk spontaan wortel schieten.   De poten aan-
geboden via de haagcampagne komen uit knotwerkzaam-
heden in natuurgebieden in onze streek en worden gratis aan-
geboden.

En nog een goed doel ook
Per verkocht pakket of boom wordt € 0,50 aan een fruitbomen-
project van Vredeseilanden in Vietnam geschonken.   Zo help je
door in je eigen omgeving aan te planten ook de mensen in
Vietnam.

&

Bestellen
Bestellen kan door nevenstaand bestelformulier te vervolledi-
gen en het vóór 1 oktober 2004:
• af te geven op de milieudienst,

F. Wouterslaan 8 (2de verdieping) te 1910 Kampenhout
• op te sturen naar: IGO Leuven

Aarschotsesteenweg  212 - 3010 Leuven
On-line bestellen kan ook.
Surf naar www.igo.be/haagcampagne
Nadat de bestelling word ontvangen, ontvang je een bevestiging
en een ingevuld overschrijvingsformulier.
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Subsidiereglement met betrekking tot de aankoop en
gebruik van traaggroeiend gras
Art. 1. Tot uitputting van de kredieten, een subsidie toe te

staan voor de aankoop van graszaadmengsels voor aan-
leg van gazon binnen het werkingsgebied van de
intercommunale.

Art. 2. Traaggroeiend gras wordt hierbij aanzien als:
(1) alle grasmengsels zonder Engels raaigras (Lolium

perenne) of rietzwenkgras (Festuca arundinacea)
(2) commerciële grasmengsels verkocht met de

uitdrukkelijke vermelding "traaggroeiend" of
gelijkaardig.

Art. 3. De subsidie bedraagt 65% van de aankoop van het
graszaad, met een maximum van € 10 per are en
€ 100 per subsidiedossier.

Art. 4. Subsidie-aanvragen dienen te geschieden via neven-
staand formulier en moeten vergezeld van een factuur
of gedetailleerd kassaticket, en (deel van de) ver-
pakking met samenstelling van het grasmengsel of label
"traaggroeiend", toegezonden worden aan INTERZA.

Art. 5. Niet gebruik van het graszaad op de opgegeven locatie 
binnen het jaar na de subsidie-aanvraag, geeft aanleiding
tot het terugvorderen van de subsidie, verhoogd met 
administratiekosten ten bedrage van € 100.

AANVRAAGFORMULIER
SUBSIDIE GRASZAAD

Naam aanvrager: ……………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………

Bevestigt hierbij zaad van traaggroeiend gras te hebben aangekocht

voor gebruik op volgende locatie:

Adres: ………………………………………………………………………………………….…………………….

Voorziene oppervlakte grasveld: …………………………………………………………………………

Voorziene datum van inzaaiing: ………………………………………………………………………….

Het graszaad werd aangekocht in volgende handelszaak:

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Of via volgende tuinaannemer: …………………………………………………………………………

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………

In het totaal werden ………… kg graszaad voor een totaal bedrag van € ……………

aangekocht.

De aanvraag is enkel geldig indien ze vergezeld wordt van een factuur
of gedetailleerd kassaticket, en het deel van de verpakking waaruit de
samenstelling van het grasmengsel blijkt.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de bepaling
in het subsidiebesluit waardoor niet gebruik van het graszaad op de
opgegeven locatie binnen het jaar na de subsidieaanvraag aanleiding
geeft tot het terug vorderen van de subsidie, verhoogd met administra-
tiekosten ten bedrage van € 100.

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………

Terug te sturen naar:
INTERZA, subsidie graszaad, Hoogstraat 185, 1930 Zaventem.

Andere tips voor een gezond gazon
• Gazon zaaien doe je best in september. Het is opnieuw vol-

doende vochtig en de bodem is nog warm. Tegen de lente is
er al een dicht gazon en krijgen zaadonkruiden minder kans.

• Verbeter de bodem voordien met compost, eerder dan met
turf of meststoffen. Compost is een langdurige humusbron,
die je bodem voor jaren in conditie houdt (meer info:
www.tuingrond.be).

• Een alternatief voor de traditionele grasmaaier is de
mulchmaaier. De mulchmaaier versnippert het gras in piep-
kleine deeltjes, die tussen het gras op de bodem vallen.
Opnieuw minder gesleur met grasmaaisel. Op de nieuwste
modellen grasmaaier kan je kiezen tussen gewoon of
mulchmaaien. 

• Een mooie tuin is meer dan alleen gazon. Bodembedekkers
en borders geven extra accenten. En waarom in een grote
tuin geen ouderwetse bloemenweide?

Meer info?
Vraag de brochure kringlooptuinieren bij INTERZA,
bij uw gemeentebestuur of aan de compostmeesterstand.

Bereikbaarheid De Lijn
Het nieuwe nummer voor informatie rond dienstregelingen,
tarieven, klantenreacties, … van De Lijn Vlaams-Brabant is:
070/22 02 00.
De abonnementsdiensten zijn nog steeds te bereiken via:
02/526 28 20 en 016/31 37 20.
De administratieve diensten in het directiegebouw zijn te berei-
ken op 016/31 37 11, je vindt deze op het Martelarenplein 19 te
3000 Leuven.

Uw waterleiding goedgekeurd
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) zorgt in
Kampenhout voor de drinkwatervoorziening. 
Om de kwaliteit van het drinkwater ook te kunnen waarborgen in
de sanitaire installatie en aan de tappunten, wordt sinds 1 juli
2004 iedere nieuwe of gerenoveerde installatie gekeurd.  De keu-
ring biedt o.a. de garantie dat in de woning geen vermenging van
regen- en drinkwater kan optreden als u een dubbel watercircuit
aanlegt.
Bij nieuwbouw zal de drinkwaterlevering pas in dienst worden
gesteld nadat de binneninstallatie werd gekeurd en een keurings-
attest werd afgeleverd.   Dit geldt voor iedere woning waarvoor u
na 1 januari 2004 een bouwvergunning hebt aangevraagd en
waarvoor de aansluiting op het drinkwaternet wordt uitgevoerd na
1 juli 2004.   Architecten, aannemers en installateurs zijn van deze
nieuwe reglementering op de hoogte gebracht.
Bij de aflevering van een bouwvergunning door de gemeente,
krijgt u een informatiemap van de VMW met de nodige aanvraag-
formulieren om u op de controle voor te bereiden.   
Tijdens de bouwfase kan de VMW een beperkte drinkwateraan-
sluiting met 1 tappunt installeren.  Een dergelijke installatie mag
max. 2 jaar in gebruik blijven.  Als de sanitaire installatie van het
nieuwe gebouw klaar is, kan u de basiskeuring aanvragen.  U kan
daarvoor terecht bij de VMW of bij een bevoegd keuringsorganis-
me.
Meer info?  Surf naar www.vmw.be
of bel naar het gratis klantennummer: 0800/40 244.

&

Subsidie traaggroeiende
grassoorten
Geniet meer van je weekend door traaggroeiend gras. 

Het gazon in de tuin: voor velen naast een lust ook een last.
De wekelijkse maaibeurt, het sleuren van kilo’s maaisel, de geur
en het lawaai … het is niet allemaal steeds even plezierig.
Producenten van graszaad hebben hierop ingespeeld door spe-
ciale rassen gazongras te selecteren, die minder snel groeien en
bijgevolg minder snel gemaaid moeten worden.

Het overwegen waard dus voor wie een nieuwe tuin aanlegt, of
het bestaande gazon heraanlegt.   Omdat door traaggroeiende
grassen ook kilo’s afval vermeden worden, heeft INTERZA
beslist om het gebruik van traaggroeiende grassoorten bij
gazonaanleg te subsidiëren. Op voorlegging van uw factuur,
betaalt INTERZA tot 65% van de aankoopkosten van het gras-
zaad terug. Belangrijkste voorwaarde is dat het graszaadmengsel
de uitdrukkelijke vermelding "traaggroeiend" draagt en/of geen
Engels raaigras (Lolium perenne) bevat. 

Traaggroeiend gras heeft nog andere voordelen: je moet het
minder of helemaal niet bemesten, en het is minder vatbaar
voor ziekten. Doordat het gras vooral in de breedte groeit "uit-
stoelen", krijgt onkruid minder kansen. De gifspuit kan bijgevolg
op zak blijven.  

met de steun van de provincie Vlaams-Brabant
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september 2004Berichten voor werkgevers
Ervaringsfonds
Met het Ervaringsfonds kunnen bedrijven gericht aan de slag om
de kwaliteit van de arbeid voor 55-plussers te verbeteren.   Het is
absoluut een noodzaak dat werkgevers en werknemers er zich-
zelf rekenschap van geven dat arbeid geen kwestie van leeftijd is.  
De belangrijkste doelstellingen van het Ervaringsfonds zijn:
1. de werknemers van 55 jaar of ouder aanzetten om aan het

werk te blijven door hen kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden
aan te bieden.

2. de werkgevers aanzetten om hun werknemers van 55 jaar of
ouder kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden aan te bieden.

Je wil meer weten over het indienen van projecten?
• Neem contact op met de interne of externe dienst voor preven-

tie en bescherming op het werk van de onderneming;
• Raadpleeg de website van de FOD raadplegen:

http://www.meta.fgov.be, module "metagids", trefwoord
"Ervaringsfonds";

• Contacteer: 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid,
Ervaringsfonds
Belliardstraat  51,  1040  Brussel
hua@meta.fgov.be 

Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het PWA van Kampenhout kan u eveneens verder helpen inzake
doorverwijzing naar bovengenoemde diensten.

Startbaanregeling voor laaggeschoolde
jongeren
Met de startbaanovereenkomst voor laaggeschoolde jongeren
kan u RSZ-voordelen krijgen: 
• € 1.000/kwartaal: het kwartaal van de indiensttreding + de

7 volgende kwartalen.
• € 400/kwartaal: de volgende kwartalen tot de werknemer

26 jaar geworden is.
Deze bedragen zijn geldig voor een voltijdse aanwerving; indien
de werknemer deeltijds is tewerkgesteld, worden de bedragen in
verhouding verminderd.

Voorwaarden
De laaggeschoolde jongere moet een startbaankaart aanvragen
of indien reeds tewerkgesteld dan moet de aanvraag voor de
kaart bij de RVA toekomen binnen de 30 dagen na de eerste
werkdag.

Meer info bekom je bij:
- PWA Kampenhout

Lieve Thielemans, Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
S 016/65 04 70,  X 016/65 04 53
of via e-mail: pwa.kampenhout@kampenhout.be.
Gesloten van 1 t/m 12 oktober 2004.

- Het Werkloosheidsbureau, Leopoldstraat 25A - 1800 Vilvoorde
S 02/255 01 17.

Belangrijk!
De ACTIVA-regeling is nog steeds van toepassing en kan worden
gecombineerd met andere maatregelen.

Kinderhappening 2004
Op vrijdag 5 november 2004 is het weer zover: de sput-spat-
spetterende Kinderhappening voor alle Kampenhoutse kids van
3 t/m 12 jaar.
Hou de affiches in het oog.   De inschrijvingsformulieren zullen te
vinden zijn op de jeugdwebsite:  www.kampenhout.be/jeugd; de
uitnodigingen krijg je via je juf of meester.
Vrijhouden die datum!

Kinderburgemeester
Tijdens de Parkfeesten van Relst werd weer strijd geleverd voor de
sjerp van Kinderburgemeester.   Bovendien was het een jubileum-
uitgave (20ste verkiezing) waarbij de inrichters kosten noch moei-
te hadden gespaard want als top of the bill stond een live optre-
den van de Ketnetband op de affiche.
Het hele Ketnetgebeuren liep als een rode draad door de verkie-
zing.  Het thema "Hey Ket .. Relstnet" omvatte dan ook heel wat
Ketnetitems die door Peter Van Dessel en Gerrit Stroeykens vlot
en speels aan mekaar werden gepraat.  25 deelnemers van 10,
11 en 12 jaar vertegenwoordigden alle Kampenhoutse deelge-
meenten.  En alhoewel de meisjes numeriek het sterkst aanwezig
waren, was het uiteindelijk Arne Vansteenkiste die het haalde.
Eerste schepen werd Ellen Moysons.
Alle deelnemers en een enthousiaste massa kinderen gingen
daarna uit de bol voor een wervelend optreden van de echte
Ketnetband.

Speelpleintje Nederokkerzeel
Sinds de zomervakantie heeft deelgemeente Nederokkerzeel op
een grasveldje langs de Peperstraat ook een speelpleintje.   
Officiële inhuldiging in aanwezigheid van de kinderburgemeester
gebeurde tijdens Nederokkerzeelkermis op zaterdag 21 augustus
2004.

NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF

Ter gelegenheid van de
voltooiing van de werken
aan de O.L.-Vrouwkerk in
Kampenhout werd een
jaarprogramma aan evene-
menten opgezet onder de
titel "Werk aan de Kerk"

waarbij diverse facetten van het parochiaal en
gemeenschapsleven aan bod komen.  In dit verband
wordt van 10 tot 21 september 2004 een mooie
tentoonstelling opgezet in de kerk zelf., waarbij het
verhaal, de doelstellingen en de werking van alle
deelnemende parochiale instanties, werkgroepen en
verenigingen worden belicht.  Ook u is van harte wel-
kom een kijkje te komen nemen!

TENTOONSTELLING
“PAROCHIELEVEN TE KIJK”

?



INSCHRIJVING HERFSTVAKANTIE 2004
Mijn zoon/dochter: …………….………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………   S: ………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………

1910  Kampenhout

Gaat naar school te:
Gemeenteschool Berg
Kleuterschool Berg
Gemeenteschool Nederokkerzeel
‘t Okkerzeeltje
V.G.S.K. Kampenhout
Parkschool Relst
Gemeenschapsschool "Ter Bronnen" - Kampenhout
Gemeenschapsschool Bukadie

Neemt deel aan de activiteiten van Be    Okee! Kampenhout op de vol-
gende data (omcirkel) :

september 2004
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De Be   Okee! gaat van start met de Herfstvakantie; dus van woensdag
3 t/m vrijdag 5 november 2004 in het school/sportcomplex te Berg,
Gemeentewegel 2.   
Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf woensdag 13 oktober 2004
d.m.v. bijgevoegd inschrijvingsformulier.  Je kan hiervoor terecht op de
Jeugddienst, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout en dit van maandag tot
vrijdag van 8u45 tot 11u45 en op dinsdagavond van 17u tot 20u of via de
website: www.Kampenhout.be/jeugd. De inschrijving is pas na betaling
geldig.  Om organisatorische redenen stoppen de inschrijvingen op
26 oktober 2004!

INSCHRIJVING KERSTVAKANTIE 2004
Mijn zoon/dochter: …………….………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………   S: ………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………

1910  Kampenhout

Gaat naar school te:
Gemeenteschool Berg
Kleuterschool Berg
Gemeenteschool Nederokkerzeel
‘t Okkerzeeltje
V.G.S.K. Kampenhout
Parkschool Relst
Gemeenschapsschool "Ter Bronnen" - Kampenhout
Gemeenschapsschool Bukadie

Neemt deel aan de activiteiten van Be    Okee! Kampenhout op de vol-
gende data (omcirkel) :

Sinds 1 juli 2003 is de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt volle-
dig geliberaliseerd en kan iedereen zelf zijn energieleverancier
kiezen.

Niet iedereen die wil veranderen vindt een nieuwe leverancier.
Soms wil geen enkele leverancier met jou een contract sluiten.  In
dat geval krijg je toch elektriciteit en gas van de netbeheerder.  De
netbeheerder is de eigenaar van de kabels voor elektriciteit en de
leidingen voor gas. De netbeheerder kan je niet zelf kiezen.

De overheid wil dat iedereen elektriciteit en aardgas krijgt en
heeft hiervoor een aantal sociale maatregelen uitgewerkt:

1.  een gratis minimum voor iedereen

2.  het sociaal tarief voor mensen met een laag inkomen.  

Voor wie
Iedereen die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder
hetzelfde dak leeft aan één van de volgende voorwaarden vol-
doet:

• personen met een handicap, d.i.:
- die minstens 65% arbeidsongeschikt zijn
- die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
- die een integratietegemoetkoming krijgen.

• Bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp krijgen;

• Bejaarden met een gewaarborgd inkomen;

• Personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tege-
moetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen
van het OCMW;

• Personen met een leefloon van het OCMW;

• Personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister,
voor beperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krij-
gen van het OCMW.

Als je aan de voorwaarden voldoet, moet je jaarlijks zelf een aan-
vraag doen bij je leverancier.

Wat indien je de factuur niet kan betalen
• Op je elektriciteitsfactuur staat een vervaldatum. Dit is de

datum waarop je factuur ten laatste moet worden betaald.   Je
krijgt minstens 15 dagen tijd om te betalen.  

• Betaal je niet, volgt er een herinneringsbrief.  In die brief staat
o.m. dat je hulp kan krijgen van je leverancier, het OCMW of
van een erkend schuldbemiddelaar.

• Heb je 15 dagen na het versturen van de herinneringsbrief nog
steeds niet betaald, volgt een aangetekende brief met ingebre-
kestelling.  Je krijgt dan nog eens de kans om een afbetalings-
plan aan te vragen.  Zo kan je in schijven afbetalen.  Zo’n afbe-

talingsplan kan je maken met de leverancier, het OCMW of een
erkend schuldbemiddelaar.

• Kies je voor een afbetalingsplan met het OCMW of met een
erkend schuldbemiddelaar dan stuurt de leverancier de gege-
vens door naar het OCMW of naar de schuldbemiddelaar. 
Je moet het afbetalingsplan dan aanvaarden en regelmatig
betalen.

• De leverancier mag het contract voor de levering stopzetten:
- als je de factuur niet betaalt volgens het afbetalingsplan
- als je niet kiest voor een afbetalingsplan.

• Je moet dan op zoek gaan naar een nieuwe leverancier
- vind je die ten laatste 10 dagen voor het einde van je vorige

contract, dan levert de nieuwe leverancier de elektriciteit.
Je schulden bij de vorige leverancier moeten echter ook nog
worden betaald.

- Vind je niet tijdig een nieuwe leverancier dan krijg je een
budgetmeter en levert de netbeheerder de elektriciteit.

Voor verdere inlichtingen of klachten kan je terecht :
• bij de klantendienst van de leverancier voor prijzen, facturen of

opzegging van een contract. 
• bij de netbeheerder voor aansluiting, afsluiting, meterstand,

budgetmeter, stroombegrenzer of pannes.
• als je bij de 2 vorige niet terecht kunt kan je contact opnemen

met de Vlaamse ombudsman (tel 0800 24 050 ) of de VREG
(tel 02 553 13 53) 
of de sociale dienst van het OCMW:
Isabelle Van Passel: 016 314 316
Lydia Schafferaet: 016 314 317
Karen Schoonaert 016 314 319

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat voor de
opvoeding van het kind:
Verklaren zich eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement.

……………………………………… ………………………………………

Naam + Voornaam Naam + Voornaam

Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later worden
gepubliceerd in de Gemeenteberichten.  Indien je geen bezwaar hebt
tegen het publiceren van foto’s waarop je kind staat, gelieve dan hier-
onder je handtekening te plaatsen. Dank u.

……………………………………… ………………………………………

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat voor de
opvoeding van het kind:
Verklaren zich eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement.

……………………………………… ………………………………………

Naam + Voornaam Naam + Voornaam

Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later worden
gepubliceerd in de Gemeenteberichten.  Indien je geen bezwaar hebt
tegen het publiceren van foto’s waarop je kind staat, gelieve dan hier-
onder je handtekening te plaatsen. Dank u.

……………………………………… ………………………………………

ma 27 di 28 woe 29 do 30 vrij 31

D E C E M B E R  2 0 0 4

woe 3 do 4 vrij 5

N O V E M B E R  2 0 0 4

ma 3 di 4 woe 5 do 6 vrij 7

J A N U A R I  2 0 0 5

Ook in de Kerstvakantie staan wij voor jullie paraat van maandag 27 t/m
vrijdag 31 december 2004 en van maandag 3 t/m vrijdag 7 januari 2005.  
Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf woensdag 8 december 2004
d.m.v. bijgevoegd inschrijvingsformulier.  Je kan hiervoor terecht op de
Jeugddienst, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout en dit van maandag tot
vrijdag van 8u45 tot 11u45 en op dinsdagavond van 17u tot 20u of via de
website: www.Kampenhout.be/jeugd.  De inschrijving is pas na betaling
geldig.  Om organisatorische redenen stoppen de inschrijvingen op
21 december 2004!

Hallo kapoenen !
Klaar voor een nieuwe

& &

Sociale maatregelen voor aardgas & elektriciteit
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de kinderen aan het woord
Groen

Stefanie: "Er is toffe leiding en leuke activiteiten."
Nancy: "Leuke spelletjes, leuke leiders die van alles 

met ons spelen!"
Valerie: "Dat je hier om te spelen zoveel plaats 

hebt!"
Isabel: "Ik vind hier alles leuk!"
Jordy: "De leiders zijn tof."

Paars
Kate: "De spelletjes zijn leuk. De monitoren zijn

tof.  Ik vind het leuk dat we allemaal
vriendjes zijn."

Blauw
Jonathan: " Tof ? De leiding, de lokalen, de hoofd-

moni’s. Dat hier vrienden zijn. Je kan goed 
rusten in de lokalen."

Inge Crabbé van de moniploeg verwoordt het enthousiasme
in een versje:

Het Grobbeltje
Op het Grobbeltje is het altijd feest
Zelfs Plop is er al geweest.
Iedereen heeft dolle pret
Zelfs als Thomas koffie heeft gezet.
Of we’r nu zitten of we nu staan
Al de kindjes blijven gaan.
Met ons sjaaltje in de hand 
Komen we door heel het land.
Met een lach op het gezicht en een goed humeur,
Geraken we allen door …

de Grobbeldeur!

Studietoelagen
Studeren kost geld.  Zowel voor het secundair als voor het hoger
onderwijs kan je als ouder voor je studerende kinderen of als je
als student financieel op eigen benen staat, wettelijk samen-
woont, … onder bepaalde voorwaarden studietoelagen ontvan-
gen.  
Je moet in elk geval voldoen aan de opgelegde financiële, natio-
naliteits- en  studievereisten. 

Wanneer indienen
In tegenstelling tot vorige jaren kan je je aanvraag nog indienen
tot 30 juni 2005. Dien je aanvraag volledig in, dan kan je dos-
sier onmiddellijk worden afgehandeld en wordt je studietoelage
of je studiefinanciering ook sneller uitbetaald.   Aanvragen die na
deze datum worden ingediend, verhuizen sowieso naar de prul-
lenmand 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 verschil-
lende 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 2004-2005" aan op

het nummer 0800/302 01
• Neem contact op met het schoolsecretariaat of het CLB

(secundair onderwijs) of de sociale dienst van je onderwijs-
instelling (hoger onderwijs)

• Surf naar: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
mailto: studietoelagen@vlaanderen.be

• Haal de gratis folder op bij het gemeentebestuur en biblio-
theek. 

Water? Water!
Water zou een basisrecht moeten zijn voor alle zes miljard men-
sen op aarde.   Jammer genoeg is dit niet het geval. 1,2 à 1,5 mil-
jard mensen beschikt niet over drinkbaar water.   En dubbel zoveel
mensen hebben geen sanitaire voorzieningen.  De internationale
gemeenschap engageerde zich om er voor te zorgen dat tegen
2015 dit gebrek aan toegang tot drinkwater en sanitair wordt
gehalveerd.    Drie jaar na het aangaan van dit engagement is er
nog geen echte trendbreuk of concrete vooruitgang te bespeuren. 

Drinkbaar water, een schaars goed
Slechts 1 procent van het water op aarde is drinkbaar; water wordt
hierdoor dan ook een kostbaar goed.   De privatisering van drink-
water is een proces dat volop aan de gang is.   Privatisering heeft
lang niet altijd het vooropgestelde resultaat opgeleverd.   Studies
tonen aan dat privé-bedrijven niet noodzakelijk efficiënter zijn dan
andere bedrijfsvormen.   Misbruiken en corruptie worden ook in
de privé-sfeer vastgesteld.   In veel gevallen werd de waterprijs tot
een veelvoud opgetrokken na privatisering, met als gevolg dat veel
mensen water opnieuw uit de rivier halen waardoor cholera weer
opduikt.   Op deze manier dreigt water uiteindelijk het exclusieve
privilege van een bemiddelde klasse te worden.

Water genoeg
We springen niet zuinig genoeg om met ons water.   In België
verbruikt iedereen dagelijks gemiddeld 120 liter water; 43 liter
hiervan gebruiken we om de wc door te spoelen.   Nochtans is
zuiniger met water omspringen ook beter voor de portemonnee
en voor het milieu.   Voor bruikbare tips kan je steeds terecht op
http://www.waterloketvlaanderen.be of bel 0800/99 004.

106
100 en 101 u welbekend in de oren, maar 106?   Ooit al van
gehoord?
Dat is het nummer van Tele-Onthaal.
Al 30 jaar lang kan je bij deze telefonische hulpverleningsdienst
dag en nacht 7 dagen op 7 terecht met al je vragen en proble-
men.    De vrijwilligers van Tele-Onthaal gaan samen met jou op
zoek naar een manier om met je problemen om te gaan, alles
gebeurt op anonieme basis.

Alcoholverslaving hoeft niet het
einde te zijn
AA
Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en
vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop  met elkaar delen om
hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te
helpen bij het herstel van hun alcoholisme.   Het enige vereiste
voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.
Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap:
door eigen bijdragen wordt voorzien in hun behoeften, AA is niet
gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organi-
satie of instelling; wenst zich niet te mengen in enig geschil;
steunt of bestrijdt geen enkel doel.   Het hoofddoel is nuchter te
blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

Alcoholist
Hij of zij die de controle over zijn of haar drinken heeft verloren,
m.a.w. de man of vrouw die niet kan ophouden met drinken na
een paar glazen gedronken te hebben.   Het gaat dus niet om de
hoeveelheid die men kan drinken, maar wel het hoe, waarom
en de manier van drinken …   De alcoholist is een mens waar-
voor alcohol een noodzaak is geworden.  Hij is lichamelijk en
mentaal afhankelijk geworden van alcohol.  Hij/zij is een ver-
slaafde, maar tegelijkertijd een zieke.  Een zieke echter die kan
worden geholpen.  Een alcoholist zal nooit sociaal kunnen drin-
ken, want hij drinkt zich ziek … door te drinken.

Meer info
Bij Anonieme Alcoholisten (AA)
S 03/239 14 15 (hulpverlening 24u/24, 7 dagen op 7)
www.aavlaanderen.org
aavlaanderen@pi.be 

Meer informatie krijg je later nog in de bus of je kan terecht op
www.11.be. 

Wereldfeest
Op zaterdag 13 november 2004 gaat het jaarlijkse
11.11.11.-Wereldfeest door in de sporthal van Berg.

Traditiegetrouw kan je er terecht voor een frisse pint of een
(h)eerlijke (exotische) schotel, ’s namiddags is er kinderani-
matie voorzien, dit alles in afwachting van een fantastische
kwis.



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

Naam & Voornaam: ………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………….

1910 Kampenhout 

S …………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………...

Wil graag mee gaan skiën in de Krokusvakantie 2005.
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Sportweken
... voorbije zomervakantie
Dankzij de enorme waaier aan sporten: hockey, turnen, basketbal,
netbal, bowling, … en de fijne monitoren, waren de voorbije
sportweken toch weer een geweldig succes. 
Doen jullie volgend jaar weer mee?   

Skiën in Eben
Door het grote succes van de vorige edities, organiseert de sport-
dienst wederom een skivakantie voor Kampenhoutse 12- t/m
16-jarigen tijdens de Krokusvakantie van 2005, zij het naar een
andere plaats en met een andere organisatie.   

Bestemming
Het plaatsje Eben in Oostenrijk (± 70 km ten zuiden van
Salzburg).   We skiën in het gebied Amadé met 187 liften en 700
km piste.   Uitstekend geschikt dus voor alle soorten skiërs.

Inbegrepen
Vervoer met luxe autocar, vol pension, skipas, ski- of snowboard-
materiaal, skilessen, transport naar skigebied, verzekering.

Kostprijs: € 590 (iets duurder voor snowboarders).

Om te weten of het initiatief haalbaar is, is het nodig naar de inte-
resse te peilen.  Als je er ook bij wil zijn, stuur of bezorg dan
onderstaand strookje vóór 15 oktober 2004 naar de
gemeentelijke sportdienst (sportfunctionaris Leen Cox)
Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout
S 016/65 99 75,  X 016/65 99 75
of mailto: sport@kampenhout.be.
Hier kan je ook terecht voor bijkomende informatie.

Eindejaarsjogging
Op zondag 19 december 2004 organiseert Joka i.s.m. Spo-re-
ka de eindejaarsjogging, ten voordele van Ons Tehuis Brabant.
Deze vindt plaats in en rond de sporthal van Kampenhout,
Zeypestraat 26.
Het programma ziet er als volgt uit:

Afstand Starttijd
600 m 14u

1.600 m 14u15
5,5 km 15u
11 km 15u

Bijkomende informatie bekom je bij de sportdienst
S 016/65 99 75 of mail naar sport@kampenhout.be.

Veiligheidsdag voor gezinnen
Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) en de
federale dienst Rampenplanning organiseren samen met tal van
hulpdiensten een gratis veiligheidsdag voor het hele gezin op de
terreinen van het PIVO in Relegem (Asse) op zondag 10 oktober
2004 van 10 tot 17u.

Die dag kan je vaststellen hoe professionals en vrijwilligers klaar
staan om je te helpen in nood.  Spectaculaire reddingsacties,
bevrijding uit autowrakken, demonstraties van politie- en leger-
materiaal.   Maar je kan evengoed zelf aan de slag om een brand-
je te blussen of een ritje te maken met een brandweer- of
politiewagen, …  Kortom, voor jong en oud valt er van alles te
bekijken en te doen.  Een aanrader!

De terreinen van het PIVO vind je aan de Relegemstraat 40 te
Relegem (Asse) en zijn vlakbij de Ring en het openbaar vervoer.

Wil je meer weten over deze veiligheidsdag?
Surf dan naar www.vlaamsbrabant.be

Uw geneesmiddelen … klokvast
Geneesmiddelen hebben hun plaats veroverd in de gezondheids-
zorg en zijn er niet meer weg te denken.  Maar het blijven vreem-
de, scheikundige stoffen die vragen om een correct gebruik, op
het juiste tijdstip en gedurende een bepaalde periode.

Daarom bracht de dienst welzijn en gezondheid van de provincie
Vlaams-Brabant een geneesmiddelenkaart uit.  Deze wordt gra-
tis verdeeld via de plaatselijke huisartsen en apothekers of u kan
ze komen ophalen op de dienst welzijn van het gemeentehuis.
De kaart is nuttig voor iedereen die langdurig geneesmiddelen
moet innemen.   Op de kaart kunnen de "vaste" geneesmidde-
len en hun dagelijkse dosis worden genoteerd.  Zo hebben
patiënt en behandelend arts steeds een duidelijk overzicht van
alle geneesmiddelen die -eventueel samen- worden genomen.
Dit kan erg nuttig zijn wanneer nieuwe geneesmiddelen dienen
te worden voorgeschreven.  Sommige geneesmiddelen gaan
immers moeilijk samen; combinaties van geneesmiddelen kun-
nen zelfs gevaarlijk zijn en ongewenste reacties geven.

Er is eveneens plaats voorzien om de geneesmiddelen te
noteren die je niet verdraagt en/of waaraan je allergisch bent.
Het is daarom van belang om je geneesmiddelengebruik met je
huisarts te bespreken en de geneesmiddelenkaart correct te laten
invullen en regelmatig te laten aanvullen door je arts of apothe-
ker.  Je kan er tevens enkele nuttige persoonsgegevens op kwijt.
De geplooide kaart heeft een klein formaat zodat áls je op stap
gaat je ze samen met je identiteitskaart kan opbergen.

Naast deze geneesmiddelenkaart kan je ook -
gratis- een handige pillendoos met aparte
vakjes bekomen op de gemeentelijke wel-
zijnsdienst. Hierin sorteer je netjes de genees-
middelen die je dagelijks moet innemen en
zie je of je je geneesmiddel al genomen hebt. &

Bon voor gratis pillendoosje en geneesmid-
delenkaart

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..

1910  Kampenhout 

Geboortedatum:   …………  /  ………… /  19 ………

S ………………………………………………………………………………………………………………………..

Had graag een pillendoosje
en/of een geneesmiddelenkaart ontvangen.

Handtekening
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I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R
Gelieve uw naam en adres op dit formulier in te vullen. U regelt
de inschrijving door dit formulier ten laatste op 28 september
2004 af te geven en te betalen !

Ondergetekende,

……………………………………………………………………………………………………………………………

(naam + voornaam)

……………………………………………………………………………………………………………………………

(straat + huisnummer)

1910 Kampenhout

wenst deel te nemen aan het Feest van de Derde leeftijd en
Mindervaliden op donderdag 7 oktober 2004 en zal vergezeld
zijn van ……………… personen, zijnde

……………………………………………………………………………………………………………………………

(naam + voornaam)

……………………………………………………………………………………………………………………………

(naam + voornaam)

……………………………………………………………………………………………………………………………

(naam + voornaam)

Wij schrijven in voor:

Middagmaal + showprogramma ………………   x  €  10,00
Showprogramma ………………   x  €  4,00

Handtekening

Er zijn nog steeds kaarten te verkrijgen voor het Seniorenfeest
2004 waarbij het showprogramma zal worden verzorgd door
Jacques Raymond en Ingriani, The Ronald Lee White dancers
begeleid door Jean-Pierre Van Royen, met als titel:

"CHAMPAGNE VOOR IEDEREEN!"    

Deelnemen kost
- € 10,00  showprogramma en warm middagmaal
- € 4,00  showprogramma

Om organisatorische redenen worden niet-inwoners van Kampen-
hout niet toegelaten. 

Inschrijvingen
Vooraf inschrijven is verplicht en kan, met onderstaand inschrij-
vingsformulier, tot 28 september 2004.
Je bezorgt dit formulier, tesamen met het inschrijvingsgeld, op vol-
gende contactadressen:

Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus Voortstraat 53 0474/92 03 31
Freddy Van Dessel Aarschotsebaan 107 0474/95 22 09
Paul Van Roy Liststraat  34 0474/95 22 08
Victor Peeters Wildersedreef 31A 0474/99 13 51
Gwenny De Vroe Sparrendreef 21 0474/99 14 45
Willy Kemps Nederokkerzeelstr. 2 0474/95 22 10

Voorzitters gepensioneerdenverenigingen en vrijwilligers
Sylvain Verdeyen Laarstraat  38 016/65 51 09
Maurits Overloop Kruisstraat  4 016/65 58 92
Gustaaf Meeus Peperstraat 121A 016/65 60 03
Lea Vandermeiren F. Verstraetenlaan  41 016/65 53 87
Mevr. Vandermeiren Bergstraat  45 016/65 73 18
Frans Vanden Broeck Oude Haegestraat 3 016/60 09 66

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 - Kampenhout
Dienst burgerlijke stand, 1ste verdieping 016/65 99 33
Dienst bevolking, gelijkvloers rechts 016/65 99 41

Geen inschrijving zonder voorafgaandelijke
betaling!!

Zorg dat je erbij bent!

&
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Diabetes
Voortaan kan je de pennaalden van je insulinespuiten en de
vingerprikkers om je bloedsuiker te meten in een gratis te ver-
krijgen containertje deponeren.  Gooi nooit de naalden in de vuil-
niszakken!
Elke eerste maandagavond van september, oktober, november
en december kan je gratis een pocketcontainer, tegen eenvoudig
voorleggen van je VDV-lidkaart, afhalen op het volgende adres:
Francinne Kerinckx, Wildersedreef  35 - 1910 Kampenhout:
- elke eerste maandagavond van september, oktober, november

en december tussen 18 en 20u 
- na telefonische afspraak S 016/65 60 08.
Elk nieuw lid van VDV krijgt ook een gratis container.
De volle containertjes geef je af in het gemeentelijk containerpark
of steek je in de groene KGA-bak.

Veel gehoorde misvattingen
• Van griepvaccinatie krijg je griep

Een griepvaccin bevat geen levend influenzavirus en kan dus
geen griep veroorzaken.   Het spuitje doet je lichaam wel ver-
dedigingsstoffen aanmaken, wat soms aanleiding geeft tot
lichte ongemakken, maar het maakt je niet echt ziek.
Wanneer je kort na een griepvaccinatie toch ziek wordt, werd
je waarschijnlijk net vóór de inspuiting door een andere
microbe besmet.

• Ik heb me laten inenten en heb nadien nog nooit zo’n
griep gehad
Soms kan je, ondanks een vaccinatie, toch nog de griep krij-
gen.  Maar met een spuitje zal je altijd veel minder ziek wor-
den dan zonder.   Ook de kans op verwikkelingen en een zie-
kenhuisopname vermindert sterk.

• Een griepvaccinatie maakt je sterker, ook tegen verkoud-
heden
Het griepvaccin werkt alleen tegen "echte" griep, veroorzaakt
door het influenzavirus.   Het heeft helemaal geen invloed op
het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid, bronchi-
tis, keelontsteking, enz.

• Ik krijg nooit griep, dus ik heb geen inenting nodig
Sommige mensen krijgen inderdaad zelden griep, maar zeg
nooit "nooit"!   Als je tot de risicogroep behoort, maak je bij
een griep evenveel kans op ernstige verwikkelingen als de
anderen uit die groep.

• Het vaccin heeft veel bijwerkingen
Allergische reacties komen zelden voor.    Personen die aller-
gisch zijn voor kippeneiwit mogen zich niet laten inenten.
Als je een allergische reactie krijgt van andere vaccins,
bespreek je dat best eerst met je huisarts en apotheker.
Soms treedt rond de inspuitplaats wat roodheid, zwelling of
pijn op, maar die ongemakken verdwijnen na enkele dagen.

Griepvaccinatie
De Vlaamse Logo’s en de Ondersteuningscel Logo’s, het Vlaams
Huisartsenparlement, de Algemene Pharmaceutische Bond,
Ophaco en Omtrent Gezondheid hebben de handen in elkaar
geslagen om samen de bevolking zo ruim en zo juist mogelijk te
informeren over griep.
Wat
Je hebt koorts, er lopen koude rillingen over je rug, je voelt je
plots ziek met hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, een rauwe keel,
droge hoest, … dan is er kans dat je griep hebt.
De beste manier om griep te voorkomen is je op tijd laten vacci-
neren.  Dichtbij elkaar praten, hoesten of elkaar een hand geven
kan al voldoende zijn om het virus door te geven.
Belangrijk
Voor gezonde personen
brengt een griepaanval
weinig problemen met zich
mee.  Na ongeveer een
week uitzieken zijn ze weer
genezen.  Personen met
een verminderde weer-
stand lopen beduidend
meer gevaar om verwikke-
lingen te krijgen; in sommi-
ge gevallen met dodelijke
afloop.
Griepvaccinatie is daarom ook sterk aan te raden bij:
• 65-plussers;
• mensen met een zwakkere gezondheidstoestand: hart-,

long- en diabetespatiënten;
• iedereen die de risicopersonen kan besmetten: personeel

van verzorgingsinstellingen en rusthuizen, mensen die in
nauw contact komen met de risicopersonen, of met hen
onder hetzelfde dak wonen.

Ook wanneer je een andere chronische ziekte hebt of een
bepaalde behandeling ondergaat, is het mogelijk dat je meer
vatbaar bent voor griep.   Bespreek jouw risico met je huis-
arts en apotheker.
En nu …
Je haalt het vaccin op voorschrift van je huisarts bij je apotheker.
Bewaar het vaccin meteen in de koelkast, anders wordt het waar-
deloos.
Een griepvaccin kost maximum € 10.
De ziekteverzekering betaalt het vaccin voor bijna de helft terug
wanneer je ouder bent dan 65 jaar of lijdt aan een chronische
aandoening.
Griepvaccinatie: praat erover met je huisarts!!   Vaccineren is de
boodschap!   Dit doe je best jaarlijks tussen half oktober en half
november.

SENIORENFEEST Feest derde leeftijd en mindervaliden
donderdag 7 oktober 2004
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24 september 2004

SEPTEMBER 2004
t/m 21.09.2004
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout: tentoonstelling

"Parochieleven te kijk!"
Zondag 19.09.2004
• Chiro Kampenhout: Startdag.

Viering en spelnamiddag
Donderdag 23.09.2004
• Consultatiebureau K&G: Babymassage 10u.

Inschrijvingen: J. Schepers 016/65 72 38
Vrijdag 24.09.2004
• Chiro Kampenhout: Kinder- en strandfuif
Donderdag 30.09.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30

OKTOBER 2004
Zaterdag 2.10.2004
• OTB: 22ste Herfstfeesten 
Zondag 3.10.2004
• OTB: 22ste Herfstfeesten
• Wandeling Torfbroek Berg.  9u30 parking

Natuurpunt.   Laarzen aanbevolen
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout: Ziekenzorgdag
Donderdag 7.10.2004
• Feest 3de leeftijd & mindervaliden - sporthal

Kampenhout.  Met o.a. Jacques Raymond,
Ingriani & The Ronald Lee White Dancers.
Inschrijven verplicht

Zaterdag 9.10.2004
• Jong Cantabile Berg: optreden Plane Vanilla (o.a.

Raf Van Brussel) - Sporthal Berg.
• K.F. De Eendracht Kampenhout: Herfstconcert.

Deuren: 19u, begin: 19u30   
• Eetfestijn L.R.V. (Ruiterij Nederokkerzeel) van 18u

tot ... - Gemeenschapsscholen Ter Bronnen
Zondag 10.10.2004
• Eetfestijn L.R.V. (Ruiterij Nederokkerzeel)

van 11u30 tot 16u - Gemeenschapsscholen
Ter Bronnen

Zaterdag 16.10.2004
• K.F. De Toonkunst Berg: Berg in Concert, sporthal

Berg.  Aanvang 20u30
Zondag 17.10.2004
• K.F. De Eendracht Kampenhout: Familie-Eetdag,

zaal Pax van 11u30 tot 20u.
Maandag 18.10.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Turnen 19u15-20u15 en

fitheid met verschillende mogelijkheden van
20u30-21u30

Donderdag 21.10.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Koken - Gerechten met

een verhaal om 19u30
Zondag 24.10.2004
• Gemeenteschool Nederokkerzeel - Ontbijtbuffet

à volonté - van 8u tot 12u in de Parochiezaal
Donderdag 28.10.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30

NOVEMBER 2004
Maandag 1.11.2004
• Allerheiligen Gemeentehuis gesloten

Dinsdag 2.11.2004
• Allerzielen Gemeentehuis gesloten

Woensdag 10.11.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling

gemeenteschool Berg van 18u tot 20u30

Donderdag 11.11.2004
• Wapenstilstand Gemeentehuis gesloten

Zaterdag 13.11.2004
• 11.11.11.-Wereldfeest - sporthal Berg

Zondag 14.11.2004
• Sint Hubertusviering - weide Kerkwegel en

Fazantendal in Berg

Maandag 15.11.2004
• Dag van de Dynastie  Gemeentehuis gesloten

Zaterdag 20.11.2004
• NV.A: Witlooffestijn - Gemeenschapsscholen Ter

Bronnen van 18u30 tot 22u
• De Nacht van Kampenhout

Zondag 21.11.2004
• Vzw Het Project: Aperitiefconcert -

Saxofoonkwartet.   Den Ast om 11u.
• NV.A: Witlooffestijn - Gemeenschapsscholen Ter

Bronnen van 11u30 tot 15u

Donderdag 25.11.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30

Zaterdag 27.11.2004
• Cantabile: Concert St. Servaas Berg om 20u

Zondag 28.11.2004
• Handelaarverbond MVGK: Sinterklaasstoet

Start: 13u

Dinsdag 30.11.2004
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling

vergaderzaal OCMW van 18u tot 20u30

DECEMBER 2004
Woensdag 1.12.2004
• Bloedinzameling van Relst van 18u tot 20u30

Donderdag 2.12.2004
• KVLV Nederokkerzeel: Koken - Feestgerechten

Donderdag 16.12.2004
• Consultatiebureau K&G: Babymassage 10u.

Inschrijvingen: J. Schepers 016/65 72 38
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30

Zaterdag 18.12.2004
• O.-L.-Vrouwparochie Kampenhout: "Geen plaats

in de herberg!" – VGSK & catechesekringen
vieren Advent

Zondag 19.12.2004
• Eindejaarsjogging

JANUARI 2005
Zaterdag 8.01.2005
• Burgemeestersbal

Donderdag 13.01.2005
• KVLV Nederokkerzeel: Koken - De wereld op je

bord - 19u30

Zaterdag 15.01.2005
• Gemeenteschool Nederokkerzeel: Schoolfeest

- Sporthal Berg - deuren 16u30 - aanvang 17u
Zondag 23.01.2005
• K.F. De Toonkunst Berg: Mosselfeest - sporthal

Berg vanaf 11u30
Vrijdag 28.01.2005
• O.-L.-Vrouwparochie: "Kampenhout zingt en

musiceert"

Volgende activiteiten worden wekelijks / maan-
delijks ingericht:

• YOGA: KVLV Kampenhout: Iedere maandag van
19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK

• TURNEN: - KVLV Nederokkerzeel:
iedere maandag van september t/m eind novem-
ber. Turnen van 19u15 tot 20u15 en fitheid met
verschillende mogelijkheden van 20u30 tot
21u30. in de parochiezaal.
- KVLV Relst: elke dinsdag van de maand van
20u tot 21u in de turnzaal van de parkschool
- Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u
herenturnen en van 21u tot 22u damesturnen
55+ elke maandag van 14u tot 15u
- KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot
21u

• 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.

• WERELDDANSEN:
KVLV Nederokkerzeel: elke maandagavond van
januari t/m maart om 19.30u in de parochiezaal
van Nederokkerzeel.


