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Februari 2007

Maart 2007

Zaterdag

Donderdag

Donderdag

23.12.2006

• St. Servaesstraat Berg: Kersthappening.
Beginnend met openluchtmis bij Kerststal om
16u30.

Donderdag

28.12.2006

• Vrienden van den Daal: Mettevieavond, vanaf
18u pastorie Berg

Zaterdag

30.12.2006

• 2de Antizjélwandeling om 14u St. Servaeskerk
Berg

Januari 2007
Maandag
• Nieuwjaarsdag

Vrijdag

1.01.2007
Gemeentehuis gesloten

5.01.2007

• Landelijke Gilde Berg: Nieuwjaarsreceptie & voorstelling activiteiten 2007, gemeenteschool Berg

Zaterdag

6.01.2007

• Burgemeestersbal, Sporthal Zeypestraat
Kampenhout
• KVLV Buken: Nieuwjaarsdrink

Woensdag

10.01.2007

• KVLV Buken: Bloemschikken, Trefpunt om 19u30

Donderdag

11.01.2007

• KVKV Kampenhout: Bloemschikken, zaal Pax

Zaterdag

13.01.2007

• Het Klimtouw: schoolfeest

Dinsdag

16.01.2007

• KVLV Buken: Kookles (2), Trefpunt om 19u30

Woensdag

17.01.2007

• KVLV Relst: Juwelen maken, Park van Relst om
19u30

Donderdag

18.01.2007

• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken, parochiezaal om 19u30
• KVLV Relst 50+: Feestelijk koken, Park van Relst
13u30

Zondag

21.01.2007

• K.F. De Toonkunst: Mosselfeest, sporthal Berg van
11u30 - 19u30

Woensdag

24.01.2007

• KVLV Berg Creatief: Decoraties in papier-maché
19u30
• KVLV Relst: Kookles “Witloof”, Park van Relst
19u30

Donderdag

25.01.2007

• KVLV Buken: Crea (1), Trefpunt om 19u30

Zaterdag

27.01.2007

• De Toverberg: Schoolfeest

Dinsdag

30.01.2007

• KVLV’s groot-Kampenhout: film “Denis van Rita”

Woensdag

31.01.2007

• KVLV Relst: Bloemschikken, Park van Relst om
13u30 en 19u30
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1.02.2007

• KVLV Buken: Kookles (3), Trefpunt om 19u30

Zaterdag

3.02.2007

• KVLV Berg: Teerfeest
• VGSK Kampenhout: Jaarlijkse eetdag, zaal Pax

Zondag

Zondag

Maandag

4.02.2007

• KVLV Nederokkerzeel: Laat je tuin geuren,
parochiezaal om 14u30
• VGSK Kampenhout: Jaarlijkse eetdag, zaal Pax

Maandag

5.02.2007

Woensdag

Vrijdag

8.02.2007

• KVLV Buken: Crea (2), Trefpunt om 19u30
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken, zaal Pax
• KVLV Nederokkerzeel: “Bakken met Peter
Balcaen: typisch Belgisch”, parochiezaal 19u30

Vrijdag

9.02.2007

• ‘t Okkerzeeltje: Kaas- en wijnavond, 35-jarig
bestaan autonome kleuterschool

Zaterdag

10.02.2007

• Park van Relst: Parkrestaurant vanaf 18u
• Free Podium, sporthal Berg
• ‘t Okkerzeeltje: Kaas- en wijnavond, 35-jarig
bestaan autonome kleuterschool

Zondag

11.02.2007

• Park van Relst: Parkrestaurant van 11u30 tot 14u

Maandag

12.02.2007

• KVLV Berg: Kookles om 13u30

Woensdag

14.02.2007

• KVLV Berg Creatief: Decoraties in papier-maché
19u30

Donderdag

15.02.2007

• KVLV Kampenhout: Borduren, zaal Pax
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken
• KVLV Relst 50+: Op adem komen, Park van Relst
13u30

Vrijdag

16.02.2007

• KVLV Relst: Bowlen

Dinsdag

20.02.2007

• Landelijke Gilde Buken: Bakharing op de bbq
vanaf 17u30. T.v.v. ’t Sleutelke.
Reservatie R. Tonné: 016/60 32 66

Zondag

25.02.2007

• KVLV Kampenhout: Krokusfeest, zaal Pax

Dinsdag

27.02.2007

7.03.2007

• KVLV Buken: Bloemschikken, Trefpunt om 19u30

Woensdag

Donderdag

5.03.2007

• KVLV Kampenhout: 50+ namiddag, zaal Pax om
14u

Donderdag

• KVLV Buken: Bloemschikken, Trefpunt om 19u30
• KVLV Relst: Handmassage, Park van Relst 19u30

4.03.2007

• Zaal Pax: Eetdag van 11u30 tot 15u

• KVLV Kampenhout: 50+ namiddag, zaal Pax om
14u

7.02.2007

1.03.2007

8.03.2007

• KVLV Kampenhout: Bloemschikken, zaal Pax

9.03.2007

Zaterdag

10.03.2007

• 30 jaar Balletschool Attitude: optreden om 19u,
sporthal Zeypestraat Kampenhout

Zondag

11.03.2007

• 30 jaar Balletschool Attitude: optreden om 15u,
sporthal Zeypestraat Kampenhout
• KVLV Kampenhout: Snoeien
• KVLV Relst: Feestvergadering

Maandag

12.03.2007

• KVLV Berg: Stevig op beide benen - 13u30

Donderdag

15.03.2007

• KVLV Kampenhout: Borduren, zaal Pax
• KVLV Relst 50+: Getuigenissen over gezondheid
in de Derde Wereld, Park van Relst 13u30

Zaterdag

17.03.2007

• De Toverberg: Boekenbeurs

Zondag

18.03.2007

• De Toverberg: Boekenbeurs
• KVLV’s Kampenhout: Weduwen en alleenstaanden 60+ (Kampenhout): “Geef ze een pluim en
mensen krijgen vleugels”

Dinsdag

20.03.2007

• KVLV Buken: Zwemmen

Woensdag

21.03.2007

• KVLV Kampenhout: Vilten, zaal Pax

Donderdag

22.03.2007

• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken, parochiezaal om 19u30

Vrijdag

23.03.2007

• Het Klimtouw: Vastenactie

Zaterdag

24.03.2007

• KVLV Relst: Brusseldag

Dinsdag

27.03.2007

• KVLV’s Buken & Kampenhout: ontmoeting met
professor Rik Torfs, Wijgmaal om 19u30

Woensdag

Woensdag

28.02.2007

KAMPENHOUT

• KVLV Nederokkerzeel: Handmassage & ontspanning, parochiezaal 19u30

• KVLV Buken: Kookles (4), Trefpunt om 19u30
• KVLV Kampenhout: “Laat je tuin geuren”, zaal Pax
• KVLV Berg Bloemschikken: Bloemen & groendecoraties voor buiten 19u30
• KVLV Relst: Bloemschikken, Park van Relst om
13u30 en 19u30

GEMEENTEBERICHTEN

• De Toverberg: Infoavond “Leren leren”
• KVLV Kampenhout: Borduren, zaal Pax

28.03.2007

• KVLV Berg Bloemschikken: Bloemen & groendecoraties voor buiten 19u30
• KVLV Relst: Bloemschikken, Park van Relst om
13u30 en 19u30
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januari / februari / maart

NIEUWJAARSWENS

3

Vaarwel 2006

Vaarwel 2006, welkom 2007

BURGERZAKEN

5

Welkom 2007

Geboortes / Huwelijken / Huwelijksjubilarissen / Overlijdens

BURGERLIJKE STAND

6-9

Overlijden ... wat je kan regelen / Mogelijkheden tot grafbehoud

CULTUUR

10

Cultuurprijs 2007 / Poëziewedstrijd

GEMEENTE

10 - 11

Dienst opvanggezinnen / De Kampenhoutse website ... /
Mettevieavond / Verkiezingsuitslag Kampenhout

GEMEENTERAAD

12 - 13

Gemeenteraad september 2006 / Gemeenteraad oktober 2006 /
Gemeenteraad november 2006

JONGLOOF

10

Kinderhappening 2006

NUTTIG

14

Valpreventie / Fonds voor abeidsongevallen / Ligt de roes op de loer ... /
Kinderzitjes verplicht in de auto

OCMW

16 - 17

Je hoort het de mensen reeds geregeld zeggen “het is weer bijna Nieuwjaar, niet te geloven!!”
2006 is voor vele mensen inderdaad snel voorbij gegaan. Meestal is dit het gevolg van een
tamelijk druk bestaan. Het besef “tijd” wordt dan soms wel eens vergeten ….
Hoe dan ook, 2007 staat voor de deur.
In naam van het gemeentebestuur en alle personeelsleden wens ik u het allerbeste voor
het nieuwe jaar. Ik wens u heel veel mooie momenten toe, momenten om te koesteren.
En als het even kan ook heel veel warme menselijke contacten. Familie, vrienden, buren,
… vergeet ze niet! Zij kunnen in onderlinge contacten wonderen verrichten!

NIEUWJAARSWENS

IN DIT NUMMER

ACTIVITEITENKALENDER

Bij het einde van deze legislatuur wens ik ook de gemeente- en OCMW-raadsleden die
er op 31.12.06 mee stoppen te danken voor hun jarenlange inzet ten dienste van de
bevolking. Ieder van deze mensen had tijdens hun bestuursperiode dezelfde doelstelling “hoe kunnen we de maatschappij in Kampenhout het best organiseren?” De
benadering verschilde soms, maar het eindresultaat lag nooit ver uit mekaar.
Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan Marcel Verhoeven, Freddy Van
Dessel en Willy Kemps. Jarenlang hebben zij in grote mate het beleid mee
bepaald in Kampenhout. De ene als burgemeester; de anderen als schepenen
en/of OCMW-voorzitter. Hun beleid is duidelijk merkbaar in onze gemeente!

Heb je recht op een verwarmingstoelage?

OPGEPAST BRANDGEVAAR

17

Dank u, Marcel.
Dank u, Freddy en Willy.

Veiligheidstips voor Kerstmis en Nieuwjaar

ONDERWIJS

18

Gemeentescholen actief / Muziekschool
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19

De verbeterings- en aanpassingspremie

Op dinsdag 2 januari leggen de nieuwe raadsleden en schepenen de eed
af. Op vrijdag 5 januari gebeurt dit voor de OCMW-raad. Ik wens de
nieuwe gemeente- en OCMW-raad een goede samenwerking toe ten
dienste van de inwoners. In een volgende uitgave meer hierover.
Een fijne Kerst en een gelukkig nieuw jaar!

SPORT

20

Kampioenenviering / Skiën in Eben

TOERISME

21

Namens het College van Burgemeester en Schepenen
J. Meeus

Week van de smaak / Wandelen

WELZIJN

22 - 23

Als je partner drinkt / Koolstofmonoxide, een sluipend moordenaar /
Rookvrij, smaakvol / Damiaanactie
december 2006
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(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):

Openingsuren administratieve gemeentediensten:

Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke
- Hoofd technische dienst J. Vannoppen
- Werkleider R. Schoevaerts
- Wachtdienst
- Loods

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

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
-

maandag 25 december 2006: Kerstmis
dinsdag 26 december 2006: 2de Kerstdag
maandag 1 januari 2007: Nieuwjaarsdag

De gemeentediensten zijn op vrijdagen 22 en 29 december 2006 en op
woensdag 3 januari 2007 telefonisch niet meer bereikbaar vanaf 12u

De administratieve diensten zijn verspreid over 3 adressen:
Gemeentehuisstraat 16
Bevolking
Burgerlijke stand
Cultuur
Financiële dienst
Informatie
Ontvangerij

99
99
99
99
99
99

41
31
72
62
31
61

Pensioenen
Personeel
Secretariaat
Toerisme
Welzijn

016/65
016/65
016/65
016/65
016/65

99
99
99
99
99

42
26
21
71
31

F. Wouterslaan 8
Informatica
016/65 99 25
Ruimtel. ordening 016/65 99 01

Milieu
Stedenbouw

016/65 99 04
016/65 99 06

Sporthal, Zeypestraat 26, jeugd- en sportdienst

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
Openingsuren:
maandag
16u - 20u
dinsdag
16u - 20u
woensdag
14u - 18u

016/65 99 79
bibliotheek@kampenhout.be
donderdag
vrijdag
zaterdag

16u - 19u
17u - 19u
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 vóór sluitingstijd.

Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout

december 2006

016/31 43 10
016/65 75 60

KaStZe:
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel
02/759 78 72
kastze@pandora.be
Wijkwerking Kampenhout:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
Openingsuren:
maandag tot vrijdag
dinsdagavond

016/65 99 74

14u - 17u
10u - 12u30 en 13u - 17u
13u - 17u

016/31 48 40

8u45 - 11u45

Dokters
Apothekers

17u - 20u

016/58 90 00
0900/10 500

• Andere nuttige noodnummers
Medische spoeddienst/Brandweer
Federale politie
Brandweer Vilvoorde
Brandweer Haacht (Leuven)
Rode Kruis Vlaanderen
Antigifcentrum
Aidstelefoon
Kankerfoon
De Druglijn
Zelfmoordpreventie
Holebifoon
Tele-Onthaal
Card Stop (bij verlies van uw bankkaart)
IVEG (gas)

Overzicht burgerlijke stand
Felicitaties en blijken van oprechte deelneming namens het
gemeentebestuur ook aan diegenen en nabestaanden die
wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen
zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

Geboortes (augustus - september ‘06)
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Dorpsstraat 9 - algemeen nummer
Rusthuis Molenstee, Gemeenteplein 1

• Wachtdiensten

Bibliotheek
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• OCMW

• Politie

016/65
016/65
016/65
016/65
016/65
016/65

Openingsuren:
woensdag
donderdag en vrijdag
zaterdag en zondag
Gesloten op feestdagen

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

100
101 (112 voor gsm’ers)
02/251 00 23
016/22 33 33
105
070/245 245
078/15 15 15
078/15 01 51
078/15 10 20
02/649 95 55
09/238 26 26
106
070/344 344
03/820 05 00

VMW (water)

016/30 13 40

PBE (elektriciteit)

016/62 99 99

BURGERZAKEN

WEGWIJZER

• Noodnummers

Gemeente

Edward Cloet & Vanessa Trogh
Bart Raes & Ann Frederickx
Samuel Flémal & Beatrice De Greef
Carl Decremer & Jo Tuerlinckx
Frederik Dehing & Stéfanie Vloebergs
Joeri Van Steenweghen & Nancy Callens
Jan Coosemans & Mariska Davies
Jimmy Martens & Charlotte Blancke
Michiel Zwaenepoel & Véronique Goossens
Pascal Goovaerts & Els De Becker
Cedric Van Uffel & Evelyne Ponnet
Wim Kemps & Wendy De Keyzer
Koen Janssens & Karlien De Jonge
Rachid Ihadten & Nadia Dawdi

1/08/2006
1/08/2006
3/08/2006
4/08/2006
6/08/2006
10/08/2006
10/08/2006
15/08/2006
19/08/2006
23/08/2006
24/08/2006
24/08/2006
28/08/2006
30/08/2006

Menno
Benjamin
Margaux
Jacques
Julie
Dean
Jago
Emma
Ellen
Jelle
Enno
Lena
Bastiaan
Samy

Luk Laureyssens & Caroline Van den Borre
Peter Hansoul & Cindy Billet
Bram Boulanger & Kelly Fillet
Sven Olbrechts & Patricia Vingerhoets
Gert Boulangé & Katie Van Lindt
Jan Rommens & Ellen Schoevaerts
Ronny De Ceuster & Jenny Gielens
Richard Bertrand & Helena Verdeyen
Patrick Rowies & Catherine De Jaeger
Frederic De Clercq & Annemie Lenaerts
Bruno Van Noten & Anja De Vroe
Geert Nevens & Katrien Corbeels
Dirk De Lathouwer & Anne Widart
Rudy Dekempeneer & Sandra Degroef
Tierens Koenraad & Inge Vermeesch
Axel Mommerency & Soraya Desloovere
Guy Laureys & Sara De Coster

1/09/2006
1/09/2006
1/09/2006
4/09/2006
6/09/2006
9/09/2006
12/09/2006
13/09/2006
15/09/2006
20/09/2006
21/09/2006
21/09/2006
23/09/2006
27/09/2006
28/09/2006
28/09/2006
29/09/2006

Ella
Jenno
Lies
Alec
Lisa
Emma
Hannes
Kwinten
Axelle
Yaro
Kaat
Merel
Oscar
Dana
Lotte
Utah
Jinte

Huwelijken

(september - oktober ‘06)

Onze oprechte gelukwensen aan volgende kersverse paren:
Francis Grieden & Margareta Van Nerum
Hans Hujoel & Aline Ghijselings
Gerrit Thielemans & Sarah Vandenbroeck

22/09/2006
30/09/2006
30/09/2006

Jurgen Van Dessel & Nancy Peeters
Ronny Verdeyen & Cindy Buekenhout
Danny Esseldeurs & Beatrice Verelst

7/10/2006
7/10/2006
14/10/2006

Huwelijksjubilarissen
(september - december ‘06)
Diamanten:
Frans Janssens & Maria Pardon
Petrus Van Ransbeek & Gabriella Verbruggen
Arthur L’Heureux & Maria Artoos
Gouden:
Albertus Vanderhulst & Alice Peeters
Augustinus Vandenwijngaert & Isidora Verdeyen
Marcel Heremans & Augusta Van Horenbeeck
Joannes Van Der Mosen & Nelly Willems
Franciscus Liekens & Bertha De Keyser
Felix Vandermeiren & Margaretha Schoevaerts
Adriaan Op de Beeck & Paula Deleus

Overlijdens (mei - november ‘06)
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
ons dit jaar ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij diegenen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde
onze meest oprechte deelneming aan en wensen hen veel
sterkte toe, ook aan diegenen die hun dierbaren liever niet
gepubliceerd zagen:
Justina Van Boxel

20/05/2006

Mauritius Mathijs
Elisa Segers

3/10/2006
8/10/2006

Daniel Van Lersberghe*

14/11/2006

Overlijden Daniel Van Lersberghe
Op 14 november jl. overleed Daniel
Van Lersberghe. Daniel was van
1965 tot 1982 actief in de Kampenhoutse gemeenteraad en lag mee
aan de basis van belangrijke beslissingen die de huidige gemeente
Kampenhout maakte tot wat ze nu is.
Wij bieden zijn echtgenote en familie
onze deelneming aan.
december 2006
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Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een ernstig verlies. Je kan zelf reeds een aantal zaken voorbereiden door in alle rust en sereniteit na te denken over deze thematiek en uw wensen, verwachtingen kenbaar
te maken, hetzij onder vorm van een laatste wilsbeschikking, een testament, een overeenkomst met een
begrafenisondernemer, … of uw naasten in te lichten. Zo neemt u bij hen later een grote last weg.
We zetten een aantal mogelijkheden voor u op een rij.
Sommigen hebben een wettelijk karakter en
moeten dan ook strikt worden nageleefd:

A. Wetenschappelijk onderzoek
Je kan je lichaam na overlijden kosteloos afstaan en het ter
beschikking stellen van de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt een verklaring
opgemaakt. In Vlaanderen kan je bij volgende centra
terecht:
• KUL - Vesalius Instituut
Minderbroedersstraat 12 te 3000 Leuven
S 016/33 66 81 (rechtstreeks) of 016/33 22 11 (via
UZ Gasthuisberg)
• VUB - Dienst Anatomie
Laarbeeklaan 103 te 1090 Brussel - S 02/477 43 17
• UA - Anatomie van de mens en embryologie
Groenborgerlaan 171 te 2020 Antwerpen
S 03/218 03 90
• RUG - Dienst anatomie en embryologie
Godshuizenlaan 4 te 9000 Gent - S 09/264 53 07
In bepaalde gevallen kan het lichaam worden geweigerd
(pas na 48u in instituut, na autopsie, wegens medische
redenen, …). Na bepaalde tijd wordt het lichaam vrijgegeven om het een definitieve rustplaats te geven, eventueel in de woonplaats. De kosten van lijkbezorging vallen
ten laste van de nabestaanden, evenwel met vrije keuze
van begrafenisondernemer.

B. Orgaandonatie
Er is een groot tekort aan beschikbare gezonde organen
waardoor tal van patiënten niet tijdig kunnen worden
geholpen. De wettelijke regeling in België terzake is dat
iedereen wordt bereid geacht organen/weefsels te willen
afstaan. Familieleden in eerste graad kunnen hun veto
stellen behalve indien betrokkene ofwel uitdrukkelijk schriftelijk verzet heeft aangetekend of toestemming heeft verleend d.m.v. een schriftelijke verklaring neergelegd bij de
gemeentelijke bevolkingsdienst.
Deze beslissing is
herroepbaar. Bij minderjarigen kunnen de ouders verzet
aantekenen.
Dit valt automatisch weg als de jongere
18 jaar wordt.
Vzw de maakbare mens informeert over orgaandonatie en
spoort mensen aan hun familie te vertellen dat ze donor
willen worden. Op de site www.demaakbaremens.org kan
u een erg interessant informatieboekje downloaden dat u
een ruimere kijk geeft op de problematiek van orgaandonatie.
Verdere info bekom je ook bij je huisarts of bij
www.beldonor.be - S 02/524 97 97

C. Testament
In een testament kan je bepalingen opnemen aangaande:
a) het lichamelijk bezit (vb. wat er met je lichaam moet
gebeuren nà overlijden)
b) het niet-lichamelijk bezit (goederen, eigendommen)
Deze wilsbeschikking wordt pas van kracht na het overlijden en is herroepbaar tijdens het leven.
Voor verdere info neem je best contact op met je notaris.
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D. Laatste wilsbeschikking inzake

lijkbezorging / asbestemming en levensbeschouwelijke rituelen
Je kan bij de dienst burgerlijke stand van je woonplaats
laten registreren wat er na overlijden met je lichaam moet
gebeuren én/of volgens welk levensbeschouwelijk ritueel
je uitvaartplechtigheid moet verlopen. Dit is de zogenaamde “laatste wilsbeschikking”.
Deze gegevens worden opgenomen in het rijksregister.
Ook bij eventuele verhuizing blijven deze gegevens
bewaard en worden ze automatisch mee doorgestuurd. Bij
een overlijden vraagt de begrafenisondernemer, vooraleer
verdere schikkingen te treffen, eerst bij de gemeente een
attest inzake laatste wilsbeschikking op. Je bent dus zeker
dat wat jij wil effectief zal worden uitgevoerd. Een dergelijke laatste wilsbeschikking is bindend maar herroepbaar
tijdens het leven. Nabestaanden hebben hier geen verhaal
tegen.
De ondertekenaar moet zijn/haar identiteitskaart kunnen
voorleggen. Ingeval van ongeschiktheid van de ondertekenaar is een medisch attest verplicht.

menlijk schriftelijk verzoek is van diegenen waarmee de
overledene een gezin vormde én van alle bloed-/aanverwanten in eerste graad. Dit kan niet met terugwerkende kracht voor de niet-vervallen asbewaringen en
asbegravingen die er nu op het kerkhof zijn.
Bij het ter beschikking stellen van de volledige as aan de
nabestaanden is diegene die de as in ontvangst neemt
er verantwoordelijk voor. Bij uitstrooiing, begraving of
bewaring op een perceel dat niet je eigendom is, moet
de eigenaar hiervoor zijn schriftelijke toestemming
geven. Dit kan nooit op het openbaar domein.
Indien de familie wil dat de as toch een laatste rustplaats
op de gemeentelijke begraafplaats krijgt, kunnen zij
onder de hierboven vermelde voorwaarden een gedeelte van de as in een ashouder individueel bekomen. De
asdeling gebeurt uitsluitend in het crematorium.

BURGERLIJKE STAND

BURGERLIJKE STAND

Overlijden … wat je al kan regelen

Lijkbezorging en asbestemming
Inzake lijkbezorging zijn er 2 mogelijkheden nl. begraven
of cremeren.
Begraven kan alleen op het kerkhof, al dan niet in
geconcedeerde (= “gekochte”) grond. Bovengrondse
begravingen worden niet toegelaten.
Als je voor cremeren opteert, zijn er 7 verschillende
mogelijkheden van asbestemming:
• op de begraafplaats of in zee:
1. asverstrooiing in de Belgisch territoriale zee
2. begraving op het kerkhof (in urnenveld of grafkelder)
3. bijzetting in het columbarium op het kerkhof
4. asverstrooiing op het kerkhof
• als de as wordt meegegeven aan de familie
5. bewaring
6. begraving
7. verstrooiing
Indien er geen laatste wilsbeschikking is, kan de as toch
(gedeeltelijk) worden meegegeven aan de nabestaanden op voorwaarde dat er vóór de crematie een gezadecember 2006
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Hiernaast zie je een modelformulier inzake
laatste wilsbeschikking. Je hebt volgende
keuzemogelijkheden:
- 1 optie uit wijze van lijkbezorging
(nrs. 1 t/m 8)
- 1 optie uit levensbeschouwelijke
rituelen (nrs. 9 t/m 16)
- of de combinatie van beiden.
Inlichtingen
Meer info bekom je op de dienst burgerlijke
stand
mevr. H. Kemps - S 016/65 99 31 of
huguette.kemps@kampenhout.vera.be

“Iets anders” kan je niet onder vorm
van deze wettelijk voorziene laatste
wilsbeschikking laten registreren of
regelen. Hiervoor neem je best
contact op met een begrafenisondernemer (zie verder onder punt E).

BURGERLIJKE STAND

BURGERLIJKE STAND

Levensbeschouwelijk ritueel
Je kan onder vorm van een laatste wilsbeschikking
bepalen dat je uitvaartplechtigheid moet verlopen volgens de Katholieke, Protestantse, Anglicaanse,
Orthodoxe, Joodse, Islamitische Godsdienst
of eventueel volgens de Vrijzinnige of
Neutrale Filosofische overtuiging.

E. Uitvaartregeling en uitvaartverzekering
Ook met de uitvaartsector kan je rechtstreeks reeds één en
ander regelen. Dit geeft je natuurlijk een bijkomende
zekerheid en kan een geruststellend effect hebben. Er zijn
twee mogelijkheden:
• Overeenkomst met begrafenisondernemer
Meer en meer mensen contacteren op voorhand een
begrafenisondernemer om hun uitvaart te bespreken.
Je persoonlijke wensen kunnen in grote lijnen of héél
gedetailleerd op papier worden gezet. Dit kan alle facetten van een uitvaart omvatten. Een dergelijke overeenkomst wordt opgemaakt in meerdere exemplaren
(belanghebbende, vertrouwenspersoon, ondernemer).
• Uitvaartverzekering
Sommigen willen ook de financiële kant van hun latere
uitvaart geregeld zien. Dat is mogelijk en men kan zich
hiervoor nu ook verzekeren. Er bestaan twee soorten
uitvaartverzekeringen.
Een korte toelichting :
-

Natura verzekering
Hier worden alle diensten geleverd door uw verzekeringsmaatschappij, maar die verzekeringsmaatschappij is ook eigenaar van een groep begrafenisondernemers waardoor de vrije keuze van ondernemer wel degelijk in het gedrang komt en men dus
ook afhankelijk is voor de kwaliteit van de geleverde
diensten.

-

Financiële verzekering
Je krijgt de keuze tussen een niet-geïndexeerd of
geïndexeerd contract met een meerwaarde. De premiebetaling wordt gespreid over 10 jaar of 15 jaar,
met maandelijkse of driemaandelijkse aflossingen
(naar keuze) ofwel betaal je een éénmalige premie
(alles wordt betaald en je kapitaal brengt nog intrest
op).

Mogelijkheden tot grafbehoud
Voor de graven waar bekendmakingsberichten inzake
verstrijken begraving-/concessietermijn werden aangebracht, kan onder bepaalde voorwaarden een aanvraag
tot grafbehoud worden ingediend.

De uiterste datum is 1 augustus 2007.
Hou hier rekening mee!
Meer inlichtingen:
Huguette Kemps (Burgerlijke Stand) - S 016/65 99 31
of mailto: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Hoe dan ook, zorg dat je goede afspraken maakt en dat
de vrije keuze van begrafenisondernemer gegarandeerd
blijft.
Een interessante site in verband met het uitvaartwezen
is www.varu.be (Varu = Vlaamse Autonome Raad voor
het Uitvaartwezen).
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De Cultuurraad van Kampenhout reikt in 2007 i.s.m. het
gemeentebestuur voor de 6de maal de Kampenhoutse
Cultuurprijs uit. De winnaar ontvangt een aandenken en een
cheque ter waarde van € 200. Alle genomineerden krijgen
een aandenken.
De jury wordt gekozen uit de leden van de algemene vergadering van de Cultuurraad (maart 2007).
Inschrijven
Als inwoner van onze gemeente, als lid van een vereniging of
als lid van de cultuurraad mag je één of meerdere kandidaten
voordragen.
Ongetwijfeld ken jij iemand die zich de laatste jaren bijzonder
verdienstelijk maakte op cultureel gebied en dit in al zijn facetten.
Iedere voordracht moet wel worden gemotiveerd waarom,
volgens jou, deze persoon of vereniging voor de Cultuurprijs
2007 in aanmerking komt.
Uiterlijk op 15 februari 2007 dienen alle voordrachten toe te
komen op het secretariaat van de Cultuurraad, t.a.v. Claudine
Moyson, Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout
mailto: claudine.moyson@kampenhout.vera.be

Poëziewedstrijd
Ben je geboren tussen 1996 en 1998?
Woon je in
Kampenhout of ga je hier naar school? Hou je van poëzie?
Aarzel dan niet en doe mee aan:

De 3de Kampenhoutse Poëziewedstrijd
Een organisatie van de Cultuurraad i.s.m. het gemeentebestuur van Kampenhout.
Nieuwsgierig?
Vraag meer inlichtingen aan je leerkracht of bij de cultuurdienst S 016/65 99 72
Opgelet! Afsluitingsdatum is 15 maart 2007.
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Verkiezingsuitslag Kampenhout

De Kampenhoutse website …

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober laten hun
sporen na. Er is een akkoord gesloten tussen CD&V en VLD,
die samen 15 van de 21 zetels innemen. De oppositie wordt
gevormd door N-VA, SP.a, Groen!+ en Vlaams Belang, met
respectievelijk 1, 1, 1 en 3 zetels in de gemeenteraad.
In de volgende editie meer over de samenstelling van het
schepencollege, OCMW-raad, bevoegdheidsverdeling, zitdagen, en dergelijke meer.

Verkozen kandidaten

CD&V
Jean Meeus
Greet Willems
Kris Leaerts
Stefaan Peremans
Stefan Imbrechts
Victor Peeters
Danielle Eeckeleers-Van Meldert
Johnny Aerts
Edith Van Ingelgom-Grauwels
Walter Merckx

Aantal voorkeurstemmen

Plaats

1.837
539
538
430
396
373
339
329
328
289

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VLD
Gwenny De Vroe
Eric Tytgat
Sonia Vranckx
Paul Van Roy
Walter Van Roost

825
235
183
160
100

1.
2.
3.
4.
5.

N-VA
Rudi Van Ingelgom

140

1.

SP.A
Raph Van Gouberghen

182

1.

Groen!+
Erik Torbeyns

164

1.

Vlaams Belang
Marleen Fannes
Filip Beelen
Dirk Adriansens

553
165
130

1.
2.
3.

de

… is de 4 beste site van Vlaanderen.
Dit blijkt uit een rapport van Indigov, spin-off van de
K.U.Leuven en gespecialiseerd onderzoeksbureau op vlak van
E-Governement en de Informatiemaatschappij.
Voor de vijfde maal (vorige edities in 2005, 2004, 2000 en
1999) voerden de onderzoekers een doorlichting van 327
websites van Vlaamse en Brusselse gemeenten uit. Deze studie is de laatste jaren uitgegroeid tot dé standaard betreffende eGovernment en lokale besturen en geeft een gedetailleerde doorlichting van alle gemeentelijke websites in
Vlaanderen en Brussel.
We geven u even de top 10:
Gemeente

Score

Gemeente

Score

Zomergem
Leuven
Mortsel
Kampenhout
Zoersel

175,1
165,75
165,26
163,89
163,58

Gent
Evergem
Brugge
Knokke-Heist
Oostende

163,01
161,28
160,28
156,45
154,11

Met onze welgemeende dank aan webmaster Erik Heymans!!
Zonder hem hadden we dit resultaat niet bekomen.

Dienst opvanggezinnen
De dienst opvanggezinnen organiseert kwaliteitsvolle dagopvang van kinderen voor ze naar de basisschool gaan, in de
vertrouwde familiale sfeer van onthaalouders uit de onmiddellijke omgeving. De dienst organiseert eveneens buitenschoolse opvang.

Op zoek naar een opvanggezin?

GEMEENTE

CULTUUR

Cultuurprijs 2007

Dan kan je bij ons terecht! Wij organiseren in Kampenhout en
de verschillende deelgemeenten kleinschalige opvang (een
onthaalouder mag maximum vier voltijdse kindjes bijhouden).
Hierdoor blijft de opvang persoonlijk. Wil je meer informatie?
Contacteer ons dan op onderstaand adres!

Onthaalouders gezocht in Kampenhout
Omdat de vraag naar kinderopvang groot is, zijn we op zoek
naar onthaalouders. Je vangt thuis kindjes op terwijl de ouders
gaan werken. Je krijgt een sociaal statuut; dit betekent o.a. dat
je zelf pensioenrechten kan opbouwen, een opvanguitkering
krijgt als kindjes buiten jouw wil niet naar de opvang komen,
een uitkering krijgt als je ziek bent of tijdens moederschapsrust, … De dienst zorgt eveneens voor praktische ondersteuning.

Wens je meer informatie?

Mettevieavond
Sinds 2 jaar organiseren de “Vrienden van den Daal” uit Berg
een “Mettevieavond”. Mede door het grote succes van de
vorige edities werd ook dit jaar beslist hiermee door te gaan
op donderdag 28 december 2006, aan de pastorij van Berg.
Bedoeling is dat mensen elkaar terug leren kennen; het jachtige leven, de verstedelijking, … werkt het sociaal gevoel zeker
niet in de hand. Wie kent er tegenwoordig nog zijn buren, de
Bergse verenigingen? Vandaar de idee om iedereen samen
te brengen rond een gezellig vuur; een “mettevie”.
Iedereen is welkom in de tent vanaf 18u op de weide naast
de pastorie te Berg. Warme & koude hapjes & drankjes zijn te
bekomen. Voor de muzikale toets zorgen ENKK (Vlaams plezant groepje) en enkele vrijwilligers van de fanfare van Berg.
Wie wil kan vrijblijvend deelnemen aan verschillende spelletjes. Dus, doe op 28 december uw winterfrakske aan en kom
eens langs!

Contacteer dan de dienstverantwoordelijke:
Isabelle Znamensky, Hanswijkstraat 1 te Boortmeerbeek
Tel: 015/52 07 23 op maandag van 9u tot 12u
of via email op LKOboortmeerbeek@kvlv.be

In Kampenhout kan je ook nog terecht bij:
Mini crèche
Tik-Tak, Tiendeschuurstraat 41 - S 016/65 74 15
Erkend kinderdagverblijf
’t Speelnestje, Tiendeschuurstraat 17 - S 016/65 15 27
Het Huis van Mini, Dorpsstraat 9 - S 016/31 43 24
Zelfstandige onthaalouders
Beullens Marina, Stokstraat 2A - S 016/65 53 94
De Schelmpjes, Kwerpseweg 14 - S 0476/60 45 34
Goovaerts Christiane, Wippeweide 3 - S 0473/23 13 53
Vermeiren Katty, Langestraat 50a - S 016/65 07 90
december 2006
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Lonen muziekleraars schooljaar 2006-2007
De vaste vergoeding welke voor het volledige schooljaar
2006-2007 wordt toegekend aan de leraren van de muziekschool bedraagt € 13,275/uur.
Vaststelling gunningswijze leningen ter financiering
van buitengewone uitgaven 2006
Het lastenboek voor de leningen van het dienstjaar 2003 voldoet perfect aan de noden van het bestuur; hierin werd de
mogelijkheid voorzien om de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via herhalingsopdracht toe te passen.
Zodoende bestaat er geen aanleiding - voor het aangaan van
leningen dienstjaar 2006 - om de voorwaarden van de
opdracht wijzigen.
Ontwerp wegen- en rioleringswerken in deel van
Kerkwegel
Het ontwerp voor wegen- en rioleringswerken in de Kerkwegel
(deelgemeente Berg) werd goedgekeurd. De kosten worden
geraamd op € 354.346,08 (incl. btw) waarvan € 227.040,77
ten laste zijn van het OCMW van Mechelen en € 127.305,31
van het Kampenhouts gemeentebestuur. De opdracht zal
worden gegund volgens openbare aanbesteding.
Dienstverleningscontract – collector Weesbeek fase 2
goedgekeurd
Tijdens de gemeenteraad van 14 april 2005 werd het principe goedgekeurd voor het uitvoeren van een gemeentelijk
aandeel bij de collector Weesbeek fase 2. Nu werd gemeld
dat er in het gemeentelijk aandeel enkele grondinnemingen
dienen te gebeuren en om de onderhandelingen - die nodig
zijn voor deze grondinnemingen ten laste van de gemeentedoor Aquafin te laten gebeuren werd het standaard - dienstverleningscontract ondertekend.
De nodige kredieten kunnen worden voorzien op de tweede
begrotingswijziging van 2006.
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Bijkomende plaatsing van aandelen bij PBE
Ingevolgde de vijfjaarlijkse aanpassing van het aantal aandelen
E en T door de raad van bestuur van de PBE, dient de
gemeente 5 bijkomende aandelen te onderschrijven ten
bedrage van € 15,50. De nodige kredieten voor de volstorting van de bijkomende plaatsing van de aandelen worden
voorzien bij de eerstkomende begrotingswijziging.
Kennisgeving PV kasnazicht
De gemeentelijke kastoestand per 30.06.2006 ziet er als
volgt uit:
Synthese balans algemene rekening
Algemeen totaal:
€ 71.829.751,10
Detail van de rekening classe 5
B1: financiële rekeningen
€ 8.913.231,86
B2: interne fin. Rekeningen
0
€ 8.913.231,86
Globaal saldo:
Detail van de rekeningen classe 5
C1: individuele rekeningen
€ 8.913.231,86
C2: interne indiv. Rekeningen
0
Synthese – controletabel:

Gemeenteraad 19.10.2006

Gemeenteraad 9.11.2006

Jaarverslag
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.
De gemeenteraad nam kennis van het jaarverslag 2005 zoals
opgesteld door de informatiedienst.
De integrale tekst van het jaarverslag 2005 kan worden
nagelezen op www.kampenhout.be.

Afgevaardigden aangeduid
De gemeenteraad duidde voor bepaalde Algemene
Vergaderingen van intercommunales - waar de gemeente
Kampenhout deel van uitmaakt (o.a. Havigis, Haviland,
Havicrem, Iveg)- de afgevaardigden aan.

€ 8.913.231,86

Afkoppelen Leibeek van de riolering van de Nieuwe
Kassei
Het ontwerpdossier voor het uitvoeren van het afkoppelen
Leibeek van de riolering in de Nieuwe Kassei (deelgemeente
Nederokkerzeel), waarvan de kosten worden geraamd op
€ 58.459,82 (incl. 21% btw) en waarvan € 34.961,44 wordt
gesubsidieerd wordt goedgekeurd. Het dossier wordt gegund
via openbare aanbesteding en wordt gefinancierd met kredieten die dienen voorzien te worden op de tweede begrotingswijziging van 2006.

Inplanting m.b.t. het ombouwen van een verlichtingspaal met zend- en ontvangststation
De gemeenteraad geeft een gunstig advies aan Belgacom
Mobile nv voor de inplanting m.b.t. het ombouwen van een
verlichtingspaal tot light pole met draadloze telecommunicatie-apparatuur langsheen de Haachtsesteenweg, indien er
wordt voldaan aan de “Kaderovereenkomst betreffende de
oprichting van mono-operator basisstations langsheen primaire wegen II en secundaire wegen”.

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD

Gemeenteraad 14.09.2006

Herstelling dak pastorie Nederokkerzeel
Het dak van de pastorie in deelgemeente Nederokkerzeel
moet worden hersteld. Geraamde kostprijs bedraagt:
€ 15.000 (incl. btw).
Het krediet zal worden voorzien op
de tweede begrotingswijziging 2006.

Meerkosten bij beschrijvend bodemonderzoek oude
gemeentelijke loods
De eerste fase van het afperken van het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) van de oude gemeentelijke loods is
afgerond.
Aangezien de verontreiniging nog niet volledig
kon worden afgeperkt, dringt een 2de fase zich op.
De gemeenteraad besliste een bijkomend bedrag van
€ 2.100 (excl. btw) te voorzien om de meerkosten voor de
opmaak van het BBO te kunnen dekken.
Ontwerpdossier buitengewone onderhoudswerken
goedgekeurd
Het ontwerpdossier voor het uitvoeren van buitengewone
onderhoudswerken 2006 (Heystraat, Hutteweg, Egellaan,
Kapelstraat, Frijselstraat, Tiendeschuurstraat, St. Servaesstraat,
Broekstraat, Neygenbaan, Rusthuisstraat) en het veiligheidsen gezondheidsplan werden goedgekeurd.
De kostprijs bedraagt € 264.370,27 (incl. 21% btw).
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13

NUTTIG

Valpreventie

Fonds voor arbeidsongevallen

Ouderen zijn er vaak van
overtuigd dat advies over
valpreventie op hen niet
van
toepassing
is.
Nochtans komen elk jaar 1
op 3 van de 65-plussers
die thuis wonen ten val!
En dit gebeurt vaker in vertrouwde ruimtes binnen in
huis dan buiten op straat!
Vallen is geen logisch gevolg van ouder worden. Wel word je
steeds meer en meer kwetsbaar voor de gevolgen van een
val. Ongeveer de helft van de ouderen die vallen houdt hieraan een lichamelijk letsel over. Eén op de 10 keer is dit een
breuk.
Soms kunnen mensen zo bang zijn om te vallen dat ze niet
meer alleen een bad durven nemen of buiten komen. Op
deze manier lopen ze het gevaar sneller geïsoleerd en afhankelijk voor zorg te raken.
Nochtans kunnen veel valpartijen voorkomen worden!
Eigenlijk heeft valpreventie één groot doel en dat is mensen
zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn.
Op de website www.valpreventie.be kan je terecht voor tips,
info en brochures om vallen te voorkomen, je huis (of dat van
je ouders) indien nodig aan te passen en de risico’s goed in
te schatten.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen, een openbare instelling
onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken, houdt van
september tot juni zitdagen in Mechelen & Brussel. Iedereen
kan er terecht met alle vragen en voor inlichtingen i.v.m.
een arbeidsongeval.

Ligt de roes op de loer …
Denk aan veilig vervoer
Net als vorig jaar legt De Lijn extra feestbussen in om de overgang van oud naar nieuw veilig en
zonder veel ongelukken te laten verlopen.
Feestvierders die naar Leuven willen trekken en graag ook
terug thuis geraken kunnen instappen via omrit 12; dit is de
bestaande nachtlijn 358 die wordt uitgebreid als volgt:
Kortenberg, Nossegem, Steenokkerzeel en Kampenhout,
Dorp.
Meer info bekom je op www.delijn.be
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• Mechelen, Stadhuis (vergaderzaal), Grote Markt
S 015/29 76 91
elke 2de maandag van de maand van 10u30 tot 12u30
• Brussel, Troonstraat 100
S 02/506 84 93 of 02/506 84 94
elke donderdag van 9 tot 12u30 en van 13u15 tot 16u

NIEUWSBRIEF
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Kinderhappening 2006
Op 3 november was het weer zover, alle Kampenhoutse kinderen tot 12 jaar werden getrakteerd op 2 spetterende
shows. Kleuters mochten zich verheugen aan een poppentheater, een clown en een goochelaar.
Kinderen vanaf de lagere school kregen de kinderrevue
“Foetsjie” voorgeschoteld met Arthur (van Schuif Af !!).

Kinderzitjes verplicht in de auto
Sinds 1 september 2006 moeten kinderen kleiner dan
1,35 meter met een aangepast beveiligingssysteem worden
vastgeklikt. Het betreft kinderzitjes die een Europees homologatielabel R44/03 of R44/04 dragen.
Kinderen groter dan 1,35 meter mogen met een zitje met
beveiligingssysteem of met de gordel worden vastgemaakt.
Een ruggensteun is een aanrader voor kleinere kinderen, maar
is geen verplichting mits het verhogingskussen de juiste
homologatielabels draagt.
Wil je met de wagen 3 kinderen vervoeren, maar heb je
onvoldoende plaats voor een derde zitje, dan mag een kind
ouder dan 3 jaar en kleiner dan 1,35 meter toch met een
veiligheidsgordel worden vastgeklikt. Kinderen ouder dan
drie en kleiner dan 1,35 meter mogen enkel vooraan mee in
een auto met een kinderbeveiligingssysteem. Tot en met
9 mei 2008 mag je - bij wijze van overgangsmaatregel - ook
achterin een derde kind onder de drie jaar met een autogordel vervoeren, nadien moet dit via een beveiligingssyteem.
In taxi’s en bussen moeten alle passagiers de gordel dragen
op de plaatsen waar die aanwezig zijn.
Nog vragen?
Bel dan naar 02/244 15 11 of surf naar www.ikbenvoor.be

Tot volgend jaar ...

• Ja, als je tot één van de volgende categorieën behoort:
categorie 1: jij of een lid van jouw gezin, heeft recht op een
verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, met andere woorden, je ontvangt deze tegemoetkoming als:
• WIGW (weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde,
wees)
• kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
• langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan
50 jaar;
• rechthebbende op een inkomensgarantie voor ouderen
(IGO, GIB);
• rechthebbende op een uitkering voor gehandicapten;
• leefloongerechtigde;
• rechthebbende op een financiële maatschappelijke hulp
equivalent aan het leefloon.
en het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden mag niet hoger liggen dan € 13.512,18 verhoogd met
€ 2.501,47 per persoon ten laste:
• bruto-inkomen van alle gezinsleden telt mee;
• persoon ten laste ben je als je netto-jaarinkomen kleiner is
dan € 2.610 (gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor de kinderen niet meegeteld) en als je onder hetzelfde dak woont
als de aanvrager.
categorie 2: jouw gezin beschikt over een laag inkomen: het
jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden mag
niet hoger liggen dan € 13.512,18 verhoogd met
€ 2.501,47 per persoon ten laste.
• bruto-inkomen van alle gezinsleden telt mee;
• kadastraal inkomen van alle onroerende goederen (behalve de gezinswoning) telt mee;
• persoon ten laste ben je als je netto-jaarinkomen kleiner is
dan € 2.610 (gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor de kinderen niet meegeteld) en als je onder hetzelfde dak woont
als de aanvrager.
categorie 3: jij of een lid van jouw gezin heeft een dossier
collectieve schuldenregeling of een dossier schuldbemiddeling en OCMW Kampenhout heeft vastgesteld dat je jouw
verwarmingsfactuur niet kan betalen.
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• en als je jouw woning verwarlt met één van de volgende brandstoffen:
huisbrandolie in bulk, huisbrandolie aan de pomp, verwarmingspetroleum(c), bulkpropaangas
voor elke levering tussen 1 september 2006 en 30 april 2007.
Niet voor: AARDGAS via aansluiting op het stadsdistributie
net,
PROPAANGAS in GASFLESSEN en BUTAANGAS in
GASFLESSEN
• en als de prijs die op jouw factuur (BTW inbegrepen)
staat, gelijk is aan of hoger is dan:
€ 0,4000 per liter

• en als de aanvraagdatum respecteert:
Een aanvraag voor een verwarmingstoelage moet gebeuren
binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Waar en wanneer aanvragen?
Bij OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9,
1910 Kampenhout
Alleen op de speciale zitdagen:
• din. 16-1-2007 van 13 tot 18u30
• ma. 12-2-2007 van 13 tot 16u
• din. 13-3-2007 van 13 tot 18u30
• do. 19-4-2007 van 13 tot 16u
• din. 15-5-2007 van 13 tot 18u30

Wat meebrengen?
cat. 1, 2 en 3:
• identiteitskaart
• SIS-kaart en een recent kleefbriefje mutualiteit
samenstelling gezin: document door jou af te halen op de
bevolkingsdienst
• factuur van levering (*)
cat. 1 en 2:

• dan heb je recht op een verwarmingstoelage
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de aard van de
brandstof en van de gefactureerde prijs per liter. Dit bedrag
kan schommelen tussen 0,03 en € 0,13 per liter. De toelage
is voor maximum 1500 liter en voor een totaalbedrag van
maximum € 195 per winter per gezin. Voor personen die zich
verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook
genoemd lamppetroleum) gekocht aan de pomp, is een
forfaitaire toelage voorzien van € 100.

• inkomstenbewijzen:
- laatste aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar
2005 - inkomen 2004
• van alle gezinsleden
- laatste loonfiche, attest sociale uitkering
- recent rekeninguittreksel met inkomstbewijs
• kadastraal inkomen:
laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing
cat. 3:
• collectieve schuldenregeling:
beschikking van toelaatbaarheid en verzoekschrift (met
overzicht vaste kosten)
• schuldbemiddeling:
attest van schuldbemiddeling met verklaring dat verwarmingsfactuur niet betaald kan worden
(*) Indien je in een gebouw met meerdere appartementen
woont, vraag je een kopie van de factuur en een attest met
vermelding van het aantal appartementen waar de factuur
betrekking op heeft, aan de eigenaar of beheerder van het
gebouw.

Enkele veiligheidstips voor
Kerstmis en Nieuwjaar
Zo brandt de kerstboom niet!
• Koop enkel een kerstboom die nog niet zo lang uit de
grond is gehaald.
• Kies liefst een kerstboom met wortel en een kluit aarde.
Geef de boom bijna dagelijks water.
• Verwijder de boom zo snel mogelijk eens hij zijn naalden
verliest.
• Ook brandende kaarsen in de buurt van een kerstboom
zijn gevaarlijk. Een droge boom brandt immers in
10 seconden op!
• Koop als kerstversiering producten die moeilijk branden.
Gebruik nooit “engelenhaar” of andere versieringen uit
plastiek.
• Elektrische lampjes worden best op de takken vastgeklemd, zodat ze de naalden niet raken.

OPGEPAST BRANDGEVAAR

OCMW

Heb je recht op een verwarmingstoelage?

• Gebruik nooit kaarsen bij kerststukjes vervaardigd uit
dennentakken.
Veilig omgaan met vuurwerk!
• Koop vuurwerk enkel en alleen bij een winkelier met
vergunning. Dat is een garantie voor kwaliteit.
• Koop enkel vuurwerk met een begrijpbare gebruiksaanwijzing en lees dit vooraf. Bij het afsteken van vuurwerk is
het buiten immers donker!
• Koop liefst siervuurwerk (zonnen, fonteinen). Knalvuurwerk (voetzoekers, zevenklappers) is ronduit gevaarlijk.
• Steek vuurwerk altijd buiten aan, liefst op een afgelegen
plek.
• Houd iedereen op min. zes meter afstand.
ken vuurwerk steeds naar een veilige plek.

Gooi ontsto-

• Plaats vuurpijlen in buizen die stevig en verticaal in de
grond steken.
• Ontsteek vuurwerk met een aansteeklont, sigaar of sigaret.
Nooit met een lucifer of aansteker! Houd daarbij de arm
gestrekt, buig het lichaam nooit over het vuurwerk en steek
elke stuk afzonderlijk aan.
• Vuurwerk dat weigert te ontbranden mag je nooit opnieuw
proberen aan te steken.
december 2006
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Sinds 19 mei 2006 werden de inkomensgrenzen van de verbeterings- en aanpassingspremie voor woningen verhoogd:
€ 25.000 voor bewoners (i.p.v. € 20.000), € 50.000 voor
verhuurders die hun woning voor min. 9 jaar verhuren via een
sociaal verhuurkantoor (i.p.v. € 46.000). Per persoon ten
laste mag er vanaf nu € 1.300 bijgeteld worden.

De verbeteringspremie
d
nodig
uitge
n
u
n
h
e
rd
et
rs we aken m een
e
d
u
h
m
o
r
groot
t doo
ing te
Onze n wandel zoektoch ezeld van
e
e
rg
om e d. Op d den zij ve
n
r
i
e
k
n
w
i
.
te
kle
ins
meen
de Pr
de ge witje en
uw
Snee

at
eel w h
t
l
a
r
v
Nede
hout
mpen eren van je aan
a
K
n
kind
zoek
buite
Ook
. De n een be .
n
e
v
le
m
te
te be el brach e museu
e
k
z
s
i
r
e
W
k
ok
en
uske
het S

Volgende instapdatum voor
de kleuterschool:
maandag 8 januari 2007
Er is nog een plaatsje vrij. Wil je met je kleuter al een kijkje
komen nemen ?
Bel gerust voor een afspraak met onze kleuterschool:
S 016/65 69 33

En verder op de gemeentelijke schoolkalender:
• 13 januari 2007: Schoolfeest Het Klimtouw.
• 27 januari 2007: Schoolfeest De Toverberg.
• 1 maart 2007: Infoavond “Leren Leren”, door oudercomité De Toverberg
• 17 & 18 maart 2007: Boekenbeurs De Toverberg
• 23 maart 2007: Vastenactie Het Klimtouw
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Afvaardiging algemene
vergadering muziekschool
In september en oktober 2006 werd de nieuwe procedure tot
het verkiezen van afgevaardigden van de ouders en de leerlingen op de Algemene Vergadering van de Muziekschool
ingezt zoals bepaald door Hoofdstuk II, Artikel 7 § k van de
statuten van de gemeentelijke muziekschool van
Kampenhout en het schoolreglement dat de procedure
beschrijft.
De kandidaten werden automatisch verkozen aangezien het
aantal kandidaten gelijk was aan het aantal mandaten.
Afgevaardigden van de ouders zijn:
Ingrid De Weerdt-Struelens
Carine Vanderbist-Corbeels.
Afgevaardigden van de leerlingen zijn:
Filip Lucas
Eric Bonckaert.
Bovenvermelde personen zullen uw stem zijn op de
Algemene Vergadering vanaf april 2007. Hun contactgegevens kunnen worden opgevraagd bij de verantwoordelijke
leerkracht.

Voor onderstaande werkzaamheden kan je een verbeteringspremie aanvragen. Om van die premie te kunnen genieten,
moet je geldige facturen voorleggen voor een bedrag dat min.
het dubbele is van de premie.
•
•
•
•
•
•
•

dakwerkzaamheden (premie = € 1.250)
buitenschrijnwerk (premie = € 1.250)
werkzaamheden aan gevels (premie = € 1.500)
optrekkend vocht behandelen (premie = € 750)
badkamer & wc installeren (premie = € 750)
elektrische installatie vernieuwen (premie = € 750)
CO-vergiftiging bestrijden: plaatsen van een geiser type C
(premie = € 250), max. 3 individuele kachtels plaatsen
(premie = € 250/toestel), een rookkanaal bouwen (premie = € 500)

Aanvragen
Je kan de premie aanvragen zodra de werkzaamheden
voltooid zijn en als je al in de woning woont. De facturen
mogen nog geen jaar oud zijn.
Binnen een periode van 10 jaar kan je drie keer een premie
aanvragen. Je mag wel geen twee aanvragen indienen voor
hetzelfde bouwonderdeel. Voor de woning mag ook geen
tussenkomst in de leningslast voor renovatiewerken of een
renovatiepremie verleend zijn.
Meer inlichtingen
• dienst ruimtelijke ordening:
S 016/65 99 02 of 016/65 99 06
• Wonen-Vlaanderen, Blijde Inkomststraat 103-105
3000 Leuven, S 016/24 97 77 - S 016/22 60 74 16
• De Vlaamse Infolijn S 0800/302 01
• De websites van: www.vlaanderen.be/bouwenenwonen
en www.premiezoeker.be

RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERWIJS

De verbeterings- en aanpassingspremie

Gemeentescholen actief ...

De verbeteringspremie voor te kleine woningen
Is je woning te klein voor je gezin, dan kan je een verbeteringspremie aanvragen om ze te verbouwen.
Enkel de
verbouwingen aan de woonkamer, de keuken en de slaapkamer(s) komen hiervoor in aanmerking. Deze premie
bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en
wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt
max. € 1.250 en min. € 600.

De aanpassingspremie
Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoefte van een
inwonende zestigplusser of gehandicapte, dan kan je hiervoor
een aanpassingspremie aanvragen. Deze aanpassingspremie
bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en
wordt afgerond naar het lagere tiental.
De premie bedraagt max. € 1.250 en min. € 600.
december 2006
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Skiën in Eben

Week van de Smaak ook in Kampenhout !

Vrijdag 26 januari 2007 worden alle Kampenhoutse
Kampioenen gevierd tijdens de jaarlijkse Kampioenenviering.
Ken je iemand die in 2006 een Kampioenstitel heeft behaald
-jong of oud?- dan kan hij of zij zich kandidaat stellen.
Daarnaast worden ook kandidaten met een bijzondere staat
van verdienste in de bloemetjes gezet.

Ook dit jaar organiseert de sportdienst
SPOREKA opnieuw een skivakantie in de
krokusvakantie. Jongeren tussen 12 en
16 jaar kunnen deelnemen aan dit sportieve
avontuur.

Van 16 tot 25 november 2006 werd met de steun van de
Vlaamse Regering de 1ste editie van de Week van de Smaak in
Vlaanderen georganiseerd.

Laat ons weten wie je wil lauweren en waarom.
Wat is
zijn/haar bijzondere bijdrage aan de Kampenhoutse sportwereld?

#

INSCHRIJVING KAMPIOENENVIERING 2006
Club:

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

Sport:

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

Leeftijdscategorie:
Niveau of reeks:

Inschrijven kan nog op dinsdag 19 december 2006 van 18 tot
20u. Wil je later inschrijven, neem dan contact op met Ina
Menten op de sportdienst. Zij geeft alle geïnteresseerden
graag wat meer informatie.
S: 016/65 99 75 of ina.menten@kampenhout.vera.be

Vanuit de toeristische dienst Kampenhout werd een actie naar
scholen opgezet. Klassen uit het 5de en 6de jaar lager onderwijs
werden aangemoedigd om tijdens de Week van de Smaak
een museumbezoek te brengen. Dit gebeurde via het onderwijstijdschrift Klasse en persoonlijke uitnodigingen.
Het Witloofmuseum werd van 16 tot 24 november een
‘levend museum’. De kinderen kropen in de huid van een
echte witloofboer of -boerin.

Na een korte introductie over het ontstaan van witloof en de
teeltwijze mochten ze zich verkleden. Opgedeeld in kleine
groepjes gingen ze aan de slag. Alle bewerkingen die het witloof ondergaat mochten ze eigenhandig uitvoeren.
Op hun knieën in de laag langden ze het witloof. In het witloofkot werd het gekuist. Vervolgens gingen ze wegen, verpakken en verkopen aan de veilingklok. Uiteraard mocht het
degusteren niet ontbreken. Ze maakten hapjes klaar en
mochten proeven van witloofsoep.

TOERISME

SPORT

Kampioenenviering

In totaal namen driehonderd enthousiaste kinderen deel aan
deze actie!

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Naam van de kampioen:

…………………………………………………………………………

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

Geboortejaar:
Adres:

…………………………………………………………………………………………………..

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

1910 Kampenhout
S:

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

@:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Omschrijving van de huldiging:

…………….……………………………………………….

………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kandidaturen in te leveren bij de gemeentelijke sportdienst,
Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout.
Alle kandidaturen moeten binnen zijn voor 15 januari
2007!
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Wandelen…
Met een laagstaande zon in je ogen, met frisse regendruppels in je gezicht door de Kampenhoutse wandelwegen
trekken, … nu doen!
Verschillende bewegwijzerde wandelwegen zijn zeer de
moeite waard! Folders hierover vind je in het toeristisch
infokantoor “Witloofmuseum” of op het gemeentehuis.
Vergeet op 30.12.2006 om 14u de “Antizjèlwandeling”
niet!! Vertrek aan de Sint Servaeskerk te Berg (waterdicht
schoeisel aantrekken!); de moeite waard en hartversterkend!
december 2006
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België telt zo’n 500.000
probleemdrinkers. Volgens
de gezondheidsenquête
2004 woont ± 60% samen
met een partner. Vaak hebben deze partners het
moeilijk: ze voelen zich
machteloos, beschaamd,
schuldig of angstig.
Lichamelijke of psychische
klachten zijn legio. Vier op
tien zijn slachtoffer van
geweld.

Koolstofmonoxide, een sluipend
moordenaar in huis
Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door
CO-vergiftiging.
CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas
dat normaal gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding
van hout, kolen, gas, mazout, enz. Zelfs bij een geringe aanwezigheid in de lucht kan er een CO vergiftiging optreden.
Vooral kinderen zijn er gevoelig voor; de gevolgen bij hen zijn
dan ook ernstiger.

Alcohol. Bekijk het eens nuchter.

Met de campagne “Als je
partner drinkt …” wil
VAD/de DrugLijn de problematiek onder de aandacht brengen
en de partners van probleemdrinkers op een laagdrempelige
manier bereiken.
• via de website www.boodschapineenfles.be kunnen de
partners tips & informatie vinden over alchohol voor mannen, vrouwen, sporters en werknemers.
• Op www.bekijkheteensnuchter.be staan per provincie
lijsten met doorverwijsadressen waar partners verder
terechtkunnen voor advies en hulp.
• Via de DrugLijn kunnen partners anoniem met al hun
vragen terecht: 078/15 10 20.
• In de informatiezuilen van het gemeentehuis en de
gemeentelijke bibliotheek vind je ook allerhande brochures
terug.

Tips
• Verluchting: elke kamer waar men regelmatig komt, moet
goed worden verlucht
• Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds
door een erkend installateur aansluiten.
• Alle toestellen moeten worden aangesloten op een
schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten
hebben.
• Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw
worden aangesloten.
• Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld
(1 keer/jaar) nakijken en vegen.
• Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer staat
of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op
gas of petroleum.
• In een badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van min. 150 cm2 onderaan in
de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
Eerste hulp bij CO-vergiftiging
De symptomen lijken op andere dagdagelijkse kwaaltjes, maar
als ze niet dadelijk worden herkend, kunnen ze leiden tot
blijvende letsels en zelfs de dood.
Indien je getuige bent van een CO-vergiftiging moet je onmiddellijk ingrijpen:
•
•
•
•
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deuren en ramen openzetten
toestel uitschakelen
de persoon uit de kamer brengen
verwittig huisarts of bel het noodnummer 100 of 112
(gsm)

Rookvrij, Smaakvol!
Vanaf 1 januari 2007 gelden nieuwe rookregels in de horeca om de niet-rokers en het horecapersoneel te beschermen tegen de risico’s van passief roken.
De wetgeving is complex, dus vatten we het even voor u
samen:

Dank je wel, Kampenhout
De resultaten van de campagne 2006 “India” bedroegen in
Kampenhout € 8.254,50 waarvoor een hartelijk “dank je wel”.

• In eetgelegenheden waar de omzet voor meer dan een
derde uit de verkoop van voedsel bestaat, geldt vanaf
1/01/2007 een rookverbod. De uitbater kan een rooklokaal inrichten, goed geventileerd en afgesloten van de
rest. In zo’n rooklokaal worden alleen drankjes geserveerd.

Dankzij deze bijdragen was Damiaanactie in de mogelijkheid
om meer dan 216.463 patiënten op te sporen en te behandelen.

• In drankgelegenheden geldt geen rookverbod. Dit zijn
horecazaken die in hoofdzaak dranken of lichte maaltijden verkopen (tearooms, cafés) en frietkramen met
max. 16 zit- of staanplaatsen. Hier gelden de oude
regels van voldoende rookafzuiging en een afgescheiden rookzone indien de zaak groter is dan 50m2.

Ook voor de nieuwe campagne 2007 doet vzw Damiaanactie
een beroep op Kampenhout. Hiervoor werd een unieke film
gemaakt over het de specifieke werking van Damiaanactie in
Kinshasa.
Deze film kan worden aangevraagd bij
Damiaanactie Vlaams-Brabant, Pater Damiaanstraat 37,
3120 Tremelo.

• Voor drankgelegenheden verbonden aan sportinfrastructuur of niet afgesloten van een openbare ruimte geldt
dan weer wel het rookverbod.

Damiaanbouwkampen

Meer info vind je op www.roken-horeca.be.
Met vragen kan je terecht via: roken-horeca@health.fgov.be
of op S 016/89 06 05.

Heb je zin in een reis met een méérwaarde? Een flinke
scheut avontuur én toch concrete hulp bieden aan je medemens? Dat kan. Meteen beleef je ook een boeiend contact
met een andere cultuur, van heel dichtbij, tussen de mensen
uit Bangladesh, India, Nicaragua of Congo.

WELZIJN

WELZIJN

Als je partner drinkt …

Campagne 2007 “24u in Kinshasa”

Voor durvende vrijwilligers

Sinds 14 jaar helpen enthousiaste deelnemers bouwen aan
de infrastructuur (kleine hospitalen) voor lepra- en tbcpatiënten.
Interesse?
Op 20 januari 2007 gaat er een infodag door in Mechelen.
Je verneemt er alles wat je moet weten voor je je engageert.
Daarna volgen nog 2 voorbereidende weekends voor wie
echt vertrekt; kwestie dat je prima voorbereid bent.
Bouwervaring is niet vereist, je krijgt wel stevige begeleiding
en ondersteuning.
Meer info
Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede
S 09/383 55 63, m.lootens@skynet.be
www.damiaanactie.be
december 2006
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