ACTIVITEITENKALENDER

Oktober 2006
Woensdag

4.10.2006

• KVLV Relst: Tapas, Park van Relst om 19u30

Donderdag

5.10.2006

• KVLV Buken: Kalligrafie, om 19u30 Trefpunt
• KVLV Nederokkerzeel: Tapas & antipasta om
19u30 parochiezaal

Zaterdag

7.10.2006

• De Laarstallen: Eetfestijn, Gemeenschapsschool
Ter Bronnen
• OTB: 24ste Herfstfeesten
• VGSK Kampenhout: 6de Kaas- en wijnavond

Zondag

8.10.2006

• Verkiezingen
• De Laarstallen: Eetfestijn, Gemeenschapsschool
Ter Bronnen
• OTB: 24ste Herfstfeesten

Maandag

9.10.2006

• KVLV Berg: Kookles om 13u30

Woensdag

11.10.2006

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

Zaterdag

14.10.2006

• K.F. De Eendracht: Herfstconcert, 19u30 zaal Pax

Woensdag

18.10.2006

• KVLV Berg Bloemschikken: kransen maken, kransen versieren 19u30
• KVLV Buken: Sjaals vilten en breien om 19u30
Trefpunt

Donderdag

19.10.2006

• KVLV Buken: Kalligrafie om 19u30 Trefpunt
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken om 19u30
parochiezaal
• KVLV Relst 50+: Bezoek verwennen met gezonde
hapjes en drankjes, Park van Relst 13u30

Zaterdag

21.10.2006

• K.F. De Toonkunst: Herfstconcert, sporthal Berg
om 19u30

Zondag

22.10.2006

• Vakantiegenoegens Kampenhout: Bezoek
Jodenkwartier Antwerpen met gids & koosjere
maaltijd 016/58 38 88

Woensdag

25.10.2006

• KVLV Buken: Sjaals vilten & breien, Trefpunt om
19u30
• KVLV Relst: Bloemschikken, Park van Relst om
13u30 en 19u30

November 2006
Woensdag
• Allerheiligen

Donderdag
• Allerzielen

Zaterdag

1.11.2006
Gemeentehuis gesloten

2.11.2006
Gemeentehuis gesloten

4.11.2006

• KVLV Relst: Kindernamiddag

Donderdag

9.11.2006

• KVLV Buken: Kalligrafie, Trefpunt om 19u30
• KVLV Nederokkerzeel: werken met Powertex,
parochiezaal om 19u30
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Zaterdag

11.11.2006

Vanaf zaterdag 2.12.2006

• Wereldfeest, sporthal Berg. 15u: animatie;
20u: quiz

• St. Servaesstraat Berg: levensgrote Kerststal

Maandag

• KVLV Buken: Bloemschikken, Trefpunt om 19u30

13.11.2006

Woensdag

6.12.2006

• KVLV Berg: Handmassage & ontspanning 13u30
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Park
van Relst van 18u en 20u30

Zaterdag

Woensdag

• KVLV Berg: Kookles om 13u30

15.11.2006

• Koningsdag
Gemeentehuis gesloten
• KVLV Buken: Bloemschikken, Trefpunt om 19u30

Donderdag

16.11.2006

• KVLV Relst 50+: Dokter Liesbeth Van Eycken
spreekt over kanker, Park van Relst 13u30

Vrijdag

17.11.2006

• De Anjelier: Toneelvoorstelling “Klachten”,
komisch stuk van P. Coppens, Zaal Pax

Zaterdag

18.11.2006

• De Anjelier: Toneelvoorstelling “Klachten”,
komisch stuk van P. Coppens, Zaal Pax
• NV.A: Witlooffestijn, Gemeenschapsschool Ter
Bronnen van 18 tot 22u

Zondag

19.11.2006

9.12.2006

• KVLV Relst: Kerstmarkt

Maandag
Donderdag

11.12.2006
14.12.2006

• Kind & Preventie: Babymassage te Berg, lokalen
K&G. Inschrijven via J. Schepers:
0497/10 43 94 of 016/65 72 38
• KVLV Buken: Kalligrafie, Trefpunt om 19u30
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken,
Parochiezaal om 19u30

Vrijdag

15.12.2006

Zaterdag

16.12.2006

• Ouderraad & Parkschool: Kerstmarkt, Park van
Relst 17u
• St. Ceciliakoor: Kerstconcert, Parochiekerk
St. Jozef Relst

Zondag

Dinsdag

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

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

Woensdag

22.11.2006

• KVLV Berg: Tapas & antipasta om 19u30
• KVLV Relst: Feestmenu’s, Park van Relst om
19u30
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling
gemeenteschool Berg van 18 tot 20u30

Donderdag

23.11.2006

• KVLV Buken: Kalligrafie, Trefpunt om 19u30
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken, parochiezaal om 19u30

Zondag

26.11.2006

17.12.2006

• KVLV Relst: Kerstfeest
• JOKA Eindejaarsjogging, sporthal Zeypestraat om
13u30

Woensdag
Zaterdag

20.12.2006
23.12.2006

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

Maandag
• Kerstmis

Dinsdag
• 2de Kerstdag

25.12.2006
Gemeentehuis gesloten

26.12.2006
Gemeentehuis gesloten

Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks
ingericht:

• KVLV Nederokkerzeel: Moeheid of rugpijn dikwijls
onbegrepen, parochiezaal 14u30
• MVGK: Sinterklaasstoet

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

Woensdag

• TURNEN
KVLV Relst: BBB: elke donderdag van de maand
van 20u tot 21u in de turnzaal van de parkschool. Aerobic: elke dinsdag van 20u tot 21u.
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u
herenturnen en van 21u tot 22u damesturnen
KVLV Kampenhout: elke dinsdag van 20u tot 21u

29.11.2006

• KVLV Buken: Bowlen
• KVLV Berg Bloemschikken: kransen maken, kransen versieren 19u30
• KVLV Relst: Bloemschikken, Park van Relst om
13u30 en 19u30
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Park
van Relst van 18 tot 20u30

Donderdag

30.11.2006

• KVLV Nederokkerzeel: Koken “Witloof van hier eet
je met plezier” – parochiezaal 19u30

December 2006
Zaterdag

2.12.2006

• K.F. De Vlaamse Leeuw: St. Niklaasconcert,
St. Jozefkerk om 19u30

KAMPENHOUT

• KVLV Nederokkerzeel: Kerstmarkt Aken

• Cantabilé: Concert
• De Anjelier: Toneelvoorstelling “Klachten”,
komisch stuk van P. Coppens, Zaal Pax
• NV.A: Witlooffestijn, Gemeenschapsschool Ter
Bronnen van 11u30 tot 15u

21.11.2006

GEMEENTEBERICHTEN

• KAARTEN
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden:
elke 1ste donderdag van de maand in café SintJozef 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,
Inlichtingen: 0474/95 22 10
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oktober / november / december

6-7

Geboortes / Huwelijken / Huwelijksjubilarissen / Overlijdens

ENERGIE

8

Kortingsbonnen voor spaarlampen

GEMEENTE

8 - 9 - 10

Busbanen Haachtsesteenweg / Vogelgriep / Wijziging telefoonnummers
administratieve diensten / Kampenhout inventariseert haar trage wegen /
Mijnramp Marcinelle / De werkelijke bevolking

14 - 15 - 16

Gemeenteraad juni 2006 / Gemeenteraad september 2006

LANDBOUW

16 - 17

Rijbewijs G / Landbouwschattingscommissie

MILIEU

17

Help, mijn kippen worden vemoord!

11 - 12 - 13

Oproep naar ouders met een depressie / Kinderhappening /
Be.Okee, herfst- en Kerstvakantie

18 - 19

woensdag 1 november 2006: Allerheiligen
donderdag 2 november 2006: Allerzielen
woensdag 15 november 2006: Koningsdag
maandag 25 december 2006: Kerstmis
dinsdag 26 december 2006: 2de Kerstdag

19
20

Turnen 55+ / Joggen voor iedereen / Sportlint / Dag van de trainer /
Eindejaarsjogging

Gemeentehuisstraat 16
016/65
016/65
016/65
016/65
016/65
016/65

99
99
99
99
99
99

41
31
72
62
31
72

Pensioenen
Personeel
Secretariaat
Toerisme
Welzijn
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VERENIGINGEN

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

Bibliotheek

016/65 99 04
016/65 99 06

Openingsuren:
maandag
16u - 20u
dinsdag
16u - 20u
woensdag
14u - 18u

donderdag
vrijdag
zaterdag

Containerpark

21
22 - 23

Seniorenfeest 2006 / Wie niet geprikt is, is gezien / Opvoedingstelefoon
Vlaanderen / Mijn kind en de toekomst / Plantjesverkoop Kom op Tegen
Kanker

16u - 19u
17u - 19u
10u - 13u

016/58 47 98

Openingsuren:
dinsdag
14u - 20u
vrijdag
14u - 20u
woensdag
14u - 20u
zaterdag
9u - 17u
Laatste aanbieding tot 15 minuten vóór sluitingstijd.

WERK
Vlieg erin met een opleiding / Ervaringsbewijs

24

Witloofmuseum

Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout
Openingsuren:
woensdag
donderdag en vrijdag
zaterdag en zondag
Gesloten op feestdagen

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

016/31 48 40

8u45 - 11u45

Dokters
Apothekers

De vrijwilligerswet gewijzigd / De Anjelier is op zoek ...

WELZIJN

016/31 43 10
016/65 75 60

17u - 20u

• Wachtdiensten

016/65 99 79
bibliotheek@kampenhout.be

Neerstraat 20, 1910 Kampenhout
TOERISME

Dorpsstraat 9 - algemeen nummer
Rusthuis Molenstee, Gemeenteplein 1

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

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

• OCMW

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

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout

Nieuwe wapenwet / PIVO-Politieschool

SPORT

-

Sporthal, Zeypestraat 26, jeugd- en sportdienst

Heb je recht op een verwarmingstoelage?

POLITIE

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

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:

BURGERZAKEN

OCMW

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

4-5-6

Infoavond

JONGLOOF

(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):

Openingsuren administratieve gemeentediensten:

BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTERAAD

• Noodnummers

Gemeente

WEGWIJZER

IN DIT NUMMER

ACTIVITEITENKALENDER

016/65 99 74

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

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)

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
oktober 2006
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Op woensdag 30 augustus jl. vond de infoavond “Overlijden
& Begraafplaatsen” plaats in de sporthal van deelgemeente
Berg. Er was een ruime opkomst (ca. 250 personen).
De gastsprekers lichtten aan de hand van een voorstelling op
groot scherm de verschillende items toe.
Een groot stuk van de uiteenzetting werd gewijd aan de
begravingsmogelijkheden sinds de invoering van het nieuwe
kerkhofreglement, en waarom zoveel graven op de
Kampenhoutse begraafplaatsen werden voorzien van “plaatjes”. Ook werd stilgestaan bij orgaandonaties en laatste wilsbeschikking; zaken die toch bij heel wat inwoners vragen
oproepen.

In een eerste luik lichten we het algemene principe aangaande begravings- en hernieuwingsmogelijkheden toe.
Anderzijds zullen we - gelet op de Allerheiligenperiode en
aangezien dan veel mensen een bezoek aan de begraafplaatsen brengen - dieper ingaan op de problematiek van grafontruimingen en mogelijkheden tot grafbehoud.

Begravings- en hernieuwingsmogelijkheden
Begravingen/asbezorgingen kunnen doorgaan alle werkdagen
en indien geen zondag ook op 11 juli, 2 en 15 november en
26 december.
• Begravingen op werkdagen tussen 9u en 16u; op zaterdagen tussen 9u en 14u.
• Asbezorgingen op werkdagen tussen 9u en 18u (vóór valavond in de winterperiode en op zaterdagen tussen 9u en
16u.
• Steeds uiterlijk 7 dagen na de vaststelling van het overlijden en bij thuisopbaring na 4 dagen.

Grafcapaciteit
Gastspreker G. Pues, Voorzitter Beroepsvereniging VlaamsBrabantse Begrafenisondernemers en Bestuursafgevaardigde
van VARU overliep de verschillende beslissingen die op korte
termijn dienen genomen te worden bij een overlijden.
Gevolgd door Dhr. L. Desmaele, ontvanger bij Registratie &
Domeinen te Zaventem; hij lichtte de financiële implicaties
toe. Zo had hij het bijvoorbeeld over erfenis & nalatenschap.
Tenslotte konden de geïnteresseerden vragen stellen aan de
gastsprekers; vooral dan aan Dhr. E. Lefebre, adjunct van de
directeur, Agentschap Binnenlands Bestuur.
De dienst begraafplaatsen/burgerlijke stand bundelde de
belangrijkste punten uit de toelichtingen van de verschillende
sprekers samen in een handige informatiefolder. Deze kan
op eenvoudig verzoek bekomen worden op de dienst burgerlijke stand, Gemeentehuisstraat 16, 1ste verdieping
1910 Kampenhout, S 016/65 99 31 of via
burgerlijkestand@kampenhout.be.
Onderstaande tekst is een gedeelte uit deze informatiefolder.
Gezien de omvang van deze materie worden stukken uit de
folder in fasen overgenomen in de eerstvolgende edities van
de “Gemeenteberichten”.
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(geconcedeerde grond = "gekochte" grond;
niet-geconcedeerde grond = "gewone" grond)
• niet-geconcedeerde grond: 1 lichaam
• geconcedeerde grond: max. 2 lichamen of 1 lichaam en
een asurne
• niet-geconcedeerde columbariumnis: 1 asurne
• geconcedeerde columbariumnis: max. 2 asurnen
• niet-geconcedeerd urnenveldperceel: 1 asurn
• geconcedeerd urnenveldperceel: max. 2 asurnen.
• In uitzonderlijke gevallen bij gelijktijdige begraving of asbijzetting worden maximaal 2 kisten of asurnen in eenzelfde
kuil of nis toegelaten.

Begravingsmogelijkheden en tarieven
A. Eigen inwoners
- niet-geconcedeerde grond: gratis
- geconcedeerde grond: 30 jaar/€ 755
B. Regeling "gelijkgestelden"
- steeds grafconcessie/inwonerstarief 30 jaar/€ 755
+ € 100 niet-inwoner

Als "gelijkgestelden" worden beschouwd:
- begunstigden van een reeds verleende concessie
- in bejaardentehuis of bij kinderen t/m 2de graad wonen
ingevolge ziekte/ouderdom + in totaal 20 jaar hier
gewoond hebben
- minder dan 2 jaar verhuisd en hier 20 jaar onafgebroken hebben gewoond
- uitzonderlijke bijzondere relatie met gemeente hebben
gehad
C. Niet-inwoners
Alle anderen op voorwaarde instemmen concessie met
aangepast tarief (verdubbeling) = € 1.505 + € 100 nietinwoner.
D. Regeling asverstrooiingen
- Iedereen zonder enig onderscheid
- € 100 voor niet-inwoners
E. Oud-strijders
- Op ereperk: 50 jaar gratis
- Elders (bvb bij partner): volgt dat type van teraardebestelling
F. Kinderen
- Op kinderperk: 50 jaar gratis
- Bij volwassenen in concessie: concessieregeling

Hernieuwingen
• Niet-geconcedeerde gronden kunnen in principe niet verlengd worden. Eventueel op gemotiveerd verzoek maar
verplichting tot ontgraving op kosten van de nabestaanden
• Tijdelijke concessies
- Naar aanleiding van een bijzetting: € 25/jaar
- Naar aanleiding van verstrijken van concessietermijn :
€ 500/20 jaar
• Altijddurende concessies:
bij verstrijken van concessietermijn/kosteloos voor 50 jaar
• Kinderen : kosteloos/50 jaar op verzoek van nabestaanden
• Oud-strijders op ereperk: kosteloos/50 jaar ingevolge
bestuurlijke beslissing

Ontruiming van graven
Alle op 31 december 2005 vervallen graven komen in aanmerking voor ontruiming. Alhoewel het gemeentebestuur

hier geenszins toe verplicht is, krijgen de nabestaanden tot
1 augustus 2007 de kans om een aanvraag tot grafbehoud in
te dienen op voorwaarde dat wordt ingestemd met een concessie.
• Niet-geconcedeerde en vervallen geconcedeerde begravingen: 30 jaar - € 755/graf
• Concessies verleend aan toenmalige inwoners benedenVeltem: dubbel tarief (beslissing Gouverneur)
• Eeuwigdurende vervallen begravingen: 50 jaar - kosteloos
• Kindergraven en oud-strijders: 50 jaar - kosteloos
Aanvraagformulieren zijn ter beschikking op de dienst burgerlijke stand.
Tot 1 augustus 2007 worden enkel de reacties ingewacht.
Nadien zal op plan worden aangeduid welke graven zullen
behouden blijven en welke niet. Deze informatie zal dienen
als uitgangspunt voor de herinrichting van de begraafplaatsen.
Met het oog op nakende herstructurering zullen bepaalde graven verplaatst moeten worden. In het kader van de overgangsmaatregel neemt het gemeentebestuur deze kosten
voor haar rekening. Zerkverplaatsingen worden niet uitgevoerd indien de zerk niet in goede staat is.

BEGRAAFPLAATSEN

BEGRAAFPLAATSEN

INFOAVOND

Mogelijkheden tot grafbehoud
1. "Gewoon" grafbehoud: aanvraag voor omzetting van een
vervallen begraving in een tijdelijke concessie van 30 jaar.
2. Indien niet-geconcedeerde grond: mogelijkheid om concessie te verlenen voor max. 2 personen = steeds ontgraving
3. Geconcedeerde grond: mogelijkheid tot uitbreiding concessie indien wordt geopteerd voor grafbehoud van vervallen geconcedeerd graf (enkel in het kader van overgangsmaatregel). Indien graf op dezelfde plaats bewaard wordt:
geen bijzetting van een lichaam - uitsluitend asurn
4. Dus mogelijkheid om twee personen wiens begraving vervallen is bij elkaar te krijgen of een vervallen begraving uit
te breiden met een nieuwe begunstigde
Indien geopteerd voor optie 2 (grafbehoud van een nietgeconcedeerde begraving met uitbreiding tot 2 personen),
heeft men de keuze voor al dan niet begraving in een grafkelder (grafkelder op kosten van de nabestaanden). Indien wel
een grafkelder, behoudt men het klassieke type van grafzerk
(rug + liggend stuk). Bij een concessie voor 2 personen zonoktober 2006
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Overzicht burgerlijke stand

Huwelijken

Overlijdens

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.

Onze oprechte gelukwensen aan volgende kersverse paren:

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:

Kosten bij aanvraag tot grafbehoud

Edwin Van Roey & Hendrika De Vos
Jurgen Philips & Cindy Heymbeeck
Gerrit Stroeykens & Ann Devroe
Andries Vanhoof & Liesbet Vrebosch
Jeffry Mostrey & Christel Vandermeiren
Wendy Janssens
Geoffrey Rosiers & Alice Solomando Garcia
Filip Van de Maele & Saskia De Beucker
Bart Crommelinck & Heidi Pfannstiel
Jan Vanderhaegen & Natascha Georgiovski
Dirk De Wandeler & Anja Willems
Kristoff Brouwers & Els Podevin

2/05/2006
3/05/2006
4/05/2006
4/05/2006
4/05/2006
10/05/2006
11/05/2006
16/05/2006
17/05/2006
18/05/2006
18/05/2006
31/05/2006

Rafael
Chelsy
Seppe
Daan
Noor
Aurèlie
Gabriel
Remi
Andreas
Yentel
Emiel
Dina

François Van Leeuw & Maria Isabel Gutierez
Michel Vandegard & Inge De Landtsheer
Bert Imbrechts & Els Cassiman
Ben Vanderiet & Peggy Heens
Jan Huybrechts & Marie-Christine Sunaert
Olivier De Smet & Nancy Testaert
Peter Wuyts & Astrid Mora

2/06/2006
7/06/2006
15/06/2006
19/06/2006
23/06/2006
25/06/2006
29/06/2006

Harald
Arthur
Monica
Stijn
Anne-Lore
Thalia
Rose

Maarten Vankeerberghen & Maria Vandoren
Bart Schoukens & Lieve Vanderroost
Michel Collijs & Ann Bovijn
Gert Hermans & Aline De Greef
Jozef De Smedt & Angélique Bouchez
Emile Berlaimont & Iris Van Roy
Kristof Wijns & Wendy De Cree
Wim Mees & Pascale Dubois
Christophe Smets & Wendy Dewaerheit
Danny Konings & Suzy Segers
Peter Moyson & Nora Heps
Koen De Backer & Sandra Janssens

2/07/2006
5/07/2006
5/07/2006
5/07/2006
7/07/2006
11/07/2006
15/07/2006
15/07/2006
18/07/2006
21/07/2006
24/07/2006
28/07/2006

Fien
Hanne
Lars
Jarno
Jelle
Yuna
Gitte
Jasper
Tia
Daan
Mauriq
Siena

• Ten laste van aanvrager
- concessiebedrag
- eventuele graf-/urnenveldkelder of columbariumnis
- eventuele nieuwe zerk
- eventuele crematiekost + urne(n)
• Ten laste van gemeentebestuur
- eventuele ontgraving
- eventuele zerkverplaatsing (alleen indien in goede
staat)

Grafvernietiging
• Alle graven waarvoor géén schriftelijke aanvraag tot behoud
werd ingediend voor 1 augustus 2007
• Nabestaanden mogen tot 1 oktober 2007 herdenkings-en
graftekens wegnemen na ondertekening van een speciaal
formulier (beschikbaar op dienst burgerlijke stand)
• Gemeente gaat over tot grafontruiming en -vernietiging
- wegnemen overblijvende graftekens
- wat de stoffelijke resten betreft: nog te bepalen,
- ossuarium (knekelput)
- crematie
- dieper begraven
rekening houdend met de bepalingen van een eventuele laatste wilsbeschikking.

Geboortes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Erik Godts & Karen Van Goethem
Benny Wees & Melissa Bossin
Dominique Thon & An Rijdams
Erik Watzeels & Ellen De Pelseneer
Marc Berckmans & Anita Imbrechts
Maarten Van Steen & Saskia Stroobants
Stijn Van Langendonck & Tineke De Rudder
Nasser Ferroudji & Sandra Van Thurenhout

2/06/2006
3/06/2006
9/06/2006
10/06/2006
10/06/2006
10/06/2006
16/06/2006
24/06/2006

Johnny Van Staen & Sara De Smet
Pascal Hens & Kim Lieckens

8/07/2006
15/07/2006

Stephan Lagasse & Sofie Clauwers
Alfred Bruneel & Marie Tonon
David Spitaels & Liesbet Servranckx
Frédéric Dekeyzer & Evy Meulemans

5/08/2006
8/08/2006
11/08/2006
18/08/2006

Ze is niet meer ...
Anna van Wieke van Speyr, oftewel Anna Maria Delphina
Imbrechts uit Nederokkerzeel. Op 11 januari 2006 mocht ze
nog 100 kaarsjes uitblazen op haar verjaardagsfeest en zette
nog enkele danspasjes. Ze keek zelfs al uit naar haar volgende verjaardagsfeest … het heeft echter niet mogen zijn, op 20
juli jl. overleed ze.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Rosalia Torfs
Simone Aesseloos
Florent Mommens

12/03/2006
15/05/2006
22/05/2006

Vincent Servranckx
Wilfried Van Nuffelen
Julius Wouters

8/06/2006
18/06/2006
29/06/2006

Yvona Cauwenberghs
Gaston Vancuyck
Maria Smolders
Anna Imbrechts

12/07/2006
14/07/2006
18/07/2006
20/07/2006

Joannes Meysmans
Maria De Haes
Maria De Becker

27/08/2006
10/08/2006
11/08/2006

BURGERZAKEN

BEGRAAFPLAATSEN

der grafkelder is men verplicht een grafzerk te plaatsen met
enkel een rugstuk.
Tot slot kan/mag het stoffelijk overschot dat een laatste rustplaats had in de vervallen begraving worden gecremeerd (op
voorwaarde dat er geen andersluidende wilsbeschikking is).
Crematie op kosten van de nabestaanden. En kan worden
geopteerd voor asverstrooiing, begraving van de asurn of bijzetting in het columbarium (met concessiemogelijkheid voor
2 personen naar analogie met de begraving van een lichaam).

Rechtzetting: in de vorige editie vermeldden we foutief dat
Rosalia Janssens overleed op 9/03/2006. Dit is echter niet
correct. Het is haar echtgenoot die overleed; Firmin Segers.
Met onze oprechte excuses.

Huwelijksjubilarissen
Diamanten:
Pieter Bulens & Joanna Michiels
Gouden:
Emmanuel Gielens & Victorina Van Craenenbroeck
Alfons Vander Elst & Paula Verhoeven
Marcel Teugels & Hortentia Vanhumbeeck
Jean De Reus & Coleta Dewinter
Leon Fafchamps & Georgette De Becker
Louis Peeters & Maria De Krem
Jozef De Bruyn & Marie Jaspers
Jules Wouters & Lea Van Opwyck
Ivo Peeters & Louisa Eyckmans
Marcel Voet & Lea Dekerk
Ferdinand Verstreken & Van den Wijngaert Joanna
Jan Coppens & Maria De Caerlé
Op vrijdag 23 juni werden alle paren die dit jaar hun 50-jarig
jubileum vierden uitgenodigd op een gezellig samenzijn in
aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen.
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In de loop van de maand mei ontving elk Vlaams gezin dat
uit minstens 2 personen bestaat een of meer kortingsbonnen t.w.v. € 5 voor de aankoop van spaarlampen. Met
deze bon(nen) kan je nog tot het einde van dit jaar in de
meeste supermarkten, doe-het-zelfzaken, gespecialiseerde electrohandels en kleinere kruidenierszaken terecht.

Wijziging telefoonnummers
administratieve diensten

De Vlaamse Regering heeft beslist dat het openbaar vervoer
maximale doorstroming moet krijgen in Vlaanderen. Dit past
in het geheel van ontsluiting - met het openbaar vervoer - van
de regio Zaventem / Brussel. (Pegasus-project / START-project
/ Brabant-Brusselnet).
In die zin worden op een 11-tal gewestwegen in onze brede
regio "vrije busbanen" aangelegd. Langsheen de Haachtsesteenweg is dit een van de eerste projecten.
Het voorontwerp van de plannen - gemaakt door de
Administratie Wegen, Vlaams-Brabant en De Lijn - kan u raadplegen op de Kampenhoutse website www.kampenhout.be.

Naar aanleiding van de aansluiting op VERA-foon hebben alle
administratieve diensten een nieuw telefoontoestel ontvangen. Voor sommige personeelsleden hield deze verandering
ook een ander telefoonnummer in.
Onderstaand vind je een overzicht van de meest courante
telefoonnummers van het gemeentehuis:

016/65 99 32

Landbouw
sabrina.mertens@kampenhout.vera.be

S

Dienst/persoon + @

016/65 99 41

Bevolking
bevolking@kampenhout.be

016/65 99 71

Toerisme & Secretariaat burgemeester
toerisme@kampenhout.be

016/65 99 42

Pensioenen
pensioendienst@kampenhout.be

016/65 99 72

Cultuur
cultuur@kampenhout.be

016/65 99 43

016/65 99 74

Witloofmuseum
witloofmuseum@kampenhout.be

016/65 99 45
Identiteitskaarten
paul.vannieuwenhuyzen@kampenhout.vera.be

016/65 99 01

Technische dienst
technischedienst@kampenhout.be

016/65 99 61

Ontvanger
gemeenteontvanger@kampenhout.be

016/65 99 04

Milieu
milieudienst@kampenhout.be

016/65 99 62

Rekendienst
rekendienst@kampenhout.be

016/65 99 06

Stedenbouw
stedenbouw@kampenhout.be

016/65 99 75

Sportdienst
sport@kampenhout.be

Sinds 11 september zijn de preventieve maatregelen i.v.m. de
vogelgriep opnieuw verscherpt. De najaarstrek leidt immers
tot een toename van het risico voor het optreden van vogelgriep bij wilde vogels of pluimvee in ons land.

016/65 99 15

Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be

016/65 99 76

Loods
loods@kampenhout.be

016/65 99 21

Secretaris
gemeentesecretaris@kampenhout.be

016/65 99 77

De Toverberg – directie
directie@detoverberg.be

Volgende maatregelen zijn van toepassing:
1. de ophokregeling blijft beperkt tot het pluimvee van professionele en particuliere houders in de gevoelige natuurgebieden. Kampenhout behoort hier niet toe. Buiten de
gevoelige natuurgebieden zal de ophokregeling niet verplicht zijn. Het FAVV raadt niettemin alle pluimveehouders
ten zeerste aan om deze maatregel toe te passen.
2. In het hele land is het verboden om pluimvee en andere
als huisdier gehouden vogels buiten te voederen en te
drenken, behalve als dat gebeurt onder een gaas of net.

016/65 99 22

Secretariaat
secretariaat@kampenhout.be

016/65 99 79

Uitleenbalie bibliotheek
bibliotheek@kampenhout.be

016/65 99 25

Informatica & GIS
informatica@kampenhout.be

016/65 99 80

Bibliothecaris

016/65 99 86

Het Klimtouw

Alhoewel de gemeente geen bouwheer is in dit project,
kunnen de plannen ook ingezien worden op het
Gemeentehuis (raadzaal achteraan) en dit tijdens de
openingsuren van het Gemeentehuis.
Opmerkingen moet u bezorgen aan:
1. info@nsz.be
2. NSZ, Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel.

Voordelen:
• een spaarlamp gaat 10 keer langer mee en verbruikt
5 keer minder energie dan een gloeilamp.
• u spaart er geld mee uit; één gloeilamp van 60 Watt
vervangen door een spaarlamp van 12 Watt met
10.000 branduren levert u € 76,80 op.
• keuzemogelijkheid: er bestaan spaarlampen voor alle
mogelijke toepassingen, in alle mogelijke vormen.
Gelet op al deze voordelen en het feit dat het stilaan vroeger donker wordt, kan u zeker geen excuus meer bedenken om uw kortingsbon niet in te ruilen. Leg hem dus nu
klaar voor uw volgend bezoek aan de winkel !
Meer info over deze spaarlampenactie vind je op:
www.energiesparen.be.
Voor premies in verband met energiezuinige toepassingen
kan je terecht op de website van PBE: www.pbe.be of
www.mijnspaarlamp.be; telefonisch op 016/62 99 13
ofwel kan u terecht in het plaatselijk PBE kantoor,
F. Wouterslaan 8 te Kampenhout.
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Vogelgriep

Evenementen zonder verkoop, overdracht, … van vogels en
pluimvee zal voorlopig nog wel mogelijk blijven.
De einddatum van de najaarstrek werd vastgesteld op 31 oktober 2006.

016/65 99 26

Personeelsdienst
personeelsdienst@kampenhout.be

016/65 99 31

Burgerlijke Stand & Begraafplaatsen
burgerlijkestand@kampenhout.be
Informatie
info@kampenhout.be
Welzijn
welzijn@kampenhout.be

GEMEENTE

ENERGIE
Kortingsbonnen voor
spaarlampen;
een verlichtend idee !

Vrije busbanen langsheen de
Haachtsesteenweg

Rijbewijzen / Reispassen
mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be

Overlijden René Dekeyser
Op 16 september jl. overleed René Dekeyser op 72-jarige leeftijd.
René zetelde van 15 juli 1971 t/m 31 maart 1977 in de Kampenhoutse OCMW-raad. Tevens was hij van
1971 tot 1994 gemeenteraadslid. Door zijn jarenlange politieke loopbaan drukte hij mede zijn stempel
op de uitbouw van de gemeente Kampenhout.
Wij bieden zijn echtgenote en kinderen onze deelneming aan.
oktober 2006
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GEMEENTE

Kampenhout inventariseert haar
trage wegen

Mijnramp te Marcinelle

Trage wegen (verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer
zoals veldwegen, voet- en kerkwegels) kunnen beantwoorden
aan tal van maatschappelijke behoeftes. Niet alleen de
recreatieve functie is van belang, trage wegen kunnen ook
een functionele waarde hebben en een veilig alternatief bieden aan zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd, voor oudere mensen die hun gezondheidswandelingetje willen doen, of voor korte verplaatsingen naar
werk of winkel.

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden
dat er in het Waalse Marcinelle een verschrikkelijke mijnramp plaatsvond. Niet
minder dan 262 mijnwerkers lieten er
het leven, waaronder ook een inwoner
van Kampenhout: Louis Victor Bidlot.
Louis woonde in de Brouwerijstraat 66
(° Brussel op 3.06.1916) en was vader
van 4 kinderen. Hij ligt begraven op de
begraafplaats van Kampenhout.
Ook Lowie Frans (° 30.04.1924), Haachtsesteenweg 24 te
Berg was op 715 meter diepte aan het werk in de steenkoolmijn. Gelukkig werd hij door de directeur van de mijn zelf
gered. Samen met 2 andere makkers had hij zich uren
verscholen onder een omgekeerd mijnkarretje en zo de hitte
en verstikkende dampen kunnen afhouden. Zij waren de drie
laatste geredde mijnwerkers!
De site waar de mijn zich bevond in Marcinelle noemt
“Le Bois du Cazier” en kan je vandaag bezoeken. Er is een
mooi museum met herdenkingsruimten opgericht.
www.leboisducazier.be

Overtuigd van de meerwaarde van deze wegeltjes besloot het
gemeentebestuur van Kampenhout dit voorjaar om een
trage-wegenplan op te stellen. Onder begeleiding van de
dienst toerisme van de gemeente werd in juli en augustus
een terreininventarisatie georganiseerd met lokale vrijwilligers.
Er werden van elke weg foto’s genomen en nauwkeurige
beschrijvingen opgemaakt. Deze inventaris moet leiden tot
een actueel overzicht van de toestand van het tragewegennetwerk.
In een volgende stap zal deze informatie gebruikt worden om
een trage-wegenplan uit te werken. Samen met de lokale
bevolking, de verenigingen en de scholen wil de gemeente op
een originele manier deze mensen uitnodigen om mee te
denken over de toekomst van dit netwerk aan trage wegen.
Zo zal op 21 november e.k. om 19u30 in de raadzaal van
het gemeentehuis een eerste infoavond plaatsvinden waar
aan alle geïnteresseerden een vragenlijst mét kaartje zal uitgedeeld worden waarmee u zelf of in verenigingsverband de
Kampenhoutse trage wegen ter plekke kan evalueren. De
werkgroep bundelt nadien alle opmerkingen en suggesties en
zal zich hierop baseren om een herstelplan op te maken.
Om praktische redenen pakt de gemeente de opmaak van
het trage-wegenplan stapsgewijs aan en wordt Kampenhout
in een drietal gebieden opgedeeld. Eerst komt het noordwestelijk deel van Kampenhout aan bod. Dit gebied wordt
begrensd door de gemeenten Steenokkerzeel, Zemst,
Boortmeerbeek,
de
Langestraat,
Zeypestraat
en
Haachtsesteenweg. Later volgen de andere deelgebieden.
Voor de opmaak van het trage-wegenplan doet de gemeente
beroep op het advies en de ervaring van vzw Trage Wegen,
die de voorbije 2 jaar al tientallen gemeenten op deze manier
begeleidde.
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woensdag 8 augustus 1956

De werkelijke bevolking
Het Belgische Staatsblad publiceerde op 5 juli 2006 de cijfers
van de werkelijke bevolking op 1 januari 2006. Uit deze cijfers kan men o.a. afleiden dat:
• we in België met 5.143.821 mannen zijn & 5.367.561
vrouwen (totaal: 10.511.382)
• het Vlaams Gewest 2.997.496 mannen telt & 3.081.104
vrouwen (totaal: 6.078.600)
• in de provincie Vlaams-Brabant 1.044.133 mensen
wonen, waarvan 511.151 mannen en 532.982 vrouwen
• Kampenhout telde: 5.390 mannen & 5.566 vrouwen of in
totaal 10.956 inwoners.

Nieuw gezicht
Liliane Wellens kwam op 26 juni de poetsvrouwenploeg versterken na de pensionering van Lizette Mertens.
Hartelijk welkom Liliane!
Geniet ten volle van je pensioen Lizette!

NIEUWSBRIEF
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Oproep voor deelname gezinnen aan onderzoek naar hulpprogramma’s voor kinderen
van ouders met een depressie.
Het Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven startte met een
onderzoek om na te gaan hoe kinderen van ouders met een
depressie ondersteund kunnen worden. Eerder onderzoek wees
immers uit dat kinderen het dikwijls niet gemakkelijk hebben als
een ouder kampt met een depressie of een andere psychische
stoornis. Ze zitten met heel wat vragen en twijfels en kunnen zelf
ook psychische problemen ontwikkelen. Het onderzoek wil een
beter zicht krijgen op hoe interventies en hulpprogramma’s
positief kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze
kinderen.

Kinderhappening 2006

Het onderzoek is niet gebaseerd op een louter theoretische aanpak; het betrekt gezinnen en wil via hun ervaringen, zorgen en
feedback ontdekken welke interventies nuttig en aangewezen zijn
om kinderen te helpen. Het centrum lanceert daarom een warme
oproep aan gezinnen om mee te werken aan dit onderzoek.
Gezinnen die momenteel al deelnemen, zijn over de hele lijn
positief.

Op 3 november is het weer zover, alle Kampenhoutse kinderen tot 12 jaar worden getrakteerd op 2 spetterende shows.

Voorwaarden voor deelname van een gezin aan het onderzoek

Iedereen is welkom vanaf 14u in de sporthal van
Kampenhout, Zeypestraat 26; ouders mogen komen meegenieten.

• Het betreft gezinnen waarvan bij een ouder in de voorbije
12 maanden een diagnose van depressie is gesteld.
• De ouder heeft een kind tussen 9 en 15 jaar.
• Het gezin woont in Vlaams-Brabant of is bereid er zich te begeven voor het onderzoek.

Kleuters mogen zich verwachten aan een poppentheater, een
clown en een goochelaar.
Kinderen vanaf de lagere school krijgen de kinderrevue
“Foetsjie” voorgeschoteld met Arthur (van Schuif Af !!).

Inschrijven is verplicht en kan vanaf 11 oktober
via www.kampenhout.be/jeugd en de inschrijvingsformulieren via de scholen.

• Deelname aan het onderzoek gebeurt volledig vrijwillig.
• Anonimiteit wordt gewaarborgd.
Het onderzoek wordt geleid door dr. Guido Pieters in samenwerking met prof. dr. Marina Danckaerts.

Voor meer info:
Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven
Onderzoeksgroep ‘Kinderen Van’
02 758 06 17
email: info@kinderenvan.be web: www.kinderenvan.be
oktober
juni 2006
2004
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De Be Okee! gaat van start met de Herfstvakantie; dus op maandag 30 en dinsdag 31 oktober én op vrijdag 3 november 2006
en nog steeds in het gemeentelijke school- en sportcomplex te Berg, Gemeentewegel 2.
Opvang van 7u30 tot 8u30 en van 16 tot 18u; begeleide activiteiten van 8u30 tot 16u.
Kostprijs:
Inwoners
Niet-inwoners
Halve dag
Hele dag
Halve dag
Hele dag
Oudste kind
€ 3,5
€7
Oudste kind
€5
€ 10
de
de
€ 2,5
€5
2 kind
€4
€8
2 kind
3de kind
€ 1,5
€3
3de kind
€3
€6
In deze prijs zit 1 drankje per kind per halve dag begrepen.
Inschrijven
Inschrijven is verplicht en gebeurt enkel en alleen op de jeugddienst, Zeypestraat 26, uitsluitend op volgende momenten:

Ook in de Kerstvakantie staan wij voor jullie paraat van woensdag 27 t/m vrijdag 29 december 2006 en van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 januari 2007.
Opvang van 7u30 tot 8u30 en van 16 tot 18u; begeleide activiteiten van 8u30 tot 16u.
Kostprijs:
Inwoners
Niet-inwoners
Halve dag
Hele dag
Halve dag
Hele dag
Oudste kind
€ 3,5
€7
Oudste kind
€5
€ 10
de
de
€ 2,5
€5
2 kind
€4
€8
2 kind
3de kind
€ 1,5
€3
3de kind
€3
€6
In deze prijs zit 1 drankje per kind per halve dag begrepen.
Inschrijven
Inschrijven is verplicht en gebeurt enkel en alleen op de jeugddienst, Zeypestraat 26, uitsluitend op volgende momenten:

• dinsdag 17/10/2006 van 17 tot 20u
• dinsdag 24/10/2006 van 17 tot 20u.
De ingeschreven dagen worden gefactureerd. Na inschrijving ontvangt u een factuur.

• dinsdag 12/12/2006 van 17 tot 20u
• dinsdag 29/12/2006 van 17 tot 20u.
De ingeschreven dagen worden gefactureerd. Na inschrijving ontvangt u een factuur.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Mijn zoon/dochter :

Mijn zoon/dochter :

Naam ouders :

Geboortedatum:
@:

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

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

Adres (facturatie):

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

……………………………………………………………………………………

S

:

……………………………………………………………………………………………

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

Neemt deel aan de activiteiten van
 maandag 30 oktober 2006
 dinsdag 31 oktober 2006
 vrijdag 3 november 2006

Be Okee! Kampenhout op de volgende data (aankruisen) :
 voormiddag
 namiddag
 hele dag
 voormiddag
 namiddag
 hele dag
 voormiddag
 namiddag
 hele dag

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

…………………………………………………………………………

Naam + Voornaam

Naam + Voornaam

oktober 2006

Mogelijk komt de pers langs of
worden er foto’s genomen die
later worden gepubliceerd in de
“Gemeenteberichten”. Wanneer
u bezwaar heeft tegen de publicatie van de foto’s waarop uw kind
staat, gelieve dan hieronder uw
handtekening te plaatsen.
………………………………………………
Naam + Voornaam
………………………………………………
Naam + Voornaam

Naam ouders :



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

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

Adres (facturatie):
Geboortedatum:
@:

JONGLOOF

JONGLOOF

Kerstvakantie 2006

Herfstvakantie 2006

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

……………………………………………………………………………………

S

:

……………………………………………………………………………………………

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

Neemt deel aan de activiteiten van Be Okee! Kampenhout op de volgende data (aankruisen) :
 woensdag 27 december 2006  voormiddag
 namiddag
 hele dag
 donderdag 28 december 2006  voormiddag
 namiddag
 hele dag
 vrijdag 29 december 2006
 voormiddag
 namiddag
 hele dag
 dinsdag 2 januari 2007
 voormiddag
 namiddag
 hele dag
 woensdag 3 januari 2007
 voormiddag
 namiddag
 hele dag
 donderdag 4 januari 2007
 voormiddag
 namiddag
 hele dag
 vrijdag 5 januari 2007
 voormiddag
 namiddag
 hele dag
Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat vor 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”. Wanneer
u bezwaar heeft tegen de publicatie van de foto’s waarop uw kind
staat, gelieve dan hieronder uw
handtekening te plaatsen.
………………………………………………
Naam + Voornaam
………………………………………………
Naam + Voornaam

oktober 2006
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Financiële aangelegenheden
a. Jaarrekening OCMW dienstjaar 2005 + jaarverslag 2005
De jaarrekening en bijkomend jaarverslag dienstjaar 2005
van het OCMW werden goedgekeurd.
b. Begrotingsrekening en jaarrekening van de gemeente
dienstjaar 2005
Na het overzicht van de begrotingsrekening en jaarrekening
van het gemeentedienstjaar 2005 worden beiden goedgekeurd.
c. Begrotingswijziging 1: gewone en buitengewone dienst dienstjaar 2005
De ontvangsten en uitgaven in de gewone dienst en in de
buitengewone dienst voorgelegd in de begrotingswijziging
1 werden goedgekeurd.
Wijziging reglement bouwen & verbouwen
De bestaande belasting op bouwen en verbouwen, ingevoerd
door de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2001
wordt aangepast.
De bouwwerken die noodzakelijk zijn om te voldoen aan een
raadgeving, aanmaning of bevel bedoeld in art. 30§1 van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
of/en om te voldoen aan een wijziging van de vergunningsvoorwaarden bedoeld in artikel 21 van het decreet van 28
juni 1985 betreffende de milieuvergunning worden vrijgesteld
van de belasting.
Oprichting publiekrechtelijke vereniging voor ocmw’s
OCMW’s krijgen steeds meer en complexere taken opgelegd
(aanbieden van schuldbemiddeling, opstellen en onderhouden van kwaliteitshandboeken, …). Het OCMW van
Kampenhout is (budgettair) niet bij machte om al deze specialismen zelfstandig uit te bouwen en te betalen.
Intergemeentelijk samenwerken biedt een antwoord op de
geschetste problematiek door know-how te bundelen en kosten te delen. Bovendien laat samenwerking via dergelijke
vereniging toe om voor de initiatieven die er worden in onder
gebracht een realistische schaalgrootte te bereiken zodat een
effectief en efficiënt beheer mogelijk wordt.
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een
vereniging onder de benaming SOCIAL en keurt tevens de
statuten hiervan goed. Het OCMW van Kampenhout zal deel-
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nemen aan volgende diensten:
• juridische informatie en advies
• (collectieve) schuldbemiddeling
• samenwerkende thuiszorg.
Verwarming Witloofmuseum
Sinds de opening in 2004 mocht Het Witloofmuseum al meer
dan 10.000 bezoekers ontvangen. Gezien de temperatuur
tijdens de winterperiode te koud is om rondleidingen te geven
werd beslist om het ontwerpdossier “verwarming Witloofmuseum” goed te keuren. Het geraamde bedrag bedraagt
€ 44.000.
Huishoudelijk rookreglement
Sinds 1 januari 2006 geldt er in alle openbare gebouwen een
algemeen rookverbod, zo ook in het Kampenhouts gemeentehuis. Daar het principe van hoffelijkheid onvoldoende
werkt, werd er een formeel eenduidig rookreglement opgemaakt om zo conflicten tussen rokers en niet-rokers te vermijden. In de gemeentelijke infrastructuur geldt een volledig en
permanent rookverbod.
Het rookreglement kan geraadpleegd worden op de website
van de gemeente www.kampenhout.be.
Advies n.a.v. het openbaar onderzoek van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Steenokkerzeel
Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel vroeg advies m.b.t.
het ontwerp GRS tijdens het openbaar onderzoek.
Er werd vastgesteld dat er geen tegenstrijdigheden/conflicten
tussen het GRS Kampenhout en het ontwerp GRS
Steenokkerzeel zijn. De Kampenhoutse gemeenteraad vraagt
wel om:
• voldoende rekening te houden met het woonpark
Duistbos-Lelleveld op de grens met Steenokkerzeel. De
gemeente vraagt om het beleid van dit gebied maximaal
op elkaar af te stemmen. Tevens geeft ze aan dat de beekloop of het valleigebied van de Barebeek hier slechts
beperkt zal kunnen worden uitgewerkt.
• Rekening te houden met de bovenlokale recreatieve verbinding langs de Perksesteenweg, welke aansluit op de
bovenlokale recreatieve verbinding die de gemeente
Steenokkerzeel voorziet langs Breemstraat-Boektsestraat.
Er wordt eveneens gevraagd om deze verbinding aan te
duiden op kaart 32.

Verplaatsen elektriciteitspalen Bulsomstraat
De elektriciteitspalen in de Bulsomstraat (deelgemeente
Berg) zullen worden verplaatst. Kostenplaatje ± € 9.033,76
(incl. btw).
Vaststellen plannenregister
Het decreet op de ruimtelijke ordening legt elke gemeente op
een plannenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage
te leggen en er uittreksels uit af te leveren. Alle plannen die
vallen onder de wet op de ruimtelijke ordening zijn verplicht
op te nemen. Voor onze gemeente zijn dit: het originele
gewestplan uit 1977 met alle wijzigingen, alle verordeningen,
het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP).
Het Kampenhouts plannenregister moet op heel wat punten
worden bijgewerkt en hiervoor gaf de gemeenteraad nu haar
goedkeuring.
Beheer Natuurreservaat Torfbroek
Sinds 16 december 1981 is het domein “Het Torfbroek”
erkend als natuurreservaat en sinds 1996 wordt het wegens
zijn esthetische en wetenschappelijke waarde als landschap
gerangschikt.
Om het landschap, de fauna en de flora van “Het Torfbroek”
zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te bewaren en
daar het een specifiek onderhoud vergt ter vrijwaring van
milieu en natuur werd in 1977 beslist het beheer voor 30 jaar
in handen te geven aan Natuurpunt Beheer vzw. Deze huurovereenkomst loopt nu ten einde.
De gemeenteraad besliste om deze overeenkomst opnieuw
te verlengen voor een ononderbroken periode van 30 jaar.

Gemeenteraad 14.09.2006
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.
Politieverordeningen
Met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid worden tijdens volgende activiteiten bijzondere politieverordeningen uitgevaardigd:
- Oktoberfeesten Ons Tehuis Brabant: zaterdag 7 en zondag
8 oktober 2006
- Verkiezingen: zondag 8 oktober 2006
Aan de inwoners wordt gevraagd hiermee rekening te
houden.

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD

Gemeenteraad 23.06.2006

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
Kerkwegen
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
oktober 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:
€ 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.
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Rijbewijs G

Landbouwschattingscommissie

Rijbewijs voor landbouwvoertuigen

Om een erkenningsdossier als landbouwramp te kunnen
indienen, heeft de minister van middenstand & landbouw een
schatting nodig van de opgelopen schade; deze processenverbaal worden opgesteld door de gemeentelijke landbouwschattingscommissie.

Vanaf 1 september 2006 heeft men een rijbewijs nodig voor
het besturen van land- en bosbouwvoertuigen (op wielen of
met rupsbanden, met min. 2 assen) en hun aanhangwagens,
evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal,
motorploeg of maaimachine. Dit is het rijbewijs G.
Er zijn evenwel vrijgestelden:
• bestuurders geboren vóór 1 oktober 1982;
• bestuurders van voertuigen van de categorie G die van
hoeve naar veld rijden en omgekeerd, tot en met 31
december 2008, indien zij voldoen aan één van volgende
voorwaarden:
a. geboren zijn tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus
1986;
b. houder zijn van een geldig rijbewijs van ten minste categorie B;
c. houder zijn van een certificaat voor het besturen van
landbouwbedrijven.
Buiten het traject van de hoeve naar het veld dienen zij houder te zijn van een rijbewijs G of van een rijbewijs dat het
besturen van voertuigen G toestaat.
Vereiste leeftijd
Voertuigen waarvan de max. toegelaten massa niet
meer dan 20.000 kg bedraagt: 16 jaar; voertuigen
waarvan de max. toegelaten massa meer dan
20.000 kg bedraagt: 18 jaar.
Inlichtingen:
Op de website
www.mobilit.fgov.be, rubriek “Weg” “Rijbewijs 11” vind je alle nodige
informatie.

De richtlijnen met betrekking tot de werking van deze commissie werden herzien en geactualiseerd. Zo moeten landbouwers die een dossier willen indienen vanaf nu schriftelijk
contact op te nemen met het gemeentebestuur, daar waar dit
vroeger telefonisch kon.
Is de schade kleiner dan 20% van de oppervlakte van een
bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen
van die teelt op het bedrijf wordt de commissie niet bijeengeroepen.
Informatie
Wie hierover meer informatie wil of het overzicht van de herziene en geactualiseerde richtlijnen wil ontvangen neemt contact op met Sabrina Mertens S 016/65 99 32 of
sabrina.mertens@kampenhout.vera.be

Help, mijn kippen worden
vermoord !
Een oproep van de Hubertusvereniging
Vlaams-Brabant
De laatste jaren krijgen wij meer en meer oproepen van mensen die ons vragen wat men kan doen aan de slachtpartijen
op hun kippen, eenden en duiven. Heel dikwijls zijn er een
aantal kippen onthoofd. Wie zijn de daders? De meest voorkomende daders zijn loslopende honden, vossen of steenmarters. Veelal gebeurd zo’n slachtpartij ’s nachts. Vossen en
steenmarters zijn voedselopportunisten. Wij zien ze lopen in
het veld, zelfs op klaarlichte dag. Daarbij lopen ze konijnen,
hazen, fazanten soms gewoon voorbij en lopen recht naar
een kippenren. Ze gaan vaak eerder een tamme vetkip
pakken in plaats van een sprint te moeten lopen achter een
volwassen konijn. Waarom moeilijk doen, als gemakkelijk ook
gaat?

LANDBOUW / MILIEU

GEMEENTERAAD

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.

Wat kan u er nu zelf aan doen als brave burger?
De enige oplossing tegen dit soort ongemakken is uw kippen,
eenden en duiven tegen de valavond op te sluiten in een
stevig nachtverblijf. Niet steeds gemakkelijk, maar het is de
enige oplossing die u kan doen.
Wat zeker niet mag gedaan worden is proberen de loslopende boosdoeners te vergiftigen. Op vele plaatsen werd in het
verleden verschillende soorten vergif gebruikt. Mensen leggen
vergif, soms in de vorm van gifeieren. Maar men beseft niet
steeds wat de mogelijke negatieve consequenties hiervan zijn
voor de rest van onze natuur. Andere dieren zoals eekhoorns,
egels, buizerds en andere roofvogels, zullen niet nalaten om
zo’n lekker vergiftigd brokje op te peuzelen, met uiteraard de
dood als gevolg. En als de kat van de buurvrouw langskomt,
kan ze ook prijs hebben. Ik durf er nog niet aan denken dat
zelfs kinderen op zo’n eitje, ingespoten met vergif, zouden
uitkomen. Voor die mensen die het recht in eigen handen
nemen, heb ik maar één boodschap : "Niet doen !!!". Laat het
over aan mensen die weten wat ze (wettelijk mogen) doen.

oktober 2006
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• 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.

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.

• bruto-inkomen van alle gezinsleden telt mee;
• persoon ten laste ben je als je netto-jaarinkomen kleiner is
dan € 2.540 (gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor de
kinderen niet meegeteld) en als je onder hetzelfde dak
woont als de aanvrager.

• dan heb je recht op een verwarmingstoelage

• 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.
oktober 2006

Bij OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9,
1910 Kampenhout
Alleen op de speciale zitdagen:
• ma. 16-10-2006 van 13 tot 16u
• din. 7-11-2006 van 13 tot 18u30
• don. 7-12-2006 van 13 tot 16u
• din. 16-1-2007 van 13 tot 18u30

Wat meebrengen?

en het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden mag niet hoger liggen dan € 13.246,34, verhoogd met
€ 2.452,25 per persoon ten laste:

categorie 2: jouw gezin beschikt over een laag inkomen: het
jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden mag
niet hoger liggen dan € 13.246,34, verhoogd met
€ 2.452,25 per persoon ten laste.
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• en als je jouw woning verwarlt met één van de volgende brandstoffen:

Waar en wanneer aanvragen?

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.

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:
• 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

Nieuwe wapenwet
Onthaaluren voor de wapendossiers
in de politiezone KASTZE
In het kader van de nieuwe wapenwet zal de lokale politie van
de Politiezone Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst onthaaluren organiseren ten behoeve van de inwoners in het zonecommissariaat Steenokkerzeel, Tervuursesteenweg 295.

POLITIE

OCMW

Heb je recht op een verwarmingstoelage?

Voor vragen i.v.m. het/de wapen(s) kan men terecht bij volgende personen:
• Hoofdinspecteur Wim Roofthoofd
diensthoofd wijkzorg Kastze - S 02/759 78 72
• Hoofdinspecteur Michel Vanden Berghe
wijkmanager Kampenhout - S 016/314 840
• Hoofdinspecteur Luc Faes
wijkmanager Zemst - S 015/62 71 62.
Sinds 1 augustus kan men terecht in het zonecommissariaat
te Steenokkerzeel voor het inleveren van zijn wapen(s) n.a.v.
de “amnestieperiode” welke eindigt op 9 december 2006.
Gelieve wel vooraf een afspraak te maken teneinde de wachttijden te beperken.
Je kan ook op de website van de provincie terecht om de infobrochure te downloaden via volgende link:
www.vlaamsbrabant.be/levenenwonen/veiligheid

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.

PIVO-Politieschool
Het blijft moeilijk om kandidaat-politiemensen aan te trekken
uit de eigen provincie. Hierdoor is er permanent een grote
doorstroom van inspecteurs die wel tijdelijk werken in een of
andere zone van Vlaams-Brabant, maar dikwijls vrij snel terugkeren naar hun eigen regio.
De PIVO-Politieschool organiseert een informatievoormiddag
op 18 november 2006 voor geïnteresseerde kandidaten.
Alle geïnteresseerden worden om 9u stipt verwacht in de politieschool, Relegemsestraat 40 te 1731 Asse. Het is niet mogelijk om in de loop van de voormiddag aan te sluiten.
oktober 2006
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Voor al wie 55-plusser is en graag beweegt. Elke maandag
wordt er van 14 tot 15u een uur gesport, aangepast aan
ieders niveau! Iedereen is van harte welkom in de sporthal,
Zeypestraat 26 te Kampenhout.
Voor meer informatie: Agnes Beeckmans geeft graag wat
meer uitleg, Kampenhoutsebaan 47 - 1910 Kampenhout
S 016/65 50 04.

Joggen voor iedereen
Wou je altijd al beginnen met joggen?

Dag van de trainer

2de antizjél wandeling op
30.12.2006
Georganiseerd door de Toeristische Dienst
van Kampenhout samen met gids, Willy
Vranckx

Zaterdag 16 december 2006 organiseert de Vlaamse Trainersschool
de 2de “Dag van de Trainer” in de
topsporthal Vlaanderen te Gent.
Deze dag staat open voor alle
gediplomeerde en niet-gediplomeerde trainers uit alle sporttakken en levert een uniek bijscholingsaanbod.

Een iel nuef wandelink mé nen iele oeitleg in ’t Kampenaats
deu de gids! Oepgepast! ’t Bergs, ’t Okkeziels en ’t Bukes es
wait ’t selfste.
We vertrekke oem twie uure aon de kerk van Berg en zen
tegen den doenker trug. Vaneiges mé botte of bottine want
we gaon deu bos en veld.

Joka, joggingclub Kampenhout, organiseert in samenwerking
met de sportdienst wekelijkse joggingmomenten en dit vanaf
26 september 2006. Er wordt gelopen onder begeleiding van
de mensen van Joka (gratis).
Samen beginnen we eraan en we bouwen langzaam op,
zodat iedereen kan volgen. Maar je zal er van staan kijken
hoeveel vooruitgang je boekt!
Wanneer?
Dinsdag en donderdag om 19u30 voor de beginners
Dinsdag en donderdag om 20u voor de gevorderden
(kunnen reeds ongeveer 5 km joggen)
Waar?
Parking sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Meer informatie?
Etienne Vranckx - S 016/60 42 81
joggingclubkampenhout@hotmail.com www.joka.org

Deelnameprijs: € 1.
Info: Toerisme Kampenhout S 016/65 99 71
S 016/22 33 80
toerisme@kampenhout.be

Eindejaarsjogging
Op zondag 17 december 2006 vindt de 17de eindejaarsjogging plaats in en rond de sporthal van Kampenhout,
Zeypestraat 26.
Joggingclub Kampenhout, de sportraad en het solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant organiseren deze jogging ten
voordele van Ons Tehuis Brabant. Lopers en supporters, allen
welkom!!
Programma:
600 m
1600 m
5,5 km
11 km

Sportlint
Doe mee aan het sportlint, de langste sportieve estafette
dwars door Vlaanderen!!
Op 10 oktober 2006 komt het Sportlint door Kampenhout.
Om 11u30 wordt de fakkel overgenomen van de gemeente
Steenokkerzeel en start de tocht vanaf de parking van Ons
Tehuis Brabant. Na een tocht per fiets en te voet komen we
een uur later aan op de parking van de witloofveiling. Een
massa-aërobic vindt plaats op het domein van Ter Bronnen.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de sportdienst of de
gemeentelijke website.
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De Vrijwilligerswet gewijzigd

De Anjelier is op zoek ...
14u
14u15
15u
15u

Voor inlichtingen en inschrijvingen:
S 016/65 99 75, Kampenhoutse sportdienst
sport@kampenhout.be
016/60 42 81, Etienne Vranckx
joggingclubkampenhout@hotmail.com
www.joka.org.
S

?

naar mensen die willen meewerken aan hun producties;
hetzij als acteur, hetzij als medewerker achter de schermen.
Jong, oud, leeftijd speelt geen rol.
Geïnteresseerden mogen contact opnemen met Monique
Vandamme, Dorpsstraat 2a, S 016/65 12 13 of
S 0473/20 81 80 of via mail: hubert.monique@skynet.be

De wet betreffende de rechten van de vrijwilligers werd op
3 juli 2005 voor de tweede maal gewijzigd. Het aanvankelijke ontwerp was immers op een aantal punten onwerkbaar en
legde te veel administratieve verplichtingen aan de verenigingen op. Hieronder vind je (verkort weliswaar) de belangrijkste wijzigingen:
• de organisatienota wordt vervangen door een informatieplicht onder vrije vorm (website, ledenblad, brief, …).
• De opheffing van "het vermoeden van niet-lidmaatschap"
voorkomt de begripsverwarring tussen leden en vrijwilligers
die vooral bedreigend was voor de feitelijke verenigingen.
• De aansprakelijkheid van de vrijwilligers is beter afgebakend. Een verzekeringsplicht wordt opgelegd aan de goed
gestructureerde organisaties, maar niet aan de kleine feitelijke vereniging.
• De vrijwilligers van de kleine of eenmalige initiatieven blijven in zekere zin het zorgenkind, want zij hebben met deze
wet minder rechten. Om dat euvel op te vangen wil de
federale overheid hen zoveel mogelijk laten aansluiten op
een collectieve polis waar ze een model voor zal aanbieden.
• Dat de arbeidswetgeving niet meer van toepassing is,
behoudens uitzonderingen, laat initiatieven zoals een
nachtspel in de jeugdbeweging of de verkoop door kinderen t.v.v. van campagnes zoals "11.11.11." of "Kom op
tegen Kanker" voortbestaan.

TOERISME / VERENIGINGEN

SPORT

Turnen 55+

De gewijzigde wet trad in werking op 1 augustus 2006, behalve het luik over de verzekeringsplicht en de aansprakelijkheid.
Dat treedt pas in werking op 1 januari 2007 zodat de verzekeringsclausule in het najaar verder kan worden uitgewerkt.
Wil je hierover meer inlichtingen? Neem dan eens een kijkje op http://www.vrijwilligersweb.be/wetgeving.htm

Toneelkring De Anjelier werd opgericht in 1955. Elk jaar
in november wordt een toneelvoorstelling gebracht; hoofdzakelijk blijspelen. Nog niet zo lang geleden werden er
2 monologen opgevoerd: “Het eerste mirakel van het
kindeke Jezus” en “De Tijger” van Dario Fo.
oktober 2006
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Wie niet geprikt is, is gezien!

Donderdag 7 september jl. vond het jaarlijkse Seniorenfeest
plaats in de gemeentelijke sporthal te Kampenhout.

Campagne Vlaams Griepplatform 2006

Gastvedetten die dag waren het legendarische duo Nicole &
Hugo.
We tonen u enkele sfeerbeelden …

Elke winter heeft 10%
van de Belgen af te rekenen met griep. Voor de
meesten volstaat het om
een weekje uit te zieken;
bepaalde risicogroepen
nemen beter het zekere
voor het onzekere en
laten zich best vaccineren. Naast 65-plussers,
mensen met hart- of
longziekten en diabetespatiënten, behoort ook
iedereen die in nauw
contact leeft met deze mensen tot de doelgroep.
Griepvaccinatie wordt ook aangeraden voor gezondheidswerkers: personeel van ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverzorgingsdiensten, e.d.
Een griepvaccinatie sluit niet uit dat je ziek kan worden, maar
de kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook de kans op complicaties neemt drastisch af. Het vaccin werkt pas na twee
weken; als je dus kort na je inenting toch ziek wordt, betekent
dit dat je besmet was nog voor de inspuiting.

ling dat ouders ‘het niet meer zelf kunnen’, maar het moet
worden gezien als een verrijking naar ouders toe. Ook opvoeders die enkel behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen bij de opvoedingstelefoon terecht. Op de eerste plaats
wordt ondersteunend gewerkt door de pedagogische draagkracht van opvoeders te versterken.
S 078/15 00 10 of via www.opvoedingstelefoon.be

Mijn kind en de toekomst
Net zoals de vorige jaren organiseert KVG Vlaams-Brabant
ook nu weer de cursus “Mijn kind en de Toekomst”. De
inhoud beantwoordt aan de verwachtingen van heel wat
ouders van kinderen met een handicap; de besproken onderwerpen zijn: zelfstandigheid, beschermingsmaatregelen, erfrecht en netwerking.
De cursus wordt gespreid over 4 avonden die telkens doorgaan in het SEINhuis, Tiensesteenweg 63 te 3010 Leuven; de
1ste avond gaat door op 24 oktober 2006 van 19u30 tot 22u.
Meer inlichtingen bekom je bij KVG Vlaams-Brabant,
S 016/23 51 61, @: vlaams-brabant@kvg.be of via de website: www.kvg-vlaanderen.be.

Kostprijs
Het griepvaccin kost maximum € 10 maar wordt door de ziekteverzekering voor een groot deel terugbetaald; sommige
mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.

Plantjesverkoop Kom op Tegen
Kanker

Wanneer vaccineren?
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half
november. Praat erover met uw huisarts of apotheker.
Info: www.vlaanderen.be/griep of S 0800/99 777

Het voorbije plantjesweekend van de Vlaamse Liga tegen
Kanker was wederom een succes in Kampenhout; nog vóór
12u zondagmiddag waren alle 2.500 stuks de deur uit;
goed voor € 12.510!!

WERKOPLEIDING

WELZIJN

SENIORENFEEST

Vlieg erin met een opleiding
In de nieuwe folder “Vlieg erin met een
opleiding” vind je alle opleidingen die
VDAB Vilvoorde zelf organiseert of in
samenwerking met partners.
De 70 opleidingscentra van de VDAB worden omgedoopt tot competetiecentra.
Naast de vaktechnische opleidingen
leggen de centra zich nu ook toe op loopbaanbegeleiding, certificering en informatieverstrekking.
Meer informatie kan je aanvragen via:
• de website van de VDAB www.vdab.be
of de WIS-kiosk
• S 0800/30 700 (elke werkdag van 8 tot 20u)
• Je plaatselijk VDAB-kantoor of werkwinkel

Ervaringsbewijs
Sinds 12 september 2006 kunnen werkenden en werkzoekenden bestaande ervaring tastbaar maken met een officieel
bewijs van vakbekwaamheid; het Ervaringsbewijs genaamd.
In een eerste fase kan het Ervaringsbewijs voor zes beroepen
worden aangevraagd. Vanaf januari 2007 worden nieuwe
beroepen aan dat lijstje toegevoegd. Het Ervaringsbewijs wil
vooral mensen die hun beroep al doende geleerd hebben,
helpen om sterker te staan op de arbeidsmarkt. Het is van
belang dat die mensen worden geïnformeerd en aangemoedigd om de stap te zetten naar het testcentrum.
www.vlaanderen.be/pasklaar

Een dikke merci aan:

Opvoedingstelefoon Vlaanderen
De opvoedingstelefoon is een laagdrempelig, vrijblijvend en
anoniem initiatief waar iedereen die rechtstreeks betrokken is
bij het opvoedingsgebeuren: ouders, grootouders, stiefouders,
… terecht kan met vragen. Ouders worden te woord gestaan
vanuit hun behoefte aan informatie en worden niet benaderd
als “probleem ouder”. Men gaat niet uit van de veronderstel-
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• alle plantjesverkopers (aan winkels, in scholen, …)
• alle handelaars die een plantenstalletje voor hun deur wilden én de verkopers in sommige gevallen dan ook nog
eens lekker verwenden
• het gemeentebestuur voor de logistieke steun
• de bedrijven/handelszaken om andere werknemers aan te
sporen een azalea aan te kopen voor het goede doel
• alle kopers van één of meerdere azalea’s.
oktober 2006
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