
GEMEENTE

KAMPENHOUT

Het Koninklijk Besluit van 'l 6 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister stelt
de algemene principes vast voor het houden van de registers.
Het brengt tevens een aantal vernieuwingen aan ten opzichte van de vorige reglementering.

Belangrijk voor de bevolking is vooral de wijziging in de procedure van verandering van hoofdverblijfplaats
Deze aangifte moel vanaf 'l november 1992 gebeuren bij het gemeentebestuur van de plaats waar men zich
komt vestigen en niet meer in de gemeente die men verlaat.

Voor meer inlichtingen omtrent dit Koninklijk Besluit kan U terecht op de Bevolkingsdienst van het gemeentebestuur

MEDEDELING
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op de donderdagen 24 en 31 december.
Op die dagen worden er aan het gemeentepersoneel vervangingsverlofdagen toegekend

4:de jaargang Verantw. uitg. : M. \/:erhoeven,,
:'':
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Normaal vond U op deze bladzijde een Iijst met de personen die de afgelopen periode geboren, gehuwd of overleden
waren en een lijst van de huwelilksjubilarissen.

Het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 laat ons niet meer loe persoonlijke gegevens bekend te maken van personen

ingeschreven in de bevolkingsregisters van onze gemeenle.

Vandaar dat deze rubriek voortaan wegvalt.

de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

MaTceIVERHOEVEN

Bukadie-school w¡nt

Tetra-Pak/Belgium schreef tildens het voorbije schooljaar

de actie "Creatief op school '91-'92' uit . Van de deelne-

mende klassen werd verwacht gedurende een bepaalde
periode te werken rond thema's als het bos, de melkerij,

de verpakking... Omdat in de gemeenteschool Bukadie

projectonderwijs behoort tot de klaswerking gingen de

leerlingen van de Sde en 6de klas met meester Pol aan

de slag.

ledereen verdiepte zich over die kleine drankkartons die

dagelijks met honderden op schooi, maar ook thuis

worden weggegooid.

Hoe worden ze gemaakt? Waaruit bestaan ze?
Recyclage ? Maar vooral : Wat kunnen we ermee maken ?

Na veel discussie en overleg werd er besloten een

luchtballon te maken om op die manier "verder te kijken

dan...". Ook de andere klassen werden geintegreerd

wanl alleen was het een onbegonnen zaak.

De groepsrapporten, klasverslagen, foto's werden op-

gestuurd en tot grote vreugde van elkeen WON Bukadie

de 1s1e prijs voor de 3de graad.

Naast een mooie T-shirt kreeg de hele lagere school een

dagtrip natuurexploratie, eclrler niet me t hun Iuchtballon.

1. Sturen onder invloed.
Wij willen er de automobilisten op wijzen dat er gedurende de eindejaarsperiode een uiterst strenge kontrole op

het sturen onder rnvloed zal doorgevoerd worden. Wie als bestuurder narigheden wil vermijden zorge er voor dat het

alkoholverbruik tot het strikte minimum beperkt blijft. Het is trouwens een maatregel die van het allergrootste belang is

voor uw veiligheid en voor die van anderen.

2. Winterongemakken
Bij ijzel of sneeuwval is iedereen verplicht de stoep of verharde berm voor zijn woning vrij te maken, dit om

ongevallen te vermijden.
Bij nalatigheid kan u eventueel verantwoordelijk gesteld worden.
Het is evenwel eveneens verboden de vrijgekomen sneeuw op de openbare weg te werpen ll!
De gemeentediensten doen al het mogelijke om de openbare wegen berijdbaar te houden en de inwoners keren HOPEN

SNEEUW op de weg.

3. Knipperl¡chten
Landbouwtraktoren moeten sinds 1 januari'één of twee oranjegele knipperlich'ten gebruiken die zodanig zijn

geplaatst, dat zij in alle richtingen zrchtbaar zijn in, de volgende omstandsigheden .

- wanneer de gewone lichten moeten gebruikt worden, d w.z. tussen het vallen van de avond en hel aanbreken
van de dag

- wanneer het zicht overdag minder dan 200 meter bedraagt
- doorlopend wanneer zij op een openbare weg rijden met meeÍ dan twee rilstroken.

4. Brandprevent¡e
Op de vooravond van de eindejaarsfeeslen lijkt hel ons aangewezen uw bijzondere aandacht te vestigen op

enkele elementaire brandbeveiligingsmaatregelen. De concentratie van een groot aantal mensen in soms beperkte
ruimten, het gebruik van brandbaar materiaal en versreringen, onvoorzichtigheid of onoplettendheid zijn maar al te vaak
faktoren die het risico op brandgevaar in de hand werken.

Enkele praktische tips en/of verplichtingen voor gebouwen welke toegankelijk zijn voor het publiek :

- enkel elektrlsche (feest)verfichting is toegelaten. Versieringen moeten uit moeilijk ontvlambare materialen

vervaardlgd zijn ;

- vrijhouden van gangen, trappen en overlopen, geen vergrendeling van deuren geplaatst in de evacuatiewegen ;

- aanbrengen van duidelijk zichtbare aanduidi¡g van uitgangen en vluchlwegen ;

- goede aanduiding van meldings-, waarschuwings-, en brandbestrljdingstoestellen ; '

- kerstbomen moeten in stabiele bak, geregeld besproeid, vochtig en fris gehouden worden ;

- in keukens moet het materiaal degelilk onderhouden zrln. Elektrische leidrngen vooral niet le zwaar belasten ;

- ln geval,van brand onmiddellijk de brandweer-oproep nummer 100 verwittigen.

5. Misdaadpreventie
Meer en meer worden wij geconf ronteerd met niets en niemand ontziende misdadigers en terroristen die trachten

het normale leven te ontwrichten en dood en paniek zaaien.
De politie verzoekt de bevolking haar medewerking te verlenen door middel van het doorspelen van rnformatie en
gegevens van alles wat u verdacht voorkomt zoals :

- Zonderlingen welke de buurt gadeslaan;
- Gefegeld dezelfde voerturgen op dezelfde plaatsen zonder dat hiertoe een geldige reden is.

-Onbekendenwelkezich"toevallig"bij uaanbiedenomuongelooflijkeverkoopsvoorwaarden ofgoederenaantebieden.

Het is niet de eerste maal dat er "onbekenden" zich komen aanbieden onder voor.wendsel U één of andere "dienst"

te komen verlenen o.a. : het opnemen van water- of elektriciteitsverbruik ; het nazicht van nutsvoorzieningen, e.d. Wi¡

wensen U er de nadruk op te leggen dat aangestelden van hogergenoemde maatschappijen steeds in het bezìt zijn van
aanstellingsakte(n) of opdrachten. Mocht U enige twijfel hebben bij een dergelllke kontaktname aarzel nret de politie- of
ri¡kswacht te verwittigen
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JEUGDSPORTWEKEN - MET SUCCES..

De volgende sportweek zal plaatshebben van 5 apr,il 1993 tot en met 9 april 1993, voor kinderen

van 7 t/m 12 1aar.

PING-PONG CLUB

Wie wil ping-pongen kan vanaf nu terecht in het sportcentrum van Kampenhout. lnlichlingen te bekomen op de
sportdienst (0 1 6/65.73. 73).

Eindejaarsjogg¡ng - stratenloop op zondag 27 december 1992

Voor de 3de maal richl de loggingclub JOKA, in samenwerking met de gemeentelijke Sportraad SPO-RE-KA, ten
voordele van O.T.B. een eindejaarsjogging en stratenloop in op zondag 27 december 1992.

Lokatie Sporthal Kampenhout, Zeypestraat
Douches en kleedkamers zijn beschikbaar

BALLETSCHOOL ATTITUDE
Sporthal, Zeypestraat 26 1910 Kampenhout

INGRID FONTEYNE
Tiendeschuurstraat 72
1910 Kampenhout
Te!. : 016 / 65 11 79

Vederlichte danseresjes in stralend witte tutu's ?

Een kinderdroom die werkelijkheid wordt in de ballet-

school.

De allerkleinsten worden spelenderwijs opgeleid in
KLASSIEK BALLET.
Later kunnen ze doorstromen naar de semi-professionele

keurgroep (4 tot 5 uren per week).

Een correcte houding, gevoel voor ritme en muzikaliteit,

doorzettingsvermogen en dicipline zijn belangrijke ele-

menten in deze allesomvattende kunst.

Liever moderne r¡tmes en swingende melodìën ?

Dat kan.

Attitude hetpt je de moderne techniek onder de knie te

krijgen. JAZZBALLET
wordt dan zeker ook voor jou een leuke hobby.

Reeksen
600 M

1500 M

5400 M

lOBOO M

vertrek
14.15

14.30

15.00

15,00

UURROOSTER

Maandag

Woensdag

17.30 u. / 1B 30 u

1e jaar klassiek ballet
18.30 u. / 9.30 u.' 3e jaar klassiek ballet
19 30 u. l2O.3O u.
gevorderden A kl. ballet
20.30 u. I 21.30 u

gevorderden B kl. ballet

13.00 u. I 14.00 u.
1e jaar klassiek ballet
14.00 u. / 15.00 u.
2e laar klassiek ballet
15 00 u / 16.00 u.
3e jaar klassiek ballet
16.00 u. I 17.00 u.

4e jaar klassiek ballet
17.00 u. / 1B 00 u.

gevorderden A kl ballet
18.00 u. / 19.00 u.
gevorderden B kl. ballet
21.00 u. I 22.00 u

aerobic- jazzdans

17.30 u, / 18.30 u.
2e ¡aar klassiek ballet

' 18.30 u / 19.30 u.
4e laar klassiek ballet
19.30 u. 120.30 u.

lazzballef. kinderen
20.30 u. I 21.3O u.

lazzballet
- jongeren + volwassenen

Voor de kleinsten wordt een sprrngkasteel geplaatst.

Van 9.OO tot 1B.OO u. is er eveneens een"Kampenhoutse l(erstrace voor telegeleide wagens" voorzien, een grootse show
op wieltjes. Kom gerust eens een kijkje nemen.

VoormeerinlichtingenkanUbellennaarhetnr 0l6/65 1091 (secretariaatJOl(A); nr.016 1657373 (sportdienst

SPO-RE-KA) trjdens de kantooruren.

BEWEGING VOOR sO-PLUSSERS

Benl U 50 laar of meer en wenst U fit le bililven dan kan U terecht in de sporthal van Kampenhout, elke woensdag-

namiddag van 14.00 tot 15.00 om in een gezellige en ontspannen sfeer aan sport te doen.

lnlrchtingen kunnen bekomen worden op de sportdienst (016 I 65 73 73)

Wist U dat er te Zemst (Elewilt) een wielerpiste bestaat van 400 meter, ter bevordering van de wielersport, meer

bepaald voor het pistewielrennen voor de jeugd.

Voor meer inlichtingen hierover kan U terecht op de sportdienst SPO-RE-KA (tel. 016 / 65 73 73)

En wat met je conditie ?

Je wilt een mooi gevormd lichaam met lenige spieren ?

AEROBICJAZZ is de geknipte keuze.
Je ontsnapt even aan de dagel|kse sleur in een
prett¡ge en ontspannen sfeer.

Kom alvast eens een kijkje nemen.
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Het antwoord op al uw
milieubox-vragen

Hoe moet ik alles in mijn milieubox steken ?

Laat het KGAzoveelmogelrjk in de originele verpakking.

Dat maakt het sorteren met het oog op de verwerking

een stuk eenvoudiger. Wanneer dit niet of moeilijk gaat,

zorg dan voor een andere goeg afsluitbare verpakking

(bv een bokaal) en schrrjf erop over welk produkt het

gaal.

Waar in huis zet ik mijn milieubox het best ?

Zet uw milieubox beqt ver van eetwaren, warmtebron-

nen, en,.. kinderhanden, op een bij voorkeur goed

verluchle plaats.

De kelder, de garage of het tuinhuis zijn bijvoorbeelà

geschikte plekken, maar bedenk dat uw box makkelijk

bereikbaar moet blijven, anders maakt u uw sorteer-

werk onnodig moeilijk.

Wat wanneer mijn milieubox vol is ?

ln Kampenhout wordl het afval afgehaald via een

ophaaldienst. Dit gebeurt voor de eersle maal in januari

1 993.

U verkrilgt hieromtrent nog alle nodige inlichtingen.

Klein Gevaarlijk Afval hoort vanaf 1993 in de milieubox.

De miljeubox is een veilige plek voor het gevaarlijke huishoudelijke afval.
Uw gemeente beschikt vanaf oktober over de milieuboxen die U in de loop van de maanden , november en december
aan huis bezorgd worden.

ln de miljeubox vindt u een overzichtslijst van de afvalstoffen/produkten die hiet in de gewone huisvuilzak thuis
horen. De milieubox heeft een kinderverIge slulting, maar is door een volwassene na wat oef ening vlot te openen. Deze
box wil u helpen om gedurende enrge tijd het Klein Gevaarlijk afval op le bergen De grotere stukken, zoals auto-accu's
en T.L.-lampen kan u gerust onverpakt aanbieden. Bil de driemaandeillkse huis-aan-huis-ophaling, ingericht door de
intercommunale HAVILAND, wordt u overdag de kans geboden om uw box te laten ledigen door het personeel van de
"chemocar". lndien u overdag niet de mogelijkheid hebt om uw box aan te bieden, wordt u een kans geboden in de
vroege avonduren om naar een centrale stilstandplaats te lopen in de wijk waar overdag opgehaald werd. De
ophaalkalender voor'uw gemeente en meer bepaald uw wijk wordt u later medegedeeld.

Hou nu reeds al de schadelijke afvalstoffen uit uw huisvuil,

Tracht zovebl mogelijk d'e originele verpakkingen van de gevaarlijke stoffen te behouden en mee aan te bieden.
lndien dit niet (meer) mogelijk is, is-het raadzaamom de aangõboden stoffen op een andere manier te identificeren
(bijvoorbeeld door er zelf een etiket op aan te brengen).

Het milieu en uw gemeentebestuur danken u bij voorbaat.

De hoofdbibliotheek van Kampenhout

Zoals U wellicht gehoord of gelezen hebt, is de bibliotheek van Kampenhout in juni verhuisd van het oud gemeentehuis
naar de pastori¡ (gelegen achter de kerk) in Kampenhout.
Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu meer ruimte hebben ;de boeken staan ruimeren it is gemakkelijker en rustiger zoeken.

Wat ook een belangrijke stap vooruit is , is het feit dat we nu over een leeszaal beschikken..Daar kan U rustig gaan
zitten, iets opzoeken in een.encyclopedie of ander naslagwerk, of rustig een tijdschrift lezen. Ons tijdschriftenpakket werd
uitgebreid en duidelijker uitgestald. Bij de tijdschriften is't zo dat U het laatste nummer niet mag ontlenen, wel ter plaatse
doorkiiken, maar de vorige nuinmers kan U gewoon ontlenen.

Wat hebben julllie zoal in de bibliotheek ?

Dat is een veel gehoorde, en voor ons moeilijke vraag I

Wij hebben namelijk Vanalles ! Romans, gaande van luchtige liefdesverhalen tot de "zwaardere" literatuur ; maar ook
oorlogsromans, familieromans, dierenverhalen, en zo meer.

Dan is er ook nog een ruime afdeling wetenschappelijke werken.
Laat deze term U niet afschrikken : hiermee bedoelen wij alles wat geen roman is ! Geschiedenis, natuurkunde,
psychologie, maar ook kookboeken, boeken over tuinieren en kamerplanten, dieren en hun verzorging, handwerken en
knutselen, sport, ... en nog veel meer.

Ook is er een uitgebreide kinderaf deling. Boeken voor peuters en kleuters, boeken ingedeeld volgens leeftijd van
6 tot + 14 jaarl en een aanbod van wetenschappelilke jeugdwerken.

Verder staat er ook een kleine collectie anderstalige werken tot Uw beschikking :

Engels, Frans en Duits.

DE BIBLIOTHEEK IS ER VOOR IEDEREEN.
Zowelkrnderen die iets voor't school moeten lezen of opzoeken, studenten,... maar ook voor U, als U bijvoorbeeld

op reis gaat : wij hebben een ruim aanbod van binnen- en buitenlandse reisgidgen. U zoekt een exotisch recept ? Wij
hebben een ruime keuze in allerhande kookboeken ! Het boek over prinses Diana ? Wij hebben het. Dat boek over
vrouwenhandel in Vlaanderen ?, Olympische spelen ? Misschien zegt U nu : ja maar, en dat ? Dat hebben wij ook I

Het bibliotheekpersoneel is altijd graag bereid U met alle mogelijke vragen te helpen, maar ook uw tips, op- en
aanmerkingen, aankoopsuggesties,... zijn in de bibliotheek zeer welkom

Uw vereniging is geinteresseerd in een bepaald onderwerþ, werk daarrond ? Spreek erover met het bibliotheek-
personeel, en misschie¡ kunnen wij samen de nodige boeken of andere informatie beschikbaarstellen. Als U hetnietzegt,
kunnen wij het niet weten I

Bent U of uw vereniging geinteres-
seerd in een rondleiding in de bibliotheek ?
Vraag er naar, U bent zeer welkom.

Adres : Dorpsstraat 11

Telefoon : 65 12 43

openlngsuren :

Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Zalerdag

1B - 20 u

18 - 20 u

13-15u
16-18u
10- 12u

Gesloten op vrijdag, zon- en feestdagen.

Het bibliotheekpersoneel hoopt U

spoedig.te zien in de vernieuwde biblio-
theek, en wenst U veel leesgenot !

De Gemeenteraad besliste in zitting van 12
november 1992 een nieuwe bibliotheek te
bouwen rn de Tritsstraat.
Later meer hierover. .
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Help de vluchtelingen van ex-Joegoslavië

De burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië maakte reeds veel slachtoffers. Meer dan twee miljoen burgers zi¡n

op de vlucht.
Een strenge Balkanwinter, met temperaturen tot dertig graden onder nul, staat hen te wachten. Kinderen, die reeds

sinds het begin van deze wrede oorlog eenzrjdige en gebrekkige voeding krijgen, hebben geen weerstand meer. Het

gebrek aan voedsel, medicrjnen, brandstof, warme kledij en dekens ondermiint ook de overlevingskansen van de

volwassenen. De vluchtelingenstroom groeit voortdurend.

Het is natuurlijk van essentieel belang dat het probleem aan de basis aangepakt wordt. De etnische zuiveringen
- het systematische vervolgen, uitsluiten, uitstoten en verjagen van mensen met andere culturen en filosofieën - moeten

gestopt worden. Zij ziln een bedreigìng van de demokratie en van de individuele rechten van de mens.

Zolang deze oorlog duurt, moeten de vluchtelingen, ter plaatse, hulp kr¡gen. Om ze niet uit hun natuurlijke

omgeving te trekken, is het belangrijk dat we deze mensen ter plaalse een goed en veilig onderkomen bezorgen, met

voldoende voeding, kleding en medische hulp.

Groolschalige hulpverlening is nigt eenvoudig. Daarom verenigen de gemeenten zich in een Staten-Generaal. Elk

arrondissement - voor onze gemeente is dat Halle-Vilvoorde - aanvaardde het peterschap over een vluchtelingenkamp.

Onze gemeente neemt samen met andere gemeenten uit het arrondissement, het vluchtelingenkamp Katlanovo

in Macedonië, vLakbil Griekenland onder haar hoede. Rond half oktober zochten reeds 1.OOO vluchtelingen een onderdak

in Katlanovo. De vluchtelingenstroom blijft echter groeìen. De noden in een vluchtelingenkamp zijn bijzonder groot.

Volgens Artsen Zonder Grenzen, dre ter plaatse aktief zijn, kost een vluchteling 250,- frank per dag.

De gemeente richtte onder het beheer van de Staten-Generaal een noodfonds op. Helpen kan. Zowel financièle

als morele steun zijn welkom. Een combinatie van beide is natuurlijk ideaal. Om de aktie ook kansen te geven op lange

termijn kan U een doorlopende opdracht geven, waarmee U gedurende een jaar maandelilks een vast bedrag stort. Het

formulier waarmee de bestendige opdracht gegeven wordt, kan U inleveren op het gemeentehuìs. Het gemeentebestuur

zorgt.er dan ook voor dat uw opdracht uitgevoerd wordt. U kan natuurlilk ook gewoon een bedrag storten op de rekening

met nummer 096-7654321 -72van Artsen Zonder Grenzen, met vermelding van "Balkanactie van de Gemeenten'1. Een

beheercomité bestaande uitontvangers uit elk arrondissement, zorgl ervoor dat hetingezamelde geld nuttig en doordacht

gebruikt wordt.

Om uw verontwaardrgrng over deze ondemokratische en gruwelige oorlog uit te drukken, kan U ook een Motie van

de Eurger" ondertekenen. Meteen uit U op die manrer uw medeleven en betrokkenheid met de vluchtelingen en met de
getroffgn bevolking urt ex-Joegoslavie. Voor hen betekent dil zeker een hart onder de riem. Ook de "Motie van de Burger"

kan U op het gemeentehurs afgeven. l

MIDDENSTAND
De Kamer voor Handel en Nijverherd verstrekt inlichtingen aan mensen die een zelfstandige aktiviteit willen starten en

begeleidt hen bij de verdere uilbouw ervan. Er wordt GRATIS advies verleend over onderwerpen als de le vervullen

administratieve fôrmaliteiten, boekhouding, BTW, keuze van vennootsc.hapsvorm, fiskaliteit, sociaal statuut, finanòiering

en subsidiemogelijkheden. Tevens kunnen alle nodige formulieren en nuttige adressen dienaangaande bekomen

worden.

Gelieve wel eerst telefonisch afspraak te maken op het tel. nr. O2 1751 91 26.

lndexaanpass¡ng
De sociale uitkeringen werden op 1 november jl. aangepast aan het indexcijfer der comsumptieprijzen

De "gele stok" (n¡euw)
Ter bescherming van de slechtzienden werd het dragen van de gele stok bij wet erkend (Wet a.7.91)

De procedure van de aanvraag verloopt zoals deze voor het dragen van de witte stok (Wet 25.8.54) Er is eveneens een
voorafgaande machtiging vereist. Deze machtiging wordt door de burgemeester van de hoofdverblijfplaats van
betrokkene uitgereikt, dit op overlegging van een getuigschrift behoorlilk opgemaakt door een geneesheer-specialist in
de ophtalmologie (oogheelkunde).

Nationale verminderingskaart op het gemeenschappeli¡k vervoer voor personen met
een visuele handicap.

Toekenningsvoorwaarden : De verminderinggskaart wordt toegekend aan personen getroffen door een blijvende
ongeschiktheid van 90% wegens een oogaandoening.

De kaart geeft recht op :

- koiteloos openbaar vervoer in Belgie per bus, metro, tram en trein (2de klasse). De geleidehond aan de leiband
reist ook gratis.
- 50% vermindering op de schepen van de Regie voor Maritiem transport tussen Oostende en Dover voor
betrokkene en de begeleider (een geleidehond niet toegelaten)
- voor de reìzen per vliegtuig past de Sabena het laagste tarief toe. Als voorwaarde wordt gesteld dat de vjsueel
gehandicapte vergezeld is van een persoon die recht heeft als kosteloos begeleider op het spoorwegnet. De
reisbilletten moeten aangekocht worden in Belgre.

Bew|s van handtcap ;

- een attest uilgererkt door een gerechtelijke of admìnistratieve overheid waaruit blijkt dat betrokkene getroffen is
door een.blijvende ongeschiktheid van minstens 90% wegens een oogaandoening.
- of een attest afgeleverd door de Admjnistratieve Gezondheidsdienst van het Minrsterie van Volksgezondheid of
door het Ministerie van Sociale Voorzorg.

ol bij middel van een daartoe bestemd getuigschrift ingevuld door een geneesheer-specialist in oog
aandoeningen..Dit getuigschrift/aanvraagformulier is verkrijgbaar op de gemeentelijke pensioendienst.

'" "til:i:xvraagformulier mer her bewijs waaruir een btijvende oogaandoening van ren minsre 90% btijkr wordr
gezonden aan het Ministerie van Sociale Voorzorg, Zwarle Lievevrouwstraat 3C ie 1OO0 Brussel.

Opmerking :

- de nationale verminderingskaart voor blinden uilgereikt vóór 1 januar¡ 1992 door het Rrjksfonds voor Sociale
Reclassering van de Minder.validen, blijft geldig tot 31 december 1998. Houders van deze kaart dienen pas een
hernieuwrngsaanvraag te doen na 1 januari 1998. of in geval van diefstal, verlies of beschadiging.

ZIEKENZORG
ZouU graag meer vernemen over de werking van.onze plaatselijke afdelingen lZiekenzorg" of wenst U van hun

hulpverlenrng gebruik te maken, neem dan gerust konlakt op met één ván volgende verantwoordelijken :

Pastoor Verdonck - Bogaertstraat 1 - 016 / 65 55 36 - Nederokkerzeel

Dhr. Albert Willems - Torf broeklaan 1B - 016 / 65 67 68 - Berg

Dhr. Frans Segers - Aarschotseb aan 202 - 016 / 65 0O 23 - Relst
Dhr. Kamiel Croon - Perksesteenweg 119 - 016 / 65 58 55 Kampenhout

Voor Buken werd nog geen afdeling opgericht, wij houden U echter van enige wijziging op de hoogte

I
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Dienst Opvanggezinnen
zoekt onthaalmoeders.

Boortm eerbeek- Kam pen houtB EKENDMAKINGSTEKST
VIZO . BEDRIJFSADVIES

De bedrijfsadviesdienst van het VIZO (Vlaams lnstituut voor het Zelfstandig Ondernemen) geeft advies aan
startende ondernemers,

- zelfstandigen die reeds een zaak leiden en KMO's.

Starters krijgen infortnatie omtrent
- de haalbaarheid van hun projekt,

- de optimale investeringen,
- de financiele en commerciële planning,
administratieve formaliTeiten.

Begeleiding na de startperiode is eveneens mogelijk.

Gevestigde ondernemers kunnen bì1 de bedrilfsadviseurs terecht voor :

- doorlichting en evaluatie van hun zaak
(wie zijn mijn concurrenten en potentiële klanten ?, wat is de rendabiliteit ?, welke zijn de sterke en zwakke punten ?
hoe organiseer ik de administratie ?),
uitbreiding of nieuwe vestiging
(waar vestigen en onder welke voorwaarden ?),

- bedrijfseconomrsche deelproblemen
(omzetraming, stockbeheer, produktieorganisatie, kostenevolutie, aulomatiserrng),

- juridische aspecten
(éénmanszaak of vennootschap, wat is van belang bij overname of handelshuur),

- informatie omtrenl vorming en opleiding,
steunmaatregelen vanwege diverse overheden.

Wie een beroep wenst te doen op de bedrijfsadviseurs of wie meer informatie wenst, kan steeds terecht bij

VIZO - BEDRIJFSADVIES
Tweekerkenstraat 29
1040 Brussel
Tel. : 02 I 230 4j 69
Fax: 02 I 230 27 29

Het VIZO overkoepelt eveneens de vorming van toekomstige zelfstandigen
Dit i.s.w. met de diverse centra voor middenstandsopleiding (CMO).

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZINSMAATSCHAPPELIJK WELZIJN VZW, pleeggezinnendienst

Hoofdzetel : Gemeentestraat 202 3010 Leuven (Kessel-Lo) 016 / 25 28 41

Gezocht pleeggezinnen !

Om een krnd de meest geschikte opváng te kunnen bieden, ziln voldoende kandidaat-pleeggezinnen nodig.

Als U zich aangesproken voelt, als u interesse of vragen hebt, als u er wat meer wil over weten, kan u zich steeds
wenden tot de pleeggezinnendiensl, Elke eerste dinsdag van de maand is er een informatieavond voor kandidaat-
pleegouders. Hier wordt u , volledig vrijblijvend, geinformeerd over wat het betekent pleeggezin te worden, wat er

allemaal komt bil ki¡ken en wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan uw vragen.

Deze avond begrnt om 20 uur en eindigt omstreeks 21u30. lndien er genoeg kandidaten zijn binnen een

bepaalde regio wordt de infoavond ter plaatse georganiseerd. lndien U dat wenst kan de maatschappelijk werker ook

bi1 u thuis komen. lnschrrjven kan eenvoudig door een telefoontle naar tel. nr. 016 I 25 28 41

De Dienst Opvanggezinnen van de Landelijke Beweging V .Z.W . organiseert de dagopvang van kinderen beneden
de 3 jaar in de vertrouwde familiale sfeer van opvanggezinnen uit de onmiddellijke omgevlng.
De diensl, nu 2,5 jaar oud, kreeg in het naiaar '91 uitbreiding om tegemoet te komen aan de grote vraag naar opvang
in Boortmeerbeek en Kampenhout.

Momenteel zijn 25 onthaalmoeders bij de dienst aangesloten.

De opvanggezinnen zijn allen druk bezet. we hebben nog steeds een wachtlijst van kindjes. Vandaar dat we kandi-
daat-onlhaalmoeders zoeken om bi1 de dienst aan te sluiten.

Wie lussen 21 en 62jaar oud is, komt in aanmerking om maximum 3 kindjes voltijds op te vangen. De onthaalmoeder
krijgt daarvoor een belastingsvrije vergoeding die momenteel 450 fr per dag en per kind bedraagt.
Wte stempelt, kan een onderbreking van maximum 6 jaar krilgen om als onthaalmoeder te werken.
Voor meer informatie, kan je terecht bij de dienstverantwoordelijke Annemie Waebens, Bieststraat 20 te 3191 Boort-
meerbeek, telef onisch bereikbaar op nummer 016 / 65 71 32 (maandag van 9 tot 10.30 uur) en op nummer 015 /
5207 23 (woensdag van 9 tot 10.30 uur).

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Kampenhout
! Noodoproepsysteem !

ln hel kader van de dienstverlening aan bejaarden wensl het OCMW Kampenhout de bevolking te informeren
over haar jongsre dienst :

VERHUUR VAN PEßSONE NALARM
WAT IS EEN PERSONENALARM EN HOE WERKT HET ?

Het personenalarm heeft tot doel personen in de omgeving van de bejaarde te alarmeren, wanneer deze laatste
dringend hulp nodig heeft (b.v. de bejaarde kan na een val niet meer recht, of voelt zich onwel en kan niet bi1 het
telefoontoestel geraken...)

Het personenalarm is een klein toesteldat onder het telefoontoeslel gelaatstwordt en er ook op aangesloten wordt.
Het is ontworpen door de firma Securofoon.
Daarnaast is er nog een zendertje dal de bejaarde bij zrch draagt (b.v. als een halsketting, in de broekzak...).

Viadll zendertje kan het alarmloestel in werking gesteld worden. Na het induwen van de drukknop op hetzendertje,
ontstaat er een spraakverbinding met de centrale van Securofoon. Deze centrale is 24 u op 24 u bemand De centralrst
kan dus met de bejaarde spreken en verwittigt telefonisch één van de door de bejaarde opgegeven personen, die hulp
kunnen bieden (buren, familie, huisarts. ,).

Wanneer de eerste opgeroepen persoon niet antwoordt, wordt de 2e, 3e . . persoon gekontakleerd (er moelen
minimum 3 lelefoonnummers opgegeven worden).

Het toestel laat toe op elke plaats in het huis, of zelfs in de tuin, alarm te geven. Ook als de bejaarde niet in staat
is te spreken, wordt het alarm doorgegeven aan één van de opgegeven personen. Desnoods belt de centrale zelf de 1OO,
politie of rijkswacht op

WIE KAN BEROEP DOEN OP ZO'N ALAFMTOESTEL ?
- Bejaarden die alleen wonen of samenwonen met personen die niet in staat zijn hulp te bieden.
- Belaarden die op lichamelilk vlak risico's lopen en niet in de mogelrlkheid zijn hulp in te roepen
- De bejaarden moeten mentaal voldoende alert zijn om het systeem te gebruiken.
- De belaarden moeten over een telefoontoeslel beschikken

WAT I(OST HET ?

De huurprijs van het alarmtoestel bedraagt 500 f r per maand
Hoe aanvragen of meer informatie bekomen ?

Voor aanvragen of bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij : Diane De Greef
Sociale Dienst OCMW
Dorpsstraat I - 1910 Kampenhout
Tel. 016 / 65 53 32
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Traditiegetrouw wordt het Nieuwe Jaar op feestelijke wijze ingezet

U, Uw familie en vrienden worden hierbij

van ganser harte uitgenodigd aanwezig te zijn op het

22e ß U ßG€ftll€€"ST€ ßS ß R L

SPORTHAL - Zeypestraat - Kampenhout

ZATERDAG : 9 januari lggg
' Orkest : The Jets

Aanvang :21 uur

Deuren :20u30
Kaarten: 120,

V.V.K. : 100,

fr

lr

georganiseerd ten voordele van alle ve¡enigingen van Groot-Kampenhout.

)

I I

UG
ag metsles en Jongens,

Op zaterdag 17 oktober,1992 werd te Kampenhout een korfbalclub opgericht, genaamd

KAMPENHOUT KORFBALCLUB !

De trainingen çjaan door: elke zaterdag van '1 
1 .00 u. tot 12.00 u. in de Sporthal'van

Kampenhout, Zeypestraat 26, Kampenhout.

Heb je interesse om eens kennis te maken met de enige gemengde teamsport ?

Wil je meer informatie ?

Bel dan naar Karla Rutgeerts, Sportdienst - Tel. : 016 / 65 73 73.

Nog beter...

KOM ZELF EENS EEN KIJKJE NEMEN OF EEN KEERTJE MEEDOENI

Mrsschien tot binnenkort I
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