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emeentediensten

Om u vlugger te kunnen helpen werden voor de verschillende diensten rechtstreekse telefoonlijnen aangelegd.
Het is in uw belang één van de volgende rechtstreekse nummers te gebruiken;

Secretariaat 65 99 22

Bevolking 65 99 41
Technische Dienst 65 99 01

Politie 65 99 61

Sporthal 65 99 75
Bibliotheek Campus 65 99 79

Openingsuren Gemeentediensten: elke werkdag van 8!45 tot 11.45
dinsdagavond van 17.00 tot 20.00

Burgerlijke Stand 65 99 34

Rekendlenst 65 99 12

Ontvanger 65 99.72

Loods 65 99 76

Pensloendienst 65 99 71

Openingsuren Politiebureel: elke werkdag van 8.00 tot 16.00
dinsdagavond van 17.00 tot 20.00

De gemeentediensten zullen gesloten zijn op dinsdag 26 december - Tweede Kerstdag.

WA - Kampenhout

PWA - KAMPENHOUT... STEEKT EEN HANDJE TOE

In de nabije toekomst kan U een beroep doen op het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Kampenhout.

Heeft U te veel werk omhanden met bv. poetsen, strijken, grote kuis, kinderopvang, gras maaien, snoeien, spitten, ziekenoppas, enz.
dan hoeft U het niet langer zelf te doen.

Onderwijsinstellingen, niet-commerciële verenigingen, O.C.M.W., gemeentediensten, tuinbouwsector, kunnen ons eveneens
contacteren voor allerlei werkjes, zoals hulp bij feestelijke manifestaties, allerlei administratief werk, kleine herstellingen, klein
onderhoud, begeleiden van kinderen naar buitenschoolse activiteiten.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 300,- BEF per jaar.

De uurvergoeding bedraagt 200,- BEF voor de WIGW's (weduwen. Invaliden, gepensioneerden, wezen) en voor de privé-
gebruikers zonder belastingsvoordeel.

Voor de V.Z.W.'s, andere instellingen en de privé-gebrulkers met belastingsvoordeel bedraagt de uurvergoeding 250,- BEF.

Wij werken met cheques die op het einde van de aktiviteit overhandigd worden aan de persoon die voor U gewerkt heeft (één
cheque per begonnen uur). Wie ingeschreven is in het PWA is automatisch verzekerd tegen arbeidsongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid. Op die manier hoeft ü zelf geen bijkomende verzekering af te sluiten.

Ook de bestaansminimumgenieters kunnen terecht in het PWA. Zij nemen best vooraf contact op met de Sociale Dienst van het
0.0.M.W. van Kampenhout.

U zal tijdig geïnformeerd worden wanneer deze dienst opgestart wordt. Voor meer inlichtingen: 016/65.04.70

Hfet College van Burgemeester en Schepenen
wenst aan alle inwoners van Kampenhout

een gelukkig nieuwjaar, alle voorspoed voor 1996,
een goede gezondheid en al het
goede voor uzelf en uw familie.



Kampenhou

Het toenemend gebaiik van de bibliotheek laat het bestuur toe de openingstijden met ingang van 1 januari 1996 als volgt aan te
passen en uit te breiden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

18u00-20u00

16u00-20u00

14u00-18u00

16u00-18u00

10u00-13u00

Het bestuur tracht tevens de wachttijden aan de balie te bekorten door inschakeling van meer personeel tijdens de piekuren.
Het inacht nemen van enkele spelregels zal het gebruik van de bibliotheek vergemakkelijken en veraangenamen:

O Met al uw vragen, wensen en/of klachten kunt u terecht bij het baliepersoneel. Dit zal u zo efficiënt mogelijk trachten te
helpen.

O Zorg dat u steeds uw lenerskaart meebrengt naar de bibliotheek. De daarop vermeide gegevens zijn voor het
baliepersoneel onontbeerlijk voor een vlotte afhandeling van uw wensen.

O Men kan uitgeleende werken laten reserveren door dit aan te vragen bij het baliepersoneel. Zodra het gereserveerde werk
beschikbaar is wordt men hiervan op de hoogte gebracht door het zenden van een postkaartje. Met ingang van 1 januari
1996 wordt hiervoor 20,- Fr. aangerekend, voordien te betalen.

O Werken die niet in het bezit zijn van de bibliotheek kunnen interbibllothecair worden aangevraagd. Dit houdt in dat de
bibliotheek deze werken leent van andere bibliotheken.

De hieraan verbonden kosten verschillen van geval tot geval en zijn ten laste van de aanvrager.

O Men kan steeds aankoopsuggesties indienen. De bibliotheek tracht indien het enigszins mogelijk is deze aankopen te
verwezenlijken.

O Werken worden uitgeleend voor een periode van 4 weken. Wordt deze periode overschreden dan betaalt men automatisch een
boete. Bij het overschrijden van de uitieenperiode met méér dan 1 week, wordt er u een maningskaart toegestuurd. Bij het
niet reageren op drie opéénvolgende maningskaarten wordt er een aangetekend zenden verstuurd.

O  Indien men uitgeleende werken langer wil behouden kan men de uitleenperiode éénmalig verlengen met 4 weken. Dit
gebeurt door aanvraag aan het baliepersoneel en voorlegging van de lenerskaart. Er worden geen telefonische aanvragen
toegestaan.

O  In de vakantieperioden is het mogelijk de werken voor een langere periode uit te lenen indien men deze wens voordien aan het
baliepersoneel kenbaar maakt.

leegzorg

PLEEGZORG KAN OUDERS NIET VERVANGEN

Wlpstraat2A
T. 016-25 80 80

3010 Kessel-Lo

F. 016-25 75 47

Pleegzorg bestaat al jarenlang. Wie herinnert er zich niet de verhalen op de schoolbanken, Mozes, Romulus en Remus...? Ook
tijdens de middeleeuwen werden er kinderen te vondeling gelegd en opgevangen ofwel door religieuzen ofwel door een of
andere familie die zich hierover wenste te bekommeren... Vaak waren armoede of schaamte de reden om de kinderen 'weg te
geven'.
Ook nu nog zijn er mensen die door allerlei omstandigheden het niet meer aankunnen om dagelijks voor hun kinderen te zorgen.
Tijdelijke opvang van de kinderen in een pleeggezin kan een oplossing bieden. De kinderen krijgen in het nieuwe gezin de
nodige aandacht en zorgen.
Vanuit de dienst voor pleegzorg wordt er geprobeerd om regelmatig contact met de ouders te stimuleren. Indien mogelijk gaan
de kinderen na verloop van tijd terug naar huis. Het pleeggezin is voor de ouders een bron van hulp, zij vervangen de ouders niet maar
gaan als het ware naast hen staan en nemen voor een kortere of langere periode de zorg voor het kind over.
Pleegzorg zoekt mensen die bereid zijn dergelijke kinderen op te vangen en op die manier ook hun ouders te helpen. Wie meer
informatie wil kan ons telefonisch bereiken: 016/25.80.80 Open Thuis, Dienst voor Pleegzorg, vragen naar Hermien Marchand.



eegedeeld

BELGACOM

Oprichting Helpdesk "Werven" en verspreiding "Bericht aan de bewoners".

-  het bericht aan de bewoners informeert u over de aard van de werken die Belgacom gaat uitvoeren en over de vermoedelijke
duur.

-  de Helpdesk "Werven" kan gecontacteerd worden wanneer u moeilijkheden ondervindt tijdens de uitvoering van de werken of
indien u meer informatie wenst.

Tel.: 0800-14552

Fax; 02/202.20.51

R.V.A.

Vrijstelling van stempelcontrole: vanaf dinsdag 26.12.95 tot en met dinsdag 2.1.96.

De werklozen die geen andere vrijstelling genieten en die normaal tweemaal per maand de stempelcontrole volgen, moeten zich
op de eerstvolgende aanmeldingsdag, namelijk op woensdag 3 januari 1996 op de gemeentelijke controle aanbieden. Sporthal,
Zeypestraat Kampenhout.

EEN HART VOOR BOSNISCHE VLUCHTELINGENKINDEREN UIT KROATIË

ZATERDAG 4 MEI 1996

Grote sportieve benefietdag in het sportcomplex te Berg, ingericht door de vriendenkring Euro-chlldren Brabant met
medewerking van o.a. het gemeentebestuur, het Rode Kruis, wielerclubs enz.

De opbrengst zal 100% besteed worden voor de onkosten van de kinderen zoals visa, paspoorten, autocars enz. zodat ze hier
een vakantie kunnen doorbrengen in gastgezinnen.

Wie wandelt of fietst er mee op uitgestippelde landelijke wegen ?.

Fietsen A 95 km B 25 km

Wandelen 25 km of 9 km

Vrij vertrek: A 7.00 tot 9.00
B 10.00 tot 14.00

Vrij vertrek tussen 10.00 en 14.00

Iedere deelnemer van 95 of 25 km krijgt gratis: •
consumptie, verzekering, inkom in de sporthal, medaille
Deelname: 150 BF per persoon

Iedere deelnemer van 9 km krijgt gratis:
verzekering, inkom in de sporthal, medaille
Deelname: 100 BF per persoon

Op alle controleposten is er hulp van het Rode Kruis voorzien.
Kinderen -6 jaar kunnen gratis deelnemen.

In de namiddag is er animatie voor jong en oud o.a. ballenbad, springkasteel en optredens.
Lekkere dranken en snacks te verkrijgen.

Wie meer inlichtingen wil over deelname aan deze benefietdag of gastgezin wil zijn voor een of meer Bosnische kinderen kan"
kontakt opnemen met de familie Deleers ■ Luyten, Molenveldweg 99 te Berg. Tel. 016/65.16.25.

Laat uw hart spreken!
Doe mee en noteer alvast deze datum in uw agenda.
Wij rekenen op u zodat deze aktie een groot succes wordt.

Leden vriendenkring:
Juiien Deleers - Marie-Rose Luyten - Nicole Paulus ■ Eliane Thuys ■ Marleen Horemans - Benny Cochet ■ Michel Renmans.

n



De gemeente Kampenhout neemt ook dit jaar deel aan de aotle Levenslijn, georganiseerd door VTM.
Bij onze deelname in 1994 konden wij een cheque van 309.170 BF overhandigen. Wij gaan trachten dit resultaat nog te
verbeteren.

Volgende acties zijn al gepland:

17 FEBRUARI

,  -voetbalwedstrijd aan de terreinen van KSK
14.00 voorwedstrijd tussen 2 jeugdploegen
15.00 V.T.M. - vedettenploeg tegen een ploeg van Kampenhoutse vedetten

1 MAART

- grote showavond met optreden van de V.T.M. - soapband.
Deze speciaal voor de actie opgerichte band bestaat uit vedetten uit de
verschillende V.T.M.-series: Familie, WIttekerke, Wat nu weer?. Kotmadam,
Bompa Lawijt, Zomerrust
Voor de ambiance voor en na het optreden zorgt discobar LIne Life Music

9 MAART

- verkoop van boeketten door het gemeentepersoneel.
Wij maken een gevarieerd boeket aan de prijs van 1.000 BF
Met onderstaande strook kan u op de bevolkingsdienst of bij de politiedienst van
de gemeente een boeket bestellen tot 2 maart 1996.
Om praktische redenen vragen wij u het boeket te betalen bij bestelling.
Met uw betalingsbewijs kan u uw ruiker afhalen op 9 maart tussen 15.00 en 17.00 u.
op de bevolkingsdienst van het gemeentebestuur, Gemeentehuisstraat 16:

16 MAART of 23 MAART

- slipcursus georganiseerd door instructeurs van de Rijkswacht.

Van 1 januari tot 12 februari - verkoop van chocoladen hartjes door de leerlingen van alle scholen van Groot-Kampenhout.

Tijdens de duur van de actie zullen er spaarpotten geplaatst worden bij de kleinhandelaars en wordt een stickerverkoop
georganiseerd.

U zal over al deze activiteiten nog verder geïnformeerd worden.

Wij rekenen op uw medewerkingen danken u reeds bij voorbaat voor uw steun aan deze ACTIE MET HET HART.

Ondergetekende:

Adres

.Tel.

schrijft in voor boeket(ten) en betaalt

X 1.000 BF.

Handtekening



ilieu

KAMPENHOUT GEEFT HET THÜISCOMPOSTEREN NIET OP !!!

Ondanks het feit dat er vanaf 1 januari 1996 wekelijks G.F.T.-afval (Groente- Fruit-en Tulnafvat) zal opgehaald worden, wil de
gemeente Kampenhout het thuiscomposteren blijvend promoten. Wat je niet hoeft mee te geven, moet ook niet verweiid
worden waardoor de hoeveelheid afval kan verminderen.

Als gevolg van een ondersteunend beleid van de Vlaamse Gemeenschap, heeft de intercommunale INTERZA momenteel de
mogelijkheid om gesubsidieerde compostvaten (met beluchtingsstok) aan te bieden voor de kostprijs van 800,- fr. per vat.

Aangezien onze gemeente een absolute voortrekker wil blijven in de thuiscompostering, zal de gemeente net zoals vroeger haar
gemeentelijke subsidie blijven uitkeren. Deze subsidie bedraagt 800.- fr. per aangekocht compostvat (^ gesubsidieerd vat oer
aezint. Snelle rekenaars zullen Inderdaad gemerkt hebben dat de aankoop van een compostvat hierdoor eigenlijk gratis
wordt. Daarom, als de bliksem een compostvat aankopen!!!

Hoe kan men een compostvat bekomen ?
• U neemt contact op met de intercommunale INTERZA (tel: 02/721.07.31).
• U informeert of er compostvaten beschikbaar zijn.
• U gaat zelf Uw compostvat afhalen en betalen bij de interc. INTERZA (tegen ontvangstbewijs)
• U wacht tot U een factuur ontvangen heeft van de interc. INTERZA, en komt vervolgens met een copie van Uw factuur
naar de milieudienst.

• Op Uw factuur vermeldt U uw rekeningnummer waarop U de gemeentelijke subsidie van 800,- fr. wenst te ontvangen.
• Na controle van Uw factuur zal de subsidie doorgestort worden.

Belanarlikü!

Die mensen die niet in de moaeliikheid ziin om zelf hun compostvat af te halen, hoeven uiteraard niet tot in Zaventem te gaan. Zij nemen
best eerst contact op met de interc. INTERZA om te horen dat er compostvaten beschikbaar zijn. Vervolgens vermelden zij op
hun overschrijvingsformulier, onderde rubriek MEDEDELING: "Levering vla Kampenhout".
De Gemeente Kampenhout en de M.A.R.K. (Milieu Adviesraad Kampenhout) zullen er ven/olgens voor zorgen dat deze vaten
aan huis zullen worden gebracht.
Voor het bekomen van de subsidie gaat U vervolgens op dezelfde wijze tewerk als hierboven vermeld.

Ter informatie geven wij U nog het volledige adres van de interc. INTERZA evenals hun rekeningnummer:
Intercommunale INTERZA

Hoogstraat 185
1930 Zaventem

Rekeningnummer: 091-0006399-26

U bent uiteraard niet verplicht Uw aankoop te beperken tot slechts 1 compostvat, de gemeente zal echter wel slechts 1
compostvatsubsidiëren!!
Wenst U bijkomende inlichtingen dan kan U steeds terecht bij onze milieuambtenaar:

Dhr. W. Van Essche, tel. 016/65.99.04.

OVERVOLLE BRIEVENBUS BEU ??? WEER TE VEEL RECLAME !!!
GEEN PROBLEEM!!! VRAAG EEN STICKER!!!

REKL/VIVIE A.U.B.
9 Bond Beter Leefmilieu ^

STICKERS TE BEKOMEN OP DE MILIEUDIENST OF NA TELEFONISCHE
AANVRAAG: MILIEUAMBTENAAR W. VAN ESSCHE TEL: 016/65.99.04



1 JANUAR11996: EEN NIEUWE START INZAKE HUISVUILOPHALING

1 Januari 1996; Ook nu weer de start van een nieuw jaar waarin wij U met oprechtheid het beste toe wensen voor wat 1996 U
mag brengen.

Zoals voor velen een gewoonte is geworden met nieuwjaar zullen ook nu weer heel wat mensen proberen een nieuwe en betere start
te nemen in 1996. Uiteraard zullen hiervoor misschien wel aanpassingen en veranderingen dienen te gebeuren inzake
mentaliteit, levensstijl en gedachtengoed.

De intercommunale INTERZA maakt hierop geen uitzondering!! Ook bij de intercommunale zullen er een aantal aanpassingen
doorgevoerd worden. Als gevolg van grote problemen inzake huisvuilophaling en stortcapaciteit die INTERZA mocht
ondervinden gedurende 1995, - een tendens die zich eigenlijk in heel de provincie Vlaams-Brabant manifesteert - zullen er dan
ook ingrijpende maatregelen genomen worden inzake de huisvuilophaling.

Zo is er, in samenspraak met de gemeentevennoten beslist dat de ingezamelde fracties absoluut moeten dalen, ten einde
slechts een absoluut minimum te moeten gaan storten.
Daarom zijn volgende maatregelen getroffen:

1) Ret gewone huisvuil = de restfractie.
• Vanaf 1 januari 1996 zal het VERBODEN zijn de minicontainer nog langer te gebruiken om het gewone huisvuil in te

deponeren.
• Het gewone huisvuil dient in zakken gestoken te worden, welke voorlopig vrij in de handel mogen gekocht worden. Hiervoor

mogen echter maximum 4 huisvuilzakken van 60 L. gebruikt worden.
• De restfractie zal slechts 2-wekelijks opgehaald worden, en de wettelijke feestdagen zullen niet vervangen worden!!

2)HetG.F.T.-afval.
• Wekelijks zal er een ophaling van de G.F.T.-fractie gebeuren. (Groente- Fruit- en Tuinafval). De aparte inzameling van deze

organische fractie bleek nodig te zijn daar ongeveer 50% van wat er in het huisvuil terug te vinden is, kan gecomposteerd
worden. Dit betekent dat deze fractie niet gestort zal moeten worden!

• De inzameling van het G.F.T.-afval zal uitsluitend dienen te gebeuren in de minicontainer.
• Deze container mag dan ook alleen maar organische elementen bevatten, dus absoluut geen zakken in de minicontainer

hangen!! Leg dan liever enkele oude kranten op de bodem van Uw container, deze slorpen eventueel nog overtollig vocht opl!
• Minicontainers die te veel onregelmatigheden bevatten zullen onherroepelijk blijven staanlll

3) De ophaling van grof huisvuil, papier en karton en glas blijven onveranderd, en zuilen om de 4 weken opgehaald
worden.

Om alsnog de bevolking uitvoerig te informeren over de te verwachten nieuwigheden, zal de intercommunale INTERZA in
samenwerking met de gemeentelijke milieudiensten weldra een afvalkrant en een afvalkalender laten verschijnen. Deze
veelkleurige krant is absoluut een aanrader wanneer U nog vragen mocht hebben rond het hoe en waarom van de op til zijnde
veranderingen. SMIJT ZE DAAROM NIET WEG MAAR HOUD DE AFVALKRANT BIJ TOT HET VOLGENDE NUMMER IS
VERSCHENEN II! DE AFVALKALENDER KAN U GEDURENDE HET GANSE JAAR LATEN HANGEN !>!

Ten einde de twijfelaars en onwilligen toch te overtuigen, zullen wij op geregelde tijdstippen een overzicht geven van de
maandelijks ingezamelde fracties huisvuil. Naast de naakte cijfers wordt bij elke gemeente ook het aantal inwoners
weergegeven. Met een eenvoudige bewerking kan dan vastgesteld worden wat de hoeveelheden ingezameld huisvuil per
inwoner zijn.
Moeten wij Kampenhoutenaars dan stilaan gaan denken dat wij echt zulke vervuilers zijn ???

RESULTATEN OKTOBER

GEWOON HUISVUIL GROF HUISVUIL PAPIER-KARTON GLAS

Kampenhout (10.410 inw.) 348,760 T 79,210T 28,240 T 17,080 T

Steenokkerzeel(10.134 inw.) 305,070 T 66,380 T 20,870 T 11,400 T

Wezembeek-Oppem (13.613 inw.) 399.400 T 93,330 T 33,980 T 18,380 T

Kraainem (12.795 inw.) 411,560 T 70,740 T 34,790 T 15,620 T

Zaventem (26.535 inw.) 868,950 T 186,290 T 80,020 T 37,600 T

STORTPLAATS MONT ST. GUIBERT MONT ST. GUIBERT VILVOORDE WILLEBROEK

AFNEMER CETEM CETEM VLAR VLAR

OPHALING OUD IJZER: 5.220 T



isdaadpreventie

MISDAADPREVENTIE

[\/leeren meer worden wij geconfronteerd met niets en niemand ontziende mensen die trachten het normale leven te ontwrichten en
die geen enkel respect kunnen opbrengen voor andermans eigendom.
De politie verzoekt de bevolking haar medewerking te verlenen door middel van het doorspelen van informatie en gegevens van alles
wat u verdacht voorkomt. Discretie verzekerd.

- Wees steeds wantrouwig wanneer onbekenden bij U aanbellen. Laat hen niet zomaar binnen.

- Wanneer men beweert een openbare dienst te vertegenwoordigen: vraag een legimitatiekaart. Laat hen desnoods bulten
wachten en neem kontakt op met de betrokken dienst om de juistheid na te gaan.

- Openbare diensten komen NOOIT aan de deur om u geld aan te bieden!!! (bv een bijkomend pensioenbedrag, een te weinig
teruggestort bedrag e.d.). Het betreft hier meestal een truuk van de onbekende om bij u binnen te komen.

- Geef nooit inlichtingen over uzelf (gezondheid, leeftijd, burgerlijke stand, financiële toestand) aan derden.

- Teken nooit formulieren waan/an u de inhoud niet kent of waarvan u aan de gegevens twijfelt. Overleg met buren of
familieleden en vraag de betrokkene desnoods om terug te komen.

- Wees biezonder aandachtig bij huis aan huis prospectie.

- Voorzie de deur van een degelijk slot en een kierstandhouder (het bekende kettinkje). Een spionnetje geeft u de mogelijkheid de
aanbeiier te identificeren zonder de deur te openen.
Ook andere ingangen (deur achteraan de woning, garagepoort) verdienen aandacht.

-  Een bijkomende telefoon, bv op de slaapkamer, is beslist geen luxe.
Noteer de nummers van de hulpdiensten en hang deze naast het toestel.

LANDELIJKE POLITIE VAN KAMPENHOUT DOET LOVENSWAARDIG WERK

Dank zij een doorgedreven speurwerk loste de gemeentepolitie van Kampenhout deze week twee reeds gedurende enige tijd
aanslepende criminaliteitszaken op.

1. Een achttienjarige was reeds geruime tijd getipt en gekend als mededader voor een aantal misdadige feiten welke zich de.
laatste tijd in de gemeente voordeden. Hij werd enige tijd terug veroordeeld tot het uitzitten van een gevangenisstraf. Hij
kon zich evenwel aan de uitvoering hiervan verschillende malen onttrekken door steeds voor een andere verblijfplaats te
kiezen. Door middel van een perfekte samenwerking tussen de gemeentepolitie van Kampenhout en de mensen van het
Rijkswachtdistrikt Leuven kon hij onlangs tijdens de nacht opgepakt worden.

2. Een tachtigjarige alleenwonende weduwe werd in de zomerperiode van 1992 het slachtoffer van twee onbekenden
welke zich aanboden ais werknemers van een eiektriclteitsmaatschappij en bij een zogenaamd nazicht van de
stopkontakten maakten de vermeende eiektriekers zich meester van een vrij belangrijke som geld. Pas nadat het tweetal
verdwenen was stelden de vrouw de diefstal vast.

Dank zrj een doorgedreven speurwerk, onder meer het meermaals voorleggen van verschillende foto's en een intense
samenwerking met de BOB van Aalst konden de twee daders welke uit Gent afkomstig waren geïdentificeerd worden, zij
bekenden verleden week de feiten te Kampenhout.
Merkenswaardig is wel dat één der daders voordien bij de bejaarde dame als prospecteur voor een Gents
schoorsteenvegersbedrijf aan de deur was geweest, zodoende was hij met de indeling van de woning van het weerloos
slachtoffer voldoende vertrouwd.

Een reden te meer om: - Steeds wantrouwig te zijn wanneer onbekende(n) zich aanbieden voor eventuele
opknapwerkjes en of in naam van nutsmaatschappijen.

- Steeds aangifte te doen van het feit dat men het slachtoffer is geworden van dergelijke
wansmakelijke praktijken.

In dit geval werd de weduwe aangepord door de buren om de aangifte bij de politie toch maar te doen.
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Jongeren die willen meewerken of Ideeën hebben
voor deze randanimatie en opvulling van de kalender,

sturen liefst een briefje naar:
Bert Claes - Langestraat 16 A -1910 Kampenhout
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Jeugdkalender... een naam? " "
Nee, die kon Mango, de hoftovenaar niet vinden.
Ken jij er één? Stuur dan een briefje naar:
Mango hoftovenaar
Langestraat 16 A -1910 Kampenhout



Milieu-enquête
Leeimilieuproblemen, we worden er allen steeds
t aker mee geconfronteerd. Het miiieuconvenant
afgesloten tussen de gemeente Kampenhout en de
Vlaamse Gemeenschap geeft de richting van het
toekomstig milieubeleid aan. Zo zijn er de in
spanningen die de gemeente le\'ert aangaande aft'al-
pre%'entie, selectieve inzamelingen, de jaarlijkse
nulieubeieidsnota. het gemeentelijk natuurontwikke
lingsplan. educatie en de in\'entarisatie van de toe
stand van het milieu.

Met deze milieu-enquête wenst de gemeente na te
gaan hoe u denkt over lee&nilieu en afval groen en
namur. Dit laat ons toe een overzicht te verkrijgen
\-an de problemen die zich voordoen en de mate
waarin de bevolking er hinder \'an ondervindt.

Als inwoner krijgt u meteen ook de kans uw me
ning te geven over het gevoerde milleubeieid en
kunt u voorstellen doen.

Wij hopen dan ook dat u \ an deze mogelijkheid
gebruik zult maken.

Hoe meewerken ?

Deze milieu-enquête wordt verspreid \ia het ge
meentelijk infoblad. Meewerken kan door dit A3-
blad uit het infoblad te nemen en inze^ndd leniz te

bezorgen aan de zemeemeliike milieudienst fGe-

meentehuisstraai nr. 16, 1910 Kampenhout). Dit
kan per post. door in de brievenbus van het gemeen
tehuis te deponeren of af te geven aan de milieu
ambtenaar. Graag hadden wij uw enquête ontvangen
vóór 31 maart, zodat we de resultaten in 1996 kun

nen ver\verken en evalueren. Het is een kans om uw

steentje bij te dragen aan een doeltreffend milieube
leid. Zowel deels ingevulde enquêteformulieren als
bijlagen zijn welkom.

Met dank voor uw medewerking.

Aleeraeen

Straat (zonder nummer), buurt of wijk
:..X!.O.RP£jU..^.T.RAAr.

Leeftijdsklasse n <25 jaar b 25-40 jaar □ 40-60 jaar □ >60 jaar
Beroepsgroep □ arbeider □ student □ werkzoekende □ middenstander

8 bediende □ vrij beroep □ gepensioneerd □ andere
Bent u lid van een milieu- en/of natuurvereniging ? □ ja □ nee
Vindt u zichzelf milieubewust ? □ niet □ weinig □ matig 8 sterk □ zeer sterk

Milieuhygiëne

Afval Hoe beoordeelt u ? organisatie frequentie
goed redelijk slecht goed redelijk slecht

de huisvuilinzameling □ □ □ 8 □ □

inzameling papier/karton ,  □ □ SI □ □

inzameling G.F.T. □ '  .B □ □ □

ophaling grof vuil •  ̂ □ □ Si □ □

ophaling glas 8 □ □ S! □ □

sensibilisering □ m □ . □ n □

verkoop compostvaten □ O □ □ □ □

Wat vindt u van een containerpark ? een goede zaak
sen. □ slecht, omwille van

□ wat zou u er wen-



In hoeverre maakt u gebruik van de milieubox ?

^ nooit □ zelden □ af en toe □ regelmatig □ zeer vaak
Waarom (niet) ?,..Qf
Welke afvalstoffen houdt u gescheiden bij ?
papier/karton
glas
metalen

plastiek
K.G.A.

Tuinafval

Groenten en fruit

stenen/puin
textiel

oliën en vetten

afvalolie

drankkartons

blik

banden

geneesmiddelen
Waarom (niet) ?..

□ nooit □ deels

□ nooit □ deels

□ nooit □ deels

□ nooit □ deels

□ nooit H deels

□ nooit □ deels

□ nooit 13 deels

12 nooit O deels

□ nooit □ deels

□ nooit ca deels

□ nooit □ deels
□ nooit is deels

□ nooit S deels

□ nooit □ deels

□ nooit □ deels

CS volledig □ niet van toepassing
"E volledig .. □ niet van toepassing
□ volledig □ niet van toepassing
□ volledig O niet van toepassing
□ volledig □ niet van toepassing
81 volledig □ niet van toepassing
□ volledig □ niet van toepassing
□ volledig □ niet van toepassing
CS. volledig □ niet van toepassing
□ volledig □ niet van toepassing
□ volledig 50 niet van toepassing
□ volledig □ niet van toepassing
O volledig □ niet van toepassing
□ volledig IS niet van toepassing
B volledig □ niet van toepassing

===^^^^============^^=1===^^^==^
Maakt u gebruik van de gratis sticker 'geen reclamedrukwerk a.u.b.'. Waarom niet ?

;

Welke van beide mogelijkheden verkiest u ?
V" meer inspanningen t.a.v. selectieve inzamelingen □ ja □ nee □ beperkt
V" bent u bereid tot een hogere financiële bijdrage □ ja Kl nee
Vindt u dat de vervuiler moet betalen ? SC ja □ nee
Op welke wijze moet de belasting op huisvuil aangepast worden ?

totale huisvuilbelasting = laag vast bedrag + hoge prijs vuilniszak
■/"4Qtaie4u»&vuilbelasting ~ hoog vast bedrag^age^rijs-vuilmszak *
Andere voorstellen ,

U wenst

V" een strengere aanpak van de sluikstorters C^ja □ nee □ beperkt
V meer informatie rond afval □ ja CU nee Si beperkt
V" meer gemeentelijke acties rond afval □ ja □ nee S beperkt
Doet u aan thuiscompostering ? Rja □ nee
Indien ja, op welke wijze ? 8 composthoop ü compostvat □ andere
Indien nee, waarom niet ?
Heefl u zelf voorstellen om het afvalprobleem te helpen oplossen ?

Bodem

Kent of vermoedt u in uw buurt vormen van bodemverontreiniging ?
Welke ? □ sluikstortineen □ zwerfvuil □ lekkende stookolietanks □ andere



Waar

Oppervlaktewater en grondwater

Is er in uw buurt S illegale lozingen □ overstromingen □ geurhinder □ andere
Vermoedelijke oorzaak (7e^ 1
Heeft uw woning: ^
een septische put CS ja Cl nee O onbekend □ reiniging : /jaar
eensterfput/bezinkput Eja □ nee □ onbekend □reiniging: /jaar
een beerput □ ja □ nee □ onbekend □ reiniging : /jaar
een waterput voor drinkwater jaarlijks verbruik : /vvee^—
een waterput niet voor drinkwater jaarlijks verbruik :
een bovengrondse stookolietank inhoud : ouderdom : enkel/dubbelwandig
een ondergrondse stookolietank inhoud: ouderdom: enkel/dubbelwandig
Wenst u de waterkwaliteit van uw waterput te laten onderzoeken ? ̂ ^^ja nee

Lucht en geluid

Heeft u hinder van luchtverontreiniging/geurhinder ? □ ja □ nee □ overdag
□ nacht □ werkdagen □ weekends

Indien ja, wat is volgens u de oorzaak ? □ riolering □ gracht^eek □ bedrijven
□ verkeer □ sluikstortingen □ landbouw
□ huishoudens □ andere :

Vindt er in uw buurt verbranding van afval in open lucht plaats ? □ ja S nee
Hinder: □ geen □ weinig □ veel
soort : !
tijdstip en plaats :
freauentie :

Heeft u in uw buurt geluidshinder ? R ja □ nee
aard : R wegverkeer R luchtverkeer □ middenstanders □ landbouw

□ industrie □ buren □ tijdelijke activiteiten n cafés en dancings
□ andere,

hinder: □ weinig R veel
tijdstip: ^dag Rnacht R werkdag Rweekend
Ondervindt u in uw buurt stralingshinder ? □ nee □ ja

Groen en natuur

Heeft u hinder van :

braakliggende gronden B geen □ weinig □ veel

distels KI geen □ weinig □ veel

bedrijven 8) geen □ weinig □ veel

vervallen woningen ^ geen □ weinig □ veel

reclameborden B] geen □ weinig □ veel

andere:

Welke ?



Hoe beoordeelt u het openbaar groen in uw buun ? '
hoeveelheid O goed □ redelijk IS. slecht
onderhoud □ goed ^ redelijk □ slecht
Heeft u suggesties voor groen in uw buurt ?
Hoe beoordeelt u het bermbeheer in de gemeente ? □ goed 2 redelijk □ slecht
Waarom ?

Vindt u dat de gemeente :
genoeg doet om natuurgebieden en bossen te beschermen □ ja ^ nee
genoeg doet om alleenstaande bomen, bomenrijen en hagen te beschermen ja □ nee
genoeg natuur en bossen aankoopt □ja BI nee
de openbare bossen moet openstellen voor het publiek S ja □ nee
meer ontspanningsinfrastructuur moet voorzien in de bossen □ ja X nee /
een betere controle moet uitoefenen op vegetatiewijzigingen SI ja □ nee
jaarlijks een budget moet voorzien voor de aankoop van groengebieden SI ja □ nee

Beleid

Inspraak en sensibilisering
Bent u op de hoogte van het bestaan van :
de milieuraad □ ja □ nee

de milieudienst G ja □ nee

de lokale natuurvereniging □ ja □ nee

het gemeentelijk milieubeleid □ ja □ nee

Indien ja, hoe beoordeelt u :
de milieuraad

de milieudienst

de naiuurvereniging
het gemeentelijk milieubeleid

Ogoed □ redelijk □ slecht
□goed □ redelijk □ slecht
□goed □ redelijk □ slecht
□goed □ redelijk □ slecht

Wat wenst u verbeterd te zien

Vindt u dat de gemeente inzake milieu : ^ ^
voldoende informatie verschaft □ ja □ nee voorstel :

□ nee voorstel:

□ nee voorstel :
goed □ slecht

voldoende acties onderneemt ? □ ja
voldoende inspanningen levert □ ja
wat vindt u van het milieunummer □
Wat wenst u verbeterd te zien ?
Is er voldoende informatie ter beschikking over het leefmilieu in de gemeente (bibliotheek,
verenigingen, lespakkenen,...) □ ja □ nee
Hoe ontvangt u milieuinformatie en hoe wenst u die te ontvaneen ?

momenteel gewenst
gemeentelijk infoblad Rja □ nee 33 ja ü nee
regionaal blad □ ja □ nee □ ja □ nee
dag-/ of weekblad □ ja □ nee □ ja □ nee
specifieke publicatie □ ja □ nee □ ja □ nee
affiches/posters □ ja □ nee □ ja □ nee
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Hallo fooks (folks)

Dit is reeds de derde uitgave van de aktiviteitenkaiender zonder naam.
Langzaam beginnen we in onze kinderschoenen te staan. Onze heksen
Mik-Teerg, vliegerman en Mango geraken stilaan door hun voorraad
gezonde hersenen door. Ze vragen dringende hulp. Schrijf een briefje naar
Mango met een schrijfsel of een kribbel, wij brouwen er wel wat van. Ook
zoeken wij redacteurs die deze kalender meer Inhoud willen geven. Wie wil
mee werken komt gewoon zaterdag 27 januari '96 of zaterdag 24 februari '96
naar Mangohuis - Langestraat nr. 16A -1910 Kampenhout. Tel. 016/65.55.97.

De heksenkring

Hier is dus nog plaats over:
Alle jongeren en/of
jeugdbewegingen die een
initiatief organiseren kunnen
hun aktiviteit kenbaar maken

aan Kurt Jansop het
gemeentehuis
tei. nr. 016/65.99.34

Mango en compagnie.
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ultuurraad Kampenhout

Tijdens de Algemene Vergadering van 26 september 1995 werd een nieuw dagelijks bestuur verkozen.

Voorzitter:

Ondervoorzitter:

Leden:

Schepen:

Secretariaat:

Mevrouw Rita Luyten, Davidsfonds
Kerkstraat 13A, 1910 KAMPENHOUT
Tel. 016/65.02.86

De Heer Pol Hessels, Muziekschool
Tritsstraat45,1910 KAMPENHOUT
Tel. 016/65.67.62

Mevrouw Veronique Dooms, C.S.C.
Grootveldstraat119.1910 KAMPENHOUT-BERG
Tel. 016/65.19.39

De Heer Karei Imbrechts, Landelijke Gilde
Bukenstraat 130,1910 KAMPENHOUT-BUKEN
Tel. 016/60.17.69

De Heer Dirk Quisthoudt, Culturele Kring
Leibeeklaan 13,1910 KAMPENHOUT-BERG
Tel. 016/65.51.99

De Heer Jean Meeus, Schepen van Cultuur
Voortstraat 53,1910 KAMPENHOUT
Tel. 016/65.70.77

Mevrouw Ctaudine Moyson
Gemeentehuisstraat 16,1910 KAMPENHOUT
Tel. 016/65.99.23

Een van de doelstellingen van de Cuituurraad is het uitbrengen van een cultuurkalender.
Deze kalender verschijnt voor de 1 ste maal in deze gemeenteberichten.
Het is de bedoeling deze ook in elke nieuwe uitgave te publiceren.
Daarom vragen wij aiie culturele verenigingen regelmatig hun activiteiten, bestemd voor het grote publiek, mee te delen aan het.
secretariaat (zie hierboven).
Kampenhoutse kunstenaars die buiten de gemeente tentoonstellen worden ook verzocht dit aan het secretariaat te melden.

Dank voor uw medewerking.

eek van de amateurkunsten

Van 19 april tot 5 mei 1996 wordt in heel Vlaanderen de "Week van de Amateurkunsten" georganiseerd. Ook de Cuituurraad
van Kampenhout werkt hieraan mee.

DAAROM DEZE OPROEP:

Woont u in Kampenhout en bent u creatief, in welke discipline dan ook (schilderkunst, beeldhouwen, pottenbakken...) en wilt u
uw werken tentoonstellen...

Laat dan vóór 1 februari 1996 naam, adres en discipline weten aan:
de voorzitter van de cuituurraad: Mevrouw Rita Luyten

Kerkstraat 13A, 1910 Kampenhout, tel. 016/65.02.86
of

de schepen van cultuur: Jean Meeus
Voortstraat 53,1910 Kampenhout, tel. 016/65.70.77



tuurkalender

DECEMBER
• Zaterdag 23/12/95

• Maandag 25/12/95

- Kerstconcert, kerk Berg, Davidsfonds i.s.m. Muziekschool, aanvang 20 u.

- Optreden Konk. Fanfare "De Toonkunst" H. Mis, St. Servatius, Berg

JANUARI
• Donderdag

• Zaterdag

• Zaterdag

• Donderdag

• Zaterdag

• Zondag

'eind januari

04/01/96 ■ Mechels stadspoppentheater "Sprookjes van Annie M.G. Schmidt" met Pinocchio (BGJG).

06/01/96 - Kaartspel ingericht door K.W.B., zaal Fax (Bar), aanvang 19u45.

13/01/96 ■ Educatieve uitstap door S.V.V. "Van Badhuis tot Eroscentrum", vertrek 13 uur

18/01/96 ■ Bloemschikken doorde Kulturele Kring, o.l.v. Frank Vaneename, van 20 uurtot 22 uur.

"Onder den Toren" te Berg.

20/01/96 - Kaartspel K.W.B., zaal Fax (Bar), aanvang 19u45

21/01/96 - Met Pinocchio (B.G.J.G.) naar het Mechels Stadspoppentheater.
■ Mosselfeestvan de Koninklijke Fanfare "De Toonkunst", aanvang: 12 uur, Schoolcomplex

Berg \
- Toneelavond "De Doodskopvlinder", opgevoerd doorde toneelkring EIckerlyc, ten voordele
van het solidariteitsfonds O.T.B.

- Vakantiegenoegens, BRT-bezoek.

FEBRUARI
• Zaterdag 03/02/96

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Donderdag

Zaterdag

09/02/96

10/02/96

11/02/96

15/02/96

17/02/96

V.G.S.K. Kampenhout, Degustatieavond, zaal Fax, aanvang 20 uur
V.G.K. Nederokkerzeel, Kaas- & wijnavond, Parochiezaal Nederokkerzeel

Kaartspel door K.W.B., zaal Fax (Bar), aanvang 19u45.
Voorlichtingsavond door B.G.J.G. "Diefstalpreventie.
Voorjaarsconcert door de Koninklijke fanfare "De Eendracht", zaal Fax, aanvang 19 uur
Restaurant Mosseldag door de gemeenschapsscholen Kampenhout van 12 tot 20 uur
Concert Muziekschool, audities leerlingen van 10 uur tot 17 uur, raadszaal Gemeentehuls
Bloemschikken doorde Kulturele Kring, o.l.v. Frank Vaneename, van 20 tot 22 uur
"Onderden Toren "Berg"
Fannekoekennamiddag door S.V.V. School Ter Bronnen, aanvang 14 uur.
Kaartspel K.W.B., zaal Fax (Bar), aanvang 19u45.

MAART
• Begin maart

• Zaterdag

• Zaterdag

Zondag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Dinsdag

Vrijdag

Zaterdag

02/03/96

09/03/96

10/03/96

14/03/96

15/03/95

16/03/96

19/03/95

29/03/95

30/03/95

- Vakantiegenoegens, Bezoek aan de Westhoek, met Willem Vermandere.

• Kaartavond K.W.B., zaal Fax (Bar), aanvang 19u45.
■ Kinderkarnavalfeest van en door oudervereniging, Gemeenschapsscholen Ter Bronnen
van 13 tot 18 uur.

•Toneelkring"Tyl" uitBuken. "Lifeiine", zaal FamiliateTildonk, aanvang20 uur
•Toneelkring "Tyl" uit Buken. "Lifeiine", zaal Familia te Tildonk, aanvang 19u30
• Gespreksavond V.G.S.K. "Wat na het 6de leerjaar", zaal Fax, aanvang 20 uur.
• Bloemschikken door de Kulturele Kring o.l.v. Frank Vaneename van 20 uur tot 22 uur
"Onder den Toren" Berg.
•Toneelkring "Tyi" uit Buken; "Lifeiine", zaai Familia te Tildonk, aanvang 20 uur
• Kaartavond K.W.B., zaal Fax (Bar), aanvang 19u45
• Kulturele Kring "Interverenigingen Kwis", zaal Vlaamse Leeuw, Reist. Aanvang 19u30.
Davidsfonds, Voordracht "Vastenbezinning" door Geert Van Oyen, zaal Fax, aanvang 20 u.
B.G.J.G. "Samen lezen met kinderen"

• Kaartavond K.W.B., zaal Fax (Bar), aanvang 19u45
• Gemeenschapsscholen Ter Bronnen Kampenhout, Faasworp, van 13 tot 18 uur
• B.G.J.G. Kinder- & Jeugdboekendag



APRIL
Woensdag
Donderdag

Donderdag

Zaterdag .

Zondag

Vrijdag

03/04/96 - Met PInocchio (B.G.J.G.) naar Brussel.

04/04/96 - Bloemschikken door de Kulturele Kring o.l.v. Frank Vaneename. van 20 uur tot 22 uur
"Onder den Toren" Berg.

11/04/96 - Voordracht ■ Davidsfonds "Mobiliteit & Verkeer", door Hugo Van Dienderen, zaal Fax (Bar)
aanvang 20 uur

20/04/96 - Gildebal ingericht door de Koninklijke St.-Sebastiaansgilde, zaal Bloemenhof. Orkest

"The New Stars", aanvang 20 uur

■ Lenteconcert door de Koninklijke Fanfare "De Toonkunst", Schoolcomplex te Berg.
21/04/96 - Lentewandeling naar de Hoge Venen (B.G.J.G.)

26/04/96 ■ Kulturele Kring, uitstap Slibschool Rijkswacht met eigen vervoer. Vertrek 14 uur.

Zaterdag 27 & zondag 28/04/96

Zondag

MEI
Zondag

Donderdag

Zondag

JUNI
Zaterdag

Zondag

Donderdag

Zondag

Zaterdag

- Vakantiegenoegens, Strandwandeling in Wissant (Frankrijk)

28/04/96 - V.G.S.K. Kampenhout "Stuif es in", zaal Fax, aanvang 13 uur

- V.G.S.K. Kampenhout, Boekenbeurs, school V.G.S.K., aanvang 14 uur

05/05/96 - K.V.L.V.-Kampenhout, Opendeurdagen, zaal Fax, aanvang 14 uur

09/05/96 -Bloemschikken door de Kulturele Kring o.l.v. Frank Vaneename, 20 uurtot22 uur

"OnderdenToren" Berg

12/05/96 - B.G.J.G. - Bezoek aan Bellewaerde

01 /06/96 - Wijkfeest "onder de doeken" vanaf 10 uur en doorlopend in schoolcomplex - school Berg.

02/06/96 - Davidsfonds, Natuurwandeling o.l.v. M. Janssens, Kasteel Van Horst, vertrek 14 uur,

Gemeenteplein Kampenhout

- B.G.J.G. - Kinderrommelmarkt

13/06/96 -Bloemschikken door de Kulturele Kring o.l.v. Frank Vaneename, van 20 uur tot 22 uur,

"OnderdenToren" Berg

16/06/96 - Davidsfonds, St.-Lutgardisviering, kerk O.L.V.-Kampenhout, aanvang 9u30.

- B.G.J.G., Bezoek Tropische Plantentuin Meise

29/06/96 - Gemeenschapsscholen Ter Bronnen, Eindejaarsfeest, van 13 tot 20 uur

- Vakantiegenoegens, Fietstocht te Kampenhout

AUGUSTUS
Zaterdag 17/08 & Zondag 18/08/96

- Viering 455-jarig bestaan. Koninklijke St.-Sebastiaansgilde
31/08/96 -Gemeenschapsscholen Ter Bronnen, Kleuterboemeldag, van 13 tot 18 uurZaterdag

SEPTEMBER
Zondag 01/09/96

Zondag 29/09/96

OKTOBER
Zaterdag 26/10/96

NOVEMBER
??? ???

Zondag 03/11/96

DECEMBER
• 799 999

- Boerekermis, Landelijke Gilde Buken, aanvang 14 uur

- B.G.J.G. Herfstwandeling, Hageland

-B.G.J.G.-Fuif

- Vakantiegenoegens: Kaas- & wijnavond
- B.G.J.G. ■ Jeugdballet

- Vakantiegenoegens: Witloofwandeling te Kampenhout

KVLV Kampenhout - Reist - Nederokkerzeel - iedere maand bloemschikken en andere activiteiten.
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1. BRANDPREVENTIE
Op de vooravond van de eindejaarsfeesten lijkt het ons aangewezen uw bijzondere aandacht te vestigen op enkele elementaire
brandbeveitigingsmaatregeien. De concentratie van een groot aantal mensen in soms beperkte ruimten, het gebruik van
brandbaar materiaal en versieringen, 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 elektrische (feest)verlichting is toegelaten. Versieringen moeten uit moeilijk ontvlambare materialen vervaardigd zijn;
■  vrijhouden van gangen, trappen en overlopen, geen vergrendeling van deuren geplaatst in de evacuatiewegen:
- aanbrengen van duidelijk zichtbare aanduiding van uitgangen en vluchtwegen;
-  goede aanduiding van meldings-, waarschuwings- en brandbestrijdingstoestellen;
■  kerstbomen moeten in stabiele bak, geregeld besproeid, vochtig en fris gehouden worden;
-  in keukens moet het materiaal dégelijk onderhouden zijn. Elektrische leidingen vooral niet te zwaar belasten;
-  in geval van brand onmiddellijk de brandweer - oproepnummer 100 verwittigen.

2, BESTRIJDING VAN CRIMINALITEIT
MAAK ZELF OOK EVEN TIJD,
T IS EEN WERK VOOR IEDEREEN,
LAAT HIERIN DE POLITIEDIENSTEN NIET ALLEEN,

HOE HELPT U ONS?

Indien u zaken opmerkt die u storen of verdacht lijken, tracht dan de informatie te noteren die een antwoord geven op de
volgende vragen:

PERSONEN (aantal, beschrijving, kledij)
VOERTUIGEN (nummerplaat, kleur, type)
TIJDSTIP (dag, uur, duister, biezonderheden)

GADESLAAN, NOTEREN & MELDEN AAN POLITIEDIENSTEN.
"Ga zelf nooit tot de aktie over".

De gegevens die u hebt verzameld maakt u zo vlug mogelijk over aan de politiediensten:

POLITIE KAMPENHOUT: 016/65.99.61

RIJKSWACHT KAMPENHOUT: 016/65.52.30

24/24 RIJKSWACHT ASSE: 02/451.22.11

iddenstand

HET MIDDENSTANDSVERBOND VAN GROOT KAMPENHOUT (MVGK)

besprak in haar recent gehouden ledenvergadering de problematiek van de stijgende winkeldiefstallen bij haar leden.
In samenwerking met de politiediensten werd een aktie op het getouw gezet welke er onder andere in bestaat dat zij de
aanwezige klanten in hun zaak oproepen om eveneens aandachtig uit te kiiken naar mooeliik kandidaat winkeldieven.

Dit uitkijken gebeurt in twee richtingen:

enerzijds worden de kliënten gevraagd om zeer waakzaam te zijn op hun zorgvuldig afgesloten voertuigen op de parkings;
eigen handtassen, geldbeuaels en of portefeuilles: het oordeelkundig gebruik van chequeboek of andere betaaldokumenten.

anderzijds worden de kliënten gevraagd om ook een oogje in het zeil te houden naar onbekende, aanwezige individuen welke
zouden trachten koopwaar weg te moffelen ten einde hun aangeschafte goederen niet te moeten betalen.

Tenslotte waarschuwen de middenstanders eveneens dat

elke vorm van mogelijke winkeldiefstal onverbiddellik aan de Dolitledlensten zal worden gemeld.



ouverneur De Witte

GOUVERNEUR DE WITTE OP BEZOEK IN KAMPENHOUT

Bij zijn aantreden op 1 januari 1995 beloofde de pas benoemde Gouverneur van Vlaams Brabant een bezoek te brengen aan
alle (±60) Vlaams Brabantse gemeenten. Op 4 december kwam Kampenhout als een der laatste in de rij aan de beurt.

In een gesprek met de burgemeester, de rijkswachtcommandant en de hoofdveldwachter werd gehandeld over de op te richten
interpolitiezone (met Steenokkerzeel en Zemst), over verkeersveiligheid (Kampenhout-Sas en sluitverkeer), over
diefstalpreventie en over een misschien gezamelijk op te richten kantoren voor rijkswacht en gemeentepolitie.

Met de brandweercommandant van

Vilvoorde werd o.m.; gesproken over de
mogelijkheid rond Kampenhout-Sas
een vooruitgeschoven post (eveneens
nuttig voor de dienst 100) op te richten.
De Gouverneur beloofde het verzoek

van Kampenhout, samen met de
analoge wensen van Haacht, Keer
bergen en Boortmeerbeek te bestu
deren en een commissie bijeen te
roepen waarop de brandweercom
mandanten van Leuven, Mechelen en
Vilvoorde zouden worden uitgenodigd.

Met het schepencollege werd vooral
van gedachten gewisseld i.v.m. de nog
resterende mogelijkheden voor sociale
woningbouw, waarbij aansluitend door
de O.C.M.W. directie het project sociaal
verhuurkantoorwerd belicht.

Ook de voornaamste op til zijnde
infrastructuurwerken kwamen aan bod,
inbegrepen het belangrijk programma
dat door Awuafin in Kampenhout tijdens
de komende jaren zal worden afge
werkt.

Tijdens een korte wandeling rond het
dorpsplein werden de plannen voor
heraanleg van de pastorijtuin, oprich
ting van serviceflats en verfraaiing van
het marktplein toegelicht. Er werd een
bezoek gebracht aan het rusthuis en de
kinderkribbe, waarna even werd bin
nengewipt in de nieuwe bibliotheek.

Op de door het gemeentebestuur
aangeboden receptie onderhield de.
Gouverneur zich gemoedelijk met
O.C.M.W.- en gemeenteraadsleden en
met de diensthoofden van onze

administratie.

Als dank voor het Traditioneel

Kampenhouts geschenk, nl.het beste
van onze bodem, beloofde de
Gouverneur alle aandacht te schenken

aan onze lokale dossiers en tevens te

trachten de vriendschapsbanden in de
toekomst nog verder aan te halen.
Einde van een kort aangenaam en.
bijzonder nuttig bezoek.

t
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mtrent Gezondheid

® ̂MTRENT
G'Ë^ZONDHEID

ORGANISME ERKEND DOOR HETVLAAMS

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSPROMOTIE

Sans Soucistraat 65,1050 Brussel
Tel. 02/512.22.04 - Fax 02/512.54.36
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KOOLMONOXIDE: EEN STILLE DODER

Elk jaar sterven In ons land zo'n 300 mensen door koolmonoxidevergiftiging en worden ruim 2000 mensen met CO-
vergiftlglngsverschijnselen In het ziekenhuis opgenomen. Enkele praktische maatregelen volstaan nochtans om deze
"stille doder" de pas af te snijden.

Koolmonoxide of CO is een kleurloos en reukloos gas dat wordt gevormd bij een slechte verbranding van alle brandstoffen (gas, kolen,
mazout, petroleum, gas, hout...).

Koolmonoxide bindt zich met ons bloed, waardoor onze cellen geen zuurstof meer krijgen. Dit geeft klachten zoals hoofdpijn,
misselijkheid, duizeligheid en zwakte. In een verder stadium van de vergiftiging kunnen ook braakneigingen, ademhalings- en
hartproblemen en bewustzijnsverlles optreden. In het ergste geval leidt CO-vergIftlging tot coma en overlijden.
CO-vergiftlging kan blijvende letsels veroorzaken zoals geheugenstoornissen, hartkloppingen en hoofdpijn.

Voorkómen kan

Bijna alle gevallen van koolmonoxidevergiftiging zijn te voorkomen.
1. Zorg voor een regelmatige aanvoer van zuurstof in elke kamer waar een toestel brandt. Zet het raam geregeld open en
voorzie ramen en/of deuren van een verluchtingsrooster. Verluchten is géén verspilling, integendeel! Hoe beter de
zuurstoftoevoer, hoe zuiverder de verbranding en hoe méér warmte uw toestel produceert.

2. Zorg voor een goede afvoer van de verbrandingsgassen via een goed werkende schoorsteen en/of een
verluchtingsrooster bovenaan in de kamer. Laat toestellen en schoorstenen tijdig reinigen.

3. Gebruik toestellen zoals het hoort. Zo mag een gasgeiser van 5 liter, de belangrijkste oorzaak van CO-vergiftiging, alléén
worden gebruikt voor lavabo en gootsteen. Voor een bad of stortbad is een gasgeiser nodig van ten minste 13 of 10 liter, die
wordt aangesloten op een schoorsteen.

4. Wees voorzichtig met bijverwarmers. Laat petroleum-, gas- of propaankacheltjes nooit langer dan 1 uur aan een stuk
branden en zet ze niet op de laagste stand. Zorg voor een goede verluchting van de kamer zodat de verbrandingsgassen weg
kunnen.

5. Onderhoud uw (water)verwarmlngstoestellen. Roet, stof en kalk moeten regelmatig verwijderd worden.



ALARMSIGNALEN

Kontroleer de staat van uw toestellen en de verluchting in huis, zeker wanneer:

-  uw aardgas-, butaan-, propaan- of mazoutkachel een gele vlam geeft: dit wijst op een slechte verbranding;
- u op steeds dezelfde tijdstippen, b.v. tijdens de douche of de afwas, lichte klachten ondervindt (b.v. hoofdpijn, duizeligheid.
-  u merkt dat meerdere huisgenoten en/of huisdieren "raar" doen.
-  u in huis een hoge vochtigheid of sterke condensatie vaststelt.

Wees extra oplettend bij mistig, windstil of zacht winterweer. Volg de waarschuwingen van de weerman.

Wat te doen bi] vergiftiging?
1. Open ramen en deuren.
2. Zet het toestel uit.

3. Verlaat de kamer (breng de getroffen persoon de kamer uit).
4. Roep steeds de huisarts. Bij bewusteloosheid of ernstige klachten: bel de 100!

Nuttige adressen
Voor meer informatie (gratis folders enz.) kunt u terecht bij:

-  voor Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant:
KVIPvzw

Preventieproject CO
Lange Scholierstraat 94
2060 Antwerpen
03/271.15.47.

-  voor Oost- en West-Vlaanderen:

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, vzw
Preventieproject 00
E. Seghersplein 17
9000 Gent

09/226.10.49.

SCHRAMMEN EN SNEETJES: STEEDS VERZORGEN !

Een schram, een schaafwonde, een sneetje... Het is zó gebeurd. Mits een goede verzorging, zijn dergelijke ongelukjes
ook even snel weer vergeten.

Was steeds uw handen en droog ze af met een propere handdoek vóór u een wonde verzorgt. Maak eerst de zone rondom de

wonde schoon met water en een beetje zeep. Was dan de wonde zelf met lauw water en ontsmet ze met een desinfekterend
middel (spray of vloeistof).
Gebruik geen watten: ze kunnen pluisjes in de wonde achterlaten.
Vermijd mercurochroom: de rode kleur kan achteraf een beginnende infektie camoufleren.
Produkten op basis van alkohol of eter pikken wel maar ontsmetten niet!
Een wonde die bloedt, bedekt u het best met een steriel gaasdoekje.
Verschoon dit geregeld en kontroleer of de wonde goed geneest.

Bij ernstige brandwonden, open breuken, zeer vuile verwondingen of venvondingen veroorzaakt door een vuil of een verroest
voorwerp bestaat steeds een gevaar voortetanus, een infektie die levensbedreigend kan zijn.
Een tetanusinenting is verplicht voor alle kinderen op 3,4,5 en 14 maanden. Een herhaling volgt op 6 jaar en op 16 jaar. Daarna moet
u zich om de tien jaar laten inenten. Wanneer u binnen deze beschermingsperiode valt, volstaat het in principe om de wonde
grondig te reinigen en te ontsmetten. Bij twijfel kan het raadzaam zijn de tetanusinenting te herhalen.
Raadpleeg steeds uw huisarts wanneer het gaat om een grote, erg vuile of hevig bloedende wonde, om verwondingen in het
aangezicht, aan de vingers of de tenen, of om een hondebeet.



eschiedenis Groot-Kampenhout

KAMPENHOUTSE CHIRURGIJNS OOK

GILDEBROEDEREN HERBERGIER
Ter aanvulling van de tekst "Twee eeuwen doktersfamilie De
Mees" in onze "Geschiedenis van Groot-Kampenhout" bezorgen
we hieronder nog een aantal gegevens, die ons bereidwillig
werden overgemaakt door apotheker Paul De Mees uit Hoboken. Op
biz. 522 vermeldden we als Kampenhoutse stamvader ene
Franciscus Leonardus de Mees, die in 1755 als guldebroeder
Fransus Leo de Mees in het gildeboek en in de volkstelling van
dat jaar als chirurgijn voorkwam. Hij overleed te Kampenhout
6.6.1759, echtg. van Gertrudis Verschaeren, die stierf
29.10.1772. Hun drie kinderen waren: Guilielmus Franciscus De

Mees (°1736), Nicolaes Joannes (Kpht 8.7.1739-4.11.1773) en
Anna Catharina (Kpht 1741-1819), gehuwd in 1770 met Jan Bt
Van Keif. Uit dit huwelijk: drie zonen en twee dochters.
Evengenoemde Guilielmus Franciscus de Mees (Kpht
17.4.1736-25.6.1805) vonden we in het gildeboek vermeld als
Guilliam de Mees, in de gilde gecomen in den are 1763, deken
van het jaer 1790. Hij was tevens in Kampenhout-Dorp
herbergier, die in 1796 zes tonne goet bier voor het teerieest
leverde. Eerst gehuwd met Maria Pettens (-t-Kpht 1772), kwam hij in
de volkstelling 1796 en in zijn overlijdensakte van 15 Messidor
XIII voor als chirurgien, echtg. Catharina Sergyseis. Zijn kinderen
waren: Maria Gertrudis (Kpht 1762-1815), geh. 1788 met
Antonius De Vos (+1792), vervolgens met Franciscus Guilielmus
Van Innis (-hl 793); Nicolaus Joannes (°1765); Anna Catharina
(®1767); Petrus (°1768), beide laatsten als kind gestorven.
Deze Nicolaus Joannes de Mees (Kpht 29.1.1765-11.11.1826),
eveneens chirurgyn en herbergierop Kampenhout-Dorp, verbleef
tijdelijk (1800-1805) als chirurgynte Bierbeek, gehuwd eerst met
Catharina de Vijver, ven/olgens met Joanna Maria Naets (Baal 27.11.1775 - Kpht 26.10.1852), herbergierster.
Hun kinderen waren: Franciscus Josephus (Bierbeek 1803-1804); Franciscus Josephus (Bierbeek 1805-Kampenhout 1830),
chirurgijn in Kampenhout-Dorp; Maria Rosaiia (Kpht 1807-1847), gehuwd 1835 met Franciscus Wouters, brouwer te
Kampenhout (Kpht 1801-1855); Samuël (Kpht 1810-1896); Maria Robertina (Kpht 1812-Schaarbeek 1888), in 1840 gehuwd
met Petrus Joannes Slachmuyiders (Hingene 1817-Steenokkerzeel 1849), onderwijzer in Steenokkerzeel; vervolgens herhuwd
in 1854 met Joannes Edwardus Verbist (Berg 1826-Kpht 1876), landbouwer in Kampenhout-Dorp; Maria Catharina (Kpht 1814-
1819); Petrus Ludovicus (®Kpht 1817); Franciscus Vincentius (Kpht 1821-Schaarb. 1896), apotheker, die te Kampenhout
begraven ligt, weduwnaar van JosinaüvinaCoen (Kpht 1823-Brussel 1886).
Voormelde Samuël de Mees (Kpht 14.3.1810-19.4.1896), dokter in geneeskunde \e Kampenhout-Dorp, in 1851 opgetekend ais
heelmeester, gemeenteraadslid 1852-1878, was gehuwd in 1841 met Theresia Paulina Vanderhulst (Boortmeerbeek 1815 -
Kpht 1873). Ze wonnen volgende kinderen: Emilius Josephus Bonifaclus (Kpht 1842-84), dokter in geneeskunde te
Kampenhout-Dorp, gemeenteraadslid 1879-84; Maria Rosaiia Emerencia (Kpht 1843-77); Maria Antonia Francisca (Kpht 1844-72);
Hubertus Constantius (Kpht 1845-84), beenhouwer te Mechelen; Vincentius Prosper (Kpht 1847-48); Maria Ludovica (Kpht
1848-1902) Vincentius Prosper (Kpht 1850-50); Vincentlus Prosper (Kpht 1851-1921); Maria Octavia (Kpht 1853-53); Maria
Octavia (Kpht 1855-55); Edwardus Benedictus Emmanuël; Adelia Sabina (Kpht 1858 - Everberg 1933), geh. Kpht 1902 met
Jacobus Josephus Verstraeten (Kpht 1858-1920), landbouwer te Kampenhout; Maria Delphina (Kpht 1860-61); Julianus
Aloisius (°Kpht1861).
(Vervolgt)

Jos LJ\UWERS

"De Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeei". is te koop in het gemeentehuis en de sporthal, alsook bij boek- en
dagbladhandelaars van Groot-Kampenhout, aan de prijs van 1.500 fr.

Prosper De Mees (1851-1921), huisarts te Kampenhout.

RECHTZETTING

De Kapitein van de Sint Sebastiaansgilde Kampenhout wijst ons op een foutje in onze vorige uitgave. In de bijdrage
"Lotgevallen van Kleine Wannes en Frakke Motteur in 1952" werd vermeld:
"de drukker waarover in het artikel sprake, was natuurlijk Jean Hahn". Dit is verkeerd: "den drukker" in dit géval was LOUIS
HAHN, vader van Jean, een der markantste figuren uit de na-oorlogse periode van de gilde. Zoon Jean trad tot de gilde toe in
1956 en werd Koning in 1967.


