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Teksten volgende gemeenteberichten te bezorgen vóór 10 mei 2002.

UW GEMEENTEBERICHTEN
Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om
het gemeentelijk informatieblad zo aantrekkelijk mogelijk
te maken, zowel inhoudelijk als visueel. Wij hopen dat u als
inwoner er wat aan heeft. De hoofdbrok omvat een brede
waaier gemeentelijke berichtgeving. Daarenboven wordt
ook heel wat nuttige algemene informatie die zich richt tot
de ganse bevolking opgenomen. Suggesties, opmerkingen
zijn welkom. In de mate van het mogelijke staat de redac-
tie hiervoor open.

Vooraleer je kan reageren, moet je wel eerst de gemeente-
berichten in je brievenbus krijgen. Soms horen wij een
reactie in de zin van "hé, ik heb het boekje van de gemeen-
te niet gekregen of het gemeentelijk informatieblad stak
tweemaal in de bus". Dan loopt er duidelijk iets fout bij de
bedeling. En precies dat willen wij ook graag van jou ver-
nemen.

Geef gewoon een seintje aan de informatiedienst � 016/65 99 31, 
mailto huguette.kemps@kampenhout.vera.be of

loop even langs op het gemeentehuis (eerste verdieping).

Wil je in voorkomend geval ook even bij je buren 
informeren?  Alvast bedankt.
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Presentiegelden
De gemeenteraadsleden ontvangen € 153,51 per aanwezige
zitting.

Aangesteld beëdigd geneesheer
De wetgeving op begraafplaatsen en lijkbezorging voorziet dat
bij een aanvraag tot crematie een door het gemeentebestuur
aangesteld beëdigd geneesheer de doodsoorzaak moet nagaan
en bevestigen of de overledene al dan niet drager is van een
pace-maker. Het ereloon en alle daaraan verbonden kosten 
vallen ten laste van het gemeentebestuur van de woonplaats
van de overledene.

De vergoeding voor de aangestelde geneesheer wordt vast-
gesteld op € 25,00/prestatie. Het bedrag dekt honorarium en
verplaatsingskosten.

Financieringen en leningen

• Tenzij de gemeenteraad in een afzonderlijk besluit voor een
bepaalde opdracht een andere gunningswijze vaststelt, 
zullen t/m 31-12-’06, opdrachten voor werken, leveringen en
diensten die worden aangerekend op de buitengewone
begroting en waarvan de waarde niet meer dan € 5.500,00
excl. BTW bedraagt, altijd via de onderhandelingsprocedure 
met aangenomen factuur worden gegund.

• De opdracht voor het aangaan van leningen, dienstjaar 2002,
wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking via herhalingsopdracht. Deze pro-
cedure zal nu opgestart worden. Dit neemt evenwel niet weg
dat er facturen binnenkomen voor buitengewone uitgaven
2002, waarvoor de uitkering van subsidies nog op zich laat
wachten. Teneinde te vermijden dat er verwijlintresten voor
laattijdige betaling zouden worden ingediend en gelet op 
de financiële toestand van de gemeente is er een akkoord 
dat bepaalde werken voorlopig met eigen middelen zullen 
gefinancierd worden. 

Aanpassing openbare verlichting

De openbare verlichting in de Peper- en Driesstraat te
Nederokkerzeel wordt aangepast waardoor het laagspannings-
net ondergronds zal worden gebracht. De totale kosten worden
geraamd op € 23.639,75 (excl.BTW).  

Nog meer eurotarieven en -aanpassingen

Algemeen principe
Voor de omrekening van alle bedragen van vergoedingen naar
de euro geldt volgend algemeen principe:
- Alle toelagen en vergoedingen met als basis een regelgeven-

de tekst uitgaande van de Vlaamse Gemeenschap worden 
omgerekend volgens de zogenaamde "bottom-upmethode"
wat inhoudt dat het bedrag in Bef wordt gedeeld door 
40,3399 en dat dit resultaat wordt afgerond op de hogere 
eurocent.

- Alle andere bedragen worden mathematisch omgerekend 
t.t.z. het bedrag in Bef wordt gedeeld door 40,3399 en het 
resultaat ervan wordt naar boven afgerond vanaf € 0,005.

- Bij geïndexeerde bedragen worden eerst de basisbedragen in 
euro omgezet, waarna de indexering wordt toegepast.

Vaststelling bepaalde vergoedingen
Personen die "tijdelijke" opdrachten vervullen voor het
gemeentebestuur krijgen voortaan volgende vergoedingen:

Bedrag/uur
Jobstudenten € 7,44
Sportmonitoren € 7,44
Monitoren buitenschoolse kinderopvang € 7,44
Leerkrachten muziekschool € 12,40
Middagtoezicht onderwijs € 3,11

Reiskosten
Bij Koninklijk Besluit is er een algemene regeling voor reis-
kosten voor dienstreizen van het provincie- en gemeenteperso-
neel.  Door de noodzakelijke euro-aanpassing wordt dit bedrag
vastgesteld op € 0,2636/kilometer voor de periode 01-01-’02
tot 30-06-’02.  Er is een jaarlijkse aanpassing op 1 juli.

Landbouwschattingscommissie
Er is een reglementering waarbij een gemeentelijke commissie
tot vaststelling van schade aan land- of tuinbouwteelten kan
optreden voor vaststelling van schadefeiten met een zeer uit-
zonderlijk en plaatselijk karakter (bvb. schade als gevolg van
hagelneerslag of wervelstorm).  Zij heeft als opdracht het vast-
stellen van de oorzaak van de schade en het opmaken van een
raming opbrengstverlies.
In die commissie zetelen beroepshalve een aantal personen
(o.a. controleur der belastingen, ingenieurs van diverse land-
bouwdiensten) en ook twee expert-landbouwers.  De landbou-
wers krijgen voor hun prestaties een forfaitair bedrag van 
€ 75,00/dag.

ZITTING
21 FEBRUARI 2002 
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Hulpverleningsovereenkomst

De provincie Vlaams-Brabant is ingedeeld in zes hulp-
verleningszones.  Kampenhout behoort tot hulpverlenings-
zone Oost-Rand die ook volgende gemeenten omvat: Leuven,
Boortmeerbeek, Keerbergen, Grimbergen, Huldenberg, Hoeilaart,
Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel,
Tervuren, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Op voorstel van de provinciegouverneur werd een hulpverle-
ningsovereenkomst goedgekeurd waarin afspraken worden
vastgelegd op het vlak van 
- organisatie van de hulpverlening en van de versterkingen 

tussen de brandweerdiensten (ook bij rampenplanning);
- organisatie van de gezamenlijke oefeningen;
- brandvoorkoming;
- samenwerking met de permanente eenheid van de civiele 

bescherming;
- aankoop materieel;
- uitwisseling van informatie.

Opvolgingscommissie brandveiligheid.

Sedert januari 2002 is er een nieuwe reglementering inzake
brandveiligheid in de horecazaken. Alle nieuwe horecabedrijven
moeten hieraan voldoen per 01-01-’03. De bestaande zaken
vragen vóór die datum een exploitatievergunning aan en krij-
gen een bepaalde tijd om zich in regel te stellen (uiterlijk 
31-12-’07). Nu wordt er een opvolgingscommissie in het leven
geroepen die het stappenplan van de verschillende horeca-
zaken moet goedkeuren en ook de naleving ervan zal opvolgen.

De opvolgingscommissie wordt samengesteld als volgt:
- de burgemeester, voorzitter;
- één brandweerofficier, preventionist van de bevoegde brand-

weerdienst;
- één vertegenwoordiger van de provinciale werkgroep preventie;
- één afgevaardigde van de politie;
- minimum 2 vertegenwoordigers van Kampenhoutse horeca;
- indien nodig, een afgevaardigde van de technische en/of 

milieudienst.

Bijkomende agendapunten

• SP.A-fractie
- Toelichting uitvoeringsbeleidsplan milieu

• Agalev-fractie
- Primaire preventie van druggebruik bij jongeren (vrijmaken 

nodige middelen)
- Valentijnscadeau: de toepassing van de 2/3e regel (even-

wichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen 
volgens 2/3e regel bij de samenstelling van alle gemeente-
lijke adviesraden en overlegstructuren.)
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Fietspad in de Langestraat

Op 10 februari 2000 keurde de
gemeenteraad het principe goed voor
het bouwen van een aanliggend
fietspad in de Langestraat (Zeype-
straat - grens Boortmeerbeek).
Het door het schepencollege
aangesteld studiebureau
maakte een ontwerp-
dossier op. De kosten
van het project wor-
den geraamd op 
€ 1.158.837,81. De
nodige kredieten wor-
den voorzien bij de eerst-
volgende begrotingswijziging. De
werken zullen vermoedelijk na het
bouwverlof aanvangen.

Instandhoudingswerken kerk

Er loopt een dossier voor het uitvoeren van instandhoudings-
werken aan de O.-L.-Vrouwkerk in Kampenhout-centrum. 
De herstelling van het raam boven de ingangspoort van de 
kerk was in de opdracht begrepen maar werd niet opgenomen
in het goedgekeurd ontwerp.  Nu is er instortingsgevaar voor
dit raamwerk.  De kosten om dit euvel te verhelpen worden
geraamd op € 14.997,56 (BTW incl.). De start van de werken is
voorzien in de tweede helft van 2002.

GIS-project

Er is sedert 1992 een samenwerking tussen Havi-TV en haar
gemeentevennoten voor de realisatie van een Grootschalige
Geografische Databank, op basis van luchtfoto's 1/4000, dus
met een zeer grote nauwkeurigheid. Dit is het zogenaamde
GIS-project.

Het systeem en de begeleiding van het bedienend gemeente-
personeel was tot nu toe gratis. De basiskaart is er. Nu komt het
er op aan op die gegevens verder te borduren. De belangrijkste
opdracht is de permanente registratie en invoering van alle
mutaties. Hier komen nieuwe toepassingen bij kijken die even-
eens een zeer grote nauwkeurigheid vergen zoals inplanting
van nieuwe wegen en verkavelingen, detailstudies, ….

Er werden nieuwe afspraken gemaakt waarbij het gemeente-
bestuur zal instaan voor maximaal 50% van de kosten. 
De deelname van Kampenhout werd begroot op € 10.574,51
(exl. BTW en indexering) over een periode van 3 jaar met ingang
van 01-01-’01.   
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ZITTING
28 MAART 2002 
Kim Gevaert …. 
Ereburger van Kampenhout

De gemeenteraad kende het ereburgerschap toe aan de
Kampenhoutse spurtster Kim Gevaert. Haar bijzonder goed
gevuld palmares en het behalen van de gouden medaille op de
Europese indoorkampioenschappen te Wenen begin maart zijn
hier de rechtstreekse aanleiding toe. Door haar uitzonderlijk
sportieve prestaties geeft zij haar heimat een bijzondere 
uitstraling. Zij vervoegt het rijtje van de 3 andere ereburgers
m.n. Armand Preud'homme, Will Tura en Raymond Impanis,
ongetwijfeld allen "groten" in hun vak.

Tijdens de jaarmarkt op zondag 26 mei 2002 organiseert 
het gemeentebestuur een fototentoonstelling van de kersverse
ereburger in de raadzaal.

Afsluiten van verhuurcontracten

Een gemeentebestuur heeft de verplichting te voorzien in de
woonst van een pastoor.  De pastories van Buken en Berg staan
leeg.  Het gemeentebestuur liet schattingsverslagen opmaken
door het Registratiekantoor te Zaventem waardoor de verhuur-
prijs officieel wordt vastgesteld op € 743,68/maand voor
Buken en € 620,00/maand voor Berg.

Voor de pastorie van Buken wordt met ingang van 01-05-’02
een huurcontract afgesloten met vzw V.P.W. Haacht (lees
Vereniging voor Parochiale Werken Haacht) en dit voor een
periode van 6 jaar. Nadien kan een stilzwijgende verlenging
telkens voor 6 jaar. Het goed mag worden onderverhuurd. 
De pastorie van Berg wordt onder dezelfde voorwaarden 
verhuurd aan vzw V.P.W. Erps-Kwerps.   

Licht op groen voor gemeentebegroting

De gemeenteraad keurde in december 2001 de gemeente-
begroting dienstjaar 2002 goed. De hogere overheid moet
evenwel ook haar zegen geven. Die kwam er met slechts één
opmerking nl. dat in het ingediende financieel meerjarenplan
geen rekening werd gehouden met de leningslasten van op te
nemen leningen vanaf 2003 wat zou neerkomen op een meer-
uitgave van € 1.015.000.  Bij de opmaak van het volgend meer-
jarenplan wordt hier stellig rekening mee gehouden.

Wijziging in afvaardiging politieraad

De werking van een politieraad is voor een politiezone verge-
lijkbaar met een gemeenteraad voor een gemeentebestuur.  In
de politieraad zetelen vertegenwoordigers van de 3 gemeenten
die deel uitmaken van de politiezone KASTZE (Kampenhout,
Zemst en Steenokkerzeel), m.n. de burgemeester en 5 gemeente-
raadsleden.  Raadslid Demesmaeker (SP.A.) neemt, in uitvoering
van een vroeger politiek akkoord,  ontslag en wordt opgevolgd
door Eric Torbeyns (AGALEV).  

Maatregelen in uitvoering 
van het mobiliteitsplan

Het steeds maar stijgend 
verkeer, de ligging van
twee gewestwegen
op het grondgebied
van Kampenhout
en de talrijke open-
bare werken zijn
belangrijke elementen
in het toenemend sluip-
verkeer. 
In het mobiliteitsplan werden een aantal maatregelen voorzien
om dit fenomeen in te dijken. Rekening houdend met de advie-
zen van de verkeerscommissie wordt een politieverordening
uitgevaardigd waardoor
- ter hoogte van gewestweg N21 (Haachtsesteenweg) de 

Kutsegemstraat, Nieuwegen en Molenveldweg wordt 
afgesloten;

- ter hoogte van gewestweg N26 (Leuvensesteenweg) de 
Schransstraat (gedeelte tussen Aarschotsebaan en 
Leuvensesteenweg) en Oude Haegestraat (kort gedeelte) 
wordt afgesloten;

- de Tiendeschuurstraat ter hoogte van de Kerkhoflaan 
wordt onderbroken.

Het betreft een proefproject voor 3 maanden dat regelmatig zal
worden geëvalueerd.

Bijkomende politieverordening
Teneinde de verkeersveiligheid te waarborgen, wordt de
Kruisstraat vanaf het kruispunt Biststraat tot aan de eerste
woning afgesloten voor alle voertuigen op 01 en 24 april, 
20 mei, 09 juni en 21 juli 2002 telkens van 08u30 tot 11u30 en
op 07 juli 2002 van 15u00 tot 18u00.  
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voor gemeentepersoneel

Het administratief personeel heeft een glijdend uurrooster. 
De prikklok, nodig om aan efficiënte tijdregistratie te kunnen
doen, is aan vernieuwing toe.  De gemeenteraad keurde hier-
voor het bestek en de wijze van gunnen goed.  De kosten wor-
den geraamd op € 22.000.  Maximum 3 potentiële leveranciers
kunnen een offerte indienen.

Vacatures in het onderwijs

In het gemeentelijk onderwijs zijn er twee vacante betrekkingen:
- 1 onderwijzer(es) lager onderwijs 24/24e
- 1 onderwijzer(es) lager onderwijs 12/24e  

(waarvan 9/24e kunnen worden benoemd op 01 maart 2003).

De kandidaturen voor een vaste benoeming moeten voor 
1 mei 2002 aangetekend worden ingediend bij het College 
van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16 te
1910 Kampenhout.

Bijkomende inlichtingen bekomt men bij de schooldirectie � 016/65 99 77of mailto: els.camerlinckx@pi.be

Samenstelling Gecoro 

Sedert 1 mei 2000 is het alombesproken decreet op ruimtelijke
ordening van kracht.  Het decreet wil de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen hervormen en een evenwichtige aanpak, op basis
van een doordachte visie met meer verantwoordelijkheid voor
de lokale besturen en meer inspraak. 

In dit verband moet elk gemeentebestuur een gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, oprich-
ten die bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste
maatschappelijke geledingen binnen de gemeente en een aan-
tal deskundigen. Het aantal commissieleden is afhankelijk van
het inwonersaantal. De afgevaardigden van de maatschappe-
lijke geledingen werden reeds aangeduid. In de gemeente-
berichten van december 2001 werd een oproep gedaan naar
kandidaat-deskundigen. Na het wikken en wegen van de 
kandidaturen werden 5 kandidaatstellingen weerhouden. Het
secretariaat wordt waargenomen door het personeelslid van de
dienst stedenbouw.  De GECORO zal nu snel uit de startblokken
schieten."

Riolerings- en wegeniswerken 
in Lemmekenstraat

Uitvoerige toelichting op pg 9 rubriek “Openbare werken”.

Ondersteunende maatregelen 
buurtfeesten

Het gemeentebestuur werkte ondersteunende maatregelen uit
ter bevordering van buurtfeesten en -contacten. Je vindt er
alles over terug op pg 10 onder de titel “Het jaar van de Buurt”.

De volledige tekst, het uitleenreglement en een aanvraag-
fomulier voor ontlening materialen vind je terug op 
www.kampenhout.be of bekom je op eenvoudig verzoek in 
de sporthal, gemeentelijke loods of gemeentehuis.
Nu nog maar duimen voor stralende weersomstandigheden!!

Strategisch beleidsplan 
kanaal Leuven-Dijle goedgekeurd

In opdracht van de NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen werd een Strategisch Beleidsplan
kanaal Leuven-Dijle opgemaakt.  Hierin werden, in samenwer-
king met de gemeentebesturen, allerlei gebruikers van het
kanaal (vertegenwoordigers van binnenvaart, bedrijven, vissers,
e.a.), provinciale en gewestelijke instanties doelstellingen voor-
opgesteld en acties uitgewerkt.  Deze zijn gebaseerd op econo-
misch, ruimtelijk en milieutechnisch onderzoek.  Ze vormen één
geheel wat zal leiden tot een evenwichtige ontwikkeling van de
kanaalzone.  Hiermee wordt bedoeld: op een gelijkwaardige
manier zorgen voor de uitbouw zowel van watertransport als
van verschillende gebruiksmogelijkheden (landschap, vissen,
pleziervaart, fietsen) en de veiligheid op en langs het kanaal.  De
hoofddoelstelling is het verhogen van het maatschappelijk nut.

Aangezien het kanaal Leuven-Dijle over een lengte van 3 km
door Kampenhout loopt en plaatselijk grenst aan een K.M.O.-
zone, industrie- en natuurgebied, is Kampenhout betrokken
partij.
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgestelde stra-
tegisch beleidsplan op voorwaarde dat niet alle bedrijven 
a priori watergebonden moeten zijn.

Bijkomende agendapunten 
Agalev-fractie

- Overlast veroorzaakt door (zwerf)katten
- Gemeentelijke subsidieregeling plaatsen fotovoltaïsche 

zonnepanelen en installatie zonneboiler voor warm water-
produktie

- Vraag naar informatie omtrent de toewijzingscriteria van 
een service-flat en het probleem van kandidaat-gebruikers 
met een ontoereikende financiële draagkracht.
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SLUITINGSDAGEN
• Gemeentediensten

(administratieve diensten, loodswer-
king, bibliotheek, sporthal)
De gemeentediensten zijn gesloten op volgende dagen
- woensdag 1 mei 2002 (Feest van de Arbeid)
- donderdag 09 mei 2002 (O.H. Hemelvaart)
- vrijdag 10 mei 2002 (brugdag) *
- maandag 20 mei 2002 (Pinkstermaandag)
- woendag 11 juli 2002 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
- donderdag 15 augustus 2002 (halfoogst)
- vrijdag 16 augustus 2002 (brugdag)*
* De bibliotheek is wel open op 10 mei en 16 augustus 2002

• PWA
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), 
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout heeft dezelfde sluitings-
dagen als de gemeentediensten.

• OCMW
De diensten van het OCMW sluiten hun deuren op dezelfde 
dagen als het gemeentebestuur met uitzondering van de 
brugdagen 10 mei en 16 augustus 2002.  In het OCMW kan 
je dan wel terecht.

ZOMERDIENSTREGELING
(JULI EN AUGUSTUS)
- Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus zijn de gemeentediensten 

alle werkdagen telefonisch te bereiken vanaf 8u00 tot 13u00 
en dinsdagavond tussen 17u00 en 20u00.

- De openingsuren blijven ongewijzigd: elke werkdag van 
8u45 tot 11u45 en dinsdagavond tussen 17u00 en 20u00.

- De zitdagen van de leden van het schepencollege gaan niet
door op dinsdagavond. Wil je hen spreken, neem dan gewoon 
telefonisch contact op om een afspraak te maken.
Dit zijn hun coördinaten:

- Jean Meeus, burgemeester 0474/92.03.31 
of 016/65.99.73

- Freddy Van Dessel, eerste schepen 0474/95.22.09

- Paul Van Roy 0474/95.22.08

- Victor Peeters 0474/99.13.51

- Gwenny De Vroe 0474/99.14.45

- Willy Kemps 0474/95.22.10

JEUGDBOEKENWEEK
De jeugdboekenweek met als thema "Onder dak' liep 
officieel van 10 tot 24 maart 2002. Inspelend op dit thema
werden tal van activiteiten georganiseerd door de open-
bare bibliotheek zoals vertelmomenten, klasbezoeken, 
voor de allerkleinsten een teken- en kleurwedstrijd en
vanaf de tweede graad een doe- en weetwedstrijd. 

Aan deze wedstrijden zijn tal van mooie 
prijzen verbonden.  Een onafhankelijke

jury (zonder gerechtsdeurwaarder!)
zal de ingediende wedstrijdfor-
mulieren beoordelen. 

De winnaars worden persoonlijk
op de hoogte gebracht en uit-
genodigd voor de prijsuitreiking.
Nadien heffen we samen met de
genomineerden het glas. 

De namenlijst van de winnaars
wordt in de volgende uitgave

van de gemeenteberichten
meegedeeld. 7

NIEUW WANDELPAD

Na het Van Langendonckpad, het Van Beethovenpad, het
Witloofpad en de van Steelantwandeling is er nu ook de
Laar- en Listwandeling. 

Op zondag 28 april om 14u30 wordt deze vijfde permanent
bewegwijzerde wandeling geopend (of liever ingewan-
deld).  Onder leiding van de gidsen van de Kampenhoutse
toeristische dienst -die ook een prachtige en leerrijke 
brochure samenstelden- wandelen we door de grootste
open ruimte van Midden-Brabant.
Wil je op een bepaald moment acht kerktorens kunnen
opmerken, de geur van het echte veld opsnuiven, ... dan
moet je er zeker bij zijn!

Zondag 28 april 2002 om 14u30 aan de kerk van
NEDEROKKERZEEL.

(aangepast schoeisel en eventueel een verrekijker zijn nuttig).

Alle brochures zijn te koop aan de prijs van € 2,50
- in het gemeentehuis - toeristische dienst (gelijkvloers)
- in de openbare bibliotheek.
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EEN NIEUW GEZICHT
De technische dienst kreeg versterking door de aanwerving
van een stedenbouwkundige.

Wie
Ze heet Mie Vandamme, is 24 jaar
oud en woont in Boortmeerbeek.
Ze heeft al het diploma land-
schaps- en tuinarchitectuur op
zak en volgde nadien een spe-
cialisatiejaar. Momenteel volgt 
zij in avondonderwijs de 3-jarige
opleiding stedenbouw met nog
één hindernis te nemen in juni
(lees eindexamens).

Nu volgt zij de stedenbouwkundige dossiers op. Nadien zal
zij het alombesproken decreet op ruimtelijke ordening
concreet gestalte trachten te geven.  Zij krijgt o.m. een vin-
ger in de pap bij de opmaak van het structuurplan en uit-
voeringsplannen. Bovendien zal zij de werking van de
Gecoro in goede banen trachten te leiden.

Mie heeft haar vaste stek in de F. Wouterslaan 8, 1910
Kampenhout waar ze te bereiken is tijdens de gewone ope-
ningsuren van de gemeentediensten of � 016/65 99 02 of
mailto: stedenbouw@kampenhout.be

LANDBOUWTELLING
In mei voert het gemeentebestuur, in opdracht van het
Nationaal Instituut voor de Statistiek, de jaarlijkse landbouw-
telling uit. Het doel van de landbouwtelling is inlichtingen te
verzamelen die nuttig zijn voor de openbare instellingen alsook
voor de professionele organisaties om de gemeenschappelijke
politiek inzake prijzen, structuur en buitenlandse handel te ori-
ënteren.  Door het uitvoeren van de landbouwtelling wordt ook
beantwoord aan een aantal verplichtingen opgelegd door de
Europese Unie.

De telverrichtingen gebeuren ook dit jaar elektronisch. Alle
landbouwers krijgen een uitnodigingsbrief om zich in de perio-
de tussen 6 en 24 mei 2002 aan te bieden op het gemeente-
huis (1e verdieping) tijdens de gewone openingsuren (werk-
dagen tussen 9u00 en 12u00 of dinsdagavond tussen 17u00 en
19u45). Landbouwers die toch geen oproepingsbrief zouden
ontvangen, worden hierbij vriendelijk verzocht spontaan zelf
langs te komen.

BROCHURES, PREMIES 
EN TOELAGEN 

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
afdeling Woonbeleid zette alle mogelijkheden inzake 
premies en toelagen voor huisvesting op een rijtje. 

Het geheel werd gebundeld in 
een handige brochure die je kan bekomen op 

de gemeentelijke dienst Stedenbouw, 
F. Wouterslaan 8 te 1910 Kampenhout. 

Je kan er terecht tijdens de gewone openingsuren 
(elke werkdag van 8u45 tot 11u45 en 
dinsdagavond van 17u00 tot 20u00).



KAMPENHOUT-SAS
De afbraakwerken van de onteigende woningen op
Kampenhout-Sas zijn reeds geruime tijd aan de gang. Daarna
starten de voorbereidende werken voor de bouw van de nood-
brug, die minstens 5,5 meter boven het wateroppervlak komt
om de scheepsvaart niet te hinderen.

Daarnaast neemt het gemeentebestuur drastische maatregelen
om het sluipverkeer tegen te gaan. Het betreft een proefproject
voor 3 maanden (ingaande op 1 mei 2002) waarbij de
Haachtsesteenweg ter hoogte van de Kutsegemstraat,
Nieuwegen en de Molenveldweg afgesloten wordt. Ter hoogte
van de Leuvensesteenweg worden dat de Schransstraat en de
Oude Haegestraat, ook de Tiendeschuurstraat wordt onderbro-
ken ter hoogte van de Kerkhoflaan.

De evolutie van de werken kan u stap voor stap volgen via de
website: www.kampenhout.be/kampenhout-sas

9

O
PE

N
B

A
R

E 
W

ER
KE

NPEPERSTRAAT EN 
DRIESSTRAAT 
TE NEDEROKKERZEEL
In Nederokkerzeel zijn er opnieuw volop openbare werken aan
de gang.  Nu komt het tweede gedeelte van de Peperstraat
(deel Korte Straat tot aan de Driesstraat) en het gedeelte
Driesstraat tot aan de Binnenveldstraat aan de beurt.

De nutsmaatschappijen startten hun werkzaamheden op 
8 april 2002.  Bedoeling is dat alle nutsvoorzieningen (gas,
water, elektriciteit, kabeldistributie en telefoon) in een gemeen-
schappelijke sleuf komen te liggen.  Ook de bestaande openba-
re verlichting komt aan de beurt. De verlichtingspalen worden
vervangen en de armaturen worden gedeeltelijk vernieuwd.

Vermoedelijk rond 15 mei 2002 start de aannemer met de
wegeniswerken.  Deze omvatten de opbraak en het verwijderen
van het bestaand wegdek, het plaatsen van boordstenen, het
vernieuwen van het wegdek in asfalt en de aanleg van voet-
paden in betonstraatstenen. Het rioleringsstelsel bevindt zich
nog in goede staat.

De werken worden opgesplitst in twee fasen, waardoor de
bereikbaarheid blijft gegarandeerd:

- Fase  I: de Peperstraat van aan de Nieuwe Kassei, richting 
Korte Straat

- Fase II: de Peperstraat van aan de Nieuwe Kassei en het 
gedeelte van de Driesstraat tot aan het Binnenveld.

Het aansluitpunt van de Peperstraat en de Nieuwe Kassei werd
enkele jaren geleden hersteld en wordt niet vernieuwd.

Uitvoeringstermijn en kost-
prijs

Er worden maximum 100
werkdagen voorzien. Daar
valt nog wel het bouwverlof
tussen en eventuele verlet-
dagen wegens slechte weers-
omstandigheden zodat de
werken zouden moeten vol-
tooid zijn rond 1 oktober
2002.

Heel het project kost 
€ 400.312,45 (BTW incl.)

RIOLERINGS- EN 
WEGENISWERKEN IN
LEMMEKENSTRAAT
Hoewel in de Lemmekenstraat de vraag naar riolering het
grootst is, opteerde het gemeentebestuur ervoor ook de
wegeniswerken grondig aan te pakken.
- Over het ganse tracé wordt de bestaande straatverharding 

uitgebroken;
- Er komt riolering, evenwel geen gescheiden systeem, daar er 

niet rechtstreeks op een collector kan worden aangesloten;
- Er worden boordstenen geplaatst;
- Daarna wordt er nieuwe bestrating aangelegd;  
- Het ontwerp voorziet ook voetpaden langs beide kanten van 

de straat.  De meningen van de buurtbewoners waren hier-
omtrent erg verdeeld.  Het gemeentebestuur is van mening 
dat de aanleg ervan verantwoord is omwille van het toe-
nemend sluipverkeer in deze regio.

De kostprijs van de werken wordt aanzienlijk verhoogd omdat
een deel van de riolering in de Résédalaan moet worden ver-
vangen. De capaciteit van de bestaande riolering is onvoldoen-
de  om de afvoer van de nieuwe riolering de Lemmekensstraat
op te vangen.
Geraamde kostprijs van het ganse project : 884.516,31 Euro.

De werken kunnen wellicht nog voor het bouwverlof aanbesteed
worden. Ondertussen wordt ook de procedure van de grondin-
names opgestart. Uitvoering voorzien in het najaar 2002.
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... EN DAAR IS DE LENTE !!

Lentetijd ... poetstijd!
Ook voor de openbare wegen en plaatsen, …
Daarom deze oproep: 
- Wie helpt de stoep, de goot, de gracht (zwerfvuil), ... tegen-

over of naast zijn woonplaats eens duchtig te kuisen?
- Wie helpt om de verkeersborden in zijn onmiddellijke 

omgeving eens af te wassen?

Natuurlijk horen wij u zeggen "dat is toch de taak van de
gemeentewerkmannen."  En voor een deel hebt u gelijk!

Doch, door de uitgestrektheid van de gemeente kunnen we niet
alles in één keer aanpakken. Bovendien getuigt
het van goed medeburgerschap binnen uw
wijk/straat om eventueel alleen of samen met
buren de buurt of uw huisomgeving eens op te
frissen.

Binnenkort worden alle wegmarkeringen
opnieuw geschilderd, over enkele weken zullen
de dorpskernen (ook Buken en Relst) opnieuw
bebloemd worden. Aan het oud-gemeentehuis
van Berg (de huidige muziekschool) wordt de
volledige gevel gerenoveerd. 

Dit alles, samen met
een opkuis aan uw
woning, geeft onze
gemeente een fijne
uitstraling waar het
goed is om te wonen!

BETER EEN
GOEDE BUUR...

Om de rust van de buurt niet te verstoren,
is het verboden om op zon- en
feestdagen of 's nachts gras-
maaiers, houtzagen aangedre-
ven door een motor en  ande-
re werktuigen met ont-
ploffingsmotor te gebrui-
ken. Hou er rekening mee!

HET JAAR VAN DE
"BUURT"!

Teneinde in je woonomgeving, je straat, je buurt,... de 
mensen beter te leren kennen en aldus vriendschaps-
banden te smeden (of te verstevigen) en mekaar behulp-
zaam te zijn, moedigt het gemeentebestuur allerlei wijk-
feesten, straat-BBQ's, … aan.

In dit verband besliste de gemeenteraad gratis materiaal
ter beschikking te stellen van de organisatoren van derge-
lijke activiteiten.  Het betreft tafels, stoelen, dranghekken,
barbecues, vlaggen, vlaggenmasten, panelen (bruine 
scheidingswand op wielen 2 m), podiumelementen, euro-
kassa's, vuurkorven, brandblussers en een brandwerend
deken.

Het uitgeleende materiaal mag alleen worden gebruikt
binnen de gemeentegrenzen.  Opgelet!  Het betreft hier wel
degelijk wijkfeesten, straatfeesten... en geen privé-feestjes!

Vooraleer de feestneus op te zetten moeten echter een
aantal formaliteiten worden vervuld, zeker als het initiatief
zou plaatshebben op de openbare weg. Deze informatie
werd gebundeld en omvat volgende onderwerpen:
- aanvraagformaliteiten
- tapvergunning
- muziek
- barbecue
- nuttige adressen

De volledige tekst, het uitleenreglement en een leidraad
bekom je op het gemeentehuis, in de sporthal en de
gemeentelijke loods of vind je terug op 
www.kampenhout.be.

BUURTBUS

Het gemeentebestuur legt in samenwerking met De Lijn vanaf
30 april 2002 een gratis buurtbus in.  Volledige informatie, uur-
regeling, ... volgt via een speciale brochure. Hou je brievenbus
in de gaten!
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RNa het succes van de edities in 1996, 1998 en 2000 organiseert
de Cultuurraad van Kampenhout i.s.m. het gemeentebestuur

onder het motto "De Week van de  Amateurkunsten" haar vol-
gende tentoonstelling "7 Kampenhoutse Kunstenaars".

KUNSTMINNEND KAMPENHOUT

7KAMPENHOUTSE
KUNSTENAARS

7G E M E E N T E B E S T U U R &  C U L T U U R R A A D K A M P E N H O U T

R A A D Z A A L G E M E E N T E H U I S -  V A N 1  T O T 5  M E I 2002

1 Depuydt Jaak Grafiek 

2 De Smet Lou Beeldhouwwerk 
Keramiek 

3 Gerard Guy Tekening 
Aquarel

4 Ingels Monique Olieverf

5 Roesems Linne Keramiek 

6 Sevenants Maria Stofdruk 

7 Weemaels Marc Abstract 

1

24
5

67 3
O P E N I N G S U R E N :  V A N 14 U T O T 20 U
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De stuurgroep van de jeugdraad maakt werk van een "jeugdruim-
teplan". Het is de bedoeling een duidelijk overzicht op te stellen
van de al bestaande ruimte voor de jeugd in de gemeente.
Daarnaast worden ook een aantal toekomstplannen op papier
gezet.  

Naar analogie met de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan leg-
gen wij ons oor te luisteren bij de Kampenhoutse jeugd.  Zo was
er reeds een inspraakronde voor fuif- en repetitieruimte.  Het
eventueel tekort ervan kwam aan bod. De jeugdraad acht het
opportuun om een grondige inventarisatie te doen van bestaan-
de repetitieruimten.  Daarvoor hebben wij echter jouw hulp nodig

en vragen wij om de hierna
volgende fiche na vervolle-
diging uiterlijk tegen 1 juni
2002 terug te bezorgen aan 
Nathalie Cleynhens, jeugd-
consulente, Gemeentehuis-
straat 16, 1910 Kampenhout, 

: 016/65 69 58, mailto:
jeugd@kampenhout.be Het
formulier vind je eveneens
terug op www.kampenhout.be (digitaal loket en jeugdwebsite).
Alvast bedankt voor je medewerking!

Naam van de band 

Contactpersoon

Adres

nr

Postnr. + gemeente

�
Fax

Gsm

Mailto

Aantal leden

Bespeelde instrumenten:

Repetitieruimte

nr
1910     Kampenhout

Wordt een vergoeding betaald voor het gebruik van deze
ruimte?   ❏ Ja     ❏ neen

Aantal repetities : per week 
per maand 

Is de ruimte steeds beschikbaar voor de band ? 
❏ Ja     ❏ neen

Zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik van de 
repetitieruimte? ❏ Ja     ❏ neen

Zo ja, graag een korte omschrijving (bijvoorbeeld jaarlijks 
gratis optreden verzorgen)

Opmerkingen/suggesties

Kampenhout,

(handtekening contactpersoon)

✁
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RING-TV
Ring-TV, de regionale zender voor Halle-
Vilvoorde, bericht haar kijkers over het
reilen en zeilen in deze regio. Ook jij kan je
activiteit, persconferentie of manifestatie
kenbaar maken aan het grote publiek.
Wat komt in aanmerking
- Reportage

Activiteiten die plaatsvinden in het arrondissement Halle-
Vilvoorde of die rechtstreeks te maken hebben met deze regio

- Vermelding in de agenda (op het scherm, net voor het nieuws)
Enkel culturele activiteiten: tentoonstellingen, optredens, 
klassieke concerten, theater, …
Geen fuiven, eetfestijnen, kermissen, opendeurdagen, ….

Hoe doorspelen
Schriftelijk, per post, fax of e-mail. Vermeld daarbij duidelijk
plaats, datum en tijdstip van het gebeuren. Vergeet ook niet 
een telefoonnummer (liefst gsm) te vermelden waar overdag
iemand te bereiken is.
Je richt al je gegevens aan
Ring-TV, Luchthavenlaan 22 te 1800 Vilvoorde� 02/255 95 95 - fax 02/253 05 05 of mailto: ring-tv@pi.be
Inspelend op de actualiteit beslist de redactie van Ring-TV pas
de dag zelf of al dan niet een reportage wordt gedraaid.

KABELTELEVISIE 
Minder-validen kunnen tot 50% vermindering krijgen op
het abonnementsgeld voor kabeltelevisie. Je moet dit zelf
aanvragen en een attest van de instelling voor de sociale
zekerheid voorleggen. Bijkomende inlichtingen bekom je
rechtstreeks bij Havi-TV, Noordkustlaan 10 te 1702 Dilbeek
- � 02/466 22 22

NIEUWE OPENINGSUREN RVA  
Op 2 april 2002 wijzigden de openingsuren van het RVA-kantoor Vilvoorde.
U kan er voortaan terecht op volgende tijdstippen

Openingsuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voormiddag 8u30 tot 12u00 8u30 tot 12u00 8u30 tot 12u00 8u30 tot 12u00 8u30 tot 12u00
Namiddag 14u00 tot 16u00 14u00 tot 16u30 13u30 tot 16u00

De RVA-diensten, Werkloosheidsbureau Vilvoorde zijn gevestigd in de Leopoldstraat 25A te Vilvoorde.  
Telefonisch te bereiken op � 02/255 01 17.

18E KINDERBURGEMEESTER
Zomervakantie? Verkiezing kinderburgemeester? Twee begrip-
pen die nauw verweven zijn met elkaar.  Op zondag 7 juli 2002
is het weer zover.  Alle jongeren geboren in 1990, 1991 of 1992
die woonachtig zijn in Kampenhout kunnen deelnemen aan de
verkiezing van de 18e kinderburgemeester te Kampenhout-
Relst.

De kinderburgemeester is niet alleen een folkloristische figuur
die tijdens zijn/haar ambtstermijn uitgenodigd wordt op tal 
van plechtigheden. Zo is de jaarlijkse opening van de mei-
kermis in Kampenhout een vaste opdracht. De kinderburge-
meester, zijn/haar schepenen en de ganse deelnemersgroep
worden door de jeugdraad erkend als belangrijke spreekbuis
inzake het te voeren jeugdbeleid in onze gemeente.  Hij/zij krijgt
ook  de gelegenheid een dag "stage te lopen" bij de echte 
burgervader en mag tevens een huwelijksvoltrekking mee
assisteren.  Het leven op het gemeentehuis zoals het is ….

De verkiezing blijft een ludieke bedoening met wat denkvragen
en aangename ambiance bij de verschillende praktische proe-
ven.  Het thema voor deze 18e uitgave is "Op zwier met Janssen
en Janssen…".

Bijkomende inlichtingen en inschrijvingen: 016/65 69 81

SENIORENFEEST

Het jaarlijkse feest van de derde leeftijd en minder-validen
gaat dit jaar door op donderdag 26 september 2002 in de
sporthal van Kampenhout.
Na het warm middagmaal volgt een denderend showpro-
gramma met niemand minder dan Luc Caals, Mandy Neal
en … Iris (Wendy van Wanten)!!!
Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden vind je
terug in de volgende gemeenteberichten.
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NAAR DE MARKT
Naar "de markt" in Kampenhout? Kan dat? Uiteraard! Iedere
dinsdagnamiddag vanaf 15u00 tot 19u00 kun je op het markt-
plein in het centrum van Kampenhout terecht voor allerlei aan-
kopen.

De laatste weken kwamen er verschillende standhouders bij.
Loop eens langs! Hoe meer volk … hoe meer standhouders.

EEN EIGEN ZAAK STARTEN
Als toekomstige zelfstandige, zit je ongetwijfeld met heel wat
vragen in de zin van: 
- Hoe kan ik mij wettelijk vestigen als zelfstandig ondernemer?
- Welke vergunningen heb ik nodig?
- Wat is de aangewezen juridische vorm voor mijn onder-

nemingsproject?
- Welke formaliteiten dien ik te vervullen?
- Hoe onderhandel ik met mijn bankier?
- Hoe mijn eerste werknemer tewerkstellen?
- Welke zijn mijn boekhoudkundige verplichtingen?
- Hoe ga ik met de fiscus om?
- Hoe zit het met de BTW?

De Kamer voor Handel en Nijverheid organiseert een starters-
cursus voor beginnende en toekomstige zelfstandigen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:
- Avond 1

Sociaal statuut en administratieve formaliteiten
15-05-02 of 07-10-02

- Avond 2
Kredietverlening, waarborgen en steunmaatregelen
22-05-02 of 14-10-02

- Avond 3
BTW, boekhouding en fiscaliteit
29-05-02 of 21-10-02

Je bent niet verplicht in te schrijven voor het totaalpakket.
Deelnemen kost: € 12,10/sessie

€ 30,25/voor de 3 sessies
(bedragen zijn BTW inclusief).

Inschrijvingsformulieren bekom je via

- de gemeentelijke dienst lokale economie (gelijkvloers) -� 016/65 99 23 
mailto: carla.rutgeerts@kampenhout.vera.be

- de website van de Kamer voor Handel en Nijverheid: 
www.ccihv.be/starters
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ZONDAG 26 MEI 2002

JAARMARKT
(vanaf 9.00u)

Tentoonstelling ereburger Kim Gevaert 

van 9.00u tot 13.00u in de raadzaal

Opendeur Politiezone KASTZE

afdeling wijkwerking en onthaal Kampenhout

•
Opendeur OCMW 

van 10.00u tot 13.00u
•

Kinderkribbe ‘Huis van Mini’
met kinderanimatie

•

Rusthuis ‘Molenstee’
met kinderanimatie

•
Rommelmarkt BGJG 

vanaf 9.00u op het binnenplein van het gemeentehuis

•
Aperitiefconcert

op de binnenkoer van het OCMW van 11.00u tot 12.00u, 

verzorgd door de Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw

LENTEKERMIS
KAMPENHOUT-CENTRUM

V.U.: Paul Van Roy, Schepen lokale economie

ZATERDAG 25 MEI 2002

Familiedag
vanaf 17.00u

Alle kermisattracties aan verminderde prijzen

MAANDAG 27 MEI 2002

Kermisattracties
vanaf 16.00u
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COMPOSTEREN
Omdat je er zo gemakkelijk een nuttige grondstof kan van
maken, is het ronduit zonde om o.a. groentenresten, fruitschil-
len en tuinsnoeisel gemakshalve in je minicontainer te kiepe-
ren.  Een compostvat is de geknipte oplossing om het zelf te
verwerken.  Je houdt immers de natuurlijke kringloop in stand:
van afval maak je grondstof en met dat eindprodukt kan je
wonderen doen voor de bodem van je tuin en wat erin groeit.
Eenvoudig toch!

Compost van 't vat

Een compostvat heeft een inhoud van 200 tot 500 L en is
gemaakt van gerecycleerde kunststof.  Het is ideaal voor het
composteren van kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval
omdat het materiaal erin kan opwarmen zonder uit te drogen.
Door de donkere kleur wordt de warmte van de zonnestralen
maximaal opgenomen.

Voor het composteren zijn niet alleen warmte en vochtigheid
van belang maar ook de toevoer van zuurstof.  Door verluch-
tingsgaten onder in het vat kan de lucht van onder naar boven
circuleren, het overtollige vocht wegsijpelen en kunnen
bodemorganismen (insecten en wormen) langs daar naar
binnen kruipen.  De kwaliteit van je compost kan je nagaan
door een schuifje onder aan het vat open te trekken.

Waar plaatsen
Een compostvat plaats je bij voorkeur op een zonnig plekje 
in de tuin. Om wegzakken in de bodem te voorkomen, rust de
buitenrand best op tegels of balken.

Prijs
Een compostvat kan je bekomen bij INTERZA, Hoogstraat 185 te
Zaventem � 02/725 37 78 en kost € 19,83. Dit bedrag krijg
je volledig terugbetaald door het gemeentebestuur. Loop hier-
voor gewoon even met je factuur langs bij de milieudienst en
het nodige wordt geregeld. Waarom nog aarzelen als je op een
eenvoudige en kosteloze manier je steentje kan bijdragen om
de afvalberg aan te pakken?

Compostmeester
Enkele inwoners van de gemeente volgden reeds een cursus
"Thuiscomposteren" en hebben inmiddels het diploma van
compostmeester op zak.  Zij zijn bereid  hun kennis en ervaring
met jou te delen.  Geïnteresseerd?  Neem dan bliksemsnel 
contact op met Leo Caliber, Hellebosstraat 49 te 1910
Kampenhout.  Je kan hem bereiken op � en fax  016/65 73 39
of GSM 0476/ 33 41 74.

In het voorjaar 2002 wordt er een demonstratieplaats ge-
ïnstalleerd op het containerpark.  Vanaf april 2002 leert een
compostmeester je elke vierde zaterdag van de maand tussen
10u00 en 12u00 de knepen van het vak.

Surf ook eens naar www.interza.be waar je een aantal prak-
tische tips in verband met thuiscomposteren  aangereikt krijgt.

Nieuwe opleiding
INTERZA voorziet nieuwe opleidingen voor compostmeesters.
Bijkomende inlichtingen bekom je bij de intercommunale zelf op � 02/725 37 78.  Je kandidaatstelling verzend je naar INTERZA -
Hoogstraat 185, 1930 Zaventem - faxen mag ook op 02/725 37 78.
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KIPPENPROJECT
Inwoners van Kampenhout konden tot half december gratis 
2 of 3 leghennen aanvragen.  Dit is het zogenaamde "kippen-
project” waarmee het gemeentebestuur haar steentje tracht
bij te dragen tot het verminderen van de GFT-afvalberg. 500
gezinnen reageerden positief.  Dit betekent dat binnenkort ca.
1500 kippen de deur uit gaan.

Diegenen die een aanvraag tot het bekomen van gratis kippen
deden, krijgen een brief in de bus met opgave waar en wan-
neer precies de kippen kunnen worden afgehaald.  Afhankelijk
van de leveringsmogelijkheden door de kippenkweker, is dit
misschien nog eind april of anders zeker in de loop van de
maand mei.  Zorg maar dat je kippenren tijdig klaar is!
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BESTRIJDING VAN DISTELS –
EEN VERPLICHTING

Met de lente in de lucht krijgen (on)kruiden weer volop nieuwe
moed. Ze staan als het ware te trappelen om hun bloemen en
zaden aan de zon te tonen. Ook distels maken hierop geen 
uitzondering!! De bestrijding ervan is de laatste jaren bij som-
mige grondgebruikers wat in de vergeethoek geraakt. Nochtans
is de verantwoordelijke gebruiker of eigenaar van een grond
verplicht om met alle middelen de bloei, de zaadvorming en de
uitzaaiing van schadelijke distels te beletten.

Wees dus waakzaam!! Controleer je terrein
regelmatig op de aanwezigheid van distels.
Maai ze regelmatig voor ze de kans krijgen om
aan bloemvorming te doen. Nog beter is het de
distel uit te steken. Doe je dit niet, dan zal het
gemeentebestuur zelf optreden. De kosten
worden steeds verhaald op de
overtreders. Een verwittigd
man is er twee waard.  Dus ...

RUIMINGSATTEST
AQUAFIN en de ruimingsfirma's maakten afspraken over
een ruimingsattest om de herkomst en ecologische behan-
deling van septisch materiaal te garanderen.

Jaarlijks worden ca. 40.000 vrachten septisch materiaal,
hoofdzakelijk afkomstig van gezinnen en bedrijven van wie
het sanitair afvalwater is aangesloten op een septische
tank, aangeboden voor verwerking in de rioolwater-
zuiveringsinstallaties.

Voor een goed zuiveringsresultaat is het belangrijk dat
enkel septisch materiaal van sanitaire oorsprong wordt
afgeleverd. Daarom zal voortaan aan de eigenaar een rui-
mingsattest worden aangeboden bij het leegmaken van je
septische put. 

Enerzijds garandeert dit attest dat het septisch materiaal
wordt afgevoerd en behandeld zoals voorzien in de milieu-
wetgeving.

Anderzijds verklaart de eigenaar of gebruiker dat het
geruimde materiaal afkomstig is van een septische put
voor huishoudelijk afvalwater, toiletten en andere sani-
taire voorzieningen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
AQUAFIN: � 03/450 45 37 of 03/450 49 27).
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Van mei tot september orga-
niseert Kanaaltochten Brabant
gegidste boottochten naar
Antwerpen en naar het Schelde-
land. Dit kan een volledige dag-
uitstap worden, of een halve dag
of enkele uurtjes.  Aan jou de
keuze.

Vertrek in Vilvoorde:

- Elke donderdag
Dagtocht naar Antwerpen met gegidste stadswandeling in 
het historische centrum van Antwerpen en bezoek aan 
Rupelmonde.
Vertrek: Steenkaai om 9u45 (terug 17u45)
Kostprijs: volwassenen € 19,00 en kinderen  (3-12j) € 14,00.

- Elke zaterdag en zondag
Dagtocht naar het Scheldeland, tot Temse (de streek van de 
‘stille waters’!!). Met doorgang door de sluizen van Zemst en 
Wintam. Bezoek aan Rupelmonde. 
Vertrek zaterdag: Steenkaai om 9u45 en zondag: Steenkaai 
om 10u30 (terug 18u)
Kostprijs: volwassenen € 16,00 en kinderen (3-12j) € 11,00

Vertrek vanuit Kampenhout-Sas
Kanaaltochten Leuven-Dijle 
(juli en augustus)

- Elke dinsdag
Dagtocht naar Mechelen, met gegidste stadswandeling te 
Mechelen.
Vertrek: Sas te Kampenhout om 9u45 (terug 15u). 
Kostprijs: volwassenen € 16,00 en kinderen (3-12j) € 11,00

- Elke donderdag 
Dagtocht naar Leuven met gegidste stadswandeling te 
Leuven of bezoek Interbrew (min. 15 pers).
Vertrek: Sas te Kampenhout om 9u45 (terug 15u). 
Kostprijs: volwassenen € 16,00 en kinderen (3-12j) € 11,00

Voor meer info en reservatie: 
Kanaaltochten Brabant - � 02/203 14 59 

Het volledig vaarprogramma vind je terug op 
www.scaldisnet.be



O
CM

W

25 JAAR DIENST GEZINSZORG
Op 1 februari 1977 startte het O.C.M.W. Kampenhout met een
dienst voor gezinszorg. De dienst biedt hulp bij Kampenhoutse
bejaarden of gezinnen die wegens sociale of medische redenen
of wegens leeftijd het niet meer alleen kunnen redden in het
dagelijks leven. Vijfentwintig jaar later zijn de noden er niet
minder op geworden. De oorspronkelijke ploeg van 3 sanitaire
en gezinshelpsters werd inmiddels uitgebreid tot 7. 
Specifiek takenpakket
De dienstverlening is een combinatie van verzorgende, huis-
houdelijke en ondersteunende taken waarbij veel belang wordt
gehecht aan stimulering van de zelfredzaamheid. Er wordt hulp
en bijstand geboden. Bedoeling is wel  de cliënt in de mate van
het mogelijke bepaalde huishoudelijke taken (gedeeltelijk) zelf
te blijven laten doen.
Samenwerking
De dienst werkt zoveel mogelijk samen met andere hulpverle-
ners (huisdokter, thuisverpleegkundige) en mantelzorgers
(familie, buren) die de familiale situatie kennen. Het beroepsge-
heim wordt  nooit geschonden. 
Hoe hulp aanvragen
De aanvragen gebeuren ofwel telefonisch ofwel ter plaatse in
het OCMW. Dit kan door de "hulpbehoevende" zelf zijn, een
familielid ofwel via een andere instantie (dokter, sociale dienst
van een ziekenhuis, ...). Het Vast Bureau (= dagelijks bestuur
van het OCMW) beslist op basis van een sociaal verslag over de
toekenning van de thuishulp. De kostprijs hangt af van de
inkomsten van verzoek(st)er. 
Kwaliteitshandboek
Elke fase van het hulpverleningsproces wordt sedert 1 januari
2002 uitvoerig omschreven in dit werkboek.  De toepassing van
het kwaliteitshandboek conform de vereisten van de Vlaamse
overheid staat garant voor een permanente, kwaliteitsvolle
hulpverlening.

Dit is de ploeg van de dienst Gezinszorg

v.l.n.r.: Karin Vanhalle, Marie-Jeanne Van Langendonck, Rita Moons, Bea Nijs, 
Heidi Vestraets, Wendy Haesaerts, Els Vanhoof en Lydia Schafferaet 

Bijkomende informatie
OCMW-Kampenhout, Dorpsstraat 9 te 1910 Kampenhout � 016/31 43 17 (Lydia Schafferaet) of 

mailto: lydia.schafferaet@ocmw.kampenhout.vera.be

10 JAAR RUSTHUIS
MOLENSTEE
Na een eeuw zorg en opvang van bejaarden in het 
St. Jozefrusthuis werd op 21 februari 1992 rusthuis
Molenstee boven de doopvont gehouden. Dagelijks zorgen
41 personeelsleden voor de kwaliteitsvolle verzorging in
een comfortabele en eigentijdse omgeving. De werking
naar een woon- en zorgcentrum voor de 60 hulp-
behoevende bejaarden wordt volgende jaren nog verder
uitgebouwd.

Het eerste decennium werd precies op de 10e verjaardag
van rusthuis Molenstee op feestelijke wijze afgesloten.
Een heus Breughelfeest met daarbij aansluitend amuse-
ment en een buffet stonden op op het programma.

Duidelijk voor herhaling vatbaar!

17
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S KAMPENHOUTSE
GEMEENTESCHOLEN
www.kampenhout.be/gemeenteschool

Gemeentelijke basisschool Berg Lagere school Nederokkerzeel
Gemeentewegel 2 Biststraat 13� 016/65 99 77 � 016/65 58 11

Fax 016/65 64 77
mailto: els.camerlinckx@pi.be

Kleuterschool, Bergstraat 15 te Kampenhout (Berg)� 016/65.69.33
fax 016/65.64.77

mailto: els.camerlinckx@pi.be

Opendeurdag!  Zaterdag 25 mei 2002 
vanaf 17u00 met spaghettifestijn

Inschrijvingen schooljaar 2002 - 2003.

Je kapoen laten inschrijven in het gemeentelijk 
onderwijs kan op het secretariaat, 
Gemeentewegel 2 te 1910 Kampenhout 
op volgende tijdstippen:

- Van maandag 1 juli 2002 t/m vrijdag 5 juli 2002, telkens 
op het secretariaat (Gemeentewegel 2, Kampenhout) van 
10u tot 12u en van 14u tot 16u.

- Van woensdag 21 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2002 
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u (alleen werkdagen).

Er is steeds één leerkracht aanwezig.
Het aanwezigheidsschema vind je vanaf 30 juni 2002 terug op
www.kampenhout.be/gemeenteschool of informeer telefonisch.

Zaterdag 22 juni 2002: 
schoolfeest Berg (kleuter- en lagere school) met barbecue

Omtovering van een kleuterschool naar een heus circus
met leeuwen, goochelaars, trapeze-oefeningen en … één
kleuter werd zelfs in een doos met messen doorstoken.
Au, Au!!!

Bezoek van de 
5e klas aan de
unief in Leuven.
De opgestoken
kennis werd
gebundeld en
door Curieuze-
neuzen bekroond
met een gratis
bezoek aan
Technopolis !

Er is nogeen plaatsjevoor jou

STUDIEBEURZEN
Er bestaat een Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van
Brabant die studiebeurzen toekent op de inkomsten van de
stichtingen die zij beheert.  Deze studiebeurzen mogen slechts
worden toegekend binnen de grenzen van de oprichtingsakten
van de stichtingen.

Vanaf het schooljaar 2002 - 2003 zijn van een aantal stichtin-
gen nieuwe studiebeurzen te begeven onder leerlingen van het
secundair onderwijs en aan studenten (hoger onderwijs).  De
lijst ervan werd aangeplakt aan het gemeentehuis.

Aanvragen tot het verkrijgen van één of meer van die studie-
beurzen worden ingewacht bij de Commissie voor
Studiebeurzenstichtingen, WTC III, S. Bolivarlaan 30 - bus 11 te
1000 Brussel en dit vóór 7 mei 2002.

Opgelet!

• Het heeft geen zin een studiebeurs aan te vragen als je niet 
aan de gestelde vereisten zou voldoen.

• De hier bedoelde studiebeurzen zijn niet te verwarren met de 
algemeen gekende door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap verleende studietoelagen. De "gewone" 
studietoelagen moet je aanvragen op volgende adressen:

- Secundair onderwijs:
Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst studie-
toelagen, Diestsesteenweg 52 - 54 te 3010 Leuven

- Hoger Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Dienst voor studietoelagen, 
Kunstlaan 43 te 1040 Brussel.
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GEWIJZIGDE
OPENINGSUREN

Sedert 1 januari 2002 behoort Kampenhout tot 
de politiezone KASTZE.  De structuur, de wijzigingen en 

de wijkwerking werden uitvoerig toegelicht 
in de vorige editie van de gemeenteberichten.

Nieuw

Op 2 april 2002 start het zonaal onthaal.

Het zonecommissariaat te 1820 Steenokkerzeel, 
Tervuursesteenweg 295 is vanaf dan elke werkdag 

van 07u00 tot 19u00 doorlopend geopend. 

Op de politiepost in Kampenhout (Gemeentehuisstraat 16)
kan je terecht elke werkdag van 

08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00 
alsook op dinsdagavond van 17u00 tot 19u00.

REFLECTERENDE
NUMMERPLATEN  

Sedert 1 januari 2002 moeten alle nummerplaten een reflecte-
rende achtergrond hebben. De invoering ervan heeft tot doel
de voertuigen gemakkelijker te identificeren, niet alleen door
politiediensten en getuigen bij ongevallen maar ook in geval
van bijvoorbeeld verkeersagressie of carjacking. 
Bovendien verhogen de reflecterende kentekenplaten aan de
voorkant de zichtbaarheid van de voertuigen tijdens de nacht
(o.a. stilstaande wagens langs de kant van de weg).

Deze verplichting geldt voor nummerplaten aangebracht
- vooraan op de voertuigen;
- achteraan op een aanhangwagen;
- op fietsdragers;
- op bagagekoffers achteraan op autobussen of autocars.

De inschrijvingsdatum van je wagen of het model van ken-
tekenplaat (3 letters en 3 cijfers of 5 tekens) speelt geen rol.

Er is een overgangsperiode voorzien. Tot 1 juli 2002 stellen 
de ordediensten enkel een waarschuwingsproces-verbaal op.
Neem toch maar tijdig je voorzorgen!

VAKANTIETOEZICHT

De vakanties staan voor de deur.  Misschien trek jij er ook
wel een tijdje op uit.  Volgende tips kunnen je helpen om
je woning met een gerust hart achter te laten.

Neem zelf volgende maatregelen

Geef je woning een bewoonbare indruk
Vraag je buren of vrienden om tijdens je afwezigheid
regelmatig de brievenbus te lichten, rolluiken en gordijnen
open en dicht te doen, eventueel het gras te maaien, …

Bescherm je goederen
Laat geen waardevolle voorwerpen zoals juwelen, bank-
kaarten en -documenten of geld achter.  Berg ze op in een
kluis of geef ze in bewaring bij een vertrouwenspersoon.

Laat geen zichtbare tekenen van je afwezigheid achter
Hang geen boodschap op de deur en zet geen bericht van
je afwezigheid op het antwoordapparaat.  Bazuin het niet
uit aan de hele wereld wanneer je afwezig zal zijn.

Vraag vakantietoezicht aan bij de
politiediensten

Als je met vakantie vertrekt, kan je de politie vragen om
toezicht op je woning uit te oefenen.  Men komt dan niet
alleen regelmatig langs maar zal ook een rondgang uit-
voeren.
Deze dienstverlening is gratis en … kent een groot succes!

Hoe aanvragen
- Persoonlijk op het politiekantoor (bij voorkeur lokale 

politiepost, Gemeentehuisstraat 16, 
1910 Kampenhout). Het aan-
vraagformulier kan je reeds op 
voorhand invullen.

- Elektronisch via 
het digitaal 
loket op 
www.kampenhout.be

Wij wensen je alvast een prettige
vakantie en... een behouden thuiskomst!

TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP - TIP
Denk eraan tijdig je reisdocumenten in orde te
maken!  Zonder geldig paspoort gaat de vlieger
immers niet op!  Ook vaccinaties niet vergeten?

PO
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T ONZE TROTS... KIM GEVAERT!

Zondag 3 maart 2002, een dag die de geschiedenis in gaat voor
Kim Gevaert en voor de gemeente Kampenhout!  Kim, reeds
jaren de snelste dame van België, nu ook de snelste dame van
Europa.

Tijdens de Europese kampioenschappen indoor te Wenen liep
"onze" Kampenhoutse spurtster op 3 maart 2002 een tijd van
7.16 seconden op de 60 meter.  Hiermee vestigde zij tevens een
nieuw Belgisch record. Kim is de eerste vrouwelijke Belgische
atlete die het hoogste trapje op een Europees indoorkampioen-
schap bestijgt. Zij is hiermee niet aan haar proefstuk toe.  Bekijk
haar palmares maar even:

1995 EK junioren, Nyiregyhaza – 100 m 6de in 11,99
EK junioren, Nyiregyhaza – 4x 100 m 5de in 46,29
EYOD, Bath – 100 m Goud in 11,96

1996 WK junioren, Sydney – 200 m 7de in 23,88
WK junioren, Sydney – 100 m halve finale: 6de 

1997 WK indoor, Bercy – 60 m Reeks: 3de in 7,47
EK junioren, Ljubljana – 200 m 5de in 23,58

1998 EK Budapest – 100 m Reeks: 4de in 11,5
Budapest – 200 m Halve Finale: 8ste

1999 WK universitair, Mallorca – 100 m 4de in 11,32
WK universitair, Mallorca – 200 m Goud in 23,10
EK beloften, Göteborg – 100 m finale: Brons in 11
EK beloften, Göteborg – 200 m finale: 5de in 23,08
WK Sevilla, 100 m Kwartfinale: 8ste 
WK Sevilla, 200 m Kwartfinale: 8ste 

2000 EK indoor, Gent – 60 m Finale: 6de in 7,22

Belgische records

1997 60 m indoor 7,34
100 m indoor 11,41

1998 100 m outdoor 11,40
100 m outdoor 11,33

1999 100 m outdoor 11,32
200 m outdoor 23,03
100 m outdoor 11,17
60 m indoor 7,30

2000 60 m indoor 7,24
60 m indoor 7,24

200 m indoor 23,66
60 m indoor 7,24
60 m indoor 7,22

2001 60 m indoor 7,21

Gezien haar klasse op en naast de baan én het Europees goud
is Kim Gevaert goed gelanceerd om de first lady van de
Belgische atletiek te worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat een mooie internationale carrière
voor haar is weggelegd.  Door haar Europese overwinning is zij
niet langer meer de belofte waar ze totnogtoe kon voor door-
gaan.  Nu moet en zal ze het waarmaken!  

Onze morele steun heeft ze in elk geval. Het gemeentebestuur
vond het dan ook niet meer dan gepast om als blijk van eerbe-
toon de 23-jarige Kim Gevaert, woonachtig in het Rood
Klooster, uit te roepen tot ere-burger van Kampenhout.  

Andere personen die haar op dit vlak vooraf gaan zijn eveneens
"groten" in hun vak: Raymond Impanis, Will Tura en Armand
Preud'homme.  Een namenlijst om U tegen te zeggen.
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DE ADVENTURE CHALLENGE

een avontuurlijke uitdaging
voor volwassenen

Op zaterdag 25 mei 2002 verandert het
provinciaal recreatiedomein “De Halve
Maan” te Diest in een spectaculair avon-
turenpark ter gelegenheid van de
Adventure Challenge. 

Als volwassene kan je samen met 
je partner, vrienden of leden van 
een sportclub je eens goed laten gaan 
op sportief vlak.  Je vormt een ploeg van 4 personen.  

Er zijn 3 reeksen: dames-, heren- en gemengde ploegen. Binnen
elke reeks zijn er mooie prijzen te winnen. Op het programma
staan tal van avontuurlijke proeven zoals: raftingproef, kajak-
proef, mountainbikeproef, durfproef, teambuildingproef, enz….
Het gebeuren wordt afgesloten met een grootse barbecue. 
En nu maar duimen voor prachtig weer!

DE ADVENTURE TROPHY

een avontuurlijke uit-
daging voor jongeren

Ook de jeugd blijft niet in de kou staan.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar worden
op zondag 26 mei 2002 in het provin-
ciaal domein "De Halve Maan" te Diest
verwacht om deel te nemen aan de 8e
Adventure Trophy. 

De deelnemers worden onder-
verdeeld in 3 leeftijdscategorieën. 
In ploegen van 4 nemen zij deel aan een 
avontuurlijke competitie. Op het programma staan een team-
buildingproef, raftingproef, mountainbiken, durfproeven: 
pamperpaal en evenwichtsbalk, klimproef en oriëntatie-
loop. Kortom, het wordt een echte uitdaging waarbij je
prachtige prijzen in de wacht kan slepen. 

De Adventure Challenge en de Adventure Trophy is een orga-
nisatie van De provinciale sportdienst, Bloso en het Halve
Maan-team.

Bijkomende inlichtingen: 
Elke Buelens - Sporthal, Zeypestraat 26 te Kampenhout � tel: 016/65.99.75 of mailto: sport@kampenhout.be
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SENIORENSPORTDAG

Op dinsdag 28 mei 2002 organiseert de Provinciale Sportdienst
Vlaams-Brabant en de Bloso-Inspectiedienst Vlaams-Brabant
en Brussel de jaarlijkse seniorensportdag in het universitair
sportcentrum te Leuven (Tervuursevest 101).  De seniorensport-
dag Vlaams-Brabant en Brussel is reeds aan zijn 14e editie toe.
Senioren kunnen in een gezellige en ontspannen sfeer hun
favoriete sport beoefenen of kennis maken met nieuwe sport-
activiteiten. Het programma ziet er uit als volgt:
09u00   ontvangst deelnemers
09u30   opwarming
09u45   voorstelling programma
10u00   start voormiddagactiviteiten
12u00   middagpauze
13u15   massa-seniorobics
13u30   start namiddagactiviteiten
15u45   afsluiter
16u45   prijsuitreiking

Je kan deelnemen aan een brede waaier van activitei-
ten en initiaties. Een kleine greep uit het aanbod: Adventure
parcours, fietstocht, petanquetornooi, triatlon, wandeltocht,
zwemmen, beugelen, boogschieten, fit-ball, fitness, friskies &
svetties, hydrobics, lijndansen, minitennis, oriëntatiewandelen,
schietlapschieten, senioretics, step aerobics, stoelaerobics, ...

Praktisch
- Inschrijven kan via de gemeentelijke sportdienst (Zeypestraat 26, 

Kampenhout). Deelnemen kost € 4,00 indien je inschrijft vóór 
16 mei. Ter plaatse kan ook nog maar dan betaal je € 7,00.

- De gemeente zorgt voor busvervoer. Vertrek aan de sporthal om 
8u30. Terug in Kampenhout om 17u30. Het vervoer werd in de 
deelnameprijs verrekend.

VOOR ELK WAT WILS...

LENTETIJD, ZOMERTIJD... FIETSTIJD!

Als we de zon zien willen we wandelen, fietsen, ...
Ook de kleinsten onder ons!

Daarom deze waarschuwing!!! 
- Automobilisten let op de wegcode en de opgelegde snel-

heid! Hou de fietsers, wandelaars, eventueel spelende 
kinderen goed in het oog.

- Ouders: stuur uw kinderen niet de straat op met een 
fiets die niet in orde is! Begeleid hen bij gevaarlijke kruis-
punten! Bespreek met hen de te volgen weg en de 
mogelijke gevaren.

VEEL …………………………………… FIETSGENOT!!!
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KENNISMAKEN MET DE PC

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de
VDAB kennismakingscursussen met de computer en internet
voor iedereen die weinig of niets afweet van computers en die
er graag wil mee leren werken.

Doelgroep
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, kortweg VDAB,
richt zich in eerste instantie tot werkzoekenden. Nadien kun-
nen andere doelgroepen aan bod komen zoals (brug)gepen-
sioneerden, huisvrouwen, allochtonen, ….

Inhoud van de opleiding
Hoe werkt een computer?
Hoe gebruik ik een computer?
Wat kan ik met een computer doen?
• een brief schrijven
• mijn portemonnee bewaken, 

kosten bijhouden
• een eigen adressenboekje maken
• computerspelletjes spelen
• surfen op het internet om

- een ticket voor een voetbalwedstrijd 
of film te reserveren

- een e-mailbericht te versturen
- informatie op te zoeken over o.a. TV-programma's, uren 

van de trein, jobs, tips voor de tuin, de auto, het huis, enz….

Praktisch
De opleiding duurt 4 halve dagen en gaat door in de polyva-
lente ruimte van de openbare bibliotheek - Tritsstraat 5, 1910
Kampenhout.
Wij voorzien twee groepen in de periode van 11 t/m 14 juni
2002.  Eén groep komt in de voormiddag aan de beurt tussen
9u00 en 12u00.  De andere groep verwachten wij van 13u00
tot 16u00.  Deze lessenreeksen worden voorbehouden voor
werklozen en PWA-ers. Uitnodigingsbrieven worden bedeeld
tijdens de stempelcontrole.

Per sessie worden maximum 12 deelnemers toegelaten.  Alle
deelnemers werken aan een draagbare pc (laptop) die zij na het
beëindigen van de lessenreeks nog een maand gratis ter
beschikking krijgen om het geleerde thuis verder in te oefenen.

In de week van 5 t/m 8 november 2002 richten wij opnieuw
twee lessenreeksen in (zelfde locatie en uurregeling). Dan
wordt de opleiding opengetrokken naar mogelijke geïnteres-
seerden die hun eerste stappen op de digitale snelweg willen
wagen.  De inschrijvingsformaliteiten vind je terug in de
gemeenteberichten van september.

Bijkomende info bekom je op de gemeentelijke 
welzijnsdienst (Huguette Kemps) � 016/65 99 31 of 

mailto: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

RESULTATEN BORST-
KANKER SCREENING

De mammobiel van de Provincie Vlaams-Brabant stond
van 24-01-’01 tot 04-02-’02 in onze gemeente. Alle vrou-
wen uit de doelgroep van 50 tot en met 69 jaar werden
persoonlijk uitgenodigd voor een gratis mammografisch
onderzoek. In totaal hebben 420 vrouwen zich laten
onderzoeken. Bij twee vrouwen was verder onderzoek
noodzakelijk.

82 vrouwen hebben van het 08000-nummer gebruik
gemaakt. Hiervan hebben 7 vrouwen gemeld dat ze in
behandeling zijn voor borstkanker, 72 vrouwen dat ze in de
loop van de laatste twee jaar al een mammografie lieten
nemen en 3 vrouwen wensten niet deel te nemen.

Hierbij danken wij alle vrouwen uit onze gemeente die
naar het onderzoek zijn gekomen of zich telefonisch heb-
ben gemeld. Zij hebben op een verstandige manier bijge-
dragen tot het welslagen van dit provinciaal bevolkings-
onderzoek met de nodige aandacht voor hun eigen
gezondheid.

VOORDELIG
BUSABONNEMENT

De Lijn voert op 1 juli 2002 een goedkoop abonnement in voor
iedereen die ouder is dan 25 en jonger dan 65 jaar. Voor 
€ 190,26 kunnen zij 12 maanden lang onbeperkt gebruik
maken van elle lijnen van De Lijn, dus ook van bus en tram 
en dit in heel Vlaanderen. Omgerekend is dat een som van
7.675 Bef, of 21 Bef per dag.

Het nieuwe, goedkope abbonement krijgt de naam 3W+, wat
staat voor wonen, werken en winkelen. Het is de bedoeling nog
meer mensen aan te zetten de auto te laten staan en gebruik te
maken van het openbaar vervoer.

Meer informatie 
bekom je op 
de website: 
www.delijn.be



23

GRATIS ONDERZOEK

Dermatologen onderzoeken op 13 mei 2002 gratis uw
huid.  Op "Melanoma Monday", zoals het Europese initatief
werd gedoopt, wordt bijzondere aandacht besteed 
aan pigmentatievlekken die kunnen uitgroeien tot huid-
kanker. 

Een afspraak maken voor een gratis huisonderzoek kan 
op het nummer 0800/15802. De lijst van deelnemende 
dermatologen vind je terug op www.euromelanoma.org.

U kan uw huid ook zelf onderzoeken. Pigmentatievlekjes
zijn niet gevaarlijk als ze symmetrisch en lichtbruin of rood
zijn. Als ze veranderen van vorm, hobbelig en bruin tot
zwart worden, moet je je arts raadplegen.

ZONNEBLOEMACTIE

In de loop van de maand mei organiseert de Belgische Federatie
tegen Kanker de jaarlijkse actie "Samen tegen Kanker … De zon-
nebloem als teken van hoop".  Honderden vrijwilligers trekken
dan de straat op om de zogenaamde zonnebloemprodukten te
koop aan te bieden zoals zoals stoffen zonnebloempjes, petjes,
knuffels, balpennen, vaat- en handdoeken.

De Belgische Federatie tegen Kanker besteedt jaarlijks meer dan
10 miljoen euro steun aan de strijd tegen kanker, preventie-
campagnes en rechtstreekse hulp aan kankerpatiënten en 
hun gezin.  Vorig jaar ging voor 4,5 miljoen euro steun naar 
het wetenschappelijk kanker-
onderzoek aan de Belgische
universiteiten.

Iedereen wordt hoe dan ook in
zijn familie- of vriendenkring
vroeg of laat met deze vre-
selijke ziekte geconfronteerd.
Toon je gul hart en draag ook
jij je steentje bij door de
Zonnebloemactie daadwer-
kelijk te ondersteunen! 

GOEDKOPER
NAAR DE DOKTER

Een raadpleging bij de huisarts wordt vanaf 1 mei 2002 
dertig procent goedkoper.  De enige voorwaarde is dat de 
patiënt één vaste huisarts kiest en die zijn "globaal medisch
dossier" laat bijhouden.

De verlaging van het remgeld is er reeds geruime tijd voor 
50-plussers en chronisch zieken. Het project wordt uitgebreid
naar de totale bevolking. De overheid vindt het belangrijk 
dat zowel ziektes, inentingen als ziekenhuisopnames worden 
verzameld in één dossier.  

Van een verplichting is geen sprake. De patiënt beslist zelf of 
hij al dan niet zijn dossier door één huisarts laat bijhouden. 
Hij moet het dan ook uitdrukkelijk vragen!!!  Jaarlijks betaal
je een vast bedrag voor de aanmaak van het globaal medisch
dossier.  Nu is dit € 12,71. Dit bedrag kan jaarlijks worden 
herzien maar wordt steeds volledig terugbetaald door de
mutualiteit. De geldigheidsduur van de aanmaak van het 
globaal medisch dossier is 12 maanden. Je krijgt wel tot 
15 maanden tijd nadat je de vorige keer je "bijdrage" betaalde,
om een hernieuwing bij de huisarts vragen. Doe je dit niet, 
dan betaal je opnieuw 30% meer remgeld. Opletten dus!

De patiënt blijft evenwel vrij om nog bij een andere huisarts 
op consultatie te gaan.

Door de mutualiteit erkende chronisch zieken en 75-plussers
krijgen ook bij huisbezoeken 30% meer remgeld terugbetaald.
Voor alle anderen personen geldt die voordeelmaatregel alleen
indien men zelf op consultatie bij de huisarts gaat.

LEVENSLIJN - 
KINDERFONDS

Om het welzijn van kinderen en
jongeren te verbeteren is bij de
Koning Boudewijnstichting het
Levenslijn - Kinderfonds op-
gericht.  Dat fonds zal in de
komende jaren allerlei maat-
schappelijke projecten realiseren
en wetenschappelijk onderzoek
ondersteunen.  Van februari tot
eind november 2002 wordt actie gevoerd voor een betere
verkeersveiligheid. Statistieken tonen aan dat er elke week
minstens twee kinderen sterven in het verkeer.  Dit is te
veel!!!  Het Levenslijn - Kinderfonds heeft als doel dit te
helpen vermijden en wil werken aan een betere opvang
voor de slachtoffers en hun familie.

Wil jij ook je steun en medewerking betuigen voor een 
veiliger verkeer? Dit kan door de Levenslijn-campagne te
ondersteunen. Je wordt nog verder uitgebreid geïnfor-
meerd via de media.

W
EL

ZI
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April 2002
Zaterdag 20.04.2002
• Landelijke Gilde Relst: Daguitstap naar Parijs 
• Buken - Kermis
• Lenteconcert  K.F. De Toonkunst Berg– sporthal

Berg – aanvang 19u30
Zondag 21.04.2002
• VGSK-Kampenhout - Fietsenverkoop
• Buken - Kermis
• Eetdag van de parochie - Parochiezaal

Nederokkerzeel
Maandag 22.04.2002
• Buken - Kermis
Zaterdag 27.04.2002
• Nederokkerzeel - Kermis
Zondag 28.04.2002
• KVLV Kampenhout - Open deur
• Nederokkerzeel - Kermis
• Wandelen langs Laar en List – Vertrek : 14u30

Vertrekpunt : Kerk Nederokkerzeel
Maandag 29.04.2002
• Nederokkerzeel - Kermis

Mei  2002
Van woensdag 1 mei t/m zondag 5.05.2002
• 7 Kampenhoutse Kunstenaars
Zaterdag 04.05.2002
• Nachtegalenwandeling - Vertrek : 20 uur 

Kerk Nederokkerzeel 
Donderdag 16.05.2002
• KVLV Relst - Omgaan met depressies 
Zaterdag 18.05.2002
• Berg - Kermis
Zondag 19.05.2002
• Berg - Kermis
Maandag 20.05.2002
• Berg - Kermis
Zaterdag 25.05.2002
• Kampenhout - Kermis
• Provinciale badmintonkampioenschappen

jeugd en veteranen – sporthal Kampenhout
tussen 9u – 18u

• Opendeurdag kleuterschool Berg – 
Bergstraat 15 – vanaf 17u00

• Smulfestijn SP.A Kampenhout ism CSC
Kampenhout – van 17u00 tot 22u00 - Ter Bronnen

Zondag 26.05.2002
• Kampenhout Kermis
• Provinciale badmintonkampioenschappen jeugd en

veteranen–sporthal Kampenhout tussen 9u–18u
• Smulfestijn SP.A Kampenhout ism CSC

Kampenhout – van 12u00 tot 15u00 – 
Ter Bronnen

Maandag 27.05.2002
• Kampenhout - Kermis

Juni  2002
Zaterdag 1.06.2002
• VLD eetdagen – Gemeenschapsschool Ter

Bronnen
Zondag 2.06.2002
• VLD eetdagen – Gemeenschapsschool Ter

Bronnen
• VGSK-Kampenhout – Boswandeling

• Jong Cantabile – opendeurdag “Beestenboel”
parochiezaal Humelgem (Steenokkerzeel) –
15u00 – gratis inkom

Zondag 16.06.2002
• Landelijke Gilde Relst: Fietstocht 
Zaterdag 22.06.2002
• VGSK-Kampenhout – Schoolfeest en barbecue
• Schoolfeest Berg met barbecue
Zondag 23.06.2002
• VGSK-Kampenhout – Schoolfeest en barbecue
Zondag 30.06.2002
• Orchideeënwandeling - Vertrek 14u30 - Riant 

Juli  2002
Van vrijdag 5.07.2002 t/m zondag 7.07.2002
• Relst – Parkfeesten – De Pre Historie live –

Zomershow Will Tura – Verkiezing 18de kinder-
burgemeester – kinderfuif – Die Tremelander
Tiroler  Kapelle

Augustus  2002
Zaterdag 3.08.2002
• Pax Zomerfestijn: eetdag – zaal Pax – vanaf

18u30 – ten voordele van het parochiecentrum
Zondag 4.08.2002
• Pax Zomerfestijn: eetdag – zaal Pax – vanaf

18u30 – ten voordele van het parochiecentrum
Zaterdag 10.08.2002
• Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” – 

park van Relst
Zondag 11.08.2002
• Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” – 

park van Relst 
Donderdag 15.08.2002
• Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” – 

park van Relst 
Zaterdag 17.08.2002
• Nederokkerzeel – kermis 
Zondag 18.08.2002
• Nederokkerzeel – kermis
Maandag 19.08.2002
• Nederokkerzeel – kermis
Zaterdag 24.08.2002
• Berg – kermis 
Zondag 25.08.2002
• Berg – kermis
• Landelijke Gilde Relst: 21ste Dag van de

Landbouw
Maandag 26.08.2002
• Berg – kermis

September  2002
Zaterdag 7.09.2002
• Kampenhout - kermis
Zondag 8.09.2002
• Kampenhout - kermis
• Animo (jongsocialisten) en CSC Kampenhout –

mosselrestaurant van 12u00 tot 17u00 – 
Ter Bronnen

Maandag 9.09.2002
• Kampenhout - kermis 
Zaterdag 14.09.2002
• Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel - 

Jaarlijks Groot Mosselfeest - Parochiezaal
Nederokkerzeel - van 17u30 tot 22u00

Zondag 15.09.2002
• Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel - 

Jaarlijks Groot Mosselfeest - Parochiezaal
Nederokkerzeel - van 11u30 tot 14u00 en van
17u00 tot 22u00

Donderdag 26.09.2002
• Gemeentelijk Seniorenfeest – sporthal

Kampenhout

Oktober  2002
Zaterdag 5.10.2002
• Herfstfeesten O.T.B.
Zondag 6.10.2002
• Herfstfeesten O.T.B.
Zaterdag 12.10.2002
• Buken - kermis
Zondag 13.10.2002
• Buken - kermis
Zaterdag 19.10.2002
• K.F. De Toonkunst – Berg in concert – sporthal

Berg – aanvang 20u30
Donderdag 31.10.2002
• Kinderhappening

Volgende activiteiten worden wekelijks /
maandelijks ingericht :
• YOGA

KVLV - Kampenhout – Iedere maandag van 19u30 tot
21u00 Turnzaal VGSK 

• BLOEMSCHIKKEN
KVLV - Nederokkerzeel : elke 2de donderdag van de
maand september tot mei
KVLV – Relst: elke laatste woensdag van de maand van
september tot mei om 13u30 en om 19u30
KVLV – Kampenhout: Elke 3de donderdag van de
maand van september tot juni 

• TURNEN
KVLV Nederokkerzeel : elke dinsdag van de maand
KVLV Relst : elke dinsdag van de maand - Zaal VGSK-
parkschool
Sporthal Berg elke woensdag van 19u00 tot 20u00 
herenturnen en van 20u00 tot 21u00 damesturnen
KVLV Kampenhout : iedere dinsdag van 20u00 tot
21u00

• FIETSEN:
KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout 
elke maandag vanaf juni t/m augustus van 19u00 tot
22u00
KVLV Relst: Elke donderdag van 7 juni t/m 30 augustus
vertrek - 19u00 Park van Relst 

• KAARTEN:
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden 
Elke 1e donderdag van de maand in café Sint-Jozef te
Relst vanaf 13u30

• PETANQUE:
Elke woensdag vanaf 16u in het gemeentepark (buiten)
of Houtcentrum (binnen) - inlichtingen: 0474/95.22.10

• FIETSUITSTAPPEN:
Sportraad KWB - elke dinsdag om 13u30 vanaf 2 april
tot eind september 2002 - vertrek sporthal (Zeypestraat)


