
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag – donderdag: 8.30 – 12 uur | 13.30 – 16 uur 
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  vrijdag: 8.30 – 12 uur 

OCMW- & GEMEENTERAAD 

De volgende bijeenkomst van de OCMW- en 
gemeenteraad vindt plaats op maandag 25 januari 
2021 om 20 uur. Net zoals de voorbije maand zullen 
deze bijeenkomsten digitaal verlopen. De raadsleden 
zijn dus  niet fysiek aanwezig in de raadzaal maar 
zullen de vergadering vanop afstand ‘digitaal’ volgen. 
De vergadering wordt gestreamed  via ons eigen 
kanaal op twitch. Je kan de live-stream digitaal volgen 
via: http://www.twitch.tv/gemeenteboortmeerbeek.  

Je hoeft niet op voorhand aan te melden of te 
registreren. Het is ook niet nodig om een account aan 
te maken. Het enige wat je nodig hebt is een PC/laptop/tablet met internetverbinding. Heb je hier nog opmerkingen 
en/of vragen over of wens je meer informatie dan kan je een mailtje sturen naar info@boortmeerbeek.be. 

MINDER MOBIELEN CENTRALE 

Bij de start van 2021 pakken we meteen uit met een nieuwe dienstverlening binnen onze gemeente, de Minder 
Mobielen Centrale. De mindermobielencentrale (afgekort als MMC) vervoert mensen met een beperkt inkomen die 
problemen ondervinden om zich te verplaatsen, en hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen.  Je kan als 
gebruiker ritten aanvragen voor allerlei doeleinden zoals familiebezoek, vrijetijdsbesteding, kappersbezoek, 
boodschappen, …  Ook voor afspraken bij een zorgverstrekker, bijvoorbeeld voor controle ziekenhuis, 
tandartsbezoek, oogarts, kan je beroep doen op de MMC. 

Hoe sluit ik aan ? 

Om aan te sluiten bij de Minder Mobielen Centrale moet je je 
inschrijven. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12,00 EUR voor een 
alleenstaande en 16,00 EUR voor een koppel of een gezin 
gedomicilieerd op hetzelfde adres. Na inschrijving en betaling kan je 
ritten aanvragen. Als gebruiker betaal je een kilometervergoeding aan 
de chauffeur. Deze bedraagt 0,35 EUR per kilometer. De kilometers 
worden gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur, heen en 

terug. De prijs per rit kan dus variëren naargelang de woonplaats van de chauffeur, de beschikbaarheid van een 
chauffeur in je buurt en de route die een chauffeur neemt. Elke gereden rit betaal je na afloop onmiddellijk aan de 
chauffeur.  We informeren jullie verder in een volgende nieuwsbrief. Voor het effectief starten met de Minder 
Mobielen Centrale mikken we op het voorjaar 2021, afhankelijk van de beschikbaarheid van chauffeurs. Hiervoor 
doen we beroep op jullie!  

Word vrijwilliger ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Pastorijstraat 2   
Nummer 1 / januari 2021 
 

Je kan vrijwilliger-chauffeur worden en zo je steentje bijdragen. 
Je dient aan drie voorwaarden te voldoen: 

 Beschikken over een eigen wagen                                             

 Enkele uren per week beschikbaar zijn 

 Bereikbaar zijn via (mobiele) telefoon 

Als chauffeur beslis je zelf over de invulling van je vrijwilligerswerk. 
Je ontvangt een onkostenvergoeding van 0,35 EUR per gereden 
kilometer. Het aantal kilometers wordt opgeteld vanaf het 
moment dat je je woning verlaat tot je terug thuis aankomt. 
 

 

Interesse?  
Neem vandaag nog contact op voor meer 
informatie.  
Minder Mobielen Centrale 
Boortmeerbeek 
mmc@boortmeerbeek.be of  
015 51 11 45 optie 7 
 
Het reglement zoals goedgekeurd door de 
raad voor maatschappelijk welzijn kan je  
vanaf eind januari nalezen op onze website. 

 

http://www.twitch.tv/gemeenteboortmeerbeek
mailto:info@boortmeerbeek.be
mailto:mmc@boortmeerbeek.be
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BLOK@HABOBIB 

Jongeren die rustig willen studeren kunnen tijdens de komende blokperiode van 4 januari tot  29 januari 2021 
opnieuw terecht in de bib van Haacht en Boortmeerbeek. Elke weekdag kan je als student in de HaboBIB terecht 
tussen 9 en 17.30 uur, bij een laatavond-opening tot 20 uur en op 
zaterdag van 9.30  tot 12.30 uur. 

De bib zorgt voor stroom, licht, wifi én handhygiënegel! Het dragen 
van een mondmasker is verplicht. Let wel, het OLC en de 
studieplekken zijn enkel toegankelijk voor studerende jongeren.  

Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf reserveren is verplicht via 
https://inschrijvingen.habobib.be.  

G-AVONTURENKAMP VOOR DOVE EN SLECHTHORENDE JONGEREN 

Voor de eerste maal organiseert Sport Vlaanderen in haar centrum te Hofstade (Zemst) een avonturenkamp voor 
dove/slechthorende kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Ook CODA-kinderen en horende brussen of vriendjes zijn 
welkom. Dit kamp zal plaatsvinden in de eerste week van het paasverlof van maandag 5 april tot en met 9 april 2021. 
Het is een internaatskamp waar ook ondersteuning van een tolk Vlaamse Gebarentaal en dove begeleiders voorzien 
wordt. Sport Vlaanderen werkt hiervoor samen met Doof & Jong. 

Een video met ondertiteling over het sportkamp kan je bekijken via: https://youtu.be/yJAoi4n0r6g. Inschrijven kan 
via www.sport.vlaanderen/sportkampen!  

SCHRIJF JE IN OP BE-ALERT! 

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente willen we 
jou graag snel verwittigen. Onze gemeente maakt gebruik van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte 
stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de 
Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo 
krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, 
correcte informatie, direct van de bron.  

BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een 
groot aantal inwoners, via verschillende 
kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen. 

Een bericht van BE-Alert kan je op twee 
manieren ontvangen. Een burgemeester, 
gouverneur of de Minister van Binnenlandse 
Zaken kan een alarm verzenden op basis van 
een adressenlijst. Daarom is het heel 

belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers 
registreren. Je woont in Boortmeerbeek en werkt in Brussel? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de 
hoogte. Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die 
fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden 
als je een dagje aan zee of in de Ardennen bent of een uitstap maakt naar Planckendael.    

Inschrijven is volledig gratis. Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be/nl. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in! 

Elk trimester organiseert het crisiscentrum een alarmeringstest, waarbij BE-Alert wordt getest met verzending naar 
de ingeschreven burgers.  Dit is meestal op de eerste donderdag van de maand. In het voorjaar van 2021, 
vermoedelijk april 2021,  zullen we als gemeente Boortmeerbeek deelnemen aan één van deze testen. De exacte 
data en meer informatie hoe dit praktisch verloopt, wordt in een volgende nieuwsbrief uitgelegd. 

Meer informatie: www.be-alert.be/nl 

OPHALEN KERSTBOMEN?  

Een steeds weerkerende vraag na de eindejaarsfeesten: ‘Waar kan ik met mijn kerstboom naar toe?’. Onze 
afvalbeheerder EcoWerf voorziet geen huis-aan-huisophaling van kerstbomen. Je kan er wel mee terecht in het 
recyclagepark. Opgelet: een kerstboom moet je inleveren zonder kluit, pot of versiering. 

 

https://inschrijvingen.habobib.be/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyJAoi4n0r6g&data=04%7C01%7CCarine.Moens%40sport.vlaanderen%7C12d6a9486f5e4085044c08d89c52a8eb%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637431226239380428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dr4lTXlXnz5Offj6CqnaosBYFU9HU9fe6zws6nt6zj4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sport.vlaanderen%2Fsportkampen&data=04%7C01%7CCarine.Moens%40sport.vlaanderen%7C12d6a9486f5e4085044c08d89c52a8eb%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637431226239380428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cZiidl2n7wSnjZ02w95y%2BlsJJT3eC6zkalqFpDabNRM%3D&reserved=0
http://www.be-alert.be/nl
http://www.be-alert.be/nl
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PLANNING ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

 
 
 
Ook dit jaar kunnen kinderen en jongeren tijdens de vakantieperiodes weer naar hartenlust worden gespeeld en 
gesport. Dit alles uiteraard onder enig voorbehoud. De coronamaatregelen kunnen immers ook hier opnieuw roet in 
het eten gooien. Op dit ogenblik ziet het programma er als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:  Dienst vrijetijd – 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

 

 

Ook in Ravot valt er tijdens de vakantieperiodes heel wat te spelen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.  
Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf maandag 22 februari 2021.  
Tijdens de zomervakantie kan er worden gespeeld van 5 juli tot en met 27 augustus 2021. Inschrijven kan vanaf 
maandag 3 mei 2021. 

Meer informatie: 015 50 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

BEREIKBAARHEID GEMEENTEBESTUUR : 1 TELEFOONNUMMER VOOR AL JULLIE VRAGEN 

Sommige van jullie zullen het misschien al opgemerkt hebben. Wanneer je naar het algemene nummer van het 
gemeentebestuur belt, 015 51 11 45, dan hoor je een lichtjes gewijzigd keuzemenu met bijbehorende boodschappen. 
Eind vorig jaar werden de telefooncentrales van het OCMW en de gemeente samengevoegd en uitgebreid. Op die 
manier kunnen we burgers op een eenvoudigere en snellere manier  verder helpen. Achterliggend zorgt het 
keuzemenu namelijk dat ‘bellers’ zo snel mogelijk bij de juiste dienst en/of persoon terechtkomen. Qua efficiënte 
dienstverlening weer een stapje vooruit. Wil je de medewerkers van het OCMW bereiken (thuiszorg, sociale dienst) 
dan kan dat voortaan ook gewoon via 015 51 11 45. Het algemene nummer van RAVOT blijft hetzelfde namelijk 015 
50 06 80. 

Het gemeentebestuur is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 
uur. Maandagavond word je tot 19 uur verder geholpen.  

Meer informatie:  015 51 11 45 – optie 7 – info@boortmeerbeek.be 

 

 

Sport- en themakampen 

RAVOT 

Paasvakantie: 

 6 april – 9 april 2021 (4 dagen): sportweek 

6-12 jarigen 

 12-16 april 2021: 

o Sportweek 12-16 jarigen 

o Themaweek 6-12 jarigen 

o Creatief, sport en spel 4-5 jarigen 

o Sportweek 12-16 jarigen 

o Themaweek 6-12 jarigen 

o Creatief, sport en spel 4-5 

jarigen (onder voorbehoud) 

 

 

 

Zomervakantie: 

 donderdag 1 juli 2021: SWAP (dagactiviteit voor 12-16 

jarigen) 

 vrijdag 2 juli 2021: SWAP  

 5 juli – 9 juli 2021 

o Sportweek 6-12 jarigen 

o Creatief, sport en spel 4-5 jarIgen 

 12 juli – 16 juli 2021 

o Sportweek 6-12 jarigen 

o Creatief, sport en spel 4-5 jarigen 

 2 augustus – 6 augustus 2021 

o Sportweek 12-16 jarigen 

o Themaweek 6-12 jarigen 

o Creatief, sport en spel 4-5 jarigen 

 16 augustus – 20 augustus 2021 

o Sportweek 6-14 jarigen 

o Themaweek 4-5 jarigen 

 23 augustus – 27 augustus 2021: themaweek 6-14 jarigen  

 maandag 30 augustus 2021: SWAP  

 dinsdag 31 augustus 2021: SWAP  

 

 

 

De inschrijvingen voor de activiteiten van de 

paasvakantie starten op maandag 22 februari 

2021. Voor de zomervakantie kan men vanaf 

maandag 19 april 2021 inschrijven. 

Inschrijven kan via 

https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be

/ 

 

 

mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/
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ECOWERF-SORTEERSTRAAT MOUTERIJ 

Voor de bewoners van de Mouterij wordt het afval vanaf 11 januari 2021 ingezameld via de DifTar-sorteerstraat op 
basis van gewicht. Een afvalsorteerstraat bestaat uit ondergrondse containers voor PMD, papier/karton, glas,… 
Bewoners kunnen op elk moment herbruikbaar afval brengen. Als je bijvoorbeeld in hoogbouw woont en over weinig 
opslagruimte beschikt, is dit een handige oplossing om toch jouw afval gescheiden in te leveren. Deze ondergrondse 
sorteerstraat is alleen toegankelijk voor zij die tot het bedieningsgebied behoren. De glascontainers in de 
sorteerstraat zijn wel bruikbaar door iedereen.  

Behoor je tot deze doelgroep dan word je hierover door EcoWerf uitgebreid ingelicht per brief.  De bewoners krijgen 
met hun kaart van EcoWerf toegang tot het systeem.  De verrekening gebeurt via een DifTar-afvalrekening.  Er wordt 
een overgangsperiode voorzien om van de ophaling van afval aan huis over te stappen op de sorteerstraat.  
Aanvragen tot toegang tot de sorteerstraat gebeuren via de dienst burgerzaken. Het is de toegangskaart van EcoWerf 
die ook toegang zal  verschaffen tot de sorteerstraat. De kaart van de huidige bewoners zal automatisch gevalideerd 
worden voor de afvalsorteerstraat.  Zij hoeven dus niets te doen. Nieuwe inwoners zullen door de dienst burgerzaken 
geïnformeerd worden bij inschrijving.  Mensen die nog geen containerparkkaart hebben of KMO’s die een aanvraag 
indienen, hoeven ons niet fysiek op te zoeken.  Zij kunnen dit eenvoudig aanvragen telefonisch via 015 51 11 45 
(optie 2) of via mail: burgerzaken@boortmeerbeek.be (bij voorkeur). 

Let wel: de afvalsorteerstraat dient niet voor het storten van bedrijfsafval. Bewoners kunnen hun afval nog tot en 
met 5 februari 2021 aan de straatkant aanbieden. Vanaf dan stopt de ophaling aan huis voor afvalsoorten die via de 
sorteerstraat ingezameld worden.  

Ongebruikte pmd-zakken mogen nog worden gebruikt op het 
recyclagepark. Volledige rollen met etiket kunnen aan het onthaal in het 
gemeentehuis ingeleverd worden in ruil voor een terugbetaling op de 
DifTAr-rekening. De bewoners krijgen ook een gratis groen afvalbakje met 
rolletje bio-zakjes indien ze dit wensen. De lege rest- en gft-container 
worden opgehaald door EcoWerf op 08 februari 2021 vanaf 7 uur. 

Meer informatie: EcoWerf – 0800 97 0 97 – diftar@ecowerf.be 

CORONA: EEN STAND VAN ZAKEN VOOR ONZE GEMEENTE 

 

 

 

 

 

 

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-
pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met 
vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te 
knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een 
concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan 
voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. 
Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor 
jezelf alleen, maar ook voor elkaar.  

COVID-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt niet 
te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Je kan een 
milde versie doormaken met symptomen die doen 

denken aan griep. Maar sommige mensen worden helaas veel ernstiger ziek en hebben zelfs intensieve zorg 
nodig.  De coronavaccins zijn erg doeltreffend.  De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is dus véél kleiner 
dan wanneer je je niet laat vaccineren. Als je je laat vaccineren, bouw je dus mee aan groepsimmuniteit om zo 
controle te krijgen op dit virus en het uit de samenleving te krijgen. De vaccinatie is voor iedereen vrijwillig en niet 
verplicht.  

cultuurhuis, buurthuis, sporthal 

Wat betreft het gebruik van het cultuurhuis en het buurthuis, hier verandert er voorlopig niets. De huidige 
maatregelen blijven gelden. Tot nader order zullen deze gesloten blijven voor het publiek tot en met 31 januari 2021. 
Eind januari wordt de situatie geëvalueerd en kan er eventueel bijgestuurd worden. De sporthal kan enkel gebruikt 
worden voor schoolturnen en trainingen voor -12jarigen. Bij deze trainingen wordt aanbevolen om indien mogelijk in 
openlucht te sporten. Wedstrijden zijn niet toegelaten. 

 
 

vaccinatie 

mailto:burgerzaken@boortmeerbeek.be%20(bij
mailto:diftar@ecowerf.be
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Ongetwijfeld zitten velen nog met vragen over deze vaccinatie. Zoals je ongetwijfeld in de media hebt vernomen, 
heeft de interministeriële conferentie de vaccinatiestrategie voor ons land voorgesteld. De strategie bepaalt de 
volgorde van de doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal onder 
andere bepaald worden door de snelheid waarmee vaccins geleverd worden. De praktische organisatie, over het 
vaccin zelf en de toediening, de timing wanneer de verschillende doelgroepen aan de beurt zijn, …Vandaag hebben 
we als gemeente op heel wat van die vragen nog geen antwoord. De komende weken, maanden zal het agentschap 
Zorg en Gezondheid samen met de federale taskforce die de vaccinatiestrategie uittekent en met experten de 
vaccinatie verder organiseren.  Wij houden jullie uiteraard op de hoogte via een volgende nieuwsbrief. Alle informatie 
omtrent hierrond vind je ook terug op de website www.laatjevaccineren.be. 

Meer informatie: www.laatjevaccineren.be 

MONITOREN VOOR VAKANTIEWERKING 

Voor de vakantiewerking van de dienst vrije tijd is de gemeente Boortmeerbeek ook 
steeds op zoek naar gemotiveerde monitoren en vrijwilligers.  

Ben je minstens 16 jaar? Zit je niet graag stil tijdens de vakanties? Ben je bovendien graag 
sportief en/of creatief bezig met kinderen én verdien je graag een centje bij? Twijfel niet 
langer, want jij bent dan die leuke monitor die we zoeken.  

Wij verwelkomen je graag in ons team!  
Monitoren jonger dan 18 jaar worden beschouwd als 
hulpmonitoren en ontvangen voor de begeleiding van de 

vakantiewerking een vrijwilligersvergoeding van 34 EUR per dag. Interesse? Vraag dan 
geheel vrijblijvend het inlichtingsformulier aan bij de dienst vrije tijd 
(vrijetijd@boortmeerbeek.be).  Monitoren die zich kandidaat willen stellen voor de paas- 
en zomervakantie moeten wel hun aanvraag indienen vóór 26 februari 2021. 

Meer informatie:  Dienst vrijetijd – 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

RAVOT ZOEKT JOBSTUDENTEN EN MONITOREN 

Je werkt graag met kinderen? Je bent creatief in de brede zin van het woord ;-)? Heb je bovendien 
verantwoordelijkheidsgevoel én pedagogische kwaliteiten? Helemaal goed ! Als je nog op zoek bent naar de leukste 
bijverdienste tijdens de schoolvakanties, dan is RAVOT de ‘place to be’. Stel je snel kandidaat!  

 
Jobstudenten voor de functie van begeleider in de buitenschoolse kinderopvang  

 moeten minimum 18 jaar zijn.    

 zijn bij voorkeur minstens 1 maand beschikbaar tijdens de zomervakantie  

 … of 1 week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen). 

 met ervaring = een plus. 

 voldoen aan bepaalde diplomavereisten.  

 worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie.  

 
Monitoren in de buitenschoolse kinderopvang  

      zijn minimum 15 jaar én worden 16 jaar in de loop van 2020. 

      zorgen voor speelimpulsen en maken van de vakantie van kinderen een   fijne 
speeltijd. Ze doen dit op een verantwoordelijke manier en worden hierin 
door het ravotteam ondersteund.  

      krijgen een onkostenvergoeding van 34,00 EUR. 

  
Stel je kandidaat voor beide functies via ravot@ocmwboortmeerbeek.be,  dit kan tot 31 januari 2021. Geslaagde 
kandidaten komen terecht in een pool van monitoren en jobstudenten, die geldt tot 18 april 2022.  

Meer informatie: Liesbeth Guinier- teamcoördinator Ravot – 015 50 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

OPHALEN KERSTBOMEN?  

Een steeds weerkerende vraag na de eindejaarsfeesten: ‘Waar kan ik met mijn kerstboom naar toe?’. Onze 
afvalbeheerder EcoWerf voorziet geen huis-aan-huisophaling van kerstbomen. Je kan er wel mee terecht in het 
recyclagepark. Opgelet: een kerstboom moet je inleveren zonder kluit, pot of versiering. 

 

http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.laatjevaccineren.be/
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:ravot@ocmwboortmeerbeek.be
mailto:ravot@ocmwboortmeerbeek.be
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AANVAARDINGSPLICHT MATRASSEN 

Vanaf 5 januari 2021 kan je je oude of versleten matras gratis inleveren bij het recyclagepark, en dit in het kader van 
een recent ingevoerde aanvaardingsplicht. Voorlopig worden de matrassen ingezameld bij het grofvuil. 
Recyclagemogelijkheden worden verder onderzocht. Wist je dat je met volgende afvalsoorten ook gratis op het 
recyclagepark terecht kan: asbestcement, afgedankte elektronische apparaten, kaarsen en klein gevaarlijk afval. 

Meer informatie: EcoWerf – 0800 97 0 97 

CBE OPEN SCHOOL IS ER VOOR JOU! 

De impact van het coronavirus op ons leven valt niet te onderschatten. Er 
hangen vele regels boven ons hoofd. Hoe voel jij jezelf daarbij? Hoe kunnen we 
helpen in deze donkere periode? CBE Open School is er voor jou. CBE is de 
afkorting voor Centrum voor Basiseducatie. Ze verfrist en vergroot je kennis en 
vaardigheden op gebied van taal, rekenen en computer. Ook als je ‘mee’ wil zijn 
in de maatschappij, bieden ze je verschillende cursussen aan. Ze richten zich tot 
volwassenen met een korte of onafgewerkte schoolloopbaan. Als je vroeger 
minder kansen kreeg, is het soms moeilijk om te volgen of bij te blijven. CBE 
Open School houdt daar rekening mee! 

Cursussen 2020 - 2021 

 Engels of Frans: de eerste stappen  Aan de slag met computer of tablet 

 Internet en apps  Van foto tot fotoproduct 

 Kopen en betalen op het internet  Veilig op de computer 

 Sociale Media  Gezond leven 

 Slim op weg met kaart en openbaar vervoer  Zelfzeker lezen en schrijven 

Er wordt gewerkt in kleine groepen met respect voor de corona-maatregelen. De meeste cursisten betalen geen 
inschrijvingsgeld. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Tijdens een gesprek wordt bekeken wat je al kan en wat je 
nog wil leren.  

Meer informatie: CBE Open School -  016 60 75 75 - haacht@cbeopenschool.be 

BRANDWEERVRIJWILLIGER 

Heb jij een hart voor hulpverlening? Heb je al eens nagedacht om vrijwilliger bij de 
brandweer te worden? 

Hulpverleningszone Oost is op zoek naar brandweervrijwilligers. Geen 
uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen 
die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat. 
Vooraleer je kan solliciteren bij een hulpverleningszone om vrijwillig brandweerman 
of -vrouw te worden, heb je een federaal geschiktheidsattest (FGA) nodig. Om het 
FGA te behalen leg je proeven af bij een opleidingscentrum van de brandweer. De 
proeven bestaan uit 3 delen: een competentietest, een handvaardigheidstest en de 
fysieke proeven. Je mag zelf kiezen in welk opleidingscentrum je je inschrijft. Dit 
staat los van de hulpverleningszone waar je nadien wilt solliciteren of de provincie 
waar je woont.  Heb je interesse in een functie als brandweervrijwilliger? Maar weet 
je niet goed wat het allemaal inhoudt of hoe je hieraan moet beginnen? Schrijf je dan zeker in voor de digitale 
infosessie op 6 februari 2021. Belangrijk is dat je je op voorhand inschrijft om de link voor de online infosessie te 
ontvangen. Ga naar www.hvzoost.be voor het inschrijvingsformulier. 

Meer informatie: www ikwordbrandweer.be 

THEMAKOFFERS DEMENTIE 

Dementie is een probleem waar we niet meer omheen kunnen. Toch zijn er nogal wat misverstanden en durven 
mensen er vaak niet over te praten. Om het thema op een rustige manier te verkennen, heeft HaBoBIB twee 
dementiekoffers in de collectie, eentje voor volwassenen en één op kindermaat. 
Benieuwd naar de inhoud van de koffers of wil je meer info over deze koffers? Surf naar www.habobib.bibliotheek.be 
of spreek één van de medewerkers van de bib er over aan.  

mailto:haacht@cbeopenschool.be
http://www.hvzoost.be/
http://www.habobib.bibliotheek.be/
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E-BOEKEN 

Van thuis lenen en lezen op jouw eigen smartphone, tablet, e-reader of computer? Dat kan ! Leen vanaf nu gratis e-
boeken bij HaBoBIB via het platform cloudLibrary. Je kan telkens twee e-boeken tegelijk lenen en die zes weken lang 
lezen op je eigen toestel. Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel. Je kan tot 
twee e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer 
en kunnen overgezet worden naar de meeste courante e-readers. Opgelet: de e-boeken werken niet met Kindle. 
Meld je aan op het cloudLibrary-platform met je Mijn Bibliotheek-profiel en leen meteen jouw eerste 2 boeken.  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

UITBREIDING DIENSTVERLENING  VOOR INWONERS 

Bij de start van het nieuwe jaar is het wellicht nuttig om enkele nieuwe en reeds bestaande dienstverlening in de 
kijker te zetten.  

GRATIS JURIDISCH ADVIES 
Voor eerstelijns juridisch advies kan je vanaf dit jaar terecht bij het OCMW. 
Jurist Fio Van Steenlandt adviseert je over alle juridische aspecten van het dagelijks 
leven. Je kan raad of inlichtingen vragen in verband met huren en verhuren, schulden en 
schuldvorderingen, trouwen, samenwonen, (echt)scheidingen, erfenissen en 
schenkingen, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, … De taak van de jurist bestaat 
erin een eerste richtinggevend advies te geven. Dit advies is gratis.   Ook juridische vragen 
van zelfstandigen kunnen beantwoord worden.  De jurist zal een halve dag per week 
aanwezig zijn op het OCMW (Heverplein 12, 3191 Hever). Het OCMW neemt deze 
dienstverlening af van IGO div. gedurende een halve dag per week. De zitdag is 
alternerend op maandag- en woensdagvoormiddag. Wegens de Covid-19 situatie is dit 

voorlopig nog niet fysiek mogelijk. Juridische vragen kunnen gesteld worden per e-mail 
via jurist@boortmeerbeek.be. Je zal telefonisch of schriftelijk gecontacteerd worden voor verder advies.  

Meer informatie: jurist@boortmeerbeek.be 

LIDMAATSCHAP HUURDERSBOND 

Voor juridisch huuradvies kunnen alle inwoners vanaf dit jaar ook gratis beroep  doen op de dienstverlening van de 
Huurdersbond. De gemeente sloot een collectief lidmaatschap 
af met de Huurdersbond voor alle inwoners. De Huurdersbond 
wijst je op je rechten en plichten en helpt bij het oplossen van 
huurvragen. De huurdersbonden zijn regionaal georganiseerd. 
Je kan steeds contact opnemen met de Huurdersbond van de 
regio waar je huurwoning gelegen is. Voor Vlaams-Brabant is dat 
de Huurdersbond  in Leuven (Tiensevest 106 bus 48, 3000 
Leuven) 

Meer informatie: Huurdersbond Leuven – 016 25 05 14 – info-vlbr@huurdersbond.be 

MELDPUNT VOOR PROBLEMATISCHE WOONSITUATIES 

Als inwoner van Boortmeerbeek kan je uiteraard ook in 2021 nog steeds terecht bij het 
woonloket. Het woonloket zal vanaf dit jaar ook fungeren als eerste meldpunt voor 
problematische situaties op vlak van wonen. Dit betekent dat je hier niet alleen terecht 
kan met vragen over premies, energiebesparende investeringen, 
woningkwaliteitsnormen,, … maar ook voor meldingen van probleemsituaties op vlak 
van wonen. Dat kunnen onder meer problemen zijn inzake woningkwaliteit, meldingen 
van leegstand en verwaarlozing van panden, problemen met energieleveranciers of 
vermoedens van discriminatie op de huurmarkt. Je kan deze melden via het online 

contactformulier of de gemeentelijke website of contact opnemen met de woonloketmedewerkers. Ze zoeken met 
jou naar een gepaste oplossing. 

 

 
 
 

Meer informatie: 
woonloket: 
0496 25 85 29 – woonloket@boortmeerbeek.be 

woningkwaliteit, leegstand en verwaarlozing: 
0498 17 32 98 (woningkwaliteit)  
0496 25 85 28 (leegstand en verwaarlozing) - woningkwaliteit@boortmeerbeek.be 

 

http://www.habobib.bibliotheek.be/NewsletterTasksServlet?action=click&email=tineke.vanloock@habobib.be&site=habobib&newsletter=november.xml&lang=nl&url=http%3A%2F%2Febook.yourcloudlibrary.com%2Flibrary%2FdeBib%2FFeatured
http://www.habobib.bibliotheek.be/NewsletterTasksServlet?action=click&email=tineke.vanloock@habobib.be&site=habobib&newsletter=november.xml&lang=nl&url=http%3A%2F%2Febook.yourcloudlibrary.com%2Flibrary%2FdeBib%2FFeatured
http://www.habobib.bibliotheek.be/NewsletterTasksServlet?action=click&email=tineke.vanloock@habobib.be&site=habobib&newsletter=november.xml&lang=nl&url=http%3A%2F%2Fmijn.bibliotheek.be%2Fopenbibid%2Frest%2Fbibselect
mailto:jurist@boortmeerbeek.be
mailto:info-vlbr@huurdersbond.be
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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Aarzel verder niet om contact op te nemen met het OCMW als je bijvoorbeeld in financiële problemen dreigt te 
komen, advies kan gebruiken van een maatschappelijk werker, een steunaanvraag wenst in te dienen, gezinshulp of 
huishoudhulp kan gebruiken, …  
 

GEDICHTENDAG 

Gezien de omstandigheden zal Gedichtendag 2021 in Boortmeerbeek niet verlopen zoals de vorige jaren Het zette 
ons aan het denken.... We willen mensen iets zinvols bieden, een stukje hoop geven, een lichtpuntje brengen bij onze 
inwoners. Moeilijke maanden, donkere dagen... We zoeken naar een nieuw evenwicht, we hebben nood aan warmte, 
steun en de mensen die we graag zien om ons heen. We zouden zo graag samen zijn, samen koken, samen dingen 
doen, samen dingen beleven..  

Het thema van Gedichtendag 2021 sluit hier naadloos bij aan: 
SAMEN. Want nu meer dan ooit zal je zien dat poëzie verbindt, voedt, 
inspireert en ons zo ook samenbrengt. Maar daarvoor hebben we 
jouw hulp nodig! Heb je een vlotte pen? Druk jij je graag uit in 
gedichten? Pak dan pen en papier en bezorg je schrijfsels voor 31 
januari 2020 aan de dienst vrije tijd. Om zoveel mogelijk mensen bij 
Gedichtendag te betrekken, brengen wij jouw gedicht duidelijk 
zichtbaar in het straatbeeld.  De gemeente zorgt immers voor een 
poëzieparcours zodat iedereen tijdens het voorjaar van alle 
gedichten kan genieten. Wij hopen op een bonte verzameling tedere, 
grappige of heftige poëzie. 

Hou je liever jouw gedicht kort bij jezelf? Dat kan natuurlijk ook door 
bijvoorbeeld jouw gedicht met krijtverf op je raam of op je stoep 
weer te geven.   

Schrijf je het liefst anoniem? Geen probleem, kies dan voor een 
pseudoniem in plaats van je echte naam. Een inzending voor Gedichtendag 2021 met het thema ‘SAMEN’ bestaat uit 
één, twee of maximum drie gedichten, je naam (en eventueel je pseudoniem), je adres, telefoonnummer en/ of e-
mailadres. 

Meer informatie:  Dienst vrijetijd – 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

TOT SLOT: NIEUWJAARSWENSEN ! 

Het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en OCMW-raadsleden wensen alle inwoners van 
Boortmeerbeek een gelukkig en voorspoedig 2021.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

Het gemeentebestuur volgt uiteraard de beslissingen en maatregelen in verband met corona opgelegd door de federale 
overheid. Zo kan het dat bepaalde informatie in deze nieuwsbrief, wanneer je deze in de bus krijgt, ondertussen achterhaald 

is. Volg daarom zeker ook onze digitale kanalen: www.boortmeerbeek.be 

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de gemeentelijke nieuwtjes? 

Schrijf je dan in op de digitale nieuwsbrieven van de gemeente. 

Dit kan via http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven

