
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag  8.30 – 12 uur & 18 – 20 uur woensdag 8.30 – 12 uur & 13 – 16 uur  
 dinsdag  8.30 – 12 uur (met uitzondering  donderdag 8.30 – 12 uur 
 van de dienst grondgebiedzaken) vrijdag 8.30 – 12 uur 

GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD 

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van de gemeenteraad en de OCMW-raad. De 
eerstvolgende zitting van beide raden vindt plaats op maandag 23 september 2019. 

VACATURE BIJ HET OCMW : DIENST THUISZORG 

De dienst thuiszorg is op zoek naar : 

- 1 deeltijdse poetshulp met vervangingscontract voor snelle indiensttreding: minstens halftijds contract. 
- poetshulp voor de aanleg van een werfreserve voor deeltijdse vervangingscontracten. 

Profiel: er zijn geen diplomavereisten. Een basiskennis van het Nederlands is echter wel vereist. 

Functie: je poetst de privéwoning van personen met een zorgbehoefte. Je streeft hierbij naar een optimale 
ondersteuning in de thuiszorg met respect voor de privacy. Je bent klantvriendelijk, zelfstandig en flexibel 
ingesteld. De werkuren liggen tussen 8 en 16 uur, enkel op weekdagen. 

Aanbod: We bieden jou een contractuele aanstelling, maaltijdcheques (€ 8), gratis openbaar vervoer van en naar 
het werk, fietsvergoeding, gunstige verlofregeling (26 dagen), ruime opleidingskansen en een verzekering 
gewaarborgd inkomen. Het geïndexeerd bruto maandsalaris voor een halftijdse poetshulp thuiszorg ligt tussen 
945,90 EUR en 1.472,20 EUR. De geslaagde kandidaten komen in een werfreserve van één jaar. Zij kunnen worden 
opgeroepen voor de invulling van vervangingscontracten. 

Interesse?: Op de website van het OCMW kan je het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving terugvinden: 
www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures. Je kan dit ook opvragen aan het onthaal van het OCMW, T 015/51 11 
65 of info@ocmwboortmeerbeek.be. 

Je bezorgt het inschrijvingsformulier en/of je cv uiterlijk op 31 augustus 2019 ter attentie van het vast bureau van 
het OCMW: Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek of per mail: vacatures@ocmwboortmeerbeek.be. De selecties 
vinden plaats op donderdag 19 september 2019. 

Meer inlichtingen over de functie, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure zijn te verkrijgen bij Sarah 
Vercammen, teamcoördinator dienst thuiszorg, T 015/50 01 64. 

VACATURE BIJ HET OCMW : BEGELEIDERS KINDEROPVANG BKO RAVOT 

Buitenschoolse kinderopvang RAVOT zoekt halftijdse begeleiders kinderopvang (50%) voor contracten 
onbepaalde duur, vervangingscontracten en aanleg werfreserve. 

Functie: je staat in voor de begeleiding van kinderen in de buitenschoolse kinderopvang. Op Ravot worden tot 104 
kinderen opgevangen op een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare met veel spelaanleiding en 
spelmogelijkheid. Als begeleider werk je mee aan de uitbouw van een open spelaanbod en zorg je mee voor de 
begeleiding van de kinderen. 

Profiel: je mag, maar moet (nog) niet gekwalificeerd zijn als begeleider in de kinderopvang. Je diploma moet 
erkend zijn door Kind & Gezin. Als je nog een geschikt diploma hebt, ben je bereid om een ervaringsattest te 
behalen of je zit in een gekwalificeerd traject dat binnen het jaar zorgt voor een erkend diploma. In deze situatie 
krijg je een contract voor bepaalde duur aangeboden. Na het behalen van je attest of diploma zal je een contract 
van onbepaalde duur worden aangeboden. Je bent minimum 18 jaar en gaat enthousiast maar ook rustig en 

 

 

Pastorijstraat 2 
Nummer 10 / augustus 2019 

 

http://www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures
mailto:vacatures@ocmwboortmeerbeek.be


 

 

verantwoordelijk met de kinderen om. Je kan goed in team werken. Je bent medisch geschikt en kan een blanco 
uittreksel uit het strafregister (model 2 ) voorleggen. 

Aanbod: we bieden jou een job aan in een team waar we inzetten op talent. We coachen de begeleiders in hun 
groeitraject. Daar bovenop krijg je een  contractuele aanstelling, maaltijdcheques (€ 8), gratis openbaar vervoer 
van en naar het werk, fietsvergoeding en ruime opleidingskansen. Het geïndexeerd bruto maandsalaris voor een 
halftijdse begeleider ligt tussen 945,91 EUR en 1.621,56 EUR. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een 
werfreserve. Zij kunnen worden opgeroepen voor een contract van onbepaalde of bepaalde duur of 
vervangingscontracten.  

Interesse? Op de website van het OCMW kan je het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving terugvinden: 
www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures. Je kan dit ook opvragen aan het onthaal van het OCMW, T 015/51 11 
65 of info@ocmwboortmeerbeek.be. 

Je bezorgt het inschrijvingsformulier en/of CV samen met een kopie van je diploma of getuigschrift uiterlijk op 18 
september 2019 ter attentie van het vast bureau van het OCMW: Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek of per 
mail: vacatures @ocmwboortmeerbeek.be. 

De selecties vinden plaats eind september op de buitenschoolse kinderopvang Ravot, Ravesteinstraat 84, 3191 
Boortmeerbeek (Hever). 

Meer informatie over de functie of de kwalificaties kan je opvragen bij Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot, T 
015/50 06 86, email: liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be.  

BOORTMEERBEEK FEEST – ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019 

De ideale manier om op de hoogte te zijn van het vrijetijdsgebeuren in de gemeente is een bezoekje brengen 
aan Boortmeerbeek Feest! dat op zondag 1 september 2019 in en rond de sporthal wordt georganiseerd. Er 
valt heel wat te beleven.  Tal van verenigingen uit de gemeente zullen zichzelf en hun werking beter bekend 
maken. Naast deze verenigingenmarkt die doorlopend plaatsvindt, worden nog heel wat activiteiten en 
toonmomenten ingepland. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Met de kinderanimatie en springkastelen 
gaan zij zich zeker niet vervelen. Om dan nog te zwijgen over de verschillende lekkere hapjes die er te proeven 
zullen zijn! Iedereen is van harte welkom van 14 tot 18 uur. 

Kinderen kunnen zich alvast opwarmen en deelnemen aan de kleurwedstrijd met de tekening die je op de 
rugzijde van deze nieuwsbrief vindt. Maak er iets moois van en deponeer jouw tekening in de bus die je 
tijdens Boortmeerbeek Feest! in de tent van de gemeente Boortmeerbeek zal vinden of neem ze mee naar 
de opendeurdag van Ravot. Doen ! Wij voorzien natuurlijk een leuke prijs voor verschillende 
leeftijdscategorieën. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 – optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

OPENDEURDAG RAVOT – ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019 

Op zaterdag 7 september 2019 zet de buitenschoolse kinderopvang Ravot de deuren open. Voor mensen die 
de werking van Ravot nog niet kennen, geven we die dag graag uitleg en een rondleiding. Iedereen is welkom!  

Die dag voorzien we speelplezier voor alle leeftijden: 

 voor de allerkleinsten van 2,5 tot 6 jaar: aangepast hindernissenparcours, spelletjes en crea-atelier. 

 voor kinderen van 6 tot 12 jaar: crea-atelier, een avontuurlijke zoektocht, levend tafelvoetbal of 
levensgrote voetbaldarts. 

Breng gerust je eigen picknick en dekentje mee om ’s middags in het groen (of bij slecht weer binnen) te 
picknicken. We bieden een drankje en iets kleins aan om te knabbelen. 

We voorzien geen opvang, kinderen worden vergezeld van een (groot)ouder om samen plezier te maken op 
ons prachtige terrein. Breng de tekening uit deze nieuwsbrief mee en je krijgt van Ravot een lekkere 
verrassing! 

Meer informatie kan je opvragen bij Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot,T 015/50 06 86, email: 
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be.  
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INFONAMIDDAG ‘ LEVENSLANG COMFORTABEL WONEN’ – DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019 

Wanneer je ouder wordt is het niet altijd eenvoudig om zelfstandig thuis te blijven wonen. Hoe kan je zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen? En wat als dat niet meer lukt? Je kan maatregelen treffen om het valrisico te 
verkleinen, je kan aanpassingswerken uitvoeren aan je woning, je kan hulp aan huis laten komen of je kan 
hulp vragen aan vrienden, familie of kennissen. Voor woningaanpassingswerken bestaan er ook 
tegemoetkomingen voor 65+ers en mensen met een handicap. Als thuis wonen niet langer lukt, is opvang in 
een residentiële voorziening zoals een woonzorgcentrum of assistentiewoning misschien een optie.  

Wil je graag weten wat je zoal kan doen om langer thuis te kunnen blijven wonen en wil je graag weten waar 
je terecht kan als thuis blijven wonen niet meer lukt?  

Kom dan op dinsdag 10 september 2019 naar de infonamiddag over levenslang comfortabel wonen in WZC 
De Ravestein (Gaston Bovylaan 2, 3191 Boortmeerbeek). 

Aanvang van de infonamiddag is voorzien om 14 uur en einde is voorzien omstreeks 16 uur. Tussendoor 
wordt er een pauze ingelast waarbij het WZC een gratis koffie en stuk taart aanbiedt. Er is tevens de 
mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het woonzorgcentrum. Deelname is gratis, maar inschrijven is 
wenselijk!  

Deze infonamiddag is een initiatief van het woonloket van de gemeente Boortmeerbeek in samenwerking 
met de dienst thuiszorg van OCMW Boortmeerbeek en WZC De Ravestein. 

Meer info en inschrijven: Tine Bergmans - woonloket (0496/25 85 29 – woonloket@boortmeerbeek.be) 

SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 

Op donderdag 19 september 2019 kunnen alle 50-plussers in een recreatieve sfeer mee gaan sportelen in 
Blankenberge. Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen, petanque, kubbe, minigolf, golfbiljart, 
vrij bezoek  aan Blankenberge en een dropping in Zeebrugge of De Haan. We vertrekken om 7.30 uur aan de 
sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in Blankenberge om 17 uur met de bedoeling om rond 19 uur terug thuis te 
zijn. De deelnameprijs bedraagt 15,00 EUR (deelname, bus, broodjesmaaltijd met soep en verzekering).  

Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd tot 2 september 2019. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - optie 4 –  vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

BEHAAG JE TUIN MET STREEKEIGEN PLANTEN 

85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat jij er ook één hebt. Dan is de 
samenaankoop ‘Behaag je tuin’ misschien iets voor jou.  
Want jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur en klimaat. Hoe? Plant een 
boom, haag of klimplant.  Samen zorgen we zo voor meer groen.  De regionale landschappen van Vlaams-
Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.  Het aanbod is heel gevarieerd. 
Je kan kiezen uit gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden. Maar ook voor 
hoogstamfruitbomen, loofbomen en knotwilgen. Nieuw in 2019 is de Paardenheg. Alle informatie over de 
pakketten en boomsoorten vind je op www.behaagjetuin.be. Ook de milieudienst kan je wegwijs maken. 

Hoe bestellen?: online tussen 1 september en 31 oktober 2019 op www.behaagjetuin.be.  

Het bestelde plantgoed haal je af op het gemeentelijk verdeelpunt op zaterdag 7 december 2019 van 9 tot 
12 uur, aan de gemeentelijke loods, Mechelsebaan 37, 3190 Boortmeerbeek. 

Meer informatie & advies : Regionaal Landschap Dijleland (T 016/40 85 58 – e-mail: info@rld.be) 

 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
http://www.behaagjetuin.be/
http://www./
mailto:info@rld.be


 

 

 

 

 

BOORTMEERBEEK FEEST! 

 

Voornaam: …………………… Naam: ……………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………....... Leeftijd: …………………………………. 

Breng deze tekening mee naar Boortmeerbeek Feest ! en geef ze af aan de tent van de 
gemeente Boortmeerbeek of tijdens de opendeurdag van Ravot 

 


