
________________________________________________________________________________________________ 

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 EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 25 september 2017 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Op eenvoudige aanvraag wordt 
de agenda van de gemeenteraad u elektronisch toegestuurd.  

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 21 september 2017 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

Meer informatie: interne zaken (T 015/51 11 45-optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be). 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL: INSTAPPEN IN DE KLEUTERSCHOOL 

Kleuters mogen voor het eerst naar school gaan wanneer zij 2 jaar en 6 maanden jong zijn. Zij moeten die leeftijd 
bereikt hebben op één van de vaste ‘instapdagen’, die de overheid heeft vastgelegd: op de 1ste schooldag van 
september, na de herfst- en kerstvakantie, op de 1ste schooldag van februari en op de eerste schooldag na de 
krokus-, paas- en hemelvaartvakantie. 

De volgende  ‘instapdagen’, waarop de peuters hun eerste stapjes mogen zetten in het ‘instapklasje’ 
(peuterklasje, kapoenenklasje,...) zijn:  

 maandag 6 november 2017 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 7 mei 2015, 

 maandag 8 januari 2018 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 9 juli 2015, 

 donderdag 1 februari 2018 (teldag), kinderen geboren vóór 2 augustus 2015, 

 maandag 19 februari 2018 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 20 augustus 2015, 

 maandag 16 april 2018 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 17 oktober 2015, 

 maandag 14 mei 2018 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 15 november 2015, 

 maandag 3 september 2018 (na zomervakantie), kinderen geboren vóór 4 maart 2016, 

 maandag 5 november 2018 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 6 mei 2016, 

 maandag 7 januari 2019 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 8 juli 2016, 

 vrijdag 1 februari 2019 (teldag), kinderen geboren vóór 2 augustus 2016, 

 maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 12 september 2016, 

 dinsdag 23 april 2019 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 24 oktober 2016, 

 maandag 3 juni 2019 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 4 december 2016. 

U kunt de eerstvolgende instapdag van uw kleuter ook berekenen met deze rekenmodule:  
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter 

Op de volgende dagen, van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt een openklasavond plaats in de kleuterschool van de 
Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107 – 3190 Boortmeerbeek:  

 woensdag 11 oktober 2017 

 woensdag 13 december 2017 

 woensdag 21 februari 2018 

 woensdag 30 mei 2018 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT LEGT WERFRESERVE AAN VOOR BEGELEIDERS  

De werfreserve wordt aangelegd voor contracten van bepaalde en onbepaalde duur en vervangingscontracten 
begeleider in de buitenschoolse kinderopvang. In de nabije toekomst plannen we de invulling van een aantal 
vervangingscontracten met snelle indiensttreding. 
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In deze functie sta je 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. 

Om in aanmerking te komen moet je gekwalificeerd zijn volgens de kwalificatievereisten van kind en gezin 
(http://www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies/sector-en-partners/door-andere-
organisaties/kinderopvang/).  

Het OCMW biedt voor deze functie een contractuele aanstelling, maaltijdcheques (8,00 EUR), gratis openbaar 
vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding, ruime opleidingskansen en gratis hospitalisatieverzekering bij 
contracten van onbepaalde duur en onder bepaalde voorwaarden bij contracten bepaalde duur en 
vervangingscontracten. Het geïndexeerd bruto maandsalaris voor een halftijdse begeleider ligt tussen 927,34 EUR 
en 1.589,74 EUR. 

De selecties zullen plaatsvinden tijdens de eerste helft van oktober 2017. Gelieve een hele dag te voorzien. De 
geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve van één jaar en kunnen worden opgeroepen voor 
een contract bepaalde of onbepaalde duur of vervangingscontract. 

Je kan het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving bekomen via www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures of 
via het onthaal van het OCMW, Heverplein 12, 3191 Boortmeerbeek, tel. 015 51 11 65, e-mail 
vacatures@ocmwboortmeerbeek.be. 

Je bezorgt het inschrijvingsformulier en/of je cv samen met een kopie van je diploma uiterlijk op 20 september 2017 
aan Willy Cornelis, voorzitter, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek.  

Meer informatie: Liesbeth Guinier (teamcoördinator Ravot – T 015/50 06 80) 

PLANTJESVERKOOP ‘KOM OP TEGEN KANKER’ – DONDERDAG 14 SEPTEMBER EN ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 

De jaarlijkse azaleaverkoop ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’ kent in Boortmeerbeek een mooie traditie. 
Dit jaar zijn er op 14 en 16 september 2017 verkoopacties gepland op de wekelijkse markt (14 september), aan 
Okay en AD Delhaize (16 september). Daarnaast doen ook heel wat plaatselijke handelaars mee aan dit initiatief. 
In de loop van de week kan je bij hen terecht voor een azalea. 
We kunnen zeker nog enkele helpende handen gebruiken bij de verkoop van de azalea’s. Laat ons weten welke 
uren jou passen en met hoeveel personen je eventueel kan komen helpen. Dan schakelen wij jou in op één van de 
verkoopstanden. Voor de plantjes, het promotiemateriaal, de badges en de affiches zorgen wij uiteraard. Voor 
alle medewerkers voorzien wij een lunchpakket en een drankje en een ‘Kom op tegen kanker T-shirt’ of batch. 

Meer informatie: Dienst vrije tijd (Griet Janssens - T 015/51 11 45 - optie 4 – e-mail: vrijetijd@boortmeerbeek.be)  

WIELERWEDSTRIJD PRIMUS CLASSIC IMPANIS-VAN PETEGEM – ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 

Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van de Primus Classic Impanis - Van Petegem, een 
wielerwedstrijd met een uitgebreid internationaal deelnemersveld. De finishlijn van deze wedstrijd, met start in 
Brakel, ligt aan de brouwerij Haacht aan de Provinciesteenweg. De aankomst is voorzien rond 16.30 uur. 

Deze wedstrijd is op korte tijd uitgegroeid tot een heuse topper en werd door de UCI opgewaardeerd tot een 
wedstrijd ‘buiten categorie’. De namen van de winnaars van de voorbije edities, namelijk André Greipel, Sepp 
Vanmarcke, Greg Van Avermaet, Sean De Bie en Fernandio Gaviriar, illustreren voldoende de uitstraling van de 
Primus Classic Impanis – Van Peteghem. 

Wielertoeristen kunnen deze dag zelf deelnemen aan de Primus Classic Cyclo, georganiseerd door Golazo. Er 
worden drie afstanden voorzien (65 km, 98 km en 135 km). 

Meer informatie: www.sport.be/primusclassic/2017 

DIGI-VORMING ‘ONLINE INFO OPSLAAN’ – DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017 

Hoe en waar kan je online informatie opslaan? Je ontdekt de mogelijkheden van opslagplaatsen als dropbox, 
icloud en onedrive. 

Voor digi-vormingen betaal je als HaBoBIB-lid 5,00 EUR en als niet-HaBoBIB-lid 10,00 EUR. Je inschrijving is pas 
definitief na contante betaling in de bibliotheek. Doe dit snel na bevestiging van je online-inschrijving. Deze 
vorming vindt plaats in de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek op dinsdag 12 september 2017 van 9.30 uur 
tot 12.30 uur. Zodra de digi-vorming in de voormiddag volzet is, organiseren we ook een namiddagsessie (13.30 
uur – 16.30 uur). Let op! Per sessie kunnen maximum 12 personen deelnemen. 

Meer informatie en inschrijvingen: HaBoBIB (T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be –  
www.habobib.bibliotheek.be)  
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VOORLEESMOMENTEN IN DE BIB – WOENSDAG 13 SEPTEMBER EN ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2017 

Hoe heerlijk: een rustpuntje in een drukke dag. Even zitten, luisteren en genieten... Voor kinderen van 3 tot 6 jaar 
zijn er regelmatig voorleesmomenten in de bib. De volgende momenten vinden plaats op woensdag 13 
september 2017 van 14.30 uur tot 15 uur in de HaBoBIB-vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 57) en op zaterdag 
23 september 2017 van 10.30 uur tot 11 uur in de vestiging in Boortmeerbeek.  

Deelname is gratis maar vooraf even inschrijven is wel wenselijk. Voor de sessie in Haacht en Boortmeerbeek kan 
dit via de website van HaBoBIB: www.habobib.bibliotheek.be kiezen voor activiteiten. 

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be –  www.habobib.bibliotheek.be)  

IS ER EEN DOKTER IN DE BIB? – WOENSDAG 13 SEPTEMBER EN DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017 

Doet jouw computer niet wat jij wil? Loopt hij traag, hou je de virussen maar niet buiten, slaat Windows compleet 
tilt? Kom dan langs bij de PC-dokter van HaBoBIB met jouw persoonlijke ICT-vragen en  problemen. Je kan bij hem 
op spreekuur op woensdag 13 september 2017 van 17.30 uur tot 20 uur in het OLC-café in de bibliotheekvestiging 
van Haacht en op dinsdag 19 september 2017 van 17.30 uur tot 20 uur in de bibliotheekvestiging van 
Boortmeerbeek. Een afspraak maken is niet nodig en wat het helemaal leuk maakt: een PC-doktersvisite is 
helemaal gratis!   

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be –  www.habobib.bibliotheek.be)  

MAANDAG 18 SEPTEMBER 2017 – START CURSUS ‘ENGELS VOOR BEGINNERS’ 

Je wil al lang Engels leren en hebt nog nooit Engelse les gevolgd? Je twijfelt omdat je nog geen enkele basiskennis 
hebt van de nieuwe taal en geen ervaring hebt met studeren? Bij CBE Open School kan je een beginnerscursus 
volgen. 

Je leert: 

 een kort gesprek voeren 
 basiswoordenschat en uitspraak 
 je schrik overwinnen om te praten 
 oefenen in de praktijk in dagdagelijkse situaties. 

Deze cursus wordt gegeven tijdens de schoolmaanden in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek, telkens op 
maandag van 13 uur tot 16 uur. Dus tijdens de schoolvakanties is er geen les. Men werkt telkens in kleine groepen 
van 6 tot 15 personen. De cursussen zijn gratis, alleen de kopiekosten moet je betalen. 

Meer informatie en inschrijvingen: CBE Open School (T 016/60 75 75 - haacht@cbeopenschool.be) 

SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017 

Op donderdag 21 september 2017 kunnen alle 50-plussers in een recreatieve sfeer mee gaan sportelen in 
Blankenberge. Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen, petanque, minigolf, golfbiljart en 
kubben. Dit jaar kan je ook een ganse dag een fiets huren om zonder begeleiding op pad te gaan. Dit kost 5,00 
EUR extra. 

Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan de sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in Blankenberge om 17 uur met de 
bedoeling rond 19 uur terug thuis te zijn. De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR (deelname, bus, broodjesmaaltijd 
met soep en verzekering). Inschrijven kan in het gemeentehuis tot 15 september 2017.  

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

KERMIS BOORTMEERBEEK – VAN ZATERDAG 23 SEPTEMBER TOT EN MET DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 

Op de Dorpplaats en de parking van het gemeentehuis zorgen een twintigtal kermisattracties voor vertier. 
Muziekliefhebbers kunnen op zaterdagavond 23 september 2017 op de parking van het gemeentehuis vanaf 
19.30 uur genieten van gratis optredens van  Partydust DC en van Silicon Carne. 

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

MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 – START VORMING ‘INLEIDING IN DE DIGITALE FOTOGRAFIE’ 

Heb je thuis een digitaal fototoestel, maar weet je niet goed hoe je dat moet gebruiken? Wil je de handleiding 
eindelijk eens helemaal doorworstelen en basisbegrippen als focus, sluitertijd en diafragma begrijpen en 
toepassen? In deze inleidende cursus leer je stap voor stap je camera kennen en voorspellen welke instelling welk 
resultaat zal geven. Voortaan ga je voor meer dan de automatische stand! We combineren praktijkopdrachten 
met theorie. Er is veel ruimte voor vragen en bespreking van foto's. 

De vorming ‘Inleiding in de digitale fotografie’ vindt plaats in het GC Den Bussel (Haachtsebaan 54, 3140 
Keerbergen). De lessenreeks, die vijf sessies telt, start op maandag 25 september 2017 om 19.30 uur. Elke les 
loopt tot ongeveer 22.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 58,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 
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DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 – START VORMING ‘BEGINNERSCURSUS PC EN INTERNET’ 

ls werken met de pc nieuw voor jou? Deze cursus maakt je wegwijs! Van het hanteren van de muis tot werken op 
het bureaublad en het ordenen van bestanden in mappen. Je leert een eenvoudig briefje opmaken en hoe je 
teksten en foto's opslaat op een USB-stick. Je maakt kennis met Windows 10 (vensters). Zo, nu ben je klaar om 
allerlei documenten aan te maken zoals brieven en recepten. Deel twee gaat over internet en hoe je met een 
simpele muisklik een schat aan informatie opvraagt, filmpjes bekijkt, een route of een reis plant. En ben je klaar 
om te e-mailen met de andere kant van de wereld? 

De vorming ‘Beginnerscursus PC en Internet’ vindt plaats in het Cultuurhuis Oude Postorie.  
De lessenreeks, die vijf sessies telt, start op dinsdag 26 september 2017 om 19.30 uur. Elke les loopt tot ongeveer 
22 uur. De deelnameprijs bedraagt 58,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

TOT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017 - GEZONDHEIDSWANDELING 

Nog tot het einde van de maand september kan je opnieuw aan een gezondheidswandeling deelnemen. Deze 
wandeling, ditmaal in Schiplaken, is ongeveer vijf kilometer lang. Langs het parcours vind je tien borden met 
telkens vijf vragen over gezondheid, voeding, beweging, enz. Ieder vragenbord bevat vijf vragen voor 
volwassenen en één vraag voor kinderen. Voor de deelnemers die deze vragen het best beantwoorden, is er een 
leuke prijs. Kortom, je wordt er niet alleen gezonder, maar ook slimmer van. 

Een routebeschrijving en deelnemingsformulier kan je bekomen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

NATIONAAL NUMMER 1722 VOOR NIET-DRINGENDE OPROEPEN NAAR DE BRANDWEER  

Op 1 augustus 2017 lanceerde de FOD Binnenlandse Zaken het nationaal nummer 1722 dat bedoeld is voor niet-
dringende oproepen naar de brandweer. Het doel van het project 1722 is om de inkomende oproepen anders te 
organiseren zodat de 112-oproepen een voorkeurbehandeling kunnen krijgen. 

Bij noodweer krijgen de noodcentra 112 op zeer korte termijn een groot aantal oproepen te verwerken 
betreffende incidenten die door de burger als dringend worden ervaren maar waarbij de onmiddellijke 
tussenkomst van de brandweer niet strikt vereist is (in die zin dat ze niet levensreddend zou zijn) en gegeven de 
omstandigheden (noodweer) bovendien niet mogelijk. 

Het gevolg is echter dat de oproepen voor situaties waar echt dringende noodhulp is vereist, vaak te lang in wacht 
moeten staan op de lijnen 112 en 100.  

Om dit probleem op te lossen wordt een apart nummer ingevoerd, namelijk 1722. Op dit nummer zullen –
voorlopig enkel ten tijde van hevig(e) wind/regen/stormtij/onweer – de oproepen voor niet-dringende 
brandweerhulp worden afgehandeld zodat de noodnummers 112 en 100 voorbehouden kunnen blijven voor de 
echte noodgevallen. 

Belangrijk :  
 1722 dient niet om sneller te worden geholpen bij stormschade of wateroverlast, maar wel om het 

noodnummer 112 vrij te maken voor dringende oproepen 
 De brandweer doet al het mogelijk om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Als 

je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.  
 Bel enkel  112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt. Als 

je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet 
verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen. 

 Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht om 
een brandweerinterventie voor wateroverlast en/of stormschade aan te vragen.  

Meer informatie: Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost (T 016/31 72 11) 

 
 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Karin Derua – Remi Serranne – Steven Michiels –  
Annick DeKeyser – Hans De Locht – Willy Cornelis 

Michel Baert 

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. 
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