
________________________________________________________________________________________________ 

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 28 september 2015 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 gemeenteraadscommissie financiën, waarop de rekening van het dienstjaar 2014, zal worden besproken, komt 
samen op donderdag 24 september 2015 om 20 uur (en niet om 19 uur zoals gebruikelijk). 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 22 oktober 2015 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

BOORTMEERBEEK FEEST! – ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015 

De ideale manier om op de hoogte te zijn van het vrijetijdsgebeuren in de gemeente is het brengen van een 
bezoekje aan Boortmeerbeek Feest! dat op zondag 6 september 2015 in en rond de sporthal wordt georganiseerd. 
Programma: 
 13.30 uur: vertrek begeleide wandeling en fietstocht, begeleid door respectievelijk wandelclub Tornado en 

WTC Niels Albert Bike Club 
 13.30 uur: jeugdvoetbalwedstrijd KRC Boortmeerbeek - KFC Hever 
 14 uur: petanquetornooi 
 vanaf 14 uur: 

o doorlopend verenigingenmarkt: een 30-tal lokale verenigingen stellen zichzelf en hun werking voor 
o kinderanimatie met springkastelen, (ballonnen)clowns, gekke kapsels, grime, enz. 

 vanaf 15 uur: optredens op het podium van o.a. Koninklijk Harmonie De Eendracht (15 uur) en Koninklijke 
Fanfare Albert (16.30 uur) 

 18 uur: einde 

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

START WERKEN HERAANLEG ASTSTRAAT 

De aanleg van de Aststraat aan de overzijde van de spoorweg ter hoogte van het station, kaderend in de uitbouw 
van de Mouterijsite, zal een aanvang nemen vanaf half september 2015. Daarmee wordt voor geruime tijd de 
parking van het station onbereikbaar. Om de mogelijke verkeersoverlast in de buurt te beperken, neemt het 
gemeentebestuur volgende tijdelijke maatregelen.  

In de eerste plaats worden de weggebruikers gewezen op de parkeermogelijkheden aan de sporthal en aan het 
kerkhof om er hun voertuig te parkeren. Daarnaast zal in de wijk over het station eenrichtingsverkeer worden 
ingesteld worden gaande van de Sint-Adriaanweg over de Lange Bruul naar de Nieuwe weg. Aan de onpare zijde 
van deze straten wordt daarbij een parkeerverbod ingesteld. 

De duur van de werken wordt momenteel ingeschat tot april 2016. 

FITGYM – VANAF VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2015 

Vanaf vrijdag 4 september 2015 kunnen 50-plussers terecht voor lichte onderhoudsgym in de gemeentelijke 
sporthal. Iedereen kan hiermee starten, de oefeningen zorgen immers niet voor extra belasting van het lichaam 
en volgen elkaar in een aangepast tempo op. 

De hele reeks bestaat uit tien lessen, telkens op vrijdag van 9.30 uur tot 10.30 uur. De deelnameprijs voor de 
ganse reeks bedraagt 10,00 EUR. Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens/Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 - 
vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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KERMIS HEVER – VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER TOT EN MET MAANDAG 7 SEPTEMBER 2015 

Enkele kermiskramen in het centrum van Hever geven het einde van de vakantieperiode een feestelijk tintje. 

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

OPENDEURDAG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT – WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2015 

Ravot verwelkomt graag alle ouders en kinderen van 14 uur tot 17uur. Ken je Ravot nog niet? Kom gerust langs 
voor informatie en een rondleiding. Ken je Ravot al? Kom dan mee spelen samen met je ouders. Je vindt Ravot in 
de Ravesteinstraat 84. Wij voorzien veel spelgenot (springkastelen, Vlaamse kermis…)! 

Meer informatie: Buitenschoolse kinderopvang Ravot (T 015/50 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be -  
www.ravot.be) 

INFOSESSIE ‘ONLINE SOLLICITEREN’ – WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2015 

In deze infosessie, die door HaBoBIB wordt georganiseerd, tonen we enkele interessante nieuwe media voor wie 
binnenkort afstudeert en snel werk wil zoeken. We bekijken bekende en minder bekende websites en apps met 
vacatures. Daarna gaan we dieper in op sites en tools om je vaardigheden en competenties uit te breiden. 
Tenslotte bekijken we onze eigen online aanwezigheid als sollicitant. Hoe scherm je je facebookprofiel en andere 
sociale media af zodat die gênante foto’s verborgen blijven? En hoe kunnen tools zoals LinkedIn, Twitter en blogs 
ons CV online versterken? Tussendoor bekijken we ook enkele originele voorbeelden om jezelf als werkzoekende 
in de kijker te zetten. 

Deze infosessie vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) en richt zich in eerste instantie 
naar deelnemers vanaf 17 jaar, maar uiteraard zijn ook laatstejaarsstudenten welkom. Deelname is gratis, maar 
vooraf inschrijven via www.habobib.bibliotheek.be is aan te raden. Inschrijven kan ook telefonisch of in de 
bibliotheek zelf. De sessie start om 14 uur en eindigt rond 16 uur. 

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

REGIONALE SPORTDAG VITA-MIN – DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 

Reeds voor de 12e keer wordt de sportdag Vita-min, een sportdag voor volwassen mentaal gehandicapten, 
georganiseerd te Rotselaar. De deelnemers kunnen kiezen uit een uitgebreid sportprogramma: dans, 
huifkarrentocht, trampolinespringen, volkssporten, new games, petanque, vlottentocht,… De sportdag wordt 
afgesloten met een discoparty.  

Individuelen kunnen inschrijven, samen met een begeleider. Deze sportdag vindt plaats in de Sportoase De 
Meander, Vakenstraat 18 te 3110 Rotselaar. De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR en kan ter plaatse worden 
betaald. 

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

WORKSHOP ‘MEERSTEMMIG ZINGEN VOOR BEGINNERS – DONDERDAG 10 SEPTEMBER EN DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015 

Deze a-capellazangreeks staat open voor iedereen die graag zingt of dat wil uitvissen. Je zingt liederen uit een 
breed repertoire van wereldmuziek. Alle arrangementen zijn prettig en toegankelijk en nodigen je uit je eigen 
stemcapaciteiten ten volle te ontdekken. Je start met een rustige stemopwarming en stretching van je lichaam, 
waarna we afstemmen op de klank van de groep. Muziek kunnen lezen is niet nodig, alle arrangementen worden 
aangeleerd op het gehoor, dus zonder partituur. Alle stemmen zijn welkom: hoog en laag. 

‘Meerstemmig zingen voor beginners’ vindt plaats op donderdag 10 september en 17 september 2015 telkens 
van 19.30 uur tot 22 uur in het cultuurhuis de Oude Pastorie (Ravesteinstraat 21). Deelnemen kost 26,00 EUR. Je 
kan inschrijven via www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

VEERTIENDAAGSE VAN DE VEILIGHEID – 12 SEPTEMBER TOT 27 SEPTEMBER 2015 

Van 12 tot 27 september 2015 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’” plaats. Jaarlijks zet de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode in op het belang van brandveiligheid in de woning. Dit 
jaar focust de nieuwe editie van de 14-daagse – net zoals vorig jaar – op het thema: Elke minuut telt! Dit omdat 
het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan niet genoeg benadrukt kan worden.  

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 3 Belgen nooit denkt aan brandveiligheid. 1 op 10 Belgen vindt een rookmelder niet 
belangrijk. 4 op 10 onderhoudt de rookmelder niet. Verder beschikt slechts 15% van de ondervraagden over een 
vluchtplan. Daarnaast vielen in 2014 minstens 69 dodelijke slachtoffers tijdens of als gevolg van branden in 
woningen. 

Ook dit jaar weer draagt de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost zijn steentje bij om zoveel mogelijk mensen 
bewust te maken van het belang van rookmelders en een vluchtplan in geval van brand. Als het brandt in een 
woning, is het belangrijkste dat heel de familie zo snel mogelijk wakker wordt gemaakt. Je wordt immers niet 
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vanzelf wakker van een brand want tijdens de slaap ruik je niets. Rookmelders vervangen ‘s nachts dus je ogen en 
oren en waarschuwen je op tijd. Elke minuut telt! 

Plaats dus voldoende rookmelders. Denk aan de plaatsen met de voornaamste brandrisico’s in huis, bijvoorbeeld 
aan de wasplaats met de wasmachine en vooral de droogkast. Maar ook in de leefruimte staan verschillende 
toestellen die ’s nachts blijven aanstaan, bijvoorbeeld het toestel voor de digitale televisie of de modem/router, 
enz.  

Laat je zeker niet ontmoedigen door het design van een rookmelder. Er bestaan verschillende modellen op de 
markt waarvan er zeker wel een is die bij de inrichting van je huis past. De levensduur van de batterij van een 
rookmelder is ook zeer belangrijk. Er zijn verschillende modellen beschikbaar waarvan de batterij tot tien jaar 
meegaat.  

Heb je al rookmelders thuis? Fantastisch! Test ze regelmatig en denk eraan ze af te stoffen. Een rookmelder gaat 
zowat tien jaar mee, omdat hij je na die tijd minder goed zal beschermen. 

Belangrijke tips voor een rookmelder in de woning: 

 Plaats in elke kamer een rookmelder 
 In de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op vals alarm. Voorzie daarom een rookmelder in 

de omgeving van deze plaatsen 
 Installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant 
 Test je rookmelders één keer per maand door op de testknop te drukken 
 Houd je rookmelders stofvrij 
 Vervang de rookmelders om de tien jaar 

Denk na over een vluchtplan en maak een vluchtplan! Bij brand heb je maar drie minuten om buiten te geraken. 
Denk op voorhand met de hele familie na wie in zo’n geval wat gaat doen (bvb. wie neemt de kinderen mee), 
langs waar je buiten kunt, waar de sleutel hangt,… Op het moment zelf is er geen tijd om na te denken: elke 
minuut telt! 

Meer informatie: www.speelnietmetvuur.be. 

VERTELCONCERT ‘EN HET KLINKT ALS’ – WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015 

Terwijl ze zichzelf op de altviool begeleidt, vertelt Sigrid Keunen verhalen van H.C. Andersen in een eigengereide 
interpretatie. De drie verhalen worden afgewisseld met een gebarentaal-gedicht en een filosofisch gesprekje over 
geluid. 

Voor dit vertelconcert moet je op woensdag 16 september 2015 van 14 uur tot 15 uur in de HaBoBIB-vestiging 
van Boortmeerbeek zijn. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via www.habobib.bibliotheek.be is wel 
nodig. Je kan echter ook telefonisch inschrijven of rechtstreeks in de bib zelf.  

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

SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 17  SEPTEMBER 2015 

Op donderdag 17 september 2015 kunnen alle 50-plussers voor de tweede maal in een recreatieve sfeer mee 
gaan sportelen in Blankenberge. Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen,  petanque,  minigolf, 
golfbiljart en kubben. Nieuw is dat je een hele dag kan fietsen voor 5,00 EUR extra, maar dan wel zonder 
begeleiding.  

Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan de sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in Blankenberge om 17 uur. 
Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd tot woensdag 9 september 2015. De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR. In 
dit bedrag is de deelname aan de sporteldag, het busvervoer, broodjesmaaltijd met soep en de verzekering 
inbegrepen.  

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens/Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 - 
vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

PLANTJESVERKOOP ‘KOM OP TEGEN KANKER’ – DONDERDAG 17 SEPTEMBER EN ZATERDAG 19  SEPTEMBER 2015 

De jaarlijkse azaleaverkoop ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’ kent in Boortmeerbeek een mooie traditie. 
Voor de tiende keer zullen vrijwilligers zich tijdens het ‘Plantjesweekend’ inzetten om azaleaplantjes te verkopen. 
Dit jaar zijn er op 17 en 19 september 2015 verkoopacties gepland op de wekelijkse markt, aan Okay, en AD 
Delhaize. Toch kunnen we nog steeds enkele helpende handen gebruiken.  

Daarom vragen we je om op zaterdag 19 september 2015 enkele uurtjes vrij te maken en te helpen bij de verkoop 
van de azalea’s. Laat ons weten welke uren je passen en met hoeveel personen je eventueel kan komen helpen. 
Dan schakelen wij je in op één van de verkoopstands. Voor de plantjes, het promotiemateriaal de badges en de 
affiches zorgen wij uiteraard.  

Voor alle medewerkers voorzien wij een lunchpakket en een gratis ‘Kom op tegen Kanker T-shirt’. Geef ons gerust 
een seintje indien je wil komen helpen!  

Naast dit initiatief kan je in de loop van de week voor het plantjesweekend bij verschillende handelaars van de 
gemeente reeds de azaleaplantjes kopen. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Griet Janssens – T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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SCHOLENVELDLOOP – VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015 

Op vrijdag 18 september 2015 vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats aan de sporthal van Boortmeerbeek. Alle 
lagere scholen van de gemeente nemen het tegen elkaar op per leerjaar.  De meisjes van het eerste leerjaar 
komen eerst aan de beurt om 10.30 uur, daarna volgen in volgorde de jongens van het 1ste leerjaar, meisjes 2de 
leerjaar, jongens 2de leerjaar, meisjes 3de leerjaar en jongens 3de leerjaar. Deze klassen komen allen aan bod 
tijdens de voormiddag. In de namiddag starten we opnieuw om 13.20 uur met de meisjes van het 4de leerjaar. 
Daarna volgen in volgorde de jongens van het 4de leerjaar, meisjes 5de leerjaar, jongens 5de leerjaar, meisjes 6de 
leerjaar en tot slot de  jongens van het 6de leerjaar. Kom de kinderen gerust aanmoedigen. 

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

STRAPDAG – VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015 

Op vrijdag 18 september 2015 is het opnieuw ‘Strapdag’! Op deze verkeersveilige dag gaan duizenden kinderen al 
stappend of trappend naar school! De auto blijft zoveel als mogelijk aan de kant. Hierdoor ontstaat meer ruimte 
om veilig naar school te gaan, om te bewegen, om gezond op te groeien,..... 

Ook alle scholen uit de gemeente doen mee aan de Strapdag en motiveren hun leerlingen om die dag te voet of 
met de fiets naar school te komen. We vragen dan ook aan alle weggebruikers om die dag, nog meer dan anders, 
aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van de kinderen. 

WIELERWEDSTRIJD PRIMUS CLASSIC IMPANIS-VAN PETEGEM – ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015 

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, 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 3 afstanden (50 km, 90 km en 120 km) voorzien. Meer informatie over de manier waarop je kan 
inschrijven, de deelnameprijs, enz. vind je op http://www.sport.be/primusclassic/2015/nl/ 

Graag vragen we alle aanwezigen bij deze activiteiten ook aandacht te hebben voor veiligheid. Houd kleine 
kinderen goed in het oog, zorg ervoor dat honden niet loslopen, enz. Een ongeval is snel gebeurd, maar mits de 
nodige aandacht kunnen die zeker worden vermeden.  

HERFSTJOGGING – ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015 

Zondag 20 september 2015 vindt de 18de herfstjogging plaats. De jogging van 3,5 km start om 15 uur; deze van 7 
en 10,5 km om 15.30 uur. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur aan de sporthal van Boortmeerbeek 

De deelnameprijs bedraagt voor wie vooraf inschrijft 5,00 EUR via overschrijving en na registratie op 
www.joggingclubicarus.be of 7,00 EUR voor wie ter plaatse inschrijft. 

De jogging is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats onder alle weersomstandigheden. Er zijn kleedkamers en 
er is wasgelegenheid in de sporthal. Elke deelnemer krijgt ook een aandenken. 

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

65-PLUSSERS BETALEN 50 EURO BIJ DE LIJN VANAF 1 SEPTEMBER 2015 

65-plussers reizen nog tot en met 31 augustus 2015 gratis met De Lijn. Vanaf 1 september 2015 hebben ze een 
betalend vervoerbewijs nodig.  

Ben je 65+? Dan kun je genieten van een voordelig Omnipas 65+ abonnement. Voor slechts 50,00 EUR reis je een 
jaar lang onbeperkt met alle reguliere bussen en trams van De Lijn. En je hoeft er zelfs je deur niet voor uit te 
komen als je al een MOBIB-kaart hebt. Dan krijg je van De Lijn automatisch een brief, vergezeld van een 
overschrijvingsformulier. Geld overschrijven en klaar! Maar vergeet de gestructureerde mededeling niet als je aan 
homebanking doet. 

Na de ontvangst van je betaling, plaatst De Lijn automatisch je Omnipas 65+ op je huidige MOBIB-kaart. Je 
MOBIB-kaart is immers geen vervoerbewijs op zich. Je kunt ze het best vergelijken met een bankkaart. Die kun je 
ook alleen gebruiken als er geld op je rekening staat.  

Je Omnipas 65+ wordt geactiveerd zodra je je MOBIB-kaart gebruikt na 1 september 2015. Zo simpel is het om 
makkelijk en voordelig te blijven reizen.  

Meer informatie: www.delijn.be/tarieven of  De LijnInfo (T 070/220 200 - 0,30 EUR/min) 
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