
________________________________________________________________________________________________ 

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 23 oktober 2017 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt de agenda van de 
gemeenteraad ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de 
gemeente (www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 26 oktober 2017 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT LEGT WERFRESERVE AAN VOOR BEGELEIDERS  

De buitenschoolse kinderopvang Ravot is op zoek naar begeleiders (deeltijds) voor snelle indiensttreding en 
maakt tegelijk ook werk van de aanleg van een werfreserve. 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. 

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 & Gezin. Deze 
vind je op http://www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies/sector-en-partners/door-andere-
organisaties/kinderopvang/.  

Je behaalt binnen het jaar de gevraagde kwalificaties. Dit kan op verschillende manieren: via een diploma, een 
ervaringsbewijs, certificaat. Er zijn zowel mogelijkheden in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs. Meer 
weten over de nodige kwalificaties: https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/personen-
in-de-opvang/kwalificaties-en-attesten/default.jsp 

Het OCMW biedt voor deze functie een contractuele aanstelling, maaltijdscheques (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 van bepaalde duur en 
vervangingscontracten. Het geïndexeerd bruto maandsalaris voor een halftijdse begeleider ligt tussen 927,34 EUR 
en 1.589,74 EUR. 

Je kan het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving bekomen via www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures 
of via het onthaal van het OCMW, Heverplein 12, 3191 Boortmeerbeek (T 015/51 11 65 – 
vacatures@ocmwboortmeerbeek.be). 

Je bezorgt het inschrijvingsformulier en/of je CV samen met een kopie van je diploma uiterlijk op 20 oktober 2017 
aan Willy Cornelis, voorzitter, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek. De selecties vinden plaats op donderdag 26 
oktober 2017 om 9.15 uur op BKO Ravot (Ravesteinstraat 84). De geslaagde kandidaten worden opgenomen in 
een werfreserve van één jaar en kunnen worden opgeroepen voor een contract van bepaalde of onbepaalde duur 
of vervangingscontract. 

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

EERSTE HULP BIJ (ONLINE)-ONGEVALLEN – WOENSDAG 11 OKTOBER EN DINSDAG 17 OKTOBER 2017 

De PC-dokter ziet door de draden de verbinding nog. Hij houdt weer spreekuur op de volgende momenten: op 
woensdagavond 11 oktober in het OLC-café in Haacht en dinsdagavond 17 oktober in de bib van Boortmeerbeek, 
telkens tussen 17.30 uur en 20 uur. Breng je tegendraadse toestel mee. Dit alles is gratis, zelfs een afspraak 
maken is niet nodig! 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  
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VOORLEESMOMENTJES IN DE BIB – WOENSDAG 11 OKTOBER EN ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 

Hoe heerlijk: een rustpuntje voor kinderen van 3 tot 6 jaar in een drukke dag. Even zitten, luisteren en genieten... 
Dit kan op woensdag 11 oktober 2017 van 14.30 uur tot 15 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 57) en op zaterdag 28 oktober 2017 van 10.30 uur tot 11 uur in de vestiging van Boortmeerbeek. 
Interesse? Schrijf je in via http://www.habobib.bibliotheek.be/documents/activiteiten-test.xml?lang=nl. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

LEZING ‘VAN BRABBELEN TOT BABBELEN’ – DONDERDAG 12 OKTOBER 2017 

Voor alles heb je taal nodig. Om je te uiten, te communiceren, nieuwe dingen te leren. Taal komt niet vanzelf 
maar moet gestimuleerd worden. Karen Torfs (CTO Leuven) staat met jullie stil bij de vraag hoe een kind taal 
verovert en je krijgt tips hoe je je kind kan helpen bij het eigen maken van taal. ‘Van brabbelen tot babbelen’ 
vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017 om 20 uur in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. Deelname is 
gratis maar vooraf inschrijven via www.habobib.bibliotheek.be is wel noodzakelijk. 

DIGI-VORMING ‘NUTTIGE APPS VOOR TABLET EN SMARTPHONE’ – VRIJDAG 13 OKTOBER 2017 

Weet je al wat van apps of volgde je onze vorige vorming rond dit thema? Dan is deze vorming op vrijdag 13 
oktober 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 57) iets voor jou.  

Heb je interesse? Schrijf dan in via http://www.habobib.bibliotheek.be/documents/activiteiten-test.xml?lang=nl. 
Wees er tijdig bij want er is plaats voor slechts 12 deelnemers. 

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 cash-betaling in de bib. Doe dit snel na bevestiging van je online-inschrijving. Zodra de digi-vorming in 
de voormiddag volzet is, organiseren we ook een namiddagsessie (13.30 uur – 16.30 uur). 

NACHT VAN DE DUISTERNIS – ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 

Indien je vanuit de ruimte ’s nachts naar de aarde zou kunnen kijken, dan valt Vlaanderen meteen op als een 
lichtgevende driehoek. Dat komt omdat Vlaanderen de meest verlichte regio in de wereld is. Astronauten 
noemen ons land ‘Bright Belgium’. De schaduwzijde is dat onze regio zeer sterk te lijden heeft onder lichthinder 
en lichtvervuiling. Deze hinder wordt veroorzaakt door verschillende bronnen en neemt diverse vormen aan. 

Elke maand verschijnen er nieuwe studies die de impact van deze lichtvervuiling aantonen op dieren en 
plantenrijk, maar ook op de gezondheid van de mens. Daarnaast staat het verkeerd gebruik van licht ook gelijk 
aan heel veel energieverspilling. In het kader van het klimaatactieplan is het dan ook een belangrijk punt om in de 
toekomst meer rationeel met licht om te springen. 

Tijdens de Nacht van de Duisternis op zaterdag 14 oktober 2017 willen we de nachtelijke omgeving en de hemel 
volledig tot hun recht laten komen. De actie wordt georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, Preventie 
Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS).  

Natuurpunt Boortmeerbeek, in samenwerking met de gemeentelijke milieu-adviesraad, nodigt iedereen uit op 
een avondwandeling. Samen trekken we het bos en de velden in om te genieten van de ruimte, de hemel, de 
sterren en het leven en geluid van het nachtelijke bos. Dus haal uw laarzen (of stevige stapschoenen bij droog 
weer) maar uit de kast! Samen koesteren we het donker. Uw zaklantaarn kan u bijgevolg thuis laten. Onderweg 
kan u – als het weer het toelaat – sterren kijken met een telescoop.  

Deze wandeling heeft plaats op zaterdag 14 oktober 2017. De start is voorzien om 20 uur aan de parking van het 
gemeentehuis, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek. Deelname is gratis. Iedereen is welkom! 

Meer informatie: milieudienst (T 015/51 11 45-optie 2 of milieudienst@boortmeerbeek.be)  

SIMPLIFY LIFE: HOE BEGIN JE ERAAN? – DINSDAG 17 OKTOBER 2017 

Zin om je leven te vereenvoudigen? Tijdens deze workshop leer je hoe je dat doet. Leven met minder eigen 
spullen maar minstens evenveel comfort én extra sociaal contact is mogelijk! Al gehoord van autodelen, 
voedselteams, samentuinen, geef- of boekenruilkasten, LETSgroepen, Repair Cafés of fietskeukens? Benieuwd 
naar de initiatieven in je buurt of hoe je er zelf één opstart? Je komt het allemaal te weten.  

Vormingplus Oost-Brabant biedt deze workshop gratis aan op dinsdag 17 oktober 2017 van 19.30 uur tot 22 uur 
in het cultuurhuis ‘Oude Pastorie’ in Hever. Vooraf inschrijven voor Simplify Life, waaraan 20 personen kunnen 
deelnemen, is wel noodzakelijk. 

Inschrijven: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING – VRIJDAG 20 OKTOBER 2017 

Vandaag fietst, tramt, treint en bust heel jeugd bewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -
sjaaltjes door het land. Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit 
inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.  
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Ook dit jaar zal er in Boortmeerbeek voor de tweede maal samen gevierd, gegeten, gezongen, geroepen... maar 
vooral gespeeld worden. Op Dag van de Jeugdbeweging spelen de vier Boortmeerbeekse jeugdbewegingen 
opnieuw samen: Chiro Anto, KLJ Schiplaken, Scouts & Gidsen Boortmeerbeek en Scouts & Gidsen Hever-
Schiplaken zetten samen hun schouders onder de feestdag voor al hun (oud-)leden. 

Kom na schooltijd tussen 16.30 uur en 18.30 uur naar de sporthal van Boortmeerbeek en beleef er een jeugdige 
dag gratis vol plezier en lekkers. 

Inschrijven: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be vóór 13 oktober 2017 

GARAGEVERKOOP BIBLIOTHEEK – ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 

Schoon schip in de bib! Dit is je kans om je thuis‐ of je klasbib uit te breiden. De bib verkoopt haar afgevoerde 
boeken aan 1,00 EUR per stuk. Maar afgevoerd is nog niet afgeschreven… Ga op zaterdag 21 oktober 2017 tussen 
9.30 uur en 12 uur langs in de HaBoBIB-vestiging Boortmeerbeek en laat je gaan! 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

DIGITALE WEEK – 23 TOT EN MET 25 OKTOBER 

In het kader van de Digitale Week organiseert HaBoBIB een hele rits activiteiten: 

 infosessie digitaal lezen – maandag 23 oktober 2017 (10 u) – vestiging Boortmeerbeek 
Digitaal lezen breekt door in Vlaanderen. Ilse Depré bekijkt met jou het aanbod van digitale kranten, tijdschriften 
en (kinder-)boeken en de diverse toestellen waarmee je elektronisch kan lezen. Je kan ook enkele e-readers en 
tablets uitproberen. E-reader, tablet of smartphone mag je meebrengen. 

 workshop 3D  modelleren en printen – dinsdag 24 oktober 2017 (10 u) – vestiging Haacht  
Ben je nieuwsgierig naar 3D-printen? Dan biedt deze workshop een mooie introductie. Je maakt kennis met een 
3D-tekenpakket waarmee 3D-modellen kunnen worden gecreëerd vooraleer ze met 3D-printers worden geprint. 

 workshop pop-up, ontwikkel een 3D-strip – woensdag 25 oktober 2017 (14 uur – 16.30 uur) – vestiging 
Boortmeerbeek 

Je maakt niet zomaar een stripboek. Nee. Je maakt er eentje waar beweging in zit. Vanuit een eigen verzonnen 
verhaal ontwerpen we een stripverhaal dat we met eenvoudige technieken uitbouwen tot een 3D-pop-up-boek. 
Bij iedere bladzijde die je omdraait, vouwen personages en decor zich uit. Zelf meebrengen: schaar en lat.  
Deze wokshop is bedoeld voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. 

Deelname aan deze activiteiten is gratis, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan via 
http://www.habobib.bibliotheek.be/documents/activiteiten-test.xml?lang=nl. Wees er snel bij want de plaatsen 
zijn steeds beperkt. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

VAKANTIEOPVANG IN RAVOT – VAN MAANDAG 30 OKTOBER TOT EN MET VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 (NIET OP 1 NOVEMBER!) 

Er zijn 26 letters in ons alfabet. Je hebt ze in alle vormen en maten. Je kan er heel gewone dingen mee doen zoals 
lezen, toneel spelen, raadsels oplossen, briefpapier maken, poppenkast spelen, collages maken, … Maar op Ravot 
doen we ook eens graag iets anders met letters: we zetten een geheim agent in om boodschappen te ontcijferen, 
een kok om letterkoekjes te maken, een professor die een letterspelletjes marathon organiseert, een avonturier 
die op letterzoektocht gaat, … 

Daarnaast zorgen we voor fijne speelhoeken: bouwhoek, buitenkeuken, fietsparcours, zandbakken, kampen,... en 
specifieke speelhoeken in het thema “Letterpret”. 
Kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar kunnen in Ravot terecht. De kostprijs hangt af van de duur van de 
aanwezigheidsduur van je kind: 

 minder dan 3 uur: 4,00 EUR 
 tussen 3 en 6 uur: 6,00 EUR 
 vanaf 6 uur: 11,20 EUR voor de hele dag 

Bij een gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting toegestaan. Inschrijven 
doe je online via www.i-school.be. Let op! Dit kan enkel als jouw kind al geregistreerd is bij Ravot.  
Hou er ook rekening mee dat op woensdag 1 november 2017 Ravot gesloten is en er die dag dus geen opvang is! 

Meer informatie:  Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 80 - www.ravot.be) 

SKIHAPPENING LANDGRAAF – DINSDAG 31 OKTOBER 2017 

In samenwerking met sportregio Noord gaan we ook dit jaar de skilatten of snowboard aanbinden en de koude 
trotseren op de indoor skipiste te Landgraaf in Nederland. Deze activiteit is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 
jaar. Zowel beginners als de ervaren sneeuwfanaten komen hier aan hun trekken. De deelnemers worden in 
verschillende niveaugroepen verdeeld en nadien kan de sneeuwpret beginnen. 

Om deel te nemen betaalt men 30,00 EUR (incl. vervoer, verzekering, toegang en materiaal). Lunchpakket en 
aangepaste kledij moet men zelf voorzien. Er snel bij zijn is de boodschap, want omdat dit een activiteit is 
waaraan meerdere gemeenten deelnemen zijn er voor Boortmeerbeek slechts 12 plaatsen beschikbaar. 

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

Inschrijven: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/ 
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KERSTMARKT - DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 

In combinatie met de wekelijkse markt organiseert het gemeentebestuur op donderdag 21 december 2017 in het 
centrum van Boortmeerbeek opnieuw een kerstmarkt. Aan deze kerstmarkt kan iedereen deelnemen: 
verenigingen, marktkramers, zelfstandigen, hobbyisten, kunstenaars, enz. Deelnemers moeten wel zelf instaan 
voor de opbouw en inrichting van hun standplaats. Elektriciteit is ter plaatse wel beschikbaar. 

De aanvang van de markt is voorzien om 13 uur, het einde uiterlijk om 23 uur. Deelname is gratis, maar om een 
standplaats te bekomen is vooraf inschrijven wel noodzakelijk. Inschrijven kan via  

www.boortmeerbeek.be/kerstmarkt-21-december-2017-inschrijfformulier. 

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

VANAF ZATERDAG 27 JANUARI TOT ZATERDAG 31 MAART 2018 - GEZINSZWEMMEN 

We organiseren 10 zwemlessen voor kinderen vanaf 3 jaar in het zwembad van Tremelo, Veldonkstraat 3 (naast 
het gemeentehuis), telkens op zaterdag van 13 uur tot 14 uur. 

Er zijn drie categorieën: 

→ categorie 1: watergewenning 

→ categorie 2: zwemles (vanaf 4 jaar) 

→ categorie 3: vervolmaking 

In de deelnameprijs zijn de toegang tot het zwembad en de leraarsvergoeding inbegrepen. Eventueel vrij 
zwemmen of toegang van ouders en begeleiders tot het zwembad zijn ter plaatse en per beurt te betalen. De 
zwembadverantwoordelijke en de gemeente houden toezicht op de toegang en het zwemmen. 

De deelnameprijs bedraagt 40,00 EUR voor 10 lessen. Er is plaats voor maximum 30 deelnemers. Inschrijven kan 
via volgende link: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be 

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

SCHRIJF NU JOUW GEDICHT VOOR GEDICHTENDAG! 

Naar aanleiding van de Gedichtendag op  25 januari 2018 nodigen wij onze inwoners uit om hun dichterlijke talenten voor 
even in de schijnwerpers te zetten en een gedicht te schrijven met een knipoog naar het thema ‘Theater’. Poëzie en 
theater, er zijn tijden geweest dat er nauwelijks verschil tussen de genres was. Poëzie kent een lange orale traditie en 
werd dus vaak ten gehore gebracht ten overstaan van een publiek. Dat zagen we al bij klassieke Griekse toneelschrijvers 
als Sophocles en Euripides en dat loopt via Shakespeare, Lessing, Strindberg, Ibsen, Brecht, Beckett en Claus door tot in 
onze dagen. Ook in de uitvoeringspraktijk van tegenwoordig lijken beide literaire vormen weer meer naar elkaar toe te 
groeien. Menig dichter is op het podium aan te treffen. De ’spoken word artist’en de ’slam poet‘ zijn daar van nature te 
vinden, maar ook de op papier publicerende dichter schuwt het podium niet langer.  

Alle ingezonden gedichten zullen verspreid worden in verschillende sociale media en poppen-up op verschillende 
openbare plaatsen in onze gemeenten. Tot uiterlijk maandag 20 november 2017 kan je jouw gedicht(en) insturen naar 
vrijetijd@boortmeerbeek.be of bezorgen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.  

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

SUBSIDIES VOOR INSTELLINGEN DIE JONGEREN MET EEN BEPERKING OPVANGEN 

De gemeente Boortmeerbeek verleent jaarlijks een subsidie aan instellingen die in de gemeente Boortmeerbeek 
gedomicilieerde jongeren met een beperking in residentieel verband buiten het regulier onderwijsnet opvangen 
en begeleiden. Deze regeling geldt ook voor niet-ontvoogde meerderjarigen met een beperking. 

De instellingen die in 2016 hiervoor reeds een subsidie ontvingen, worden door de gemeente rechtstreeks 
gecontacteerd zodat de betrokken families hiervoor niets moeten ondernemen.  

Indien u in het verleden echter nog geen aanvraag deed en meent dat de instelling waar de jongere wordt 
opgevangen, voor deze subsidie in aanmerking komt, kan u tot 1 december 2017 het gemeentebestuur hierover 
contacteren. 

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

 

 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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