
_____________________________________________________________________________________ 

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 

De zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vinden aansluitend aan elkaar op dezelfde dag plaats. De 
volgende maal is dit op maandag 16 december 2019 vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad zijn openbaar.  Wil je graag de agenda van deze raden consulteren, 
dan kan je terecht op de website van de gemeente https://www.boortmeerbeek.be/gemeentebestuur 

DIENST GRONDGEBIEDZAKEN GESLOTEN -  DONDERDAG 5 DECEMBER 2019 

Omwille van een externe opleiding zal de dienst grondgebiedzaken op donderdag 5 december 2019 uitzonderlijk 
gesloten zijn tussen 08.30 en 12.00 uur.  

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 

Omwille van de eindejaarsfeesten zullen de gemeentelijke diensten gesloten zijn op woensdag 25 
december,donderdag 26 december, vrijdag 27 december 2019 en woensdag 1 januari 2020.  

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

MUZISCH VERTELTHEATER ‘SCHOEN ZOEKT BRIEF’ – WOENSDAG 4 DECEMBER 2019 

Het is bijna 6 december! Pikarnel logeert bij haar knotsgekke tante Domisol. Tante Domisol woont in een piepklein 
huisje, met een piepklein tafeltje, piepkleine stoelen, een piepklein fornuis en een gigantisch grote schoenenkast. 
Pikarnel is dol op schoenen! En vanavond gaat ze een schoen zetten voor de Sint. Ze mag één van tantes mooiste 
exemplaren uitkiezen. Maar wat als zij nu eens ALLE schoenen zet? Heeft ze dan wel genoeg wortels? Appels? 
Suikerklontjes? Brieven? ‘Schoen zoekt brief’ is een grappige, interactieve voorstelling voor kinderen van de 1ste, 
2de en 3de kleuterklas boordevol muzische elementen waarbij het publiek de show mee vorm geeft! Beleef de 
magische sinterklaasperiode samen met Pikarnel en een knotsgekke schoenenkast. De voorstelling vindt plaats in 
de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) op woensdag 4 december 2019 vanaf 15.15 uur. De deelname 
is gratis, maar inschrijven vooraf is aan te raden. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

SINTERKLAASMARKT – DONDERDAG 5 DECEMBER 2019  

Sinterklaas en Zwarte Piet bezoeken de wekelijkse markt op donderdag in het centrum van Boortmeerbeek. Ze 
trakteren iedereen (groot en klein) op wat zoet en lekkers! De Sint en Piet nodigen dan ook iedereen uit om hen 
even dag te komen zeggen van 14 tot 17 uur. Vergeet je verlanglijstje niet! 

DIGIVORMING ‘FOTO’S BEHEREN EN BEWERKEN’ – DONDERDAG 5 DECEMBER 2019 

Fotobeheer en fotobewerking ingewikkeld? Dat hoeft niet. In deze cursus maken we je wegwijs in de 
mogelijkheden die je computer heeft voor het beheren van je foto's. Je zal je foto's sneller terug vinden. Ook leer 
je werken met programma's voor PC en tablet om de foto's aan te kunnen passen. Rode ogen en scheve 
horizonnen behoren tot het verleden. Je moet wel al enigszins vertrouwd zijn met de computer en mappen kunnen 
maken. De sessie vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek (Blokstraat 2) op donderdag 5 
december 2019 van 9.30 tot 12.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR voor bib-leden en 10,00 EUR voor 
niet-leden.  

Indien de voormiddag-vorming volzet is, wordt er een namiddag sessie georganiseerd van 13.30 tot 16.30 uur.  

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be  
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HET GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN – VRIJDAG 6 DECEMBER 2019 

Het Groot Dictee der Nederlandse taal was tot 2016 ieder jaar te zien op televisie. We kennen het als een wedstrijd 
in correct spellen tussen Vlaanderen en Nederland. Aangezien de kijkcijfers daalden werd beslist om het 
programma stop te zetten. De Mechelse bibliotheek besloot om deze vaste waarde toch op te pikken, zij het in 
een wat minder archaïsche en speelsere vorm. En zo ontstond Het Groot Dictee ‘Heruitgevonden’ dat in 2017 voor 
het eerst plaatsvond. Dit jaar organiseren de Vlaamse bibliotheken voor de derde keer “Het Groot Dictee 
Heruitgevonden”. Overal in het land stellen bibliotheken hun deuren en zalen open op 6 december. Het is een 
speelse dicteeformule. Correcte spelling is van belang, maar een goeie dosis creativiteit is even cruciaal. De tekst 
is dezelfde in alle bibliotheken en in HaBoBIB wordt er voorgelezen door Wim De Vilder.  

Op 6 december 2019 om 20u00 stipt start het spel simultaan in meer dan 100 bibliotheken. Je speelt samen met 
duizenden andere deelnemers over heel Vlaanderen. Je test je kennis op een luchtige, ludieke en bovenal heel 
leuke manier. De winnaars nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale in januari. 
Maak het competitiebeest in jezelf wakker, trommel al je vrienden op, schrijf je in .... en win! Deelname is gratis, 
maar inschrijven is noodzakelijk. Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

VORMING ‘WERKEN IN THE CLOUD’ – DINSDAG 10 DECEMBER EN 17 DECEMBER 2019 

‘The cloud’ is helemaal hot en happening. Natuurlijk kan je allerlei dingen bewaren op je opslagruimte in de wolken 
(zoals Google Drive). Maar er is meer. Je kan ook online documenten en rekenbladen aanmaken en bewerken, 
foto’s bewaren, e-mails versturen enz. Gewoon via je gebruikelijke browser (zoals Google Chrome of Internet 
Explorer)! Een pluspunt is dat je je bestanden en documenten op een veilige manier kan delen met anderen. De 
vorming vindt plaats in het Cultuurhuis ‘Oude Pastorie’ in Hever (Ravesteinstraat 22) op dinsdag 10 en 17 
december 2019, telkens van 19.30 tot 22.30 uur. Je werkt op je eigen laptop of op een laptop die door Vormingplus 
Oost-Brabant ter beschikking wordt gesteld. Een laptop kan je reserveren via het onlineformulier: 
https://goo.gl/HqxadV (Let op! Er zijn maximum 6 toestellen beschikbaar.) Om deze cursus te volgen heb je een 
gmail-account nodig. Breng je login gegevens (je e-mailadres en paswoord) mee naar de cursus. 

De deelnameprijs bedraagt 16,00 EUR. Inschrijven is noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be 

WORKSHOP ‘MICROBIT’ – WOENSDAG 11 DECEMBER 2019 

In deze workshop (die een hele leuke opvolging op Scratch kan zijn) gaan we met kinderen vanaf 9 jaar aan de slag 
met de MicroBit. Via een grafische interface laten we dit wonderlijke plaatje vanalles doen. We sturen lampjes 
aan of laten iets reageren als we op de knopjes drukken. De workshop wordt georganiseerd in de HaBoBIB-
vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) op woensdag 11 december 2019 van 14.30 tot 16.30 uur. De workshop is 
gratis, maar je dient je wel vooraf in te schrijven. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be  

RAVOT ZOEKT JOBSTUDENTEN EN MONITOREN 

Werk je graag met kinderen? Ben je creatief? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Bezit je pedagogische 
kwaliteiten? Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de 
schoolvakanties? Stel je dan kandidaat! Dit kan tot en met 31 januari 2020. 

Jobstudenten voor de functie van begeleider in de buitenschoolse kinderopvang  

 moeten minimum 18 jaar zijn.   

 We geven de voorkeur aan jobstudenten  
o die minstens 1 maand beschikbaar zijn tijdens de zomervakantie of 1 week tijdens de kleine vakanties 

(herfst, kerst, krokus, Pasen). 
o die aan bepaalde diplomavereisten voldoen.  

 Jobstudenten worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie.  

Monitoren in de buitenschoolse kinderopvang  

 zijn minimum 15 jaar én worden nog 16 jaar in 2020 

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

 krijgen een dagvergoeding van 34,00 EUR. 
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Je kandidaat stellen kan tot 31 januari 2020 via ravot@ocmwboortmeerbeek.be. Geslaagde kandidaten komen in 
een pool van monitoren en jobstudenten die geldt tot 19 april 2021. 

Meer informatie : Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T015/50 06 86 of 
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be) 

INSCHRIJVINGEN VAKANTIE-OPVANG RAVOT -  INFO-EN WENMOMENTEN  

Je kan nog altijd inschrijven voor de vakantieopvang in Ravot tijdens de kerstvakantie 2019 (van maandag 30 
december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020). Meer informatie over het programma vind je in een aparte 
nieuwsbrief die begin december in jouw brievenbus valt. Opgelet: Ravot is gesloten op 1 januari 2020, op 31 
december sluit Ravot om 17 uur. Reserveringen gebeuren online via de beveiligde en gebruiksvriendelijke 
webpagina op www.i-school.be/login. Jouw kind dient wel eerst ingeschreven te zijn bij Ravot. Op dinsdag 10 
december 2019 om 19 uur is er bovendien een infomoment voor nieuwe ouders en op 18 december 2019 om 15 
uur een wenmoment voor nieuwe kindjes. Voor beiden graag inschrijven via ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 86 of 
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be) 

 BOORTMEERBEEK ZOEKT SPORT-EN CREAMONITOREN 

De gemeente organiseert tijdens de paas- en  zomervakantie een aantal sport- en creaweken. Hiervoor zijn we op 
zoek naar monitoren. Sport- of creamonitoren kunnen één of meerdere weken de begeleiding verzorgen. Volg je 
een pedagogische opleiding (lichamelijke opvoeding, lager onderwijs, kleuteronderwijs…)? Bezit je een 
gespecialiseerd trainersdiploma? Ben je minstens 16 jaar? Zit je niet graag stil tijdens de vakanties? Ben je graag 
sportief en/of creatief bezig met kinderen en verdien je graag een centje bij? Dan ben je wellicht de geschikte 
monitor voor onze sport- en of creaweken. Interesse? Vraag dan geheel vrijblijvend het inlichtingen- en 
inschrijfformulier aan bij de dienst vrije tijd (vrijetijd@boortmeerbeek.be) voor vrijdag 28 februari 2020. 
Monitoren jonger dan 18 jaar worden beschouwd als hulpmonitoren en ontvangen voor de begeleiding van de 
vakantiewerking een vrijwilligersvergoeding van 34 EUR per dag. 

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

POËZIEPROJECT VOORAFGAAND AAN GEDICHTENDAG 2020 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook in 2020 Gedichtendag gevierd. Gedichtendag is hét poëziefeest van 
Vlaanderen en Nederland, dé dag waarop poëzie in het zonnetje wordt gezet. De gemeenten Boortmeerbeek, 
Haacht én HaBoBIB hebben dit event opnieuw aangegrepen om de handen in elkaar te slaan. Haacht en 
Boortmeerbeek nodigen hun inwoners uit om hun dichterlijke talenten bot te vieren en een gedicht te schrijven 
rond het thema ‘De toekomst is nu!’ Niet alleen met de reuzensprongen van een revolutie, maar ook met de 
schuchtere pasjes van een peuter die voor het eerst rechtop staat, een kind dat voor het eerst alleen naar school 
fietst. De eerste kus, de eerste job… Poëzie is er voor elke stap die je zet in een steeds grotere wereld. Begeleid jij 
met jouw woorden de lezers bij elke nieuwe droom?  

Zin om deel te nemen? Bezorg dan ten laatste op 15 december 2019 jouw gedicht(en) aan de dienst vrije tijd. 
Deelnemers mogen maximaal twee gedichten insturen. De ingezonden gedichten zullen verspreid worden in beide 
gemeenten en via verschillende sociale media. Je kan je inzending e-mailen naar vrijetijd@boortmeerbeek.be of 
bezorgen bij de dienst vrijetijd 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 opvangen en begeleiden. Het gaat hier om instellingen in 
residentieel verband buiten het regulier onderwijsnet om. De regeling geldt ook voor niet-ontvoogde 
meerderjarigen met een beperking. De instellingen die in 2018  hiervoor reeds een subsidie ontvingen, worden 
door de gemeente rechtstreeks gecontacteerd zodat de betrokken families hiervoor niets moeten ondernemen.  

Indien je in het verleden nog geen aanvraag deed en meent dat de instelling waar de jongere wordt opgevangen, 
voor deze subsidie in aanmerking komt, kan je hiervoor het gemeentebestuur contacteren. Dit kan  tot 1 december 
2019. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - optie 4 - of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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DE DIENST VOOGDIJ ( FOD JUSTITIE) IS OP ZOEK NAAR … JOU ! 

Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden voor de niet-begeleide kinderen. 
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kortgenoemd NBMV, zijn jongeren van vreemde herkomst die in 
België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Je zal als voogd de minderjarige namelijk 
bijstaan in alle administratieve en juridische aspecten van zijn/haar leven in België. Hoewel je de minderjarige van 
nabij zal begeleiden, is het niet de bedoeling dat je hem/haar bij je thuis laat verblijven. De dienst Voogdij is op 
zoek naar gemotiveerde personen die bereid zijn om kinderen en jongeren die in onzekere omstandigheden in 
België verblijven te begeleiden en een deel van hun tijd te besteden om samen met hen op zoek te gaan naar een 
duurzaam traject.  Heb je al enig inzicht in de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en 
hun noden? Dan is dat zeker een troef! De dienst heeft echter een vijfdaagse opleiding, die alle kandidaat-voogden 
volgen om zich klaar te stomen voor hun eerste voogdijen. Er worden dan ook geen specifieke diploma’s gevraagd 
om je kandidaat te kunnen stellen. Gezien de hoge nood aan voogden, is de dienst op zoek naar voogden die de 
nodige tijd en motivatie hebben om 5 of meer jongeren te begeleiden. Je ontvangt een vergoeding per jongere 
die je begeleidt, maar tot 5 jongeren ben je vrijgesteld van belastingen. Indien je meer dan 5 jongeren wenst te 
begeleiden, dien je zelfstandige te worden in bijberoep. Voel je je geroepen om je kandidaat te stellen, maar heb 
je nog enkele vragen? Of twijfel je of voogd worden iets voor jou is en wens je nog meer informatie? Dan ben je 
van harte uitgenodigd  om de infosessie voor Nederlandstalige kandidaat – voogden te volgen op 9 december 
2019, om 10 uur in Brussel.  Je mag jouw aanwezigheid doorgeven via: voogdij@just.fgov.be.  

Nu al overtuigd? Dan mag je uiteraard ook meteen jouw kandidatuur (motivatiebrief en CV) indienen via hetzelfde 
e-mailadres. Je dient jouw aanwezigheid wel te bevestigen voor 30 november 2019. 

IS JOUW VERWARMINGSINSTALLATIE KLAAR VOOR DE WINTER? 

Laat je verwarmingsinstallatie regelmatig onderhouden. De beste periode hiervoor is vóór of bij het begin van de 
winterperiode. Een gereinigde en onderhouden ketel is immers veel veiliger. Je vermijdt het risico op CO-
vergiftiging door slechte verbranding en het risico op schouwbrand. Ook als er gaslekken zijn, door bijvoorbeeld 
verweerde gasleidingen, kan dit door een onderhoudsbeurt gedetecteerd worden. Zo voorkom je eventueel 
ontploffingsgevaar. Bovendien verbruikt een gereinigde CV-ketel veel minder energie, wat goed is voor het milieu 
en jouw portefeuille. In Vlaanderen is het jaarlijkse onderhoud van stookolietoestellen en het tweejaarlijkse 
onderhoud van gastoestellen verplicht. Ben je huurder? Dan neem je dit onderhoud voor jouw rekening. Ben je 
net verhuisd? Vraag aan de verhuurder het laatste onderhoudsattest. Neem alvast een kijkje op 
www.vlaanderen.be/publicaties/is-jouw-centrale-verwarming-klaar-voor-de-winter. 

Meer informatie: woonloket (woningkwaliteit@boortmeerbeek.be - 0498 17 32 98) 

VUURWERK? OPGELET! 

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur, en dat gaat traditiegetrouw gepaard met heel wat vuurwerk… En 
ongevallen. Materiaal dat niet conform is of verkeerd wordt gebruikt, kan het feestgedruis snel veranderen in een 
heuse catastrofe. Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer worden veel mensen het slachtoffer van ongelukken 
met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen.  Het gemeentebestuur wijst er daarom nogmaals op dat het 
afsteken van vuurwerk niet is toegelaten en dat hiervoor proces-verbaal kan worden opgemaakt. 

WAT VALT ER NOG ALLEMAAL TE BELEVEN TIJDENS HET EINDEJAAR IN ONZE GEMEENTE ? 

Tijdens de laatste weken van 2019 valt er nog heel wat te beleven in onze gemeente. Daar besteden we graag wat 
extra aandacht aan. Al dat leuks bundelen we in een aparte extra nieuwsbrief die jullie binnenkort in de brievenbus 
zal vinden. 

 

 

 

 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 

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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