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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 27 november 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 23 november 
2017 om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op volgende dagen: 
 woensdag 1 november 2017 
 donderdag 2 november 2017 
 woensdag 15 november 2017 

Let op! Ook de bibliotheek is naast deze dagen ook op zaterdag 11 november gesloten. 

INSCHRIJVINGEN VAKANTIESNACK KERSTVAKANTIE OP 6 NOVEMBER 2017 

Op maandag 6 november 2017 vanaf 18 uur starten de inschrijvingen voor de vakantiesnack tijdens de 
kerstvakantie voor kinderen van 4 tot 12 jaar op woensdag 27 en donderdag 28 december 2017 (9 – 16 uur) 
‘kunstelen met woorden’. 

We spelen met woorden in al zijn facetten. We onderzoeken hoe we onze eigen gedachten en emoties 
kunnen verwoorden of laten ons inspireren door een beeld. Twee dagen vol knappe knutselactiviteiten, 
afgewisseld met leuke spelletjes. Deze vakantiesnack vindt plaats in de gemeentelijke basisschool. De 
activiteiten zelf lopen van 9 uur tot 16 uur, maar er is opvang vanaf 8 uur tot 17 uur. Deelnemen kost 32,00 
EUR. Inschrijven is enkel mogelijk voor beide dagen samen. 

Inschrijven: via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be 
WORKSHOP ‘KLEUR EN STIJL’ – VANAF MAANDAG 6 NOVEMBER 2017 (20 – 22.30 U) 

Imago is meer dan iemands uiterlijk. Inzicht in je persoonlijke kenmerken werkt verhelderend. Weg met 
impulsieve keuzes: hou rekening met wie je bent! Tijdens de workshop werk je samen om tot een 
persoonlijke analyse te komen. Je ontdekt de psychologie en filosofie achter kleur, stijl, visagie en 
lichaamstaal en hoe je die kan toepassen op je eigen uitstraling.  

Deze workshop wordt georganiseerd in het GC Den Bussel en deelnemen kost 41,00 EUR. Het geheel 
bestaat uit drie sessies, op maandag 6, 13 en 20 november 2017, telkens van 20 uur tot 22.30 uur. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis  
SENIORENNAMIDDAG – DINSDAG 7 NOVEMBER 2017 

Intussen is het een mooie traditie, deze gezellige namiddag in de bib. Voor senioren die houden van wat pit. 
Luister naar de licht‐erotische en sappige verhalen uit de oud‐Italiaanse ongekuiste ‘Decamerone’ van 
Giovanni Boccaccio, afgewisseld met geestige sprookjes van Grimm. Verhalen over het menselijk vernuft, 
improvisatievermogen en de liefde! En taart en koffie natuurlijk en een korte kennismaking met de bib. 
Appetijt verzekerd! 

Deze gratis namiddag start om 14u in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be.  
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HERDENKING GESNEUVELDEN BEIDE WERELDOORLOGEN – ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 

Traditioneel herdenken we elk jaar op 11 november de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Deze 
herdenkingsplechtigheid start in onze gemeente met een eucharistieviering om 9.30 uur in de Sint-Antonius 
Abtkerk van Boortmeerbeek en wordt gevolgd door een bloemenhulde aan het monument naast de kerk.  

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

DIGI-VORMING: WACHTWOORDEN EN PRIVACY – DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 

Vergeet je soms je wachtwoord? Ben je bezorgd over je privacy op het internet? In deze workshop krijg je 
tips bij het gebruik van wachtwoorden bij e‐mail, sociale media en andere online diensten. Er kunnen 
maximaal 12 deelnemers inschrijven voor deze vorming. De korsten hiervan zijn 5 EUR voor leden van de bib 
en 10 EUR voor niet-leden.  

De vorming, die plaatsvindt in de HaBoBIB-vestiging Boortmeerbeek, start om 9.30u en eindigt om 12.30u. 

Zodra de digi‐vorming in de voormiddag volzet is, wordt er een namiddagsessie (13u30 ‐ 16u30) 
georganiseerd. HaBoBIB-vestiging Boortmeerbeek. 

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

INITIATIE VELDRIJDEN – WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017 

De spannende avonturen in het veld doen vast weer heel veel kinderen watertanden om het zelf eens 
op de fiets in de modder te proberen. Daarom organiseren wielerclub de Verenigde Sportvrienden en de 
gemeente Boortmeerbeek op woensdag 15 november 2017 aan het oude rusthuis (Ravesteinstraat 50) 
een initiatie veldrijden Deze initiatie zal gegeven worden door oud veldriticonen. Deze gratis initiatie is 
bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.  

Meer informatie: info@wielerclubdeverenigdesportvrienden.be  

LEZING MAARTEN BOUDRY ‘DE NOODZAAK VAN KRITISCH DENKEN: HOE VERMIJDEN WE DE VALKUILEN VAN ONS BREIN?’ – 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017 

Met de vooruitgang van de wetenschappen beschikten we nog nooit over zoveel kennis over de wereld. 
Sommige Verlichtingsdenkers voorspelden dat bijgeloof en het paranormale vanzelf zouden verdwijnen 
naarmate de wetenschap voortschrijdt en steeds meer mensen toegang hebben tot wetenschappelijke 
kennis. Toch blijken bijgeloof en irrationaliteit hardnekkige fenomenen. Hoe moeten we deze paradox 
verklaren? Kritisch denken is geen aangeboren eigenschap of een spontaan vermogen. Het vergt 
oefening en geduld. Ons brein is een product van evolutie en kent talloze valkuilen. Ook intelligente 
mensen zijn niet immuun voor irrationele overtuigingen, misschien zelfs integendeel. In deze lezing 
worden instrumenten aangereikt om kritisch te denken en bestand te blijven tegen de verleidingen van 
bijgeloof en het paranormale. 

Spreker van dienst is de gekende filosoof Maarten Boudry. Deze lezing vindt plaats op donderdag 16 
november 2017 om 20 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5).  

Meer informatie: www.habobibb.bibliotheek.be  

VOORLEESWEEK – VERTELCARROUSEL DOOR HILDE ROGGE – ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 

Stap mee in een molen van verhalen die dwalen en blinken en beven. Hilde Rogge schildert beelden in je 
gedachten en jij mag slurpen van vertelsels over rare reuzen, grollige grappen, woeste wijven en grote 
geheimen.  
Deze activiteit vindt plaats op zaterdag 18 november om 10.30u, 11u en 11.30u  in de HaBoBIB-vestiging 
van Haacht (Verhaegenlaan 5). De deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: www.habobibb.bibliotheek.be  

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN – ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 

De Kunstendag voor Kinderen vindt elk jaar plaats op de derde zondag van november. In 2017 springt 
Boortmeerbeek voor het eerst mee op de carrousel. Vandaag kunnen alle gezinnen met kinderen over heel 
Vlaanderen genieten van kunst in heel veel facetten. In Boortmeerbeek wordt het alvast een kleurrijke 
ochtend op zondag 19 november 2017 tussen 9.30 en 12.30 uur! 

Tijdens een workshop KUNSTWERK kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar doorlopend meewerken aan de creatie 
van twee grote kunstwerken van elk 4m² die achteraf in het straatbeeld van Boortmeerbeek door iedereen 
te bewonderen zullen zijn. We moeten deze klus gelukkig niet alleen klaren, maar zullen hierbij worden 
geholpen door Else en Michele van vzw Artfeelings. Wil je hieraan meewerken, kom dan tussen 9.30 uur en 
12.30 uur naar de Vrije Basisschool De Wegwijzer, waarvan je de ingang vindt in de Pastorijstraat. 
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En heb je tussenin even zin in een actief momentje? Artiesten van circusschool Circus in Beweging toveren 
die zondagmorgen heel wat coole kunstjes uit hun mouw die ze uiteraard ook graag aan jou aanleren. 

Bovendien is er ook nog een heuse tentoonstelling, speciaal voor en door kinderen. Het gemeentehuis opent 
zijn deuren voor jong talent van eigen bodem.  Jonge artiestjes tussen 6 en 12 jaar kunnen één kunstwerk 
(schilderij, tekening, beeldhouwwerk,…. ) binnenbrengen. Deze werkjes zullen tot het einde van het jaar vrij 
te bezichtigen zijn op een kleurrijke tentoonstelling in het gemeentehuis.  

Waan jezelf even een echte grote artiest en breng je uitgekozen kunstwerk binnen bij de dienst vrije tijd in 
het gemeentehuis tijdens de week van 6 tot 10 november 2017 (dit is de week na de herfstvakantie). 

Ben jij geen plastisch kunstenaar maar wel een groot artiest in een ander discipline? Kan jij bijvoorbeeld goed 
zingen, dansen of muziek spelen? Dan maken we ook voor jou veel plezier tijd en ruimte vrij op de 
Kunstendag voor Kinderen. Contacteer ons wel even vooraf om ons te laten weten wat we van jou mogen 
verwachten. 

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

VOORLEESWEEK: DE DROOMVERTELLER – WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 

De Droomverteller is de kleinste en intiemste voorstelling onder een wandelend of stilstaand tentje. Het 
is een poëtische animatie waar verwondering en magie centraal staan. De voorstelling begint wanneer 
de baldakijn zich ontplooit tot een tentje en de Droomverteller samen met zijn publiek onder het 
gesloten tentje staat. Gedurende een paar minuten kom je in de magische wereld van de 
Droomverteller en fluistert hij je grootste dromen en wensen toe. Nadat de droom of wens werd 
gefluisterd, krijg je ze persoonlijk mee naar huis. Daarna kan je nog rustig nagenieten van deze mooie 
poëtische voorstelling in de Bibliotheek!  

De Droomverteller vind je op woensdag 22 november 2017 van 14 tot 16u in de HaBoBIB-vestiging van 
Boortmeerbeek. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: www.habobibb.bibliotheek.be 

NIET DOOR DE GOOTSTEEN OF IN DE WC! 

Verstopte riolering door doekjes en vet, het lijkt zo onschuldig. Even een restje vet met heet water door de 
gootsteen spoelen. Toch is het dat niet. Vet in het riool zorgt in combinatie met vochtig toiletpapier voor 
problemen. Alles wat je door de gootsteen, wasbak, wc of het doucheputje spoelt, komt in het riool terecht. 
Vet, doekjes en ander afval hopen zich zo op, waardoor de afvoerbuis in huis of het riool verstopt kunnen 
raken. Ook bij de rioolzuiveringsinstallatie kan het problemen geven, zoals vastgelopen pompen en verstopte 
roosters.  

Vochtige doekjes 
Een van de boosdoeners bij verstoppingen zijn schoonmaakdoekjes, babydoekjes en doekjes om make-up te 
verwijderen.  Ondanks dat op de verpakking van vochtig toiletpapier staat dat de doekjes biologisch 
afbreekbaar zijn, is dat niet altijd het geval. Vochtig toiletpapier waar het pictogram (met doorstreepte 
toiletpot) opstaat moet bij het restafval.  

Olie en frituurvet 
Ook frituurvet en bakvet dat je in de gootsteen of wc gooit, geeft verstoppingen. Het vloeibare vet stolt en 
blijft aan de rioolbuis plakken. Andere dingen die niet in het riool thuishoren (zoals schoonmaakdoekjes) 
blijven hier weer aan kleven. Hierdoor wordt de doorgang van de rioolbuis steeds kleiner: het riool slibt 
langzaam dicht. Spoel dus nooit olie en vet door uw riool.  Grote hoeveelheden olie en (frituur)vet kun je 
best recycleren .  

Wel of niet in het riool 
1. Gebruik de gootsteen of wc niet als afvalbak. Dranken en vloeibare restjes eten mag je erdoor 

wegspoelen, maar vaste etensresten horen in de biobak.  
2. Vochtige toiletdoekjes waarop geen pictogram van verbod staat, mag je door de wc spoelen.  
3. Spoel olie en frituurvet niet door de wc of de gootsteen, maar recycleer het. Veeg restjes olie of vet 

uit de pan met een stuk keukenpapier en gooi dit in de vuilnisbak.  
4. Lever oude medicijnen in bij je apotheek, spoel ze niet door het toilet.  

Meer informatie: dienst communicatie Infrax (T 011/72 23 50 – communicatie@infrax.be – www.infrax.be) 
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VRAGEN OVER UW WETTELIJK PENSIOEN? KOM NAAR EEN PENSIOENPUNT! 

De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar jou toe om 
tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw wettelijke pensioenen te beantwoorden.  

Waar vindt u het dichtstbijzijnde Pensioenpunt? Alle informatie (adressen, openingsuren) vind je op 
www.pensioenpunt.be. Opgelet! Niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de drie 
pensioenstelsels (werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenpensioenen) aanwezig. 

HERKEN DE 4 SIGNALEN! CAMPAGNE ‘4 VOOR 12’ 

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Daarnaast geeft één op 
vier mensen aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen. Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog 
steeds een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zoekt 
geen hulp. Het is dan ook belangrijk dat we alert zijn voor signalen die aantonen dat het mogelijks niet goed 
gaat met iemand en dat we hier iets mee doen. Met de campagne willen de organisatoren ook duidelijk 
maken dat iedereen hier een rol in kan spelen. Het is nog niet te laat maar wel 4 voor 12.   

Herken de 4 signalen! De volgende signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft. Zeker 
wanneer je meerdere signalen opmerkt en deze zich gedurende langere tijd voordoen, kan dit erop wijzen 
dat deze persoon hulp nodig heeft. 

 verandering in gedrag: Psychische problemen brengen vaak veranderingen in gedrag mee. Wees alert als 
dit gedrag nieuw is of duidelijk toeneemt. 

 verandering in emoties: Als het niet goed gaat met iemand, dan merk je dat meestal aan emoties. Vaker 
geïrriteerd of boos, veel minder fut, sneller huilen, ... 

 zich terugtrekken: Mensen die het psychisch zwaar hebben, isoleren zich meer van de buitenwereld en 
zijn meer in zichzelf gekeerd. 

 zeggen dat het niet goed gaat: Uit wat mensen zeggen, kan je afleiden dat ze het lastig hebben. Soms is 
dat duidelijk, soms ontwijkend en vaag. 

4 voor 12 werd ontwikkeld door Te Gek!?, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en de Vlaamse 
Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, met de steun van de Vlaamse Overheid.  

Meer informatie over deze campagne, getuigenissen, de campagnespot,… : www.4voor12.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) 

 

 
 

 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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