
________________________________________________________________________________________________ 

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 26 oktober 2015 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kan de agenda van de 
gemeenteraad ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de 
gemeente (www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

De volgende bijeenkomst van de OCMW-raad, waarvan de zitting eveneens openbaar is, vindt plaats op vrijdag 30 
oktober 2015 om 17 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op maandag 2 november en woensdag 11 november 2015. Ook de 
bibliotheek is op deze dagen gesloten. 

‘BLAUWE ZONE’ PARKEERPLAATSEN AAN GEMEENTEHUIS 

Om bezoekers aan het gemeentehuis en dorpshandel naar aanleiding van de tijdelijke parkeerproblemen de 
mogelijkheid te bieden in de omgeving van het gemeentehuis een parkeerplaats te vinden, werd voor enkele 
parkeerplaatsen op de parking aan de zijde van het station een zgn. ‘blauwe zone’ ingevoerd. Concreet betekent 
dit dat op deze parkeerplaatsen de duur van de parkeertijd beperkt is en men in de wagen een parkeerschijf moet 
leggen. 

VACATURES OCMW 

Het OCMW van Boortmeerbeek wenst voor de dienst thuiszorg twee verzorgenden aan te werven. Het betreft 
momenteel twee halftijdse contractuele functies (C1 - C2) met onmiddellijke indiensttreding. In de loop van het 
jaar worden er mogelijk meerdere functies vacant verklaard. Geslaagde kandidaten komen in een werfreserve van 
één jaar en kunnen worden opgeroepen voor voltijdse en halftijdse functies van bepaalde duur, onbepaalde duur 
en vervangingscontracten. 

Als verzorgende sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze cliënten thuis en combineert dit met het 
uitvoeren van huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken, poetsen, boodschappen,…). Wie interesse heeft voor 
deze functie, moet over een diploma of getuigschrift beschikken dat toegang geeft tot het beroep van 
verzorgende. 

OCMW Boortmeerbeek biedt jou een job met tal van voordelen: ruime opleidingskansen, maaltijdcheques (7,00 
EUR), gunstige verlofregeling, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding. Medewerkers met 
een contract onbepaalde duur hebben tevens recht op een gratis hospitalisatieverzekering. Het bruto 
geïndexeerd maandsalaris bedraagt voor deze halftijdse functie minimum 908,08 EUR en maximum 1.527,98 EUR, 
afhankelijk van jouw anciënniteit. 

De schriftelijke selecties vinden plaats op woensdag 4 november 2015. Wie daarvoor geslaagd is, mag deelnemen 
aan de mondelinge selecties op donderdag 5 november 2015. Via de website www.ocmwboortmeerbeek.be kan 
je online solliciteren of je vraagt het inschrijvingsformulier op aan het onthaal van het OCMW Boortmeerbeek, 
Heverplein 12, 3191 Boortmeerbeek (T 015/50 01 64 - info@ocmwboortmeerbeek.be). Het inschrijvingsformulier 
en een kopie van het diploma of getuigschrift moeten in het bezit van het OCMW zijn uiterlijk 26 oktober 2015 en 
zijn gericht aan de heer Willy Cornelis, voorzitter, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek.  

Meer informatie: OCMW (Sarah Vercammen, teamcoördinator dienst thuiszorg – T 015/50 01 64) 

NACHT VAN DE JEUGD – ZATERDAG 31 OKTOBER 2015 

Ook dit jaar kan je weer in de sporthal terecht voor een spetterende fuif georganiseerd door alle 
jeugdbewegingen en het jeugdhuis uit Boortmeerbeek. De Nacht van de jeugd is ondertussen al aan zijn 13e editie 
toe en zal ongetwijfeld weer een onvergetelijk feestje worden. 
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Iedereen is op zaterdag 31 oktober 2015 vanaf 21 uur welkom om in de sporthal mee te komen genieten van de 
pompende beats en spectaculaire lichtshows. Een toegangsticket kost 7,00 EUR, maar deze zijn enkel in 
voorverkoop te verkrijgen bij de verschillende jeugdbewegingen uit de gemeente en in het jeugdhuis ‘tOogpunt. 

SKIHAPPENING LANDGRAAF – DONDERDAG 5 NOVEMBER 2015  

In samenwerking met sportregio Noord gaan we voor de tweede keer 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 tien plaatsen beschikbaar. 

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

DE KRACHT VAN KRUIDEN IN DE MEDICIJNKAST – DONDERDAG 5 NOVEMBER 2015 

Op donderdag 5 november 2015 van 14 uur tot 17 uur moet je voor een lezing over kruiden in Keerbergen zijn. 
Kruiden zijn onze oudste medicijnen. Je weet waarschijnlijk wel dat er vele kruiden zijn voor vele kwaaltjes. We 
maken met een presentatie een virtuele natuurwandeling zodat je weet waar je welk middeltje kan vinden. Je 
leert hoe je bepaalde kruiden verwerkt om ze ook in de winter bij de hand te hebben. Want dan steken die lastige 
winterkwaaltjes weer de kop op. Maar ook preventief zijn kruiden nuttig. Op die manier wapen je je tegen een 
strenge winter. 

Deze kruidenlezing wordt georganiseerd in het kader van het samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Boortmeerbeek en Keerbergen en Vormingplus, reden waarom deze activiteit plaatsvindt in het GC Den Bussel, 
Haachtsebaan 54, 3140 Keerbergen. Deelnemen kost 20,00 EUR (materiaalkosten inbegrepen). 

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

KLIM IN JE STAMBOOM – VRIJDAG 6, 13 EN 20 NOVEMBER 2015 

Laat je fascineren door je eigen geschiedenis. Wie waren jouw overgrootouders, waar woonden ze en wat deden 
ze? Wie weet liggen jouw roots eeuwen terug op een bijzonder plaats? Deze cursus opent een nieuwe wereld 
naar jouw stamboom. 

Hoe begin je er aan en hoe ver kan je terug in de tijd? Welke bronnen kan je raadplegen en waar vind je ze? Hoe 
lees je een oud tijdschrift en wat met het internet? Voor je het weet, raak je in de ban van de mensen die jouw 
leven mee bepaalden.  

‘Klim in je stamboom’ wordt georganiseerd op vrijdag 6, 13 en 20 november 2015 in het cultuurhuis Oude 
Pastorie, Ravesteinstraat 22, 3191 Boortmeerbeek telkens van 19.30 uur tot 22 uur. De deelnameprijs bedraagt 
38,00 EUR voor de drie sessies. Tijdig inschrijven is de boodschap, want er is slechts plaats voor 12 deelnemers. 

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

HERDENKING GESNEUVELDEN BEIDE WERELDOORLOGEN – WOENSDAG 11 NOVEMBER 2015 

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). 

ONTBIJTLEZING MET PROEVERIJ – ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015 

In het kader van de Week van de Smaak organiseert HaBoBIB op zaterdag 14 november 2015 van 10.30 uur tot 12 
uur een ontbijtlezing met proeverij in de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek. Deze stevige, maar ludieke 
lezing handelt over ontbijten, de broodnodige start van de dag en de bestanddelen van onze maaltijd. Deze 
activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Oxfam Wereldwinkels. Deelname is gratis en vooraf 
inschrijven is evenmin noodzakelijk. 

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

ALS IK OOIT EENS VIJF MINUTEN TIJD HAD: GEZOND TIJDSBEHEER – MAANDAG 16, 23 EN 30 NOVEMBER 2015 

In onze maatschappij komt iedereen wel eens tijd te kort. In deze cursus leer je in drie sessies 10 gewoontes om je 
tijd optimaal te besteden. Het is de oplossing voor iedereen die een gelukkig, gezond en zinvol leven wil leiden. 
De zelfontworpen methode van ‘Ready2improve’ is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaring uit hun 
praktijk (www.ready2improve.be). Je verandert je levensstijl door de 10 gewoontes (meten is weten, eerlijkheid 
duurt het langst, ik heb een droom...) toe te passen in je eigen leven. Mensen helpen in hun zoektocht naar 
een gezonde evenwichtige levensstijl is het doel. 
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Deze workshops vinden plaats in GC Den Bussel, Haachtsebaan 54, 3140 Keerbergen. De start is telkens voorzien 
om 19.30 uur, het einde rond 22.30 uur. De deelnameprijs voor de ganse reeks bedraagt 52,00 EUR. Aan de 
vorming ‘Gezond tijdsbeheer’ kunnen maximum 15 personen deelnemen. 

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

ENERGIEFIT (VER)BOUWEN? LEER HET VAN EEN ARCHITECT – ZATERDAG 21 NOVEMBER EN ZATERDAG 28 NOVEMBER 2015 

Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden een tweedaagse cursus waarmee je alle kennis meekrijgt die 
je nodig hebt om duurzaam en energiezuinig te bouwen of te verbouwen. Voorkennis is niet nodig. Technische 
aspecten worden meegegeven in mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft je onafhankelijke informatie 
over de voor- en nadelen van materialen en technieken. Hij illustreert alles met zowel goede als slechte 
praktijkvoorbeelden over typische bouwproblemen, zoals bouwknopen of koudebruggen. 

Zowat alle aspecten van bouwen of verbouwen komen aan bod. Op het programma staan onder meer isoleren, 
ventileren, verwarming, sanitair en nutsvoorzieningen. Maar ook duurzame technieken, energiepremies en 
wetgeving staan op de agenda. De cursus eindigt met concrete oefeningen over de meest optimale keuzes en 
bouwconfiguraties.  

De Bouwfit-dagen in Boortmeerbeek vinden plaats op zaterdag 21 en 28 november 2015 in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Pastorijstraat 2 telkens van 10 tot 16 uur. Deelnemen aan de Bouwfit-dagen is volledig gratis. Je 
krijgt ook een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is 
beperkt. 

Inschrijven: via www.eandis.be/energiefit of milieudienst@boortmeerbeek.be. Je kan natuurlijk ook jouw 
inschrijving afgeven aan de balie van de dienst grondgebiedzaken. 

SENIORENNAMIDDAG – VERTELLING EN RONDLEIDING IN DE BIB & TAART – DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 

Didi de Paris is een gedreven dichter, auteur en performer. Zo schreef hij diverse romans en verhalenbundels, 
waaronder Maladie d’Amour (1987), Hors d’Oeuvre (1989) en Voyeur (1995). Wie De Paris ooit heeft zien 
optreden, is hem nooit vergeten. Als een Vlaamse variant op Johnny (van Doorn) de Selfkicker heeft hij menig 
podium doen schudden door een spervuur van woorden. Didi de Paris is een fenomeen. Je bent welkom in de bib 
voor een rondleiding en een kop koffie met een stuk taart. Didi de Paris neemt je vervolgens mee voor een 
nostalgische vertelling. 

Voor deze leuke namiddag, bedoeld voor 55-plussers, moet je op dinsdag 24 november 2015 van 14 uur tot 16.30 
uur in de bib zijn. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is wel nodig. Dit kan via 
www.habobib.bibliotheek.be of rechtstreeks in de bib zelf. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 50. 

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

GRATIS ENERGIEFIT-AVOND VOOR SNELLE ENERGIEBESPARING – WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 

Voor al wie graag geld en energie bespaart met weinig moeite, is er op woensdag 25 november 2015 een nieuwe 
energiefit-avond. Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu ontwikkelden een avondsessie die 
een hele reeks verrassende energietips op een leuke manier uit de doeken doet. Zonder veel moeite en zonder 
grote investeringen kun je er al snel een paar honderd euro per jaar mee besparen. Geen extreme toestanden, 
maar wel een leuk anderhalf uur, vol praktische info waarmee je meteen aan de slag kunt. 

De Energiefit-avond voor snelle energiebesparing in Boortmeerbeek heeft plaats op woensdag 25 november 2015 
in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 19.30 uur. Schrijf je vandaag nog in! Deze Energiefit- avond is 
gratis. Wacht wel niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Inschrijven: via www.eandis.be/energiefit of milieudienst@boortmeerbeek.be. Je kan natuurlijk ook jouw 
inschrijving afgeven aan de balie van de dienst grondgebiedzaken. 

NAAR STERREN KIJKEN. ASTRONOMIE VOOR BEGINNERS – VANAF WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 

Op deze boeiende ontdekkingsreis door het heelal komen we voorbij de planeten van ons zonnestelsel, maken we 
kennis met rode reuzen, witte dwergen en zwarte gaten. Je leert over het leven van een ster, vallende sterren, 
sterrenbeelden en sterrenstelsels, de leeftijd van het heelal, en waarom de zon ’s avonds rood kleurt. 

We wijzen je de weg tussen de sterren. Op een cursusavond met heldere hemel trekken we er met de telescoop 
op uit en bekijken we de sterrenhemel in realtime. Onbevattelijk mooi. 

Deze workshop wordt vanaf woensdag 25 november 2015 vier woensdagen na elkaar in het cultuurhuis Oude 
Pastorie, Ravesteinstraat 22, 3191 Boortmeerbeek georganiseerd, telkens van 20 uur tot 22.30 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 50,00 EUR en er is plaats voor maximum 16 deelnemers. 

Inschrijven: via www.vormingplusob.be of bij de dienst vrijetijd in het gemeentehuis. 

MAGNUS – EEN INTERACTIEVE VERTELLING – ZATERDAG 28 NOVEMBER 2015 

Magnus is een bijzondere jongen met een hoofd vol fantasie. Kim Crabeels kent hem door en door; zij is dan ook 
schrijfster van deze dolle reeks. Pas op! Kims’ koffertje zit vol brullende geeuwleeuwen, geurige kakado's, 
mummies en skeletten. Samen bouwen jullie een pyjamafeest met skeletten en bonte bacteriën.  
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Dans en leef je uit met grote kleurplaten. Misschien maak je ook kennis met de kat die geen enkel kunstje kan (of 
misschien toch eentje...). 

Deze interactieve vertelling is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Magnus vind je op zaterdag 28 november 
2015 om 10 uur in de bib van Boortmeerbeek. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is wel nodig. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be (T 015/62 70 29)  

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 4 januari 2016 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 5 juli 2013, 
 maandag 1 februari 2016 (teldag), kinderen geboren vóór 2 augustus 2013, 
 maandag 15 februari 2016 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 16 augustus 2013, 
 maandag 11 april 2016 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 12 oktober 2013, 
 maandag 9 mei 2016 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 10 november 2013, 

Je kan de eerstvolgende instapdag van jouw 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 9 december 2015 
 woensdag 27 januari 2016 
 woensdag 23 maart 2016 

Alle belangstellende ouders en hun peuters zijn op de openklasavonden welkom voor een kennismaking. Of om 
de ‘grote dag’ voor te bereiden! Ook een afspraak op andere dagen is natuurlijk mogelijk. 

Meer informatie: gemeentelijke basisschool (T 015 51 52 79 –  secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be). 

HELP ZWALUWEN AAN EEN GESCHIKTE NESTPLAATS!  

In onze gemeente fladderen in het voorjaar heel wat zwaluwsoorten rond op zoek naar een geschikte locatie om 
hun nest te bouwen. De gemeente wil de huis- en de boerenzwaluw hierbij graag een handje helpen. 

De huiszwaluw was vroeger een bekende en geliefde zomergast. Sinds de jaren zeventig gaat hun aantal drastisch 
achteruit. En dat is geen goede zaak. Want naast het prille lentegevoel dat deze vogels oproepen, zijn het ook 
heel nuttige dieren omdat ze veel insecten vangen. Wil je de huiszwaluw helpen en heb je plaats voor een 
kunstnest? Essentieel is dat de dakrand van uw woning/garage/schuur minimaal drie meter hoog is, aan de 
onderzijde licht gekleurd is en voldoende oversteekt. Een overstekende dakgoot alleen is onvoldoende. De 
aanvliegroute naar de nestlocatie moet vrij zijn (geen bomen tot vlakbij de dakrand). Bestaande nesten in de 
buurt vergroten de kans op kolonisatie van het kunstnestje. 

De boerenzwaluw is dan weer onze grootste zwaluwsoort. Kenmerkend voor deze vogel zijn de lange, de 
diepgevorkte staart, de rode keel, kin en voorhoofd, glanzende blauwzwarte rug en roomkleurige buik. 
Boerenzwaluwen broeden bijna uitsluitend in stallen en gebouwen op het boerenerf. Daarnaast worden ze ook 
waargenomen in oude donkere schuren in de nabijheid van vee, een mestvaalt of open water. Op deze plaatsen 
vinden ze immers genoeg insecten voor de hongerige jongen. Vroeger waren ze heel talrijk in Vlaanderen maar 
hun aantal gaat sterk achteruit. Wil je hier samen met uw gemeente iets aan doen?  

Een gespecialiseerde ploeg van IGO Leuven komt, indien de locatie geschikt blijkt, graag een kunstnest ophangen. 
Maar misschien ben je niet zo gelukkig met de gewoonte van de vogels om hun uitwerpselen na te laten onder 
hun nest? Dan voorzien we graag een mestplankje om dit probleem te ondervangen. 

De actie voor de huis- en de boerenzwaluw wordt financieel volledig gedragen door de gemeente. 
Geïnteresseerden geven naam, adres, telefoon (GSM) en e-mailadres door aan de milieudienst. Geef, indien 
mogelijk, ook aan of je eerder mogelijkheden voor de huiszwaluw dan wel voor de boerenzwaluw ziet.  

Aanmelden kan op verschillende manieren: per e-mail (milieudienst@boortmeerbeek.be), telefonisch (T 015/51 
11 45 optie 2) of per brief: Milieudienst gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. De 
aanvragen moeten voor eind november 2015 toekomen. Nadien word je telefonisch gecontacteerd om na te gaan 
of de voorgestelde locatie werkelijk geschikt is. De plaatsing is voorzien in het najaar. 

Meer informatie: milieudienst (T 015/51 11 45 – optie 2 – milieudienst@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 
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