
________________________________________________________________________________________________ 

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 volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 26 februari 2018 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 1 maart 2018 om 19 uur 
in het door het OCMW gebruikte gebouw aan het Heverplein 3.  

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

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT ZOEKT EEN BEGELEIDER  

De buitenschoolse kinderopvang Ravot is op zoek naar een begeleider voor onmiddellijke indiensttreding voor een 
langdurig vervangcontract. Je staat 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. 

Voor deze functie mag je, maar moet je (nog) niet gekwalificeerd zijn als begeleider in de kinderopvang: 
- Je bent niet gekwalificeerd: je zit in een kwalificerend traject en behaalt binnen de 6 jaar de gevraagde 

kwalificaties. Voorbeelden van opleidingen en diploma’s die in aanmerking komen als kwalificerend traject: 
 BSO 7e jaar kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige 
 TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), 

leefgroepenwerking, sociaal- en technische wetenschappen 
 Opleiding volwassenenonderwijs: jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderzorg / begeleider in de kinderopvang, 

begeleider buitenschoolse kinderopvang, attest VDAB-opleiding Buitenschoolse Kinderopvang, 
ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang 

 Geslaagd zijn met attest van het 2de jaar leerkracht kleuter-/lager onderwijs of 2de jaar orthopedagogie, attest 
educatief kinderwerker  

 Een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met één of meer cycli, van het hoger onderwijs van sociale 
promotie van het korte type, van het universitaire onderwijs met één of meer cycli, van een 
bacheloropleiding of van een masteropleiding 

- Je bent gekwalificeerd: zie kwalificatievereisten van Kind en Gezin  
(http://www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies/sector-en-partners/door-andere-organisaties/ 
kinderopvang/) 

Het OCMW biedt voor deze functie een contractuele aanstelling, maaltijdcheques (8,00 EUR), gratis openbaar 
vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding en ruime opleidingskansen. Het geïndexeerd bruto maandsalaris voor 
een halftijdse begeleider ligt tussen 927,34 EUR en 1.589,74 EUR. 

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve voor vervangingscontracten van één jaar. Zij 
kunnen worden opgeroepen voor een vervangingscontract. 

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 – e-mail 
vacatures@ocmwboortmeerbeek.be). Je bezorgt het inschrijvingsformulier en/of je cv samen met een kopie van je 
diploma uiterlijk op 19 februari 2018 aan Willy Cornelis, voorzitter, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek.  

De selecties vinden plaats op vrijdag 23 februari 2018 tussen 9 uur en 16 uur in de buitenschoolse kinderopvang 
Ravot, Ravesteinstraat 84, 3191 Boortmeerbeek. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 86 –  
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be).   
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HOE INSCHRIJVEN VOOR EEN SOCIALE WONING? 

Het sociaal woningaanbod in Boortmeerbeek wordt uitgebreid. Er zijn al lopende nieuwbouwprojecten aan de Kouter 
en de Slagveldweg en er staan ook al enkele andere projecten op de planning.  

Als je aan een aantal voorwaarden voldoet (inzake inkomen, leeftijd, inschrijving in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister) en als je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig 
vruchtgebruik hebt, dan kan je je inschrijven op de wachtlijsten bij sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal 
verhuurkantoren. Weet wel dat er gewerkt wordt met wachtlijsten. De vraag naar sociale woningen in Vlaanderen is 
namelijk groter dan het aanbod. De gemeente Boortmeerbeek heeft wel een lokaal toewijzingsreglement met 
bepaalde voorrangsregels voor kandidaat-huurders die inwoner van Boortmeerbeek zijn en kandidaten die een 
bepaalde periode inwoner geweest zijn.  

Vraag je je af wat de voorwaarden zijn om in te kunnen schrijven op de wachtlijsten, bij welke sociale verhuurders je 
je kan inschrijven en/of heb je andere vragen over wonen of (ver)huren, dan kan je terecht bij het woonloket in de 
gemeente.  

Meer informatie: woonloket (Tine Bergmans – T 0496/25 85 29 – woonloket@boortmeerbeek.be) 

START INSCHRIJVINGEN SPORTKAMP PAASVAKANTIE – MAANDAG 19 FEBRUARI 

Tijdens de Paasvakantie is er van maandag 9 april tot en met vrijdag 13 april 2018 opnieuw een sportkamp voor 6- tot 16-
jarigen. De inschrijvingen hiervoor starten op maandag 19 februari 2018 om 18 uur. Zoals gebruikelijk kan men inschrijven 
via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

OPVANG RAVOT TIJDENS KROKUS- EN PAASVAKANTIE & KENNISMAKINGMOMENTEN 

In de krokusvakantie verandert Ravot in een reuze-aquarium en spelen we met de kinderen in het thema ‘Diep in de 
zee’. De plaatsen zijn zo goed als volzet voor deze vakantie. Enkel op woensdag zijn er nog een aantal plaatsen vrij.  

Tijdens de paasvakantie zetten we het pronkstuk van Ravot extra in de kijker in ons speelaanbod: het prachtige 
buitenspeelterrein. In het thema van de paasvakantie “natuur en survival” verkennen we alle hoekjes en kanten, 
uitdagingen en troeven van de natuur op Ravot. De pagadders gaan deze vakantie op pad met de kabouters, elfen 
en trollen. Ze nemen hen mee om dieren te verzorgen, vogelbollen te maken, te dansen als kabouters of te spelen 
zoals vieze vuile trollen dat kunnen. Voor de ravotters voorzien we een echte expeditie Robinson, vlaggenseinspel, 
touwenparcours en survivalzoektocht. In de bouwhoek kan je leren sjorren, kompaslopen, paintballen of een 
reuzekatapult bouwen.  

Het volledige aanbod van de paasvakantie vind je na de krokusvakantie op www.ravot.be. Inschrijven voor deze 
vakantie kan vanaf maandag 19 februari via www.i-school.be/login. 

Ouders van nieuwe kinderen zijn welkom op Ravot voor een infomoment op dinsdag 20 maart 2018 om 19 uur. 
Nieuwe kleuters kunnen samen met mama of papa komen wennen op Ravot op woensdag 28 maart 2018 van 
14 uur tot 15 uur. Inschrijven voor het info- of wenmoment kan via ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

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

DIGIDOKTER HOUDT SPREEKUUR IN DE BIB – DINSDAG 20 FEBRUARI 2018 EN WOENSDAG 7 MAART 2018 

De digidokter geneest graag je digitale kwalen. Op dinsdag 20 februari 2018 kan je in de bib van Boortmeerbeek 
tussen 17.30 uur en 20 uur terecht met je tegendraadse toestel. Een afspraak maken is niet nodig! Op woensdag 7 
maart 2018 kan je hiervoor dan weer op dezelfde tijdstippen terecht in de bib in Haacht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

VERTELATELIER ‘KONTZETTEND BEDANKT’ – WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 

Een interactieve voorstelling opgebouwd rond een prentenboek. Het lichtje van vuurvliegje Len werkt niet meer! 
Samen met Len gaan kinderen (én hun ouders) op zoek naar hun eigen lichtje en ontdekken ze hoe ze het kunnen 
doen branden.  

‘Kontzettend bedankt!’ vindt plaats op woensdag 21 februari 2018 van 14 uur tot 15 uur in de bibliotheekvestiging 
van Boortmeerbeek. Dit vertelatelier is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Deelname is gratis maar vooraf 
inschrijven is wel noodzakelijk want er kunnen maar maximum 50 kinderen deelnemen. 

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

REGIONALE KLEUTERHAPPENING – WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 

Voor de allerkleinsten wordt er jaarlijks een kleuterhappening georganiseerd. Deze vindt ditmaal plaats op woensdag 
21 februari 2018 van 14 uur tot 17 uur in de sporthal van Zemst (Waterleestweg 20). Hier kunnen kleutertjes van 3 
tot 6 jaar zich uitleven in het ballenbad, doolhof, springkasteel, klim- en klauterparcours, … Het aanbod is zeer 
gevarieerd en kindvriendelijk. Kom gerust eens een kijkje nemen op woensdag 21 februari 2018. De deelnameprijs 
bedraagt 3,00 EUR. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Griet Janssens – T 015/51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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INFORMATIEAVOND DRUGPREVENTIE – DONDERDAG 22 FEBRUARI 2018  

Het gemeentebestuur ondersteunt samen met de Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen projecten in het 
kader van drugpreventie. Daarom wordt voor ouders van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere 
scholen op donderdag 22 februari 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een sensibiliseringsavond 
georganiseerd over de problematiek van het gebruik van drugs en alcohol bij jongeren. Deze avond is specifiek voor 
(groot)ouders bedoeld zodat de aanwezigheid van kinderen niet wenselijk is. 

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

DIGI-VORMING – VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018 

Backups maken en beheren, veel van onze waardevolle bezittingen zijn digitaal: foto’s, filmpjes, geluidsopnamen,… 
Om ze allemaal veilig te bewaren wordt back-ups maken steeds belangrijker. In deze workshop kom je te weten wat 
veilig is en wat niet en je leert zelf back-ups maken. In deze workshop ga je op zoek naar de veilige mogelijkheden en 
kom je te weten waarom sommige opties niet veilig zijn. Je krijgt ook een eenvoudige manier aangereikt om zelf 
back-ups te maken. 

Deze vorming vindt plaats  in de HaBoBIB-vestiging Haacht op vrijdag 23 februari 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Er kunnen maximaal 12 deelnemers inschrijven voor deze vorming. De kosten hiervoor zijn 5,00 EUR voor leden van 
de bib en 10,00 EUR voor niet-leden.  

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

KLEUTERZWEMMEN – VANAF MAANDAG 26 FEBRUARI TOT EN MET VRIJDAG 2 MAART 2018 

Tijdens kleuterzwemmen is het de bedoeling dat kleuters in groep met andere kinderen de ruimte en tijd krijgen om 
te wennen aan het water. Het groepsgevoel is heel belangrijk en daarom gaan de ouders ook niet mee het water in. 
Het is de bedoeling dat eventuele watervrees afneemt en dat de kleuters zelfstandig leren bewegen in ondiep water. 
Een aantal basisvereisten voor het zwemmen kunnen reeds op vroege leeftijd aangeleerd worden, zoals rustig 
ademen in het water, de adem inhouden onder water, drijven, glijden,… Zo wordt de zelfredzaamheid van je kind 
gestimuleerd. 

Het kleuterzwemmen wordt in het zwembad van Tremelo (Veldonkstraat 3) gedurende vijf opeenvolgende dagen 
georganiseerd, namelijk van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart 2018. De deelnameprijs bedraagt 15,00 
EUR voor de ganse week. Er zijn elke dag vier sessies (sessie 1: 9 – 9.30 uur, sessie 2: 9.30 – 10 uur, sessie 3: 10 – 
10.30 uur of sessie 4: 10.30 – 11 uur). Aan elke sessie kunnen 15 kleuters deelnemen. Het is hierbij wel de bedoeling 
dat je elke dag aan dezelfde sessie deelneemt. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.tremelo.be/vrijetijdsloket of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis (Griet 
Janssens – T 015/51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

INFOSESSIE ‘ERFENISRECHT’ – DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 

Wat als mijn partner overlijdt, of als ik iemand iets wil schenken? Wat als één van mijn ouders niet meer zelf kan 
beslissen? Hoe zit het met de rechten bij huwelijk en samenwonen? Hoe bescherm ik mijn partner? Hoe betalen mijn 
erfgenamen niet meer dan nodig? Maak ik best een testament? 

Op deze en andere vragen kan je op dinsdag 27 februari 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis een antwoord 
krijgen van Paul Nijs, docent recht en wetgeving, en specialist ter zake. Om iedereen de kans te bieden deze 
uiteenzetting bij te wonen, wordt de infosessie tweemaal georganiseerd, een keer om 13.30 uur en een tweede maal 
om 19 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig en de deelname is gratis. 

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

OPROEP SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2017 – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2017 

Jaarlijks worden de meest verdienstelijke Boortmeerbeekse sportbeoefenaars en cultuuractieve personen door het 
gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Daarnaast worden de vrijwilliger van het jaar en de ploegen die een 
kampioenschapstitel behaalden, gehuldigd. 

Ken je iemand die individueel goed gepresteerd heeft in 2017, een ploeg die een bijzondere prestatie leverde in 2017 
(kampioen, bekerwinnaar,…) of is er iemand in jouw vereniging met een bijzonder verdienste, stuur dan zeker vóór 
donderdag 1 maart 2018 schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 
2, 3190 Boortmeerbeek. Dat kan per brief of per mail. De uitreiking vindt plaats op woensdag 23 mei 2018 in de 
sporthal van Boortmeerbeek. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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JEUGDBOEKENMAAND – MAART 2018 

De jeugdboekenmaand wordt dit jaar extra bijzonder, want het thema “Wetenschap en Techniek” maakt van deze 
maand een feest voor nieuwsgierige lezers. Kom dus langs bij de bib voor een antwoord op de gekste vragen. In het 
kader van de jeugdboekenmaand organiseert de bib een reeks leuke activiteiten: 
- woensdag 7 maart 2018 (14 uur – 16 uur) – creatieve workshops: De Woordjesmachine. In ‘Het land van de Grote 

Woordfabriek’ zijn woordjes zeldzaam en peperduur. Bij HaBoBIB echter zijn ze dankzij ‘De Woordjesmachine’ 
erg talrijk en mooi en wonderlijk en vooral GRATIS! Kijken en luisteren naar verhalen en versjes. Puzzelen en 
knutselen met woordjes… Deze activiteit vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek en is bedoeld 
voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 
Let op! Er is plaats voor slechts 25 kinderen. 

- woensdag 14 maart 2018 (14 uur – 16 uur) - Just-so Stories: Je ooit al afgevraagd hoe de olifant aan zijn lange 
slurf komt, waarom katten 's nachts muziek maken, hoe de Schelde is ontstaan,…? Wetenschap begint bij kijken 
naar de wereld, zich verwonderen en vragen stellen. Veel van de antwoorden van vroeger werden doorgegeven 
in ‘Zo is het gekomen dat....-verhalen’. Antwoorden op bovenstaande vragen en andere krijg je in de bib te horen. 
Allemaal vondsten voortgesproten uit de nieuwsgierigheid van ons, mensen. Met inspiratie van Kipling en uit 
alle uitwindstreken. Fris, eigenzinnig en met humor verteld door Veerle Ernalsteen. Deze activiteit vindt plaats 
in de HaBoBIB-vestiging van Haacht en is bedoeld voor kinderen vanaf het derde leerjaar. Deelname is gratis 
maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

- woensdag 21 maart 2018 (13 uur – 16 uur) - jeugdboekenfeest in de vestiging van  Boortmeerbeek met o.a. 
creatieve voorstellingen, grime, airbrush tattoo, M&M workshop (zelf snoep maken) 

- woensdag 28 maart 2018 (14 uur – 17 uur) – jeugdboekenfeest in vestiging van Haacht met o.a. vertelmomentjes 
door Katelijne Billet, grime, gekke kapsels, MCC workshop (zelf bruisballen, badzout of haargel maken) 

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

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 8 MAART 2018 

Zin om mensen te ontmoeten? Nood aan een babbel nu en dan? Dan bieden we jou op donderdag 8 maart 2018 
tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) een gezellige plek waar je 
mensen kan ontmoeten over alle grenzen heen. In een ontspannen sfeer komen we samen en praten in het 
Nederlands over allerlei thema 's. Dat biedt anderstaligen de kans om de taal te leren en Nederlandstaligen de 
rijkdom om muren tussen mensen te slopen. Bib & Babbel is geen les. Kom gewoon binnen, luister en vertel. Bij een 
drankje.  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

NOORD-ZUIDAVOND MET PETER VERLINDEN OVER HET ‘GOUD VAN CONGO’ – MAANDAG 19 MAART 2018 

Op initiatief van de noord-zuidraad en in samenwerking met HaBoBIB brengt VRT-journalist Peter Verlinden een 
aangrijpend relaas over ‘het goud van Congo’, meteen ook de titel van het boek van zijn hand. De Kivuprovincies in 
Oost-Congo, samen amper vier keer België, moeten zowat de rijkste gebieden van deze aarde zijn. De voorraden 
goud, diamant, coltan, cobalt… zijn eindeloos groot, de landbouwgronden vruchtbaarder dan waar ook rond de 
evenaar. 

Toch (over)leeft hier zowat de armste bevolking ter wereld. Zeker een kwart van de Kivubewoners woont nu al 
twintig jaar lang niet meer in zijn eigen huis, is op de vlucht voor het geweld. Ondervoeding, kindersterfte en 
moedersterfte zijn endemisch geworden, verkrachtingen bijna routine. Waar komt dat geweld vandaan? Wie beslist 
er over leven en dood aan het Kivumeer? Wat gebeurt er met die onmetelijke rijkdommen van Oost-Congo? En wat 
hebben wij in het rijke Westen daarmee te maken? 

Het goud van Congo rijgt jarenlange persoonlijke ervaringen en getuigenissen aan bestaand academisch onderzoek. 
Het brengt een journalistiek relaas van meer dan twee decennia strijd om de rijkdommen van Congo. Die strijd begon 
in de nasleep van de Rwandese genocide en oorlog van 1994 en gaat tot vandaag onverminderd door. Maar het boek 
is ook een verhaal van de levenskracht van miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in hartje Afrika, overlevers, 
ondanks alles. 

Deze avond vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. De deelname bedraagt 10,00 EUR/studenten 
5,00 EUR (drankje inbegrepen). 

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