
_____________________________________________________________________________________ 

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 voortaan aansluitend aan elkaar op dezelfde dag plaats. De 
volgende maal is dit op maandag 25 maart 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 ontvangen, dan kan je je abonneren 
op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente (www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven).  

VERKIEZINGEN 26 MEI 2019 

Wil jij de verkiezingen een keer van achter de schermen meemaken?  Dat kan! Op zondag 26 mei 2019 trekt iedereen 
opnieuw naar de stembus, dit keer voor de federale, de regionale en de Europese verkiezingen.  Om alles in goede banen 
te leiden is het gemeentebestuur op zoek naar geëngageerde vrijwilligers die de verkiezingen de dag zelf van op de eerste 
rij willen meemaken. 

Je kan jezelf kandidaat stellen als voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau. De medewerkers van het 
gemeentebestuur voorzien een opleiding voor de voorzitters, zodat ze er op 26 mei 2019 helemaal klaar voor zijn.  Op 
de dag zelf geniet je van ontbijt, lunch en wordt koffie en frisdrank voorzien. Je krijgt na afloop ook een kleine financiële 
vergoeding.   

Draag je graag jouw steentje bij?  Ben je minstens 18 jaar, Belg en stemgerechtigd?  Bezorg dan zeker voor vrijdag 29 
maart 2019 jouw gegevens aan de medewerkers van dienst burgerzaken. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (burgerzaken@boortmeerbeek.be – T 015/51 82 30) 

VOORLEESMOMENTEN IN DE BIB - ZATERDAG 23 MAART 2019 & ZATERDAG 27 APRIL 2019 

Wie houdt er niet van voorlezen? Schuif gezellig aan en laat je meevoeren door grappige, spannende en ontroerende 
verhalen. Mama en papa mogen meeluisteren of intussen zelf boeken kiezen of de krant lezen.  
Interesse? Dit kan zowel op zaterdag 23 maart 2019 als op zaterdag 27 april 2019, telkens van 11 uur tot 11.30 uur in de 
HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5). Je hoeft niet vooraf in te schrijven, schuif gewoon gratis aan en geniet.  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

LEZING ‘VEILIG ONLINE: INTERNET EN PRIVACY’ – MAANDAG 25 MAART 2019 

Een interactieve module met centraal getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via animatiefilmpjes en 
infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Je krijgt heel wat concrete tips aangereikt. Wat gooi 
jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé? En hoe gaan je kinderen daarmee om? 
Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting? 

Dankzij deze module leer je kritisch omgaan met instellingen, reclame en wachtwoorden en krijg je heel wat tips voor je 
kinderen rond privacy.  

Deze lezing op maandag 25 maart 2019, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Gezinsbond, vindt plaats in 
de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) om 20 uur. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is wel 
noodzakelijk. 

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

JEUGDBOEKENFEEST – WOENSDAG 27 MAART 2019 

De maand maart is opnieuw de Jeugdboekenmaand, met dit jaar als thema 'Vriendschap'. Er zijn goede vrienden, beste 
vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, 
oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, 
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd. Tijdens deze 
Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap. 
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Kom daarom zeker op woensdag 27 maart 2019 naar het Jeugdboekenfeest in de bibliotheekvestiging van 
Boortmeerbeek. Van 13 uur tot 16 uur is er muziek, een drankje, grime, gekke kapsalon, glittertattoos, workshop 
doolhoven, vertelconcept Bladgoud door Woordreus, een vriendschapsbandje voor iedereen, in samenwerking met 
Oxfam Wereldwinkel. Vooraf inschrijven is voor een keer helemaal niet nodig! 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

DIGI-DOKTER IN DE BIB – DINSDAG 3 APRIL 2019 & DINSDAG 30 APRIL 2019 

De digi-dokter geneest graag je digitale kwalen. Op dinsdag 3 april 2019 kan je in de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5) tussen 17.30 uur en 20 uur terecht met je tegendraadse toestel. Op maandag 30 april 2019 vind je de 
digi-dokter in de bib van Boortmeerbeek, opnieuw van 17.30 uur tot 20 uur. Een afspraak maken is niet nodig!  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

JE HUIS AANPASSEN AAN JE OUDE DAG – DONDERDAG 4 APRIL 2019 

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen tijdens je oude dag? Dat kan, in een woning aangepast aan je (hulp)behoeften! Wist 
je dat ook met kleinere ingrepen het valrisico verkleint en ruimten toegankelijk blijven? De veiligheid in en rond de 
woning is een belangrijk aandachtspunt. Wat kan zoal een probleem vormen? De meest voorkomende 'hindernissen' 
passeren de revue. Oplossingen worden aangereikt, van kleine hulpmiddelen tot grote veranderingen. Je komt te weten 
bij welke instanties je een aanpassingspremie kan aanvragen en ook op welke diensten je een beroep kan doen 
(contactgegevens incluis). 

‘Je huis aanpassen aan je oude dag’ is er op woensdag 4 april 2019 van 14 uur tot 16 uur in GC Den Bussel in Keerbergen 
(Haachtsebaan 54). De deelnameprijs bedraagt 9,00 EUR.  

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

MAAK JE EIGEN NATUURLIJKE SCHOONMAAKPRODUCTEN – MAANDAG 15 APRIL 2019 

Voor elk soort vuil vind je in de winkel een apart product. Schoonmaakmiddelen zijn vaak duur en zitten vol synthetische 
ingrediënten. Maar, azijn is een prima middel tegen kalkaanslag en met kruiden laat je je toilet lekker ruiken. In deze 
workshop maak je schoonmaakproducten op basis van natuurlijke ingrediënten zoals zout, azijn en rozemarijn. Je gaat 
naar huis met zelfgemaakte allesreiniger, toiletreiniger en waspoeder. 

Heb je interesse voor deze workshop? Dan kan je hiervoor op maandag 15 april 2019 om 19.30 uur terecht in GC Den 
Bussel in Keerbergen (Haachtsebaan 54). Deelnemen kost 45,00 EUR. 

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

KIJK IK FIETS! – DINSDAG 16 APRIL 2019 

Op dinsdag 16 april 2019 organiseert de sportregio Noord van 13.30 uur tot 16 uur ‘Kijk, ik fiets!’.  Deze les vindt plaats 
aan de sporthal en legt zich toe op kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. Het is de bedoeling dat u 
uw kind leert fietsen zonder steunwieltjes en dit met behulp van enkele nuttige tips van ervaren monitoren en met de 
actieve begeleiding van ouders. Aan deze sessie kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De deelnameprijs voor ‘Kijk, 
ik fiets!’ bedraagt 5,00 EUR.  

Meer informatie en inschrijvingen: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Detail of bij de dienst vrije tijd 
(T 015/51 11 45 optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

AVONTURENSPORTDAG VOOR JONGEREN – DONDERDAG 18 APRIL 2019 

De sportregio organiseert één keer per jaar een avonturensportdag voor 10- tot 16-jarigen. Activiteiten: parcours boven 
water, parcours hoog boven de grond, klimmen en klauteren op ladders en in netten. Dit alles vindt plaats in het Sport- 
en recreatiecentrum Lissenvijver in Geel.  

Vanuit de gemeente is er busvervoer voorzien. We vertrekken aan de sporthal rond 8.30 uur en zijn er rond 17 uur terug. 
Het juiste uur van vertrek en aankomst wordt aan de deelnemers later nog meegedeeld. De deelnameprijs bedraagt 
20,00 EUR (activiteiten, busvervoer en verzekering inbegrepen). 

Meer informatie en inschrijvingen: bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis of via de link onderaan de website van de 
gemeente https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Detail. 

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 18 APRIL 2019 

Zin om mensen te ontmoeten? Nood aan een babbel nu en dan? Dan bieden we jou op donderdag 18 april 2019 in de 
HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) van 14.30 uur tot 16.30 uur een gezellige plek waar je mensen kan 
ontmoeten over de grenzen van taal, cultuur en leeftijd heen. We praten in het Nederlands over allerlei thema 's. Dat 
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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 natuurlijk. Deelnemen is gratis en 
inschrijven is niet nodig. Bib & Babbel is een organisatie in samenwerking met OCMW Haacht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

LEZING ‘OP ZOEK NAAR DE VERLOREN TIJD’ – DINSDAG 23 APRIL 2019 

‘A la recherche du temps perdu’ is een literaire kathedraal met onvergetelijke personages en situaties. Het is tevens een 
sublieme psychoanalyse... bij de lectuur ontdekt de lezer de obscure kant van zijn eigen psyche, die hij liever verborgen 
houdt. 

Op dinsdag 23 april 2019 verzorgt Claude Blondeel in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) om 19 uur een 
lezing over dit wereldberoemde werk van Marcel Proust. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

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

BEGIN TO RUN – VANAF DINSDAG 23 APRIL 2019 

Op dinsdag 23 april 2019 gaat Begin to Run opnieuw van start aan de sporthal. Joggen is een aanrader voor iedereen die 
op een goedkope en ontspannende manier aan sport wil doen. Daarom wordt dit initiatief georganiseerd waarbij 
iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, kan deelnemen aan een joggingprogramma waarin je in 10 weken 5 km kan 
joggen. De lessen zijn gratis en de laatste les gaat door op 28 juni 2019. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

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

SPORTSNACKS – VANAF DINSDAG 23 APRIL 2019 

Ook dit jaar kunnen kinderen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar na schooltijd proeven van verschillende sporten. Deze 
sportsnacks worden telkens op dinsdag tussen 16.45 uur en 17.45 uur in Ravot georganiseerd. De eerste vindt plaats op 
dinsdag 23 april 2019, de laatste op dinsdag 11 juni 2019. Voor deze sportsnacks zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Snel inschrijven is dus de boodschap! 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (www.ravot.be – T 015/50 03 80) of Griet Janssens 
(sportfunctionaris – T 015/51 11 45-optie 4) 

LEZING ‘SPRAAKMAKER NEDERLANDS’ – WOENSDAG 24 APRIL 2019 

Na een hartverwarmende start van Spraakmaker Nederlands 1 en 2 voor de eerste graad zijn de auteurs Annie De Pauw 
en Patrick Maroye verheugd ook Spraakmaker Nederlands 3 te kunnen voorstellen voor het eerste jaar van de tweede 
graad. Spraakmaker Nederlands is een project Nederlands, uitgewerkt met als doelgroep meer- en hoogbegaafde talige 
leerlingen in het secundair onderwijs die op zoek zijn naar extra uitdaging. 

Op die manier kan de leerkracht het vereiste zorgcontinuüm mee helpen realiseren, en zijn er voor de bedoelde 
leerlingen uitdagende teksten, leerplan- gebonden uitbreidings- en verdiepingsstof, afgewisseld met creatieve 
opdrachten, genietend lezen, leessuggesties, test jezelf, studietips en evaluatiebladen. Remediëring helpt, daarover is 
iedereen het eens, ook remediëring voor deze leerlingen is meer dan nodig. 

Hoewel iedereen welkom is, richt deze lezing zich in het bijzonder op leerkrachten Nederlands, toekomstige leerkrachten 
Nederlands, directies, leerlingenbegeleiders, (groot)ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen, …  Voor deze lezing 
kan men op woensdag 24 april 2019 om 14 uur terecht in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5). Deelname 
is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

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

STREEKUITJE TILDONK – DINSDAG 7 MEI 2019 

Dit streekuitje op dinsdag 7 mei 2019 staat open voor alle 50-plussers. De deelnemers krijgen deze dag ook de kans om 
wat cultuur en toerisme op te snuiven in de buurt. In een eerste streektuitje maken we de verplaatsing naar Tildonk met 
de eigen fiets. 

Het vertrek met de fiets is om 9 uur aan de sporthal. In de voormiddag staat een bezoek aan het Belevingscentrum 14 – 
18 in De Engelenburcht in Tildonk op het programma. Na de broodjeslunch in café Maritime kan voor het 
namiddaggedeelte kiezen uit een bezoek aan de brouwerij Hof Ten Dormael in Tildonk of aan het Arboretum van 
Wespelaar, vlakbij gelegen maar bij velen nog onbekend. Rond 15.30 uur vertrekt men in Tildonk en Wespelaar met de 
fiets terug naar Boortmeerbeek. Deelnemen kost 10,00 EUR (broodje inbegrepen) en inschrijven kan tot en met 26 april 
2019. 

Meer informatie en inschrijvingen: online via de gemeentelijke webshop https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be 
of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.  
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PREMIENIEUWS 

Er zijn enkele opmerkelijke nieuwigheden op het vlak van Vlaamse tegemoetkomingen die we graag laten weten:  
 opstart overkoepelende Vlaamse renovatiepremie;  
 voortzetting energiepremies en invoering warmtepompboilerpremie; 
 invoering sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro; 
 nieuwe premie voor vervanging kachel op steenkool of hout door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een 

ingebouwde gashaard met energielabel ‘A’. 

Weet je niet goed waarmee te beginnen? Bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant kan je 
als inwoner van Boortmeerbeek terecht voor gratis duurzaam (ver)bouwadvies (steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be – T 
016/23 26 49). 

Heb je niet onmiddellijk geld beschikbaar om energiebesparende investeringen uit te laten voeren? Als je aan een aantal 
voorwaarden voldoet, kan je daarvoor een renteloze Vlaamse energielening aanvragen. Meer informatie over deze 
lening vind je op www.energielening-igo.be of neem contact op met het woonloket. (Let op: geld lenen, kost ook geld!). 

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

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS 

Jaarlijks eisen woningbranden tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur maakt de rook tal van slachtoffers. De 
rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker 
te worden groot. 

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom zijn 
rookmelders nu al verplicht in huurwoningen en nieuwbouwwoningen. Vanaf 1 januari 2020 moet elke woning in 
Vlaanderen met voldoende rookmelders uitgerust zijn. Stel daarom het plaatsen van rookmelders in je woning niet 
langer uit! Kies ook zorgvuldig waar je de rookmelders plaatst en zorg voor een vluchtweg! 

Meer informatie: woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be – T 0496/25 85 29 of T 0498/17 32 98) 

WANDELNETWERK DEMER EN DIJLE ZOEKT PETERS EN METERS 

Ben je een enthousiaste wandelaar? Toerisme Vlaams Brabant zoekt vrijwilligers die peter of meter willen worden van 
dit wandelnetwerk. Wandelnetwerk Demer en Dijle strekt zich uit over de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, 
Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Rotselaar en Steenokkerzeel. 

Wat moet je doen als peter/meter van het wandelnetwerk? Je controleert op regelmatige basis (min. 2 maal per jaar) de 
bewegwijzering van een stukje van het netwerk en geeft hierover feedback via een gebruiksvriendelijk online systeem. 
Op die manier houden we samen de bewegwijzering van het wandelnetwerk optimaal. 

Meer informatie: www.toerismevlaamsbrabant.be/vrijwilligers 

 

 

 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 
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