
________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

SENIORENFEEST – ZATERDAG 19 MEI  2018 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur een feest voor senioren. Hieraan kunnen alle inwoners die geboren zijn 
vóór 1 januari 1954, vergezeld van hun partner, gratis deelnemen. Het seniorenfeest vindt plaats in de gemeentelijke 
sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek, waar voldoende parking is voorzien.  

Indien u wenst, zorgt de gemeente voor aangepast vervoer. Gelieve hiervoor de inschrijvingsstrook onderaan in te 
vullen; vermeld ook een telefoonnummer of e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. Enkele dagen voor het 
seniorenfeest contacteren we u om de nodige afspraken te maken.  
 

Programma 12.00 u: 
13.00 u: 
13.15 u: 

deuren open 
officiële opening van het jaarlijkse seniorenfeest door burgemeester Michel Baert 
feestmaal met op het menu: 

 Carpaccio van rundsvlees met notensla en zongedroogde tomaten 

 Tomatensoep met balletjes 

 Gegrild varkenshaasje met peperroomsaus, fijne groentjes en aardappelgratin 

 Panna cotta ring met frambozen en munt + koffie 

 18.00 u: einde 

Zoals elk jaar wordt ook dit jaar voor de nodige animatie en gezellige muziek gezorgd. Dat zal ditmaal gebeuren 
door Win & Syl, een talentvol duo uit Sint-Truiden. Wij hopen u terug te mogen begroeten en wensen u alvast een 
aangename en gezellige namiddag toe. En voor wie de beentjes wil strekken, is er bovendien ook een dansvloer 
aanwezig. 

Inschrijven kan op twee manieren:  

 Ofwel vult u de strook onderaan volledig in en steek deze in de brievenbus van het gemeentehuis of in de bus bij de 
dienst vrije tijd.  

 Ofwel maakt u gebruik van het digitale inschrijvingsformulier dat u vindt op:  
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview 

In beide gevallen is de uiterste inschrijvingsdatum woensdag 9 mei 2018.  

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 - optie 4 – e-mail: 
vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJVINGSSTROOK 
Graag duidelijk invullen en uiterlijk op woensdag 9 mei 2018 in het gemeentehuis bezorgen. 

Naam en voornaam:…………..................………………………………………………………. 

Naam en voornaam:…………..................………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………...................……………………………….. 

Geboortedatum (oudste partner) ……………………….. Aantal personen: 1 of  2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEEN INVULLEN INDIEN U BEROEP WILT DOEN OP GEMEENTELIJK VERVOER: 

Telefoon:……………………………………… en/of e-mailadres:…………………..……………………………………………………………….. 

NOTA: deze persoonsgegevens worden behandeld volgens de wet op de privacy. Zij dienen uitsluitend voor de 
organisatie van het seniorenfeest. 
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GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD 

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 23 april 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 26 april 2018 om 19 uur in 
het OCMW-gebouw aan het Heverplein 3.  

VERKEERSREGELING WERKEN KRUISPUNT KALLEBEEKSTRAAT – PACHTHOFSTRAAT 

De rioleringswerken in de Kallebeekstraat werden recent aangevat. De doorgang op het kruispunt Kallebeekstraat met 
de Pachthofstraat wordt zo lang als mogelijk voor plaatselijk verkeer opengehouden. Toch zal het noodzakelijk zijn om 
op bepaalde momenten het kruispunt volledig af te sluiten.  

De toegang tot de Kallebeekstraat (tot kruispunt Pachthofstraat)/Mechelsebaan/Neerhofstraat is dan alleen mogelijk 
via de Bieststraat en de Kallebeekstraat. Het containerpark, de gemeentelijke loods, vroedvrouwenpraktijk De Wolk,… 
zullen op deze dagen daarom alleen zo bereikbaar zijn.  

Opgelet! Aan de overweg in de Bieststraat zullen door Infrabel van vrijdag 6 april 2018 vanaf 22 uur tot en met maandag 
9 april 2018 tot 4 uur, voor de tijd die nodig is, de asfalterings- en laatste aanpassingswerken worden uitgevoerd. Deze 
werken kunnen niet worden uitgesteld en lopen dus parallel met de werken aan het kruispunt Kallebeekstraat - 
Pachthofstraat. 

Daarom wordt dan uitzonderlijk voorzien in het omkeren van de enkele rijrichting in de Neerhofstraat. Het verkeer zal 
de straten Neerhofstraat, Kallebeekstraat en Mechelsebaan kunnen bereiken via de Neerhofstraat. Wegrijden kan via 
de Kallebeekstraat naar de Bieststraat of via de Mechelsebaan of via de Neerhofstraat.  

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45-optie 2 – www.technischedienst@boortmeerbeek.be)  

OPENBAAR ONDERZOEK GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘LIPS’ – TOT EN MET MAANDAG 14 MEI 2018 

Het gemeentebestuur bereidt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor om de Lips-site aan de Wespelaarsebaan een nieuwe 
invulling te kunnen geven. In dit kader loopt nog tot en met maandag 14 mei 2018 een openbaar onderzoek waarbij 
geïnteresseerden de mogelijkheid hebben het dossier in te kijken en eventuele opmerkingen en/of bezwaren te 
formuleren. Deze kunnen tot en met 14 mei 2018 worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, 
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45-optie 2 – www.ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be)  

DIGIDOKTER HOUDT SPREEKUUR IN DE BIB – DINSDAG 17 APRIL 2018 

De digidokter geneest graag je digitale kwalen. Op dinsdag 17 april 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!  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 12 APRIL 2018 

Zin om mensen te ontmoeten? Nood aan een babbel nu en dan? Dan bieden we jou op donderdag 12 april 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.  

VOORLEESHALFUURTJE IN DE BIB – ZATERDAG 14 APRIL EN ZATERDAG 28 APRIL 2018 

Voorlezen is top! Schuif gezellig aan en laat je verrassen door spannende, grappige en mooie verhalen! De 
voorleesmomenten zijn bedoeld voor kinderen van drie tot zes jaar, maar mama of papa kunnen meeluisteren of zelf 
boeken kiezen of de krant lezen. Je kan hiervoor terecht op zaterdag 14 april 2018 in de HaBoBIB-vestiging van 
Boortmeerbeek en op zaterdag 28 april 2018 in de vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 57), telkens van 10.30 uur tot 11 
uur. Inschrijven is niet nodig en de deelname is gratis. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

REGIONALE ZWEMLESSEN VOOR 50+ERS – VANAF VRIJDAG 20 APRIL 2018 

Zwemmen als vrijetijdsvorm is in onze maatschappij al goed ingeburgerd. In het kader van een groeiende belangstelling 
voor gezondheid wordt bewegen voor iedereen gestimuleerd. 
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Onder het motto ‘nooit te oud om te leren’ bieden wij 50-plussers de mogelijkheid om op een rustige manier kennis te 
maken met het plezier om zich als een vis in het water te voelen. Deze lessen zijn bedoeld zowel voor beginners als 
gevorderden. Voor beide groepen is een aangepast programma voorzien. 

De eerste les vindt plaats op vrijdag 20 april 2018 in het zwembad van Tremelo (Veldonkstraat 3) van 12.15 uur tot 13 
uur. Schrijf zo snel mogelijk in want het aantal deelnemers is beperkt. De deelnameprijs bedraagt 30,00 EUR voor 10 
lessen. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.tremelo.be/vrijetijdsloket of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

HERDENKING TRANSPORT XX – ZONDAG 22 APRIL 2018 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mannen, vrouwen en kinderen met treintransporten gedeporteerd 
vanuit de Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz.  Op 19 april 1943 werd het twintigste transport op de spoorlijn tussen 
Boortmeerbeek en Haacht tot stilstand gedwongen door Robert Maistriau, Jean Franklemon en Georges Livschitz. 
Zeventien gedeporteerden konden ontsnappen uit de trein. Nergens in Europa is tijdens de Tweede Wereldoorlog 
dergelijke bevrijdingsactie uitgevoerd op een jodentransport. Om deze unieke gebeurtenis te herdenken organiseert het 
gemeentebestuur van Boortmeerbeek jaarlijks een herdenkingsplechtigheid. Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek 
nodigt je graag uit op zondag 22 april 2018 om 10.30 uur op de parking van het gemeentehuis om deze 
herdenkingsplechtigheid mee te beleven. Wie er vorig jaar bij was, herinnert zich ongetwijfeld het magistrale optreden 
van Paul Ambach en het koor Crescendo. Ook zij staan, samen met Fanfare Albert, dit jaar weer mee in voor de muzikale 
ondersteuning. 

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

KINDERWORKSHOP ‘DE WENS VAN DE ZONNEVOGEL’ – WOENSDAG 25 APRIL 2018 

De Zonnevogel is van zijn magische krachten beroofd. Wie heeft zijn gouden veer gestolen? 
Mama Boeshka uit het woud mag drie wensen doen. Kan zij hiermee de Zonnevogel redden? 
In de workshop voor kinderen vanaf 6 tot 9 jaar gaan we aan de slag met krachtige natuurmaterialen zodat onze wensen 
zeker in vervulling zullen gaan. Deze workshop vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek op woensdag 
25 april 2018 van 14 uur tot 16 uur. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk want er kunnen 
maximum slechts 25 kinderen deelnemen. 

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

PROJECT ‘SPRAAKMAKER NEDERLANDS’ – WOENSDAG 25 APRIL 2018 

‘Spraakmaker Nederlands’ is een project Nederlands, uitgewerkt met als doelgroep meer- en hoogbegaafde talige 
leerlingen, eerste graad secundair onderwijs die op zoek zijn naar extra uitdaging. 
Omdat er nog geen differentiatiemateriaal voor deze doelgroep is, en zeker nu in het M-decreet inclusief onderwijs de 
eerste optie is, willen we de vraag naar dit soort materiaal beantwoorden. Op die manier kan de leerkracht het vereiste 
zorgcontinuüm mee helpen realiseren, en is er voor de bedoelde leerlingen uitdagende, leerplangebonden uitbreidings- 
en verdiepingsstof, afgewisseld met creatieve opdrachten, genietend lezen, test jezelf ... studietips en evaluatiebladen. 
Woensdag 25 april 2018 – 14.30 – 16 uur HaBoBIB Haacht 
Interesse? Alle geïnteresseerden, leerkrachten Nederlands, toekomstige leerkrachten Nederlands, directies, 
leerlingenbegeleiders, (groot)ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen,… 

Inschrijven via: depauw.annie@skynet.be 

TOELICHTING NIEUWE PRIVACYWETGEVING – DONDERDAG 26 APRIL 2018 

In mei 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywetgeving (GDPR) van kracht wat belangrijke wijzigingen met zich 
meebrengt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. De wetgeving is niet alleen van toepassing op commerciële 
bedrijven, maar ook op vzw’s, sportclubs, verenigingen en zelfs feitelijke verenigingen. De gemeente organiseert in 
samenwerking met ThreeAndMore een gratis infoavond over de impact van de GDPR en hoe je je als vereniging moet 
voorbereiden. ThreeAndMore biedt verenigingen een gratis platform om alle ledengegevens te verwerken conform de 
GDPR principes, alle communicatie binnen de vereniging te organiseren, leden uit te nodigen op clubactiviteiten, en 
lidgelden te beheren. 

Deze infoavond vindt plaats op donderdag 26 april 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.  

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

‘KUNST BUITEN’ – WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN – ZONDAG 29 APRIL EN ZONDAG 6 MEI 2018 

Zondag 29 april 2018 is het weer tijd voor de Week van de Amateurkunsten (WAK). Dit jaar keert de WAK nog een keertje 
terug naar de Oude Pastorie, de plaats waar de WAK ooit startte. Je kan er op zondag 29 april 2018 van 10 uur tot 18 
uur een kijkje komen nemen en het creatieve kunnen van dorpsgenoten bewonderen. Of wil je zelf deelnemen en jouw 
werken tentoonstellen? Schrijf je dan nog snel in via https://www.boortmeerbeek.be/week-van-de-amateurkunsten-
zondag-29-april-2018-durf-jij-meedoen-. 

http://www.tremelo.be/vrijetijdsloket
mailto:secreteriaat@boortmeerbeek.be
http://www.habobib.bibliotheek.be/
mailto:depauw.annie@skynet.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
https://www.boortmeerbeek.be/week-van-de-amateurkunsten-zondag-29-april-2018-durf-jij-meedoen-
https://www.boortmeerbeek.be/week-van-de-amateurkunsten-zondag-29-april-2018-durf-jij-meedoen-


Dit jaar omkaderen we deze tentoonstelling met een heuse kunstmarkt. In de mooie tuin van het cultuurhuis kan je van 
10 uur tot 18 uur jouw creaties te koop aanbieden. Het principe is eenvoudig: in het cultuurhuis is er de tentoonstelling 
die gratis kan worden bezocht en waar geen werken te koop worden aangeboden. En er is de tuin waar voldoende 
ruimte is om creatievelingen die hun zelfgemaakte creaties te koop willen aanbieden, een plaatsje te geven. We denken 
hierbij aan wenskaarten, keramiek, juwelen, enz. Let wel op! Het is de bedoeling dat enkel zelfgemaakte producten te 
koop worden aangeboden. Deze markt is evenmin niet bedoeld voor professionele standhouders. Wij zorgen voor de 
nodige tenten en tafels zodat u zonder zorgen een mooie stand kan opbouwen. Hou er wel rekening mee dat deze 
tenten in hoofdzaak op een grasveld worden opgesteld. 

Wil je op zondag 29 april 2018 deelnemen aan de ‘Kunst Buiten-markt’? Schrijf je dan vóór 15 april 2018 in via het digitale 
inschrijvingsformulier dat je vindt via www.boortmeerbeek.be/week-van-de-amateurkunsten-inschrijvingsformulier-
tentoonstelling.  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de dienst vrije tijd (vrijetijd@boortmeerbeek.be). 

De WAK zelf wordt feestelijk afgerond met een concert door Koninklijke Harmonie De Eendracht op zondag 6 mei 2018 
om 19 uur in de kerk van Schiplaken. 

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

UNIFORM ZOEKT BRANDWEERVRIJWILLIGER (M/V) 

Heb jij een passie voor hulpverlening? Beschik je over een aardige dosis doorzettingsvermogen en 
verantwoordelijkheidsgevoel? Dan ben jij misschien wel diegene die we zoeken: gemotiveerd om te helpen waar kan. 
In een team dat voor elkaar door het vuur gaat. 

Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerman of -vrouw te worden, heb je een Federaal Geschiktheidsattest 
(FGA) nodig. Maar hoe behaal je dit? De proeven voor het behalen van je FGA bestaan uit drie delen: een kennistest, 
een handigheidstest en de fysieke proeven. Je mag zelf kiezen in welk opleidingscentrum je je inschrijft. Dit staat los van 
de hulpverleningszone waarvoor je nadien wilt solliciteren of de provincie waar je woont. 

Wat mag je van de proeven verwachten? Wat vraagt de brandweer van jou en wat krijg je ervoor terug? Kom naar één 
van onze infosessies in de verschillende brandweerposten. Eén van deze sessies vindt plaats op dinsdag 24 april 2018 
van 19 uur tot 21 uur in de brandweerkazerne van Haacht (Provinciesteenweg 34). De andere data en plaatsen vind je 
via https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/nieuws/uniform-zoekt-brandweervrijwilliger-m-v-2893.  

Tijdens de infosessie kan je je meteen inschrijven voor de proeven. Breng hiervoor volgende documenten mee:  
 een kopie van je identiteitskaart;  
 een kopie van je rijbewijs; 
 een uittreksel uit het strafregister;  
 een medisch attest dat je de lichamelijke proeven mag afleggen. 

Meer informatie: www.hvzoost.be 

DOE MEE AAN DE 10.000-STAPPENCLASH EN STAP ONZE GEMEENTE NAAR DE OVERWINNING 

Wist je dat… je met 10.000 stappen per dag (of 8.000 voor 65-plussers) genoeg beweegt voor een goede gezondheid? 
Vind je 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich.  

En elke stap telt, want van 1 tot en met 31 mei doet Boortmeerbeek mee aan de 10.000-stappenclash. We nemen het 
op tegen de inwoners van meer dan 100 andere Vlaamse steden en gemeenten. Stap jij Boortmeerbeek mee naar de 
overwinning? Registreer je op www.10000stappen.be, sluit aan bij de groep van onze gemeente en geef elke dag je aantal 
stappen in. Zo maak je kans op leuke prijzen en help je Boortmeerbeek aan de titel ‘actiefste gemeente van Vlaanderen’. 
Sven Ornelis is het gezicht van deze campagne. Hij geeft het goede voorbeeld door te tonen hoe je 10.000 stappen haalt 
zonder veel extra tijd te moeten vrijmaken. “Ik ben helemaal klaar om samen met alle Vlamingen deze uitdaging aan te 
gaan,” zegt Sven. Heb je geen stappenteller? Ook met apps op je smartphone of een activity tracker hou je je aantal 
stappen bij.  

Meer informatie: www.10000stappen.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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