
________________________________________________________________________________________________ 

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 27 maart 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 27 april 2017 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

JEUGDBOEKENFEEST – WOENSDAG 29 MAART 2017 

Wandel op woensdag 29 maart 2017 tussen 14 uur en 17 uur eens binnen in de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5). Geniet van muziek, onze vertelcaravan met circus en La Trotinette. En wandel weer buiten 
met een gek kapsel. En met een boek? Vergeet intussen je klas-kunstwerkjes niet te bewonderen! 
Iedereen welkom, inschrijven is niet nodig! 

Meer informatie: via www.habobib.bibliotheek.be (T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be) 

INSCHRIJVINGEN SPORTWEKEN 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het sportkamp dat de gemeente van maandag 3 april tot en met 
vrijdag 7 april 2017 organiseert voor kinderen van 6 tot 12 jaar en voor jongeren van 12 tot 16 jaar. 

Meer informatie en inschrijvingen: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Detail  

ZOMERS WINKELEN IN HEVER – MAANDAG 3 APRIL 2017 

Wat is er tijdens de lente & zomermaanden gezelliger dan boodschappen doen in je eigen omgeving? Gewoon 
rustig te voet of met de fiets. En waarom er niet een gezellig terrasje aan vastknopen? Je kan hiervoor 
natuurlijk al terecht op de wekelijkse markt in Boortmeerbeek, maar er is ook Zomers winkelen in Hever! Op 
het Heverplein vind je op maandag 3 april 2017 van 14 uur tot 18 uur een reeks handelaars die er hun waren 
te koop aanbieden. Kom er gerust eens een kijkje nemen! 

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

KIJK IK FIETS! – DINSDAG 4 APRIL 2017 

Op dinsdag 4 april 2017 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) 

INITIATIE VELDRIJDEN – VANAF WOENSDAG 5 APRIL 2017 

Sportregio Noord organiseert in het Sven Nijs Cycling Center in Tremelo (Balenbergstraatje 11) op 5 april, 12 
april, 19 april, 26 april, 3 mei, 10 mei, 17 mei en 24 mei 2017 initiatielessen op woensdagnamiddag van 13.30 
tot 15.30 uur voor de 8- tot 10-jarigen en van 15.30 tot 17.30 uur voor de 10- tot 14-jarigen. Deelnemers 
moeten zelf hun fiets meebrengen. De deelnameprijs bedraag 5,00 EUR per les (inclusief 1 gratis ticket voor 
het belevingscentrum). 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45-optie 4 - e-mail: 
vrijetijd@boortmeerbeek.be) – http://www.tremelo.be/vrijetijdsloket 
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AVONTURENSPORTDAG VOOR JONGEREN – DONDERDAG 6 APRIL 2017 

Sportregio Noord organiseert één keer per jaar een avonturensportdag voor 10- tot 15-jarigen. Activiteiten: 
parcours boven water, parcours hoog boven de grond, klimmen en klauteren op ladders en in netten. Dit alles 
vindt plaats in het recreatiedomein De Schorre in Boom. 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 15,00 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. 

WORKSHOP ‘PERSOONLIJKE UITSTRALING’ – DONDERDAG 6 APRIL 2017 

Heb jij de leeftijd van 45 jaar al bereikt of komt het dichterbij? Dan denk jij vermoedelijk allesbehalve aan 
uitbollen. Medioren en senioren van vandaag zijn erg actief en willen er goed blijven uitzien. In deze cursus 
leer je je eigen persoonlijke kenmerken kennen en begrijpen. Je werkt met elkaar en geeft elkaar persoonlijke 
feedback. Je leert je kleden in functie van de gelegenheid en in harmonie met jezelf. Kleur, stijl en 
lichaamstaal: hoe kan je die toepassen op je uitstraling? Je krijgt ook tips voor het sorteren en opruimen van 
je kast. 

Voor de workshop ‘Persoonlijke uitstraling’ kan je terecht in het GC Den Bussel (Haachtsebaan 54, 3140 
Keerbergen) op donderdag 6 april 2017 van 14 uur tot 17 uur. Om er bij te zijn betaal je 16,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be 

VORMING ‘TABLETS’ – DINSDAG 18 APRIL 2017 

Heb je een Android tablet of smartphone maar kan je er niet echt mee aan de slag? Tijdens deze cursus 
oefenen we de meest gebruikte vingerbewegingen en krijg je tips om efficiënter te werken. We bekijken 
samen hoe je kan surfen op het internet. Samen verkennen en installeren we ook enkele vaak gebruikte apps. 
We leren samen het apparaat kennen. Deze workshop voor beginners vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging in 
Haacht (Verhaegenlaan 5) op dinsdag 18 april 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur.  

HaBoBIB-leden betalen 5,00 EUR om deel te nemen, niet-leden 10,00 EUR. Aan deze vorming kunnen 12 
personen deelnemen. Indien er voldoende belangstelling is, wordt in de namiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur 
een tweede sessie georganiseerd. 

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

BEGIN TO RUN – VANAF DINSDAG 18 APRIL 2017 

Op dinsdag 18 april 2017 gaat Begin to Run opnieuw van start. Elke dinsdag en vrijdag vanaf 19.30 uur zijn er 
lessen aan de sporthal van Boortmeerbeek. 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 vindt plaats op 23 juni 2017. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

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

SPORTSNACKS VOOR KINDEREN – VANAF DINSDAG 18 APRIL 2017 

Na de successen van de voorbije jaren zal de gemeente Boortmeerbeek ook in 2017 naschoolse sport  
organiseren. Zo willen we leerlingen uit het 1ste, 2de en 3de leerjaar de kans geven om tijdens extra lessen 
kennis te maken met verschillende sporten. De lessen zullen plaatsvinden op Ravot (Ravesteinstraat 84). 

De sportsnack bestaat uit een reeks van 10 lessen, bedoeld voor kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar 
van alle basisscholen van Boortmeerbeek, waarbij telkens twee sporten worden aangeboden. De eerste 
sportsnack vindt plaats op dinsdag 18 april 2017, de laatste op dinsdag 20 juni 2017. Elke sportsnack loopt van 
16.30 uur tot 17.30 uur. Een overzicht van de aangeboden sporten vind je op 
http://www.boortmeerbeek.be/sportsnacks-voor-kinderen. Per aangeboden sport kunnen elke sportsnack 15 
kinderen deelnemen. 

Voor de sportsnack betaal je enkel de tijd dat jouw kind effectief aanwezig was voor de sportsnack en voor de 
opvang indien je hiervan gebruik maakt 1,00 EUR per begonnen half uur. Voor het busvervoer van de scholen 
naar Ravot wordt gebruik gemaakt van het gratis gemeentelijk busvervoer. 
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Let op! Om te kunnen deelnemen aan de sportsnack moet jouw kind geregistreerd zijn bij Ravot. Indien dit 
nog niet het geval is, kan je via http://www.ocmwboortmeerbeek.be/kinderopvang/registreren-nieuwe-
kindjes-infomomenten-en-wenmomenten vernemen hoe je jouw kind kan registreren. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier (teamcoördinator Ravot - T 015/50 03 80) of bij de dienst vrije tijd (Griet 
Janssens – T 015/51 11 45-optie 4 - e-mail: vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

VORMING ‘JE AUTO ONDERHOUDEN VOOR BEGINNERS’ – DINSDAG 18 APRIL EN 25 APRIL 2017 

Weet jij hoe je de motorkap van je auto openmaakt? Wil je beter begrijpen wat de garagist je aanrekent bij 
een onderhoudsbeurt? Wil je zelf een lekke band kunnen vervangen? Dan is deze vorming helemaal op jouw 
maat. Je combineert inzichten met eenvoudige praktijkoefeningen. Oliepeil controleren, sproeivloeistof 
aanvullen, ... 

Je leert waar de belangrijke onderdelen zitten onder de motorkap en we zoemen in op klussen die je rustig 
zelf kan doen. Een aanrader voor automobilisten die wat mondiger en zelfstandiger willen worden bij het 
gebruik en onderhoud van hun auto. 

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 18 april en 25 april 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur in garage Jennes, 
Leuvensesteenweg 365, 3190 Boortmeerbeek. De deelnameprijs bedraagt 21,00 EUR. Tijdig inschrijving is de 
boodschap want er is plaats voor slechts 14 deelnemers. 

Meer informatie en inschrijven: www.vormingplusob.be 

BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 19 APRIL 2017 

Op woensdagmiddag 19 april 2017 is het weer zover: Buitenspeeldag! Van 13 uur tot 17 uur zijn alle kinderen 
en jongeren van harte welkom aan de sporthal. Ketnet, Kzoom en Nickelodeon zullen er vooraf heel wat 
reclame voor maken en zetten hun uitzending die dag ook tijdelijk op stop. 

En zoals altijd is er niet alleen de speeltuin waar naar hartenlust kan worden gespeeld, er zullen ook weer 
springkastelen, hindernissenparcours, fietsparcours, grime, kinderanimatie, enz… zijn. En ook dit jaar zal er 
een voetbaltornooi worden georganiseerd voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de 
Boortmeerbeekse scholen. Hiervoor zal de beker van Boortmeerbeek voor scholen worden uitgereikt. 

Opgelet! Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de opvang van het kind. Kinderen komen onder 
begeleiding van een volwassene. 

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

VORMING ‘VOOR ELKE TUIN EEN GESCHIKTE KIP’ – WOENSDAG 19 APRIL 2017 

Kippen zijn bijzonder nuttige diertjes voor je huis en tuin. Ze verwerken je groenten-, tuin- en keukenafval en 
zorgen bovendien voor lekkere eitjes. Maar hoe hou je op een gezonde manier kippen en hoeveel plaats heb 
je daarvoor nodig? En welk kippenras is het meest geschikt voor jouw situatie? Gezond kippen houden kan je 
in één les leren, met begeleiding van een erkende Veltlesgever. Voorkennis van kakelen of kraaien is niet 
nodig. 

Deze vorming wordt georganiseerd in het cultuurhuis Oude Pastorie (Ravesteinstraat 22, 3191 
Boortmeerbeek) op woensdag 19 april 2017 van 19.30 uur tot 22 uur. Deelnemen kost 10,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be 

VORMING ‘SPAANS OP REIS’ – WOENSDAG 19, 26 APRIL EN 3 EN 10 MEI 2017 

Zin om op reis een vluchtig gesprek in het Spaans aan te knopen met de lokale bevolking? Een kennis in 
Spanje? Nieuwe Spaanstalige collega? In deze reeks oefen je korte conversaties in het Spaans. Je gaat aan de 
slag met eenvoudige dialogen en ervaart plezier bij het oefenen. Thema’s over het weer, aankopen, huren of 
een bezoek bij de dokter, komen aan bod. Je mag fouten maken en ontwikkelt zelfvertrouwen om te durven 
praten. Hola, que tal¿ 

Deze vorming vindt plaats telkens op woensdag op 19 april, 26 april, 3 mei en 10 mei 2017 telkens van 19.30 
uur tot 22 uur in het GC Den Bussel (Haachtsebaan 54, 3140 Keerbergen). De volledige lessenreeks kost 44,00 
EUR en er is plaats voor maximum 16 deelnemers. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be 
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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. 

SPORTELDAG BOORTMEERBEEK – DONDERDAG 20 APRIL 2017 

Op donderdag 20 april 2017 organiseert de gemeente in en rond de sporthal een sportdag voor de 50-
plussers. Tijdens deze sportdag kan je wandelen, fietsen, dansen, petanque, djembé, line-dansen en nog veel 
meer. In de voormiddag kan je eveneens met de fiets een bezoek aan Koffiebranderij Rom brengen. Ook in de 
namiddag is er een flinke fietstocht geprogrammeerd. Het programma en inschrijvingsformulier vind je terug 
op de gemeentelijke website www.boortmeerbeek.be. 

De deelnameprijs bedraagt 7,00 EUR (inbegrepen: sporten, verzekering en een broodje club kaas of hesp). 
Inschrijven en betalen kan bij de dienst vrije tijd vóór 22 april 2017. 

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

BROCHURE ‘ZELFSTANDIG WORDEN’ 

De kmo's en zelfstandige ondernemers vormen de ruggengraat van onze economie. Om de kandidaat-
ondernemers te helpen de oprichting van hun onderneming tot een goed einde te brengen, heeft de 
Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie de informatiebrochure "Zelfstandige worden" 
geschreven. 

Deze brochure wil de kandidaat-ondernemers informeren over de belangrijkste stappen bij de oprichting van 
een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen die gepaard 
gaan met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. De brochure snijdt ook verschillende thema's aan 
waarmee ze tijdens de levenscyclus van hun onderneming te maken kunnen krijgen. 

De versie 2017 van deze brochure is net gepubliceerd en kan worden geraadpleegd via 

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/zichvestigen_fr.jsp. 

MET ‘BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’ WORDT ‘ZO DICHTBLIJ’! 

De actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ was in Boortmeerbeek vele jaren een vaste waarde. Nu is er met ‘Zo 
Dichtblij’ een waardige opvolger. 

Wie van zaterdag 29 april tot zaterdag 3 juni 2017 bij een deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te 
voet, ontvangt een lotje dat je direct kan registreren via de website www.zodichtblij.be. Zo kan je kans maken 
op één van de mooie prijzen, geschonken door onze plaatselijke handelaars. Je kan ook nog je lotje 
rechtstreeks in het gemeentehuis deponeren, dit om deelnemers die minder vertrouwd zijn met internet ook 
de kans te geven om deel te nemen. 

Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een ‘Zo Dichtblij’-
affiche, en bent je te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om jouw lotje te vragen. 

Deelnemen aan deze campagne is voor handelaars volledig gratis. Alle kosten (inschrijving en jouw pakket 
met campagnemateriaal) worden betaald door de gemeente. Het enige wat je moet doen is je inschrijven via 
de website www.zodichtblij.be. Aarzel niet en vervoeg tijdig de al grote groep handelaars die mee de actie ‘Zo 
Dichtblij’ tot een succes willen laten uitgroeien. 

De campagne ‘Zo Dichtblij’ is een initiatief van de gemeente Boortmeerbeek, Bond Beter Leefmilieu, Unizo en 
Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is één van de vele gemeenten die aan deze 
campagne deelneemt.  

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