
________________________________________________________________________________________________ 

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 27 MEI  2017 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur een feest voor senioren. Hieraan kunnen alle inwoners die 
geboren zijn vóór 1 januari 1953, 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: 

 Mousse van rode poon met gerookte zalm en rivierkreeftjes 

 Aspergesoep met witte en groene asperges, Breydelham en bieslook 

 Gegrilde scharrelhoenfilet met graantjesmosterd, fijne groentjes en 
aardappelgratin 

 Trio van fruit quenelles met vers fruit + koffie 

 18.00 u: einde 

Zoals elk jaar wordt ook voor animatie gezorgd. Dat zal dit jaar opnieuw gebeuren door One Man Orchestra 
Cliff met zanger Cliff Moortgat. 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 10 mei 2017.  

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 10 mei 2017 in het gemeentehuis (dienst vrije tijd)   
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. 

  

 

 

Pastorijstraat 2 
nummer 5/april 2017 

https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview


GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD 

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 24 april 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. De politieraad van de zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, waarvan de 
zitting eveneens openbaar is, komt dan weer samen op dinsdag 25 april 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. 

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

VACATURE TECHNISCH ASSISTENT (STATUTAIR/D1-3) 

Het gemeentebestuur heeft momenteel een vacature voor een technisch assistent (statutair/D1-3). Deze 
medewerker zal mee ingeschakeld worden in het onderhoud van het (wegen)patrimonium van de gemeente. 

De vacante functie betreft een functie op D-niveau wat betekent dat er geen specifieke diplomavoorwaarden 
zijn. Een meer gedetailleerde functiebeschrijving met informatie over de diplomavoorwaarden kan men 
raadplegen via www.boortmeerbeek.be/vacatures-gemeente. 

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met vrijdag 12 mei 2017. Een inschrijvingsformulier 
voor de selectieproeven kan men bekomen bij het secretariaat of digitaal invullen via de inschrijvingsfiche die 
men eveneens van de gemeentelijke website kan downloaden. 

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

INFOAVOND HERINRICHTING CENTRUM SCHIPLAKEN – DONDERDAG 20 APRIL 2017 

Het gemeentebestuur organiseert een infoavond over de op stapel staande werken waarbij de rijweg van het 
centrum van Schiplaken wordt vernieuwd. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 20 april 2017 om 19 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De ontwerper zal er samen met de aannemer de aanpak en de planning 
van de werken toelichten. Het gemeentebestuur kan alvast meegeven dat de start van de werken voorzien is 
half augustus 2017. 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45 – optie 2 – grondgebiedzaken@boortmeerbeek.be) 
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HERDENKING TRANSPORT XX – ZONDAG 23 APRIL 2017 

Op 19 april 1943 dwongen drie jonge Brusselaars  - Robert Maistreau, Jean Franklemon en Georges Livschitz - 
het XXste Transport tot stilstand op de spoorlijn tussen Boortmeerbeek en Haacht. Zeventien gedeporteerden 
konden op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek ontsnappen. Nergens in Europa werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een dergelijke bevrijdingsactie op een Jodentransport uitgevoerd. 

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek nodigt u graag uit op de herdenkingsplechtigheid die plaatsvindt 
op zondag 23 april 2017 om 10.30 uur op de parking van het gemeentehuis.  

Met als thema ‘Muziek in tijden van oorlog en herinnering’ wordt de herdenking van 2017 een muzikale 
herdenking. Muziek maakt vrolijk, muziek troost en muziek geeft hoop. Ook in oorlogstijd. En ook bij de 
overlevenden van Transport XX speelde muziek een belangrijke rol. Samen met Paul Ambach (Boogie Boy), 
Simon Gronowski  en het koor Crescendo wil deze plechtigheid een serene herinnering brengen aan de 
gebeurtenissen van toen. 

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

INFOAVOND BIESTSTRAAT – IDA VERMEULENSTRAAT – WOENSDAG 26 APRIL 2017 

Binnenkort starten ook de werken voor de heraanleg van de riolering en de vernieuwing van het wegdek in de 
Bieststraat (tussen N26 en spoorweg) en de Ida Vermeulenstraat. Het gemeentebestuur organiseert over deze 
werken een infoavond op woensdag 26 april 2017 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
ontwerper zal er samen met de aannemer de aanpak en de planning van de werken toelichten. Ook het 
aspect van de ontkoppeling van vuilwater en regenwater op de private eigendommen zal uitvoerig worden 
toegelicht door de afkoppelingsdeskundige. 

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

VOORLEESUURTJE – ZATERDAG 29 APRIL 2017 

Schuif gezellig aan en laat je verrassen door spannende, grappige, mooie verhalen! Mama of papa kan 
meeluisteren natuurlijk of intussen zelf boeken kiezen of de krant lezen. Kom hiervoor op zaterdag 29 april 
2017 van 10 tot 11 uur naar de bibliotheek van Boortmeerbeek. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is 
niet nodig. 

Meer Informatie: HaBoBIB ( T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be –  www.habobib.bibliotheek.be)  

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN – ZATERDAG 29 APRIL EN ZONDAG 30 APRIL 2017 

Naar jaarlijkse gewoonte neemt Boortmeerbeek weer deel aan de Week van de Amateurkunsten, een 
kunstweek voor en door iedereen die gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd. Ze loopt van 28 april tot en 
met 7 mei 2017 en zet overal in Vlaanderen en Brussel de pracht van amateurkunst in de kijker. Dit jaar geven 
amateurkunstenaars het beste van zichzelf rond het thema “The Making of”. We leggen de focus op het 
creatieproces, het werk achter de schermen, op proberen, vernieuwen, ervaring opbouwen, de historiek van 
artistieke verenigingen en natuurlijk op de schoonheid van zelf een kunst te beoefenen in de vrije tijd. 

Op 29 en 30 april 2017 kan je in Boortmeerbeek voor de tweede keer op rij van al deze creativiteit komen 
proeven langs de kunstenroute ‘(t)huis in kunst’. Heel wat lokale talenten zetten hun deur open en laten u 
kennismaken met hun passie. Neem de fiets en ga kijken naar je favoriete artiest of volg gewoon de hele 
route. Je kan vertrekken vanuit elke locatie! Vanaf 22 april 2017 kan je via de gemeentelijke website een plan- 
en foto-overzicht downloaden van alle kunstenaars die dit jaar meedoen. 

En om de Week van de Amateurkunsten feestelijk en muzikaal af te ronden is er op zondag 30 april 2017 in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hever om 19 uur een gratis concert door de Koninklijke Fanfare Albert. Nadien 
wordt nog een drankje aangeboden. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Sophie Moons – T 015/51 11 45 - optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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REGIONALE SPORTELDAG DURBUY – DONDERDAG 4 MEI 2017 

Dit jaar organiseert de Sportregio Noord waarvan de gemeente Boortmeerbeek deel uitmaakt, een sporteldag 
te Durbuy. De sportdag staat open voor alle 50-plussers van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, 
Kampenhout, Keerbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Tremelo en Zemst. Zowel individuelen als groepen zijn 
van harte welkom! 

De deelnemers krijgen deze dag ook de kans om wat cultuur en toerisme van de streek op te snuiven. Op het 
programma zal kajak, mountainbike en wandelen staan in de voormiddag en in de namiddag wordt er een 
cultureel-toeristisch bezoek gepland. 

Om deel te nemen betaal je 10,00 EUR. In dit bedrag is busvervoer vanuit Boortmeerbeek, deelname aan de 
activiteiten en een broodje tijdens de middagpauze voorzien. Inschrijven moet wel vóór 21 april 2017 
gebeuren. 

Meer informatie en inschrijvingen: via de gemeentelijke website of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

ZOMERS WINKELEN IN HEVER – MAANDAG 8 MEI 2017 

‘Zomers winkelen in Hever’ is er gewoonlijk de eerste maandag van de maand. In de maand mei is dit, omwille 
van de feestdag op maandag 1 mei 2017, uitzonderlijk op de tweede maandag van de maand. Op maandag 8 
mei 2017 vind je dan op het Heverplein 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 (Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

SENIORENREIS- DONDERDAG 15 JUNI 2017 - MAASTRICHT 

Op donderdag 15 juni 2017 organiseert het gemeentebestuur zijn jaarlijkse uitstap voor senioren, dit jaar naar 
Maastricht.  Aan deze uitstap kunnen alle 60-plussers uit de gemeente deelnemen. Er is een aantrekkelijk 
programma uitgewerkt voor de actieve en de minder actieve senioren. 

Het vertrek is voorzien om 7.15 uur aan het gemeentehuis in Boortmeerbeek, om 7.20 uur aan het Heverplein 
in Hever en om 7.25 uur aan de kerk van Schiplaken. Aangekomen in Maastricht genieten we eerst van een 
tas koffie met een koffiekoek. Daarna maken de deelnemers van het actieve programma een wandeling in en 
rond Maastricht. Voor de minder actieve senioren is er een rondrit met gids in de streek rond Maastricht.  

Na het gezamenlijke middagmaal in restaurant Delicia maakt de ganse groep een boottocht op de Maas 
gevolgd door een vrij bezoek aan Maastricht. We sluiten de dag af met een belegd broodje met een tas koffie 
in restaurant Delicia. De thuiskomst is voorzien rond 19 uur.  

De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt 40,00 EUR (koffie, middagmaal, avondsnack, gidsen en 
toegangsgelden inbegrepen). Inschrijven kan via de seniorenbonden of rechtstreeks in het gemeentehuis tot 
en met 1 juni 2017. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 - optie 4 – 
vrijetijd@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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