
________________________________________________________________________________________________ 

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 28 mei 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 24 mei 2018 om 19 uur 
in het OCMW-gebouw aan het Heverplein 3.  

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei en op maandag 21 mei 2018. 

UITBREIDING AANBOD PROVINCIALE GROEPSAANKOPEN 

In het voorjaar van 2017 lanceerde de provincie Vlaams-Brabant samen met IGO, Pajopower, 3Wplus en de 
Kringwinkel Hageland, provinciale groepsaankopen voor zonnepanelen en dakisolatie. Vanaf 16 april 2018 kan je 
als inwoner van Vlaams-Brabant ook intekenen op een provinciale groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie en 
een groepsaankoop voor isolerende ramen. Grijp deze kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort 
te laten stijgen!  

Er worden ook verschillende infoavonden georganiseerd. Zo zal er op dinsdag 5 juni 2018 om 20 uur in het 
gemeentehuis van Keerbergen een infoavond plaatsvinden over het groepsaanbod zonnepanelen. In het 
gemeentehuis van Tremelo vindt diezelfde avond om 19.30 uur een infoavond plaats over het groepsaanbod 
isolatie en isolerende ramen. En in Boortmeerbeek is er in het najaar, op woensdag 7 november 2018, ook nog een 
infoavond over het groepsaanbod isolatie en isolerende ramen. 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen of neem contact op met de contactpersoon van IGO 
(aranka.vandesande@igo.be  016/35 29 71 of 0496/25 85 13).  

DIGIDOKTER HOUDT SPREEKUUR IN DE BIB 

De digidokter geneest graag je digitale kwalen. Op dinsdag 22 mei en dinsdag 19 juni 2018 kan je in de bib van 
Boortmeerbeek tussen 17.30 uur en 20 uur terecht met je tegendraadse toestel. Op woensdag 16 mei en woensdag 
20 juni 2018 kan je tussen 17.30 uur en20 uur terecht in de HaBoBIB-vestiging van Haacht. Een afspraak maken is 
niet nodig!  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 17 MEI EN 14 JUNI 2018 

Heb je zin in een praatje zo nu en dan? Wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Bib & Babbel biedt jou op 
donderdag 17 mei en donderdag 14 juni 21018 telkens van 14.30 uur tot 16.30 uur 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. Kom gewoon binnen, neem een drankje, luister of vertel. Deelnemen is gratis 
en inschrijven is niet nodig. Bib & Babbel is een organisatie i.s.m. OCMW Haacht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  
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VOORLEESHALFUURTJES IN DE BIB 

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. Je 
hoeft niet vooraf in te schrijven, schuif gewoon aan en geniet. Iedereen is welkom. Je kan hiervoor terecht op 
zaterdag 19 mei en zaterdag 16 juni 2018 in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek en op zaterdag 26 mei2018 
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 

DIGIVORMING ‘MUZIEK EN VIDEO STREAMEN’ – DINSDAG 15 MEI 2018 

In deze cursus leer je hoe je op zoek gaat naar informatie en hoe je zelf dingen beschikbaar maakt. De cursus vindt 
plaats op dinsdag 15 mei 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek.  Indien de 
ochtendsessie volzet is en er is voldoende interesse, wordt in de namiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur een tweede 
sessie georganiseerd. Er kunnen maximaal 12 deelnemers per sessie 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  

WEEK VAN DE OPVOEDING – VAN WOENSDAG 16 MEI TOT EN MET DONDERDAG 24 MEI 2018 

In het kader van de Week van de Opvoeding organiseert HaBoBIB een hele reeks activiteiten: 

- Kinderfilm ‘Bouwdorp’: Deze film werd door de kinderjury verkozen tot de beste film van het Jeugdfestival 
2015 en laat zien wat er zich in het hoofd en de belevingswereld van kinderen afspeelt. Deze film wordt 
vertoond op woensdag 16 mei 2018 om 14 uur in het GC Den Breughel Haacht (Wespelaarsesteenweg 85). De 
toegang is gratis. 

- Film: Paradise trips: De film doet je nadenken over je eigen gezinscontext en opvoeding, je waarden en normen, 
regels en vrijheid! Na de film is er een korte nabespreking over de opvoedingsthema’s die aan bod kwamen.  
Ook deze film wordt vertoond op woensdag 16 mei 2018 in het GC Den Breughel Haacht maar ditmaal om 20 
uur. Ook hier is de toegang gratis. 

- Familiehappening: picknicken, activiteiten, workshops: meer info via www.haacht.be zo 20/5, park Den 
Breughel Haacht, 11.30-17.00u, gratis 

- Doe-vertelling Flamingo!: een dapper voorleesverhaal over omgaan met een tegenslag, kleurrijk geïllustreerd 
door Marije Tolman. Tijdens de gelijknamige doe-vertelling wordt er voorgelezen, gefantaseerd en geknutseld. 
Na afloop krijgen de kinderen hun eigen superflamingo mee naar huis. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen 
vanaf de 3e kleuterklas tot en met het 5e leerjaar. Ze vindt plaats op woensdag 23 mei 2018 om 14 uur in dn de 
HaBoBIB-vestiging van Haacht. Inschrijven is noodzakelijk. 

- EHBO voor baby’s en kinderen: Je leert op donderdag 24 mei 2018 de basisregels van eerste hulp bij baby’s 
en kinderen en je krijgt informatie over eerste hulp bij bloeding, bloedneus, huis- en brandwonden, letsels 
aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging en verslikking. Deze activiteit vindt plaats in de HaBoBIB-
vestiging van Haacht (Verhaegenlaan?? 57) en start om 19.30 uur. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven 
is wel noodzakelijk.  

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

SENIORENFEEST- ZATERDAG 19 MEI 2018 

65-plussers die zich nog niet hebben ingeschreven voor het jaarlijkse seniorenfeest dat dit jaar plaatsvindt op 
zaterdag 19 mei 2018 in de sporthal van 13 uur tot 17.30 uur, kunnen dit nog via 
https://www.boortmeerbeek.be/inschrijfformulier-seniorenfeest-19-mei-2018 of bij de dienst vrije tijd in het 
gemeentehuis. 

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

JAARMARKT EN KERMIS BOORTMEERBEEK – VAN ZATERDAG 19 MEI TOT EN MET DINSDAG 22 MEI 2018 

Ter gelegenheid van de Pinksterkermis van Boortmeerbeek wordt op maandag 21 mei 2018 van 8.30 uur tot 14 
uur in het centrum een jaarmarkt georganiseerd.  

De kermis zelf kan men dit jaar bezoeken van zaterdag 19 mei vanaf 14 uur tot en met dinsdag 22 mei 2018. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 – optie 4 - of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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KINDERSPEELGOEDMARKT – MAANDAG 21 MEI 2018 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt wordt op maandag 21 mei 2018 van 8.30 uur tot 14 uur een 
kinderspeelgoedmarkt georganiseerd. Deze zal worden opgesteld in de Vosweg. Let op! Deze speelgoedmarkt is 
bedoeld voor kinderen tot 14 jaar, hier mag enkel speelgoed te koop worden aangeboden. Andere producten zoals 
(tweedehands) kinderkleding, enz. zijn niet toegelaten. Met het oog op een vlotte organisatie is vooraf inschrijven 
noodzakelijk. Je kan je hiervoor inschrijven via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview 
of in het gemeentehuis. 

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

FIETSLABELACTIE – MAANDAG 21 MEI 2018 

Tijdens de pinksterjaarmarkt op maandag 21 mei 2018 is er de mogelijkheid om jouw fiets te laten labelen. Je kan 
hiervoor terecht van 9 uur tot 13 uur in de tent van de gemeente Boortmeerbeek op de parking van het 
gemeentehuis. Let op! Er wordt niet op basis van reserveringen gewerkt zodat je misschien even zal moeten 
wachten vooraleer aan de beurt te komen.  

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

HULDIGING SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2017 – WOENSDAG 23 MEI 2018 

Jaarlijks zet het gemeentebestuur personen die het voorbije jaar een knappe sportprestatie hebben geleverd of 
zich opvallend op de cultuurscène hebben gepresenteerd in de bloemen. Tijdens die viering is er telkens ook 
aandacht voor de ‘vrijwilliger van het jaar’. Dit jaar vindt deze huldiging plaats op woensdag 23 mei 2018 in de 
sporthal om 19.30 uur. Wie interesse heeft om dit evenement bij te wonen, is er welkom. We vragen wel om jouw 
aanwezigheid vooraf even te melden via vrijetijd@boortmeerbeek.be. 

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

KERMIS HEVER – VAN ZATERDAG 26 MEI TOT EN MET MAANDAG 28 MEI 2018 

De kermis van Hever vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 mei, zondag 27 mei en maandag 28 mei 2018 in het 
centrum van Hever, op het Heverplein. 

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

REGIONALE SPORTELDAG DURBUY – DINSDAG 29 MEI 2018 

Ook dit jaar organiseert de Sportregio Noord waarvan de gemeente Boortmeerbeek deel uitmaakt, een sporteldag 
te Durbuy. Deze 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 15,00 EUR. In dit bedrag is busvervoer voorzien vanuit Boortmeerbeek, deelname aan 
de activiteiten en een broodje tijdens de middagpauze. Inschrijven moet wel vóór 15 mei 2018 gebeuren. 

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

@PPTIJD! APPS VOOR SMARTPHONES EN TABLETS – DINSDAG 5 JUNI 2018 

De mogelijkheden van je smartphone of tablet worden grotendeels bepaald door de applicaties (apps) die je erop 
installeert. Hoe doe je dat precies? Hoe blijf je op de hoogte van interessante nieuwe toepassingen? Hoe betaal je 
daarvoor? Hoe vind je de betere gratis apps? Is dat allemaal wel veilig? En hoe zit het met je privacy? We tonen je 
hoe het werkt, waar je op moet letten, en we geven je meteen heel wat voorbeelden van nuttige apps. 

Stuur bij inschrijving het merk en type van je toestel naar apptijdPV@vormingplusob.be. Om apps te kunnen 
downloaden heb je een Apple-ID (Apple toestellen), Google-account (Androïd) of Hotmail-account (Windows) 
nodig. Probeer dit op voorhand in orde te brengen en breng de logingegevens van deze account mee naar de 
activiteit. 

Deze vorming vindt plaats in de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107) en de deelnameprijs bedraagt 13,00 
EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 
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BETER BBQ-EN – VRIJDAG 8 JUNI 2018 

Nieuwsgierig naar nieuwe smaken en bereidingen? Een Oost-Mediterrane toets op de rooster? Foodpairing om 
verrassende combinaties te maken? Vergeet even de traditionele ribbetjes, we gaan met jou voor originaliteit! 
Compleet met heerlijke marinades, groentesalades en (dip)sauzen. Met de tips van Ann trakteer je je vrienden 
voortaan op een gezellig tuinfeest! Maar eerst nog die BBQ op een goede, snelle en duurzame manier aansteken. 
Met kokosbriketten natuurlijk. En daarna genieten we samen van onze kookkunsten. 

‘Beter BBQ-en’ wordt op vrijdag 8 juni 2018 georganiseerd in het GC Den Bussel in Keerbergen (Haachtsebaan 54). 
In de 26,00 EUR deelnameprijs zijn het materiaal en de ingrediënten inbegrepen. Gelieve een schort, mesje, 
snijplank en bewaardoosje (voor eventuele overschotjes) mee te nemen. 

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

SENIORENREIS - DONDERDAG 14 JUNI 2018 - HEUVELLAND 

Op donderdag 14 juni 2018 organiseert het gemeentebestuur zijn jaarlijkse uitstap voor senioren, dit jaar naar het 
Heuvelland. 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 het Heuvelland genieten we eerst van een tas 
koffie met een koffiekoek. Daarna maken de deelnemers van het actieve programma een wandeling in Kemmel, 
nl. Het Pad Van Bommare. Voor de minder actieve senioren is er een rondrit met gids, nl. de Heuvellandse 
wijnroute. 

Na het gezamenlijke middagmaal in restaurant De Beiaard is er in de namiddag terug een programma voor de 
actieve en de minder actieve senioren. De deelnemers van het actieve programma gaan een wandeling in de 
wijngaarden maken. De minder actieve deelnemers hebben de keuze tussen een bezoek aan een boerderij van 
oesterzwammen en een bezoek aan een moderne boerderij van veeteelt. We sluiten de dag af met een belegd 
broodje met een tas koffie in restaurant De Beiaard. 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 2018. 

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

DIGI-VORMING ‘GOOGLE-APPS’ – DINSDAG 19 JUNI 2018 

In deze cursus krijg je een overzicht van de verschillende mogelijkheden en leren we verschillende toepassingen 
aan. De cursus vindt plaats op dinsdag 15 mei 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van 
Haacht (Verhaegenlaan 57).  Indien de ochtendsessie volzet is en er voldoende interesse is, wordt in de namiddag 
van 13.30 uur tot 16.30 uur een tweede sessie georganiseerd. 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  

LAAT JE NIET OPLICHTEN DOOR TELEVERKOPERS! 

Heel wat mensen komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer 
dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag, en gingen in datzelfde jaar 
1 op de 5 klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over deze praktijken.  

Onderstaande link geeft je vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren: 
http://news.economie.fgov.be/165361-oplichter-aan-de-lijn-met-deze-tips-trapt-u-niet-in-de-val  

 

 

 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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