
________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

Ter gelegenheid van Pinksteren zijn de gemeentelijke diensten gesloten op pinkstermaandag 25 mei 2015. 

JAARMARKT, SPEELGOEDMARKT EN KERMIS BOORTMEERBEEK – ZATERDAG 23 MEI - MAANDAG 25 MEI 2015 

Ter gelegenheid van de Pinksterkermis van Boortmeerbeek wordt op maandag 25 mei 2015 van 8.30 uur tot 14 
uur een jaarmarkt georganiseerd. Deze wordt ook dit jaar aangevuld met een kinderspeelgoedmarkt, die zal 
plaatsvinden op maandag 25 mei 2015 van 8.30 uur tot 14 uur. Deze kinderspeelgoedmarkt zal worden opgesteld 
in de Vosweg. Let op! Op deze kinderspeelgoedmarkt mag enkel speelgoed te koop worden aangeboden. Andere 
producten, zoals (tweedehands) kinderkleding, enz. zijn niet toegelaten. 

De kermis zelf kan men dit jaar ook op zaterdag 23 mei 2015 bezoeken, net als op zondag 24 mei en maandag 25 
mei 2015. 

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

KERMIS HEVER – VAN ZATERDAG 30 MEI TOT EN MET MAANDAG 1 JUNI 2015 

De eerste kermis van Hever heeft dit jaar plaats op zaterdag 30 mei, zondag 31 mei en maandag 1 juni 2015 in het 
centrum van Hever, op het Heverplein. 

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

HABOBIB - VORMING ‘FOTO’S EN ALBUMS AFDRUKKEN VIA INTERNET’ – DONDERDAG 4 JUNI 2015 

Dankzij de komst van de digitale camera kan u eindeloos foto ‘s maken en meteen zien. Toch is de herinnering 
levendiger op papier. Via het internet kan u losse foto ‘s bestellen of hele albums opmaken.  In deze cursus 
overlopen en vergelijken we de verschillende aanbieders van afdrukken. We gaan bijvoorbeeld in op 
prijs/kwaliteit, mogelijke afmetingen en software maar ook betalingswijze en leveringsmogelijkheden.  

Deze activiteit vindt plaats op donderdag 4 juni 2015 van 9.30 uur tot 12.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van 
Boortmeerbeek (Blokstraat 2). Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via www.habobib.bibliotheek.be. Aan 
deze vorming kunnen maximum 12 personen deelnemen. De deelnameprijs bedraagt 6,00 EUR. Let op! U bent 
pas effectief ingeschreven na contante betaling in één van de bibliotheekvestigingen. Na deelname krijgt u 5,00 
EUR terugbetaald!  

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

WORKSHOP ‘KLEUR EN STIJL’ – ZATERDAG 6 JUNI 2015 EN ZATERDAG 20 JUNI 2015 

KLEUR. Waarom staat die dieprode kleur me prima en veroudert het mijn vriendin? Een situatie die heel 
herkenbaar is. De ene kleur laat u stralen, de andere maakt u flets. U komt te weten welke uitwerking  koele en 
warme kleuren, heldere en gedempte of contrasterende  kleuren, hebben op uw huid.  

STIJL. Hebt u al gemerkt dat een bepaald jasje goed staat bij uw vriendin en niet bij uzelf, of omgekeerd? Dat 
heeft alles te maken met uw lichaamsbouw. We bespreken de verschillende gelaatsvormen en bijpassende 
kapsels. Nadien bepalen we uw figuurtype en krijgt u tips om je figuur het best tot zijn recht te laten komen.  

Deze workshop wordt begeleid door Caroline De Cock van Indigo Styling en vindt plaats in het cultuurhuis, 
Ravesteinstraat 22, 3191 Boortmeerbeek, telkens van 13.30 uur tot 17 uur. De deelnameprijs voor beide sessies 
samen bedraagt 40,00 EUR. Inschrijven kan via http://www.ticketgang.be/event.php?key=5280 of bij de dienst 
vrijetijd in het gemeentehuis. 

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

TANKSLAG – INFORMATIEVERGADERING MAANDAG 8 JUNI 2015 

De gemeente Boortmeerbeek heeft ervoor gekozen haar inwoners te ondersteunen om oude en buitengebruik 
gestelde stookolietanks op een correcte manier te laten reinigen en te verwijderen of op te vullen.  
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nummer 6/mei 2015 
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Deze groepsaankoop werd samen met Herent, Keerbergen, Tremelo (BKHT) en met ondersteuning van 
Interleuven leven ingeblazen. 

In januari 2015 werd een werkgroep BHKT samengesteld bestaande uit inwoners uit deze 4 gemeenten. Deze 
werkgroep heeft een algemene offerteaanvraag voor het saneren van oude stookolietanks opgemaakt en bezorgd 
aan een 30-tal bedrijven. Uit zeven ingediende prijsopgaves werd één firma gekozen met de beste voorwaarden 
prijs en kwaliteit voor een zo breed mogelijk doelpubliek.  

Om u hierover te informeren, organiseert de werkgroep Tankslag BHKT een informatieavond waarop de 
aangeduide firma haar werking voorstelt evenals de concrete aanpak en de voorwaarden van het project 
‘Tankslag BHKT’. Na deze infoavond kan een afspraak worden gemaakt met de firma om een offerte voor de 
sanering van uw tank op te maken. 

Deze informatieavond vindt plaats op maandag 8 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Indien u niet aanwezig kan zijn op deze informatieavond, hebt u de mogelijkheid dezelfde informatie te horen  
 op woensdag 3 juni om 19.30 uur in De Nok van het Oud Gemeentehuis van Herent, Wilselsesteenweg 22; 
 op dinsdag 16 juni 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis (raadszaal) van Tremelo, Veldonkstraat 1. 

Ook als u interesse hebt in deze tankslag maar u zich nog niet eerder kenbaar maakte, kan u nog deelnemen aan 
dit project. Op de website van de gemeente vindt u een intekenformulier dat u ingevuld bezorgt aan de 
milieudienst van Boortmeerbeek. Elke geïnteresseerde in de tankslag is welkom op deze informatieavond.  

Meer info: milieudienst (Tom Vanhove – T 015/51 82 04 – milieudienst@boortmeerbeek.be) 

SENIORENREIS - DONDERDAG 11 JUNI 2015 

Op donderdag 11 juni 2015 organiseert het gemeentebestuur van Boortmeerbeek een uitstap naar Voeren. Aan 
deze uitstap kunnen alle 60-plussers uit de gemeente deelnemen. Er is een heel 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 Voeren genieten we eerst van een tasje koffie 
in Café Modern. Daarna maken de deelnemers van het actieve programma een stevige wandeling in de 
Voerstreek. Voor de minder actieve senioren hebben we de keuze uit een rondrit in de Voerstreek of een bezoek 
aan de forellenkwekerij.  

Na het gezamenlijke middagmaal in café Modern moet men opnieuw een keuze maken tussen een actief en een 
minder actief programma. Voor de eerste groep is er opnieuw een stevige wandeling, de minder actieve senioren 
maken of een rondrit door Voeren of brengen een bezoek aan de abdij van Val Dieu. We sluiten de dag af met een 
snack, terug in café Modern. Let wel op! Deze snack is niet inbegrepen in de deelnameprijs. De thuiskomst is 
voorzien tussen 18.30 uur en 19 uur. De deelnemers worden afgezet aan hun opstapplaats. 

De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt 35,00 EUR (koffie ‘s morgens, middagmaal en gidsen inbegrepen. 
Inschrijven kan via de seniorenbonden of rechtstreeks in het gemeentehuis tot en met 29 mei 2015. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck – T 015/511145 – 
vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

OPROEP KANDIDATEN ADVIESCOMMISSIE HABOBIB 

Dat de intergemeentelijke bibliotheekvereniging HaBoBIB een actieve werking ontplooit, kan u regelmatig in deze 
nieuwsbrief merken. Voor de uitbouw van deze werking laten de bestuursorganen van HaBoBIB zich bijstaan door 
een adviescommissie die enkele malen per jaar samenkomt. 

De leden van deze adviesorganen worden benoemd door de algemene vergadering van HaBoBIB, op voordracht 
van de beide gemeenten.  Elke gemeente kan daartoe vijf stemgerechtigde leden voordragen. Voor twee plaatsen 
in deze adviescommissie is de gemeente Boortmeerbeek nu op zoek naar geschikte kandidaten. Iedereen kan zich 
hiervoor kandidaat stellen, maar er wordt van kandidaten wel een bijzondere belangstelling of kennis van het 
bibliotheekwerk verwacht.  

Wie hiervoor interesse heeft, kan zich tot 15 juni 2015 kandidaat stellen door een brief met motivatie te sturen 
aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. 

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

HABOBIB – VERTELMOMENT ‘MILLIE DUIZENDVOET’ – WOENSDAG 17 JUNI 2015  

‘Millie Duizendvoet’ is een plezierig verteltheater over hoe iedereen uniek is. Het is een bijzondere dag voor 
Millie. Vandaag mag ze op school haar lievelingspuzzel tonen. Maar Millie heeft te lang geslapen... Onderweg 
wordt ze nageroepen door de dieren, maar ze heeft zo ‘n haast!  
We vertellen en zingen. En het feestje kan ook thuis verdergaan want elk kindje krijgt nog iets leuks mee naar 
huis. Naar ‘Millie Duizendvoet’ kan je komen luisteren op woensdag 17 juni 2015 in de HaBoBIB-vesting van 
Haacht (Verhaegenlaan 5). Een eerste vertelmoment start om 14.15 uur, het tweede om 15.15 uur. Ook hier is de 
deelname gratis, maar nu is vooraf inschrijven wel noodzakelijk. Vergeet niet aan te geven of u voor het eerste of 
het tweede vertelmoment inschrijft. 

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

Het OCMW van Boortmeerbeek werft (met werfreserve) voor de dienst thuiszorg één verzorgende (halftijds –
onbepaalde duur) aan en dit vanaf 1 augustus 2015. Bovendien komen er in de loop van het jaar nog meer 
functies vrij, hetzij voltijds hetzij halftijds. Geslaagde kandidaten komen in een werfreserve van één jaar. Zij 
kunnen worden opgeroepen voor voltijdse en halftijdse functies van bepaalde, onbepaalde duur of 
vervangingscontracten. 

Als verzorgende staat u in voor de dagelijkse verzorging van onze cliënten thuis en combineert u dit met het 
uitvoeren van huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken, poetsen, boodschappen doen, …). 

Voor deze functie moet u in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot het beroep van 
verzorgende. Laatstejaarsstudenten worden ook toegelaten tot de selectie. 

Het OCMW biedt u een bruto geïndexeerd maandsalaris (halftijds) van minimum 891,32 EUR tot maximum 
1.527,98 EUR, maaltijdcheques (7,00 EUR), een gunstige verlofregeling, gratis openbaar vervoer van en naar het 
werk, fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering.  

Wie interesse heeft voor deze functie, kan het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving bekomen via de 
website www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures of aan het onthaal van het OCMW Boortmeerbeek, Heverplein 
12, 3191 Boortmeerbeek (T 015/50 01 63 – info@ocmwboortmeerbeek.be). 

Het inschrijvingsformulier en een kopie van het diploma of getuigschrift moeten in ons bezit zijn uiterlijk 26 mei 
2015 bij het OCMW zijn toegekomen en moeten gericht zijn aan de heer Willy Cornelis, voorzitter, Heverplein 1, 
3191 Boortmeerbeek.  

Meer informatie: Sarah Vercammen (teamcoördinator thuiszorg – T 015/50 01 64) 

INTERESSE OM BRANDWEERMAN (M/V) TE WORDEN, BEROEPSMATIG OF ALS VRIJWILLIGER? 

De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is een gloednieuwe organisatie die zeven gemeentelijke 
brandweerdiensten verenigt en instaat voor hulpverlening in 32 gemeenten. Binnen de zone Oost van Vlaams-
Brabant werkt men zowel met beroepsbrandweerlieden als met vrijwilligers.  

Vooraleer u kan deelnemen aan aanwervingsproeven bij de hulpverleningszone moet u een federaal 
geschiktheidsattest behalen door proeven af te leggen bij een erkend opleidingsgcentrum. Zodra u een federaal 
geschiktheidsattest hebt behaald, kan u solliciteren wanneer de vacature voor brandweerman m/v (beroepsmatig 
of als vrijwilliger) verschijnt in de hulpverleningszone.  

Momenteel worden de proeven om het federale geschiktheidsattest te behalen voor een eerste maal 
georganiseerd. Voor de Nederlandstalige proeven zijn er twee opleidingscentra waar u nu terecht kan:  

 Campus Vesta – Antwerpen  
1° De inschrijving is mogelijk vanaf 1 mei 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Om organisatorische 
redenen worden de inschrijvingen afgesloten wanneer er 24 kandidaten per sessie zijn ingeschreven. Er worden 
meerdere sessies georganiseerd.  
2° De inschrijvingen worden afgesloten op 30 mei 2015.  
3° U schrijft zich elektronisch in via www.campusvesta.be.  
4° Meer informatie betreffende de geschiktheidsproeven kan worden bekomen bij Kirsten Aerts, 
opleidingscoördinator Campus Vesta (kirsten.aerts@campusvesta.be – T 03/205 19 65). 

 Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen (PBO) - Oost-Vlaanderen  
1° De inschrijving is mogelijk vanaf 1 mei 2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Om organisatorische 
redenen worden de inschrijvingen afgesloten wanneer er 100 kandidaten per sessie zijn ingeschreven. Indien 
nodig worden er meerdere sessies georganiseerd.  
2° De inschrijvingen worden afgesloten op 1 juni 2015.  
3° U schrijft zich elektronisch in via www.pbo.be. 
4° Meer informatie betreffende de geschiktheidsproeven kan worden bekomen bij de Geert Blancke, pedagogisch 
coördinator PBO.  

Meer informatie: Marleen Buelens, adviseur personeelsbeleid zone Oost van Vlaams-Brabant 
(sollicitaties.hvz@leuven.be – T 016/27 27 02)  

NOG VRIJE PLAATSEN SPORTWEKEN ZOMERVAKANTIE! 

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente een reeks sportweken voor jongeren. De sportweken voor 
kinderen tussen 4 en 5 jaar zijn allemaal volzet, maar voor de oudere leeftijdscategorieën zijn er nog wel enkele 
plaatsen vrij. 

Voor 6- tot 12 jarigen zijn er sportweken op volgende data: 
 van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2015 
 van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015 
 van maandag 17 juli tot en met 21 augustus 2015 
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Deze sportweken zijn omnisportkampen. Dit wil zeggen dat kinderen onder begeleiding kennismaken met een 
brede waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, baseball, … Samen met leeftijdsgenoten wordt een groep 
gevormd die van de ene naar de andere sporttak doorschuift. 

Voor de 12- tot 16-jarigen is er een sportweek van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2015. Tijdens deze 
sportweek worden de activiteiten gecombineerd met een avontuurlijke uitstap. 

De activiteiten van alle sportweken lopen telkens van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. Opvang wordt 
voorzien van 8 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17 uur. Voor jongeren met een beperking is er een programma op 
maat van hun persoonlijke mogelijkheden. Graag vermelden bij inschrijving en liefst even contact opnemen met 
de dienst vrije tijd. 

Deze sportweken vinden plaats in en rond de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek. De 
deelnameprijs voor een sportweek voor 6- tot 12-jarigen bedraagt 60,00 EUR voor inwoners van de gemeente en 
75,00 EUR voor deelnemers van buiten de gemeente. Voor 12- tot 16-jarigen kost een sportweek 75,00 EUR voor 
inwoners van de gemeente en 90,00 EUR voor niet-inwoners. Inschrijven voor deze sportweken kan via 
boortmeerbeek.ticketgang.eu 

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

G-SPORTKAMP VOOR JONGEREN MET EEN BEPERKING – VAN MAANDAG 10 AUGUSTUS TOT EN MET VRIJDAG 14 AUGUSTUS 2015 

Ben je iemand die graag aan sport doet? Schrijf je dan zeker in voor het G-sportkamp dat door de Sportregio 
Noord wordt georganiseerd! Met een gevarieerd aanbod van diverse sporten zorgen wij ervoor dat je een 
onvergetelijke sportervaring zal beleven.  Begeleiders en/of G-sporttrainers zullen je elke dag opnieuw een 
sportaanbod aanbieden op jouw maat. Door aangepaste opdrachten trachten wij aan de noden van deze 
doelgroep tegemoet te komen en hun spelplezier ten volle tot uiting te laten komen. Ervaren monitoren, alsook 
animatoren van Het Balanske, staan klaar voor de begeleiding van alle activiteiten. Indien een deelnemer 
individuele begeleiding nodig heeft, gelieve hier dan zelf voor te zorgen. 

Dit G-sportkamp wordt in en rond de gemeentelijke sporthal georganiseerd en is bedoeld voor kinderen en 
jongeren vanaf 8 jaar met een verstandelijke beperking. De deelnameprijs bedraagt 75,00 EUR, te storten op 
rekeningnummer BE45 0910 1891 1389 met vermelding ‘G-sportkamp + naam van de deelnemer(s). Opgelet! 
Men kan uitsluitend inschrijven voor de vijf dagen samen. In de deelnameprijs is de begeleiding, verzekering, 
water en een medaille inbegrepen. Vervoer naar de sporthal en een lunchpakket moet door de deelnemers zelf 
worden voorzien. 

De sportactiviteiten vinden telkens plaats van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. Er is opvang voorzien 
vanaf 8 uur en tot 17 uur. Aarzel niet om je in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt!  

Dit G-sportkamp is een organisatie van de sportregio Noord in samenwerking met de (G-)sportclubs uit de 
sportregio en vrijetijdsactiviteitencentrum Het Balanske. 

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

KRAAMZORG VIA HET OCMW 

O.a. de minister van Volksgezondheid pleit voor meer thuiszorg. De regering had eerder al beslist dat jonge 
moeders na hun bevalling sneller naar huis moesten. Via het OCMW kunt u kraamzorg aanvragen. Een 
verzorgende van de dienst thuiszorg: 
 helpt u bij de verzorging van de baby; 
 ondersteunt u en geeft u praktische tips; 
 vangt de andere kinderen in uw gezin op; 
 zorgt voor de gewone huishoudelijke taken; 
 is een bescheiden gastvrouw voor bezoek; 
 zorgt dat de ouders de nodige rust krijgen; 
 respecteert de eigenheid en privacy van het gezinsleven. 

Meer informatie: OCMW (Sarah Vercammen, teamcoördinator dienst thuiszorg – T 015/50 01 64 – 
http://www.ocmwboortmeerbeek.be/kraamzorg) 

 

 

 

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 
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