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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 

 

 

 

 
Pastorijstraat 2 

nummer 1/januari 2015 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 23 februari 2015 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Op eenvoudige aanvraag 
wordt de agenda van de gemeenteraad u elektronisch toegestuurd.  

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 26 februari 2015 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

OCMW – VACATURE EDUCATIEF MEDEWERKER (4/5) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG  

Ravot heeft een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare met veel spelaanleiding en spelmogelijkheid. Het is 
een nieuwbouwopvang voor een honderdtal kinderen. Om dit verder mee uit te bouwen is Ravot op zoek naar 
een educatief medewerker. U ondersteunt hierbij de teamcoördinator inhoudelijk bij de organisatie van een 
kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in Boortmeerbeek. U werkt met kinderen vanuit een brede sociaal-
educatieve, creatieve en culturele insteek. 

Kandidaten zijn tenminste houder van een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met een of meer cycli, 
van het universitair onderwijs met een of meer cycli, van een bacheloropleiding of van een masteropleiding. 

Het OCMW biedt een 4/5-contract van onbepaalde duur. Deze job biedt tal van voordelen: ruime 
opleidingskansen, maaltijdcheques (7,00 EUR), gunstige verlofregeling, hospitalisatieverzekering, gratis 
openbaar vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding. Het geïndexeerd brutomaandsalaris ligt tussen 
1.855,02 EUR en 3.125,66 EUR. 

Wie interesse heeft, kan het inschrijvingsformulier en het competentieprofiel bekomen via 
www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures of via het onthaal van het OCMW, Heverplein 12, 3191 
Boortmeerbeek (T 015/51 11 65 of info@ocmwboortmeerbeek.be)  

Het inschrijvingsformulier en een kopie van uw diploma moeten uiterlijk op 9 februari 2015 bij het OCMW zijn 
toegekomen. Deze documenten moeten worden verstuurd ter attentie van Willy Cornelis, voorzitter, Heverplein 
1, 3191 Boortmeerbeek.  

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 80) 

KLEUTERHAPPENING – WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015 

Voor de allerkleinsten organiseert de Sportregio Noord op woensdag 4 februari 2015 van 14 uur  tot 17 uur de 
Regionale Kleuterhappening in de sporthal van Machelen (Sporthal Bosveld, Heirbaan 10, 1830 Machelen). Hier 
kunnen de kleutertjes zich uitleven in het ballenbad, doolhof, springkasteel, in het klim- en klauterparcours,... 
Ietwat rustiger gaat het er aan toe in de puzzel- en knutselhoek. Een clown zorgt voor de vrolijke noot. Het 
aanbod is zeer uitgebreid, gevarieerd en kindvriendelijk.  

Kleuters van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van de ouders zijn welkom.  De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR per 
kleuter. Inschrijvingen gebeuren ter plaatse. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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CREAWEEK – VAN MAANDAG 16 FEBRUARI TOT EN MET VRIJDAG 20 FEBRUARI 2015 

Tijdens de krokusvakantie organiseert het gemeentebestuur opnieuw een creaweek, ditmaal met het thema 
‘kleine grootse dingen’ voor kleuters van 4 jaar en 5 jaar, kinderen van 6 jaar tot 12 jaar. 

Deze creaweek vindt plaats in de gemeentelijke basisschool, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek van 
maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari 2015. De activiteiten lopen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 
uur. Opvang wordt voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.  

De deelnameprijs bedraagt 70,00 EUR voor inwoners van de gemeente en 85,00 EUR voor deelnemers van 
buiten de gemeente.  Inschrijven kan via Ticketgang (http://boortmeerbeek.ticketgang.eu) waar u digitaal kan 
inschrijven en betalen of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis waar u echter wel contant moet betalen. 
Nog enkele vrije plaatsen. 

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

(KROKUS)VAKANTIEOPVANG OP RAVOT - VAN MAANDAG 16 FEBRUARI TOT EN MET VRIJDAG 20 FEBRUARI 2015 

Deze week spelen de kinderen samen rond het thema: Ravot ‘kookt’. We gaan koken, proeven, tafelversiering 
maken ... Zet je koksmuts al maar klaar.  

Let op! Vooraleer u kan reserveren, moet u eerst uw kind registreren. Dit kan u doen via www.ravot.be of 
contacteer Liesbeth Guinier, teamcoördinator (T 015/50 06 80). Eens uw kind is geregistreerd, kan u voor elke 
vakantieperiode vooraf reserveren via www.i-school.be. 

De ouderbijdragen worden berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind: 
 minder dan 3 uur: 4,00 EUR 
 tussen 3 en 6 uur: 6,00 EUR 
 vanaf 6 uur: 11,20 EUR. 
In dit bedrag is een koek en een drankje inbegrepen. 

Meer informatie: Ravot (T 015/50 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be - www.ravot.be) 

VORMING ‘HUWEN – SAMENWONEN – SCHENKEN – ERVEN’ – DONDERDAG 26 FEBRUARI 2015 

Tijdens deze uiteenzetting door Paul Nijs op donderdag 26 februari 2015 worden onderwerpen als 
huwelijksvermogensrecht, samenwoningsrecht, erfrecht, successierechten en successieplanning op een 
eenvoudige en plezante manier uit de doeken gedaan. Diverse voorbeelden uit de praktijk, soms ook ludieke, 
verduidelijken de materie en houden de sfeer gezellig. 

Deze avond vindt plaats in het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravensteinstraat 22) en start om 20 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR. Inschrijven: kan men via http://boortmeerbeek.ticketgang.eu. 

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

WORKSHOP ‘FIETSENONDERHOUD’ – DINSDAG 3 MAART 2015 

In deze cursus leert u onder leiding van een ervaren fietsenmechanicus de basis van fietsenonderhoud en 
eenvoudige reparaties uitvoeren: remmen vervangen en afregelen, lichten repareren, een stuurhuis of trapas 
nakijken, versnellingen bijregelen en natuurlijk banden plakken… U kan werken aan uw eigen fiets, zodat die na 
de cursus weer prima rijdt. Opgelet! Deze workshop is niet bedoeld voor elektrische fietsen. 

De workshop vindt plaats op dinsdag 3 maart 2015 van 19 uur tot 22 uur in ’t Fietsateljeeke (Wespelaarsebaan 
27). Inschrijven voor deze workshop van via http://boortmeerbeek.ticketgang.eu. De deelnameprijs bedraagt 
12,00 EUR. Let op! Er is slechts plaats voor 12 deelnemers. 

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

SPORT EN CULTUURLAUREAAT – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2014 

Jaarlijks organiseert de gemeente Boortmeerbeek een huldiging van sport- en cultuurlaureaten, waarbij de 
meest verdienstelijke Boortmeerbeekse sportbeoefenaars en cultuuractieve persoon door het gemeentebestuur 
in de bloemetjes worden gezet.  Het concept van de sport- en cultuurlaureaten werd in 2013 helemaal 
aangepast.  

Zo worden er voortaan meerdere categorieën gehuldigd tijdens deze plechtigheid, namelijk naast de 
traditionele sport- en cultuurlaureaat 2014, wordt ook de ploeg van 2014 en de vrijwilliger van 2014 extra in de 
bloemen gezet.  
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Dus kent u iemand die individueel goed gepresteerd heeft in 2014 of een ploeg die een bijzondere prestatie 
leverde in 2014 (kampioen, bekerwinnaar,…). Of is er iemand in uw vereniging met een bijzonder verdienste, 
stuur dan zeker vóór vrijdag 6 maart 2015 schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en 
schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.  

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

WORKSHOP ‘DE KRACHT VAN KRUIDEN’  DINSDAG  24 MAART 2015  

Kruiden zijn onze oudste medicijnen. Ze helpen bij vele kwaaltjes. We maken tijdens deze avond een virtuele 
wandeling in de natuur. Anna Maria Dierickx vertelt waar u kruiden kan vinden en hoe u ze kan verwerken. U 
krijgt een kruidenbereiding en een heleboel eenvoudige receptjes die u thuis kan proberen: kruidensiroop, zalf, 
badzout,… 

Deze workshop vindt plaats in het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravensteinstraat 22) en start om 19 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 13,00 EUR.  

Inschrijven kan men via http://boortmeerbeek.ticketgang.eu. 

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

KRUIDENWANDELING ZONDAG 29 MAART  

Na de theorie, de praktijk. Al wandelend door Pikhakendonk toont Anna Maria Dierickx waar in de natuur u de 
verschillende kruiden aantreft en hoe u deze herkent zodat u later zelf uw eigen bereidingen kan maken.   

De wandeling vertrekt om 9 uur aan het cultuurhuis‘de Oude Pastorie’ (Ravensteinstraat 22). De deelnameprijs 
bedraagt 6,00 EUR.  

Inschrijven kan men via http://boortmeerbeek.ticketgang.eu. 

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

REGIONALE ZWEMLESSEN VOOR 50-PLUSSERS – VAN 17 APRIL TOT 26 JUNI 2015  

Gelet op de grote belangstelling organiseert de Sportregio Noord opnieuw een reeks zwemlessen voor 50-
plussers. Met als 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 zwemlessen hebben plaats in het zwembad van Tremelo, Veldonkstraat. De eerste les 
vindt plaats op vrijdag 17 april 2015, de laatste op 26 juni 2015. Elke zwemles start om 12.15 uur en eindigt rond 
13 uur. De deelnameprijs bedraagt 30,00 EUR voor 10 lessen. Schrijf zo snel mogelijk in want het aantal 
deelnemers is beperkt. 

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

RAVOT ZOEKT MONITOREN EN JOBSTUDENTEN 

Werk je graag met kinderen? Ben je creatief? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Bezit je pedagogische 
kwaliteiten? Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste in de buitenschoolse kinderopvang? Stel je dan 
kandidaat als begeleider bij de buitenschoolse kinderopvang Ravot in Boortmeerbeek! We zijn immers op zoek 
naar monitoren en jobstudenten tijdens de schoolvakanties in 2015. 

Monitoren zijn minimum 15 jaar en zijn tijdens de zomervakantie minstens twee vakantieweken beschikbaar. Je 
kan je ook kandidaat stellen voor de krokusvakantie, de paasvakantie, de herfstvakantie en de kerstvakantie. 
Kandidaatstellingen gebeuren per e-mail en zijn gericht aan de teamcoördinator, Liesbeth Guinier 
ravot@ocmwboortmeerbeek.be. Kandidaturen worden aangenomen tot vrijdag 6 februari 2015. 
Selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 4 maart 2015. Monitoren krijgen een dagvergoeding van 30,00 
EUR. 

Jobstudenten moeten minimum 18 jaar zijn en zijn minstens één maand beschikbaar tijdens de zomervakantie 
of één week tijdens krokusvakantie, de paasvakantie of de herfstvakantie. Zij moeten voldoen aan bepaalde 
diplomavereisten. Deze kunnen worden opgevraagd bij de teamcoördinator. Kandidaatstellingen gebeuren per 
mail en zijn gericht aan de teamcoördinator, Liesbeth Guinier (ravot@ocmwboortmeerbeek.be), uiterlijk 6 
maart 2015. Selectiegesprekken vinden plaats op 11 maart 2015. Jobstudenten worden vergoed in de 
salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie. Kandidaten met ervaring krijgen voorrang. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 80 - ravot@ocmwboortmeerbeek.be - 
www.ravot.be)  
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SAMENAANKOOPACTIE SPOUW- EN BUITENMUURISOLATIE 

Isolatie vormt de basis voor een energiezuinige woning. In een goed geïsoleerde woning kan u haast de helft 
besparen op verwarmingskosten en volstaat een kleinere (en goedkopere) verwarmingsinstallatie.  Een 
geïsoleerde woning zorgt niet enkel voor meer comfort in de winter en een aangenamer warmtegevoel, isolatie 
belet ook dat je woning in de zomer te sterk opwarmt.  Niet enkel voordelen voor het milieu dus, maar in de 
eerste plaats ook voor uzelf. 

Meer dan een kwart van de warmte gaat via deze weg verloren.  Afhankelijk van de woning kan u de 
spouwmuur na-isoleren of de buitenmuur isoleren. 

De netbeheerder (Eandis of Infrax) geeft premies voor muurisolatie, namelijk 6,00 EUR/m² bij na-isolatie van de 
spouwmuur en 15,00 EUR/m² bij buitenmuurisolatie.  Verder kan u, afhankelijk van een aantal voorwaarden, 
ook een Vlaamse verbeterings- of renovatiepremie aanvragen. 

De drie woonprojecten van IGO en het FRGE slaan de handen in elkaar en organiseren in samenwerking met het 
Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, een samenaankoop muurisolatie.  Zij selecteren voor u bekwame en 
betrouwbare aannemers met een degelijk aanbod. 

Over deze samenaankoopactie worden op verschillende plaatsen infoavonden georganiseerd. In de omgeving 
van Boortmeerbeek kan u hiervoor terecht op donderdag 5 februari 2015 om 19.30u in het GC Den Breughel, 
Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht of op dinsdag 17 februari 2015 om 20.00u in het auditorium van de 
bibliotheek Tweebronnen, Rijschoolstraat 4/101 in Leuven.  

Meer informatie: www.samenwarmer.be 

PAPIER EN KARTON ZOEKEN EEN TOUWTJE! 

Vindt u het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is met rondwaaiend papier en karton tijdens de 
inzameldag? Een stukje touw kan dit nochtans makkelijk voorkomen. Bindt uw papier en karton steeds goed 
vast met een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos. Zo zorgt u mee voor een propere 
straat, maakt u het werk van de laders gemakkelijker en werkt u mee aan een betere recyclage van papier-
karton. Spaar de rug van de laders en maak uw pakken niet zwaarder dan 15 kg.  

Opgelet! EcoWerf neemt papier en karton niet mee wanneer het wordt aangeboden in plastic bakken, boxen of 
wasmanden. Enkel correct gesorteerd papier en karton verpakt in een kartonnen doos of samengebonden met 
natuurtouw wordt meegenomen. 

Recycleren begint met goed sorteren. Volg de sorteerregels voor papier en karton, dan kan het niet fout gaan. 
Verwijder de plastic folie rond reclamedrukwerk of tijdschriften.  

 

 

goed 

 

fout 

- papieren zakken en kartonnen dozen - vuil of vettig papier 

- tijdschriften - behangpapier 

- kranten - cellofaanpapier 

- folders - aluminiumfolie 

- boeken - piepschuim 

- schrijf- en printpapier - ….. 

- …..  

 

 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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