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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 11/oktober 2014 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 24 november 2014 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 27 november 2014 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN  

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op maandag 10 november en dinsdag 11 november 2014. 

CONTAINERPARK GESLOTEN 

Wegens cyclocross is het containerpark op zaterdag 29 november 2014 gesloten. 

OCMW – NIEUWE WEBSITE 

De website van het OCMW werd volledig vernieuwd en kan worden geraadpleegd via 
www.ocmwboortmeerbeek.be. Met deze website wil het OCMW de burgers op een moderne manier informeren 
over het uitgebreide aanbod van dienstverlening en activiteiten. 
De website is zo opgebouwd dat de burger een snel en duidelijk antwoord vindt op zijn welzijnsvragen. De focus 
ligt op de dienstverlening en dit is verdeeld zes grote thema’s: 
 zorg en gezondheid 
 kinderopvang 
 financiële steun 
 wonen en energie 
 sociale begeleiding 
 juridisch advies. 
Daarnaast omvat de website heel wat informatie over het beleid, het bestuur, de organisatie en nog zoveel meer. 
Er werd veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid: het gewenste onderwerp is terug te vinden via de 
verschillende thema’s maar tevens via de zoekfunctie of de AZ-gids. 
De website van de kinderopvang Ravot maakt voortaan deel uit van de OCMW-website. Het webadres 
www.ravot.be blijft bestaan waarbij bezoekers automatisch worden doorverwezen naar de pagina 
‘buitenschoolse kinderopvang’ op www.ocmwboortmeerbeek.be. 
De website wordt regelmatig geactualiseerd en zal de komende maanden verder worden uitgebouwd met nieuwe 
functionaliteiten. 
Meer informatie: www.ocmwboortmeerbeek.be 

HERDENKING GESNEUVELDEN BEIDE WERELDOORLOGEN – DINSDAG 11 NOVEMBER 2014 – 9.30 UUR 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft op 11 november de herdenking van de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen 
plaats. De plechtigheid start met een eucharistieviering om 9.30 uur in de Sint-Antonius Abtkerk van 
Boortmeerbeek en wordt gevolgd door een bloemenhulde aan het monument naast de kerk. 

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45) 

VEGGIEDAG IN DE BIB – DONDERDAG 13 NOVEMBER EN DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014 

Ontdek tijdens de openingsuren in de bibliotheekvestigingen van Haacht en Boortmeerbeek hoe lekker en 
creatief veggie kan zijn! 
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KOFFIE- EN CHOCOLADEPROEVERIJ – ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 

Geniet tijdens je bibliotheekbezoek van overheerlijke koffie- en chocoladeproevertjes en maak kennis met 
fairtrade producten. Proef, ervaar en leer er meer over! 

CAMPAGNE ‘GAS – ELEKTRICITEIT: DURF VERGELIJKEN!’ – DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014 

In het dagelijkse leven moet u steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijkt u de verschillende alternatieven die u 
worden aangeboden. Voor energie, en meer bepaald voor gas en elektriciteit, is het niet altijd eenvoudig om de 
beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom heeft uw gemeente beslist om mee te werken aan de 
nationale informatiecampagne van de FOD Economie: ‘Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!’. 

Op donderdag 20 november 2014 van 8.30 uur tot 11.30 uur, houdt uw gemeente spreekuren om u te helpen de 
beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken zodat u de aanbiedingen van de verschillende aardgas- 
en elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken en zelf een keuze kunt maken met kennis van zaken (prijs, vast of 
variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie, …). 

Met het oog op een vlot verloop is het wel noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken. En op deze afspraak 
moet u uw jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van uw huidige aardgas- of 
elektriciteitsleverancier meebrengen. 

Meer informatie en inschrijvingen: secretariaat ( 015/51 11 45 of secretariaat@boortmeerbeek.be) 

AVALPREVENTIEWEEK ‘BAN AFVAL UIT JE DAGELIJKS LEVEN’ – VAN ZATERDAG 22 NOVEMBER TOT EN MET ZATERDAG 29 NOVEMBER 

2014 

Heb jij ook genoeg van overtollige kilo’s afval en geen idee hoe je dit moet aanpakken? EcoWerf biedt je tijdens 
de Afvalpreventieweek dé oplossing. Volg een demonstratie ‘koken zonder of met restjes’, volg de weg van je 
afval achter de schermen van EcoWerf of maak iemand gelukkig met jouw afgedankte spullen op het geefplein. 

De Afvalpreventieweek kadert in de Europese Week van de Afvalvermindering. Wereldwijd worden er tijdens 
deze week acties georganiseerd om afval te verminderen, te hergebruiken en te recycleren. Een overzicht van de 
activiteiten in onze regio: 

 Geefplein met Repair Café - zaterdag 22 november 2014 van 14 uur tot 17 uur 
Locatie: EcoWerf – Aarschotsesteenweg 210, 3012 EcoWerf 

Haal spullen die je zelf niet meer gebruikt van onder het stof en maak er op het Geefplein iemand gelukkig mee. 
Je kan ook diensten weggeven of delen met anderen zoals massages, een workshop naaien of juwelen maken. Of 
laat in het pop-up Repair Café oude toestellen, fietsen of kleding herstellen. Inschrijven is niet verplicht.  

 Infoavond en demonstratie ‘Koken zonder restjes’ - woensdag 26 november 2014 van 19.30 uur tot 22 uur 

Locatie: EcoWerf – Aarschotsesteenweg 210, 3012 EcoWerf – maximum aantal deelnemers: 16 

Jaarlijks wordt in de hele voedselketen van boer tot bord een paar miljard euro aan voedsel weggegooid. Ook jij 
kan thuis voedselverspilling vermijden. Kom proeven en ontdekken welke lekkere gerechten je kan bereiden met 
resten groenten en fruit zoals schillen, vocht of loof. Je krijgt ook tips over het aankopen en bewaren van voeding 
en hoe je de houdbaarheidsdatum interpreteert. 

 Infoavond thuiscomposteren - woensdag 26 november 2014 van 20 uur tot 22 uur 

Locatie: EcoWerf – Aarschotsesteenweg 210, 3012 EcoWerf – maximum aantal deelnemers: 40 

Compost is het krachtvoedsel voor de bloemen, planten en bomen in je tuin. En je kan het zelf produceren door je 
groente-, fruit- en tuinafval thuis te composteren. Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er 
ook geld en afval mee. Wil je ook meewerken aan de duurzame kringloop, maar weet je niet hoe hieraan te 
beginnen? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best gebruikt? Mis dan zeker de infoavond 
thuiscomposteren niet! Een Vlaco-lesgever leert je de vuistregels van het composteren.  

 Infoavond en demonstratie ‘Koken met restjes’ - donderdag 27 november 2014 van 19.30 tot 22 uur 

Locatie: EcoWerf – Aarschotsesteenweg 210, 3012 EcoWerf – maximum aantal deelnemers: 16 

Bananen die te snel rijp worden, restjes die in de koelkast blijven liggen en voedsel waarvan de 
houdbaarheidsdata plots alweer overschreden is. Ook heel herkenbaar voor jou? Kom dan zelf koken met restjes 
en leer over wat je wanneer bereidt, over het bewaren van voeding en hoe je houdbaarheidsdata interpreteert.  

Heb je thuis nog brood over? Breng dan 5 sneden oud brood mee en kom proeven wat je hiermee op tafel kan 
toveren. Je maakt zelf zo’n 4 verschillende gerechten op basis van restjes. 

 Infoavond herbruikbare luiers – donderdag 27 november 2014 van 20 uur tot 22 uur 

Locatie: EcoWerf – Aarschotsesteenweg 210, 3012 EcoWerf – maximum aantal deelnemers: 50 

Herbruikbare luiers? Daar zit een geurtje aan! Helemaal niet, herbruikbare luiers zijn weer helemaal in. Ze zijn 
niet alleen beter voor baby’s billetjes maar ook voor het milieu en jouw portemonnee. Doekjes en broekjes geeft 
je de voor- en nadelen, zet de kosten op een rijtje en laat je kennismaken met de verschillende systemen en 
modellen.  

 Achter de schermen van EcoWerf 
Zaterdag 22 november 2014 (start rondleiding: 10 uur) 
Woensdag 26 november 2014 (start rondleiding: 14 uur) 
Zaterdag 29 november 2014 (start rondleiding: 10 uur) 
Locatie: EcoWerf – Aarschotsesteenweg 210, 3012 EcoWerf 

Max. deelnemers per rondleiding: 25 
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Wat gebeurt er met jouw afval nadat de vuilniswagen het heeft ingezameld? Bij een bezoek aan EcoWerf, het 
intergemeentelijke milieubedrijf, krijg je de kans om de weg die jouw afval aflegt, te volgen. Van de 
indrukwekkende stortbunkers tot de eigen overdekte composteerinstallatie. Groente-, fruit- en tuinafval wordt 
hier in enkele weken volwaardige compost. 

Deelnemen aan al deze activiteiten is volledig gratis, maar inschrijven via Vormingplus (www.vormingplusob.be of 
016/52 59 00) is wel noodzakelijk. Het volledige programma van de Afvalpreventieweek vind je op 
www.ecowerf.be en op www.vormingplusob.be. 

VERTELLING ‘SPROOKJES VAN DE GEBROEDERS GRIMM’ – WOENSDAG 26 NOVEMBER 2014 

Vertelster Mia Verbeelen geeft bekende en minder bekende sprookjes van Grimm opnieuw een stem. En dat 
omdat het toch wel een beetje Grimm-feest is: de 200ste verjaardag van hun eerste sprookjesverzameling! Deze 
activiteit vindt plaats in de bibliotheek, Blokstraat 2 en is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De vertelling start 
om 14.30 uur en het einde is voorzien rond 15.30 uur. Deelnemen kan gratis, maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. 

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

LEZING ‘VLUCHTELINGEN TIJDENS WO I’ – VRIJDAG 28 NOVEMBER 2014 

Misjoe Verleyen en Marc De Meyer vertellen over een aspect van de Eerste Wereldoorlog dat vaak onderbelicht 
blijft. “Op 4 augustus 1914 begon voor België de Eerste Wereldoorlog. Gedurende die eerste maand rukten de 
Duitse legers op, een spoor van ongekende vernieling achter zich latend en grote vluchtelingenstromen voor zich 
uit drijvend.” Een maand die uitmondt in een lange oorlog.  

Deze lezing, die HaBoBiB in samenwerking met het Davidsfonds en VTB Kultuur organiseert, vindt plaats op 
vrijdag 28 november 2014 om 20 uur in de bibliotheek, Blokstraat 2. De deelnameprijs, waarin ook een drankje is 
vervat, bedraagt in voorverkoop (tot 21 november) 6,00 EUR. Leden van VTB Kultuur en Davidsfonds 
Boortmeerbeek betalen 5,00 EUR.  De dag zelf betaalt u 7,00 EUR; leden van beide verenigingen betalen dan 6,00 
EUR. Kaarten kunnen worden besteld bij Chris Glorie (T 015/51 47 83) of via e-mail 
boortmeerbeek@vtbkultuur.be (vtbKultuur bankrekening: BE47 9730 8857 5380). U kan uiteraard ook uw plaats 
reserveren in de bibliotheek. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

SELECTIE INTERGEMEENTELIJKE GENTLEMEN CROSS OVERIJSE – ZATERDAG 29 NOVEMBER 2014 

Op zondag 7 december 2014 staat in Overijse de Vlaamse Druivencross op de agenda. Tijdens dit event wordt een 
‘Gentleman’ wedstrijd per ploeg georganiseerd voor alle Vlaams-Brabantse gemeenten. Elke ploeg moet bestaan 
uit drie deelnemers die de laatste vijf jaar géén vergunning hadden als renner bij enige wielrijdersbond. Het te 
gebruiken rijwiel is naar keuze, cyclocrossfiets, koersfiets, mountainbike, enz…  De wedstrijd, die ongeveer een 
half uur zal duren, wordt gereden over drie ronden op het parkoers van de Vlaamse Druivencross.  

Ook Boortmeerbeek wil hieraan met een ploeg deelnemen. Al wie zich geroepen voelt om zijn veldritkwaliteiten 
te tonen, kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de Boortmeerbeekse ploeg. Zijn er meer kandidaten 
dan beschikbare plaatsen, wordt op zaterdag 29 november 2014 een heuse selectiecross georganiseerd en dit op 
het parkoers dat door Wielerclub De Verenigde Sportvrienden wordt uitgetekend voor hun veldrit die die dag aan 
de sporthal wordt georganiseerd. 

Om aan deze selectiewedstrijd te kunnen deelnemen moet men wel over een dagvergunning van de Vlaamse 
Wielrijdersbond beschikken. Deze wordt op de dag zelf door medewerkers van de Verenigde Sportvrienden 
afgeleverd en kost 7,00 EUR. Aanvullend is er nog een waarborg van 10,00 EUR te betalen voor het rugnummer. 
Deze waarborg wordt nog dezelfde dag, na het inleveren van het rugnummer, terugbetaald. 

Inschrijven kan via info@wielerclubdeverenigdesportvrienden.be. Wie durft de uitdaging aan? 

OCMW – 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 2014-2015. 

Monitoren moeten minimum 15 jaar zijn en zijn minstens twee vakantieweken beschikbaar tijdens de 
zomervakantie. Kandidaatstellingen gebeuren persoonlijk bij de teamcoördinator, Liesbeth Guinier, na afspraak (T 
015/50 06 80). Kandidaturen worden aangenomen tot vrijdag 7 november 2014. Selecties gaan door op 
woensdag 12 november 2014. Monitoren krijgen een dagvergoeding van 30,00 EUR. 

Jobstudenten moeten minimum 18 jaar zijn en zijn minstens een maand beschikbaar tijdens de zomervakantie of 
een week tijdens de paasvakantie of de herfstvakantie. Zij moeten voldoen aan bepaalde diplomavereisten. Deze 
kunnen worden opgevraagd bij de teamcoördinator. Kandidaatstellingen gebeuren per e-mail en zijn gericht aan 
de teamcoördinator, Liesbeth Guinier (ravot@ocmwboortmeerbeek.be), uiterlijk op 14 november 2014.  
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De selectiegesprekken vinden plaats op 19 november 2014. 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) 

VLAAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ PMV ZOEKT ONDERNEMERS VOOR MODULAIRE KINDERDAGVERBLIJVEN  

Om het aanzienlijke tekort aan kinderopvangplaatsen in Vlaanderen te verminderen, wil de Vlaamse 
investeringsmaatschappij PMV investeren in infrastructuur voor kinderopvang. Het Modukid-project beoogt de 
realisatie in de komende vijf jaar van vijftig modulaire kinderdagverblijven met een capaciteit van achtentwintig 
of zesendertig opvangplaatsen.  

In de eerste fase onderzoekt PMV mogelijke locaties in Boortmeerbeek, Edegem, Gent, Heusden-Zolder, 
Kalmthout, Lo-Reninge, Mechelen, Middelkerke, Niel, Stekene, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zottegem. PMV 
zoekt voor deze modulaire kinderdagverblijven een exploitant en lanceert hiervoor een oproep naar huidige of 
toekomstige ondernemers die interesse hebben in het project.  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen meer informatie vinden over het project en de voorwaarden via de link 
www.pmv.eu/nl/diensten.zorg 

Meer informatie: Ben Jehaes, communicatiemanager PMV (T 495/54 78 40 - ben.jehaes@pmv.eu) 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL – INSTAPPEN IN DE KLEUTERSCHOOL  

Kleuters mogen voor het eerst naar school gaan wanneer zij 2 jaar en 6 maanden jong zijn. Zij moeten die leeftijd 
bereikt hebben op één van de vaste  ‘instapdagen’,  die de overheid heeft vastgelegd : op de 1ste schooldag van 
september, na de herfst- en kerstvakantie, op de 1ste schooldag van februari en op de eerste schooldag na de 
krokus-, paas- en hemelvaartvakantie. 

De volgende  ‘instapdagen’, waarop de peuters hun eerste stapjes mogen zetten in het ‘instapklasje’ 
(peuterklasje, kapoenenklasje,...) zijn:  

 maandag 3 november 2014 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 4 mei 2012, 
 maandag 5 januari 2015 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 6 juli 2012, 
 maandag 2 februari 2015 (teldag), kinderen geboren vóór 3 augustus 2012, 
 maandag 23 februari 2015 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 24 augustus 2012, 
 maandag 20 april 2015 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 21 oktober 2012, 
 maandag 18 mei 2015 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 19 november 2012, 

Op de volgende dagen, van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt een openklasavond plaats in de kleuterschool van de 
Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107 – 3190 Boortmeerbeek :  

 woensdag 10 december 2014 
 woensdag 4 februari 2015 
 woensdag 25 maart 2015 
 woensdag 27 mei 2015 

Alle belangstellende ouders en hun peuters zijn op de openklasavonden welkom voor een kennismaking. Of om 
de ‘grote dag’ voor te bereiden ! Ook een afspraak op andere dagen is mogelijk. 

Meer informatie: gemeentelijke basisschool (T 015 51 52 79 secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be). 

GEZONDHEIDSWANDELINGEN  

Op dinsdag, donderdag en zaterdag vertrekt om 11 u aan de sporthal telkens een gezondheidswandeling, 
begeleid door een kinesist. Deelnemers kunnen er op eigen tempo gedurende een half uurtje wandelen. 
Deelname is gratis en volledig vrijblijvend. 

Wandelen is gezond. Er is een rechtstreeks effect van het gebrek aan beweging op het vroegtijdig optreden van 
chronische ziekten (vaatziekten, cerebovasculaire aandoeningen, hypertensie, diabetes, artritis osteoporose, 
hypertensie, obesitas, sommige kankers, enz.). Fysieke activiteit daarentegen heeft een effect op het psychisch 
welbevinden (bvb. vermindering van angst en depressie en een verhoging  van het zelfwaardegevoel). Fysieke 
inspanningen met een matige intensiteit (een half uur per dag is aanbevolen) leiden op eenvoudige wijze tot een 
enorme gezondheidswinst. 

Meer informatie: vrije tijd (T 015/51 11 45) 

 

 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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