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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 

 

Provincie VLAAMS-BRABANT 

GEMEENTE 
 

 

  
3190 BOORTMEERBEEK 

Pastorijstraat 2 

nummer 3/maart 2014 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats op maandag 24 maart 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 maart 2014 om 19 uur in de OCMW-lokalen, Heverplein 3 te 

Hever.  

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

VERKIEZINGEN – ZONDAG 25 MEI 2014 

Op zondag 25 mei 2014 zal u uw stem uitbrengen voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Nieuw 

is dat bij deze verkiezingen in onze gemeente alle stembureaus in de gemeentelijke sporthal zullen worden 

ondergebracht. Er zijn dus niet langer stemburelen in Hever of Schiplaken. 

Wat niet verandert is het elektronisch stemmen. Elk stembureau bestaat uit acht leden: een voorzitter, een 

secretaris, een adjunct-secretaris en vijf bijzitters. Deze voorzitters en bijzitters spelen een fundamentele rol in 

het goede verloop van de verkiezingen.  Via hun taak zorgen deze burgers ervoor dat er democratische 

verkiezingen plaatsvinden: zij staan in voor de identiteitscontrole en gaan na of de kiezer voorkomt op de 

kiezerslijst.  Ze zien er ook op toe dat niemand twee keer stemt.  Bij het sluiten van het stembureau helpen ze bij 

het opstellen van de processen-verbaal en van de documenten voor het afsluiten van de verrichtingen.   

Wil u zelf voorzitter of bijzitter zijn? Laat het ons weten uiterlijk op 29 maart 2014 via e-mail 

(bevolking@boortmeerbeek.be) of kom gerust langs bij de dienst burgerzaken. Het is de voorzitter van het 

kantonhoofdbureau die bepaalt wie uiteindelijk als voorzitter of bijzitter wordt aangeduid. De voorzitters en 

bijzitters krijgen een presentievergoeding van 38,50 EUR voor het geleverde werk.   

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 82 30 – bevolking@boortmeerbeek.be - 

www.verkiezingen.fgov.be) 

JEUGDBOEKENFEEST – WOENSDAG 19 MAART 2014 

Naar jaarlijkse gewoonte viert de bibliotheek ook dit jaar weer het Jeugdboekenfeest. Kom op woensdag 19 

maart 2014 langs in de bib en geniet van een fijne namiddag. Maak jouw keuze uit volgende leuke activiteiten:  

 13 uur – 16 uur: Waarzegster Madame Madou (kids only!): Deze mysterieuze waarzegster for kids only legt 

de kaarten en voorspelt wat de toekomst voor jou zal brengen op het vlak van vriendjes & vriendinnetjes, 

familie, school en vakantie. Spannend hoor! Er wordt gezorgd voor een aangeklede tent, wierook, 

aangepaste muziek, tarotkaarten, en natuurlijk: Madame Madou in waarzegster outfit!  

 13.30 uur – 16.30 uur: Workshop ‘spiegeldozen’: Hoe goed werken jouw ogen en handen samen? JCW 

daagt je uit met het spiegeldoolhof! Zonder spiegel is dit doolhof een eenvoudige oefening, maar nu moet je 

je concentreren om je hand in de andere richting te sturen en de opdracht tot een goed einde te brengen. Wat 

je aangeleerd hebt, kan je niet meer gebruiken en het is niet zo eenvoudig om nu snel iets nieuws aan te 

leren (i.s.m. JCW) 

 13.30 uur – 15.30 uur: Crazy kapsels: Met spuitbussen, speldjes en gekke materialen wordt elk kapsel een 

heus kunstwerk (i.s.m. Gribadoe) 

 13.30 uur – 15.30 uur: Zino Ballino goochelt met ballonnen (i.s.m. Gribadoe) 

 14 uur en 15 uur: De geheimen van de bib. Ben je nieuwsgierig hoe onze boekenbox eruit ziet? We nemen 

je in een korte rondleiding mee naar een aantal geheime plekjes in de bib en werpen een blik achter de 

schermen 

 14 uur – 16 uur: Grime (met dank aan de juffen van de Vrije Basisschool De Wegwijzer) 

 15.30 uur – 16 uur: Prijsuitreiking Bibliot 

Kanajo zorgt de hele namiddag voor muziek en voor elk kind is er een gratis drankje.  

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – www.habobib.bibliotheek.be) 
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CURSUS ‘EHBO – REANIMEREN MET EEN AED-TOESTEL’ - DINSDAG 25 MAART 2014 

Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. 

Wordt een slachtoffer binnen de vier minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een 

AED (Automatische Externe Defibillator), dan heeft hij tot 70% kans om te overleven. Door op openbare 

plaatsen en in bedrijven AED’s  te plaatsen én er zoveel mogelijk mensen mee te leren omgaan, kunnen vele 

mensenlevens worden gered. Ook in de gemeentelijke sporthal is een AED toestel beschikbaar. In deze cursus 

leert u de handmatige reanimatietechniek toepassen in combinatie met een AED toestel. 

Deze cursus, waaraan maximum 15 personen kunnen deelnemen, vindt plaats in de gemeentelijke sporthal en 

start om 13 uur. Het einde is voorzien rond 15 uur. De deelnameprijs bedraagt 6,00 EUR. 

Inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrijetijd in het gemeentehuis 

BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 2 APRIL 2014 

Op woensdagmiddag 2 april 2014 is het weer zover: Buitenspeeldag! Van 13 uur tot 17 uur zijn alle kinderen en 

jongeren van harte welkom aan de sporthal. Er is niet alleen de speeltuin waar naar hartenlust kan worden 

gespeeld, maar er zullen ook springkastelen zijn, grime, kinderanimatie,…  Ketnet en Nickelodeon zullen er 

vooraf heel wat reclame voor maken en zetten hun uitzending die dag ook tijdelijk op stop. En wat helemaal 

leuk is… al dit plezier is gratis!  

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

‘KIJK, IK FIETS!’ – DINSDAG 8 APRIL 2014 

Op dinsdag 8 april 2014 organiseert de sportregio Noord van 13.30 uur tot 16 uur ‘Kijk, ik fiets!’.  Deze les 

vindt plaats aan de sporthal en legt zich toe op kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. Het is 

de bedoeling dat u uw kind leert fietsen zonder steunwieltjes en dit met behulp van enkele nuttige tips van 

ervaren monitoren en met de actieve begeleiding van ouders. Aan één sessie kunnen maximum 20 kinderen 

deelnemen. De deelnameprijs voor ‘Kijk, ik fiets!’ bedraagt 5,00 EUR. Betalen gebeurt bij de dienst vrije tijd. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens – T 015/51 11 45 – 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

START TOT RUN – VANAF DINSDAG 15 APRIL 2014 

Op dinsdag 15 april 2014 gaat START TO RUN opnieuw van start. Elke dinsdag en vrijdag vanaf 19.30 uur zijn 

er lessen aan de sporthal van Boortmeerbeek. Joggen is immers een aanrader voor iedereen die op een goedkope 

en ontspannende manier aan sport wil doen. Daarom wordt dit initiatief georganiseerd waarbij iedereen, 

ongeacht leeftijd en conditie, kan deelnemen aan een joggingprogramma waarin u in tien weken 5 km kan 

joggen. De lessen zijn gratis en de laatste les vindt plaats op 20 juni 2014. Vooraf inschrijven is niet nodig.  

Meer informatie: dienst vrije tijd (Griet Janssens – T 015/511145 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

AVONTURENSPORTDAG – DONDERDAG 17 APRIL 2014 

Voor de 10- tot 15 jarigen is er op donderdag 17 april 2014 een avonturensportdag van de sportregio Noord in 

het Weyneshof in Rijmenam. Tijdens deze dag kan men klimmen en klauteren op ladders en in netten en zich 

uitleven op een parcours boven water en hoog boven de grond. De deelnameprijs voor alle activiteiten, het 

busvervoer en de verzekering bedraagt 15,00 EUR. Inschrijven kan tot 31 maart 2014. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens – T 015/511145 – 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

5E BOORTMEERBEEKSE SPORTDAG 50+ - DONDERDAG 24 APRIL 2014 

Op donderdag 24 april 2014 organiseert de gemeente Boortmeerbeek voor de 5
de

 keer van 10 uur tot 16 uur een 

sportdag voor de lokale 50-plussers. Tijdens deze sportdag kunnen de deelnemers in een ontspannen, gezellige 

sfeer samen met anderen hun geliefkoosde sport beoefenen of met een nieuwe sport kennismaken.  

De deelnameprijs bedraagt 7,00 EUR (inbegrepen: sporten, verzekering en een broodje club kaas of hesp). 

Inschrijven vóór 18 april 2014 is wel noodzakelijk. Betalen kan men eveneens bij de dienst vrije tijd. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens/Tilly Heymbeeck – T 015/511145 – 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

CURSUS ‘OORLOG EN KUNST: HET INTERBELLUM’ – DINSDAG 29 APRIL 2014 

Was Picasso's Guernica ooit ontstaan zonder Spaanse burgeroorlog? Hoe kan kunst ontstaan uit vernietiging? 

Maak kennis met de kunstenaar als antenne en beeldenaar van oorlogsleed en -emoties. U leert hoe kunst 

evolueerde voor, tijdens en na de grote oorlogen van '14-'18 en '40-'44. Men ziet hoe stromingen als futurisme, 

expressionisme, avant garde... een houding aannemen ten opzichte van het oorlogsgegeven. Strijdbaar of 

verheerlijkend. Tenslotte ontdekt u hoe de Europese heropbouw zijn impact had op de huidige Amerikaanse 

kunst. De vernieuwing in het spoor van de ravage. 
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‘Oorlog en kunst: het interbellum’ wordt in het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ in Hever georganiseerd. De 

cursus start om 19 uur en eindigt rond 22 uur. De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR. 

Inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrijetijd in het gemeentehuis 

SENIORENFEEST- EN REIS 

Aan de senioren geven we graag al mee dat het jaarlijkse seniorenfeest zal plaatsvinden op zaterdag 17 mei 

2014 en de seniorenreis, die dit jaar Brussel aandoet, op donderdag 12 juni 2014. In de volgende nieuwsbrieven 

krijgt u meer informatie over de wijze van inschrijving, enz. 

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

ROMMELMARKT – VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2014  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op vrijdag 15 augustus 2013 tussen 8.30 uur en 16 uur in het centrum van 

Boortmeerbeek en de omliggende straten een rommelmarkt georganiseerd. Inschrijvingsformulieren kan u 

bekomen op het gemeentehuis, dienst welzijn of kan u downloaden via de website van de gemeente 

(www.boortmeerbeek.be). Deelnemers moeten het inschrijvingsformulier vóór 15 juli 2014 in het gemeentehuis, 

dienst vrije tijd terugbezorgen. Vooraf inschrijven is verplicht! Ook bewoners die voor hun huis willen 

plaatsnemen en/of handelaars die op 15 augustus 2014 open zijn moeten dit verwittigen, zodat we hier ook 

rekening mee kunnen houden. 

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

NIEUWE OPROEP ‘SAMEN INBURGEREN’ 

Het derde projectjaar van ‘Samen Inburgeren’ gaat van start.  Wij kunnen reeds vertrouwen op een kern van 

mensen met een warm hart die anderstalige nieuwkomers in onze gemeente willen helpen om zich te integreren 

in onze samenleving en de Nederlandse taal te oefenen.  Het project bestaat erin een inburgeringscoach te 

koppelen aan een anderstalige inwoner: een jaar lang ontmoet men elkaar eenmaal om de veertien dagen. U 

kiest zelf welke activiteiten u samen doet: een glas drinken, een uitstapje maken, fietsen, …  Vanuit de 

gemeente wordt de nodige ondersteuning geboden bij dit project. Op regelmatige basis zullen groepsactiviteiten 

georganiseerd worden. 

Heeft u interesse in dit project als kandidaat coach of als anderstalige die graag zijn Nederlands wil oefenen, 

kom dan vóór 31 maart 2014 gerust langs bij de dienst vreemdelingen voor meer uitleg. 

Meer informatie: dienst vreemdelingen (T 015/51 82 38 – burgerlijkestand@boortmeerbeek.be) 

GELDIGHEIDSDUUR IDENTITEITSKAARTEN 

De elektronische identiteitskaarten aangevraagd vanaf 1 maart 2014  blijven voortaan tien jaar geldig. In 

afwijking van de normale geldigheidsduur van tien jaar, is de elektronische identiteitskaart uitgereikt aan 

Belgische minderjarigen die de volle 12 jaar en minder dan 18 jaar oud zijn, zes jaar geldig vanaf de datum van 

aanvraag van de kaart. De elektronische identiteitskaart uitgereikt aan de Belgische burgers van 75 jaar, is 

voortaan dertig jaar geldig vanaf de datum van aanvraag. 

Vermoedelijk zullen reispaspoorten aangevraagd vanaf 1 mei 2014, zeven jaar geldig zijn in plaats van vijf jaar.  

Hiertoe moeten nog wel de nodige wetgevende initiatieven worden genomen. 

Meer informatie: dienst bevolking (T 015/51 82 30 – bevolking@boortmeerbeek.be)  

DE MOBIB-KAART 

Het 65+ abonnement van De Lijn wordt vervangen door de gloednieuwe MOBIB-kaart. Dat is een persoonlijke 

kaart zo groot als uw identiteitskaart of een bankpasje, met een computerchip. De MOBIB-kaart is een ‘slimme’ 

kaart waarop verschillende producten en diensten kunnen worden gezet. In de toekomst zal de MOBIB-kaart 

ook dienen voor andere vervoerbewijzen op het openbaar vervoer. Zelfs voor deelwagens en leenfietsen zal u 

deze kaart later kunnen gebruiken. 

Aan uw abonnement zelf verandert niets: u blijft gratis en onbeperkt reizen met alle bussen en trams van De 

Lijn. Het 65+ abonnement van De Lijn is niet meer geldig op de voertuigen van de MIVB en de TEC in Brussel 

en Wallonië. Beide vervoersmaatschappijen bieden nog wel speciale 65+ formules aan. Hiervoor kan u contact 

opnemen met de betrokken vervoermaatschappijen. 

U moet zelf geen initiatief nemen om een MOBIB-kaart te bekomen of om uw Omnipas 65+ te vervangen door 

een MOBIB-kaart. Twee maanden voor uw 65ste verjaardag krijgt u een uitnodiging om een MOBIB-kaart van 

De Lijn aan te vragen. Om deze te bekomen schrijft u 5,00 EUR over met overschrijving die bij de brief van De 

Lijn zal steken. Vergeet zeker de gestructureerde mededeling onderaan niet te vermelden! Zonder deze unieke 

code kan De Lijn immers uw persoonlijke MOBIB-kaart niet aanmaken. 

Let op! De bijdrage van 5,00 EUR is een verwerkingskost, geen abonnementskost. Heeft uw partner ook al een 

overschrijving gekregen? Dan is het belangrijk dat elke betaling van 5,00 EUR apart wordt overgeschreven, 

steeds met vermelding van de unieke gestructureerde mededeling. 

Meer informatie: De Lijn (T 070/220 200 – www.delijn.be) 
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RAVOT ZOEKT MONITOREN 

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! 

Ravot is op zoek naar monitoren en jobstudenten tijdens de schoolvakanties in 2014. Monitoren moeten 

minimum 15 jaar zijn  en zijn minstens twee vakantieweken beschikbaar. Kandidaatstellingen gebeuren 

persoonlijk bij de teamcoördinator Liesbeth Guinier, na afspraak (T 015/50 06 80): 

 paasvakantie: uiterlijk 10 maart 2014 

 zomervakantie: uiterlijk 10 maart 2014 

 herfstvakantie: uiterlijk 20 september 2014 

 kerstvakantie: uiterlijk 20 september 2014 

Monitoren krijgen een dagvergoeding van 30,00 EUR. 

Jobstudenten moeten minimum 18 jaar zijn en zijn minstens één maand beschikbaar tijdens de zomervakantie. 

Zij moeten voldoen aan bepaalde diplomavereisten. Deze kunnen worden opgevraagd bij de teamcoördinator. 

Kandidaatstellingen voor de zomervakantie gebeuren per mail en zijn gericht aan de teamcoördinator, Liesbeth 

Guinier (ravot@ocmwboortmeerbeek.be) uiterlijk op 10 maart 2014. Selectiegesprekken vinden plaats op 26 

maart 2014. Jobstudenten worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie. 

Kandidaten met ervaring krijgen voorrang. 

Meer informatie: Ravot (coördinator Liesbeth Guinier – T 015/50 06 80 - ravot@ocmwboortmeerbeek.be - 

www.ravot.be  

INFOPUNT MOBILITEITSCENTRALE AANGEPAST VERVOER 

U wilt naar de kapper, op familiebezoek, naar een feestje, op restaurant, naar een hobbyclub, naar de dokter, de 

tandarts,… maar het vervoer hiervoor zorgt voor problemen U wilt meer weten over de terugbetaling of 
tussenkomst in de kosten van uw vervoer op maat?  

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) heeft de functie van centraal inbelpunt naar alle personen met 

een beperkte mobiliteit terecht kunnen voor algemene en specifieke mobiliteitsvragen. De MAV zal uw 

vervoersaanvraag doorverwijzen naar of toekennen aan de meest aangewezen vervoersaanbieder. Hieronder 

vallen zowel het openbaar vervoer (trein, bus, belbus), vervoersaanbieders met aangepaste busjes en wagens 

(Diensten Aangepast Vervoer, taxibedrijven), vervoer georganiseerd of gecompenseerd door de ziekenfondsen 

en vrijwilligersvervoer (o.a. Minder Mobielen Centrale). 

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer is dus in de eerste plaats een informatielijn. Zij geven advies en 

sturen u door naar de juiste vervoersaanbieder. De mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer organiseert niet zelf 

het vervoer. Uiteraard onderzoeken zij ook wat de beste prijs-kwaliteit verhouding is en of u misschien wel voor 

een financiële tegemoetkoming in aanmerking komt.  

Meer informatie: T 0800/25735 – www.mav.info - leuven@mav.info.  

DOE DE ‘LAAT JE NIET VANGEN’-QUIZ EN WIN EEN CANNAVIS 

De campagne ‘Laat je niet vangen’ helpt misverstanden over cannabis uit de wereld. Want nee, cannabis 

gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Op de website 

www.laatjenietvangen.be ontdekt u aan welke misverstanden men zich laat vangen. Via de facebookpagina 

www.facebook.com/laatjenietvangen kan u meedoen aan de wedstrijd. Beantwoord de vragen over cannabis in 

Vlaanderen en win één van de 3D-cannavissen. Meedoen kan nog tot eind maart. 

Meer informatie: Logo Oost-Brabant, Kloosterweg 9, 3020 Herent (T 016 /89 06 05 - F 016/46 49 27 - 
info@logo-oostbrabant.be - www.logo-oostbrabant.be)  
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