
________________________________________________________________________________________________ 

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 EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 23 maart 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 maart 
2015 om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

De volgende politieraad dinsdag 24 maart 2015 om 19.30 uur, gemeentehuis te Haacht 

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

VRAAG TIJDIG JOUW KIDS-ID AAN 

Ga je tijdens de paasvakantie samen met de kinderen naar het buitenland? Denk dan tijdig aan de 
aanvraag van een Kids-ID.  De aanvraag van een KIDS-ID voor Belgische kinderen onder de 12 jaar 
gebeurt op vraag van een persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.  Bij de aanvraag is ook 
een recente pasfoto van goede kwaliteit vereist.   

Sinds maart 2014 bedraagt de geldigheid van elke Kids-ID die wordt uitgereikt drie jaar, zelfs als het kind 
binnen die periode de leeftijd van twaalf jaar bereikt en een gewone elektronische identiteitskaart voor 
Belgen kan aanvragen. Dit verschaft de mogelijkheid om met een geldig identiteitsdocument te reizen 
naar landen die vereisen dat op het ogenblik van binnenkomst het identiteitsdocument nog drie tot zes 
maanden geldig is. 

De kostprijs voor de Kids-ID bedraagt 11,00 EUR. De productietermijn bedraagt drie weken.  Doe uw 
aanvraag dan ook tijdig, dit is minstens drie weken voor het vertrek. Als de Kids-ID niet binnen deze 
termijn bij het gemeentebestuur wordt aangevraagd, is het enkel mogelijk deze te bekomen via de 
spoedprocedure.  De prijs van deze spoedprocedure varieert van 115,00 EUR tot 180,00 EUR.  Op 1 
januari 2015 werd de kostprijs voor extra-Kids-ID’s die op hetzelfde moment worden aangevraagd voor 
kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, verlaagd naar 50,00 EUR.  Niettemin blijft de 
spoedprocedure een dure aangelegenheid. 

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

‘HEROPENING’ BIBLIOTHEEK – ZATERDAG 21 MAART 2015  

De bib onderging de voorbije maanden kleine en grote veranderingen: mooie toonmeubelen, een fris 
kleurtje, gezellige zithoekjes en handige werkhoekjes, extra verlichting, nieuwe prentenboekenbakken, 
een andere opstelling, een kunstwerk waar je in kan stappen…  

Op zaterdag 21 maart 2015 klinken we op de lente en op onze vernieuwde bib! Geniet vanaf 10 uur 
(tijdens het boeken kiezen) van feestelijke muziek met een hoekje af. Om 11 uur zal de bibliotheek 
officieel voor geopend worden verklaard en nadien kan je genieten van een glaasje met muziek. En dat 
allemaal gewoon tijdens de openingsuren van de bib. Spring dus eventjes of wat langer binnen!  

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

WORKSHOP ‘FIETSENONDERHOUD’ – DINSDAG 24 MAART 2015 

Gelet op de grote belangstelling organiseert de gemeente nog een tweede workshop 
‘fietsenonderhoud’. In deze cursus leer je 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… Je 
kunt werken aan je eigen fiets, zodat die na de cursus weer prima rijdt. Opgelet! Deze workshop is niet 
bedoeld voor elektrische fietsen. 
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De workshop vindt plaats op dinsdag 24 maart 2015 van 19 uur tot 22 uur in ’t Fietsateljeeke 
(Wespelaarsebaan 27). Inschrijven voor deze workshop kan via www.ticketgang.be (organisator vrije tijd 
Boortmeerbeek). De deelnameprijs bedraagt 12,00 EUR. Let op! Er is slechts plaats voor 12 deelnemers. 

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

JEUGDBOEKENWEEK – WOENSDAG 25 MAART 2015 

Van 14 maart tot 19 maart 2015 is er de Jeugdboekenweek. Tijdens de Jeugdboekenweek brengen we je 
met de leukste boeken aan het lachen. Want een dag niet gelachen (of gelezen!) is een dag niet geleefd. 
Kom op woensdag 25 maart 2015 tussen 13 uur tot 16 uur langs voor een middag boordevol animatie 
en een gratis drankje voor elk kind. Zo zal je er terecht kunnen in een poëtisch kapsalon, een 
ballonnenclown tovert onverwachte goocheltruuks uit zijn mouw en een heuse grimestand zorgt voor 
verrassende gezichtjes. Helemaal te gek wordt het in de Luisterlezerbus waar je korte verhalen kan 
beluisteren en bekijken. Tot slot is er ook nog de prijsuitreiking van Bibliot met acts van de deelnemende 
klassen. 

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

BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 1 APRIL 2015  

Op woensdagmiddag 1 april is het weer zover: Buitenspeeldag! Van 13 uur tot 17 uur zijn alle kinderen 
en jongeren van harte welkom aan de sporthal. Ketnet, Kzoom en Nickelodeon zullen er vooraf heel wat 
reclame voor maken en zetten hun uitzending die dag ook tijdelijk op stop. 

En zoals altijd is er niet alleen de speeltuin waar naar hartenlust kan worden gespeeld, er zullen ook 
weer springkastelen, hindernissenparcours, fietsparcours, grime, ballonnen plooien, enz. zijn.  

Opgelet: Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de opvang van het kind. Kinderen komen 
onder begeleiding van een volwassene. 

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

SPORTKAMP PAASVAKANTIE – VAN MAANDAG 13 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2015 – NOG ENKELE PLAATSEN 

VRIJ! 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het sportkamp dat de gemeente van maandag 13 april tot 
en met vrijdag 17 april 2015 organiseert voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het sportkamp voor jongeren 
van 12 tot 16 jaar is dan weer reeds volledig volzet. 

Alle activiteiten vinden plaats in en rond de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 
Boortmeerbeek, telkens van 9 tot 16 uur. Er wordt opvang voorzien, ’s morgens vanaf 8 uur en ’s avonds 
tot 17 uur. 

Wat moeten de deelnemers meebrengen: aangepaste sportkledij, schoenen voor binnen en buiten, 
reservekledij, lunchpakket, drankjes en versnaperingen voor tijdens de pauze. Om verlies te voorkomen, 
zet u best de naam van uw kind op kledij, sportzak, brooddoos,… Breng voldoende drank mee, best in 
een herbruikbaar busje zodat men steeds kan bijvullen met water.  

Tijdens de middagpauze blijven de jongeren onder begeleiding in de sporthal. Alle kinderen moeten zelf 
een lunchpakket en drankjes meebrengen. Eén drankje is in de prijs begrepen. 

De deelnameprijs voor 6- tot 12 jarigen bedraagt 60,00 EUR voor inwoners van de gemeente en 75,00 
EUR voor deelnemers van buiten de gemeente.  

U kan voor deze sportkampen online inschrijven via Ticketgang. Op http://boortmeerbeek.ticketgang.eu 
kan u terecht om uw eigen 'account' aan te maken.  Indien u hier moeilijkheden mee ondervindt, staan 
we op de dienst vrije tijd steeds paraat om u te helpen. 

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

START TOT RUN – VANAF DINSDAG 21 APRIL 2015  

Op dinsdag 21 april 2015 gaat START TO RUN opnieuw van start. Joggen is 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 je in tien weken 5 km kan joggen. De lessen zijn gratis en de laatste les gaat 
door op 26 juni 2015. Vooraf inschrijven is niet nodig. Elke dinsdag en vrijdag vanaf 19.30 uur zijn er 
lessen aan de sporthal van Boortmeerbeek.  

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN – VAN VRIJDAG 24 APRIL TOT EN MET ZONDAG 26 APRIL 2015  

Jaar na jaar zijn we tijdens de week van de amateurkunsten getuige van het vele artistieke talent in 
verscheidene disciplines van amateurkunstenaars uit Boortmeerbeek.  

Dit jaar focussen we ons op ‘de kleine artiest’. Een thema dat gaat over kinderen en kunst, over 
creatieve jongeren, over de kleine man in de straat, over kleine kunst, over de invloed van jong op oud 
en omgekeerd, over stimulerende plekken, over experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en 
durven, over (her)ontdekken en doen! 

Zin om dit jaar mee te doen? Zowel klein als groot, jong als oud, kortom iedereen die graag met kunst 
bezig is, kan deelnemen aan de WAK, zowel individuele kunstenaars als amateurkunstenverenigingen. 
Alle disciplines kunnen aan bod komen! Schilderkunst, beeldhouwkunst, audiovisuele kunst, muziek, 
theater, dans, literatuur,… 

Wil jij je creatie eens delen met een breed publiek? Kriebelt het om (opnieuw) deel te nemen aan de 
WAK? inschrijven kan nog tot vrijdag 10 april 2015. 

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

WORKSHOP ‘KOKEN MET VERGETEN GROENTEN’ – DINSDAG 28 APRIL 2015 

Ze waren heel populair in de tijd van onze grootouders, maar nu zijn de zogenaamde vergeten groenten 
een beetje in onbruik geraakt. Men gebruikte de groenten van het seizoen die in eigen streek groeiden. 
Heel veel van deze groenten uit vroegere (klooster)tuinen kennen we nu zelfs niet meer. In deze 
workshop maken we kennis met deze minder gekende groenten: pastinaak, warmoes, snijbiet, 
koolrabi,… in eenvoudige en lekkere gerechtjes. 
Deze workshop vindt plaats in de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107) van 19 uur tot 22 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 20,00 EUR. Inschrijven voor deze workshop kan  via www.ticketgang.be 
(organisator vrije tijd Boortmeerbeek) 

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

6DE
 BOORTMEERBEEKSE SPORTELDAG – DONDERDAG 30 APRIL 2015 

Op donderdag 30 april 2015 organiseert de gemeente Boortmeerbeek in de sporthal voor de 6de keer 
van 10 uur tot 16 uur een sporteldag voor de lokale 50-plussers. Tijdens deze sporteldag kunnen de 
deelnemers in een ontspannen, gezellige sfeer samen met anderen hun geliefkoosde sport beoefenen of 
met een nieuwe sport kennismaken. Zo zijn er dit jaar opnieuw de traditionele populaire sporten zoals 
wandelen, fietsen, petanque, line-dance, maar besteden we ook aandacht aan vb. een les valpreventie 
die voor iedereen nuttig is, en komt het provinciaal sportelteam langs om een gezondheidsrally te 
organiseren, voor actieve en ook voor minder actieve 50 plussers. Voor ieder wat wils, keuze genoeg, 
iedereen is van harte welkom.  

De deelnameprijs bedraagt 7,00 EUR (inbegrepen: sporten, verzekering en een broodje club kaas of 
hesp). Tijdens de middagpauze is er ook een muzikaal intermezzo voorzien. Inschrijven en betalen kan 
bij de dienst vrije tijd vóór 20 april 2015. 

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

SPEELGOEDMARKT – MAANDAG 25 MEI 2015 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt wordt op maandag 25 mei 2015 van 8.30 uur tot 14 uur voor 
de vierde maal een kinderspeelgoedmarkt georganiseerd. Deze zal worden opgesteld in de Vosweg. Let 
op! Deze speelgoedmarkt is bedoeld voor kinderen tot 14 jaar, onder begeleiding van een volwassene.  
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. 

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

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL – INSTAPPEN IN DE KLEUTERSCHOOL 

Kleuters mogen voor het eerst naar school gaan wanneer zij twee jaar en zes 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 20 april 2015 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 21 oktober 2012, 
 maandag 18 mei 2015 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 19 november 2012, 
 dinsdag 1 september 2015 (1ste schooldag), kinderen geboren vóór 2 maart 2013, 
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 maandag 9 november 2015 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 10 mei 2013, 
 maandag 4 januari 2016 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 5 juli 2013, 
 maandag 1 februari 2016 (teldag), kinderen geboren vóór 2 augustus 2013, 
 maandag 15 februari 2016 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 16 augustus 2013, 
 maandag 11 april 2016 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 12 oktober 2013, 
 maandag 9 mei 2016 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 10 november 2013, 
 donderdag 1 september 2016 (1ste schooldag): kinderen geboren vóór 31 december 2013. 

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 25 maart 2015 
 woensdag 27 mei 2015 
 woensdag 7 oktober 2015 
 woensdag 9 december 2015 

De jaarlijkse Opendeurdag voorafgaand aan het schooljaar 2015-2016 is op vrijdag 28 augustus 2015 van 
18 uur tot 19 uur. Alle belangstellende ouders en hun peuters zijn op de opendeur- en op de 
openklasavonden welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Of om de ‘grote dag’ voor te bereiden! 
Ook een afspraak op andere dagen is natuurlijk mogelijk. 

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

ZWERFVUIL… IN DE VUILNISBAK EN NERGENS ANDERS!  

Zwerfafval is klein afval dat sommigen onder ons achteloos en zonder er bij stil te staan op de grond 
gooien: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes enz. 
Nochtans vindt niemand het fijn om in een vuile straat of een vervuild park rond te lopen. 
Rondslingerend zwerfafval is voor velen dan ook een bron van ergernis. Zwerfafval opruimen kost ook 
nog eens handenvol geld (en personeelsinzet!). Zo heeft de gemeente Boortmeerbeek één van zijn 
werknemers voltijds ingezet om uitsluitend zwerfvuil in de gemeente in te zamelen. Op 60 dagen tijd 
verspreid over 4 maanden heeft hij in totaal 932 kg zwerfvuil opgehaald. Dit is een gemiddelde van meer 
dan 15 kg per dag!  

Afval gaat echter niet vanzelf 'zwerven'. Soms gebeurt het onbedoeld: door afval in een open 
aanhangwagen naar het containerpark te brengen waait er al eens iets weg. Vuilniszakken die te lang op 
voorhand buiten staan, zijn aanlokkelijk voor hongerige katten of andere dieren. Soms staat een 
afvalbakje te ver, is het moeilijk herkenbaar, goed gecamoufleerd of erg vies. Soms geeft de omgeving 
een verwaarloosde indruk en gooit men gemakkelijker een snoeppapiertje op de grond. Door middel 
van volgende handige tips kan u het zwerfvuil in ons straatbeeld doen verminderen: 

1. Zorg ervoor dat u op weg naar het containerpark alles goed vastmaakt op de aanhangwagen. 
2. Zet vuilniszakken niet te vroeg buiten voor de inzameling. 
3. Na het gebruik van de glascontainer, neemt u het plastic tasje of de kartonnen doos weer mee. 

Mocht u merken dat de glascontainer vol is, verwittig de gemeente en neem je glasafval terug mee.  
4. Neem in de auto een klein vuilnisbakje of zakje mee. Maak de asbak van de auto niet leeg op de 

weg.  
5. Als u gaat wandelen met uw hond, denk dan aan het hondenpoepzakje. 
6. Kijk even rond voor een vuilnisbak in uw buurt. 
7. Een ijsje, drankje of koekje gekocht op straat? Gooi de verpakking na consumptie niet op straat. 
8. Een wandeling gepland in een mooi stukje natuur? Neem dan een drankfles met schroefdop of een 

zakje met koekjes of fruit mee. Dan kan de lege drankfles niet lekken en zit het klokhuis mooi 
ingepakt in de draagtas. 

9. Neem geen pamfletten of strooibriefjes aan waarvoor u geen interesse hebt.  

Goed om te weten: een bananenschil verteert in één tot drie jaar, een sigarettenpeuk vergaat pas na 
twee jaar, een plastic fles doet er vijf tot tien jaar over en een drankblikje al gauw 50 jaar. Een stukje 
kauwgom? 20 tot 25 jaar... 
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