
________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

SENIORENFEEST – ZATERDAG 23 MEI 2015 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur een feest voor senioren. Hieraan kunnen alle inwoners die geboren 
zijn vóór 1 januari 1951, vergezeld van hun partner, gratis deelnemen. Het seniorenfeest vindt plaats in de 
gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek, waar voldoende parking is voorzien. Indien u 
wenst, zorgt de gemeente voor aangepast vervoer. Gelieve hiervoor de inschrijvingsstrook onderaan in te vullen; 
vermeld ook een telefoonnummer of e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. Enkele dagen voor het 
seniorenfeest contacteren we u om de nodige afspraken te maken.  

Programma 
12.00 u:  deuren open 
13.00 u:  officiële opening van het jaarlijkse seniorenfeest door burgemeester Michel Baert 
13.15 u: feestmaal met op het menu: 

 Slaatje met grijze Noordzee garnaaltjes, kerstomaatjes en platte peterselie 
 Tomatensoepje met balletjes 
 Pavé van kalkoen met champignonroomsaus en aardappelgratin, seizoensgroenten 
 Chocolademousse met crispy pearls en tagliatelle van fondant chocolade + koffie 

18.00 u:  einde 

Het One Man Orchestra Cliff met zanger Cliff Moortgat zorgt ook dit jaar voor de animatie. Bovendien is er voor 
wie de benen wil strekken, ook een dansvloer aanwezig!  

Rokers moeten er wel rekening mee houden dat er in de sporthal een volledig rookverbod geldt.  

Inschrijven kan op twee manieren: 
- Ofwel vult u de strook onderaan volledig in en steek deze in de brievenbus van het gemeentehuis of in de bus 

bij de dienst vrije tijd. 

- Ofwel maakt u gebruik van het digitale inschrijvingsformulier dat u vindt op www.boortmeerbeek.be/populair 

In beide gevallen is de uiterste inschrijvingsdatum maandag 11 mei 2015. 

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

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Graag duidelijk invullen en uiterlijk maandag 11 mei 2015 in het gemeentehuis bezorgen.  
 
Naam en voornaam :…………..................………………………………………………………. 
 
Naam en voornaam :…………..................………………………………………………………. 
 
Adres:………………………………………………...................……………………………….. 
 
Geboortedatum (oudste partner) ……………………….. Aantal personen: 1 of  2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALLEEN INVULLEN INDIEN U BEROEP WIL DOEN OP GEMEENTELIJK VERVOER: 

Telefoon:…………………………………………………………..…en/of e-mailadres:…………………………………………………..……………….. 

NOTA: deze persoonsgegevens worden behandeld volgens de wet op de privacy. Zij dienen uitsluitend voor de 
organisatie van het seniorenfeest 

 

 

 

 

 
Pastorijstraat 2 

nummer 4/april 2015 



GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 27 april 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 23 april 2015 om 19 
uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

START INSCHRIJVINGEN SPORTWEKEN ZOMERVAKANTIE – MAANDAG 20 APRIL 2015 

Ook dit jaar zijn er tijdens de zomervakantie opnieuw sportweken voor jongeren. Dit wil zeggen dat kinderen 
onder begeleiding kennismaken met een brede waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, baseball,… Voor 
de kleinsten staan er naast aangepaste sporten eveneens ontspanningsactiviteiten op het programma zoals 
tekenen, knutselen, liedjes zingen,…  Daarnaast is er ook een sportweek voor 12- tot 16-jarigen; zij combineren 
omnisporten  met een avontuurlijke uitstap. 

Jongeren met een handicap krijgen een programma op maat van hun persoonlijke mogelijkheden onder 
begeleiding van een aandachtsmonitor. Graag vermelden bij de inschrijving en contact opnemen met de 
gemeentelijke sportdienst. 

De sportweken worden op volgende data georganiseerd: 
4- tot 5-jarigen: (geboortejaar: 2010 – 2011) 
 maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli 2015 
 maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2015 

6- tot 12-jarigen: (geboortejaar: 2003 – 2009) 
 maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2015 
 maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli 2015 
 maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2015 

12- tot 16-jarigen: (geboortejaar: 1999 - 2003) (Let op: in de vrijetijdsgids staan foutieve data) 
 maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2015 

De 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. 

De deelnameprijs voor 4- tot 5-jarigen en 6- tot 12-jarigen bedraagt 60,00 EUR voor inwoners van de gemeente 
en 75,00 EUR voor deelnemers van buiten de gemeente. Voor de 12- tot 16-jarigen bedraagt de deelnameprijs 
75,00 EUR voor inwoners van de gemeente en 90,00 EUR voor deelnemers van buiten de gemeente. 

De inschrijvingen voor de sportweken tijdens de zomervakantie starten op maandag 20 april 2015 om 18 uur.  
U kan voor deze sportkampen online inschrijven via Ticketgang. Op http://boortmeerbeek.ticketgang.eu kan u 
terecht om uw eigen 'account' aan te maken. Best kan u dit account vooraf aanmaken. Zo moet u dat niet meer 
doen als de inschrijvingen starten, wat toch wat tijd spaart. Indien u hier moeilijkheden mee ondervindt, staan we 
op de dienst vrije tijd steeds paraat om u te helpen. 

Op de dag van de inschrijvingen ziet u de weken verschijnen en kan u deze ‘aankopen’. U kiest dan de gepaste 
activiteit, vult alle gegevens in en betaalt via een beveiligde site. Even later krijgt u een bevestigingsmail en kan u 
de e-tickets afprinten. Simpeler kan echt niet. Maar ook al kan u nog altijd terecht in het gemeentehuis, toch 
raden we u aan om van thuis uit in te schrijven omdat dit sneller verloopt en het aantal beschikbare plaatsen 
beperkt is. Let op! Sommige verenigingen werken ook samen met Ticketgang. De login van deze verenigingen 
geldt niet voor de activiteiten van de gemeente. U moet dus een nieuw account aanmaken op 
boortmeerbeek.ticketgang.eu! Gelieve de geboortedatum correct te noteren bij inschrijving (bv. 15-05-2001). 

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

DIGITALE WEEK – VAN MAANDAG 20 APRIL TOT EN MET DONDERDAG 30 APRIL 2015  

In het kader van de digitale week organiseert HaBoBIB een hele reeks activiteiten. We zetten deze even kort op 
een rijtje: 

 Gamen is geweldig! Of niet?  - woensdag 22 april 2015  
Je kind gamet regelmatig tijdens de week en kan zich er uren in verliezen. Hij zit dan in een virtuele wereld en 
bedenkt strategieën om tegen monsters te vechten. Is dat nog wel gezond? En gamen, wat is dat eigenlijk? Wat is 
een avatar? Hoe maak je best afspraken met je kind over gamen en internetgebruik? Wat zijn de nadelen van 
gamen? En de voordelen? 

Kom langs bij de permanentie van de drugs- en alcoholpreventiedienst en stel je vraag! Je kan eveneens een 
zelftest gamen doen, een schermtijdplan invullen of gewoon een heleboel tips mee naar huis nemen. Zowel 
ouder als kind is welkom.  

Deze activiteit vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) op woensdag 22 april 2015 van 
14 uur tot 16.30 uur. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via drugsenalcoholpreventie@haacht.be is 
wenselijk.  

mailto:secretariaat@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:drugsenalcoholpreventie@haacht.be


Op dit adres kan men ook terecht voor bijkomende informatie. Deze namiddag komt tot stand in een 
samenwerking van HaBoBIB en de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiedienst van Haacht-Keerbergen-
Kortenberg. 
 
 Infosessie ‘Digitaal met vakantie’ – maandag 27 april 2015   
Heb je reisplannen? Via interessante websites, tools en digitale weetjes ben je perfect voorbereid op je volgende 
vakantie. 
- Zoek het ideale hotel via vergelijkingswebsites zoals Trivago. Of boek online via Booking.com. 
- Zoek informatie op over je bestemming en de bezienswaardigheden. 
- Weet je niet welke kleding je best in je koffer steekt? Zoek daarvoor het plaatselijke weerbericht op. Paraplu 

nodig? Check de weersite Buienradar! 

Dit en nog veel meer komt in deze infosessie op maandag 27 april 2015 van 10 uur tot 12 uur aan bod. Deze gratis 
sessie wordt georganiseerd in een computerlokaal van CBE Open School (Verhaegenlaan 5), dat in hetzelfde 
gebouw als de bibliotheek is gevestigd. Vooraf inschrijven is noodzakelijk want er kunnen slechts 13 personen 
deelnemen. Dit kan aan de balie van HaBoBIB in Haacht of Boortmeerbeek, telefonisch (T 015/62 70 29 of 016/61 
90 34) of online via www.habobib.bibliotheek.be).  
 
 Infosessie ‘Digitale voetsporen – online privacy op sociale netwerken’ – dinsdag 28 april 2015 
‘The internet never forgets’… We laten allemaal sporen achter op het internet: een blogbericht, een gênante foto 
op Facebook, een tweet, … Wie ziet nu precies de berichten, foto’s en video’s die je online zet? Welke 
persoonlijke gegevens krijgen de makers van (Facebook)apps te zien als je een spelletje speelt? En hoe komt het 
dat online advertenties vaak producten tonen waar ik net naar op zoek was?  

Ilse Depré, consulent in de bibliotheeksector, gaat tijdens deze infosessie dieper in op onze online privacy, en 
leert ons hoe we bewuster kunnen omgaan met sociale media, reclame en apps. We leren vooral veiliger om te 
gaan met sociale media. 

Deze infosessie, die met de steun van de provincie Vlaams-Brabant wordt georganiseerd, vindt plaats in de 
HaBoBIB-vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 5) op dinsdag 28 april 2015 van 20 uur tot 22 uur. Deelname is 
gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan aan de balie van HaBoBIB in Haacht of Boortmeerbeek, 
telefonisch (T 015/62 70 29 of 016/61 90 34) of online via www.habobib.bibliotheek.be).  
 
 PC-dokter in de bib  - woensdag 29 april 2015    
Doet jouw computer niet wat jij wil? Loopt hij traag, hou je de virussen maar niet buiten, slaat Windows compleet 
op tilt? Maandelijks kan je in het OLC-café in de bib van Haacht terecht bij de computerdokter met jouw 
persoonlijke ICT-vragen en problemen. 

De computerdokter helpt je bij het maken van een back-up van je harde schijf of je foto’s. Ook voor het 
installeren van een virusscanner kan je bij hem terecht; hij weet perfect welke optie de beste is. Wil je 
programma’s overzetten op een nieuwe computer of software installeren? De computerdokter staat steeds klaar. 
Ook op kleinere vragen zoals de beveiliging van je internetopties of de instellingen van het configuratiescherm 
geeft hij met plezier een antwoord. Problemen met de hardware worden doorverwezen. 

Breng best je laptop of tablet mee, dan kan de dokter een duidelijke diagnose stellen en een remedie 
voorschrijven. Je vindt de PC-dokter op woensdag 29 april 2015 van 17.30 uur tot 20 uur in het OLC-café in de 
bibliotheekvestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5). Een bezoek aan de PC-dokter is gratis. Zelfs vooraf reserveren 
is niet nodig. 
 
 Demo ‘digitale fundels’ – woensdag 29 april 2015 
Een fundel is een 'bundel vol fun' voor kinderen waarmee een prentenboek multimediaal tot leven komt. Het 
omvat de animatie van een prentenboek, aangevuld met leuke multimediale activiteiten. Fundels dragen bij tot 
de algemene ontwikkeling van het kind en dit door de schrijf-, spreek-, luister- en rekenvaardigheden te 
stimuleren.  

Ook voor kinderen tussen zes en tien jaar heeft HaBoBIB fundels beschikbaar. Hiervoor werden bestaande AVI-
boeken van verschillende uitgeverijen in een interactieve toepassing gegoten. Elk boekje omvat drie activiteiten: 
 lezen in het boekje op verschillende manieren; 
 oefeningen rond technisch lezen; 
 oefeningen rond begrijpend lezen. 
Deze app (enkel beschikbaar in de App Store!) laat kinderen spelenderwijs bouwen aan hun taal- en 
leesontwikkeling.  

HaBoBIB heeft vanaf nu digitale fundels. Vroeger kon je deze 'bundels vol fun' enkel beluisteren en bekijken op je 
PC met behulp van een speciale fundellezer. Maar sinds kort kan dit digitaal op je PC, tablet en smartphone. 
Via Mijn Bibliotheek kan je fundels lenen, zowel op PC als op tablet (AVI-fundels enkel op iPad). Een fysiek boekje 
is niet meer nodig om toegang te krijgen tot de digitale content.  

Op woensdag 29 april 2015 wordt van 14 uur tot 16 uur in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek een 
demonstratie over (digitale) fundels georganiseerd. Deelname hieraan is gratis en vooraf reserveren is niet nodig. 
 

http://www.habobib.bibliotheek.be/
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BEGIN TOT RUN – VANAF DINSDAG 21 APRIL 2015  

Op dinsdag 21 april 2015 gaat BEGIN 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 vindt plaats 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) 

6DE
 BOORTMEERBEEKSE SPORTELDAG – DONDERDAG 30 APRIL 2015 

Op donderdag 30 april 2015 organiseert de gemeente Boortmeerbeek 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 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) 

PROJECT TANKSLAG – INSCHRIJVEN KAN NOG! 

Doe mee aan de groepsaankoop tankslag en bespaar! Je kan nog steeds geheel vrijblijvend deelnemen aan de 
groepsaankoop stookolietankslag. Door een gezamenlijke prijsaanvraag te organiseren voor buitengebruik 
gestelde huishoudelijke stookolietanks bedingen we niet alleen een betere prijs maar houden we ook rekening 
met de kwaliteit van het geleverde werk. U kan een inschrijvingsformulier downloaden van de gemeentelijke 
website of dit afhalen aan de balie van de technische dienst. 

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

RAVOT ZOEKT JOBSTUDENTEN EN MONITOREN ARTIKEL 17 

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 voortdurend op 
zoek naar jobstudenten tijdens de schoolvakanties. 

Jobstudenten en monitoren artikel 17 moeten minimum 18 jaar zijn en zijn minstens 1 maand beschikbaar 
tijdens de zomervakantie of 1 week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, Pasen). Zij moeten voldoen 
aan bepaalde diplomavereisten: 
o BSO 7e jaar kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige 
o TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), 

leefgroepenwerking, sociaal- en technische wetenschappen 
o Opleiding volwassenenonderwijs: jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderzorg / begeleider in de kinderopvang, 

begeleider buitenschoolse kinderopvang, attest VDAB-opleiding Buitenschoolse Kinderopvang, 
ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang 

o Geslaagd zijn met attest van het 2de jaar leerkracht kleuter-/lager onderwijs of 2de jaar orthopedagogie, attest 
educatief kinderwerker  

o Een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van het hoger onderwijs van sociale 
promotie van het korte type, van het universitaire onderwijs met een of meer cycli, van een 
bacheloropleiding of van een masteropleiding 

Werkende personen die thuis zijn tijdens de schoolvakanties en voldoen aan de diplomavereisten komen ook in 
aanmerking als monitor artikel 17. Zij worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie. 
Kandidaten met ervaring krijgen voorrang. Kandidaten voor de zomervakantie 2015 kunnen zich nog aanmelden 
tot en met 30 april 2015. 

Meer informatie en kandidaturen: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot 
(liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be – T 015/50 06 80) 

 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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