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BOORTMEERBEEK FEEST! – ZONDAG 29 JUNI 2014 

Op zondag 29 juni 2014 wordt voor de eerste maal Boortmeerbeek Feest! georganiseerd. In en rond de 

gemeentelijke sporthal is er die dag van alles te beleven. 

Boortmeerbeek Feest! start om 14 uur. De verenigingen uit onze gemeente werken actief aan Boortmeerbeek 

Feest! mee. Deze middag zijn er tal van activiteiten waaronder een kinderdisco, demonstraties van 

verenigingen, enz. Maar er is ook er een markt waarop het diverse verenigingsleven van onze gemeente op een 

leuke wijze wordt gepresenteerd. 

Om 14.30 uur start voor wandelliefhebbers een wandeling langs de bezienswaardigheden van de gemeente.  

De dag wordt vanaf 20 uur afgerond met een optreden van Silicon Carne, een coverband die er ongetwijfeld de 

ambiance zal inbrengen.  

Hou er rekening mee dat de parking van de sporthal volledig autovrij wordt gehouden. Maak gebruik van de 

parkings in het centrum van Boortmeerbeek (Dorpplaats, gemeentehuis, station,…) of parkeer op een correcte 

wijze langs de straat. 

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

VLAANDEREN MUZIEKLAND – ZONDAG 20 JULI 2014 

Ook dit jaar strijkt de karavaan van Vlaanderen Muziekland weer neer in onze gemeente. Op zondag 20 juli 

2014 vormt de brouwerij Haacht aan de Provinciesteenweg vanaf 19 uur opnieuw het decor voor optredens van 

verschillende artiesten. Deze worden begeleid door een eersteklas liveband onder leiding van Miguel Wiels. 

In de Zomerhit top 20 blikt Vlaanderen Muziekland samen met de kijkers van Eén en de luisteraars van Radio 2 

ook dit jaar vooruit naar de Radio 2 Zomerhit. De redactie van Radio 2 maakt daarvoor een longlist van de beste 

Vlaamse producties. De kijkers en luisteraars kunnen vervolgens elke week stemmen op hun favoriete nummers 

uit de lijst, met een wekelijkse top 20 als resultaat. In Vlaanderen Muziekland telt Geena Lisa af van 20 naar 1, 

waarbij verschillende nummers uit de top live worden gebracht door de artiest in kwestie. Elke week wordt de 

teller van de stemming bovendien op 0 gezet, zodat ook nieuwe nummers kans maken om binnen te komen in de 

Zomerhit top 20. 

De uitzending van deze editie van Vlaanderen Muziekland is voorzien op zaterdag 26 juli 2014 op TV1. 

PETANQUETORNOOI – ZONDAG 17 AUGUSTUS 2014  

Op zondag 17 augustus 2014 organiseert de gemeente Boortmeerbeek een petanquetornooi waaraan iedereen 

van jong tot oud kan deelnemen. Inschrijven kan enkel in ploegen van drie, waarbij er minstens één deelnemer 

uit de gemeente moet zijn. De start van het tornooi is voorzien om 13.30 uur, het einde rond 18 uur. 

De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR per ploeg bij voorinschrijving (tot 13 augustus 2014); de dag zelf betaalt u 

5,00 EUR per ploeg. Inschrijven kan via www.ticketgang.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

GRATIS JURIDISCH ADVIES BIJ HET OCMW 

Alle inwoners van de gemeente kunnen terecht bij het OCMW voor gratis juridisch advies. Jurist Kris Jacobs 

adviseert u over alle juridische aspecten van het dagelijks leven. Zo kan u hem om raad of inlichtingen vragen in 

verband met huren en verhuren, schulden en schuldvorderingen, trouwen, samenwonen, (echt)scheidingen, 
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erfenissen en schenkingen, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen,… In de meeste gevallen rondt de jurist 

de raadpleging af met het geven van de nodige juridische informatie of een eerste juridisch advies. Soms volgt 

een bijkomende raadpleging of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde rechtshulpverlener zoals een 

advocaat, een notaris of een gerechtsdeurwaarder. 

Zit u met een juridisch probleem? Aarzel dan niet gebruik te maken van dit gratis consult. U kan hiervoor 

zonder afspraak elke donderdag van 9 uur tot 12 uur terecht bij de sociale dienst van het OCMW (Heverplein1). 

Let op tijdens de zomervakantie is er geen juridisch advies op 3 juli, 10 juli, 17 juli en 28 augustus 2014. 

Meer informatie: OCMW (sociale dienst – T 015/51 11 65) 

OPGELET, OOK EEN GESCHEURDE PMD-ZAK KRIJGT EEN RODE STICKER 

Het kan wel eens gebeuren dat uw PMD-zak openscheurt bij het sluiten van de zak. Denk dan aan de laders en 

plak de zak netjes terug toe voordat u hem aanbiedt. Zorg er ook voor dat de lader de zak nog gemakkelijk kan 

vastnemen, en laat de lintjes vrij. Bovendien waait het PMD-afval uit overvolle en gescheurde zakken 

gemakkelijk de straat op. Een gescheurde of overvolle PMD-zak die niet dichtgepakt of handelbaar is, krijgt dus 

een rode weigeringssticker en wordt niet ingezameld door EcoWerf. 

Zo vermijdt u een gescheurde PMD-zak: 

 Stop uw blauwe PMD-zak niet te vol. 

 Sluit uw de zak voorzichtig met de rode treklintjes. 

 Hang geen PMD-afval aan de buitenkant van uw zak. 

Merkt u dat er meerdere zakken van dezelfde rol heel gemakkelijk scheuren? Dan kan dit liggen aan  een 

productiefout. Met het nummer van de wikkel rond de rol pmd-zakken, kan de producent dit verder 

onderzoeken. Breng de gemeente op de hoogte van de gescheurde zakken. Zij ruilen de rol PMD-zakken om en 

sturen de rol met de productiefout terug naar de producent. 

GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS!  

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kondigt opnieuw een wervingscampagne voor gemachtigde 

opzichters aan. Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden,... kortom 

iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap kan als gemachtigd 

opzichter fungeren. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester 

gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken. Een gemachtigd 

opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje 

op steel.  

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Een gemachtigde opzichter 

is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als ook u wil bijdragen tot meer 

veiligheid in het verkeer en als u de vorige campagnes heeft gemist, dan kunt u deelnemen aan een van de 

nieuwe geplande theoretische opleidingen en gemachtigd opzichter worden! Door uw bijdrage krijgen vele 

jonge fietsers en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan. 

De provincie zorgt gratis voor uw theoretische opleiding en uw uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren 

armband). Dit theoretisch gedeelte wordt op verschillende plaatsen en op verschillende momenten in de 

provincie georganiseerd. In de omgeving van Boortmeerbeek vinden deze opleidingssessies plaats op 16 oktober 

en op 20 oktober 2014 in het provinciehuis te Leuven en op 21 oktober 2014 in zaal De Mena, Provinciebaan 2 

te Rotselaar, telkens van 19 uur tot ongeveer 22 uur. De praktische opleidingen worden georganiseerd in 

samenwerking met de lokale politie. 

Vooraf digitaal inschrijven voor deze opleiding is noodzakelijk. Wees er snel bij want per sessie worden 

maximaal dertig kandidaten toegelaten. Om in te schrijven bezorgt u uw naam, voornaam, adres, 

geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer en e-mail aan Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Pivo-

Politieschool, Poverstraat 78 te 1731 Asse (T 02/454 85 76 of  02/456 89 42 - e-mail: 

pivo.politie@vlaamsbrabant.be). 

Meer informatie: www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/voor-scholen/gemachtigde-opzichter/index.jsp 

VERLAGING VAN DE KOSTPRIJS VAN EEN REISPASPOORT 

De Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken verlaagt de productiekost van reispaspoorten aangevraagd in 

de gewone procedure.  Vanaf 1 juni 2014 kost een reispaspoort aangevraagd in gewone procedure voor een 

minderjarige 45,00 EUR in plaats van 51,00 EUR en voor een meerderjarige 75,00 EUR in plaats van 81,00 

EUR.  Paspoorten aangevraagd in spoedprocedure behouden hun prijs van 210,00 EUR. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (burgerzaken@boortmeerbeek.be of (T 015/51 82 30) 
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COMPUTERS TER BESCHIKKING IN HABOBIB 

Regelmatig ontvangt de dienst burgerzaken de vraag of men bij deze dienst terecht kan om gebruik te maken 

van een computer of een kaartlezer. Dit is echter niet het geval. U kan voor het gebruik van een computer (en 

internet) wel terecht in de gemeentelijke bibliotheek HaBoBIB, Blokstraat 2, 3191 Schiplaken. Een kaartlezer 

kan aangekocht worden in een computerwinkel of multimediashop. 

Meer informatie: HABOBIB ( habobib@bibliotheek.be of T 015/62.70.29) 

IS ER EEN DOKTER IN DE BIB? 

Doet uw computer niet wat u wil? Loopt hij traag of kan u de virussen maar niet buiten houden en slaat 

Windows compleet tilt? Voortaan kan u maandelijks in het OLC-café in HaBoBIB Haacht gratis terecht bij de 

PC-dokter met uw persoonlijke ICT-vragen en -problemen.  

Een volgende maal kan dit op woensdag 23 juli 2014 van 17.30 uur tot 20 uur in het OLC-café in de HaBoBIB-

vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 5). Een afspraak maken is niet nodig, uw tablet of laptop meebrengen is wel 

handig. 

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

OCMW – RAVOT ZOEKT MONITOREN 

Werk je graag met kinderen, ben je creatief, heb je verantwoordelijkheidsgevoel, bezit je pedagogische 

kwaliteiten en ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste als jobstudent tijdens de maand augustus 2014? 

Dan kan je misschien aan de slag bij Ravot. 

Om mee te kunnen werken als jobstudent moet je 18 jaar zijn en aan één van volgende diplomavereisten 

voldoen: 

 diploma van het secundair onderwijs, richting sociale en technische wetenschappen;  

 een diploma 7
de

 jaar kinderzorg;   

 een A1 diploma; 

 een attest dat bevestigt dat je het eerste en het tweede studiejaar van volgende richtingen met vrucht hebt 

beëindigd:  

o bachelor pedagogie Jonge Kind; 

o leraar lager onderwijs; 

o leraar kleuteronderwijs; 

o orthopedagogie 

Heb je interesse? Stuur een gemotiveerde e-mail naar ravot@ocmwboortmeerbeek.be. Kandidaturen zijn 

mogelijk tot invulling van de functie. De niet-aangestelde kandidaten zullen worden opgenomen in een 

werfreserve. We geven de voorkeur aan mensen met ervaring die een volledige maand kunnen meewerken. 

Meer informatie: Ravot (Guinier Liesbeth, coördinator – T 015 51 71 09 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

TIPS VOOR EEN VEILIGE BARBECUE 

Nu de zomer eraan komt, is het terug barbecuetijd. Maar… jaarlijks komen zo’n 170 mensen op de 

spoedafdeling terecht door ongevallen bij het barbecueën. Ongeveer de helft heeft zich hierbij verbrand. Veelal 

gebeurt dit door het gebruik van brandspiritus of een ander licht ontvlambaar product. Daarom een hele reeks 

tips om van een barbecue een echt feest te maken. 

Alles start met een goede voorbereiding: 

 Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen 

kan worden door spelende kinderen of huisdieren.  

 Zet de barbecue nooit op een wankele (tuin)tafel.   

 Zet de barbecue op een windvrije plaats of scherm de barbecue af met een windscherm.  

 Plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels, struiken, bomen,… en mensen. 

 Zorg voor een propere barbecue. 

 Er is één verantwoordelijke voor het barbecueën : hij drinkt niet! 

 Laat kinderen (en huisdieren) niet in de buurt van de barbecue 

 Draag geen synthetische kleding (bv. nylon). 

 Metalen handvatten kunnen brandwonden veroorzaken: gebruik houten handvatten. 

 Hou blusmiddelen (zand, emmer water met dweil, branddeken of brandblusser) bij de hand. 

 Verplaats nooit een warme barbecue. 
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Veilige aanmaaktips  

 Gebruik bij het aanmaken van de barbecue bij voorkeur aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof, maar 

NOOIT benzine, methanol, petroleum of spiritus.  

 Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier. 

 Houd altijd een emmer water of brandblusser binnen handbereik. 

 Dek, na gebruik, een nog brandende barbecue af met zand. 

Waaraan te denken bij een gasbarbecue? 

 Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop). 

 Zet de gasfles rechtop naast de barbecue. 

 Haal de deksel van de barbecue af voordat je hem aansteekt. 

 Steek de barbecue direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid.  

 Controleer de datum op de gasfles. 

 Controleer de fabricatiedatum van de gasslang: vervang de gasslang om de vijf jaar. 

 Draai de gaskraan dicht na gebruik.  

Of bij een elektrische barbecue? 

 Zet nooit een elektrische barbecue in de buurt van water/zwembad. 

 Zorg dat niemand kan struikelen  over het elektriciteitssnoer. 

 Rol de verlengkabel van een elektrische barbecue volledig af. 

 Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik. 

Kinderen en barbecue, extra opletten geblazen! 

 Wijs hen op de gevaren. 

 Laat kinderen niet in de buurt van de barbecue spelen. 

 Zorg best voor andere activiteiten voor de kinderen tijdens het barbecueën.  

En na het feest… de opruim: 

 Houtskool blijft urenlang nagloeien. Zorg ervoor dat alles goed dooft. Gebruik, indien nodig, zand of water 

bij het doven. 

 Hou er rekening mee dat zand de hitte niet wegneemt. Kooltjes blijven nadien nog urenlang gevaarlijk heet. 

Dek de houtskool eventueel met een laag zand af. 

 Verplaats nooit een nog warme barbecue. 

 Hou ook nu nog kinderen (en huisdieren) uit de buurt van de warme barbecue. 

 Ruim de as pas op als de barbecue helemaal afgekoeld is! 

 Draai de gaskraan bij een gasbarbecue dicht en zet de thermostaat uit. 

Meer informatie: www.brandpreventieadviseur.be 

WORD HAAGDONOR EN VERGROOT DE HOOP! 

Hebt u een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan bent u één van de vele Vlamingen die in het bezit is van een 

plant die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van 

geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één 

chemotherapie gewonnen. Bovendien brengt de taxus geld op, dat EcoWerf aan de nationale 

borstkankercampagne vzw Think-Pink schenkt. Vorig jaar leverde de actie bij EcoWerf 42.195,00 EUR op. 

Vergroot de Hoop strijdt ook dit jaar tegen kanker, samen met het containerpark. Het enige wat u moet doen, is 

uw taxushaag snoeien tussen 15 juni en 31 augustus en het jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander 

bladafval gratis doneren in het containerpark. Eenvoudiger kan het niet en tegelijk vergroot u de hoop voor heel 

veel kankerpatiënten. 

Hebt u een taxushaag van minstens 40 meter, maar bent u niet in de mogelijkheid ze zelf te snoeien? Surf dan 

naar www.vergrootdehoop.be om uw haag gratis te laten snoeien ten voordele van Vergroot de Hoop. 

Meer informatie: www.ecowerf.be. 

 

 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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