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VOETBALBEKER VAN BOORTMEERBEEK – WOENSDAG 13 AUGUSTUS 2014 

Ook dit jaar wordt in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen de Beker van Boortmeerbeek betwist tussen 

KFC Hever en KRC Boortmeerbeek. De wedstrijd vindt plaats op woensdag 13 augustus 2014 op het terrein 

van KFC Hever aan de Slagveldweg. De aftrap is voorzien om 19 uur en de inkom is gratis.  

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

ROMMELMARKT – VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2014  

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur op vrijdag 15 augustus 2014 een grote 

rommelmarkt in het centrum van Boortmeerbeek. Van 8.30 uur tot 16 uur kan u op zoek naar spulletjes die 

aan voordelige prijzen worden aangeboden.  

Parking is voorzien aan de sporthal, het kerkhof, de gemeenteschool en de parking van AD Delhaize aan de 

Wespelaarsebaan. 

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

BEKER VAN BOORTMEERBEEK BOOGSCHIETEN – VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2014  

Traditiegetrouw wordt op vrijdag 15 augustus 2014 in de sporthal weer gestreden voor de beker van 

Boortmeerbeek in het boogschieten. U kan er de ganse dag terecht om er een kijkje te komen nemen.   

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

PETANQUETOERNOOI – ZONDAG 17 AUGUSTUS 2014 

Op zondag 17 augustus 2014 organiseert de gemeente Boortmeerbeek voor de vijfde keer een 

petanquetoernooi voor liefhebbers waaraan iedereen, van jong tot oud, kan deelnemen. Het toernooi, dat aan 

de sporthal van Boortmeerbeek plaatsvindt, start stipt om 13.30 uur en eindigt rond 18 uur. Elke ploeg van 

drie moet minstens één deelnemer hebben uit de gemeente Boortmeerbeek. 

Inschrijven kan enkel per drie (minstens één deelnemer uit de gemeente Boortmeerbeek) 

 Voorinschrijvingen per ploeg: 3,00 EUR (vóór 14 augustus 2014 bij de dienst vrije tijd) 

 Inschrijving ter plaatse per ploeg: 5,00 EUR 

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

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

HERDENKING SLAG VAN SCHIPLAKEN – ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014  

In augustus en september 1914 was Schiplaken het toneel van een zware veldslag die geleverd werd tussen 

de oprukkende Duitse troepen en het Belgische leger. Negentig gesneuvelde soldaten vonden een laatste 

rustplaats op het kerkhof van Schiplaken. Opdat iedereen zou blijven beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend 

is, herdenkt het gemeentebestuur samen met de vaderlandslievende verenigingen elk jaar deze veldslag. Op 

zondag 24 augustus 2014 wordt om 10 uur in de kerk van Schiplaken een herdenkingsdienst gehouden, 

gevolgd door een bloemenhulde aan het monument op de begraafplaats. 

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

SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 18  SEPTEMBER 2014 

Op donderdag 18 september 2014 kunnen alle 50-plussers voor de tweede maal in een recreatieve sfeer mee 

gaan sportelen in Blankenberge. Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen,  petanque,  

minigolf, golfbiljart en kubbe. 
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Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan de sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in Blankenberge om 17 uur 

met de bedoeling rond 19 uur terug thuis te zijn. Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd tot woensdag 10 

september 2014. De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR. In dit bedrag is de deelname aan de sporteldag, het 

busvervoer, broodjesmaaltijd met soep en de verzekering inbegrepen.  

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

 T 015/51 11 45 - welzijn@boortmeerbeek.be) 

OCMW – VACATURE BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT (HALFTIJDS – TIJDELIJK)  

Wegens profylactisch verlof en bevallingsrust van een medewerker wenst het OCMW een halftijdse 

begeleider voor de buitenschoolse kinderopvang Ravot aan te werven. De aanvangsdatum voor deze functie 

is 26 september 2014. 

Wie interesse heeft voor deze functie, kan bij het secretariaat van het OCMW een inschrijvingsformulier 

bekomen. Dit inschrijvingsformulier en een kopie van uw kwalificatiebewijs moeten uiterlijk op 19 augustus 

2014 bij het OCMW (t.a.v. de voorzitter), Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek zijn toegekomen. 

Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten.  

Meer informatie:  (Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot – T 015/51 71 09) 

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 september en 

oktober 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 één van volgende richtingen met 

vrucht hebt beëindigd: bachelor pedagogie Jonge Kind - leraar lager onderwijs - leraar kleuteronderwijs - 

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 

OPENBAAR ONDERZOEK STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 2016 – 2021 SCHELDE EN MAAS 

Tot 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in 

openbaar onderzoek. Gedurende zes maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de website 

www.volvanwater.be en er op reageren via een digitaal inspraakformulier. Deze plannen kunnen eveneens 

bij de technische dienst van de gemeente worden ingekeken. 

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het 

grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen en 

de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in 

Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.  

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de 

beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, zijn er ook 

deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.  

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant 

zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater 

in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook een wegwijsfolder en een overzicht van 

informatievergaderingen die in het najaar georganiseerd worden.  

Meer informatie: www.volvanwater.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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