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Vrijwilligers
werk?
De getuigenissen
binnenin geven je
alvast een idee van
de mogelijkheden.
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Beste inwoner,
De afgelopen weken kon je uit vier mogelijkheden een
nieuwe naam kiezen voor het infomagazine. Meer dan
85% van de deelnemers koos voor ‘3130’. Deze naam verwijst krachtig naar onze gemeente en kan een merknaam
worden die heel herkenbaar is. Onze communicatiedienst
heeft ook jouw hulp nodig om krachtige verhalen aan te
brengen, interessante nieuwtjes door te spelen of mooie
foto’s te bezorgen. Jouw inbreng kan ons infomagazine
alleen maar interessanter maken. Het vernieuwde infomagazine is alvast een baken, maar daar blijft het niet bij.
Het bestuur is ook volop bezig met het vernieuwen van de
gemeentelijke website.
In deze bijzondere tijden is communicatie meer dan ooit
belangrijk. Snelle en efficiënte informatiedoorstroming
is immers essentieel. Jammer genoeg neemt het aantal
besmettingen sterk toe, zodanig snel zelfs dat we kunnen
spreken van een tweede golf.
Solidariteit en zorgen voor elkaar … In tijden van het coronavirus staan deze waarden hoog in het vaandel bij ieder
van ons. Het blijven naleven van de opgelegde maatregelen is nu meer dan ooit van cruciaal belang. Om deze strijd
te winnen, hebben we iedereen hard nodig. Samen kunnen
we deze nieuwe uitbraak milderen.

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19
OF DE GEWONE GRIEP!
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Ik wil jou bedanken om jouw steentje bij te dragen in de
strijd tegen het coronavirus Covid-19. Blijf goed voor
jezelf en jouw naasten zorgen en hou het veilig! Ook het
gemeente- en OCMW-personeel, zorgpersoneel, onderwijzend personeel en politiediensten verdienen hier een
speciale dankjewel. Ik ben alvast fier om burgemeester te
mogen zijn van zo’n warme gemeente!

Blijf thuis als je ziek bent.

Was vaak je handen.
BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19
OF DE GEWONE GRIEP!

Gebruik elke keer een nieuwe
papieren zakdoekje enBLIJF
gooi
het
THUIS ALS JE ZIEK BENT.
1 vuilnisbak.
weg in een gesloten
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WAS VAAK JE HANDEN.

Geen zakdoek? Hoest of nies in
GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN
de binnenkant van
3je elleboog
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN
GESLOTEN VUILNISBAK..
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GEEN ZAKDOEK? HOEST OF NIES IN DE
BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.

LEES MEER OP

www.info-coronavirus.be
LEES MEER OP

www.info-coronavirus.be

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

Bert Ceulemans
burgemeester

Volg ons op sociale media
GemeenteBegijnendijk

Colofon
Het infomagazine van het lokaal
bestuur Begijnendijk verschijnt
tweemaandelijks.
Teksten en illustraties voor het
volgende nummer worden ten
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bij de communicatiedienst verwacht.
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Boekenstoet

feestelijk afgesloten
Begin dit jaar ging het bestuur van start met het
voorleesproject ‘Boekenstoet’, een initiatief waarbij
vrijwilligers thuis bij anderstalige en sociaal kwetsbare kinderen gaan voorlezen om hun te ondersteunen
met de Nederlandse taalontwikkeling. In maart 2020
waren de vrijwilligers niet van plan om het coronavirus Covid-19 de pret te laten bederven en dus gooiden ze het project over een andere boeg. Zo werden
de voorleesmomenten vanop afstand verdergezet
aan de hand van themabundels met verhaaltjes en
knutselprojecten. De thema’s varieerden van de berenzoektocht tot natuur, kunst en sprookjes. Er was
zelfs een grootoudereditie om aandacht te besteden
aan de meest kwetsbaren in de maatschappij.
Op 27 juni 2020 stond het laatste voorleesmoment
op de agenda. Alle vrijwilligers gingen feestelijk
uitgedost op pad om aan de voordeur van hun voorleesgezin een afscheidsverhaaltje voor te lezen. Zij
deden dat niet met lege handen. Er werd voor elk
voorleesgezin een voorleesboek, pakket met toffe
knutselspullen en een eigen lidkaart van de bibliotheek voorzien. Zo maakten zij er samen een feestelijk slotmoment van. Aan de foto’s die de vrijwilligers
bezorgden te zien, leverde dat heel wat stralende
gezichten op!
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en voorleesgezinnen voor hun ondersteuning en doorzettingsvermogen tijdens deze andere, maar bijzondere editie
van de Boekenstoet.
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NIEUWS VAN HET BESTUUR

Tegemoetkoming voor
sanitaire maatregelen
ondernemers goedge
keurd
De voorbije weken besliste het bestuur een tegemoetkoming voor sanitaire maatregelen te voorzien. Ondertussen werd hiervoor een budget van
€ 30 000,00 ter beschikking gesteld. De gemeenteraad keurde op 25 juni 2020 het subsidiereglement
hierover goed. Het bestuur wil met deze subsidie
de lokale ondernemers een extra duwtje in de rug
geven om de heropstart zo vlot en veilig als mogelijk
te laten verlopen. Het bestuur voorziet een vergoeding tot max. 75% van de in aanmerking komende
ingediende kosten exclusief btw met een max. van
€ 1 000,00 per lokale ondernemer.

dienst lokale economie
016 53 66 62
middenstand@begijnendijk.be

Bestuur steunt
jeugdverenigingen
Naar aanleiding van de bekendmaking van de nationale
veiligheidsraad dat de zomerkampen van de jeugdbewegingen toch mochten plaatsvinden in juli en augustus
2020, besliste het college van burgemeester en schepenen
om de zomerkampen van de jeugdverenigingen maximaal
te ondersteunen. Zo werden o.a. wasstraten en pedaalemmers voorzien op de kampplaatsen.

Inspraak
In zitting van 28 mei 2020 keurde de gemeenteraad het
aangepaste reglement rond inspraak in de gemeente
goed. Met dit reglement wil het bestuur de participatie
van burgers bevorderen. Elke burger kan immers deelnemen aan de gemeentelijke besluitvorming. De gemeentelijke adviesraden zijn hierbij het middel bij uitstek. De
raden adviseren het gemeentebestuur over de beleidsdomeinen die zij opvolgen en vormen aldus een brug
tussen burger en beleid. In onze gemeente zijn er negen

adviesraden actief op vlak van sport, jeugd, cultuur, bibliotheek mobiliteit, milieu, ontwikkelingssamenwerking,
kinderopvang en ruimtelijke ordening. Een middenstandsraad is in oprichting.

dienst beleid
016 53 66 77
www.begijnendijk.be/adviesraden

NIEUWS VAN HET BESTUUR
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Het bestuur

werft aan
Het bestuur gaat over tot de aanwerving van
volgende functies met aanleg van een wervings
reserve van drie jaar met een maximale verlenging
van twee jaar:

BIBLIOTHEEKASSISTENT (C1-C3)
Contractuele functie - 19/38 u - bepaalde duur

De functie
Onder leiding van de bibliothecaris sta je in voor de
hele procedure van de materialenverwerking. Dit
omvat o.a. de voorbereiding en registratie in het
bibliotheeksysteem. Je neemt deel aan de uitleendienst en zorgt daarbij voor de begeleiding van de
leners, het terugplaatsen van de ingeleverde materialen en het opvolgen van reservaties. Je werkt mee
aan de netheid van de collectie, de orde in de bibliotheek en de uitbouw van de dienstverlening. Je helpt
de medewerkers bij het promoten van de bibliotheek
en verzorgt introductie- en klasbezoeken.

Het profiel
Je beschikt over een diploma algemeen secundair
onderwijs. In het bezit zijn van een attest of een diploma in het bibliotheekwezen (BDI) is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B. Je bent sociaal
ingesteld, kan vlot contacten leggen met burgers en
beschikt over goede communicatievaardigheden. Je
werkt nauwkeurig met oog voor detail, kan vlot overweg met courante informaticatoepassingen en hebt
geen probleem met avond- en weekenddienst.

Het aanbod
Een boeiende en afwisselende job waarbij je kan
meewerken aan de verdere ontwikkeling van de
gemeente. Een halftijdse functie met contract voor
bepaalde duur (een jaar). Het geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt min. € 982,94 en max.
€ 1 799,03. Beroepservaring in de privésector of als
zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor
een maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen. Bijkomende
extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding.

TECHNISCH ASSISTENT
DIENST GEBOUWEN (D1-D3)
Contractuele functie - 38/38 u - onbepaalde duur

De functie
Onder leiding van de coördinator werken sta je in
voor de plaatsing van nieuwe en het onderhoud van
bestaande elektrische installaties. Je zorgt daarbij
voor een degelijke infrastructuur aan elektriciteits-,
telefoon- en computerleidingen. Je installeert tijdelijke verlichting bij tentoonstellingen of evenementen en voert algemene herstellingswerken uit aan
elektrische toestellen, sanitaire voorzieningen en
werkplaatsen.

Het profiel
Je voldoet aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en beschikt over een rijbewijs cat. B. Je behaalde het BA5-attest inzake het bevoegdheidsniveau
van werken in en rond elektrische installaties of bent
bereid dit binnen drie maanden na indiensttreding te
behalen. Je hebt oog voor veiligheid, orde en netheid.
Je bent een zorgzame kracht die, zowel in team als
zelfstandig, de handen uit de mouwen steekt.

Het aanbod
Een boeiende, voltijdse, contractuele functie met
een contract van onbepaalde duur. Het geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt min. € 1 929,61 en
max. € 3 003,23. Beroepservaring in de privésector
of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen
voor een maximum van 8 jaar en ervaring uit de
openbare sector wordt volledig overgenomen. Bijkomende extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding.
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DIENSTHOOFD BURGERZAKEN (B1-B3)
Statutaire functie - 38/38 u

De functie
Onder leiding van het afdelingshoofd ondersteuning
coördineer je de projecten en dagelijkse activiteiten
van de dienst burgerzaken en sta je in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. Je doet dit met
respect voor de wettelijke context en volgt nauwgezet
de ontwikkelingen op vlak van wetgeving en regelgeving m.b.t. de dienst. Als diensthoofd leid je jouw dienst
in goede banen en volg je moeilijke dossiers zelf mee
op. Je bent niet alleen het aanspreekpunt voor burgers,
maar ook voor hogere overheden, andere besturen en
werkgroepen binnen jouw werkdomein.

Het profiel
Je voldoet aan de toelatings- en aanstellingsvoorwaarden, beschikt over een bachelorsdiploma en hebt een
rijbewijs B. Je bent een coach met goede organisatorische kwaliteiten die de samenwerking voortdurend
stimuleert. Je hebt belangstelling voor regelgeving en
wetgeving, oog voor detail en zin voor verantwoorde-

lijkheid. Je kunt zelfstandig werken, planmatig denken
en inspelen op onverwachte omstandigheden. Je bent
klantgericht, stressbestendig, assertief en bereid om
je voortdurend bij te scholen. Je beschikt over goede
communicatievaardigheden en bent vertrouwd met de
courante informaticatoepassingen. Juridische kennis is
een pluspunt.

Het aanbod
Een boeiende, voltijdse functie met statutaire benoeming na een proeftijd van een jaar. Het geïndexeerde
bruto maandwedde bedraagt min. € 2 509,94 en max.
€ 4 229,18. Beroepservaring in de privésector of als
zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een
maximum van 8 jaar en ervaring uit de openbare sector
wordt volledig overgenomen. Bijkomende extralegale
voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding.

Heb je interesse?
Bezorg dan jouw kandidatuur met motivatie, cv, recent uittreksel uit het strafregister model art. 595 (max. 2 maanden oud) en het nodige diploma of attest
ten laatste op 21 augustus 2020 aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk via een per post verzonden sollicitatiebrief
(datum poststempel geldt als bewijs), een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs of een e-mail aan personeel@begijnendijk.be. Na de
beoordeling van de sollicitatiebrieven worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een vergelijkende selectieproef.

personeelsdienst
016 53 66 70
personeel@begijnendijk.be

WEGEN EN VERKEER
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Een fietsbeleid
voor Begijnendijk

Het bestuur wil de komende jaren meer inwoners op de fiets krijgen. De
fiets is de voorbije jaren aan een serieuze opmars bezig en, zeker voor
korte afstanden, een zeer goed alternatief voor verplaatsingen met de
auto. Bovendien is fietsen gezond, goedkoop, goed voor het klimaat en
zorgt het voor weinig overlast. Fietsen heeft dus veel voordelen, maar
is in een landelijke gemeente nog niet altijd een evidente keuze. In het
recent verschenen fietsrapport haalde de gemeente nauwelijks een
voldoende. Vooral het gebrek aan voldoende uitgeruste fietspaden en
de onveiligheid van en naar de scholen vormen een obstakel om meer
de fiets te nemen. Daar wil het bestuur verandering in brengen.
De komende tijd wil het bestuur werk maken van een totaalaanpak. Geen losse
aparte projecten die niet op elkaar aansluiten, maar bouwen aan een netwerk
van doorlopende en veilige fietsroutes. Daarom is het bestuur gestart met de
opmaak van een fietsbeleidsplan. In een fietsbeleidsplan worden de huidige
situatie in kaart gebracht en projecten gepland om de gemeente helemaal fietsvriendelijk te maken met veel aandacht voor veiligheid en comfort.

Geef jouw mening online of op papier
Tot en met 6 september 2020 kan je via www.begijnendijk.be/fietsplan een enquête over jouw fietservaringen invullen. Ben je niet in de mogelijkheid om deze
online in te vullen? Dan kan je een invulformulier afhalen bij de medewerkers van
de dienst omgeving en wonen of aanvragen via tel. 016 53 66 78. In de loop van
november 2020 wordt er een infomoment georganiseerd waarop de resultaten
van de enquête worden toegelicht en waar alle burgers kunnen meedenken om
het fietsbeleid mee vorm te geven. Meer info volgt!

Samen maken we van Begijnendijk een echte fietsgemeente.
Doe jij ook mee? Fiets je veel, weinig of totaal niet? Jouw inbreng is waardevol. Neem deel aan de enquête via www.begijnendijk.be/fietsplan.

Fietsersbond
Begijnendijk
Op 21 juni 2012 hebben enkele
vrijwilligers een lokale afdeling
van de Fietsersbond opgericht.
Zij vonden immers dat er nog
een hele weg was af te leggen
om een fietsvriendelijk klimaat
in de gemeente te realiseren.
Hun doel? De stem van de fietser luider laten klinken om van
de gemeente een aangename
en veilige plaats te maken voor
deze zachte weggebruiker.
De leden van de Fietsersbond
Begijnendijk willen op een constructieve manier een bijdrage
leveren voor een fietsvriendelijk beleid in de gemeente.
Daarom willen ze meewerken
met de betrokken diensten
om een veilig en comfortabel
netwerk aan fietspaden en
fietswegen te ontwikkelen en
onderhouden, kruispunten
en oversteekplaatsen veiliger
te maken, de verkeershandhaving te verzorgen en het
fietsgebruik te promoten. Wil
je graag meer info over deze
afdeling van de Fietsersbond?
Surf dan naar www.fietsersbond.be/begijnendijk.
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Update over

de dorpskernvernieuwing
In haar beleidsdoelstellingen
voorziet het bestuur levendige
dorpskernen en een veilige ver
keersinfrastructuur. Zo gingen
op 5 augustus 2019 de werk
zaamheden voor de dorpskern
vernieuwing in Begijnendijk van
start. Er wordt niet alleen onder
de grond hard gewerkt aan de
vernieuwing van de riolering en
nutsleidingen, ook de straten
worden helemaal opnieuw aan
gelegd om een verkeersveilig
dorpscentrum te realiseren.

Stand van zaken in fase 2
Begin juni 2020 werden de rioleringswerken in de tweede fase opgestart. Tijdens deze fase wordt er gewerkt vanaf het kruispunt van de Dorpsstraat met
de Kerkstraat tot aan het kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Kleinesteenweg. Samen met deze werkzaamheden worden ook het gedeelte van
de Baalsesteenweg tot en met het kruispunt aan de Vissendijk en het gedeelte
van de Kleinesteenweg tot aan het kruispunt met de Dreef aangelegd. Voor de
start van het bouwverlof werden de rioleringswerken in de Betekomsesteenweg,
Baalsesteenweg en Kleinesteenweg afgerond. Momenteel worden de huisaansluitingen verder afgewerkt. Vanaf september 2020 worden de nieuwe wegverhardingen aangelegd. Deze zullen ongeveer drie maanden duren.
Tijdens deze werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer in het centrum van
Begijnendijk mogelijk. Het verkeer dat van Betekom, Baal of de Mechelbaan
komt, wordt omgeleid langs de Liersesteenweg. Dit betekent niet dat alle woningen en handelszaken gedurende de hele periode onbereikbaar zullen zijn. Plaatselijk verkeer kan gebruikmaken van de wegen die rond het centrum liggen en
parkeren op de centrumparking of de tijdelijke parking aan de terreinen van de
vorige speeltuin. Voetgangersverkeer is wel mogelijk in het centrum.
De verschillende partners voorzien de tweede fase tegen het einde van het jaar af
te ronden. Let op! De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wist je dat …
alle updates over de dorpskernvernieuwing steeds op de website te vinden zijn?
Net zoals het bestuur hechten ook de verschillende partners veel belang aan
een goede communicatie, zodat je tijdig op de hoogte bent over het verloop van
deze werkzaamheden. Je vindt alle relevante informatie over deze fasering, de
plannen, concrete timing, maatregelen rond veiligheid, bereikbaarheid en omleidingen steeds online onder de rubriek ‘Dorpskernvernieuwing Begijnendijk’. Wil
je al het nieuws in jouw mailbox ontvangen? Abonneer je dan via de website op
de digitale nieuwsbrief.

technisch bureau
016 53 66 61
technisch.bureau@begijnendijk.be

WEGEN EN VERKEER
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Voorbereidende
werkzaamheden
langs Ter Heidelaan
en rotonde gestart

Het Agentschap Wegen en Verkeer ging op maandag 3 augustus 2020 van start met de voorbereidende
werkzaamheden langs de rotonde en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot.
Begin dit jaar communiceerde Wegen en Verkeer dat de
werkzaamheden werden uitgesteld tot de zomer van 2020
omwille van bijkomende procedures en het niet tijdig
kunnen afwerken van de voorbereidende rooiwerken. Die
werken werden begin deze maand aangevat, waarna de
nutsbedrijven tot begin oktober 2020 de nutsleidingen
verplaatsen. In oktober 2020 start Wegen en Verkeer met
de riolerings- en wegenwerken die ongeveer een jaar zullen duren. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd. Wegen en Verkeer ging de voorbije maanden met
de lokale besturen van Begijnendijk en Aarschot in overleg
om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Voorbereidende rooiwerken vanaf augustus 2020

Nutswerken tot begin oktober 2020
Voor de effectieve nuts- en wegenwerken kunnen starten,
worden er op bepaalde plaatsen langs de Ter Heidelaan en
de rotonde bomen en struiken gerooid. De aannemer had

in het voorjaar van 2020 onvoldoende tijd om de voorbereidende rooiwerken voor de start van het broedseizoen af
te ronden. Daarom werden de werken op 3 augustus 2020
aangevat. Alvorens Wegen en Verkeer haar werkzaamheden aan de riolering en het wegdek kan aanvatten, moeten
de nutsbedrijven de bestaande nutsleidingen voor elektriciteit, telecom en gas verplaatsen en eventueel vernieuwen.
Dit is nodig om voldoende ruimte vrij te maken voor de
nieuwe weginfrastructuur. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten van zodra de rooiwerken zijn uitgevoerd
en duren tot begin oktober 2020.

Wegen en Verkeer werkt tot najaar 2021
In oktober 2020 start Wegen en Verkeer met de rioleringsen wegeniswerken die ongeveer één jaar zullen duren. Met
dit project wil Wegen en Verkeer de rotonde beter bestand
maken tegen het zwaar verkeer en de Ter Heidelaan veiliger maken voor auto’s en fietsers. Zowel de Duracell-roton-
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de als de drie armen ervan krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand
gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend
verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Dit moet
de rotonde sterker maken. Daarnaast vernieuwt Wegen
en Verkeer het wegdek van de Ter Heidelaan en wordt de
gewestweg veiliger gemaakt voor autoverkeer door een
aanpassing van de bocht tussen de Kleine Mechelsebaan
en de Liersesteenweg. Fietsers krijgen over de volledige
lengte van de projectzone afgescheiden fietspaden.

Werken in vijf fasen vermindert de hinder
Samen met de nutsbedrijven zal Wegen en Verkeer de
werkzaamheden uitvoeren in vijf grote fasen. De voorbije
maanden werd de fasering met de stad Aarschot en de
gemeente Begijnendijk afgestemd om de hinder voor alle
handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.
Meer info over de vijf fasen en de omleidingen voor het
verkeer vind je op www.wegenenverkeer.be/terheidelaan.

Heb jij al een rijbewijs in bankkaartmodel? Kijk dan
zeker de geldigheidsdatum ervan eens na. De eerste exemplaren werden immers in juli 2010 uitgereikt. Deze zijn stilaan aan vervanging toe, want zo
een rijbewijs is slechts tien jaar geldig. Is jouw rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig? Neem
dan contact op met de medewerkers van de dienst
burgerzaken. Heb je nog een roze, papieren versie?
Deze blijft geldig tot 2033, maar natuurlijk mag je
altijd een nieuwe versie aanvragen. Een nieuw rijbewijs kost € 25,00.

dienst burgerzaken
016 53 66 66
burgerzaken@begijnendijk.be

WEGEN EN VERKEER

Check de geldigheids
datum van jouw rijbewijs!

WONEN
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Maak kennis met planten
en dieren in jouw buurt

Behaag jouw tuin met
streekeigen planten
Ongeveer 85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin.
Grote kans dus dat jij er één hebt en dan is de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ iets voor jou. Plant een boom, haag
of klimplant en zorg samen voor meer groen. Dat is goed
voor mens en dier. Wil je van jouw tuin een fijne plek voor
vogels, bijen en vlinders maken en zelf ook volop genieten
van de bloesems en het fruit? Neem dan zeker deel aan
de samenaankoop van (fruit)bomen, hagen, heggen en
houtkanten in Vlaams-Brabant. De regionale landschappen
van Vlaams-Brabant garanderen jou kwalitatief streekeigen
plantgoed aan een goede prijs.
Je vindt alle informatie over de pakketten en boomsoorten
op www.behaagjetuin.be. Bestellen kan online tussen 1
september en 31 oktober 2020. Je kan het bestelde plantgoed op zaterdag 5 december 2020 tussen 9.00 en 12.00 u
afhalen in de gemeentelijke loods te Begijnendijk.

RLNH vzw
016 63 59 54
haag@rlnh.be

Wist je dat een koolwitje graag bloemkool en groene
kool eet en zo zijn naam kreeg? Of dat een koppeltje
eksters levenslang samenblijft? Ontdek het allemaal
met het spel ‘Wat ben ik?’ van de regionale landschappen van Vlaams-Brabant.
Met het spel ‘Wat ben ik?’ ontwikkelden de medewerkers van de regionale landschappen van Vlaams-Brabant een fijne thuisblijfactiviteit om kinderen tussen
3 en 12 jaar kennis te laten maken met de planten
en dieren die in hun tuin of buurt leven. Elke speler
trekt een geheime figuur, nl. een plant of dier, en probeert met behulp van ja- en nee-vragen uit te vinden
wat de geheime figuur van de tegenstander is. Op
de trekkaartjes staan leuke weetjes. Na het spel zijn
kinderen enthousiast om in eigen tuin of buurt op
ontdekking te gaan en te zoeken naar de soort die ze
net in het spel hebben gevonden.
Je kan het spel gratis downloaden via de website van
RLNH vzw en eenvoudig, bij voorkeur in kleur, zelf afprinten of een exemplaar ophalen bij de medewerkers
van de dienst omgeving en wonen in het gemeentehuis.

RLNH vzw
Oudepastoriestraat 22
3390 Tielt-Winge
016 63 59 54
www.rlnh.be

Ook van plan om thuis te composteren?
Maar liefst 41% van de Vlamingen doet aan thuiscomposteren. Ben je ook van plan om al jouw groente-, fruiten tuinafval zelf te composteren? Goed bezig! Wist je
dat je via het bestuur een aantal composteringssystemen kan aankopen? Vanaf nu kan je de composteringssystemen zelfs heel makkelijk aankopen via het e-loket
met mogelijkheid om online te betalen.
Thuiscomposteren levert heel wat op voor het milieu, de
tuin en jouw portemonnee. Twijfel je nog of een bepaald
restje in het compostvat of de compostbak kan? Dankzij
de online thuiscomposteerwijzer op www.vlaco.be weet
je op minder dan een halve seconde wat te doen!
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Renoveren?

Vergeet jouw premies
niet aan te vragen
Wil je al langer bijkomend isoleren, een inloopdouche installeren, de
elektriciteit vernieuwen of andere klussen in jouw huis uitvoeren?
Vergeet dan niet dat er tal van premies bestaan die je kan aanvragen
voor verschillende soorten werkzaamheden! De medewerkers van het
woonloket zetten enkele premies op een rijtje.
Energiepremies
Dit zijn premies voor energetische investeringen in jouw huis, zoals dakisolatie,
muurisolatie, vloerisolatie, een warmtepomp, dubbel glas en een zonneboiler.
Informeer je bij de medewerkers van het woonloket over de voorwaarden!

Vlaamse renovatiepremie
De Vlaamse renovatiepremie is er voor structurele werken, dakwerken, vernieuwing van het buitenschrijnwerk en technische installaties, zoals de plaatsing van
een HR-verwarmingsketel, vernieuwing van de elektrische installatie of het sanitair. Let op! Voor deze premie gelden een aantal voorwaarden, zoals voorwaarden inzake de ouderdom van jouw woning, jouw inkomen en het moet gaan over
de renovatie van jouw enige eigen woning die je zelf bewoont. Neem contact op
met de medewerkers van het woonloket voor je de werken aanvangt, want ook
voor de werken zelf gelden er soms specifieke voorwaarden.

Aanpassingspremies
Er bestaat zowel een Vlaamse als een provinciale aanpassingspremie. Deze
premies zijn bedoeld voor 65-plusser en mensen met een erkende handicap die
aanpassingswerken uitvoeren om langer thuis te kunnen blijven wonen, zoals
het plaatsen van een traplift, steungrepen, een inloopdouche en andere werken
die de woning aan de noden van een inwonende tegemoet kunnen komen. Let
op! Er zijn inkomensvoorwaarden, eigendomsvoorwaarden en de aanvrager
moet een erkende handicap van 66% hebben of een 65-plusser zijn.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een of meerdere premies?
Neem dan vrijblijvend contact op met de woonconsulent via GSM 0496 25 85 28
of woonloket@begijnendijk.be.

Schakel
de benovatie
coach in!
Wil je een of meerdere energierenovaties laten uitvoeren,
maar weet je niet goed hoe
dit aan te pakken? Dan biedt
het bestuur jou de hulp van de
benovatiecoach aan! Dimitri
Ruytings van De Kringwinkel
Hageland begeleidt jou tijdens
dit traject van het begin tot het
einde. Je betaalt een waarborg
van € 100,00 en krijgt die terug
van zodra je binnen de twee
jaar minstens een energiebesparende benovatiemaatregel
laat uitvoeren en hiervoor de
premie van Fluvius ontvangt.
Heb je interesse? Neem dan
contact op met de benovatiecoach via tel. 016 76 53 90 of
dimitri.ruytings@kringwinkelhageland.be. Je kan het ook
laten weten aan de woonconsulenten van het woonloket.

WONEN

14

Nieuws van EcoWerf
Het gemeentebestuur werkt samen met EcoWerf voor de ophaling van afval. Deze vereniging, een samen
werkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, heeft Oost-Brabant als werkingsgebied,
nl. van Kortenberg in het westen tot Zoutleeuw in het oosten en van Scherpenheuvel-Zichem in het noorden
tot Hoegaarden in het zuiden. EcoWerf verzorgt de dienstverlening voor ongeveer 421 000 inwoners.
Asbest aanleveren op recyclageparken
via online reservatiesysteem

Plan je een bezoek aan
het recyclagepark?

Sinds 14 juni 2020 kan je opnieuw met asbest in het recyclagepark terecht. Om
dat gecontroleerd en veilig te laten verlopen, dien je op voorhand online te reserveren. Een afspraak maken via www.ecowerf.be. Door op voorhand een afspraak
te maken, kunnen de medewerkers van EcoWerf het aanleveren van asbest efficiënt organiseren en de veiligheid garanderen. Er zijn ook een aantal voorwaarden.
Zo vragen zij om enkel een afspraak te maken op het eigen recyclagepark. Per
bezoek kan er maximum 40 m² of 1,5 m³ asbest aangeleverd worden. Zijn de asbestplaten groter dan 2,90 m? Dan dien je een afspraak te maken in het recyclagepark van Wilsele. Voor elk bezoek wordt een tijdsspanne van 30 min. voorzien
om veilig en rustig uit te laden. Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven
om asbest naar het recyclagepark te brengen, kan je max. twee bezoeken per
week reserveren. Elke bezoeker dient bij het aanmelden altijd het bewijs van reservatie te tonen. Dat mag digitaal via de smartphone of op papier. Tot slot houdt
een reservatie niet in dat je voorrang krijgt op andere bezoekers die aan het aanschuiven zijn. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig op het park mag, is immers
nog steeds beperkt. Je volgt dus gewoon mee in de rij met de andere bezoekers.

Het recyclagepark is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 12.30
tot 19.30 u en op zaterdag van 9.00
tot 16.00 u. Je vindt het aan de Prof.
Scharpélaan 148 te Begijnendijk.

Inzameling van grof huisvuil op afroep
EcoWerf zamelt in Begijnendijk het grof huisvuil aan huis in ‘op afroep’. Er zijn
zes vaste inzameldagen per jaar voor grof huisvuil voorzien. Deze staan op de
afvalkalender vermeld met het symbool van een telefoontje. De volgende inzameldag vindt plaats op woensdag 2 september 2020. Wil je jouw grof huisvuil
aan huis laten ophalen? Dan kan je hiervoor een afspraak maken met EcoWerf
op het nummer 0800 97 0 97. Je dient deze afspraak ten minste twee werkdagen voor de dag van de inzameling te maken en door te geven welk grofvuil je
aanbiedt. Plaats het afval voor 7.00 u of de avond voor de afgesproken inzameldag na 20.00 u duidelijk zichtbaar buiten. Het grof huisvuil dient goed samengebonden te zijn in hanteerbare stukken van max. 1 m hoog, 2 m breed en max.
30 kg zwaar. Je mag het grof huisvuil niet aanbieden in zakken of dozen. Voor
de inzameling aan huis wordt bovenop de prijs per pakket of stuk die geldt in het
recyclagepark een vaste verplaatsingskost aangerekend. Je ontvangt een betalingsuitnodiging met de contantbelasting en voorrijdkost na de inzameling.

Afval achterlaten aan de glasbol is niet meer van deze tijd
Afval achterlaten aan de glasbol is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar
voor iedereen die de glasbol wel correct gebruikt en zeker voor de medewerkers
van EcoWerf die de glasbollen ledigen en het sluikstort opkuisen. Weet je niet
altijd waar je terecht kan je met jouw afval? Check dan zeker de sorteerwijzer
op www.ecowerf.be/sorteerwijzer en hou het proper. Zit de glasbol vol? Rijd dan
naar een andere glasbol in de omgeving of neem jouw glas mee naar het recyclagepark. Op www.ecowerf.be/begijnendijk vind je een kaartje met alle glasbolsites in jouw buurt. Wie toch zijn glas of ander afval langs de glasbollen dumpt,
riskeert een boete voor sluikstorten!

EcoWerf
0800 97 0 97
www.ecowerf.be
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Demer

mag weer kronkelen
Eind mei 2020 werd de afgesneden meander opnieuw aangesloten op de Demer. De rivier volgt er weer haar
natuurlijke traject. De ingreep is onderdeel van het Sigmaplan en moet de Demervallei wapenen tegen de
gevolgen van de klimaatverandering.
Om de Demervallei te beschermen tegen overstromingen
en verdroging herstelt het Sigmaplan op termijn tientallen
afgesneden rivierbochten. Nu werd de meander, gelegen
aan de overkant van de Beemdenstraat, opnieuw aangetakt.

Klaar voor verbinding
Deze meander is altijd waterhoudend gebleven. De medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv maakten verbinding
met de Demer door aan de uiteindes van de meander de
dijk af te graven tot op het bodempeil. Achter de meander,
landinwaarts, werd een nieuwe dijk opgetrokken met een
jaagpad voor fietsers en wandelaars.
Een rivier met natuurlijke kronkels vangt meer water op,
maar voert het ook trager af. Dat helpt om de verdroging
van de vallei tegen te gaan. Daarbovenop zorgt de extra
beweging in de meander voor meer zuurstof in het water.
Dat komt het visbestand ten goede. Het stuk grond binnen
de oude rivierbocht werd vrijgemaakt om het open valleilandschap te herstellen.

Klimaatbuffer
Omwille van de toenemende droogteproblematiek, zijn
ingrepen zoals deze in de Demervallei broodnodig. De voorbije jaren waren de zomers al zeer droog. Dit jaar is de si-

tuatie echter nu al zorgwekkend, wat weinig goeds belooft
voor de zomer. Door opnieuw water door de meanders te
sturen en drempels aan te leggen in de Demer zorgt het
Sigmaplan voor een verhoging van het grondwaterpeil in
de vallei. Dat komt de natuur en de landbouw ten goede.

Een projectgebied van Werchter tot Diest
De werken aan de Demermeander kaderen in het Sigmaplan. Met dat plan willen De Vlaamse Waterweg nv en
Natuur en Bos Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk de valleinatuur een boost geven. In
een uitgestrekt projectgebied van 2 500 hectare tussen
Werchter en Diest worden de komende jaren nog tientallen
oude Demermeanders opnieuw met de rivier verbonden.
De Demervallei is een mooi voorbeeld van de manier om
waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie te combineren. De omgeving wordt niet alleen meer weerbaar voor
de gevolgen van de klimaatverandering, maar tegelijk ontstaat er een prachtig landschap om in te fietsen, wandelen
of kajakken.

www.sigmaplan.be/demervallei
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Hallo

Gerd Van Meulenbeke

Gerd van Meulenbeke (66) uit
Betekom zorgt sinds oktober
vorig jaar mee voor de verde
ling van voedselpakketten on
der mensen die het financieel
moeilijk hebben. “Ik ben echt
geschrokken dat er zoveel ver
doken armoede bestaat, ook in
Begijnendijk en omstreken. Ik
ben blij dat ik iets kan doen om
die mensen te helpen,” zegt hij.
Gerd, kan je om te beginnen uit
leggen wat de voedselbedeling
inhoudt?

Gerd Van Meulenbeke:

“Er zijn twee vrijwilligers die regelmatig naar de Veiling van Mechelen
rijden om de overschotten van de
niet-verkochte groenten op te halen.
Die groenten verdelen we in pakketten en verdelen we onder families
die het moeilijk hebben. Het OCMW
beslist wie er in aanmerking komt
voor een voedselpakket. De verdeling
gebeurt per familie en het aantal verdeelde goederen per pakket, allemaal
verse groenten, wordt bepaald door
het aantal volwassenen en kinderen
per gezin.”

Hoe gaat de verdeling concreet aan
het werk?

Gerd Van Meulenbeke:

“Met drie vrijwilligers maken we de
pakketten en om de twee weken verdelen we ze. Dat doen we met twee
vrijwilligers. We verdelen om de 14
dagen toch wel ruim 30 pakketten.
De ontvangers zijn allemaal mensen
van de fusiegemeente Begijnendijk.
Momenteel doen we onze activiteiten in de muziekschool, maar binnenkort verhuizen we naar de oude
bibliotheek.”
Is er veel armoede in onze eigen
gemeente?

Gerd Van Meulenbeke:

“Ik werk nog niet zolang voor de
voedselverdeling en ik heb nog niet
alles gezien, maar ik ben toch al geschrokken van de hoeveelheid verdoken armoede. Ik schrok er enorm van
eigenlijk. Toestanden die je vooral
in de grote steden zoals Antwerpen
en Brussel verwacht, spelen zich
ook hier af. Dat had ik nooit durven
denken. En dikwijls is dat in gewone

huizen. Je merkt niet altijd of iemand
in armoede leeft. Het is natuurlijk niet
alleen in Begijnendijk het geval, ook
in onze buurgemeenten is er verdoken armoede. Ik ben er zeker van dat
tijdens de coronacrisis veel gezinnen
het heel moeilijk hebben gehad.”
We proberen meer vrijwilligers te
betrekken bij de voedselverdeling.
Waarom ben jij er gaan werken?

Gerd Van Meulenbeke:

“Ik wilde mensen helpen en iets sociaal doen. Kortom: echt iets nuttig
doen. Ik haal er ook voldoening uit
om iets te kunnen doen voor anderen. Onze vaste klanten blijven soms
even plakken om een klein babbeltje
te doen en sommige mensen hebben daar deugd van. Ook dat is leuk.
En tot slot hebben we een fijn team
van vrijwilligers om mee samen te
werken. Iedereen is welkom om mee
te komen helpen!”

Ik haal hier veel voldoening uit
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De medewerkers van het OCMW
voorzien de meest kwetsbare inwoners al enkele jaren van droge
voeding en verse groenten. Dankzij de Europese voedseloverschotten kunnen zij drie à vier keer per
jaar droge basisproducten die
lang houdbaar zijn, zoals melk,
rijst, couscous, pudding en confituur, verdelen. De verse groenten
worden tweewekelijks verdeeld.
Deze worden de ochtend van
de bedeling door vrijwilligers
opgehaald in de groenteveiling
te Sint-Katelijne-Waver. De vrijwilligers nemen per begunstigde
een lege bak met vermelding van
de gezinssituatie mee en vullen
deze ter plaatse aan de hand
van de beschikbare groenten en
gezinssamenstelling. Het aanbod
is afhankelijk van het seizoen. Zo
bevatten de bakken tijdens de zomermaanden meer groenten dan
tijdens de winter, omdat er dan
meer groenten beschikbaar zijn.
In de namiddag halen de gezinnen de inhoud van hun pakket af.
Wil je graag als vrijwilliger aan de
slag? Denk je ook in aanmerking
te komen voor deze voedselhulp?
Neem dan zeker contact op met
de medewerkers van het OCMW
via tel. 016 52 55 40 of
info@ocmw-begijnendijk.be.

SOCIAAL
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Als vrijwilliger
aan de slag

Begijnendijk wordt mooier dankzij haar vrijwilligers. Hun enthousiasme zorgt voor het duwtje in de rug voor
verenigingen en betekent steun voor mensen die nood hebben aan hulp of een beetje gezelschap. Daarom
werd de website aangevuld met een vrijwilligersplatform, waar je in een oogopslag kan kijken waar je nog
als vrijwilliger aan de slag kunt. In de voorbije maanden heeft onze gemeente reeds heel wat ervaring opge
daan met het zoeken en vinden van vrijwilligers.

Wat is vrijwilligerswerk nu juist?
Als vrijwilliger kies je ervoor om je in te zetten voor een vereniging of doel dat je
zelf kiest. Je doet dit zonder er geld mee te verdienen en niemand verplicht je
om dit te doen. De persoon of vereniging waar je jezelf voor inzet doet dit zonder
winstoogmerk.

Wie mag vrijwilliger zijn?
Je mag uiteraard altijd iemand belangeloos helpen. Als je dit wil doen via een
geregistreerd systeem, zoals een vrijwilligersplatform, moet je wel aan een
aantal zaken voldoen. Zo moet je vijftien jaar zijn en twee jaar van het secundair
onderwijs achter de rug hebben.

Waar kan je vrijwilliger zijn ?
Dat kan alleen voor organisaties zonder winstoogmerk, nl. een vzw, een feitelijke
vereniging, een stichting van openbaar nut en openbare besturen zoals een gemeente, OCMW, school of bibliotheek. Via het vrijwilligersplatform wordt er een
match gezocht tussen de vrijwilliger en diegene die vrijwilligershulp zoekt.

Recht op informatie
Je wil natuurlijk weten in welke organisatie je terechtkomt. Daarom moet je als
vrijwilliger vooraf goed geïnformeerd worden over :
• het doel van de organisatie,
• het soort organisatie, zoals vzw, feitelijke vereniging, lokaal bestuur,
• de verzekeringen die er voor jou worden afgesloten,
• de onkostenvergoeding,
• de rechten en plichten als vrijwilliger in het algemeen.

Kostenvergoedingen/verzekeringen
Met vrijjwilligerswerk kan je nooit iets verdienen. Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms wel een kostenvergoeding. De organisatie kan zelf
beslissen of ze je gemaakte kosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten
weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. De kostenvergoedingen zijn in principe belastingvrij als je de regels volgt. In veel gevallen zijn organisaties ook
verplicht om je te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Als je niet verzekerd bent, val je terug op je familiale polis.
Op www.vlaanderenvrijwilligt.be vind je alle informatie terug. Deze website is
overzichtelijk, gedetailleerd en gebruiksvriendelijk. Om alle vrijwilligers in de
gemeente te ondersteunen vind je ook op www.begijnendijk.be/vrijwilligers een
overzicht van alle nuttige info en vacatures uit Begijnendijk.

Sandra De Haes,

deskundige van de sociale
dienst van het OCMW, vertelt
enthousiast: "Na de eerste,
positieve ervaringen met het
platform van Give a Day werd
beslist samen te werken met
het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Op www.begijnendijk.be/vrijwilligers vind je niet
alleen vacatures, maar ook
informatie over de wetgeving
en nieuws over vormingen.
Vrijwilligers zijn er altijd geweest. Met dit platform willen
we vraag en aanbod met elkaar verbinden."
Binnenkort wordt ook het
gloednieuwe buurtplatform
'Warme Buurten' in de gemeente gelanceerd .
Sandra vertelt hierover: "Als
pilootgemeente kunnen we dit
gloednieuwe concept inzetten
om nog fijnmaziger te werk te
gaan. Onze buurten? Dat zijn
net die plaatsen waar we leven
en actief zijn. Inzet voor jouw
buurt is eigenlijk dan ook een
stukje inzet voor jezelf!"
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“Mensen helpen is leuk!”
We gaan in onze gemeente ook de internationale toer op. Zo woont
Mohammed Alnajjar met zijn vrouw en drie kinderen al drie jaar in Bete
kom als vluchtelingen uit Palestina. Mohammed vindt dat de mensen in
Betekom en Begijnendijk hem zeer goed behandelen en daarom wilde
hij iets terug doen. Dat doet hij door zich in te zetten voor de voedselbe
deling van het OCMW. Mohammed spreekt nog niet goed Nederlands,
maar wil de taal zo snel mogelijk leren. Daarom neemt hij deel aan
allerlei activiteiten, zoals de voedselbedeling van het OCMW. Tijdens
het interview spreken we Engels en sommige uitspraken zeggen zoveel
dat we ze in dit artikel gewoon in het Engels (met vertaling) laten staan.
Soms laten we ook zijn Nederlandse woorden staan. Zo ontstaat dik
wijls een grappig taaltje dat we onze lezers niet willen ontnemen.
Mohammed, kan je vertellen wat je doet voor het OCMW?

Mohammed Alnajjar:

“Ik rij twee keer per maand met een grote wagen naar de Veiling in Mechelen.
Daarvoor sta ik heel vroeg op. In Mechelen mogen wij de overschotten van
groenten ophalen om ze te verdelen onder mensen met financiële moeilijkheden. “It goes about (het gaat om) ‘komkommers’, ‘tomaten’, “bloemkool” and
things like that” (en dingen zoals dat). Vroeger reden we met twee personen naar
de Veiling, maar sinds de coronacrisis uitbrak, rij ik alleen.”
Wat gebeurt dan met de groenten?

Mohammed Alnajjar:

“Samen met enkele medewerkers verpak ik de groenten in pakketten. Die kunnen worden opgehaald door mensen die van het OCMW zo’n pakket krijgen. Ik
hou van die dienstverlening omdat ik in contact kom met mensen en zo ook de
taal kan leren. Ik zou heel graag het Nederlands zo goed mogelijk spreken. Mijn
kinderen gaan ook in Betekom naar school. “Betekom en Begijnendijk are beautiful cities with great people!” (“Betekom en Begijnendijk zijn mooie gemeenten
met fantastische mensen”).
Hoe ben je in Betekom terecht gekomen met uw gezin?

Mohammed Alnajjar:

“Wij zijn gevlucht voor de oorlog en het geweld in Palestina. Na een lange vlucht
zijn we in België terecht gekomen en hier worden we nu mooi ontvangen in een
appartement in Betekom. “I love living here” (“Ik leef hier graag”)..
Waarom heb je beslist om vrijwilligerswerk te doen?

Mohammed Alnajjar:

“De mensen hier zijn zo goed en vriendelijk voor mij en mijn gezin, dat ik iets
wilde terug doen. Zo ben ik bij de groenteverdeling terecht gekomen. En ik wilde nieuwe mensen leren kennen en ik doe het ook om de taal te leren. “When I
work, I help people and I can learn the language.” (“Wanneer ik werk, help ik mensen en kan ik ook de taal leren”)
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Mohammed
Alnajjar:
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Gratis juri
disch advies
opnieuw van
start
Vanaf dinsdag 1 september
2020 kan je opnieuw in het
OCMW terecht voor gratis
juridisch advies vanwege
de balie van Leuven. Heb je
vragen over jouw rechten als
huurder of verhuurder, het
verloop van een gerechtelijke
procedure of hoe je beroep
moet aantekenen tegen een
beslissing? Wil je graag praktische inlichtingen, juridische
informatie of een eerste
juridisch advies? Dan kan je
elke eerste en derde dinsdag
van de maand van 16.30 tot
17.30 u terecht bij het OCMW
voor gratis eerstelijnsadvies.
Een jurist, geregistreerd bij
de balie van Leuven, geeft
tijdens het juridisch advies
een eerste antwoord op jouw
juridische vragen.
Let op! Het gaat steeds om
een eerste advies en bijstand.
Deze jurist zal jouw zaak
niet ten gronde behandelen.
Indien nodig kan hij jou doorsturen naar de juiste dienst
om je verder te helpen. Deze
dienst is voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig.
Neem wel jouw identiteitskaart en alle documenten die
verband houden met het dossier mee. Een overzicht van
de andere zitdagen vind je op
www.balieleuven.be.

Mamadepot Begijnendijk

opent de deuren
Het Mamadepot is een initiatief van Ferm Betekom, Ferm Begijnendijk en
Ferm Baal in samenwerking met het bestuur. Samen willen zij werken aan
zorg en duurzaamheid in een landelijke omgeving met bijzondere aandacht
voor gezinnen in armoede.

Mamadepot Begijnendijk is een winkel waar je materialen kan binnenbrengen voor
kinderen van 0 tot 12 jaar. Heb je kleding, een kinderwagen of knutsel- en spelmateriaal dat nog mooi en netjes is? Dan zijn deze zeker welkom. Vind je duurzamer leven
en een beter milieu belangrijk? Dan kan je er tegen een klein prijsje tweedehands gaan
kopen. Voor gezinnen in armoede is er een sociaal tarief.
Iedereen is welkom in het Mamadepot, zowel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s als iedereen die mee zorg wil dragen voor een leefbare toekomst voor kinderen door te kiezen
voor hergebruik. Het Mamadepot is dan ook een ontmoetingsplek, waar er bij een drankje tijd is voor een babbel. Zo kunnen er in de toekomst ook workshops over het herstel
van kleding of gezonde voeding, een repaircafé en een spelnamiddag plaatsvinden.
Je vindt het Mamadepot in het gebouw van de oude bibliotheek in Begijnendijk, gelegen langs Kleinesteenweg 2. De eerste openingsdag vindt plaats op woensdag
9 september 2020 van 15.30 tot 18.30 u. Je kan er elke tweede woensdag en vierde
zaterdag van de maand terecht om te winkelen of materiaal binnen te brengen.
Wendy De Cock
mamadepotbegijnendijk@gmail.com
Mamadepot Begijnendijk
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Geen UiTtips in deze editie
Deze zomer is anders dan
anders! Het dagelijkse leven in
de gemeente ziet er heel wat
anders uit sinds het coronavirus Covid-19 ons land binnensloop. Zo halen de maatregelen om de verspreiding
ervan in te perken het sociale
leven grondig overhoop.
Normaal stond op deze bladzijde een ruim overzicht aan activiteiten en evenementen die
de komende maanden in de
gemeente kleuren en waar veel
inwoners jaarlijks naar uitkijken. Door de maatregelen om
het coronavirus Covid-19 in te
perken, is dat niet zo evident.
Je vindt alle actuele informatie
over de activiteiten en evenementen die wel plaatsvinden
op www.uitinbegijnendijk.be.
Deze website wordt dagelijks
aangepast.

ALTERNATIEF ZOMER
AANBOD MET ZOMERSE
ZOEKTOCHTEN
Toen de federale overheid besliste alle massa-evenementen tot en
met 31 augustus 2020 af te gelasten, gingen de medewerkers van het
lokaal bestuur van Begijnendijk en de omliggende gemeenten aan de
slag om werk te maken van een alternatief zomeraanbod. Het resul
taat van hun werk zijn drie zomerse zoektochten.
Zo kan je nog tot en met 31 augustus 2020 al fietsend of te voet op stap voor
een tocht van 13 km langs Tremelo en Werchter, een tocht van 11 km langs Rotselaar en een tocht van 20 km langs Begijnendijk en Baal. Die laatste kan ook in
twee delen van 10 km afgelegd worden. Bij ieder traject hoort een fotozoektocht
voor kinderen tot 14 jaar. Deelnemen is gratis. Je kan de infobundeltjes downloaden via de websites van de drie gemeentes of gratis afhalen bij de dienst vrije
tijd en de cafetaria in sportcentrum De Tumkens te Betekom, de bibliotheek te
Begijnendijk, het zwembad, Sven Nys Cycling Center en de bibliotheek te Tremelo en de dienst vrije tijd te Rotselaar, het Bezoekerscentrum van de Hagelandse
wijn te Wezemaal en het Belevingscentrum Rock Werchter X te Werchter.
De zomerzoektochten zijn een niet te missen uitstap voor grote en kleine speurders! Het bestuur hoopt alvast dat alle inwoners er met de fiets of te voet op uit
trekken om de talrijke leuke plekjes in de drie gemeenten te ontdekken.

dienst vrije tijd
016 53 66 74
vrijetijd@begijnendijk.be

UIT IN BEGIJNENDIJK

in Begijnendijk

CULTUUR EN TOERISME
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Wi e Molen

Fiets- en wandelroute van Belpop Bonanza
doorkruist Begijnendijk
Ben je op zoek naar een heerlijke
fietstocht of wandeling langs
unieke stukjes Belpop-geschiede
nis in jouw eigen gemeente? Dat
kan dankzij de fiets- en wandel
route N.O.-Hageland van Belpop
Bonanza.

De muzikale geschiedenis van ons land is rijk en bijzonder. Zo vallen er in iedere
stad en gemeente schatten aan Belpop-verhalen te rapen. Jan Delvaux en Jimmy Dewit van DJ Bobby Ewing vonden het hoog tijd om die rijkdom in kaart te
brengen. Dus hebben de twee vakmannen bij uitstek zich helemaal ingewerkt
in het plaatselijke erfgoed en een aantal routes uitgestippeld. Zij zijn deze zomer jouw gidsen. Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets of stapschoenen en een
smartphone. Op verschillende locaties hangt een bordje met een QR-code en
achter elke code wacht een mooi verhaal in woord en beeld. Je kan het routeplan van de regio downloaden via de website of afhalen bij de medewerkers van
de dienst vrije tijd in sportcentrum De Tumkens.

dienst vrije tijd
016 53 66 74
vrijetijd@begijnendijk.be
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In deze bijzondere periode met afstandsregels en beperkingen op bewegingsvrijheid moet je heel wat missen, zoals familie en vrienden, hobby's, gezellig
samenzijn en een knuffel. Toch moeten heel wat mensen een verlies verwerken
of afscheid nemen van een geliefde. Daarom is troost meer dan ooit belangrijk.
Troost zorgt niet alleen voor een warme verbondenheid tussen mensen, maar
ook voor hoop en vertrouwen voor nu en de toekomst. Troost krijgen en troost
geven zijn echter zo anders dan voorheen.
Het gewone leven is door het coronavirus Covid-19 ontwricht. Zo zijn bepaalde
gebruiken en rituelen nu niet mogelijk. Veel mensen hebben het moeilijk om met
deze situatie om te gaan. Het bestuur wil dan ook meer dan ooit warmte, zorg
en troost brengen in deze bijzondere tijden. Samen met Natuurpunt en Ferm
ging het op zoek naar plaatsen in de gemeente om extra troost te kunnen planten. Uiteindelijk werd beslist drie troostplekken in de natuur in te richten. Je vindt
deze achter de begraafplaats te Begijnendijk, in de Heuvelstraat te Betekom en
langs de Engelenbeemd aan het Bruggenhof te Betekom.
De troostplekken worden op zondag 30 augustus 2020 voorgesteld aan de hand
van een gloednieuwe, bewegwijzerde route. Naar aanleiding van de maatregelen
om het coronavirus Covid-19 te beperken, wordt er die dag door een beperkt
aantal aanwezigen gefietst. Toch hoef je niets van de inhuldiging te missen.
Alles wordt immers gefilmd en op de Facebookpagina geplaatst, zodat je toch
van op een afstand heel dichtbij kan zijn. Nadien kan je deze ware ‘Troosteling’,
een traject van 23 km langs de troostplekken in de gemeente, alleen of samen
met jouw gezin fietsen of wandelen. Je vindt de routekaart in het gemeentehuis,
het OCMW, de bibliotheek en sportcentrum De Tumkens.

Een gloed van warmte op de begraafplaatsen
Samen met Reveil vzw dompelt het bestuur op zondag 1 november 2020 tussen 17.00 en 18.00 u de drie
begraafplaatsen in de gemeente onder in een warme
gloed met intieme muziek en lokale verhalen. Zo kan
je die dag rond zonsondergang op de begraafplaatsen
luisteren naar ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen, met het diepste respect voor elke overtuiging. Bezoekers kunnen dan weer een lichtje meebrengen om deze golf van warmte te verspreiden.

Ben je muzikant en wil je een korte, serene akoestische
sessie voor een klein publiek brengen? Lees je graag
gedichten of mooie levensverhalen van overleden
dorpsbewoners voor? Laat het dan zeker weten aan de
medewerkers van de dienst vrije tijd.

dienst vrije tijd
016 53 66 74
vrijetijd@begijnendijk.be

CULTUUR EN TOERISME

Troostplekken om afscheid te nemen in tijden van Corona

CULTUUR EN TOERISME
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Tip van
De bibliotheek is er voor ieder
een. Het is meer dan een plek
waar je alleen boeken kan uitle
nen. Je kan er door het aanbod
snuisteren, materialen ontlenen,
lezen en studeren of surfen
op het internet. Zoek je een
voorleesboek voor jouw kleine

spruit, een historische thriller voor jezelf of een kookboek boordevol
inspiratie? In de bib ben je aan het juiste adres! De medewerkers ge
ven alvast enkele niet te missen tips mee.
Doeboekje voor elk kind van 6 tot 12 jaar
Nu de zomervakantie toch wat anders verloopt, ligt de verveling misschien op
de loer. Eind juni 2020 bezorgde het bestuur alvast aan elk kind van 6 tot 12 jaar
een doeboekje met leuke ideeën en anti-verveelactiviteiten, gemaakt door de
uitgeverij van Dieter Coppens.
De medewerkers van de bibliotheek zorgen er ook voor dat alle broers, zussen,
ouders en andere inwoners de activiteiten die in het boekje staan samen kunnen
uitvoeren. Zo plaatsen zij elke woensdag een toffe activiteit op de website en Facebookpagina om er een bijzondere, maar onvergetelijke zomer van te maken!
De boekjes werden via de lagere scholen verdeeld. Kinderen die geen boekje
ontvangen hebben, kunnen dat afhalen in de bibliotheek, sportcentrum De Tumkens of het OCMW. Ga je met het boekje aan de slag? Gebruik dan de hashtag
#ikdoeboekmee!

Klaar voor het nieuwe schooljaar?
Het nieuwe schooljaar staat weer bijna voor de deur. Als de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken het toelaten, betekent dat
een fijn weerzien met de schoolkameraden, een nieuwe juf of meester, nieuwe
leerstof om te leren en nieuwe boeken om te lezen. Wist je dat de bib een heleboel
leesboeken heeft voor beginnende lezers? Zo heeft ze in haar collectie boeken die
voorzien zijn van een AVI-leesniveau. Deze boeken komen van pas om de leestechniek onder de knie te krijgen. Ga snel samen de schat aan verhalen ontdekken!

Genieten
in eigen streek?
Ben je op zoek naar toeristische
informatie over de streek? Dan
kan je vanaf nu ook in de bibliotheek terecht! Naast fiets- en
wandelkaarten vind je er de brochures met toeristische troeven
van Vlaams-Brabant.
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Veronique, kan je ons om te begin
nen uitleggen wat je precies doet op
de school?

Veronique Margot:

“Ik houd toezicht op de speelplaats,
eerst aan de kleuters en dan aan de
kinderen van de lagere school. ’s Middags houd ik ook toezicht in de eetzaal en bij de kleuters. Elke dag, behalve woensdag uiteraard want dan
is het maar een halve dag school.”
Hoe ben je ertoe gekomen om dit
vrijwilligerswerk te gaan doen?

Veronique Margot:

”Negen jaar geleden ben ik heel onverwacht weduwe geworden. Dat
heeft een enorme impact gehad op
mijn lichaam en ik ben er letterlijk
ziek van geworden. Ik sukkel met
mijn spieren. Fybromyalgie heet de
ziekte en daardoor kon ik mijn werk
als poetshulp niet blijven verder zetten. Nu sta ik op invaliditeit, maar ik
wilde toch nog iets nuttig doen. Via
de VDAB en de gemeente ben ik hier
dan terecht gekomen, oorspronkelijk
voor slechts een jaar.”

We zijn ondertussen bijna twee jaar
verder en je bent hier nog. Verklaar?

Reageren de kinderen altijd zo
positief?

Veronique Margot:

Veronique Margot:

“Inderdaad, ik ben hier nog. Ik ben
bij de adviserend geneesheer van
de mutualiteit bijna gaan smeken
om het te mogen blijven doen. Het
is echt een droomjob. Het klikt langs
alle kanten: met de directie, met de
leerkrachten en vooral ook met de
kinderen. Ik haal er heel veel voldoening uit, ook van de ouders die duidelijk tonen dat ze mijn werk appreciëren. En dat is hartverwarmend. Zo
heb ik eens een kindje geholpen dat
gevallen was. De eerste hulp aangeboden en een beetje verzorgd. Later
kreeg ik een mooie tekening met
‘Dank u’ cadeau. Dat is onbetaalbaar.”

Het is een
droomjob

“Velen noemen mij ‘juf Veronique’ en
als ik ze op straat tegen kom, dan
zwaaien en roepen ze van ver. Dat
is fantastisch natuurlijk. Ik word hier
bijna op handen gedragen, terwijl ik
zelf zo blij ben dat ik erbij mag zijn.
Ik werk trouwens op dezelfde school
waar mijn nu 15- en 18-jarige eigen
kinderen hebben school gelopen.
Kan het mooier?”
Hoe zou jij vrijwilligerswerk promo
ten bij je dorpsgenoten?

Veronique Margot:

“Gewoon doen! De liefde en appreciatie die je krijgt, is heel groot. Ik ben
enorm dankbaar dat ik dit mag doen
en kan het iedereen aanraden. Ik
ben blij dat ik de kans heb gekregen.
Nogmaals: gewoon doen!”

Veronique Margot
Vrijwilliger GBS De Puzzel

KIDS

We hadden ons geen betere promotor van het vrijwilligerswerk kunnen inbeelden dan de 49-jarige Veronique
Margot. Zij werkt met veel enthousiasme als vrijwilligster bij de Gemeentelijke Basisschool De Puzzel in
Begijnendijk en kan alleen maar goede dingen zeggen over haar ‘job’. “Het is echt een droomjob,” klinkt het
veelbelovend.

KIDS
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Gerd Goris
Vrijwilliger GBS De Klimroos

De 65-jarige Gerd Goris uit Begij
nendijk werkt als vrijwilligster bij
de Gemeentelijke Basisschool
De Klimroos in Betekom. Ze ver
zorgt er met collega’s en andere
vrijwilligers onder andere de
voor- en naschoolse opvang van
de kinderen, maar er is meer …
Gerd, kan je ons vertellen wat je
vrijwilligersjob precies inhoudt?

Gerd Goris:

“Dat houdt heel wat in. Ik zorg bijvoorbeeld mee voor de voor- en
naschoolse opvang van de kleuters
en de leerlingen van het lager onderwijs. Dat is voor de lessen beginnen
‘s morgens en na de school. Verder
hou ik ook een oogje in het zeil ’s
middags in de eetzaal en probeer ik
de rust te bewaren op de speelplaats
(lacht). Het is voor mij wel dikwijls
heen en terug rijden van Begijnendijk
naar Betekom en andersom, maar zo
blijf je dan weer in conditie want ik
doe de verplaatsingen met de fiets.”
Hoe ben je ertoe gekomen om dit
vrijwilligerswerk te gaan doen?

Gerd Goris:

“Wel, een drietal jaren geleden ben
ik gescheiden en plots had ik te veel
tijd om alleen te spenderen. En alleen
zijn, daar kan ik niet tegen. Dan duren
de dagen soms echt heel lang. Ik heb

20 jaar als onthaalmoeder gewerkt
en ik miste na mijn loopbaan sfeer
van de kindjes. Eerst ben ik dan via
de gemeente opgeroepen geweest
als wijkwerker voor één jaar, maar ik
ben blijven hangen. Ondertussen doe
ik het toch al drie jaar en nog steeds
met veel plezier.”
Waarom heb je voor vrijwilligers
werk gekozen?

Gerd Goris:

“Ik zocht terug een beetje een doel in
mijn leven. Een reden om ’s morgens
op tijd op te staan. En dat doel heb
ik bij de kindjes gevonden. Ik heb de
‘drive’ teruggevonden én ik doe het
gewoon erg graag. Wat is er leuker
dan met kinderen werken? Wat ik
doe, ligt trouwens in het verlengde
van wat ik beroepshalve altijd gedaan heb, dus dat is ideaal.”
Zou je het vrijwilligerswerk ook aan
bevelen bij dorpsgenoten of andere
mensen?

is veel afwisseling. Maar misschien
nog belangrijker: het is gewoon erg
plezant en het is meer dan de moeite
waard. En let op: het is niet zo dat je
een fulltime job hebt. Ik kan naast
mijn vrijwilligerswerk nog tal van
andere dingen doen. “
Tot slot: vind je dat je voldoende
geapprecieerd wordt voor je werk?

Gerd Goris:

“Zeker en vast. De kindjes spreken
mij aan als ‘juf Gerd’, dat alleen al is
heel leuk en een bron van appreciatie. Soms als er een kindje bijvoorbeeld gevallen is en verdrietig is, ga
je ze steunen en de dankjewel die je
dan krijgt, dat is enorm veel waard.
Het geeft een goed gevoel dat je de
kinderen kan helpen. Maar ook de
leerkrachten en de directie stellen
ons werk heel erg op prijs en appreciëren ons en dat is gewoon heel erg
leuk. Ik zou het iedereen kunnen aanraden! Niet twijfelen, gewoon doen!”

Gerd Goris:

“Je haalt er niet alleen veel voldoening uit, je hebt ook terug een doel.
Dat vind ik erg belangrijk. Bovendien
kom je terecht in een toffe groep collega’s met wie je een babbeltje kan
slaan én je hebt veel beweging want
je wandelt vaak met de kindjes van
de één locatie naar de andere. En er

Ik kan het
iedereen
aanraden!
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In september fietst ieder kind naar
school en daar zal het voor beloond
worden!
In de vorige editie van dit magazine kon je lezen dat het bestuur van start gaat
met een innovatief mobiliteitsproject, nl. buck-e. Met dit project wil het duurzame mobiliteit stimuleren. Concreet gebeurt dat door kinderen die met de fiets of
te voet naar school gaan te belonen. Een sensor op de fiets of boekentas registreert het kind als het toekomt in de school. In ruil verdient het digitale munten,
of bucks, die later gespendeerd kunnen worden op de kermis of tijdens andere
activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.
In september 2020 starten de drie lagere scholen met het project. Ouders ontvangen dan een brief met info over hoe het project in zijn werk gaat en welke
stappen ze moeten ondernemen om hun kind(eren) te laten deelnemen.
De kinderen van de kindergemeenteraad waren alvast heel enthousiast!

Wij zoeken
gemachtigd
opzichters!
Om de fietsende kinderen veilig
tot aan de schoolpoort te brengen, is het bestuur nu meer
dan ooit op zoek naar mensen
die zich willen inzetten als gemachtigd opzichter. Met de inzet van gemachtigd opzichters
op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid
sterk verbeterd worden!
Ben je minimum 18 jaar en heb
jij ’s morgens tussen 8.00 en
8.45 u even tijd om een handje
te helpen? Je krijgt een gratis
opleiding van 3.00 u en de
lokale politie helpt je praktisch
op weg!
Interesse? Neem dan snel
contact op met de dienst beleid in het gemeentehuis of de
secretariaten in de scholen.
Help onze kinderen een handje.
Word gemachtigd opzichter!

dienst beleid
016 53 66 77
beleid@begijnendijk.be

SPORT
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Beleef het gloednieuwe

peddeltraject op de Demer
Op zondag 12 juli 2020 openden Vlaamse Ministers Ben Weyts en Lydia Peeters een gloednieuw peddeltra
ject op de Demer. Zij waagden zich zelfs al peddelend aan een stukje van het traject, nl. vanaf het Kasteel
van Nieuwland in Aarschot tot de Demerbrug in Betekom.
Het volledige traject begint in Diest, loopt verder door
Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar en komt uit in Werchter waar de Demer in de Dijle
uitmondt. Het kan afgelegd worden door peddelaars van
elk niveau of het nu met een kano, kajak of standing up
paddel (SUP) is. De route werd immers volledig uitgerust
om op de best mogelijk manier aan peddelsport te doen.
Zo werden er hellingen aangelegd om de Demer toegankelijk te maken voor de boten en borden geplaatst bij de
zeven start- en stopplaatsen. Met deze investeringen wil
de Vlaamse overheid peddelsporten, zoals kanoën, kajakken en suppen, die voor een breed publiek toegankelijk zijn
en mensen doen bewegen in de natuur promoten en zo
laagdrempelig mogelijk maken.
De nieuwe peddelroute op de Demer is de tweede in
Vlaams-Brabant en de vierde in Vlaanderen. Op termijn
hopen de medewerkers van Sport Vlaanderen in elke provincie peddelroutes te openen en ze, waar het kan, met
elkaar te verbinden. Zo zou het traject op de Demer via de
Dijle verbonden kunnen worden met een traject in Mechelen, zodat er een heus peddelnetwerk gecreëerd wordt.
De Peddelroute Demer kwam tot stand door Sport Vlaanderen, De Vlaamse Kajak & Kanofederatie, de provincie
Vlaams-Brabant, De Vlaamse Milieumaatschappij en De
Vlaamse Waterweg nv. Met deze nieuwe route hopen de
verschillende partners weer heel wat mensen te overtuigen om het peddelroutenetwerk in Vlaanderen te beleven.
De prachtige Demervallei maakt van deze peddelroute de
ideale activiteit voor wie zich sportief wil uitleven in de
natuur. Wil je graag kanoën, kajakken of suppen bij jou in
de buurt? Ontdek dan de gloednieuwe peddelroute op de
Demer via www.sport.vlaanderen.
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De Fietseling?
De hele maand
augustus fietsen
en beleven

De Fietseling vindt ook in 2020 plaats, wel in een andere vorm. Zo kan je nog tot en
met 31 augustus 2020 drie routes van 25 km, drie routes van 45 km of een traject van 80 km op eigen tempo afleggen. De medewerkers van de dienst vrije tijd
zorgden hiermee samen met de lokale besturen van Herselt en Tremelo voor een
unieke editie. Alle routes werden bewegwijzerd en digitaal beschikbaar gemaakt.
Je vindt de routekaart op www.fietseling.org. Deelnemen is gratis!

dienst vrije tijd
016 56 98 60
www.fietseling.org

Lander Loeckx

Veldloop
voor scholen
Eind september 2019 is er
weer de Vlaamse Veldloopweek, een initiatief van Moev
en Sport Vlaanderen. Naar
aanleiding van deze tweeëndertigste editie zullen ongeveer
800 leerlingen van de lagere
scholen in Begijnendijk en Betekom op vrijdag 25 september
2020 van 9.00 tot 12.00 u aan
sportcentrum De Tumkens het
beste van zichzelf geven.

dienst vrije tijd
016 53 66 74
vrijetijd@begijnendijk.be
01-31 AUGUSTUS ’20

info: www.ﬁetseling.org
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Laat jouw kind proeven
van verschillende sporten
Op woensdag 23 september 2020 gaan de medewerkers van de dienst vrije tijd opnieuw van start
met de lessen ‘Kids2move’. Tijdens deze lessen
kunnen kinderen op een leuke manier en onder
begeleiding van gekwalificeerde monitoren kennismaken met verschillende sporten. De lessen vinden
elke woensdag plaats in de sporthal van het SJIB,
gelegen naast de parking van sportcentrum De
Tumkens te Betekom. Kleuters van de tweede en
derde kleuterklas sporten van 14.00 tot 15.00 u, kinderen van de lagere school van 15.00 tot 16.00 u.
Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen
georganiseerd. Jouw kind kan elke week instappen.
De eerste keer mag het een gratis proefles volgen.
Voor het vervolg van de lessen koop je een tienbeurtenkaart van € 17,50. Inschrijven kan via
inschrijvingen.begijnendijk.be.

September,
maand van de sportclub
Naar jaarlijkse gewoonte is september de ‘Maand van
de Sportclub’. Deze maand zetten de sportclubs in heel
Vlaanderen hun deuren wagenwijd open met sportieve
initiaties en andere sportactiviteiten. Ook in onze gemeente organiseren de sportclubs tal van gratis trainingen en
initiatielessen. Neem zeker een kijkje in het magazine over
inwoners, verenigingen en ondernemers dat je samen met
deze editie van het infomagazine hebt ontvangen en proef
van het aanbod. Ga je op ontdekking? Deel dan jouw sportbelevingsfoto’s op sociale media met de hashtags #SportersBelevenMeer en #BegijnendijkInBeeld.

dienst vrije tijd
016 56 98 60
vrijetijd@begijnendijk.be

Conditiemix voor senioren
Op maandag 21 september 2020 gaan de medewerkers van de dienst vrije tijd opnieuw van start met
conditiemix. Wil je graag werken aan jouw kracht,
lenigheid en gevoel voor coördinatie? Dan kan je
elke maandag van 13.30 tot 15.00 u in sportcentrum
De Tumkens te Betekom terecht. Let op! Tijdens de
schoolvakanties worden er geen lessen georganiseerd. Voor een tienbeurtenkaart betaal je € 20,00.
Inschrijven kan via inschrijvingen.begijnendijk.be.

dienst vrije tijd
016 56 98 60
vrijetijd@begijnendijk.be
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Starten met een eigen zaak

na je vijftigste?
Ben je een 50-plusser en krie
belt het om zelfstandige te
worden? Je bent niet alleen!
Alsmaar meer mensen kiezen
om op oudere leeftijd een eigen
zaak te beginnen. Bij het opstar
ten van een zaak zijn echter een
grondige voorbereiding en goe
de informatie essentieel! Daar
om organiseren Integraal, Over
namemarkt, Liantis en UNIZO op
vier locaties in Vlaanderen een
infosessie.

Elke reeks bestaat uit drie namiddagsessies. Je krijgt er de kans om praktische kennis op te doen over de belangrijkste zaken die bij jouw opstart om de
hoek komen kijken, zoals de startformaliteiten, het zelfstandigenstatuut en de
gevolgen op jouw pensioen, sociaal statuut en sociale bescherming, de bijdragenregeling in hoofd- en bijberoep, je (aanvullende) bescherming, individuele
begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden, mogelijke opstart-, overnameen transitiepremies, KMO-Portefeuille, (micro)kredieten en startersleningen.
Daarnaast wordt ook de piste van een eventuele overname van een bestaande
zaak besproken en kan je jouw ondernemersvaardigheden versterken aan de
hand van goede praktijkvoorbeelden.
De sessies gaan eind november en begin december 2020 van start. Deze vinden
plaats in de gebouwen van Liantis te Herentals, Gent, Hasselt en Brugge. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven verplicht. Droom je als vijftigplusser van
een nieuwe carrière als ondernemer? Schrijf dan vandaag nog in! Dat kan via tel.
02 21 22 221, www.ondernemen50plus.com of marc.gommers@integraalvzw.be.

Samen voor sterk en ambitieus ondernemen
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners gaan voor meer
starters, meer blijvers en meer groeiers. Zij willen jou daarbij ondersteunen.
Je ontdekt de verschillende initiatieven op www.sterkondernemen.be.

www.ondernemen50plus.com

ERFGOED
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Hallo

Staf Verbeeck
Wellicht heb je hem al zien passeren met een camera. Mogelijk weet je ook wie hij is en waarom hij aan het
filmen is. We hebben het over Staf Verbeeck, een van de vrijwilligers achter het Gemeentelijk Archief en Do
cumentatiecentrum (GA&DC). “Wij leggen de geschiedenis vast voor de mensen van later,” zegt de 69-jarige
Betekomnaar.
Staf, niet iedereen kent het GA&DC.
Kan je het eens voorstellen?

Staf Verbeeck:

“Het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum is een bron
van bewegend beeldmateriaal. Onze
verzameling is in computervolume
uitgedrukt goed voor maar liefst
15 tot 20 Terrabyte aan beelden.
Het gaat om een archief van vooral
films die we van mensen geërfd of

gekregen hebben. Bijvoorbeeld bij
overlijdens worden er op zolder of
in de kelder nog films gevonden die
men niet eens kan afspelen omdat
de speler niet meer voorhanden is. Al
zo’n materiaal is van harte welkom bij
ons. We kunnen het bovendien gratis
digitaliseren. Het archief gaat terug
tot 1953 toen de toenmalige burgemeester van Betekom heel wat activiteiten op beeld heeft vastgelegd.”

Maar 20 Terrabyte is niet voldoende,
want je gaat zelf ook nog filmen?

Staf Verbeeck:

“Inderdaad. Toen ik in 2014 met
pensioen ging, wilde ik niet in een
zwart gat vallen en ben ik publieke
activiteiten beginnen te filmen. Mensen vragen mij dikwijls voor welke
zender ik werk en ik maak daar soms
wel grapjes over, maar eigenlijk film
ik alleen voor ons eigen archief. Zo
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maken we van het heden het verleden en leggen we de geschiedenis
vast voor generaties die achter ons
volgen. Mooi toch?”
Zeer mooi. En wat doe je dan met
die beelden? Enkel bewaren?

Staf Verbeeck:

“Twee keer per jaar organiseren we
een filmavond rond een bepaald
thema. Op basis van nieuwe beelden
of films uit het archief monteren we
dan stukjes en interviews tot één
geheel. Een voorbeeld van een zeer
geslaagde filmavond was deze over
‘Fille Torfs’, een bekend figuur in
de regio. Onze filmavonden vinden
plaats in een zaal van de gemeentelijke basisschool in Begijnendijk of de
gemeentelijke basisschool in Betekom. De voorstelling over Fille Torfs
was ons grootste succes ooit. Het
volk zat echt op elkaar gepakt. Daarnaast kunnen mensen bij ons ook
terecht voor stamboomonderzoek.”

Tot slot: hoe ben je eigenlijk
tot deze hobby gekomen?

Staf Verbeeck:

“Zoals ik al zei, wilde ik niet in een
zwart gat vallen na mijn pensioen.
Doordat ik een vijftigtal films maak
per jaar, heb ik nog geen tijd gehad
om dat gat te vinden (lacht). Eigenlijk ben ik er toevallig toe gekomen.
Ik had een camera en nadat ik het
GA&DC bezocht had, was ik verkocht.
Het is trouwens een goedkope hobby. Je moet maar een keer een camera kopen en die heb je al aan een
bescheiden prijs. Dan kan je op pad
om te filmen. Eigenlijk is wat ik doe
niets anders dan wat de oermensen
deden met hun muurschilderingen en
tekeningen, kunstenaars met kunstwerken, enzovoort. Ik wil niet zeggen
dat wij kunstenaars zijn, maar we leggen wel mee de geschiedenis vast.”

Geen tijd om
het zwarte gat te vinden

Het Gemeentelijk Archief
en Documentatiecentrum
(GA&DC) bestaat uit een kleine groep van enthousiaste
vrijwilligers met een passie
voor het verleden van de gemeente. Hun interesse in de
geschiedenis van Begijnendijk en Betekom varieert van
documenten, foto- en ander
beeldmateriaal tot objecten
en geluidsfragmenten. Alles
wat toelaat om de rijke historie
van de gemeente te belichten
en te reconstrueren, boeit
hen. Zo werd in de loop van
de jaren een behoorlijke brok
aan informatie, beeldmateriaal
en objecten verkregen. Je kan
dat materiaal op vaste dagen
of na afspraak in het centrum
raadplegen. Het spreekt voor
zich dat de leden ook zelf aan
de slag willen met deze verzameling. Zij trachten het rijke
verleden van de gemeente
weer tot leven te brengen via
specifieke activiteiten, zoals
het geven van lezingen, het
organiseren van filmavonden
en een stambomendag, het
fotograferen en filmen van
gebeurtenissen en de deelname aan activiteiten van andere
verenigingen. Sommige projecten resulteren in een artikel,
brochure of boek.
Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente
en wil je actief mee de handen
uit de mouwen steken? Dan
ben je meer dan welkom bij
het GA&DC.

GA&DC
Kerkplein 3
3130 Begijnendijk
gadc@begijnendijk.be

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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Nieuws van

de Wereldwinkel
In 1971 werd Oxfam-Wereld
winkels opgericht, een demo
cratische vrijwilligersbeweging
die door haar strijd voor een
rechtvaardige wereldhandel op
komt voor ieders recht op een
menswaardig leven. Enkele jaren
later, in 1976, vonden enkele
daadkrachtige Begijnendijkena
ren dat het tijd werd om ook in
onze gemeente die strijd zicht
baar te maken. Vanuit jeugdhuis
Fideel werd de Wereldwinkel
van Begijnendijk opgericht. Al
snel verhuisde de winkel naar
het voormalige café van ‘Berre
Kruk’. Later verhuisde deze naar
de oude cinemazaal naast ‘den
Unic’ (nu Carrefour) en de laat
ste jaren vind je hen in de Kerk
straat, naast de parking van de
parochiezaal. Met dus al 44 jaar
op de teller is de Wereldwinkel
van Begijnendijk een vaste waar
de geworden in onze gemeente.

In de loop der jaren droegen heel wat inwoners van de gemeente en enkele
buurgemeenten, die geen eigen Wereldwinkel hebben, hun steentje bij om van
dit verhaal een succes te maken. In de huidige vrijwilligersploeg zijn
er verschillende medewerkers die zich al jarenlang met hart en ziel inzetten voor
de winkel, zelfs tot 42 jaar! Daar nemen wij ons petje voor af!
Een brede vrijwilligersbasis is nodig, want het gaat hier om meer dan alleen
maar achter de toonbank staan. Heel wat verschillende talenten worden aangeboord om alles in goede banen te leiden. De Oxfam-Wereldwinkel heeft immers
nood aan cijferknobbels om de boekhouding op orde te houden, computerwizards om het kassaprogramma, de website en de webshop te onderhouden,
schrijftalenten om de communicatie te verzorgen, creatieve geesten om leuke
acties te bedenken of de etalage aan te kleden, winkelverantwoordelijken om
het overzicht op de stock te houden en nieuwe bestellingen te plaatsen, mensen
die rad van tong zijn om het verhaal van Oxfam-Wereldwinkels naar buiten te
brengen, netwerkers om contacten met het bestuur en plaatselijke organisaties
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te onderhouden, koeriers om bestellingen via de webshop
rond te brengenbrengen en nog zoveel meer! Al 44 jaar
vindt het al dit talent in onze eigen, kleine gemeente en de
omstreken.
Ze blijven nog steeds verder doen, want helaas is de strijd
voor eerlijke handel nog altijd nodig. Miljoenen mensen
die voedsel produceren, leven nog steeds in armoede en
werken in onaanvaardbare omstandigheden, ondanks de
miljardenwinsten in de voedingsindustrie.
Door de producten te kopen of jezelf in te zetten als vrijwilliger ondersteun je producenten overal in de wereld, maar
je doet méér dan dat! Je uit jouw stem voor een fundamenteel ander handelsmodel en kiest voor ethische kwaliteit en een organisatie die de lat steeds hoger legt.

Krijg je na het lezen van dit alles zin om zelf de handen mee uit de mouwen te steken? Heb je een hart
voor eerlijke handel en droom je van een betere wereld? Dan ben je de geknipte persoon om het team
van Wereldwinkel Begijnendijk te versterken. Je kan
mee de winkel bemannen, acties uitdenken, klassen ontvangen in de winkel, de etalage inrichten,
de communicatie verzorgen, de voorraad beheren
of de boekhouding bijhouden. Er zit zeker wel een
gepaste taak bij voor jou.
Lijkt het je wel wat en wens je meer informatie?
Breng dan zeker een bezoekje aan de winkel. Deze
is geopend op donderdag van 9.00 tot 12.00 u en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 u. Je kan de medewerkers ook bereiken via begijnendijk@oww.be.

Fair Trade
STEUN VOOR EERLIJKE HANDEL
Eind 2017 werden de jarenlange inspanningen in de
gemeente ten voordele van eerlijke handel beloond
met de titel 'Fairtrade Gemeente’. Om dit verhaal
succesvol verder te zetten, namen de leden van de
trekkersgroep ook dit jaar deel aan de projectwedstrijd die jaarlijks plaatsvindt in het kader van de
'Week van de Fair Trade', een initiatief van het Trade
for Development Centre van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.
Het projectvoorstel ‘Creating Fairness - One Step
Beyond’ ofwel 'Een stap verder met eerlijke handel'
werd geselecteerd door de jury en een budget van
€ 2 000,00 werd toegekend. Het juryrapport vermeldt
enkele interessante elementen uit het projectvoorstel,
zoals de handelaars nieuwe producten laten maken
op basis van ingrediënten uit eerlijke handel en de uitwisseling tussen fairtradeambassadeurs en scholen.
In het project werd immers de verbinding gemaakt
tussen het lokale en het mondiale.
Zo worden tijdens de 'Week van de Fair Trade' die dit
jaar plaatsvindt van 7 tot en met 17 oktober 2020 in de
gemeente weer enkele leuke initiatieven op touw gezet.
Alweer een duwtje in de rug ten voordele van eerlijke
handel!

GEZONDHEID EN PREVENTIE
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Rugschool op dinsdag

AED-toestellen voor
hartveilige gemeente
Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à
10% overleeft dit. Een automatisch externe de
fibrillator (AED) kan de overlevingskansen van
deze slachtoffers aanzienlijk vergroten. Om de
gemeente wat hartveiliger te maken, werd eind
2016 beslist om vier AED-toestellen aan te kopen.
Een AED-toestel dient bij levensbedreigende hartritmestoornissen een elektrische schok toe aan het hart.
Het draagbaar toestel analyseert het hartritme van het
slachtoffer, geeft gesproken instructies aan de hulpverlener en bepaalt automatisch of een stroomstoot
het slachtoffer kan helpen. Vroeger mochten alleen
artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een
defibrillator bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een
AED-toestel van categorie 1 gebruiken, waardoor reeds
vele bedrijven en openbare ruimten met een AED werden uitgerust.
In het verleden werden al AED-toestellen ter beschikking gesteld aan sportcentrum De Tumkens te
Betekom, GBS De Puzzel te Begijnendijk en GBS De
Klimroos te Betekom. Met de afwerking van de dorpspleinen werden ook AED-toestellen en bijhorende signalisatie aan de Sint-Laurentiuskerk te Betekom en de
bibliotheek te Begijnendijk geplaatst. Eind 2019 volgden de medewerkers van het bestuur een opleiding
over reanimatie en het gebruik van een AED-toestel,
zodat zij steeds voorbereid zijn om andere collega’s en
inwoners in nood te kunnen helpen. Een goede basiskennis kan immers levens redden.

technisch bureau
016 53 66 61
technisch.bureau@begijnendijk.be

Heb je last van rug- en nekpijn of ben je aan het revalideren van rug- en nekklachten? Dan kan je vanaf
dinsdag 22 september 2020 opnieuw elke dinsdag
in de danszaal van sportcentrum De Tumkens terecht voor de lessen rugschool. Om 19.00 u is er
een les voor mensen met specifieke rugklachten,
zoals arthrose, hernia, bulging en lumbago. Heb je
rugklachten door slecht gebruik van de rug, verzwakking van het spierkorset of een slechte houding?
Dan volg je best de les om 20.00 u. Tijdens de
schoolvakanties worden er geen lessen georganiseerd. Een tienbeurtenkaart kost € 30,00. Inschrijven
kan via https://inschrijvingen.begijnendijk.be.

dienst vrije tijd
016 53 66 74
vrijetijd@begijnendijk.be

Hoe brandveilig is
jouw woning?
Jaarlijks eisen woningbranden tientallen mensenlevens.
Meer nog dan het vuur maakt de rook tal van slachtoffers.
De rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er ‘s nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig
wakker te worden groot. Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren
van brand. Daarom moet elke woning in Vlaanderen sinds
1 januari 2020 met voldoende rookmelders uitgerust zijn.
Heb je voldoende rookmelders en zijn deze correct geplaatst? De brandpreventieadviseur van de Hulpverleningszone Oost komt vanaf september 2020 opnieuw aan huis
om jou te helpen! Je kan een gratis huisbezoek van de
brandpreventieadviseur aanvragen via oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be.
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Maak van de brooddozen

gezonde schatten
Kinderen brengen heel wat tijd door op school.
Ze hebben dan ook genoeg energie nodig om te
leren en te spelen. Met een gezonde lunch komen
ze moeiteloos de dag door. Wil je daar graag voor
zorgen? Stel dan aan de hand van deze vier tips
een gezonde lunch samen:
1. Kies voor volkoren of bruine graanproducten, zoals
boterhammen, broodjes, pistolets, wraps, rijst, pasta en
couscous. Alles kan, zolang het maar volkoren is.
2. Varieer tussen verschillende belegsoorten, van
peulvruchten- en groentespreads, notenpasta, fruit,
groenten, kaas, ei, vis tot gebakken kip en kalkoen.
3. Gebruik zachte smeervetten op de boterham of een
lepel olijf-, zonnebloem- of maïsolie bij een salade of
bereiding.
4. Stop een extra portie groenten in de brooddoos, zoals
rauwe groenten als snack, gegrilde groenten op de
boterham, als slaatje, of verwerkt in soep. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Mag het wat meer zijn?
Maak een grappige figuur, snij het brood in vierkantjes en
steek ze afwisselend aan een stokje met groenten. Snijd
de boterhammen ook eens in tipjes, reepjes of rondjes.
Maak tot slot een leuke brooddoos. Voeg een briefje of
een mooie servet toe, teken een gezichtje of laat jouw kind
zelf een brooddoos kiezen. Succes en gezonde energie
verzekerd!
Zit je even zonder inspiratie? Surf dan naar zekergezond.
be of installeer de app ‘Zeker Gezond’ . Je vindt er tal van
gezonde, eenvoudige en lekkere recepten.

Bak samen een gezonde lun

ch

Hartige cupcakes
Bereidingstijd: minder dan 30 min
uten
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Ingrediënten voor 4 personen
• 6 eieren
• 4 eetlepels halfvolle melk
• 4 eetlepels geraspte 30+ kaas
• 1 kleine paprika
• 2 lente-uitjes, in ringen fijngesne
den
• Muffinbakvorm voor 12 stuks
Bereiding
• Warm de oven voor op 180 °C.
Plaats de
cakevormpjes in de muffinvorm.
• Klop de eieren met de melk los.
Klop er de
geraspte kaas door.
• Vul iedere vorm met blokjes pap
rika en ringetjes bosui en verdeel het eimengsel
erover.
• Bak de cupcakes in 15-20 minuten
in de oven
gaar en goudbruin.
• Laat ze iets afkoelen voor je ze uit
de vorm haalt.

GEZONDHEID EN PREVENTIE
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Warme William
gaat op vakantie
in eigen gemeente
Ken je Warme William al?
Deze blauwe beer nodigt jong en
oud uit om met elkaar te praten
over leuke, maar ook moeilijke
onderwerpen. Deze zomer gaat
Warme William op vakantie in
eigen gemeente en jij kan hem
bezoeken!

BEGIJNENDIJK

De vakantiebestemmingen van Warme William zijn geheim. Iedere week verhuist hij naar een nieuwe locatie. Deze wordt bekendgemaakt aan de hand van
een foto op de Facebookpagina. Kan jij hem aan de hand van de foto vinden?
Maak dan een leuke foto van jezelf of jouw familie met Warme William en stuur
hem door naar huisvanhetkind@begijnendijk.be! Wie weet win je op het einde
van de zomer een toffe prijs.
Kunnen jouw vrienden altijd bij jou terecht? Kan je goed luisteren en zijn hun
geheimen veilig bij jou? Dan ben ook jij een Warme William! Op www.warmewilliam.be vind je heel wat luistertips en info om een nog warmere William te worden. Je kan ook aan de slag met de app!
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deze foto genomen?

De foto in de vorige editie van
het infomagazine werd genomen aan de Sint-Laurentiuskerk te Begijnendijk.
Een onschuldige hand
koos de winnaar.
Proficiat, Eddy

De Roover!

Bezorg jouw antwoord voor
15 september 2020 aan de
dienst communicatie via
communicatie@begijnendijk.be.
Vergeet jouw naam, adres en
telefoonnummer niet te vermelden.
Speel mee en maak kans op een
pakket Fair Tradeproducten!

WEDSTRIJD

Waar werd

Nuttige info

Bert Ceulemans - Burgemeester
Moorsemsestraat 313
3130 Begijnendijk
0495 93 59 57
bert.ceulemans@begijnendijk.be
Bevoegdheden

Gemeentehuis
Kerkplein 5
3130 Begijnendijk
016 53 01 80
info@begijnendijk.be

Wijkkantoor politie
Professor Scharpélaan 41
3130 Begijnendijk
016 53 51 29

dienst vrije tijd
Sportcentrum De Tumkens
Pastoor Pitetlaan 30
3130 Betekom
016 56 98 60
vrijetijd@begijnendijk.be

Wekelijkse markt
Kerkstraat
3130 Begijnendijk

GBS De Puzzel
De Bruynlaan 19
3130 Begijnendijk
016 53 09 17
depuzzel@begijnendijk.be

GBS De Klimroos
Professor Scharpélaan 47
3130 Betekom
016 56 36 75
deklimroos@begijnendijk.be

Bibliotheek
Dorpsstraat 8
3130 Begijnendijk
016 53 64 61
bibliotheek@begijnendijk.be

Bart Sorée - Eerste schepen
Beekstraat 47
3130 Begijnendijk
0495 28 11 29
bart.soree@begijnendijk.be
Bevoegdheden

Onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, ICT, technologie en innovatiebeleid, middenstand, economie en
tewerkstelling, muziekschool, cultuur, dierenwelzijn

Maggie Thielemans - Tweede schepen
Vijversstraat 54
3130 Begijnendijk
0499 90 58 54
maggie.thielemans@begijnendijk.be
Bevoegdheden

OCMW
Kleinesteenweg 2A
3130 Begijnendijk
016 52 55 40
ocmw@begijnendijk.be

Algemene coördinatie, politie, brandweer, openbare
veiligheid, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, personeelsbeleid, preventie, vorming,
monumentenzorg, GA&DC

Sluitingsdagen
zaterdag 15 augustus 2020
O.L.V. Hemelvaart
maandag 2 november 2020
Allerzielen
woensdag 11 november 2020
Wapenstilstand

Burgerlijke stand en bevolking, feestelijkheden en
plechtigheden, sport, landbouw, gezondheidsbeleid.

Steven Vermeulen - Derde schepen
Soelstraat 77
3130 Begijnendijk
0495 28 11 24
steven.vermeulen@begijnendijk.be
Bevoegdheden

Mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, PR
en communicatie, ontwikkelingssamenwerking, ecologische transitie, toerisme, participatie, diversiteit

Roger Verduyckt - Vierde schepen
Vijversstraat 1 A
3130 Begijnendijk
0496 39 87 40
roger.verduyckt@begijnendijk.be
Bevoegdheden

Openbare werken, financiën, groenaanleg, begraafplaatsen, bibliotheek, openbare markten, patrimonium

Kathleen Van Vlasselaer - Voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst

Waterstraat 51
3130 Begijnendijk
0479 30 58 01
kathleen.vanvlasselaer@begijnendijk.be
Bevoegdheden

Welzijn, gezins- en seniorenbeleid, toezicht OCMW,
sociale huisvesting, gelijke kansen, gehandicapten
beleid, jeugdzorg

