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Stroomschaarste

Luc Bouckaert
Burgemeester

In het infoblad van september meldden we jullie al dat He-
miksem niet opgenomen wordt in het afschakelplan dat bij 
stroomschaarste doorgevoerd zal worden. 

Dit betekent echter niet dat de stroom in Hemiksem nooit uit kan 
vallen. Denk maar aan een beschadigde hoogspanningskabel, een lo-
kale stroompanne en dergelijke. Mede daarom lijkt het de gemeente 
nuttig om actief mee te werken aan deze denkoefening. 
Ook voor bedrijven en zelfstandigen kan een stroompanne onvoor-
ziene gevolgen hebben. Zij kunnen op de website www.noodplan.be 
een formulier invullen om de problemen hieromtrent beter in kaart te 
brengen. Deze website bevat alle informatie over ‘Noodplanning Wa-
terkant’, de overkoepelende structuur waarin de gemeenten Hemik-
sem, Schelle, Niel, Boom, Aartselaar, Rumst en Duffel samenwerken 
op vlak van noodsituaties. 

Op www.hemiksem.be vind je bij het nieuwsbericht over stroom-
schaarste een aantal nuttige links en documenten terug. Zo krijg je 
onder andere tips voor een verantwoord energiegebruik en een over-
zicht van hoe je best handelt wanneer er geen stroom meer is. In het 
informatieblad van november zal je deze tips en informatie ook na 
kunnen lezen. Spaarzaam omgaan met energie zal ook in Hemiksem 
op bepaalde momenten nodig zijn. 

Nieuwe gemeentelijke website online 
Sinds vrijdag 12 september is de nieuwe website van de gemeente 
online. Op www.hemiksem.be kan je terecht voor heel wat praktische 
informatie, openingsuren of contactgegevens. De website werd volle-
dig opnieuw opgebouwd met veel aandacht voor een meer overzich-
telijke en burgergerichte navigatie. Ook is de website perfect mobiel 
raadpleegbaar en uiteraard staken we hem in een modern jasje. 

Wat het elektronisch loket betreft is Hemiksem als kleinere Vlaamse 
gemeente geselecteerd als pilootproject. Omdat dit een apart project 
vormt, zal het e-loket de komende tijd stelselmatig verder uitge-
bouwd worden.

Bladkorven
Uiterlijk in de week van maandag 13 tot vrijdag 17 oktober zal de 
gemeentelijke Groendienst op een aantal plaatsen in Hemiksem zo’n 
30 bladkorven voorzien. Opgelet de korven zijn niet voorzien voor 
allerhande tuinafval of bladeren afkomstig vanop private gronden.
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Info
tAdministratief Centrum
St. Bernardusabdij 1
Algemeen nummer  03 288 26 20
Faxnummer 03 288 26 00

Openingsuren (*)
maandag - vrijdag 
09.00 u. - 12.00 u.
dinsdag en woensdag  
14.00 u. - 16.00 u.
dinsdagavond  
18.00 u. - 19.30 u.

Burgerzaken
burgerlijke stand  03 288 26 70
bevolking  03 288 26 71
sociale zaken  03 288 26 72
vreemdelingenzaken
 03 288 26 74

Technische dienst
ruimtelijke ordening  03 288 26 61
openbare werken  03 288 26 62
milieu   03 288 26 63

Secretariaat          03 288 26 51

Financiële dienst
facturatie  03 288 26 32
gemeentekas, belastingen  
  03 288 26 34

Communicatiedienst  
 03 288 26 55

Vrijetijdsdienst
coördinator 03 288 26 56
jeugd  03 288 26 57
sport 03 288 26 58

Buitenschoolse kinderopvang  
 03 288 26 21

tPWA
maandag        09.00 u. - 11.00 u. 
tel.:  03 288 26 27

tOpvanggezinnen
elke 1e dinsdag van de maand     
18.00 u.- 19.00 u.  
tel.:  03 288 26 27

tRijksdienst voor pensioenen
elke 2e donderdag van de maand 
van 09.00 u. tot 11.00 u.
tel.:  03 288 26 27

tZitdag Burgemeester en 
Schepenen 
Dinsdag 28 oktober tussen 18.00 
u. en 19.00 u. of na afspraak.
Luc Bouckaert: politie, brand-
weer, informatie & communicatie
tel:                        0496 50 62 82

Kristien Vingerhoets:financiën, 
personeel en openbare werken 
tel:                      0477 50 96 88

Koen Scholiers(**): jeugd, 
verenigingsleven, sport, midden-
stand en economie
tel:                      0473 93 04 85

Levi Wastyn: onderwijs, kinder-
opvang en huisvesting
tel:                      0485 47 58 79

Jenne Meyvis: ruimtelijke orde-
ning, milieu, mobiliteit
tel:                      0485 54 37 62

Stefan Van Linden: patrimoni-
um, toerisme, intergemeentelijke 
samenwerking
tel:                      0494 31 09 10

Joris Wachters: sociale zaken, 
cultuur, en ontwikkelingssamen-
werking
tel:                      0496 50 62 80

tOCMW     
maandag tot vrijdag:   
9.00 u. - 11.00 u., wo gesloten 
tel.: 03 871 91 00
Voorzitter Joris Wachters
tel.:                       03 871 91 01

Werkwinkel
donderdag     09.00 u. - 11.00 u. 
tel.: 03 871 91 00

tBrandweer
Dringend  100
Niet dringend 03 288 27 27

tLokale PolitieZone Rupel
zonecommissariaat Boom: 
 03 443 09 00
politiecommissariaat Hemiksem:  
 03 443 09 50
DRINGEND           101

Openingsuren (*)
maandag - vrijdag    
09.00 u.- 12.00 u.
dinsdag     
18.00 u. -19.30 u.
woensdag
14.00 u. - 16.00 u. 

tGemeentemagazijn
Georges Gilliotstraat 50
Algemeen nummer  03 288 27 20
Faxnummer 03 288 27 00
Openingsuren
maandag tot donderdag: 
12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag: 08.00 u. - 12.00 u.

tContainerpark (*)
Algemeen nummer  03 877 02 29
Zondag en maandag gesloten
Di.-woe.-don. 
13.30 u. - 17.30 u. 
Vrijdag-zaterdag 
09.00 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 16.00 u.

tIVEBIC Hemiksem-Schelle
Heuvelstraat 111-117
bibliotheek   
03 288 27 40
cultuurdienst
03 871 98 24

Openingsuren (*)
maandag 16.00 u. - 20.00 u.
dinsdag 16.00 u. - 20.00 u.
woensdag 10.00 u. - 12.00 u. 
 13.00 u. - 20.00 u.
donderdag 16.00 u. - 20.00 u. 
vrijdag 13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag 10.00 u. - 12.00 u.

tGemeentelijk sportcentrum
Atletiekstraat 1
Algemeen nummer   
03 288 27 50

Zwembad(*)
ma.-di.-za.-zo.  gesloten
woensdag 12.00 u. - 21.00 u.
do.- vr. 12.00 u. - 14.00 u.

Sporthal
alle dagen open 

(*) voor mogelijke wijzigingen 
zie verder in deze info!
(**) Enkel na afspraak
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3 Burgerzaken   

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!
 
30-07-2014 - Liam Moke Mbuyi Nyonga, zoon van 
Nina Moke en Joseph Mbuyi Nyonga

15-08-2014 - Adrian Bonheure, zoon van Bianca 
Gonzalez en Jelle Bonheure

18-08-2014 - Medina Rizvanovic, dochter van Anna 
Niedenthal en Elmir Rizvanovic

20-08-2014 - Ellesméra Jansen, dochter van Jo-
landa den Ridder en Tim Jansen

22-08-2014 - Lynna Lenaerts, dochter van Malinka 
Pultyn en Andy Lenaerts

26-08-2014 - Amir Trokasti, zoon van Nadia El Ya-
hyaoui en Redouan Trokasti

31-08-2014 - Max Van Herck, zoon van Sandrine 
Fontaine en Stijn Van Herck

01-09-2014 - Seth Yeh Kiel, zoon van Jessika Kiel 
en David Yeh

02-09-2014 - Daan Verwimp, zoon van Laura Fau-
connier en Tom Verwimp

04-09-2014 - Emil Michielsen, zoon van Cynthia 
Thevenot en Glen Michielsen

04-09-2014 - Mustafa Ouass, zoon van Fatima El 
Marchouhi en Iliass Ouass

09-09-2014 - Adam Thys, zoon van Bouchra Bekki 
en Wim Thys

11-09-2014 - Silke Collier, dochter van Wendy 
Rombouts en Bart Collier

Geboortes

Huwelijken

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

   
t50 jaar getrouwd

Robertus de Pauw en Maria De Cock   
     13-10-1964

Isidoor Verhaegen en Maria de Jonghe   
     01-10-1964

 
t60 jaar getrouwd

Maurice Van de Vreken en Ida De Pauw   
     09-10-1954
  
t65 jaar getrouwd

Petrus Peeters en Maria Van Camp    
     15-10-1949

GeboortesOverlijdens
Wij betuigen ons medeleven aan de nabe-
staanden van de overledenen.   

André Van den Bosch, 
gehuwd met Louisa Van Heyste
   °03-04-1930, +12-08-2014

Marcus Ceelen, 
echtgenoot van Beatrice De Graeve
   °05-03-1955, +13-08-2014

Mathilda Vannietvelt,
weduwe van Pierre Van der Auwera    
   °21-12-1939, +17-08-2014

François Berquin,
weduwnaar van Jeanne Clerbaut    
   °19-11-1930, +23-08-2014

Bertha De Vries,
echtgenote van Robert Uytterhoeven   
   °17-04-1937, +28-08-2014

Cornelius Van den Wyngaert,    
   °21-06-1947, +01-09-2014

Sylvia Annaert,
weduwe van Josephus Mostien    
   °06-09-1920, +02-09-2014

Gilbert Van Den Vreken,
echtgenoot van Rosita Vancamp
   °08-12-1957, +03-09-2014

Jacobus Van Looy,
weduwnaar van Rosalia Reyniers
   °12-04-1923, +07-09-2014

Albert Vleminckx,
weduwnaar van Philomena Jacobs
   °21-03-1926, +10-09-2014
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GeboortesHuwelijken

FOD Binnenlandse Zaken meldt dat op donder-
dag 2 oktober  tussen 11.45 u. en 13.15 u. de 
elektronische sirenes in onze gemeente op-
nieuw getest zullen worden.

Op het ogenblik van de test geeft de sirene een 
alarmsignaal. De huiltoon wordt na een korte perio-
de herhaald, gevolgd door de gesproken boodschap 
‘proefsignaal’. De test vindt om de drie maanden 
plaats. Op de website www.crisiscentrum.be kan je 
onder ‘alarmering’ alle mogelijke informatie terug-
vinden. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet 
worden om de bevolking te waarschuwen. Wil je ook 
via andere kanalen verwittigd worden bij noodsitua-
ties, schrijf je dan in op de website be-alert.be.

GeboortesTest elektronische sirenes

Geoortes
Het “Sociaal Telefoontarief” is een verminderd 
tarief dat, onder bepaalde voorwaarden, aan 
bejaarden of gehandicapten wordt toege-
kend.

Wie kan ervan genieten ?

t  Bejaarden die:
- minstens 65 jaar zijn;
- alleen wonen of samenwonen met ten hoogste

2 personen die minstens 60 jaar oud zijn. Kin-
deren en kleinkinderen die de leeftijd van het 
einde van de leerplicht niet bereikt hebben, mo-
gen eveneens met de begunstigde samenwonen 
(leeftijd telt niet voor kinderen met een handicap 
van minstens 66%). 

t  Gehandicapten die:
- minstens 18 jaar oud zijn;
- voor minstens 66% gehandicapt zijn;
- alleen wonen of samenwonen

Bijkomende voorwaarden:

- je mag niet inwonen in een hotel, rusthuis enz.
- het bruto-gezinsinkomen (=inkomen van de aan-

vrager + het inkomen van de personen die met 
hem samenwonen) mag volgend bedrag niet 
overschrijden: 
€ 16.632,81 voor een alleenstaande
Dit wordt verhoogd met €  3.079,19 voor elke 
met hem/haar samenwonende persoon

- je mag slechts houder zijn van één aansluiting

Verminderingen:

Belgacom:
- 50% korting op de installatie van een PSTN-lijn   
  bij aansluiting op het netwerk
- 40 % korting op het maandelijks abonnement 
  met een maximale korting van € 8,4 per maand
- korting van € 3,1 per maand op nationale en  
   internationale gesprekken

Telenet:
- abonnementsgeld: € 8,40
- gesprekken: € 3,10 

Sociaal telefoontarief
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Tim Van den Bossche en Joyce Notelé   
     06-09-2014

Kris Maris en Anke De Vos     
     06-09-2014

Toon Lens en Miek Hubert     
     06-09-2014
  
Joris Smeets en Nathalie De Bruyn    
     06-09-2014

Dennis Peeters en Kim Horemans    
     12-09-2014

Arthur Tysmans en Edith Vandenbulcke   
     12-09-2014

Bram Slootmaeckers en Lies Gijsbregts   
     13-09-2014

Gert Verelst en Dunja Bosschaerts    
     20-09-2014

Marc Van Barel en Ingrid Reyniers    
     20-09-2014

Bart Vergauwen en Elly Cools    
     26-09-2014
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Informatie 

t Restafval, PMD en GFT+

 - woensdag 1 oktober
 - woensdag 15 oktober
 - woensdag 29 oktober

Opgelet, de ophaling van rest-
afval en GFT gebeurt tot en met 
april opnieuw tweewekelijks. De 
wekelijkse ophaling gaat enkel 
door tijdens de zomerperiode.

t Papier en karton

 - vrijdag 17 oktober

Leefmilieu

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert binnenkort ver-
nieuwingswerken uit op spoorlijn 52 (Puurs – Antwerpen-Zuid) aan de overweg aan de Bou-
werijstraat.

Het wegdek van de overweg zal vervangen worden door een volledig nieuwe overweg met rubbermat-
ten tussen de sporen, wat de vlotheid en veiligheid van zowel het trein- als wegverkeer ten goede komt. 
Bovendien zal het doorrijdend verkeer door de rubberen ondergrond minder geluidsoverlast veroorzaken 
voor de omwonenden. 

Infrabel doet al het mogelijke om nacht- en weekendwerken zo veel mogelijk te beperken. Omdat Infrabel 
de sporen overdag niet buiten dienst kan stellen en omdat de veiligheid op elk moment verzekerd moet 
blijven, zal er tijdens het weekend gewerkt worden:
- tijdens de nachten (van 22 tot 6 uur) van woensdag 1, donderdag 2, vrijdag 3 en donderdag 
9 oktober 
- tijdens de weekends (doorlopend van vrijdagavond tot maandagochtend) van 4-5 en 11-12 
oktober. 

Om de werken te kunnen uitvoeren, zal de overweg van de Bouwerijstraat ononderbroken worden afge-
sloten voor alle verkeer (ook voor fietsers en voetgangers) van woensdag 1 oktober om 10 uur tot vrijdag 
17 oktober om 15 uur. 

Omleiding
In overleg met de lokale politie wordt een omleiding voorzien. Doorgaand verkeer in de richting van Schelle 
of Hoboken gaat via de A12, de lokale omleiding wordt aangegeven. 

In geval van hinder of vragen kan je de cel Info Buurtbewoners contacteren op het gratis nummer  
0800 55 000 (elke dag van 7 tot 22 uur) of per mail via info.projecten@infrabel.be.

Werken overweg Bouwerijstraat

Griepvaccin
Gezondheid is alles, luidt het 
vaak. Alleen besef je dat pas 
ten volle wanneer een ziekte 
je plannen dwarsboomt. Zelfs 
een doodgewone seizoens-
griep kan die mooie vooruit-
zichten in rook doen opgaan. 
Gelukkig kan je griep op een 
eenvoudige manier voorko-
men.

Griepvaccinatie is aan te raden 
voor alle 65-plussers. Als je je-
zelf nog niet laat vaccineren, dan 
willen wij je er op attent maken 
dat griepvaccinatie belangrijk is.

Voor de meeste onder jullie die 
al eens griep te pakken kregen, 
was een paar dagen rust vol-

doende om te herstellen. 

Maar door het ouder worden ver-
andert het afweersysteem en 
kan het griepvirus gemakkelijker 
complicaties veroorzaken, zoals 
een longontsteking. Het is daar-
om verstandig om je vanaf 65 
jaar hiertegen te beschermen. 
Vaccinatie is hierbij de beste ma-
nier.

Laat je jaarlijks in oktober of no-
vember tegen griep vaccineren. 
Je huisarts of apotheker weten 
er alles over. 

Meer informatie over griep 
en griepvaccinatie vind je op 
www.griepvaccinatie.be.
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Cultuur 

t Haakcursus  u 1 – 8 – 15 – 22 oktober 2014 

In oktober biedt het Rupelkransje een cursus ‘haken voor begin-
ners’ aan voor iedereen die nog nooit heeft gehaakt of die het ha-
ken verleerd is.

Lesgeefster Annelies 
van Bellingen zal deze 
cursus in goede banen 
leiden.  Ze is een ver-
woede haakster, geeft 
workshops en maakt 
haar eigen creaties 
en patronen en is ook 
gekend van de wol-
lige street-art in Niel 
(www.wiwawonder-
land.be).

In 4 stappen leert ze je opzetten, lossen, vasten, keren, meerderen, min-
deren, patroon lezen, bloemen haken en nog veel meer.  De inhoud van de 
lessen wordt aangepast aan wat de deelnemers graag zelf willen leren en 
differentiatie is zeker mogelijk. Mensen die de basistechnieken snel beet 
hebben kunnen ook moeilijkere dingen haken.
Breng zelf mee: een bol wol of haakkatoen met bijhorende haaknaald. Een 
lichtere kleur wol haakt makkelijker dan een donkere.

Praktisch*:
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
van 19.30 u. tot 22.00 u.
€ 20 euro voor 4 lessen (materiaal zelf meebrengen)
Inschrijven & betalen op voorhand

t Keramiekstift  u 5 november 2014

Pimp je koffietas met doodles, tangles en andere kronkels.

Tijdens deze workshop leer je de basisbeginselen om doodles en tangles te 
tekenen. Van zodra je er een paar onder de knie hebt gaan we aan de slag 
met een porseleinstift om zo een koffie- of theetas te pimpen.
 De mogelijkheden zijn eindeloos: leuk voor een gepersonaliseerd cadeau-
tje, unieke tafeldecoratie, …
Wij zorgen voor: pen en papier om het tekenen van doodles en andere 
kronkels onder de knie te krijgen, 1 beker, 1 zwarte porseleinstift.
Jij zorgt voor: extra ‘blanco’ bekers (Ikea, Action, kringloop, …)

Praktisch*:
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
van 19.30 u. tot 22.00  u.
€ 10 / € 8 (inwoners Schelle/Hemiksem) + € 6 materiaal
Inschrijven & betalen op voorhand

Rupelkransje
Heb je altijd al eens willen we-
ten hoe een afvalverwerkings-
bedrijf te werk gaat? 

Schrijf je dan in voor een 
gratis bezoek aan het bedrijf 
ISVAG, intergemeentelijke 
samenwerking voor afvalver-
werking. 

Je wordt verwelkomd met een 
boeiende bedrijfsfilm en uitleg 
over de techniek die ISVAG ge-
bruikt. Daarna is het tijd voor 
een verkenningstocht die je mee-
neemt doorheen het hele afval-
verbrandingsproces. 

Je maakt kennis met: de weeg-
brug, loskade, controlekamer, 
vultrechters,  maatcabine, het 
hart van de ovens en veel meer!

Praktisch*: 
Donderdag 9 oktober 
13.45 u. 
Afspraak aan ingang gebouw: 
ISVAG 
Boomsesteenweg 1000 
Wilrijk 

Inschrijven verplicht!

Uitstap: ISVAG
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De legendarische jazzklari-
nettist Benny Goodman en de 
Joods-Hongaarse vioolvirtu-
oos Joseph Szigeti vroegen in 
1938 aan Béla Bartok om een 
stuk voor hen te schrijven. 
Liefst nog een trio met Bar-
tok zelf aan de piano. Na wat 
overtuigingskracht van Szi-
geti en een ontmoeting tussen 
Benny en Béla was het zover... 

Bartok wou geen rapsodie, geen 
sonate en zeker geen trio. Het 
stuk werd ‘Contrasten’ gedoopt. 
Een ontmoeting tussen een klas-
sieke componist, een jazzspeler 
en een klassiek violist met roots 
in de joodse klezmermuziek en 
Transilvaanse volksmuziek...

Het Ensemble ‘Hommages’ zal op-

GortesMuziek: Bartok
nieuw de kloof dichten tussen mu-
zikale werelden en confronteert 
musici met verschillende achter-
gronden en muziek en publiek 
met elkaar. Samen met begees-
terd verteller Kevin Van Staeyen 
neemt het ensemble je mee in 
verhalen. De muziek ontvoert je 
naar een tijd waarin alles net an-
ders was.

Praktisch*:
Zaterdag 18 oktober - 20 uur
Administratief Centrum He-
miksem (Scheldezaal), Sint-
Bernardusabdij 1

VVK: € 10 / € 8 (lln. Academie 
+26) / € 6 (lln. Academie -26)
Kassa: € 12 / € 10 (lln. Acade-
mie +26) / € 8 (lln. Academie 
-26)

GortesLezing: Lang leve gezond
Met het ouder worden, veran-
dert er veel in ons dagelijks le-
ven. Het pensioen komt eraan, 
de kinderen gaan het huis uit, 
we hebben voortaan een zee 
van tijd. 

Onze bezigheden gaan er anders 
uitzien. Maar ook in ons lichaam 
verandert er een en ander. De 
leesbril moet mee naar de super-
markt en soms kunnen we maar 
niet op een bepaalde naam ko-
men. Stilaan worden onze botten 
wat fragieler en onze spieren wat 
minder krachtig. Onze conditie 

staat minder scherp en onze ei-
gen speklaagjes kunnen al eens 
wat dikker liggen.

Ouder worden is puur natuur, maar 
met een gezonde, gevarieerde 
voeding en voldoende lichaams-
beweging kunnen we voorkomen 
dat dit natuurlijke proces onnodig 
snel verloopt. Neen, je krijgt geen 
zoveelste dieetvoorschrift voor-
geschoteld, maar een eigentijdse 
kijk op gezond én lekker eten. We 
doorprikken enkele hardnekkige 
misverstanden en vooroordelen 
en met het ruime aanbod aan 

eenvoudige en praktische tips kan 
je meteen zelf aan de slag.

Een lezing op maat van actieve 
senioren, gegeven door diëtiste 
Myriam Franckx.

Praktisch*:
Donderdag  2 oktober, 14 uur
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-
117, Hemiksem
Toegang: € 3
Inschrijven & betalen op voor-
hand

t cultuurdienst: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be of

t bibliotheek: Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
03 288 27 40 of bibliotheekbalie@ivebic.be

Gortes*Informatie & inschrijvingen

Natuurpunt pakt voor het 21e 
jaar op rij uit met de groot-
scheepse campagne “Behaag 
Natuurlijk”. Kant en klare 
streekeigen haagpakketten 
worden aangeboden aan de-
mocratische prijzen. 

Op www.hemiksem.be kan je de 
volledige brochure met het aan-
geboden plantgoed en alle nodige 
info bekijken. Het bestelformulier 
lever je samen met de betaling 
uiterlijk vrijdag 24 oktober in op 

Behaag Natuurlijk

het Administratief Centrum (Sint-
Bernardusabdij) bij de Technische 
dienst. Zaterdag 29 november 
tussen 10.30 u. en 12.00 u. kan 
je jouw bestelling afhalen in het 
gemeentemagazijn: Gilliotstraat 
50 Hemiksem.
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Het vangen van zwerfkatten ge-
beurt door onder meer door CAD. 
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers 
om te helpen bij het vangen van 
zwerfkatten? 

Interesse? Neem dan contact op 
via www.cad-dieren.be. 

Wist je dat je van thuis uit het 
digitaal krantenarchief van de 
bibliotheek kan raadplegen?  
Of dat de bibliotheek tablets 
ter beschikking heeft om in de 
bib je krant te lezen of het di-
gitale abonnement van Test- 
Aankoop te raadplegen?  In 
deze infosessie maak je kennis 
met het digitale luik van de bi-
bliotheek.

Je leert hoe je een “Mijn biblio-
theek” profiel aanmaakt. Verder 
maak je kennis met e-boeken, di-
gitale fundels, Gopress Kiosk en 
het digitaal krantenarchief van de 
bibliotheek.
We bespreken hoe je op digitale 

wijze met een tablet of laptop de 
krant kan komen lezen in de bibli-
otheek.  We verkennen de online 
Winkler prins voor zowel volwas-
senen als jeugd, en de databan-
ken waarop de bibliotheek geabon-
neerd is.

Locatie: bibliotheek Hemiksem-
Schelle, Heuvelstraat 111-117, 
Hemiksem
Tijdstip: tijdens de Biblio-
theekweek op 16 oktober 2014 
om 13.30 u. 
Toegang: gratis, wel vooraf in-
schrijven a.u.b. 
Info: in de bib, op het nummer 
03 288 27 40 of via 
bibliotheekbalie@ivebic.be

Infosessie: ‘De digitale bibliotheek’

Oproep

Rupelbib, de vereniging van bi-
bliotheken van de Rupelstreek, 
is op zoek naar vrijwilligers die 
ons team willen versterken bij 
het geven van computerlessen 
aan beginners.  

Per twee, een lesgever en een 
begeleider, geven we in de bi-
bliotheek les aan groepjes van 
acht beginners bij hun allereerste 
stappen op de computer, zoals de 
muis en het toetsenbord gebrui-
ken, en vervolgens bij het leren 
surfen op internet en het e-mai-
len. Je hoeft dus helemaal geen 
expert te zijn om de wondere we-
reld van de computer voor onze 
beginners te openen...

Eerst volg je een cursus gegeven 
door andere vrijwilligers. Aanslui-
tend krijg je, in samenwerking 
met Vormingplus, een korte oplei-
ding tot begeleider en, indien ge-
wenst, een opleiding om als les-
gever aan de slag te gaan.  

Lijkt dit iets voor jou? 
Geef dan snel een seintje via 
bibliotheek@rumst.be of 
03 888 92 47

Computerleken 
helpen?

GortesKamishibai lenen 
in de bib

Een kamishibai is een kastje 
dat je het best kan vergelijken 
met een poppentheater. In dit 
theatertje passen tekeningen 
op A3 formaat. Elke tekening 
geeft een scène van het ver-
haal weer. 

Kamishibai is een krachtig in-
strument waarmee je kinderen in 
contact kan brengen met de ma-
gie van verhalen. Door de grote 
prenten kunnen meer kinderen 
tegelijk naar je verhaal luisteren. 

De bib heeft 3 kamishibaitheater-
tjes en een collectie verhalen ter 
beschikking.

Meer info? 
In de bib, op het nummer  
03 288 27 40 of via  
bibliotheekbalie@ivebic.be 

GortesDakisolatie in
huurwoningen

Binnen enkele jaren zal dak-
isolatie in alle Vlaamse wo-
ningen verplicht zijn, ook in 
huurwoningen. 

Verhuurders krijgen een flinke 
premie voor isolatie van de daken, 
als ze hun woning verhuren aan 
kwetsbare doelgroepen. Sinds 
kort geldt die premie ook voor 
huurwoningen met een maximale 
huurprijs van 450 euro. 

Natuurpunt Energiesnoeiers be-
geleidt verhuurders in de proce-
dures van aanvraag, planning en 
uitvoering van de werken. 

Meer weten? 
www.energiesparen.be/soci-
aledakisolatie
Thomas Pluymers 
015 55 48 82 of thomas.pluy-
mers@natuurpunt.be
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GortesCompost cursussen
IGEAN

Hoewel thuiscomposteren op 
zich vrij eenvoudig is, wordt 
de beginnende composteerder 
toch vaak geconfronteerd met 
allerlei kleine problemen. 

Om het composteren in de vingers 
te krijgen, organiseert IGEAN mi-
lieu & veiligheid in samenwerking 
met Vlaco op regelmatige tijd-
stippen een driedelige infosessie 
“Thuiscomosteren in de Kringloop-
tuin”. 

De compostcursus is bedoeld voor 
volwassenen en omvat 3 sessies: 
een sessie theorie, een sessie 
praktijk en een bezoek aan een 
demonstratieplaats.

In oktober 2014 worden er 3 com-
postcursussen georganiseerd. De 
cursussen gaan door in Wommel-
gem, Londerzeel, Ranst, Brecht en  
Edegem. 

Je leest er alles over op  
www.igean.be, onder ‘thuis com-
posteren’. 
 
Je kan er jezelf ook inschrijven via 
het online formulier. 

Op zondag 5 oktober kan je om 13.30 u. in het Gilliot & Roelants 
Tegelmuseum terecht voor de opening van de Gilliotroute. 

Om 14.15 u. en 14.30 u. starten er gratis begeleide wandelingen aan het 
museum. Kom zeker een kijkje nemen en vergeet je wandelschoenen niet! 

Opening Gilliotroute

Week van de smaak: ook in de bib
Tussen 13 en 23 november 
2014 loopt de 8ste editie van 
de ‘Week van de Smaak’, een 
tiendaags publieksevenement 
rond smaak en eetcultuur met 
activiteiten over heel Vlaan-
deren en Brussel. 

Het thema van dit jaar is de ‘De 
duurzame verbeelding’. Dit zet 
duurzame voeding in de kijker.

De bib neemt deel en organiseert 
op zaterdag 15 november een 

broodontbijt voor haar bezoekers. 
Daarnaast organiseren we die 
dag ook een knutselwedstrijd 
voor al wie jonger is dan 12!  
Meer info lees je in het volgend 
informatieblad. 

Waar? 
In de bib
Wanneer? 
Zaterdag 15 november
van 10 tot 12 uur
Prijs? 
Gratis

ZONDAG 5 oktober  
13.30 uur 

Gilliot & Roelants Tegel-
museum, Hemiksem 

 

Om 14.15 en 14.30 gratis 
begeleide wandelingen 
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Rookmelders laten je niet stikken!
Wist jij dat als er ‘s nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te wor-
den? Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is 
verstikkend. 

Investeer daarom in voldoende rook- 
melders om jou en je gezin tijdig te  
alarmeren. Jaarlijks sterven er in België 
meer dan 100 mensen door woningbranden. 
Zorg er mee voor dat we meer slachtoffers 
kunnen vermijden! Brandveiligheid is im-
mers de verantwoordelijkheid van iedereen.

t Koop de juiste rookmelder

Rookmelders kan je kopen in allerlei  
elektro- en doe-het-zelf-zaken. 
Bepaalde rookmelders zijn voorzien van 
een (niet-vervangbare) batterij met een  
levensduur van 10 jaar. Ze kosten iets meer, 
maar je moet de batterijen gedurende 10 
jaar niet vervangen. Zoek op de verpakking 
naar de labels CE en EN14604.

t Test en onderhoud je rookmelder 
regelmatig

Test tenminste 1 keer per maand je rook-
melder. In de meeste gevallen is hiervoor 
een testknop op de rookmelder voorzien. 
Verwijder ook maandelijks het stof van de 
rookmelder. Dit kan met een stofdoek, of 
eventueel met de stofzuiger.
Haal nooit de batterij uit de rookmelder,  
tenzij om die te vervangen. Bij sommige 
rookmelders kan je zelfs de batterij niet 
vervangen. De batterij heeft in dat geval 
vaak een levensduur van 10 jaar.
Overschilder nooit je rookmelder en stop 
nooit de gaatjes toe. De detector kan  
anders hierdoor slecht functioneren.

t Niet vergeten!

Rookmelders moet je na tien jaar vervangen. Ze hebben immers een beperkte levensduur om snel rook 
te kunnen meten.
Een rookmelder maakt je tijdig wakker, maar zorg dat je daarna ook tijdig en vlot evacueert uit je woning. 
Heb jij een vluchtplan afgesproken met je gezin?

Info: 
www.speelnietmetvuur.be
www.brandweerhemiksem.be
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GortesHuldiging sportlaureaten
Op vrijdagavond 28 november huldigen het gemeentebestuur 
en de gemeentelijke sportraad de sportievelingen die het voor-
bije jaar een titel behaalden.  

Sportclubs of individuele sporters die menen in aanmerking te komen 
voor de huldiging, bezorgen hun kandidatuur voor 30 oktober per e-
mail via inge@hemiksem.be of schriftelijk via Vrijetijdsdienst (Admini-
stratief Centrum),  Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 
Vergeet volgende gegevens niet toe te voegen aan jouw kandidatuur: 
naam, adres, kampioenstitel, federatie, aangesloten club, datum be-
haalde titel en bewijs van titel. 

Bewoners van het WZC Hoghe 
Cluyse krijgen in de week van 
maandag 29 september tot  vrij-
dag 3 oktober de kans om op-
nieuw een fietstochtje te maken. 

Gedurende deze week voorziet de 
Vrijetijdsdienst van de gemeente 
Hemiksem immers 5 elektrische 
rolstoelfietsen in het rusthuis. 
Hiermee kan het personeel min-
der mobiele mensen weer het 
gevoel van een fietstochtje laten 
beleven. 

Rolstoelfietsen in 
WZC Hoghe Cluyse GortesSportmedische taping

In heel wat sporttakken worden zowel ‘tapes’ als ‘bandages’ 
gebruikt ter ondersteuning van een gewricht of lidmaat. 

Welk materiaal gebruik je best voor een bepaalde techniek? Hoe moe-
ten we onze huid voorbereiden op deze technieken? Met welke prin-
cipes moeten we rekening houden bij het aanleggen van een tape of 
bandage? Antwoorden op al deze vragen zijn noodzakelijk om deze 
tape- of bandagetechnieken correct toe te passen. Zo niet kan een 
tape of een bandage een sportletsel veroorzaken! Het aanleren van 
enkele basistechnieken (enkel, kuit, pols,…) die je kan toepassen in 
elke sportclub of organisatie, staan op het programma van deze bij-
scholing.

Wanneer: zaterdag 13 december van 09.00 u. tot 12.30 u.
Waar: Bibliotheek IveBic, Heuvelstraat 111 – 117, 2620 He-
miksem
Kostprijs: € 15
Info en inschrijvingen: www.provincieantwerpen.be

Wegens dringende onder-
houdswerken zal het zwem-
bad tijdens de herfstvakantie 
gesloten zijn. 

Vanaf maandag 27 oktober tot en 
met zondag 2 november wordt de 
elektriciteitskast in het sportcen-
trum immers vervangen. 

Sluiting zwembad

GortesEerste seniorenbeurs in Depot Deluxe
De Seniorenadviesraad organiseert op dinsdag 18 november 
van 13 tot 19 uur voor de eerste maal een seniorenbeurs. De 
feestzaal van Depot Deluxe is de ‘place to be’!

Er zullen een 30-tal organisaties vertegenwoordigd zijn waar je als 
55+’er terecht kan voor interessante info. Zoek je naar  ideeën, con-
tacten betreffende mobiliteit, informatie over vrije tijd, gezondheid of 
verenigingen. Je vindt ze allemaal op de eerste seniorenbeurs! 
Er zijn ook interessante lezingen en het geheel wordt muzikaal onder-
steund door de Volkse Zangers!

Noteer 18 november alvast in jouw agenda! In het infoblad van no-
vember gaan we dieper in op het aanbod en de activiteiten. 

De volgende gemeenteraad 
gaat door op dinsdag 21 okto-
ber om 20.00 u. in de Raad-
zaal van het Administratief Cen-
trum in de Sint-Bernardusabdij.  
Gemeenteraadszittingen zijn open 
voor het publiek. Iedereen is dan 
ook van harte welkom om de zit-
ting bij te wonen.

Volgende 
gemeenteraad
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In de loop van dit schooljaar 
zal de vernieuwde versie van 
“Geweldig jong in Hemiksem” 
verschijnen. 

De gids geeft een overzicht van 
het vrijetijdsaanbod in de ge-
meente Hemiksem. Elke vereni-
ging krijgt de kans om zijn vereni-
ging extra in de kijker te zetten. 

Wil je een plekje voor je sportclub 
of (jeugd-) vereniging,…? Bezorg 
ons dan volgende gegevens voor 
1 november 2014 via inge@he-
miksem.be: 

t naam vereniging
t aanbod (wat en voor wie) 
t wanneer
t waar
t website en contactgegevens

GortesOproep 
verenigingen: 
vrijetijdsgids

Vanaf maandag 6 oktober kan 
er weer ingeschreven worden 
voor onze fantastische activi-
teiten in de herfst-en kerstva-
kantie. 

De mensen die zich reeds in-
schreven voor de speelpeinwer-
king hebben al ervaring met het 
nieuwe online inschrijfprogramma 
en kunnen deze login opnieuw ge-
bruiken voor de inschrijving van 
de zapposdagen. Heb jij jezelf 

rateneiland” en brengen we een 
bezoekje aan de enige echte 
Côte d’Or Chocoladetempel! In de 
Kerstvakantie gaan we knutselen 
met vilt en staan er 2 films op het 
programma. 

Meer informatie over ons pro-
gramma en inschrijven kan je 
vinden op www.hemiksem.be en 
doorklikken naar de Vrijetijds-
dienst. 

en/of kinderen nog niet geregi-
streerd? Maak dan eerst een ac-
count aan als ouders waaraan je 
kinderen kan koppelen. Op deze 
manier kan je makkelijk en vlot 
ieder kind inschrijven voor de ge-
wenste activiteiten. 

Welke activiteiten staan er deze 
keer op het programma? Tijdens 
de herfstvakantie gaan we een 
dagje op avontuur naar “Het Pi-

Henk Rijckaert mag zichzelf intussen rekenen tot de club van 
absolute smaakmakers in de Vlaamse comedy-scene. Maar 
Henk is meer dan alleen maar stand-upcomedy. In deze nieu-
we theatershow gaat hij resoluut voor de grap én voor muziek! 

Ken je dat?
Van die liedjes die aan de binnenkant van je hoofd blijven plakken. 
We hebben allemaal ‘Van Afrika tot in Amerika’ tot vervelens toe door 
onze kop horen galmen.
Soms is het lezen van die woorden al genoeg. Van Afrika tot in Ame-
rika... Hoor je het al? Dat is dan voor de rest van de dag zo. Graag 
gedaan.
Grapjes hebben datzelfde effect. Terugdenken aan een grapje is ge-
noeg om je dag op te fleuren. Grappen zijn dus ook een soort oorwur-
men. Kriebelende oorwurmen.
Als je die twee krachten bundelt, heb je een hit... Hoop ik. Ja, want ik 
wil een hit maken. De ultieme oorwurm! Kleine hits, grote hits. Maakt 
niet uit. Voor de rest maken we hopelijk zo veel mogelijk fun. Of: ik 
maak grapjes en speel liedjes. Vandaar: de fun, de hits.
 
Tickets: €5 – De winst gaat zoals elk jaar naar een goed doel!
 
Verkooppunten: 
t Vrijetijdsdienst Hemiksem 
t Bibliotheek 
t Q8 Hemiksem

Comedy Night - 6 december 2014

Sinterklaas komt naar Hemiksem!

Zapposdagen herfst- en kerstvakantie

Vink 22 november alvast aan in je agenda want dan zal de Sint aankomen in 
Hemiksem. Meer info in het volgende informatieblad!


