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Verkiezingen & opruiming Callebeekbos

Luc Bouckaert
Burgemeester

Wegens de verkiezingen van 25 mei telt dit informatieblad 4 
extra bladzijden. Het zijn dan ook ‘historische’ verkiezingen. 
Voor het eerst stemmen we in heel België op dezelfde dag op 
3 verschillende parlementen. In Hemiksem is er echter een  
bijkomende primeur: we gaan voor het eerst onze stem uit-
brengen in het Depot Deluxe. 

Om de verandering van locatie in goede banen te leiden, geven we op 
pagina 8, 9 en 10 van dit informatieblad wat meer uitleg over hoe alles 
op 25 mei zal verlopen. 

Opruimactie Callebeekbos
Op zaterdag 10 mei organiseert de gemeente een opruimactie in 
het Callebeekbos. Naast de gemeente en de verenigingen, reke-
nen we ook op een aantal vrijwilligers om dit stuk natuur schoon te  
maken. Na de opruimactie zal de gemeente in samenwerking met  
o.a. de Vlaamse Landmaatschappij het bos en bijhorende park heraan-
leggen en verfraaiien. Op pagina 14 vind je alle informatie over de op-
ruimactie die start om 13.00 u. en ten einde loopt om 17.00 u. 

Ophaling huisvuil
De afvalophaling van Restafval en GFT gebeurt vanaf mei tot en met 
september wekelijks. De komende maand kan je het restafval en GFT 
dus voor het eerst elke woensdag buiten zetten. De ophaling van PMD 
blijft om de 2 weken doorgaan. Het volledige ophaalschema voor mei 
kan je terugvinden op pagina 13. 

Bezoek gouverneur 
Op vrijdag 28 maart bracht Antwerps gouverneur Cathy Berx een werk-
bezoek aan onze gemeente. Een fotoreportage over het bezoek aan 
Hemiksem kan je terugvinden op onze Facebook-pagina. 

Enquête communicatie
De communicatiedienst van de gemeente peilt van eind april tot en 
met 18 mei via een enquête naar de bevindingen van de inwoners 
van Hemiksem over de verschillende communicatiekanalen waarover 
de gemeente momenteel beschikt. Ook bij de opmaak van de nieuwe 
gemeentelijke website die binnenkort gelanceerd wordt, houden we 
rekening met de resultaten die naar voor komen. 
Op pagina 7, maar ook op www.hemiksem.be of de Facebook-pagina 
van de gemeente lees je er meer over. De online link naar de enquête 
kan je terugvinden op onze website. Op dinsdag 13 mei kan je de 
enquête echter ook in komen vullen aan het onthaal van het Admini-
stratief Centrum. 
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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 27 mei 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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Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van har-
te welkom!

08-02-2014 - Eva de Bruyn, dochter van Veronika 
Kolajikova en Richard de Bruyn

19-02-2014 - Fay Franssen, dochter van Caro 
Moortgat en Glen Franssen

11-03-2014 - Olivia Veys, dochter van Nele Hens 
en Emmanuel Veys

11-03-2014 - Xieben Van Meirvenne, zoon van 
Peggy Van Buggenhout en Bernd Van Meirvenne

22-03-2014 - Lani Verbraeken, dochter van Evelyn 
De Meyer en Wim Verbraeken

31-03-2014 - Jade Van Hoey, dochter van Nouchka 
Hosten en Davy Van Hoey

Geboortes

GeboortesOverlijdens

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

Erik De Borger, 
gehuwd met Caroline Verfaillie
   °27-06-1973, +11-03-2014

Herman Schellens, 
gehuwd met Joanna d’Hooge
   °28-02-1939, +11-03-2014

Yvonna Van Praet,
weduwe van Guillaume Van Rillaer    
   °11-11-1922, +15-03-2014

Liliane Verhaegen,
echtgenote van Frans Van den Bossche
   °27-11-1935, +15-03-2014

Daniel De Vos,      
   °15-03-1962, +17-03-2014

Anja Vinck,
   °13-08-1971, +23-03-2014

Julia Averhals,
weduwe van August Wyn     
   °22-10-1925, +24-03-2014

GeboortesHuwelijken
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Peter Verryken en Sandra Mampaey
     05-04-2014

Raphaël Shutsha-Wotschu en Hanyange Okonda
     12-04-2014

Cyriel Schuerewegen en Sonja Machiels
     18-04-2014

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Mady De Waele en François Van Wouwe   
           12-05-1989

Ilona Szklarz en Patrick Hertogs       26-05-1989

Ann Cassimon en Dirk Geerts       26-05-1989

    
t55 jaar getrouwd

Marie Lenaerts en François Van Buyten  23-05-1959

Adeline Van Houdt en Alfons Poppé       16-05-1959
  
Rosa Van den Neucker en François Van de Craen  
           23-05-1959

Anna Van Turnhout en Jozef Nelen       12-05-1959

t60 jaar getrouwd

Jozefa Avonts en Jozef Buschop       18-05-1954

Gaston Block,
   °27-09-1932, +25-03-2014

Josefina Waem,
   °27-11-1931, +28-03-2014

Horst Pauly,
   °26-04-1948, +02-04-2014

Joanna Scholiers,
weduwe van Franciscus Theunis    
   °20-08-1923, +09-04-2014
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Een kind erkennen is een ver-
klaring afleggen waardoor 
een wettelijke band ontstaat 
tussen de erkenner en het 
kind. De erkenning is een 
wettelijke bekentenis van va-
der- of moederschap aan de 
ambtenaar van de Burgerlijke 
stand. 

De erkenning van een kind kan 
gebeuren:
t voor de geboorte 
(er moet een doktersattest voor-
gelegd worden waaruit de zwan-
gerschap blijkt)

Voor te leggen stukken:
een geneeskundig attest (min-
stens zes maanden zwanger) en 
identiteitskaarten. 

t bij de aangifte van de ge-
boorte in de geboorteakte;

Hoe een kind erkennen? 

Energiezuinig bouwen
t ECOHUIS BOOM

In het Ecohuis komt vooral het 
thema ‘energiezuinig bouwen’ 
aan bod. Er is een permanente 
tentoonstelling uitgewerkt. 
Je vindt er info over recupera-
tiematerialen, strobalenmuren, 
leembepleistering, isolatiemate-
rialen, beglazing, fotovoltaïsche 
cellen, condensatieketels, regen-
waterrecuperatie en goedkope 
leningen en premies. 

In samenwerking met Kamp C 
kan er na afspraak tevens des-
kundig bouwadvies worden ver-
kregen rond duurzaam bouwen 
en verbouwen.

Ecohuis, ’t Kleibrood, ’s Heren-
baan 129 – 2850 Boom

t KAMP C

Kamp C is een provinciaal do-
mein van 10 ha groot dat een 
voortrekkersrol speelt op het ge-
bied van duurzame ontwikkeling 
in het algemeen met specifieke 
aandacht voor het thema duur-
zaam bouwen en wonen. Het 
domein is onderverdeeld in een 
infozone en bedrijvenzone. Een 
deel van het domein van Kamp C 
beslaat bovendien een natuurge-
bied met een educatief wandel-
pad over duurzaam bosbeheer.

Kamp C - De Basis 
Kamp C Zone 2 
2260 Westerlo
tel.: 014 27 96 50
fax: 014 27 96 69
e-mail: info@kampc.provant.be

Voor te leggen stukken:
aangifteformulier model 1 (beko-
men via het ziekenhuis of vroed-
vrouw) en  identiteitskaarten

t na de geboorte

De ambtenaar van de Burgerlijke 
stand van elke gemeente in Bel-
gië is bevoegd om een erkenning 
te ontvangen.

Bij een erkenning moet de moe-
der steeds aanwezig zijn om haar 
toestemming te geven. Een kind 
tussen 15 en 18 jaar oud moet 
samen met de moeder toestem-
ming geven. 
Vanaf de leeftijd van 18 jaar is 
enkel de toestemming van het 
kind vereist. De wetgeving om-
trent erkenning is complex. In-
formatie kan je krijgen bij de 
dienst Burgerzaken

Heel wat warmte die door ra-
diatoren geproduceerd wordt, 
gaat weer verloren via de bui-
tenmuren. Dit kan je voor een 
stuk verhinderen door het 
plaatsen van reflecterende ra-
diatorfolie.

Radiatorfolie is een soort alumini-
umfolie die je op de muur achter 
de radiotor kleeft. De folie kaatst 
de stralingswarmte terug, zodat 
er minder warmte door de mu-
ren verdwijnt. Radiatorfolie levert 
een rendementsverbetering op 
van minstens 5 à 10% per radi-
ator. Zo’n folie is vooral nodig als 
de aangrenzende ruimte niet ver-
warmd wordt (bijvoorbeeld een 
garage) of als de radiator tegen 
een buitenmuur is geplaatst.

t Wat kan je doen?

Plaats de folie achter alle radia-
toren die tegen een buitenmuur 
staan. Je kan de folie gewoon met 
een schaar op maat knippen. Met 
dubbelzijdige plakband plak je de 
folie achter de radiator op de muur 
vast. Je hoeft je radiator niet van 
de muur te halen om radiatorfolie 
te plakken.

t Waar en wat kan je kopen?

Radiatorfolie kan je kopen in de 
meeste doe het zelf-winkels. Je 
vindt ze verpakt op rol of in vel-
len. De kostprijs van radiatorfolie 
bedraagt ongeveer 5 tot 7 euro per 
rol van 3m op 50cm.

t Wist je dat…

Radiatorfolie weinig zin heeft als 
je convectoren hebt? Radiatorfolie 
reflecteert immers geen convec-
tiewarmte, enkel stralingswarmte. 
Radiatoren geven twee soorten 
warmte af:convectiewarmte (war-
me lucht) en stralingswarmte.

Radiatorfolie
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Elke handelingsbekwame 
meerderjarige of ontvoog-
de minderjarige, die zijn wil 
niet meer kan uiten, kan een 
schriftelijke verklaring afleg-
gen dat een arts euthanasie 
toepast. 

Op voorwaarde dat die arts con-
stateert dat de patiënt: 
t lijdt aan een ernstige en onge-
neeslijke, door ongeval of ziekte 
veroorzaakte aandoening 
t niet meer bij bewustzijn is 
t zijn/haar toestand onomkeer-
baar is

De vormvereisten van de wils-
verklaring 
Een wilsverklaring kan je op elk 
moment opstellen. Dat moet 
schriftelijk gebeuren tegenover 
twee meerderjarige getuigen, van 
wie er minstens één geen mate-
rieel belang heeft bij jouw over-
lijden. 

Degene die de verklaring af-
legt, de getuigen en de 
vertrouwensperso(o)n(en) moe-
ten de wilsverklaring dateren en 
ondertekenen.Met de wilsverkla-
ring wordt enkel rekening gehou-
den indien zij is opgesteld min-
der dan 5 jaar vóór het moment 
waarop betrokkene zijn wil niet 
meer kan uiten. 

Een meerderjarige, die geen ma-
terieel belang heeft, kan de wils-
verklaring opstellen wanneer de 
betrokkene niet blijvend in staat 
is de verklaring op te stellen. Die 
wilsverklaring vermeldt de reden 
en bevat in bijlage een medisch 
getuigschrift als bewijs van deze 
onbekwaamheid. 

Wanneer mag euthanasie wor-
den toegepast? 
De arts moet zich verzekeren dat 
de patiënt:

- meerderjarig of een ontvoogde 
minderjarige is die handelingsbe-
kwaam en bewust is op het ogen-
blik van zijn verzoek 
- zijn verzoek vrijwillig, overwo-
gen en herhaald is 
- zich in een medische uitzichtloze 
toestand bevindt van aanhoudend 
en ondraaglijk fysiek of psychisch 
lijden dat niet verzacht kan wor-
den en dat het gevolg is van een 
ernstige en ongeneeslijke aan-
doening

De geraadpleegde arts bekijkt het 
medisch dossier en onderzoekt 
de patiënt. Hij stelt verslag op en 
brengt de eventueel aangewezen 
vertrouwenspersoon op de hoog-
te. De geraadpleegde arts is onaf-
hankelijk tegenover de patiënt en 
de behandelende arts én bevoegd 
om de aandoening in kwestie te 
beoordelen.

Gevolgen?
Van een persoon die overlijdt ten 
gevolge van euthanasie wordt 
aangenomen dat hij/zij een na-
tuurlijke dood is gestorven. Dat is 
belangrijk voor de uitvoering van 
de overeenkomsten waarbij hij 
partij was.

Waar? 
De wilsverklaring kan je aange-
ven via een formulier dat je kan 
verkrijgen bij de Dienst Bevol-
king. Daar zal ook de registratie 
gebeuren.

Euthanasie
Gemiddeld gebruikt een Vla-
ming 136 liter water per dag. 
Hiervan benutten we zo’n 50 
liter voor onze persoonlijke 
hygiëne (douchen, baden). 
Het grootste deel daarvan is 
warm water. Als we daar ra-
tioneel mee omspringen, be-
sparen we dubbel: op water 
en op energie. Dat laatste 
levert de grootste financiële 
beloning op. Want water op-
warmen vergt heel wat ener-
gie.

Wat kan je doen?
Neem liever een korte douche 
met spaardouchekop dan een 
bad:
t In een groot bad gaat al snel 
180 liter water,zoveel als 18 em-
mers water.
t In een kleiner bad gaat ge-
middeld 120 liter water (12 em-
mers water).
t Tien minuten douchen met 
een spaardouchekop verbruikt 
50 à 80 liter water (5 à 8 em-
mers).
Tijdens het douchen met een ge-
wone douchekop verbruik je tot 
18 liter water per minuut. Met 
een spaardouchekop wordt die 
hoeveelheid beperkt tot 5 à 8 li-
ter water per minuut. Douchen 
met een spaardouchekop mengt 
lucht in de waterstraal. Op die 
manier merk je niet dat er min-
der water door de sproeier komt.

Hoeveel kan je besparen?
Een gemiddeld gezin bespaart 
met een spaardouchekop 10 m³ 
water of 37 euro per jaar. Plus 
ook nog een keer de energie die 
nodig is om het water op te war-
men: 45 m³ gas of 27 euro per 
jaar. Een gemiddeld gezin be-
spaart dus tot 60 euro per jaar 
terwijl je een spaardouchekop al 
kan kopen vanaf 5 à 10 euro. De 
investering kan je dus snel te-
rugverdienen. 

Spaardouchekop

De volgende gemeenteraad gaat 
door op dinsdag 20 mei om 20.00 
u. Iedereen is welkom om de zit-
ting bij te wonen in de Raadzaal 
van het AC in de Sint-Bernardus-
abdij. 

Volgende 
gemeenteraad
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De scholen van Hemiksem en Schelle deden opnieuw talrijk mee 
aan de wedstrijd van de jeugdboekenweek. Ditmaal rond de 
thema’s ‘Gevaar’ en ‘WO I’. Het resultaat mocht er weer zijn en 
daarom zijn alle werken op onze website (www.ivebic.be) te be-
wonderen. 

Het was moeilijk kiezen maar na een grondige jurering heeft de bib vol-
gende winnaars uitgekozen:

t 1C van De Klim
t 2A van de Vrije Basisschool Hemiksem
t 3W van de Sint-Lutgardis wijkschool
t 4A van de Sint-Lutgardis school
t 5B van de Vrije Basisschool Hemiksem
t Het 6de leerjaar van De Regenboog

Een dikke proficiat aan de winnaars en alle anderen voor jullie deelname.

Winnaars jeugdboekenweek 2014
Vanaf nu kan je in de bib een ta-
blet reserveren (aan de balie) om 
te surfen of gebruik te maken van 
Gopress Kiosk, Gopress Kranten-
archief en ons digitaal abonne-
ment op Test-Aankoop.

Tablets in bib

Vanaf 7 mei kunnen er via de bib 
e-boeken geleend worden. Je kan 
in de bib een e-boekenkaart ko-
pen voor 5 euro waarmee je 3 e-
boeken kan lenen, telkens voor 
een termijn van 4 weken (niet 
verlengbaar). Je hoeft de boeken 
niet allemaal tegelijk te activeren. 

Om de boeken te lenen ga je 
daarna simpelweg naar ‘mijn bi-
bliotheek’ waar je de boeken kan 
activeren. Er zullen in totaal 400 
titels aangeboden worden. Voor 
meer informatie kan je terecht in 
de bib.

E-boeken lenen

IveBiC zoekt begeleiders voor de Kinder- en jeugdjury (KJV)!
Ben je geïnteresseerd in kinderboeken? Ben je creatief en kan je 
wel wat met boeken? Ben je enthousiast en werk je graag met 
kinderen?

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden 
krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. In de bib komen ze om 
de vier weken samen in een leesgroep om op speelse wijze de boeken 
te beoordelen.

Wat houdt het vrijwilligerswerk concreet in?
t Je begeleidt één van de 6 leesgroepen, samen met een medewerker 
van de bib.
t Je leest 10 jeugdboeken tussen oktober 2014 en april 2015.
t Je komt in totaal 7 keer bij elkaar met de kinderen: 5x om de boeken 
te bespreken, 1x om te stemmen en 1x voor een algemeen slotfeest.
t Je sluit elke bijeenkomst af met een leuke activiteit (tekenen, knut-
selen, etc.).
t De bijeenkomsten gaan door in de bib, de dag en het tijdstip worden 
in samenspraak vastgelegd.
t Indien gewenst kunnen de voorbereidingen in de bib gebeuren. Het 
nodige materiaal wordt door de bib ter beschikking gesteld. 

Wat wordt er van jou verwacht?
-Enthousiasme en creativiteit
-Enige ervaring met kinderen begeleiden

Interesse? Stuur dan voor eind mei een mail naar zainab.elyacoubi@
ivebic.be of bel naar het nummer 03 288 27 40. 

Gezocht: begeleiders kinder-en jeugd-
jury (KJV)

Omdat het vorig jaar zo lekker 
was, willen wij ook dit jaar de 
mensen trakteren op een bol-
letje ijs. 

De ijskar zal weer voor de deur 
staan. Op woensdagnamiddag 25 
juni, tussen 14 en 17 uur kunnen 
alle passanten aan de balie van 
de bib een bonnetje halen voor 
een gratis ijsje. Aanbod zolang de 
voorraad strekt.

Start 
zomervakantie
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Cultuur & Informatie

In samenwerking met de Thomas More hogeschool bevraagt de 
gemeente Hemiksem via een enquête momenteel de inwoners 
van Hemiksem over de verschillende communicatiemiddelen 
waarover de gemeente beschikt. Bedoeling is om een beter in-
zicht te krijgen via welke kanalen we jullie bereiken en hoe in-
woners van Hemiksem dit ervaren. 

De enquête loopt nog tot 18 mei. Het vraagt letterlijk maar 5 minuten 
van je tijd om de volledige enquête in te vullen. Voor de gemeente is de 
informatie van grote waarde omdat we zo onze communicatie verder af 
kunnen stemmen op jullie noden.

Je kan de enquête online invullen via de link die je op onze website terug 
kan vinden.  

Op dinsdag 13 mei kan je de enquête ook schriftelijk in komen vullen aan 
het onthaal van het Administratief Centrum in de Sint-Bernardusabdij. 
Dit tussen 09.00 u. en 12.00 u. en 14.00 u. en 16.00 u. 

Enquête communicatie

In juni brengt de bib voor de 
2e keer een tentoonstelling 
van vzw GRIP over handicaps. 

De cartoons zijn een selectie uit 
een wedstrijd georganiseerd naar 
aanleiding van het VN-verdrag 
over de Rechten van Personen 
met een handicap. Door ons op 
een andere manier naar deze 
tentoonstelling te laten kijken, 
streeft de vzw gelijke rechten en 
kansen na voor personen met een 
handicap.

Van 2 juni t.e.m. 25 juni 2014, 
tijdens de openingsuren van 
de bib. Toegang is gratis.

Cartoon-
tentoonstelling

Het gemeentebestuur wil de 
detailhandel  in Hemiksem 
ondersteunen. Om een toe-
komstvisie te ontwikkelen 
doen we daarom graag beroep 
op de ondernemers in onze 
gemeente. 

Het gemeentebestuur nodigt han-
delaars uit om op 29 april mee te 
werken aan een analyse van het 
huidige beleid. Bij de opmaak van 
de analyse en lange termijnvisie 
kunnen we rekenen op de on-
dersteuning van  een detailhan-
delscoach. De vergadering vindt 
plaats op dinsdag 29 april  om 
19.30 u. in de Scheldezaal van 
het Administratief Centrum (Sint-
Bernardusabdij) . 

Wij vragen om je aanwezig-
heid te bevestigen via e-mail 
hanneli.ribbers@hemiksem.be 
of telefoon 03 288 26 53.

Vergadering 
ondernemers

Vorming: Rupelkransje op 
woensdag 7 mei

Viltapplicatie op kussen
Tijdens deze workshop gaan we een 
kussen met viltapplicatie maken. 
Eerst gaan we op een stuk afgewerk-
te stof een viltapplicatie aanbren-
gen met borduurgaren. We voorzien 
een aantal uitgewerkte voorbeelden 
maar je mag ook je eigen idee uit-
werken. Daarna mag iedereen het 
kussen zelf in elkaar stikken op de 
naaimachine. 

Wij zorgen voor het materiaal: op 
maat gesneden en afgewerkte stuk-
ken stof, binnenkussen, vilt, bor-
duurgaren, extra versiering, naai-
machines. Wil je liever op je eigen 
naaimachine werken? Dat kan: 
breng je machine gewoon mee. 
Maximum 15 deelnemers.

Praktisch:
Locatie: bibliotheek Hemiksem-
Schelle, Heuvelstraat 111-117, 
Hemiksem
Tijdstip: 19.30 u. tot 22.00 u.

Rupelkransje

Foto kussen?

Deelnameprijs: 
- €10
- €8 (inwoners Schelle/Hemik-
sem) + €10 materiaalkost

Inschrijven: 
- Cultuurdienst, gemeentehuis 
Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle, 
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 
- Bibliotheek, 03 288 27 40
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Op zondag 25 mei 
gaan we met z’n  
allen weer naar de 
stembus. Zowel  
nationaal als voor 
onze gemeente  
worden het ‘histori-
sche verkiezingen’. 

Enerzijds kiezen we voor 
het eerst op dezelfde 
dag voor 3 verschillen-
de parlementen: zowel 
voor het Europees, het 
federaal (Belgische) als 
het Vlaams parlement.

Anderzijds zal de stem-
busgang in Hemiksem 
voor het eerst doorgaan 
in het Depot Deluxe aan 
de Nijverheidsstraat 
27. De stemming wordt  
georganiseerd van 
08.00 u. tot 16.00 u.

Kiezers die niet  
kunnen deenemen  
aan de verkiezin-
gen kunnen zich laten  
verontschuldigen of een 
volmacht geven. Hoe 
dat precies werkt lees je 
op pagina 10. 

Om alles vlot te laten 
verlopen geven we jullie 
hierbij een plattegrond 
mee van het Depot  
Deluxe waarop de  
in- en uitgang en de  
verschillende kies- 
bureaus zijn aangeduid. 

Verkiezingen zondag 25 mei 2014

PARKING

INGANG
KIES-
BUREAUS
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Om de verkiezingsdag ook in de omgeving van het Depot Deluxe zo vlot mogelijk te laten ver-
lopen gelden er enkele speciale richtlijnen in verband met mobiliteit en parkeren. 

t We roepen iedereen op om -indien mogelijk- met de fiets of te voet naar het stembureau te 
komen. Dat is veiliger, sneller en beter voor het milieu. 

t Aan Depot Deluxe zijn er slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Daarom 
worden ook de parkings van Bekaert en OKAY open gesteld voor kiezers. 

t Wanneer jij je stem uit komt brengen, kom je binnen langs de inrit van de parking voor De-
pot Deluxe. Na de stemming verlaat je het Depot via de uitrit van de Sint-Bernardusabdij. Het 
bijgevoegde kaartje geeft dit weer. 

Verkiezingen zondag 25 mei 2014
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GortesJe stem bij volmacht uit laten brengen
In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je-
zelf, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezin-
gen niet naar het stembureau kan begeven om er je stem uit te 
brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht 
te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen kan je een volmacht verlenen?
t Wegens ziekte of gebrekkigheid:
Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
t Om beroeps- of dienstredenen:
Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven 
wordt door je werkgever.
t Om studieredenen:
Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instel-
ling waar je les volgt.
t Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie.
De vakantie wordt gecontroleerd op basis van de nodige bewijsstuk-
ken. Wanneer je een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen moet de 
betrokkene een verklaring op eer geven.
t Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, markt-
kramer of kermisreiziger, wanneer je niet vrij bent te gaan en staan 
waar je wil of omwille van je geloofsovertuiging.

Wie kan je aanwijzen?
Je kan jouw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag 
slechts één volmacht hebben. Hij of zij zal wel moeten stemmen in het 
stembureau waar jij als volmachtgever normaal had gestemd.
Let op! Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en 
geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aan-
duiden als gevolmachtigde. Zij mogen immers niet voor de verkiezing 
van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement kiezen. 

Wat moet je als volmachtgever doen?
Als volmachtgever moet je eerst het formulier invullen. Het volmacht-
formulier kan je terugvinden op de gemeentelijke website onder dienst 
Burgerzaken. Je kan het ook ophalen op het Administratief Centrum 
bij de dienst burgerzaken. 
In alle gevallen kan je een volmacht geven tot op de dag van de 
verkiezingen. Enkel wanneer je op vakantie vertrekt, moet je de vol-
macht minstens 1 dag op voorhand geven.

Wat moet de volmacht-drager doen?
De volmachtdrager stemt voor jou in het stembureau van de vol-
machtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende 
documenten bij zich hebben:
t het ingevuld en ondertekend volmacht-formulier
t het bijbehorend attest
t zijn eigen oproepingsbrief
t zijn eigen identiteitskaart

Het kan voor de drager van de volmacht nuttig zijn dat hij beschikt 
over jouw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.

Fonds 
Arbeidsongevallen

Heb jij, je partner, familielid 
of vriend(in) een arbeidson-
geval gehad? Heb je hulp no-
dig of heb je er vragen over? 
Dan staat er steeds een soci-
aal assistent(e) van het Fonds 
voor Arbeidsongevallen voor je 
klaar!

Zowel in Antwerpen als Mechelen 
kan je voor meer informatie te-
recht op één van de zitdagen:

t Antwerpen:
Maritiem Huis, Olijftakstraat 7-13
Tel: 03 220 75 27
Elke vrijdagvoormiddag van 9 tot 
12 uur. 
(In juli en augustus slechts 1 vrij-
dag per maand.)

t Mechelen: 
Het Huis van de Mechelaar, Reu-
zenstraat 1
Tel: 015 29 78 93
Elke tweede maandagvoormiddag 
van de maand van 10.30 u. tot 
12.30 u.
(Niet in juli en augustus.)

Tijdens de zomermaanden zijn er 
minder zitdagen, voor meer inlich-
tingen hierover kan je terecht op 
het nummer 02 506 84 72 of www.
fao.fgov.be. 
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Oude stookolietanks vormen een bedreiging voor het milieu. 
Zeker als ze in de grond liggen te roesten, vaak nog met olie 
erin. 

Om jouw te helpen, hebben IGEAN en de gemeente de handen in 
elkaar geslagen. IGEAN is in 2007 op zoek gegaan naar een erkende 
firma die tegen de meest voordelige voorwaarden je oude stookolie-
tank saneert. De firma Mourik uit Antwerpen kon daarbij de beste 
voorwaarden voorleggen. Hierdoor kan de gemeente Hemiksem aan 
haar inwoners deze gemeenschappelijke actie aanbieden.

Hoe werkt het?
1. Stel je kandidaat bij IGEAN voor het Project Tankslag (telefonisch 
of via milieu@igean.be).
2. Als geïnteresseerde krijg je een invulformulier toegestuurd. Dit for-
mulier kan je ook terugvinden op www.igean.be onder “Nieuws”.
3. Via de post of per e-mail bezorg je het invulformulier aan IGEAN.
4. Met de informatie van het invulformulier maken we een order op, 
dat je bij Mourik moet indienen om de werken definitief aan te vragen.
5. De oude stookolietank wordt door Mourik geopend, geledigd en 
gereinigd en verwijderd of opgevuld.

De kostprijs kan gedrukt worden en niet elke burger moet zelf de hele 
administratieve procedure doorlopen. Je kan via het invulformulier 
inschrijven bij IGEAN tot 15 juni 2014.
De order die je na inschrijving ontvangt dien je uiterlijk tegen 30 juni 
2014 te bezorgen aan Mourik. Daarna wordt een planning opgemaakt, 
waarbij de eerste tanks vanaf september gesaneerd kunnen worden. .

Interesse om deel te nemen? Vul dan het formulier in of geef jouw 
naam en adres door aan IGEAN. Heb je nog vragen, neem dan contact 
op met Peter Vernimmen van IGEAN milieu & veiligheid, Doornaard-
straat 60, 2160 Wommelgem (tel. 03 350 08 29 of milieu@igean.be , 
met vermelding van “Tankslag 2014”).

GortesOude stookolietanks: wij pakken ze aan!Alcohol hoeft niet 
het einde te zijn!

AA, waarvoor staan deze twee 
geheimzinnige letters?

AA staat voor ‘Anonieme Alcoho-
listen’. Zij staat open voor elke 
vrouw en man die niet ten onder 
wil gaan aan de lichamelijke en 
mentale afhankelijkheid van alco-
hol. Alcoholisme is een verslaving, 
doch tegelijkertijd een ziekte die 
verholpen kan worden.

Anonieme alcoholisten is een zelf-
hulpgroep van mannen en vrou-
wen die hun ervaring, kracht en 
hoop met elkaar delen om hun 
gemeenschappelijk probleem op 
te lossen en anderen te helpen bij 
het herstel van hun alcoholisme.
De enige vereiste voor lidmaat-
schap is het verlangen om op te 
houden met drinken. 
Voor de AA moet er geen lidgeld 
betaald worden. De AA zijn ook 
niet gebonden aan een sekte, ge-
nootschap, politieke partij, orga-
nisatie of instelling, mengen zich 
niet in geschillen en steunen of be-
strijden geen enkel doel. 

Het hoofddoel is: “Nuchter blij-
ven en andere alcoholisten helpen 
nuchterheid te bereiken.”

In AA Vlaanderen zijn er 9.000 AA-
leden die wekelijks de keuze heb-
ben tussen 400 vergaderingen, 
ook in jouw omgeving. Laat je dus 
niet tegenhouden beroep te doen 
op AA met de gedachte dat je de 
enige bent die met een alcoholpro-
bleem te kampen heeft.

Plaatselijke informatie bij:

t info@aavlaanderen.org tel: 03 
239 14 15 (hulpverlening 24/24 – 
7d./7)
t www.aavlaanderen.org

GortesPraatcafé Dementie Rupelstreek

Informatie & OCMW

Het ‘Praatcafé Dementie Ru-
pelstreek’ is een samenwer-
king tussen de OCMW’s van 
Aartselaar, Boom, Niel, Schel-
le, Rumst en Hemiksem. Daar-
naast werken ook diverse 
woonzorgcentra waaronder 
Hoghe Cluyse, de Vlaamse Alz-
heimerliga en het Regionaal 
Expertisecentrum Dementie 
Orion mee aan het project. 

Op dinsdag 27 mei gaat tussen 
19.30 u. en 21.30 u. ‘Project Ver-

mist’ door in WZC Hoghe Cluyse 
(Bouwerijstraat 50 in Hemiksem). 
De deuren van het praatcafé gaan 
om 19.00 u. open en de toegang 
is gratis. Inschrijven is niet nodig 
en je krijgt ook een gratis drankje 
aangeboden. 

Voor alle vragen in verband met 
het praatcafé -ook voor proble-
men over vervoer of oppas- kan 
je terecht op het gratis telefoon-
nummer voor Dementieadvies van 
IMSIR: 0800 20 775. 
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GortesInvullen belastingaangiften Sluitingsdagen
t AC en Gemeentemagazijn
 - donderdag 1 mei
 - vrijdag 2 mei
 - donderdag 29 mei
 - vrijdag 30 mei

t BKO ‘t Merelhofke
 - donderdag 1 mei
 - donderdag 29 mei
 - vrijdag 30 mei

t Bibliotheek
 - donderdag 1 mei
 - donderdag 29 mei

t zwembad
 - donderdag 1 mei
 - vrijdag 2 mei
 - donderdag 29 mei
 - vrijdag 30 mei

t containerpark
 - donderdag 1 mei
 - donderdag 29 mei

Ook dit jaar zal er weer een speciale zitdag doorgaan 
in Hemiksem om mensen die dat willen te helpen bij 
hun belastingaangifte. Op 20 mei tussen 09.00 u. en 
12.00 u. en 12.30 u. en 15.00 u. kan je daarvoor te-
recht in de raadzaal van het Administratief Centrum. 
Ook in het belastingkantoor van Boom kan je de ko-
mende maanden terecht: 

t Belastingkantoor Boom 
     Jozef van Cleemputplein 7

Mei : 9 tot 12 uur
Juni : 9 tot 15 uur
Behoudens feestdagen

t Zitdag op dinsdag 20 mei 2014
van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 12.30 u. tot 15.00 
u.
Administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1 te 
Hemiksem

Niet vergeten mee te brengen:
- loonfiches van het jaar 2013 en fiche verlofgeld
- fiche ontvangen vergoedingen wegens beroepsziekten, 
  werkloosheid, van ziekte en invaliditeit, werkongevallen, etc.
- fiche pensioenen, renten of gelijkaardige toekenningen
- aanslagbiljetten onroerende voorheffing jaar 2013
- bewijzen van verhuringen van onroerende goederen
- kwijtschriften van betaalde levensverzekeringen
- rekeninguittreksels van hypothecaire leningen
- attesten van afsluiten lening of levensverzekering, 
  eerste jaar
- bewijsstukken van spaargelden en kapitalen
- bewijsstukken van betaalde uitkeringen tot onderhoud, 
  giften, betaalde erfpacht, bewijzen van aankoop van 
  aandelen of deelbewijzen in Belgische vennootschappen 
  waarin je werknemer bent
- bewijs van voorafbetaling van belasting
- bewijs van het derdeleeftijd- of pensioensparen
- bewijs van uitgaven voor opvang van kinderen jonger 
  dan 12 jaar
- eventueel gedetailleerde opgave van je beroepskosten
- fotokopie van factuur en betalingsbewijs m.b.t. energie
  besparende uitgaven
- attesten van PWA-cheques en/of dienstencheques
- eventueel andere bewijsstukken van jouw inkomsten en   
  uitgaven over het jaar 2013

Ben jij geboeid door het milieu en wil jij 
er jezelf voor inzetten? Geef je dan op 
als kandidaat lid van de Milieuraad van 
Hemiksem!

De milieuraad adviseert het gemeentebe-
stuur o.a. bij vergunningsaanvragen en het 
beheer van groene plekjes in de gemeente. 
De raad neemt ook initiatieven om het mi-
lieubewustzijn te ontwikkelen (films, excur-
sies, open milieuraad, opruimacties,…).

Stuur je naam, adres en motivering 
voor 31 mei naar:
Sven Van Gyseghem, Sint-Bernardusab-
dij 1, 2620 Hemiksem of per mail naar  
sven.vangyseghem@hemiksem.be

Milieuraad zoekt leden
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 Week van 28 april

maandag UNO-laan (onpare zijde), Kerkstraat, Ketinglei 
dinsdag Kerkeneinde (deel 2), Assestraat, Lindelei tot K. De  
  Backerstraat, K. De Backerstraat
woensdag Beukenlaan, Acacialaan, Kastanjelaan, Parklaan, Plataan-  
  laan, Meidoornlaan, Gemeenteplaats, J. Sanderslaan & park
donderdag UNO-laan(pare zijde), Eikenlaan, Van Dijcklaan, Rode- 
  Kruisplein, Rubenslaan, Frans Blocklaan 

 Week van 5 mei:

maandag Arendweg, Varenstraat, Lelielaan, Rietweg 
disnsdag Monnikenhoflaan, Hoofdboslaan, Asterlaan, Tulpenlaan,  
  Moerelei vanaf Tulpenlaan, Leemweg, Mastbosweg, Kla- 
  verweg 
woensdag Moerelei tot Tulpenlaan, Begoniaweg, Azaleaweg, Kro-
  kusweg, Irisweg, Landbouwweg, Groenenhoekweg,  
  Koekoekweg, Valkenisseweg, Gemeenteplaats
donderdag E. Creadolaan, Jan Van der Aalaan, Fr. Huysmanslaan, 
  Louis De Schepperlaan, J. De Grooflaan, E.Vannuffellaan, 
  Tuitboslei

 Week van 12 mei:

maandag Heiligstraat
dinsdag Lindelei vanaf K.De Backerstraat, Notelaarstraat,   
  Wijngelagweg, Strepeweg, Halfbunderweg 
woensdag De Bosschaertlei, Charlottalei, D.Coppenstraat, Bareel- 
  straat,  Gemeenteplaats  
donderdag Abdijstraat, Statieplaats, Statiestraat, Delvauxstraat,  
  Saunierlei, Pompstraat, Wouwerstraat

 Week van 19 mei

maandag Schelleakker, Oxfordstraat, Akkerstraat, Advocaat-  
  straat,  Steenbakkerijstraat  
dinsdag Titanstraat, Herbekestraat, Terlochtweg, Heemsdaal 
  straat , Antwerpse Steenweg, Callebeekstraat, Schelde- 
  boord, Scheldestraat  
woensdag Nijverheidstraat (AC & Depot), Hoogstraat,  Kruishoeve 
  wijk, Depotstraat, Gemeenteplaats, R. Lauwerslaan,  
  A. Vervlietlaan, Jos De Hondtlaan, Molendreef  
donderdag St-Bernardsesteenweg, Heuvelstraat, Provinciale Steen- 
  weg, Antwerpsesteenweg, Bredestraat

 Week van 26 mei
dinsdag Bouwerijstraat, Omgeving Watertoren, Sterrelaan, Klei- 
  daallaan, Kerkeneinde (deel 1)  
woensdag Lijsterlaan, Merellaan, Berkenlaan, Zinkvallaan, Essen- 
  laan, Gemeenteplaats, school Jan Sanderslaan 
donderdag Sportcentrum, Nieuw dreef, Atletiekstraat, Europalaan,  
  G. Gilliotstraat, Bos-, Nieuw- en Schuttershofstraat 

* De planning kan steeds wijzigen omwille van weersomstandigheden
of technische problemen. Hou rekening met de parkeerborden!

GortesPlanning* straatvegen mei

mei 2014

Informatie

t Restafval en GFT+

 - woensdag 7 mei
 - woensdag 14 mei
 - woensdag 21 mei
 - woensdag 28 mei

t PMD 

 - woendag 14 mei
 - woensdag 28 mei

t Papier en karton

 - vrijdag 16 mei

t KGA
De ophaling gaat door op vrijdag 
2 en zaterdag 3 mei.

- Vrijdag 2 mei
Gemeentemagazijn, Georges 
Gilliotstraat  
13.00 u. - 14.00 u. 
hoek Scheldestraat / 
Heuvelstraat 
14.15 u. - 15.15 u. 
hoek Bareelstraat / 
D. Coppensstraat 
15.30 u. - 16.30 u. 
hoek Krokusweg / Irisweg  
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Heiligstraat / Varenstraat 
18.00 u. - 19.00 u.

- Zaterdag 3 mei
hoek UNO-laan / Eikenlaan 
13.00 u. - 14.00 u.
hoek Wijngelagweg / 
Lindelei 
14.15 u. - 15.15 u.
hoek Kleidaallaan / 
Berkenlaan 15.30 u. - 16.30 u.
hoek Nijverheidsstraat / 
St.- Bernardsesteenweg
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Acacialaan / Parklaan 
18.00 u. - 19.00 u.

Leefmilieu
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Meimaand, milieumaand!
De mens leeft in de natuur en van de natuur. In de maand mei organiseert de milieuraad van 
Hemiksem 3 activiteiten: de workshop ‘Praktische minimoestuin’, de filmvoorstelling ‘More 
than Honey’ en een bezoek aan de energieplantage ‘Popfull’ in Lochristi. De inschrijvingspe-
riode voor de workshop is reeds voorbij, maar voor de film en het  bezoek kan je nog steeds 
inschrijven. 

t FILMVERTONING – MORE THAN HONEY
Maandag 12 mei – 20.00 u. – Gemeentehuis Schelle

Een gemeenschappelijk initiatief van de Milieuraad Hemiksem en de Minaraad Schelle i.s.m. IveBiC

“Als de bijen uitsterven, zal vier jaar later ook de mens uitsterven” - Albert Einstein

Op 12 mei kan je komen kijken naar de intrigerende documentaire ‘More than honey’. Regisseur Marcus 
Imhoof onderzoekt de verontrustende bijensterfte op aarde en brengt hiervoor een bezoekje aan een tra-
ditionele imker in Zwitserland en een industriële imker in Amerika. Twee uitersten die op een zeer uiteen-
lopende manieren omgaan met bijen. Is de mens de reden van deze bijensterfte? Industrialisering wordt 
alsmaar groter en de gevolgen voor de natuur, de mens en de bijen kunnen groot zijn. Dat is waar deze 
film om draait: meer dan honing. Hoe groot is de invloed van de mens op de natuur en zal de natuur zich 
verzetten? Op zoek naar antwoorden en verklaringen neemt Marcus Imhoof je in zijn documentaire mee 
op een fascinerende reis naar de betoverende wereld van de bijen.

De inleiding zal gegeven worden door Francis Mertens, voorzitter Minaraad Schelle. Na de film kan je ge-
nieten van een honinghapje en –drankje van de Sint Ambrosiusgilde uit Bornem.

Praktisch: Prijs: gratis
  Inschrijven:  voor 9 mei 2014 // cultuur@ivebic.be of 03 871 98 24 
  Maximum aantal deelnemers: 60 plaatsen
  Info:  www.ivebic.be

mei 2014

Gortes10 mei: Opruimactie Callebeekbos
Op 10 mei organiseert de gemeente Hemiksem een grote opruimactie in het Callebeekbos. 
Daarvoor rekenen we ook op jou! 

Hemiksem ontving een subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het project Schel-
dehelden. De eerste stap in het project Callebeekbos is een grote opruimactie waarbij het volledige Cal-
lebeekbos, gelegen tussen de Callebeek- en Scheldestraat, opgeruimd wordt. 

Voor heel wat inwoners van Hemiksem is het Callebeekbos onbekend terrein. Het is vaak ook niet duide-
lijk of het bos publiek toegankelijk is. Door de opruimactie slaan we echter twee vliegen in één klap: we 
ruimen dit mooie stuk natuur op én brengen het Callebeekbos onder de aandacht van het grote publiek. 
Na de opruimactie kan de heraanleg van start gaan. Aarzel dus niet en steek op 10 mei samen met ons 
de handen uit de mouwen!

Verzamelen doen we op zaterdag 10 mei om 13.00 u. aan het voetbalpleintje in de Callebeekstraat. Per 
deelnemer voorzien we samen met Oxfam Wereldwinkel twee drankjes en een hapje. We vragen om 
vooraf in te schrjven. Dit doe je door een e-mail te sturen naar sven.vangyseghem@hemiksem.be. 

Wanneer? zaterdag 10 mei van 13.00 u. – 17.00 u.
Wat breng je mee? werkkledij of kledij die vuil mag worden, de gemeente voorziet gepaste werkhand-
schoenen

Informatie
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Vergeet ook niet 2 pasfoto’s mee 
te brengen voor je voorlopig 
rijbewijs!

Info: www.mobilit.fgov.be  

meer info op www.hemiksem.be
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t Geleid bezoek aan de 
experimentele energie- 
plantage POPFULL in  
Lochristi. Zaterdagvoormid-
dag 17 mei

Een initiatief van de Milieuraad 
van Hemiksem
“Als planten ophouden met fo-
tosynthese is een jaar later de 
mens dood” – algemene kennis.

Het omzetten van zonlicht in 
bruikbare energie door planten is 
de basis van het leven op aarde. 
Niet alleen onze voeding maar 
ook het grootste deel van ons  
energieverbruik, berust op die  
fotosynthese van planten. In de 
strijd tegen de opwarming van de 
aarde heeft de industrie recent 
bio-ethanol en andere bio-brand-
stoffen op de markt gebracht. 
Die staan echter bloot aan kritiek 
omdat zij aangemaakt worden op  
basis van voedingsmiddelen.
De onderzoeksgroep Planten-
ecologie van de Universiteit  
Antwerpen onderzoekt al meerde-
re jaren of populieren een goed en 
haalbaar alternatief zijn als basis 
voor energieproductie en doet dit 
o.a. in een plantage in Lochristi.
De Milieuraad nodigt je uit om de 
proeftuin van de toekomst te be-
zoeken. .

Praktisch:
Prijs: 3 euro
Inschrijven:  voor zaterdag 10 mei 
in de bibliotheek van Hemiksem, 
maximum aantal deelnemers: 30
Vertrek: om 9 uur, op de Gemeen-
teplaats, bezoek start om 10 uur 
en duurt 1 tot 1,5 uur.  
Bij vochtig weer voorzie je best 
regenjas en laarzen.
Info:  Sven Van Gyseghem;  
Technische dienst Hemiksem;   
tel 03 288 26 63

GortesMeimaand, milieu-
maand (vervolg)

mei 2014

Naast de speelpleinwerking kunnen jongeren zich tijdens de zo-
mer ook uitleven tijdens de sportkampen. Ben jij klaar voor de 
leukste sportkampen in Hemiksem en omgeving? Inschrijven 
kan net zoals voor de speelpleinwerking vanaf 12 mei. 

t Kamp ‘Sportjungle en zwemparadijs’
7 t.e.m. 10 juli - 9 tot 12 uur – van 5 tot 6 jaar – Sportcentrum Atle-
tiekstraat Hemiksem 

t Kamp ‘Amerikaanse sporten’
28 juli t.e.m. 1 augustus - 9 tot 16 uur – voor  8 tot  14 jaar - Sport-
complex Scherpenstein Schelle

t Kamp ‘Danskamp’
4 t.e.m. 8 augustus - 9 tot 16 uur – voor 8 tot 18 jaar - Sportcomplex 
Scherpenstein Schelle

t Kamp ‘Sportmix’
18 t.e.m. 22 augustus – 9 tot 16 uur – voor 8 tot 14 jaar – Sportcen-
trum Atletiekstraat Hemiksem

t Kamp 'Watersport’ sportregio Rivierenland 
Verschillende kampen tussen 30 juni en 15 aug. - voor 10 tot 18 jaar
Meer info bij de vrijetijdsdienst: www.jeugddiensthemiksem.be 
inge@hemiksem.be of 03 288 26 58

Sportkampen zomer 2014

Vanaf maandag 5 mei kan je op de Finse piste terecht voor Start 
& Run! Gedurende 10 weken werk je in groep aan je conditie: 
op maandag en vrijdag kan je genieten van een begeleide loop-
sessie en één keer per week ga je individueel lopen.  De lessen-
reeks richt zich op de beginnende loper. 

Waar en wanneer: Op maandag en vrijdag om 18.30 u. vanaf 5 mei 
tot en met 11 juli aan de Finse piste
Prijs: € 10
Inschrijvingen en info: inge@hemiksem.be, 03 288 26 58

Start & Run - Op naar de 5 km!

Op 30 september en 1 oktober kunnen 50-plussers deelnemen 
aan de Senior Games in Blankenberge: beoefen samen je favo-
riete sport of maak kennis met een nieuwe sport tijdens een 
initiatie.  Op het programma staat een recreatieprogramma in 
een 45-tal sporttakken en recreatieve competities in een vijftal 
sporten. Deze sportieve dag wordt muzikaal afgesloten. 

Vervoer: dinsdag 30 september is er busvervoer vanuit Hemiksem
Inschrijven: mogelijk vanaf 6 mei via Bloso. Voor inschrijvingen kan 
je ook terecht bij de seniorenverenigingen S-sport en Okra. 
Meer info: www.jeugddiensthemiksem.be

Senior Games Blankenberge

Informatie & Vrije tijd
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Vrije tijd

 

Goed nieuws, de zomer is 
in zicht en de speelpleinen 
komen er weer snel aan! 

Dit jaar zullen er vanaf  maandag 
30 juni tot en met 22 augustus 
20 monitoren klaar staan om ie-
dereen van de lagere school een 
fantastische zomervakantie te be-
zorgen. 

Dit jaar zullen de speelpleinen aan 
Depot Deluxe plaatsvinden! Een 
nieuwe locatie, dus veel nieuwe 
leuke dingen te ontdekken.

Eind april kregen alle lagere 
schoolkinderen uit Hemiksem een 
programmaboekje mee van de juf 
of meester. Ook jongeren die in 
Hemiksem wonen maar hier niet 
naar school gaan zijn meer dan 
welkom op ons speelplein. Het 
programmaboekje kan je terug-
vinden en downloaden op 

Op zaterdag 28 juni 2014 or-
ganiseren de vrijetijdsdien-
sten van Hemiksem en Schelle 
een Sleep In! 

Wat moet je jezelf daarbij voor-
stellen? 

Kinderen van 6 tot 12 jaar kun-
nen naar de vertelvoorstelling ‘De 
Heksen’ komen kijken, een angst-
wekkend leuke en muzikale ver-
telvoorstelling naar de bestseller 
van Roald Dahl.

In deze splinternieuwe vertel-
voorstelling maken we kennis 
met zo’n enge ‘Heksen-dames’. 
Maar ook met Jonas, een jongetje 
die opgroeit bij zijn geliefde oma. 
En Oma die weet wel één en an-
der over de heksen, over hun bij-

Speelpleinwerking 2014 

Sleep In met muzikale voorstelling “De Heksen”

www.hemiksem.be. 
Wat staat er allemaal op het 
programma hoor ik je den-
ken? 

Een bezoek aan De Zoo, Mega 
Speelstad, Hidrodoe, Technopo-
lis, de kinderboerderij, De Schor-
re, Klimzaal Blok... 

Er komt een echte striptekenaar 
een  workshops striptekenen ge-
ven, we gaan lekker zwemmen 
en naar de bibliotheek .  

Korom vooral weer veel knut-
selen, spelen, sporten, lachen, 
zwemmen en alles wat een leuke 
vakantie nodig heeft!

Vanaf dit jaar organiseren we ook 
verschillende sportkampen. Je 
kan meer informatie vinden over 
deze sportkampen op pagina 15.
Je kan inschrijven tussen 12 

mei en 30 mei 2014. Je kan op 
2 manieren inschrijven: online 
via (www.hemiksem.be) of bij 
de vrijetijdsdienstdienst tijdens 
de openingsuren van de dienst.  
 
Het aantal plaatsen per dag is be-
perkt, niet wachten tot de laatste 
dag is dus zeker de boodschap! 
Uiteraard kan er na deze 2 weken 
nog ingeschreven worden voor 
de activiteiten die nog niet volzet 
zijn. 

Hopelijk mogen we veel blije ge-
zichtjes verwelkomen tijdens de 
zomervakantie en maken we er 
zoals elk jaar weer een toffe boel 
van!

Voor meer informatie kan je 
steeds terecht bij de vrije-
tijdsdienst
 
Yves.peeters@hemiksem.be 
of 03 288 26 56. 

eenkomsten en de macht van de 
Grote Opperheks. Als ze beiden 
op vakantie naar zee vertrekken, 
merken ze iets bijzonders in hun 
hotel: heel veel dames, heel veel 
bizarre dames, ... Wat blijkt ? Net 
op dat moment houden alle hek-
sen hun jaarlijkse bijeenkomst in 
het hotel.

Wat volgt is een spannend ver-
haal over hoe Jonas samen met 
zijn Oma en zijn nieuwe vriend 
Bruno de heksen te lijf gaan. Hoe 
dat afloopt, kan je zelf komen be-
leven in dit bijzonder verhaal vol 
spanning, ontroering, muziek en 
natuurlijk de nodige dosis humor.

De voorstelling begint om 19.00u 
in de turnzaal van GBS ‘De Klim’, 
afspraak daar om 18.45u. Na de 

voorstelling volgt een slaapfeest-
je, de ochtend erna genieten we 
samen  gezellig van een lekker 
ontbijt. Om 9.00u worden de kin-
deren terug opgehaald.

De voorstelling is gratis, de sleep 
in kost € 2,00.

Inschrijven is verplicht en  
kan bij de vrijetijdsdienst, 
Ellen.huysmans@hemiksem.be
03 288 26 57


