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Geslaagde start voor nieuwjaarsdrink

Luc Bouckaert
Burgemeester

De allereerste nieuwjaarsdrink voor de inwoners van onze 
gemeente op 12 januari bleek een groot succes. Heel wat 
mensen vonden de weg naar het Depot Deluxe om er in een 
gezellige sfeer het jaar in te zetten. Volgend jaar zal er zeker 
een vervolg komen en dit op zondag 11 januari 2015. Hou 
deze datum alvast vrij in je agenda!

Ondanks alle oproepen door politie en gemeente, is er op oudejaars-
nacht toch vuurwerk afgestoken zonder vergunning. Helaas heeft dit 
op sommige plaatsen geleid tot schade aan voertuigen en woningen. 
Ook op het einde van dit jaar zal je een vergunning nodig hebben 
om  vuurwerk af te steken. Koop in geen geval vuurwerk aan zolang 
je geen vergunning op zak hebt. 

Vanaf 1 februari zal de openbare verlichting in onze gemeente tus-
sen 23 en 5 uur op verschillende plaatsen gedoofd worden. Je leest 
alles hierover op pagina 12 van dit informatieblad. 

Begin maart starten er grondige werken in de Depotstraat. Zowel 
onder- als bovengronds zal deze straat van gevel tot gevel aange-
pakt worden. De buurtbewoners ontvangen nog een brief met alle 
informatie over deze werken. 

De gemeentediensten leveren grote inspanningen om straten en 
pleinen proper te houden. Helaas moeten we vaststellen dat nogal 
wat inwoners het niet zo nauw nemen met de netheid in onze ge-
meente. 
We dringen er daarom nogmaals op aan om openbare vuilbakjes niet 
te gebruiken om huisvuil in te deponeren. Hondenpoep kuis je op en 
laat je -tot ergernis van vele inwoners- niet liggen. 

Onze gemachtigde opzichters en wijkagenten zullen optreden indien 
nodig. De vorige maanden kregen 19 inwoners een boete wegens 
sluikstorten. Samen zorgen we voor een nette gemeente! 

Wil je in 2014 een straat- of buurtfeest organiseren? De gemeente 
zorgt hierbij voor de nodige ondersteuning. Voor meer informatie 
over een subsidie of het ontlenen van materiaal kan je terecht bij de 
vrije tijdsdienst: ellen.huysmans@hemiksem.be.
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2Gemeentebestuur

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 25 februari 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.- 12.30 u.
dinsdag     
09.00 u.- 12.30 u./18.00 u. -19.30 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 & Informatie   

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van har-
te welkom!

12-12-2013 - Sofia Chouki, dochter van Loubna 
Boutou en Mohammed Chouki

16-12-2013 - Marte Franquet, dochter van Marcia 
Bollen en Kurt Franquet

24-12-2013 - Levi Van Nuffel, zoon van Lize Ver-
helst en Georges Van Nuffel

25-12-2013 - Semm Breugelmans, zoon van Vicky 
Evens en Kurt Breugelmans

25-12-2013 - Milan Van Dyck, zoon van Kizzy Van 
Velthoven en Kujtim Van Dyck

26-12-2013 - Kaoutar El Hossni, dochter van Ma-
riam Chellouchi en Abdelmajid El Hossni

Geboortes

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

Gérard Geffens, 
   °27-09-1935, +18-12-2013

Marcel Verbecque, 
echtgenoot van Alina Praet
   °30-10-1932, +19-12-2013

Jozef Van Coninckxloey,
weduwnaar van Camilla Bruwiere    
   °24-11-1928, +30-12-2013

Elisa De Cock,
weduwe van Filemond Piessens    
   °08-08-1922, +07-01-2014

GeboortesHuwelijken
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Arben Bunjaku en Hanife Djeljedini
     18-01-2014

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Dirk Van Riet en Ernestina Mertens
     14-02-1989

Chris Den Auwer en Nancy Jorus
     04-02-1989
    
t50 jaar getrouwd

Julien Sannen en Maria Buytaert
     08-02-1964

Frederic De Preker en Bertilia Huys
     15-02-1964

t60 jaar getrouwd

Frans Van Bael en Jeannette Van Doorslaer
     06-02-1954

Ferdinand Pauwels en Josephina Van Hoofstat
     27-02-1954

Juliaan Minne en Maria Verkest
     03-02-1954

GeboortesHemiksem kersvers lid RLRL
Regionaal Landschap Rivierenland werd op 3 
juli 2008 opgericht in het zuidwesten van de 
provincie Antwerpen. Ook de gemeente Hemik-
sem is nu lid van dit samenwerkingsverband.

Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt 
de open ruimte helaas steeds schaarser. Nog té wei-
nig mensen beseffen dat juist die open ruimte te-
midden van onze bijna volgebouwde regio van on-
schatbare waarde is om er aangenaam te leven, te 
wonen en te werken. 

Regionaal Landschap Rivierenland wil als samen-
werkingsverband van ‘open-ruimtegebruikers’ (pro-
vincie, gemeenten, en verenigingen voor natuur, 
toerisme, landbouw en wildbeheer) acties ontplooi-
en om het typische landschap te behouden en te 
verfraaien en de mensen die er wonen hierbij te be-
trekken. 

Regionaal Landschap Rivierenland zet projecten op 
rond streekidentiteit, kleine landschapselementen, 
natuurbehoud, zachte recreatie en educatie. Bekijk 
de projecten via de website: rlrl.be, of schrijf je in 
voor de nieuwsbrief via info@rlrl.be.
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4Burgerzaken & Milieu  

Dikke Truiendag 
2014

Dikke Truiendag is een jaar-
lijkse campagne van de 
Vlaamse Overheid om de uit-
stoot van broeikasgassen te 
verminderen met de bood-
schap dat ook eenvoudige ac-
ties helpen. 

De campagne mikt vooral op een-
voudige maatregelen, die ook 
daarna op een structurele wijze 
aangehouden kunnen worden. 
Verstandig omspringen met ener-
gie is een grote stap in de strijd 
tegen het verhoogde broeikasef-
fect en de daaraan gekoppelde 
verandering van het klimaat.
 
Deze campagne richt zich vooral 
op het onderwijs. Dat belet na-
tuurlijk niet, dat je ook thuis of 
op je werk kan meedoen. Het ge-
meentebestuur mikt het hele jaar 
door op duurzame maatregelen.
 
De volgende dikke truiendag gaat 
door op vrijdag 14 februari 2014. 
En vergeet niet, 1°C vermindering 
volstaat om energie te besparen!

Verbouwpremies
Op welke premies van de Vlaamse Gemeenschap kan ik reke-
nen als ik verbouw?

t Verbeteringspremie:
Als je werken uit wil voeren, kan je een premie krijgen onder volgende 
voorwaarden:
- inkomen (2011): max € 29.000 (+1.510 € per kind ten laste)
- woning 25 jaar oud

Een toelage is afhankelijk van de aard van de werken.

t Aanpassingspremie:
Voor aanpassingswerken kan je onder volgende voorwaarden een 
premie krijgen:
- inkomen (2011) : max € 29.000 (+1.510 € per kind ten laste)
- doelgroep : bejaarden en gehandicapten

Toelage : 50% terugbetaald met een max. van € 1250

t Renovatiepremie:
Bij grondige renovatiewerken, gelden volgende voorwaarden om aan-
spraak te maken op een premie:
- inkomen (2011) : max. € 40.600 (alleenstaande), 57.990 € (gehuw-
den en samenwoonden) + 3.250 € (per persoon ten laste)
- investing van min. € 10000 (excl. BTW)
- woning 25 jaar oud

Toelage: 20% van aanvaarde kostprijs (excl. BTW) en max. € 10000

Bijkomende informatie: www.premiezoeker.be 
of dienst burgerzaken

tWeek van 24 februari:
 zone zuid
(oostkant spoorweg)

Volledige lijst straatnamen 
zone zuid:

F. Blocklaan, Kerkstraat, Ge-
meenteplaats, Assestraat, 
U.N.O.-laan, Rubenslaan, Ei-
kenlaan, Van Dycklaan, Rode 
Kruisplein, Beukenlaan, Acaci-
alaan, Kastanjelaan, Parklaan, 
Plataanlaan, Meidoornlaan, Jan 
Sanderslaan, Kerkeneinde, Klei-

Ophalen snoeiafval
daallaan, Bouwerijstraat, Lijs-
terlaan, Berkenlaan, Merellaan, 
Essenlaan, Zinkvallaan, Nieuwe 
Dreef, Atletiekstraat, G. Gilliot-
straat, F. Sheidlaan, Sterrelaan 
en Europalaan

Richtlijnen:

tPlaats het snoeiafval op maan-
dag voor 8.00 u. aan de straat-
kant.

tHet afval mag een door-
snede hebben van maximum 

twaalf cm en moet samenge-
bonden worden met koord.  Het 
maximale volume is 1,5m3

tSnoeiafval dat dikker is of sa-
mengebonden is met ander ma-
teriaal zoals ijzerdraad zal niet 
meegenomen worden. Ook boom-
stronken zijn uit den boze.

tWanneer het snoeiafval niet 
voor 8.00 u. buiten staat , kan er 
niet gegarandeerd worden dat uw 
snoeiafval wordt opgehaald. 
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Milieu & Burgerzaken

Ben je de pincode van jouw  
identiteitskaart kwijt, dan moest 
je tot voor kort een bezoekje 
brengen aan het administratief 
centrum om een nieuwe pin- 
code aan te vragen. Vanaf nu kan 
je dit echter ook online doen via  
www.ibz.rrn.fgov.be.

Met jouw elektronische identiteits-
kaart kan je een document digitaal 
ondertekenen en zo vanop afstand 
bewijzen dat je wel degelijk de per-
soon bent die je beweert te zijn. Kijk 
maar naar toepassingen zoals Tax-On-
Web. Om misbruik te vermijden zijn 
die mogelijkheden beveiligd met een 
pincode.

Bij je nieuwe elektronische identi-
teitskaart kreeg je een document met 
codes opgestuurd. Ken je de pincode 
echter niet, dan kan je geen gebruik 
meer maken van de beveiligde toe-
passingen van jouw identiteitskaart. 
In dat geval moet je een nieuwe code 
aanvragen, kostprijs: € 5.

Gelukkig kan je dit ook online doen via 
de website van FOD Binnenlandse Za-
ken. Surf hiervoor naar www.ibz.rrn.
fgov.be en kies “identiteitsdocumen-
ten en elektronische kaarten’. Daarna 
klik je op “eID’ en vind je in de lin-
kermenubalk de optie “pin-pukcodes”. 
Bij de aanvraag vul je jouw rijksregis-
ternummer in en een geldig e-mail-
adres waarnaar een bevestiging van 
de aanvraag verstuurd zal worden. De 
nieuwe pincode kan echter alleen in 
het administratief centrum in gebruik 
genomen worden. Daarom wordt jouw 
nieuwe pincode rechtstreeks naar 
daar opgestuurd.

Bijkomende info te verkrijgen op de 
dienst burgerzaken.

Sociaal Verhuurkantoor Optrek
Je woning zorgeloos verhuren….. SVK Optrek biedt je de 
mogelijkheid!

Heb je een huis, appartement of studio die je kan verhuren? Dat 
is goed nieuws! Maar geeft jouw eigendom je naast rendement 
ook zorgen of stress, dan vormt het verhuren aan sociaal ver-
huurkantoor Optrek vzw voor jouw de oplossing. 

Wat kan het SVK je zoal bieden? 
• gegarandeerde huuropbrengsten 
• elke maand stipte betaling
• zij nemen de administratieve rompslomp die een verhuur met 
zich meebrengt op zich: huurcontract, plaatsbeschrijving, regi-
stratie, brandverzekering, … worden door hen geregeld
• door verhuur aan een SVK maak je aanspraak op renovatie-
premies
• de organisatie van de herstellingen ten laste van de huurder
• je krijgt de garantie dat je jouw eigendom op het einde van 
de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt
• begeleiding van de huurders 
• je verkleint ook het risico op langdurige gerechtelijke proce-
dures

Door jouw eigendom te verhuren aan het SVK werk je sa-
men met een professionele partner. Wat verwachten zij 
nu eigenlijk van jouw? 
• Het SVK vraagt geen commissieloon, wel een redelijke huur-
prijs.
• De woning moet voldoen aan de Vlaamse kwaliteitsnormen 
inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. 
• Een huurcontract van 9 jaar.

Ben jij geïnteresseerd of wens je meer informatie? Dan ontvan-
gen wij je graag op donderdag 20 februari 2014 om 20 uur in 
het Hof van Crequi (Nieuwstraat 105, Terhagen). De gemeente 
Rumst organiseert samen met Optrek een informatieavond voor 
eigenaars-verhuurders.

SVK Optrek vzw - Guido Gezellelaan 45, 2870 Puurs  
tel: 03 825 25 67 - fax: 03 825 85 81 - svk@optrek.be

Nieuwe pincode 
identiteitskaart 
online aanvragen

Leefmilieu
t Restafval, PMD 
      en GFT+

 - woensdag 5 februari
 - woensdag 19 februari

t Papier en karton

 - vrijdag 21 februari

t Textiel

 - woensdag 5 februari
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De raad van bestuur en de  
bibliotheek van Hemiksem 
en Schelle hebben besloten 
om vanaf 1 januari 2014 het  
jaarlijks lidgeld te verhogen 
tot 3 euro om tegemoet te  
komen aan de kosten die de 
bibliotheekwerking met zich 
meebrengt. 

Wij danken u voor uw begrip.

Cultuur 

Vanaf 1 januari 2014 zal de bib 
op vrijdag open zijn van 13 uur 
tot 17 uur i.p.v. van 16 uur tot 
20 uur.
 
t Maandag: 16 – 20 uur
t Dinsdag: 16 – 20 uur
t Woensdag: 10 – 12 uur 
                   & 13 – 20 uur
t Donderdag 16 – 20 uur
t Vrijdag: 13 – 17 uur
t Zaterdag: 10 – 12 uur

Aanpassing 
openingsuren bib

Op woensdag 26 februari komt 
Cineast Lieven Debrauwer… 
uit de kast! Uit de parfumkast 
wel te verstaan.

Antwoord op vele vragen over 
parfum, schokkende feiten en 
anekdotes over het ontstaan van 
parfums, flacons, neuzen, par-
fums die van naam moesten ver-
anderen, het ontstaan van het 
duurste parfum ter wereld, een 
beetje historiek, enzovoort…

Lieven Debrauwer brengt ons een 
onvergetelijke en heerlijk geuren-
de voordracht met ongeveer een 
1000 illustraties.

Praktisch:
Locatie: bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem
Tijdstip: 20 uur
Toegang: Voorverkoop: € 10  
 € 8 (- 26 j.) 
Kassa: € 12 
Inschrijven:
cultuur@ivebic.be 
03 288 27 40

Aanpassing 
lidgeld bibliotheek

Lezing: Parfum, 
een passie De legendarische jazzklari-

nettist Benny Goodman en 
de Joods-Hongaarse viool-
virtuoos Szigeti vroegen Bar-
tok om een stuk voor hen te 
schrijven. Liefst nog een trio 
met Bartok zelf aan de piano.  
 
Na wat overtuigingskracht 
van Szigeti en een ontmoeting 
tussen Benny en Bela was het 
zover... 

Bela Bartok wou geen rapsodie, 
geen sonate en zeker geen trio. 
Het stuk werd ‘Contrasten’ ge-
doopt. Een ontmoeting tussen 

Podium: Bartok
een klassieke componist, een 
jazzspeler en een klassiek violist 
met roots in de joodse klezmer-
muziek en Transilvaanse volks-
muziek...

Het Ensemble ‘Hommages’ zal 
opnieuw de kloof dichten tussen 
muzikale werelden en confron-
teert musici met verschillende 
achtergronden, 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 anders 
was.

Praktisch:
Locatie: Administratief Centrum 
Hemiksem (Scheldezaal),  
Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem 
Tijdstip: Zaterdag 8 februari 
2014 om 20 uur
Toegang: voorverkoop:  
€ 10 
€ 8 (lln. Academie)  
€ 6 (lln. Academie van -26 j.), 
kassa: € 12 
Inschrijven:
cultuur@ivebic.be 
03 288 27 40

FOTO
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Cultuur

De cultuurraad van Hemiksem en 
Schelle wil in de toekomst meer 
aandacht schenken aan heden-
daagse beeldende kunst. Eén van 
de initiatieven zal bestaan uit re-
gelmatige tentoonstellingen op de 
eerste verdieping van het Admini-
stratief Centrum in Hemiksem. In 
elke tentoonstelling wordt werk 
van een hedendaags kunstenaar 
op topniveau belicht.

De eerste kunstenaar wiens werk 
je vanaf 3 februari in het AC He-
miksem kan bezichtigen is Jo-
han Van Geert. Meer informatie 
over deze kunstenaar vind je op  
www.johanvangeert.be. De toe-
gang tot de tentoonstelling is gratis.

De tentoonstelling loopt van 3 
februari t.e.m. 14 maart 2014 
tijdens de openingsuren van 
het Administratief Centrum in 
Hemiksem.

Tentoonstelling:
Johan Van Geert

Het nieuwe jaar is begonnen en 
zoals de traditie wil, heeft ook de 
bib haar lijstjes voor jullie klaar. 

t Top 10 – CD’s
1.The broken circle breakdown – 
Broken Circle Breakdown Bluegrass 
Band
2.Unorthodox jukebox – Mars, Bruno
3. 1000 klassiekers Radio 2 :  
de absolute top. Vol. 4 – Radio 2
4. Radio 1 sessies 2008-2012 – 
Radio 1
5. De afrekening van Studio Brussel 
: best of 2012. Vol. 53 - StuBru
6. Kaatje onderweg - Kaatje
7. De smurfen vieren feest! –  
De Smurfen
8. All the little lights – Passenger
9. Grrr! – The Rolling Stones
10. We should talk - Sir Yes Sir

t Top 10 – Films volwassenen
1. 1066 – Hardy, Justin
2. USS Seaviper -  Villani, Ralph A.
3. The Bourne Legacy -  Gilroy, Tony
4. Lockout -  Mather, James
5. The hobbit. [1]. An unexpected 
journey -  Jackson, Peter
6. Kill list -  Wheatley, Ben
7.Stolen -  West, Simon
8. The broken circle breakdown – 
van Groeningen, Felix
9. Life of Pi – Lee, Ang
10.Young adult -  Reitman, Jason

t Top 10 – Films jeugd
1. Ice Age 4 : continental drift -  
Martino, Steve
2. Asterix & Obelix bij de Britten -  
Tirard, Laurent
3. Madagascar 2 -  Darnell, Eric
4. Barbie presenteert Duimelijntje 
-  Helten, Conrad
5. De prinses en de popster -   
Norton, Ezekiel
6. The hunger games -  Ross, Gary
7. Barbie in een modesprookje - 
Lau, William

Lijstjes bibliotheek 2013
8. Shrek voor eeuwig en altijd : het 
laatste hoofdstuk -  Mitchell, Mike
9. Het feeënmysterie -  Lau, William
10. De prinsessenschool -  Norton, 
Ezekiel

t Top 10 – jeugd fictie 
1.Geen paniek! – Kinney, Jeff 
2.Bekijk het maar! – Kinney, Jeff 
3.Het geheim van Kerstmis –  
Stilton, Geronimo
4.Met de dierenarts op stap –  
Jagermeester, Maarten 
5.Fantasia VII – Stilton, Geronimo 
6. Niet te doen! – Kinney, Jeff
7. Vette pech! – Kinney, Jeff
8. Een hondenleven – Kinney, Jeff
9.Fantasia III – Stilton, Geronimo
10.Schimmen in het Schedelslot, 
of Het geheim van dapper zijn – 
Stilton, Geronimo

t Top 10 – jeugd non - fictie 
1.Haaien – McMillan, Beverly
2.Egypte – Tyldesley, Joyce
3.1001 supergekke moppen voor 
de jeugd – De Jager, Jantien
4.Het Lego boek – Lipkowitz, Daniel
5.Grote knutselboek: 365 dingen om 
te maken en te doen! – Watt, Fiona 
6.Dolfijnen – Hirschi, Ron
7.Grote knutselboek 2: 365 dingen 
om te tekenen en te schilderen! – 
Watt, Fiona
8.Roofdieren – Seidensticker, John
9.Reptielen – Hutchinson, Mark
10.Piraten – Matthews - John

t Top 10 – volwassenen fictie 
1.Vijftig tinten grijs - James, E.L. 
2.Vijftig tinten donkerder - James, E.L. 
3.Vijftig tinten vrij - James, E.L. 
4.De helaasheid der dingen -  
Verhulst, Dimitri 
5.Verslaafd aan jou - Day, Sylvia 
6.Fairfield park - Montefiore, Santa 
7.De eenzaamheid van de  
priemgetallen - Giordano, Paolo 
8.Begeerd door jou - Day, Sylvia 

9.Borgen - Malmose, Jesper 
10.Postscriptum - Aspe, Pieter 

t Top 10 – volwassenen 
      non - fictie 
1.Guinness world records ... 
2.Autorijden van A tot Z: oefenboek
3.Autorijden van A tot Z: theorie
4.Boedapest 
5.Fabriek romantiek: creatieve 
ideeën met een knipoog 
6.Mijn pure keuken:  
volop genieten en toch slank 
7.GewoonWeg: de theorie voor je 
rijbewijs 
8.Dagelijkse kost. 3 
9.Opgelicht: de energiezwendel 
van Electrabel & co. 
10.Easy, healthy, fast: slank, snel 
en lekker koken met Martine Prenen 
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Iedereen heeft recht op een 
goede en betaalbare woning. 
Huisvesting is echter niet al-
tijd goedkoop. Bovendien is 
het door omstandigheden  
vaak niet eenvoudig om on-
middellijk een degelijke en 
geschikte woning te vinden. 

Mensen die moeilijkheden hebben 
om een woning te vinden, kunnen 
nu ook terecht bij het OCMW voor 

GortesWonen bij het OCMW Hemiksem
een gemeubelde kamer. Het OCMW 
van Hemiksem beschikt nu over 
een beperkt aantal gemeubelde 
kamers. Deze kamers zijn geschikt 
voor een alleenstaande persoon.  

Een gemeenschappelijke woon-
kamer met keuken en badkamer 
staan ter beschikking. De maan-
delijkse kostprijs voor deze dienst-
verlening komt op € 400 waarbij 
gas, elektriciteit en water inbegre-
pen zijn. 

Gortes22 februari: Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs

Mensen die nood hebben aan huis-
vesting kunnen voor bijkomende 
inlichtingen langskomen bij  de so-
ciale dienst van het OCMW: 

Sofie Van den heuvel 
Tel: 03 871 91 06 
sofie.van.den.heuvel@ocmwhe-
miksem.be

Bouwerijstraat 50, op dinsdag en/
of vrijdag van 09.00 u. – 11.00 u.

De dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs (DKO) is 
een dag waarop iedereen  
welkom is in en rond  
onze school.  Dit school-
jaar werken we rond het  
thema ‘kunst boven water’ en  
brengen leerlingen en 
leraren van onze acdemie 
het beste van zichzelf op 
allerlei verschillende 
locaties en manieren. 

De dag van het DKO is veel 
meer dan een opendeurdag. 
Het is een moment van ontmoe-
ting, waar verschillende kunst-
vormen elkaar tegemoet ko-
men en kunst verder brengen.  
Op een hoger niveau, misschien 
wel ‘boven water’.

Praktisch:
Locatie: Academie voor Muziek 
en Woord Hemiksem,  
Nijverheidsstraat 27,  
Hemiksem
Toegang: gratis 
Inschrijven: Gemeentelijke 
Academie voor Muziek en Woord 
Hemiksem-Schelle-Niel,  
03 877 99 38,   
www.academiehsn.be

foto ‘dag van het dko’

GortesCarnavalsconcert 2014
Spoken, draken, toverdrank.
Heksen, tijgers, olifant.
Feeën, ridders, superman.
Einstein, clowns of figurant.

Op 27 twee, tweeduizend + veertien,
dan komen ze weer samen en la-
ten ze zich zien.

En horen, want ze zingen, en spe-
len zich een bult.
Tot aan ‘t eind het gemeentehuis 
zich met feestgedruis vervult!

Op 27 februari om 18.30 u. 
houdt de Gemeentelijke Aca-
demie voor Muziek en Woord 
haar jaarlijks Carnavalsconcert.  
De leerlingen -voor de gelegen-

heid allen verkleed- spelen en 
zingen in groep onder leiding van 
hun leerkracht. Ook de leerlingen 
uit de samenzangklas maken die 
avond hun opwachting. Aanslui-
tend volgt nog een (huisgebak-
ken) receptie!

Praktisch:
Locatie: Gemeentehuis Schelle, 
Fabiolalaan 55, Schelle 
Toegang: € 3 / gratis (-12 j.)
Inschrijvingen: Gemeentelijke 
Academie voor Muziek en Woord 
Hemiksem-Schelle-Niel, 
secretariaat Schelle, 
Provincialesteenweg 100, Schel-
le, 03 877 99 38 , 
www.academiehsn.be
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GortesInkijken kennisgevingsdossier A102 en 
R11bis

Nog tot 15 februari 2014 kan je het kennisgevingsdossier met 
de plannen voor de A102 en de R11bis doornemen in alle be-
trokken steden en gemeenten. Daarmee zet de Vlaamse over-
heid een nieuwe stap in de formele planningsprocedure (plan-
MER) voor de aanleg van de twee nieuwe gewestwegen. 

Alle geïnteresseerde burgers kunnen gedurende een maand het dossier 
inkijken, aangeven wat er volgens hen extra onderzocht moet worden 
en op welke manier. Het eigenlijke milieueffectenonderzoek zal later in 
2014 starten.
 
t Nieuwe stap in plan-MER-procedure
Sinds augustus 2013 loopt de plan-MER-procedure (milieueffecten-
rapportage) voor de A102 en de R11bis in de Antwerpse regio. Met 
de aanleg van deze nieuwe gewestwegen wil de Vlaamse overheid 
de verkeersdruk op de Antwerpse Ring verminderen en het sluipver-
keer in de zuidoostrand van Antwerpen tegengaan. De A102 en de 
R11bis zullen het knooppunt van de E19 en de A12 in Ekeren ver-
binden met de E313/E34 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk. 
 
t Kennisgevingsdossier openbaar
De plannen werden ondertussen gebundeld in een kennisgevingsdos-
sier dat nog tot 15 februari ter inzage zal liggen bij de dienst MER van 
de Vlaamse overheid en in 30 steden en gemeenten in de Antwerpse 
regio waaronder ook Hemiksem. Het kennisgevingsdossier is ook di-
gitaal beschikbaar op www.mervlaanderen.be en www.poortoost.be. 
 
t Hoe opmerkingen indienen?
Je kan jouw opmerkingen of suggesties schriftelijk indienen bij het col-
lege van burgemeester en schepenen of bij de dienst MER van het De-
partement Leefmilieu, Natuur en Energie. 
Om de documenten in te kijken kan je tijdens de openingsuren 
langskomen op de Technische dienst in het Administratief Centrum:
t ma - vr: 09.00 u. - 12.00 u.
t di - wo: 14.00 u. - 16.00 u.
t di: 18.00 u. - 19.30 u.
 
t Milieuonderzoek vanaf 2014
Op basis van de inspraak van de bevolking tijdens de terinzagelegging 
zal de dienst MER richtlijnen opstellen voor de plan-MER-studie. Die 
richtlijnen zullen de inhoud, de reikwijdte en het detailleringsniveau 
van het milieueffectrapport bepalen. Op basis van de richtlijnen zal 
het eigenlijke milieueffectenonderzoek later in 2014 starten. Dat zal 
op zijn beurt leiden tot het definitieve plan-MER-rapport. 
 
t Meer weten?
Wegen en Verkeer Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 
2018 Antwerpen 
03 224 68 11 of wegen.antwerpen@vlaanderen.be

GortesHoe lager het EPC, 
hoe zuiniger het 
gebouw
t Wat is een EPC of energie-
cerficaat?

Het EPC is een energierapport dat 
aangeeft hoe energiezuinig een 
woning is. Kopers en huurders 
kunnen met het EPC beter in-
schatten hoeveel energie hun huis 
zal verbruiken.

t Welke gebouwen moeten 
van een EPC voorzien worden?

Een EPC is verplicht bij de verkoop 
en verhuur van elke wooneenheid 
en moet dus door een energiedes-
kundige opgemaakt worden per 
woning, appartement, studio...

t Hoe lang is een energie-
prestatiecertificaat geldig?

Het blijft 10 jaar geldig. Wanneer 
de wooneenheid opnieuw ver-
kocht of verhuurd wordt binnen de 
geldigheidstermijn van tien jaar, 
moet geen nieuw EPC opgemaakt 
worden.

t Welke werken kunnen jouw 
woning energiezuiniger ma-
ken?

Volgende zaken hebben een gun-
stig effect: vervangen van enkel 
glas door isolerend glas, aanbren-
gen van dakisolatie, plaatsen van 
zonnepanelen, plaatsen van een 
zonneboiler,...

Voor meer informatie ben 
je van harte welkom in het 
Wooninfopunt! 

De openingsuren vind je op 
www.igean.be 
wooninfopunt@igean.be
03 350 08 08
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De wijkinspecteurs van He-
miksem hebben hun kantoor 
in de Sint-Bernardusabdij 
1 in het gemeentehuis van  
Hemiksem. Je kan de wijk-
inspecteurs op verschillende 
manieren contacteren:

• tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis 
• telefonisch op het nummer 
03 443 09 50 
• via e-mail: 
wijkteamhemiksem@politiezone-
rupel.be
• via de besloten groep op Face-
book “Politie Rupel Wijkteam He-
miksem”. Nog geen lid? 
Stuur ons snel een verzoek!

GortesMaak kennis met het wijkteam van de 
gemeente Hemiksem!

Wijk Hemiksem noord: 
Jean Pierre Crauwels

“Wil u iets weten over Hemiksem, dan kan u 
steeds bij mij terecht en mocht ik het niet we-
ten, dan kom ik het wel snel voor u te weten!”

Wijk Hemiksem zuid: 
Luc Collier

“Loopt er in het Zuid iets mis, vertel de 
wijkagent wat het is. U mag me met 
vragen overstelpen, ik zal alles doen 
om u te helpen.”

Wijk Hemiksem west: 
Natasja Nolis

“Als wijkinspecteur sta ik volledig ter 
beschikking van onze wijk.”

GRugschool
Op 22 februari vindt er een 
rugscholing plaats in de inter-
gemeentelijke bibliotheek. 

Tijdens deze sportmedische oplei-
ding krijg je eerst een beter in-
zicht in de anatomische werking 
van de wervelzuil en de meest 
voorkomende rugproblemen. 
Hierna wordt de theorie toegepast 
op verschillende stabiliserende en 
spierverstekende oefeningen. 

Info en inschrijvingen:  
vorming@apbsport.provant.be 

De gemeenteraad van februari 
gaat door op dinsdag 18  februari 
om 20.00 u. in de Raadzaal van 
het Administratief Centrum in de 
Sint-Bernardusabdij. 

Zoals steeds is iedereen van harte 
welkom om de zitting bij te wo-
nen!

Volgende 
gemeenteraad

Op woensdag 20 november 2013 
ging de zweminstuif door in het 
zwembad van Hemiksem. In 
de uitslagen vermeld in januari  
stond er een fout bij het winnen-
de team van het 4e leerjaar. De 
zweminstuif werd in het 4e leer-
jaar gewonnen door: 

DE HAMERHAAIEN 
Vrije Basisschool
- Kobe Baccarne 
- Bob Tijsmans 
- Jelle Van Engeland

Nogmaals een dikke proficiat aan 
alle deelnemers!

Rechtzetting 
uitslag zweminstuif

Sinds kort gelden er nieuwe 
openingsuren voor het kan-
toor in Hemiksem:

maandag:  09.00 u. - 12.00 u. 

dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u.  

  18.00 u. - 19.30 u. 

woensdag:  09.00 u. - 12.00 u.  

  14.00 u. - 16.00 u. 

donderdag:  09.00 u. - 12.00 u. 

vrijdag:  09.00 u. - 12.00 u. 

zaterdag en zondag: gesloten
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Buitenspeeldag: 
2 april

februari 2014

Noteer woensdag 2 april al-
vast in je agenda want dan is 
het de Buitenspeeldag! 

De Buitenspeeldag zet kinderen 
en jongeren aan om buiten te 
sporten en spelen in hun onmid-
dellijke woonomgeving. Dit jaar 
zal de buitenspeeldag in samen-
werking  met de vrijetijdsdienst 
van Schelle georganiseerd worden 
in het Park te Schelle. 

Check regelmatig www.jeugd-
diensthemiksem.be  

Start to run en Fun 
to run 

In april  gaan de nieuwe 
Start to Run en Fun to Run 
van start: 10-lessenreeksen 
waarbij jouw conditie weer  
helemaal op peil wordt  
gebracht.

Je kan kiezen uit de 5 km die zich 
richt op de absolute beginner en 
de 10 km voor de meer ervaren 
loper. 

Wat mag je verwachten? 
Een groep gemotiveerde mensen 
die op hetzelfde niveau staan als 
jij met wie je gedurende 10 we-
ken 2x per week loopt onder be-
geleiding. Een ideale manier om 
je goede voornemens voor 2014 
waar te maken. Meer info volgt. 

GortesMonitoren gezocht voor zomervakantie

GortesZapposdagen krokusvakantie
Nog even en het is weer zover: krokusvakantie! Welke spette-
rende activiteiten staan er deze keer op het programma? 
Op dinsdag 4 maart brengen we een bezoekje aan Kapitein 
Winokio  (De Roma, Borgerhout) en op woensdag 5 maart kan je 
jezelf inschrijven voor een dag ponyrijden (ervaring niet vereist). 
Op vrijdag 7 maart kunnen de 12-plussers een dagje gaan skiën of 
snowboarden (georganiseerd door de sportregio). 

Let op, de inschrijvingen voor het skiën zijn reeds gestart op maan-
dag 20 januari, de inschrijvingen voor de andere zapposactiviteiten 
starten vanaf maandag 3 februari. De boekjes werden reeds via de 
scholen verspreid. Ga je niet in Hemiksem naar school, dan kan je 
het boekje terugvinden en downloaden op onze website www.jeugd-
diensthemiksem.be. 

Ben je 18 of ouder, ga je graag met kinderen om en ben je 
op zoek naar een toffe vakantiejob voor komende zomer?  

Voor de speelpleinwerking zoeken we gemotiveerde monitoren, die graag 
spelletjes spelen en samen met een toffe ploeg mede-monitoren een ge-
varieerd aanbod van activiteiten willen uitwerken voor 6 tot 12-jarigen. 

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je op de website 
www.jeugddiensthemiksem.be  
Het inschrijvingsformulier kan je tot 28 februari indienen.

GortesTennismonitoren gezocht voor paas- en 
zomervakantie

Speel jij graag tennis en zou je graag je ‘tennis skills’ over-
brengen op andere, onervaren jongeren? De vrijetijdsdienst 
zoekt nog een tennislesgever voor de tennisdagen in de paas-
vakantie van 2014. 

Deze gaan door op maandag 7 en dinsdag 8 april in Hemiksem tussen 
10.00 u. en 16.00 u. Gedurende twee dagen geef je leuke afwisse-
lende tennisinitiaties aan jongeren tussen 10 en 16 jaar. Als afsluiter 
wordt er dinsdagnamiddag een tennistornooi georganiseerd. 

Meer informatie kan je verkrijgen bij inge@hemiksem.be.

Erkenning  sportverenigingen
Om in aanmerking te komen 
voor de subsidies van de ge-
meente Hemiksem moet een 
sportvereniging erkend zijn 

door het college van burge-
meester schepenen. 

Sportverenigingen kunnen hier-
voor een aanvraag indienen tot 

en met 14 februari 2014. Het 
erkenningsreglement, de subsi-
diereglementen en de aanvraag-
formulieren vind je terug op de 
website van de vrijetijdsdienst. 
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GortesAanpassingen openbare verlichting

Het gemeentebestuur besliste in samenspraak met distributienetbeheerder Infrax om vanaf 1 
februari 2014 de openbare verlichting tussen 23 uur ’s nachts en 5 uur ‘s morgens op verschil-
lende plaatsen te doven. Op deze manier zal de gemeente heel wat energie besparen. Ook de 
lichthinder en vervuiling door overmatig kunstlicht, de zogenaamde ‘lichtpollutie’, worden hier-
door teruggedrongen. 

Uiteraard blijft de verkeersveiligheid prioritair. Daarom blijven kritieke plaatsen zoals belangrijke kruispun-
ten en de omgeving van bushaltes ’s nachts permanent verlicht. 

In het verleden pasten verschillende andere gemeenten dit regime reeds met succes toe. Zo schakelden 
onder meer de gemeenten Brasschaat, Heers, Edegem, Mol en Schelle met succes over op dit systeem. 

De tijdstippen voor het doven van de openbare verlichting zijn weloverwogen gekozen. Zo dooft de verlich-
ting om 23 uur en gaat ze opnieuw aan om 5 uur waardoor mensen die in ploegen werken in de gemeente 
Hemiksem over een volledig verlicht wegennet kunnen beschikken. 

Bepaalde verlichtingspalen gingen reeds uit om 23.00 u. en ‘s morgens opnieuw aan om 05.00 u. Mo-
menteel blijft echter zo’n 85% van de openbare verlichting zowel ’s avonds als ’s nachts branden. Vanaf 1 
februari zal dit teruggebracht worden tot 60%. 
De verlichtingspalen die ’s nachts uitdoven, 
zullen gemarkeerd worden. 

Wil je een defect melden?

 

Neem dan rechtstreeks contact op met Infrax: 

t Telefoonnummer defecte straatverlichting: 
      0800 60 777  (gratis nummer)
t Meldingsfiche op internet: 
     www.infrax.be/nl/over-infrax/
     contacteer-ons/defecte-straatverlichting 

Je kan ook contact opnemen met de technische 
dienst van de gemeente Hemiksem die jouw 
vraag of melding doorgeeft aan Infrax via: 

t tel: 03 288 26 62
t e-mail: technischedienst@hemiksem.be 

Op de foto hiernaast een voorbeeld van een 
gemarkeerde verlichtingspaal. Door de bol 
als markering kan je een defecte en gedoofde 
verlichtingspaal van elkaar onderscheiden. 


