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Prettige feestdagen!

Luc Bouckaert
Burgemeester

2013 loopt ten einde. Zoals vaak blijkt de eindejaarsperiode 
een goed moment om even stil te staan bij wat voorbij is. 
Even gas terug nemen en de zaken van op afstand bekijken 
om daarna  -met nieuwe energie en frisse moed- er opnieuw 
tegenaan te gaan. 

Voor de gemeente Hemiksem was 2013 natuurlijk het jaar van de 
ingebruikname van het multifunctionele complex Depot Deluxe. Na 
jaren van voorbereidingen en werken, was het op 27 september dan 
zo ver: onder het toeziend oog van minister-president Kris Peeters 
kon Depot Deluxe officieel geopend worden. Dit betekende meteen 
een enorme stap voorwaarts voor de diensten en verenigingen die 
in het Depot Deluxe onderdak vinden. Ook feestzaal Lux kreeg ein-
delijk een waardig alternatief voor tentoonstellingen, feesten, recep-
ties of fuiven! 

De Jan Sanderslaan onderging in 2013 een gedaanteverwisseling. 
De straat werd opnieuw aangelegd en dat nieuwe jasje past deze 
straat goed!  Diverse straten werden voorzien van nieuwe aanplan-
tingen en de grote wegenwerken die we in onze gemeente sinds 
2009 moesten doorstaan zijn nu achter de rug.

Ook voor 2014 staan er weer heel wat projecten op stapel zoals de 
aanleg van een nieuwe parking achter de Kerkstraat, het vernieu-
wen van de voetpaden in de Wijngelagweg en na het herstellen van 
het rioleringsstelsel zal er werk gemaakt worden van het vervangen 
van het wegdek in de UNO-laan, Rubenslaan en Van Dijcklaan. U 
leest er alles over in onze volgende publicaties. 
Voor we in 2014 opnieuw vol gas geven, vieren we de komende da-
gen eerst nog Kerst en Nieuwjaar. Heel wat mensen genieten deze 
periode van vuurwerk. Toch brengt het afschieten ervan grote ge-
varen met zich mee. Om vuurwerk af te mogen schieten heb je in 
de Rupelstreek daarom een vergunning nodig van de burgemeester. 
Deze zal strikte veiligheidsvoorwaarden bevatten. Lees verderop in 
dit infoblad hoe je precies te werk moet gaan want de politie zal het 
afschieten van vuurwerk zonder geldige vergunning verbaliseren. 

Op zondag 12 januari organiseert het gemeentebestuur een nieuw-
jaarsdrink voor alle inwoners van Hemiksem. Vanaf 15.00 u. is ie-
dereen van harte welkom in het Depot Deluxe om er in een gezellige 
sfeer het nieuwe jaar in te zetten. Wij hopen jullie daar te mogen 
verwelkomen. 

In afwachting willen we jullie hierbij echter al onze welgemeende 
nieuwjaarswensen overmaken. Wij wensen iedereen dan ook een 
prettig eindejaar, een voorspoedig 2014 en bovenal een goede ge-
zondheid toe! 
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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
Jeugddienst
 03 288 26 56

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 januari 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(**): patri-
monium, toerisme, intergemeen-
telijke 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 16.00 u. - 20.00 u.
zaterdag 10.00 u. - 12.00 u.

tGemeentelijk sportcentrum
Atletiekstraat 1
Algemeen nummer   
03 288 27 50

Zwembad(*)
ma.-di.-zo.  gesloten
do.- vr. 12.00 u. - 14.00 u.
 15.00 u. - 20.30 u.
woensdag 12.00 u. - 20.30 u.
zaterdag 09.00 u. - 15.00 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 har-
te welkom!

05-11-2013 - Jenke Buerms, dochter van Joyce De 
Smedt en Jeroen Buerms

07-11-2013 - Ergün Gezer, zoon van Esengül Kan-
maz en Umut Gezer

24-11-2013 - Soraya Tatari, dochter van Selda Se-
rifovic en Samir Tatari

24-11-2013 - Finn Schegers, zoon van Evelien Otte 
en Tom Schegers

27-11-2013 - Ben Hertogs, zoon van Kelly Fre-
drickx en Aaron Hertogs

27-11-2013 - Oliver Lammens, zoon van Katrien 
van der Auwera en Patrick Lammens

02-12-2013 - Mats De Herdt, zoon van Ann De 
Reyt en Gregg De Herdt

02-12-2013 - Quinten Yseboot, zoon van Annelies 
Coessens en Bart Yseboot

09-12-2013 - Zias Laenens, zoon van Inge Tal-
boom en David Laenens

Geboortes

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

Eugenius Andries, 
weduwnaar van Anna Meyers
   °16-12-1911, +14-11-2013

Maria De Gres,
weduwe van Edmond Mertens    
   °08-01-1925, +17-11-2013

Yvonne Claessen,
echtgenote van Franciscus Nagels    
   °17-02-1956, +02-12-2013

GeboortesHuwelijken

Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Dirk Boumans en Marijke van Oudheusden
     11-12-2013

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Karel Genyn en Virginia Van Dyck
     16-01-1989

Joost Van Goethem en Ingrid Sterckx
     31-01-1989

     

t65 jaar getrouwd

Constant Steenacker en Hanny Beyls
     29-01-1949

Rosalia Mondelaers,
weduwe van Louis Van de Velde    
   °16-01-1935, +05-12-2013

Georges Van der Linden, 
echtgenoot van Hilda Sienack
   °09-04-1927, +08-12-2013
Justina Van Lier,
weduwe van Jozef Maris     
  °11-06-1938, +12-12-2013

Frank Avonts,
   °21-09-1958, +13-12-2013

Nicole Eyckens,
   °12-05-1945, +14-12-2013

Joannes Buytaert, 
gehuwd met Yvona Wynen
   °16-08-1923, +15-12-2013

Mathildis De Rauw, 
weduwe van Armand Adriaensens
   °14-02-1920, +16-12-2013
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4Burgerzaken & Informatie 

Sluitingsdagen
AC en Gemeentemagazijn
 - woensdag 1 januari
 - donderdag 2 januari
 - vrijdag 3 januari

Containerpark
 - woensdag 1 januari

Zwembad
 - van 21 december 
t.e.m. 5 januari

BKO ‘t Merelhofke
 - van dinsdag 24 december 
 t.e.m. donderdag 2 januari 

Bibliotheek
 - woensdag 1 januari
 - donderdag 2 januari

PWA Rupelstreek
 - van dinsdag 24 december 
t.e.m. donderdag 2 januari

Het gemeentebestuur verleent 
een toelage aan inwoners van 
de gemeente Hemiksem, die 
thuis de lasten van opvoeding 
en verzorging van zwaar ge-
handicapte kinderen op zich 
nemen.

De toelage wordt toegekend om 
de bijzondere zorgen die deze 
kinderen vereisen.

De kinderen moeten :

t minstens 66% gehandicapt 
zijn en mogen niet ouder zijn dan 
25 jaar;
t thuis opgevoed worden.

De jaarlijkse toelage bedraagt 
100,00 EURO per gehandicapt 
kind. De betaling gebeurt om de 
zes maanden, in schijven van 
50,00 EURO.

De aanvraag tot het bekomen van 
de toelage moet ingediend wor-
den bij het gemeentebestuur op 
de dienst Burgerzaken. 
Volgende bewijzen dienen bijge-
voegd te worden: 

t bewijs van invaliditeit

t bewijs van verhoogde kinder-
bijslag of bewijs van tegemoetko-
ming gehandicapte.  

Het recht gaat in vanaf de eerste 
dag van het kwartaal volgend op 
de datum van aanvraag.

Mensen die voor het jaar 2013 
reeds een aanvraag indienden, 
herinneren we eraan dat zij voor 
het jaar 2014 de aanvraag dienen 
te hernieuwen en dat vóór 31 ja-
nuari 2014.

Gemeentelijke 
toelage aan 
gehandicapten

Tewerkstellings-
diensten

In de lokale werkwinkel kan 
je terecht voor informatie en 
persoonlijk advies over werk 
en opleiding. Voor Hemiksem 
wordt een wekelijkse zitdag 
gehouden door zowel de VDAB 
als de diensten van de PWA.

Zitdag VDAB: donderdag van 
09.00 u. tot 11.00 u. in OCMW, 
Bouwerijstraat 50

Zitdag PWA: maandag van 09.00 
u. tot 11.00 u. in Administratief 
Centrum, Sint Bernardusabdij 1 

Fietsen tijdens de winter-
maanden, het is vaak enkel 
weggelegd voor de meest 
moedige liefhebbers van deze 
tweewieler. 

Sommigen hebben simpelweg 
geen alternatief. Voor alle 
winterse fietsers hier enkele 
nuttige tips om ook op twee 
wielen veilig door de winter-
periode te komen:

t In sneeuw kies je best een 
versnelling die niet te groot maar 
ook niet te klein is. Als je een te 
kleine versnelling kiest, trap je 
-letterlijk- door. 

Bij een te grote versnelling moet 
je dan weer te veel kracht zetten 
met mogelijke slippartijen tot ge-
volg. 

t Gebruik beide remmen. Nooit 
enkel de voorrem gebruiken. Bo-
vendien rem je bij sneeuw of ijzel 
best minder hard dan in andere 
weersomstandigheden.

t Fiets rustiger in winterse 
weersomstandigheden en kijk 
nog meer dan anders uit naar wat 
komen gaat.

t Matig je snelheid en houd af-
stand ook op stukken rijbaan of 
fietspad die op het eerste zicht 
niet glad lijken.

t Bij winterse weersomstan-
digheden is het nuttig om je za-
del iets lager te zetten. Zo ligt 
je zwaartepunt lager en dat ver-
hoogt de stabiliteit van jouw fiets.

Fietstips voor in de 
winter
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Milieu & Informatie

t Restafval, PMD en GFT+

 - woensdag 8 januari
 - woensdag 22 januari

Leefmilieu

t KGA

De ophaling gaat door op vrijdag 
10 en zaterdag 11 januari.

- Vrijdag 10 januari

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.

- Zaterdag 11 januari

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.

t Papier en karton

 - vrijdag 17 januari

Sneeuwruimservice IMSIR

Nieuwjaarsdrink zondag 12 januari

IMSIR biedt een oplossing voor zorgbehoevende personen of 
gezinnen bij het ruimen van sneeuw. 

Per ruimbeurt wordt een vergoeding van € 2,50 gevraagd. 

De service is actief op volgende dagen: maandag tot en met donder-
dag van 08.30 u. tot 16.00 u. en vrijdag van 08.30 u. tot 14.00 u. 
Je kan een aanvraag doen via het nummer 03 843 33 29.
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Cultuur & informatie

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

Vorming: nieuwe workshops 
Rupelkransje
t 8 januari 2014: Armbreien

Op deze eerste workshop van het 
jaar gaan we een ‘oversized’ sjaal 
breien. Daar heb je niet veel voor 
nodig; enkel je armen die je als 
enorme breinaalden zal gebrui-
ken. De dikke wol of zpaghetti 
(garen gemaakt van gerecycleer-
de shirts), zal aanwezig zijn in 
verschillende modieuze kleuren. 
Eens je de techniek onder de knie 
hebt, kan je met dit materiaal vrij 
snel een super grote col of sjaal 
breien. Voorkennis is absoluut 
niet nodig.

Praktisch:
Locatie: Bibliotheek Hemik-
sem-Schelle, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem
Tijdstip: 19.30 u. – 22.00 u.
Deelnameprijs: € 10 / € 8 (in-
woners van Schelle/Hemik-
sem) + € 5 (materiaal)

t 5 februari 2014: Dot 
Painting

Dotpainting (schilderen in stip-
pen) is de traditionele teken- en 
schildertechniek van de Austra-
lische Aboriginals. Met acrylverf 
door middel van een stokje of 
penseel wordt deze techniek toe-
gepast op o.a. doek, stenen, ka-
dertjes, muren, houten voorwer-
pen, enz... Zo wordt met behulp 
van eenvoudige symbolen een 
verhaal uitgebeeld. We gaan eerst 
aan de slag op een klein oefenob-
ject, daarna kan je jouw creativi-
teit botvieren op een eigen hou-
ten voorwerp naar keuze. 

Mee te brengen door de deelne-
mers: een eigen houten voor-
werp om te ‘bedotten’, vb houten 

schaal, kader, kandelaar… Ge-
verniste voorwerpen moeten op 
voorhand behandeld worden. 

Je vindt hierover meer informatie 
op http://rupelkransje.blogspot.
be/.

Praktisch:
Locatie: Bibliotheek Hemik-
sem-Schelle, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem
Tijdstip: 19.30 u. - 22.00 u.
Deelnameprijs: € 10 / € 8 (in-
woners van Schelle/Hemik-
sem) + € 5 (materiaal)

Inschrijvingen workshops:

t Cultuurdienst, gemeente-
huis Schelle, Fabiolalaan 55, 
Schelle, 03 871 98 24, cul-
tuur@ivebic.be 

t Intergemeentelijke biblio-
theek, Heuvelstraat 111-117, 
Hemiksem, 03 288 27 40 
Organisatie: IveBiC Hemik-
sem-Schelle en Rupelkransje

Ter gelegenheid van Gedich-
tendag kan je jouw lievelings-
gedicht (een gedicht naar keu-
ze) binnenbrengen in de bib. 

Van 31 januari tot 20 februari wordt 
gestemd voor het lievelingsgedicht 
van de bib. Als het gedicht dat jij 
binnenbracht het meeste stemmen 
krijgt, ontvang je een kleine verras-
sing. Eén van de mensen die voor 
dat gedicht gekozen heeft,  ont-
vangt een boekenbon van € 20.

Op woensdag 29 januari zullen 
leerlingen van de muziekacademie 
tussen 17 en 20 u. gedichten voor-
dragen in de bib. Wij nodigen ieder-
een uit om te komen luisteren.

Waar? Intergemeentelijke bi-
bliotheek Hemiksem
Wanneer? 29 januari, 
vanaf 17 uur.
Toegang? Vrij toegankelijk

Gedichtendag

FOD Binnenlandse Zaken laat 
weten dat op donderdag 2 ja-
nuari 2014 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 ‘nucleair, biologisch 
en chemisch alarmsignaal’.

De huiltoon wordt na een korte 
periode herhaald, gevolgd door 
de gesproken boodschap ‘proef-
signaal’. De test vindt om de drie 
maanden plaats. 
Op de website www.crisiscen-
trum.be kan je onder ‘alarmering’ 
alle mogelijke informatie terug-
vinden. 

Test elektronische 
sirenes
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De raad van bestuur en de biblio-
theek van Hemiksem en Schelle 
hebben besloten om vanaf 1 ja-
nuari 2014 het jaarlijks lidgeld te 
verhogen tot 3 euro om tegemoet 
te komen aan de kosten die de 
bibliotheekwerking met zich mee-
brengt. 

Wij danken u voor uw begrip.

Cultuur

Aanpassing 
lidgeld bibliotheek

De cultuurraad van Hemiksem 
en Schelle wil in de toekomst 
meer aandacht schenken 
aan hedendaagse beeldende 
kunst. 

Eén van de initiatieven zal be-
staan uit regelmatige tentoon-
stellingen op de eerste verdieping 
van het Administratief 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 Johan 
Van Geert. 

Meer informatie over deze kun-
stenaar vind je op 
www.johanvangeert.be. 
De toegang 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

Stijn Meuris gaf de af-
gelopen jaren al bijna 
200 avondvullende le-
zingen en performan-
ces over astronomie, 
maar hij draait z’n 
hand niet om wan-
neer de actualiteit 
zich aandient. 

Die actualiteit is bran-
dender dan ooit. Op 21 
september 2012 ontdek-
ten twee Russische ama-
teursterrenkundigen een 
minuscuul vlekje aan de 
nachtelijke hemel: een 
nieuwe komeet. Al na 
enkele weken blijkt dat 
de nieuweling (inmiddels 
C/2012 S1 ISON ge-
naamd) er een interes-
sante koers op na houdt. 
Zijn razendsnelle traject 
brengt hem immers erg 
dicht bij de zon… en de 
aarde.

Even werd gedacht dat we in december 2013 een ‘échte’ Kerstster 
kregen. Begin december is de komeet echter ten onder gegaan nadat 
hij de gloeiend hete kring rondom de zon was ingeraasd. Even werd 
nog gehoopt dat de komeet zijn confrontatie met de zon zou overle-
ven. Helaas rest er van de bal van ijs, gas en stof niets meer dan een 
stofwolk.

Stijn & De Staartster zal gaan over ISON, maar ook over de vragen 
‘Wat zijn dat precies, kometen?’, ‘Kan dat kwaad?’ en ‘Waar blijft ko-
meet Meuris feitelijk?’. Stijn Meuris is een man met vele hobby’s.

Depot Deluxe Nijverheidsstraat 2620 Hemiksem
zaterdag 18 januari om 20 uur

Toegang : Voorverkoop: € 8 \ € 7 (-26 j) ; Kassa: € 10

Inschrijven:
- Cultuurdienst Schelle 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

- Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem 03 288 27 40

Informatie en organisatie: 
IveBiC Hemiksem-Schelle en Cultuurraad Hemiksem-Schelle

Lezing: Stijn en de staartster
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t Evenementen Zomerpocket 
2014

Ook in 2014 brengt Toerisme Ru-
pelstreek opnieuw een Zomerpoc-
ket uit. 

In de Zomerpocket 2014 worden 
alle activiteiten uit de Rupelstreek 
in een handig overzicht gegoten.

Organiseer je een evenement, 
tentoonstelling of concert? 
Geef je activiteit in op www.toe-
rismerupelstreek.be en wij ver-

GortesToerisme Rupelstreek

t Adverteren in de Zomer-
pocket 2014

In de Zomerpocket staan alle toe-
ristische activiteiten die plaats-
vinden in onze streek.
 
De Zomerpocket wordt bedeeld 
in de volledige Rupelstreek.

Dit maakt van de Zomerpocket 
dan ook de ideale publicatie om 
te adverteren. 

Tijdens de zitting van de ge-
meenteraad  van woensdag 
18 september 2013 werden 
de statuten voor de Senioren-
adviesraad unaniem goedge-
keurd. 

Een historisch moment! Voor 
de eerste maal krijgt de Seni-
orenadviesraad (SAR) in onze 
gemeente het officiële statuut 
van ‘gemeentelijke advies-
raad’.

Dat de SAR ondertussen niet heeft 
stilgezeten en voor de nabije toe-
komst concrete plannen heeft, 
hoeft geen betoog. Een kort over-
zicht:

Nieuw subsidiereglement
Vanaf 1 januari 2014 treedt een 
nieuw subsidiereglement in wer-
king. Dit houdt enkele wijzigingen 
in.  Belangrijkste punt is dat alle 
activiteiten die de seniorenvereni-
gingen inrichten voor 100% mee-
tellen. 

Geen basissubsidie meer, eerlijke 
verdeling naargelang de activitei-
ten die georganiseerd worden.

GortesSeniorenadviesraad (SAR)
t Seniorenbeurs – novem-
ber 2014
In november 2014 – tijdens de 
ouderenweek – organiseert de 
SAR in het Depot Deluxe een se-
niorenbeurs waar je niet alleen 
terecht kan voor informatie over 
het aanpassen van woningen, 
reisadvies, mutualiteiten,… maar 
waar ook plaats zal zijn voor het 
nodige entertainment.

t Adviseren blijft prioritair
In tegenstelling tot de WAG (wel-
zijnsadvies- en gezondheidsraad) 
is het niet de bedoeling om zelf 
ontspanningsactiviteiten te orga-
niseren. De SAR is van mening 
dat er binnen de seniorenvereni-
gingen en andere organisaties al 
een zeer ruim aanbod is.
Uiteraard moet een adviesraad 
zich voornamelijk ontfermen over 
het seniorenbeleid binnen de ge-
meente. Hoe maken we van He-
miksem een leeftijdsvriendelijke 
gemeente?
Het moet een adviesraad zijn die 
zich bezighoudt met toeganke-
lijkheid, mobiliteit, thuis wonen, 
… kortom de zaken van senioren 
behartigen.

De eerste gemeenteraad van 
2014 gaat door op dinsdag 21 ja-
nuari 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

Contactgegevens SAR:

Secretaris: 
Kirsten Van Meirvenne 
kirsten.van.meirvenne@ocm-
whemiksem.be
p/a Bouwerijstraat 50 
2620 Hemiksem. 
03/870.59.32

Voorzitter: Paul Scholiers 
paul.scholiers1@telenet.be
Schepen van sociale zaken: 
Joris Wachters
joris.wachters@telenet.be

Wens je een advertentie van je 
zaak in onze Zomerpocket, neem 
dan contact op met Toerisme Ru-
pelstreek via info@toerismeru-
pelstreek.be. 

melden je in onze Zomerpocket.
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GortesVuurwerk afschieten? Enkel met 
vergunning!

De feestdagen komen er weer aan. Elk jaar wordt heel wat 
vuurwerk afgeschoten tijdens de jaarwisseling. Om ongelukken 
te voorkomen is het afschieten van vuurwerk in de Rupelstreek 
enkel toegestaan met een vergunning van de burgemeester én 
onder een aantal strikte veiligheidsvoorwaarden. 

Vuurwerk is mooi, maar het is geen speelgoed en bij foutief gebruik kan 
het grote gevaren met zich meebrengen. Elk jaar gebeuren er ongeluk-
ken, meestal met schade aan ogen of handen.
 
Om dergelijke ongelukken in de Rupelstreek te vermijden, kan je en-
kel vuurwerk afschieten mits toestemming van de burgemeester. In 
een dergelijke vergunning worden zeer strikte veiligheidsvoorwaarden 
opgelegd die dienen te worden nageleefd (zoals bijvoorbeeld een mini-
mumafstand tot woningen). Wanneer je wordt betrapt bij het afvuren 
van vuurwerk zonder een geldige vergunning zal er door de politie een 
proces-verbaal worden opgesteld. 

Als je van de burgemeester een vergunning hebt gekregen, koop dan 
enkel vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit 
zijn van een geldige verkoopsvergunning. 

Meer weten? 
Neem een kijkje op de website van de FOD Economie:
www.economie.fgov.be (‘feestvuurwerk’)
0800 120 33  explo@economie.fgov.be 
Of contacteer de gemeente: 
03 288 26 50  greta.vereycken@hemiksem.be

Samen zorgen we voor een veilig eindejaar!

Werking openbare 
verlichting

Vanaf 1 februari 2014 zal in 
de hele gemeente de instelling 
van de openbare verlichting 
aangepast worden. 

Momenteel blijft ongeveer 85% 
van de openbare verlichting zowel 
’s avonds als ’s nachts branden. Dit 
zal vanaf 1 februari teruggebracht 
worden tot 60%. De verlichting 
zal gedoofd worden tussen 23.00 
u. en 05.00 u. Op kruispunten en 
aan bushaltes zal de verlichting 
permanent blijven branden. op 
andere plaatsen zal 1 van 2 ver-
lichtingspalen worden gedoofd. 

Vanaf 1 januari 2014 worden de prijzen voor restafval, PMD en GFT  aangepast. De afvalopha-
ling zal tijdens de zomermaanden op wekelijkse basis gebeuren. 

De prijzen zien er vanaf 1 januari als volgt uit:

t restafval: 24 euro per rol met 20 grote zakken en 20 euro per rol kleine restafvalzakken
 (1,2 euro per restafvalzak)

t PMD: 3 euro per rol (0,15 euro per PMD-zak)

t GFT:  1,8 euro per sticker voor een grote container en 1 euro per sticker voor een kleine container

De prijsstijging is een gevolg van een indexatie na een periode van 10 jaar en de nieuwe dienstverlening 
gedurende de zomer. Tijdens de maanden mei t.e.m. september zullen restafvalzakken en GFT-containers 
immers wekelijks opgehaald of geledigd worden.

GortesNieuwe tarieven en dienstverlening 
huisvuilophaling
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Op 22 november werden de 
sportkampioenen van het 
voorbije seizoen in de bloeme-
tjes gezet. 

t ZWEMMEN

Hilde Buschop, 1ste plaats bij 
Flanders Cup bij dames 50+

t ATLETIEK

Marileen Hadermann, Provin-
ciaal kampioen 200m – en 800m 
lopen dames bij KSAH

Elke Godden, Provinciaal en 
Vlaams kampioen scholieren 
3000m

Luc Godden, Provinciaal kampi-
oen 3000m

Lio Mortiers, Provinciaal kam-
pioen, kampioen van Vlaande-
ren cadetten en scholieren, in 
de reeks hoogspringen indoor 
als outdoor, Belgisch kampioen 
meerkamp, indoor als outdoor in 
de reeks vijf-en zeskamp, Provin-
ciaal en Belgisch kampioen 300m 
horden, in de reeks hink-stap-
springen, outdoor

t Ornithologische Vereni-
ging: DE KANARI

Leo Vander Beeken, 4x goud op 
het Provinciaal kampioenschap, 
en 2x goud op het Nationaal kam-
pioenschap, en goud op het we-
reldkampioenschap

Henri Ledoux, 2x goud op het 
Nationaal kampioenschap 

Nancy Vleminckx, goud op het 
Nationaal kampioenschap

t JUDO

Matthias Casse, Belgisch en 
Vlaams kampioen, 1ste op het 
internationaal tornooi Flanders 
Cup,en 1ste op Pot van Olen, en 
Hainaut Cup

Jeroen Casse, Provinciaal kam-
pioen, 1ste op Hainaut Cup, grote 
prijs der Noorder Kempen, en 1ste 
in het klassement jeugdbeker van 
Antwerpen U15

Michiel Wils, Provinciaal kampi-
oen

Eline Wils, 1ste plaats op het 
interscholen kampioenschap, als-
ook op het openingstornooi trofee 
van Antwerpen

Tim Geerts, Provinciaal kampi-
oen, en 1ste op het interscholen 
kampioenschap, en het openings-
tornooi trofee van Antwerpen

t HELLVOC

Dames 5, kampioen in de 3de 
gewestelijke reeks A

t TAFELTENNIS CLUB 75

Kampioenstitel, in ploegver-
band, 1ste afdeling jeugd, ploeg 
A, met Wout Vande Sompe-
le, Alec Janssens, en Jorven 
Bouckaert, ook winnaar van de 
beker van Antwerpen

Alec Janssens, individueel kam-
pioen in 1ste afdeling jeugd

Thomas De Vleeschouwer, 1ste 
plaats bij de juniorencriterium bij 
Sporta 

Anthony Peeters,  kampioensti-

GortesHemiksem vierde sportkampioenen
tel junioren NG bij Sporta

Davy Sels, individuele kampi-
oen, 4de provinciale reeks B bij 
de VTTL

Lucien Van Den Bossche, kam-
pioen masters +80 bij de VTTL

t Z.V.C. ALPINESTARS

Kampioenstitel 1ste afdeling 
Rupelliga

t ACRO TEAM  SJB

Greetje Van Den Berghe, 1ste 
plaats trampoline, benjamins C

Kiara Vanderkerckhove,  1ste 
plaats trampoline, miniemen C
Junioren B en D, telkens meisjes-
trio,

Senioren B en C, telkens meis-
jestrio

Keurploeg, 1ste plaats lange 
mat junioren E, in ploegverband

Acro team, 1ste plaats in de de-
mowedstrijd in ploegverband, en 
in de Rupelcup B reeks

t DE SCHUTTERS

Belgisch Kampioen, behalen 
van de beker in ploegverband

Valentine Van Hoofstat, Bel-
gisch kampioen gouden medaille 
dames

Yvan De Roeck, Belgisch kampi-
oen gouden medaille elite, en de 
beker 800jaar bestaan v/d maat-
schappij
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Reservatie 
sportterreinen

januari 2014

Is sporten ook voor jou de 
ultieme uitlaatklep? Aan het 
sportcentrum van Hemiksem 
vind je heel wat sportinfra-
structuur waar je naar harte-
lust kan sporten! 

De gemeente beschikt over een 
sporthal, een Finse piste, voetbal-
velden, korfbalterreinen, tennis-
terreinen, een beachvolleyveld en 
een zwembad. 

De tarieven vind je binnenkort 
terug op de website van de vrije-
tijdsdienst. 

Informatie en reservaties: 
Vrijetijdsdienst Hemiksem - 
03 288 26 58 
inge@hemiksem.be 

Vanaf januari 2014 gelden er 
nieuwe openingsuren in het 
zwembad van Hemiksem: 

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 12.00u. – 21.00u.
Donderdag 12.00u. – 14.00u.          
Vrijdag 12.00u. – 14.00u.
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten
 
Tijdens schoolvakanties: 

Woensdag 12.00u. – 21.00u. 
Donderdag 12.00u. – 17.00u.          
Vrijdag 12.00u. – 17.00u.          

GortesNieuwe openingsuren gemeentelijk 
zwembad

Gesloten tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar

Buiten deze uren is het zwembad 
beschikbaar voor privé-verhuur. 

De huurder betaalt hiervoor een 
vergoeding van € 50 per uur en 
voorziet de nodige redder(s).

Voor meer informatie: 

Vrijetijdsdienst Hemiksem 
03 288 26 58 
nge@hemiksem.be 

Subsidies 
sportverenigingen

Organiseert je sportvereni-
ging een tornooi of volg je een 
trainersopleiding?
 
Dan komt jouw sportvereni-
ging misschien wel in aanmer-
king voor een subsidie! 

Sportverenigingen kunnen sub-
sidies aanvragen voor de kwa-
litatieve werking van hun club, 
het volgen van opleidingen en 
bijscholingen, de organisatie van 
bepaalde projecten, de aankoop 
van prijzen voor tornooien en het 
afhuren van het zwembad. 

De subsidiereglementen en aan-
vraagformulieren vind je terug op 
de website van de vrijetijdsdienst. 

Op woensdag 20 novem-
ber ging in het gemeentelijk 
zwembad van Hemiksem in 
het kader van de zwembad-
dagen de zweminstuif door. 
Hierbij het overzicht van de 
winnende teams per leerjaar. 

t 1ste leerjaar: 

DE ZWEMMENDE VISJES 
Vrije Basisschool 
Aerts Wiebe – Frans Mats – 
Mariën Nore 

t 2de leerjaar: 

DE DIEPE DUIKERTJES 
Jan Sanderslaan
Bal Julie – De Westerlinck 
Maite – Jacobs Onno  - Brutyn 
Laszlo

t 3de leerjaar: 

DOLLE DOLFIJNEN  
Jan Sanderslaan

Floren Kato – Mbarki Noor – 
Van Brussel Femke – Venus 
Noa – Wouters Kyana

t 4de leerjaar: 

DE HAMERHAAIEN  
Vrije Basisschool
Baccarne Kobe – Tijsmans Bob 
– Van Erkel Ruben

t 5de leerjaar: 

DE SPETTERTJES  
De Regenboog
Binnemans Janco – De Vogel 
Lars – Marckx Lennert – Saliën 
Jolien – Lagaet Hanne

t 6de leerjaar: 

DE VISSEN OP HET DROGE 
Vrije Basisschool
Bruwière Sarah 
Rhebergen Fleur 
Vloeberghs Marit

GortesUitslag zweminstuif
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We zitten nog lekker warm thuis 
rond de kerstboom, maar kijken 
toch al vooruit naar de volgende 
vakantie: de krokusvakantie! 
Welke spetterende activiteiten 
staan er deze keer op het pro-
gramma? 

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 pony rijden (ervaring niet 
vereist). Op donderdag 7 en vrijdag 
8 maart kunnen de 12-plussers een 
dagje gaan skiën of snowboarden (ge-
organiseerd door de sportregio). 

Let op, de inschrijvingen voor het ski-
en starten reeds op maandag 20 janu-
ari, de inschrijvingen voor de andere 
zapposactiviteiten vanaf maandag 3 
februari. 

Binnenkort zullen de boekjes via de 
Hemiksemse scholen verspreid wor-
den. Ga je niet in Hemiksem naar 
school, dan kan je het boekje terug-
vinden en downloaden op onze web-
site. 

Zapposdagen 
krokusvakantie

Vanaf januari kan je met al je 
sport-, jeugd- en vrijetijds-
vragen terecht op één adres: 
de vrijetijdsdienst van Hemik-
sem. 

Wens je een buurt of straatfeest 
te organiseren, zoek je de con-
tactgegevens van een sportclub, 
wens je materiaal te reserveren 
of ben je op zoek naar een ge-
schikte locatie voor een activiteit, 
wil je subsidies aanvragen om 
een eenmalig project te onder-
steunen, ... 

voor dit en nog veel meer kan je 
bij ons terecht!

www.jeugddiensthemiksem.be

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/jeugddienst 

GortesNieuw in 2014: Jeugd- en sportdienst 
worden één vrijetijdsdienst

Vragen of nood aan informatie? 

t Yves@hemiksem.be 
coördinator Vrijetijdsdienst 
03 288 26 56 
t Ellen.huysmans@hemik-
sem.be   medewerker vrije-
tijdsdienst jeugd 
03 288 26 57
t Inge@hemiksem.be 
medewerker vrijetijdsdienst 
sport  
03 288 26 58 

Administratief Centrum 
Sint Bernardusabij 1
2620 Hemiksem

Gezocht: studenten 
met diploma hoger 
redder

Ben je student, heb je een di-
ploma hoger redder en ben je 
nog op zoek naar een leuke 
bijverdienste? 

Dan kan je nog terecht in het 
zwembad van Hemiksem om af en 
toe te werken als redder!

Contact: yves@hemiksem.be
www.jeugddiensthemiksem.be. 

Ben jij 18 of ouder in de zo-
mer van 2014?Ben je graag in 
groep en met kinderen bezig?

Dan is speelpleinwerking iets 
voor jou!

De vrijetijdsdienst organiseert tij-
dens de zomermaanden opnieuw 
de speelpleinwerking. 

Iedere 2 weken start er een nieu-
we groep enthousiaste monitoren 
die zorgen voor een programma 
vol actieve en creatieve activitei-
ten. 

Vanaf januari kan je jezelf weer 
opgeven als monitor, het aan-
vraagformulier hiervoor vind je 
terug op onze website. 

Gezocht: 
monitoren

GWord webmaster
Om een website te bouwen, 
hoef je geen computergenie 
te zijn. 

We maken in 3 uur tijd online een 
basis website en leren hoe je links 
maakt, foto’s en filmpjes toe-
voegt, een menu opbouwt, ... . 

Op het einde van de dag mag je 
trots het bordje webmaster aan je 
deur hangen! 
 
Leeftijd: 12 jaar en ouder
Prijs: €3 
Tijdstip: woensdag 22 januari
14 – 17 uur. 
Locatie: 
Bibliotheek 
Heuvelstraat 111-117, 
2620 Hemiksem
 
Info en inschrijven: 
Vrijetijdsdienst Hemiksem
03 288 26 57 
Ellen.huysmans@hemiksem.be 


