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De ‘Hemiksem Bon’

Luc Bouckaert
Burgemeester

Vanaf januari 2015 introduceert de gemeente Hemiksem de 
‘Hemiksem Bon’. Het gaat om een cadeaubon die gebruikt kan 
worden bij heel wat lokale handelaars. 

Tot nu toe ontvingen inwoners vaak een premie van de gemeente 
bij speciale gelegenheden. Vanaf januari 2015 worden de premies 
echter vervangen door de ‘Hemiksem Bon’. Dit is een cadeaubon die 
bewoners bijvoorbeeld ontvangen bij de geboorte van een kindje of 
wanneer inwoners van onze gemeente in het huwelijksbootje stap-
pen. Ook de jubilarissen worden door de gemeente in de watten ge-
legd en zullen de cadeaubon ontvangen. 

De Hemiksem cadeaubon is enkel inleverbaar bij lokale handelaars 
die meedoen aan dit initiatief. Binnenkort zullen de handelaars die 
zich voor dit initiatief opgeven terug te vinden zijn op www.hemik-
sem.be. Bij de handelaars zelf kan je door middel van een raam-
sticker meteen nagaan of je jouw cadeaubon in de handelszaak kan 
verzilveren. 

De gemeente Hemiksem zal door middel van de nieuwe cadeaubon 
ook andere initiatieven kunnen ondersteunen. Zo zullen bijvoorbeeld 
sportkampioenen of inwoners die meehelpen bij positieve milieuac-
ties als erkenning een cadeaubon van de gemeente ontvangen. 
Je kan de ‘Hemiksem Bon’ ook zelf aankopen op het Administratief 
Centrum bij de dienst lokale economie. Je kan de bon dan als ge-
schenk geven. Zo ondersteun je -net als de gemeente- de lokale 
handelaars. 

Albert I-bus komt naar Hemiksem
Momenteel rijdt de ‘Albert I-bus’ het hele land rond. Aan boord vind 
je een tentoonstelling die mensen het verhaal vertelt over de bijna 
vergeten geschiedenis van het Belgisch leger en Koning Albert I tij-
dens W.O. I. De bus houdt ook halt in Hemiksem! Op donderdag 4 
december kan je de rondreizende tentoonstelling bezoeken. Vanaf 
10 uur parkeert de bus zich op de Gemeenteplaats en kan je jezelf 
verdiepen in de tentoonstelling. Een aanrader en bovendien kan je de 
bus gratis een bezoekje brengen. 

Nieuwjaarsdrink 2015
Na een geslaagde eerste editie in 2014 nodigt de gemeente alle in-
woners op zondag 11 januari 2015 uit op de tweede editie van de 
nieuwjaarsdrink. Van 15 tot 17 uur is iedereen van harte welkom in 
de feestzaal van Depot Deluxe om er het nieuwe jaar gezellig in te 
zetten!
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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 4e maandag van de maand  
in BKO ‘t Merelhofke van 18.00 u.- 
19.00 u.  
tel.:  03 288 27 60

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 23 december tussen 
18.00 u. en 19.00 u. of na af-
spraak.
Luc Bouckaert: politie, brand-
weer, informatie & communicatie
tel:                        0496 50 62 82

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

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

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

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

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

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

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

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

tBrandweer
Dringend  100
Niet dringend 03 288 27 27

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

DRINGEND           101
Openingsuren (*)
maandag - vrijdag    
09.00 u.- 12.00 u.
dinsdag     
18.00 u. -19.30 u.
woensdag
14.00 u. - 16.00 u. 

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

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

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

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

tGemeentelijk sportcentrum
Atletiekstraat 1
Algemeen nummer   
03 288 27 50

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

Sporthal
alle dagen open 

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

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!
 
24-09-2014 - Lelmedin Krasnici, zoon van Feride 
Beraj en Hazir Krasnici

08-10-2014 - Kato Van den Eynde, dochter van 
Nele Van Riet en Bart Van den Eynde

09-10-2014 - Ella Vandecasteele, dochter van Cin-
dy Gendarme en Immanuel Vandecasteele

09-10-2014 - Elif Jusufi, dochter van Mérina Sokol-
ji en Ervin Jusufi

09-10-2014 - Deborah Aklamanu, dochter van Afi 
Landoukpo en Komla Aklamanu

11-10-2014 - Emmanuel Vargas Hinojosa Rubio, 
zoon van Diana Rubio en Leonardo Vargas Hinojosa

13-10-2014 - Nina Thys, dochter van Kelly Thys 
en Tin Thys

14-10-2014 - Diéwo De Wolf, dochter van Marième 
Fall en Daniel De Wolf

15-10-2014 - Lilloue Van den Bosch, dochter van 
Kelly Gobert en Anthony Van den Bosch

19-10-2014 - Luna Qarolli, dochter van Hasna El 
Mouine en Gazmend Qarolli

22-10-2014 - Emir Yusein, zoon van Resmie Yusein 
en Shaban Yusein

27-10-2014 - Hongan Ren, zoon van Xiaoqian Liu 
en Xi Ren

28-10-2014 - Nuredin Abazaj, zoon van Suzana 
Mehmeti en Ferat Abazaj

03-11-2014 - Achiel Mertens, zoon van Jessica 
Stoop en Rik Mertens

07-11-2014 - Stijn Goovaerts, zoon van Jessica De 
Weerdt en Bart Goovaerts  

Geboortes

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Boris Lucinschi en Rodica Lucinschi 
     22-12-1989

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

Philibert De Pauw, 
echtgenoot van Mathilda Wilms
   °10-03-1931, +18-10-2014

François Coppens, 
echtgenoot van Jeanine Pouliart
   °11-03-1967, +16-10-2014

Franciscus Verbeeck,
echtgenoot van Antoinette De Pauw   
   °31-08-1928, +19-10-2014

Roger De Vriese,
echtgenoot van Georgette Decoux    
   °19-06-1945, +22-10-2014

Paula Van den Bossche, 
echtgenote van Marcel De Leeuw
   °12-04-1934, +23-10-2014

Lucien Roels,
weduwnaar van Marie-José Van Damme   
   °25-05-1936, +26-10-2014

Constant Van den Sanden,
echtgenoot van Anne Thys     
   °23-08-1953, +29-10-2014

Maria Van Acoleyen,
weduwe van Frans Schoeters    
   °02-06-1927, +03-11-2014

Georges Baelen, 
echtgenoot van Maria Liétaert
   °24-01-1930, +05-11-2014
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4Milieu & Informatie  

t Week van 1 december: zone noord

     Volledige lijst straatnamen zone noord:

Ketinglei, K. De Backerstraat,  Lindelei tot aan de spoorweg,   Notelaarstraat, Monnikenhoflaan, Hoofd-
boslaan, Asterlaan, Tulpenlaan, Groenenhoekweg, Koekoekweg, Valkenisseweg, Mastbosweg, Leemweg, 
Moerelei, Azaleaweg, Begoniaweg, Irisweg, Krokusweg, Varenstraat, Heiligstraat, Landbouwweg, Tuitbos-
lei, Fr. Huysmans-laan, J. De Grooflaan, E. Van Nuffellaan, Wijngelagweg, Strepeweg, Halfbunderweg, 
Joseph Roelantslaan, Jan Van der Aalaan, Rietweg, Lelie-laan, Emiel Creadolaan

t Week van 8 december: zone west

Alle straten gelegen tussen de Schelde en de spoorweg. 

    Richtlijnen:

t Plaats het snoeiafval op maandag voor 08.00 u. aan de straatkant.
t Het afval mag een doorsnede hebben van maximum twaalf cm en moet samengebonden worden met 
     koord.  Het maximale volume is 1,5 m3

t Snoeiafval dat dikker is of samengebonden is met ander materiaal zoals ijzerdraad zal niet mee-
     genomen worden. Ook boomstronken zijn uit den boze.
t Wanneer het snoeiafval niet voor 08.00 u. buiten staat , kan er niet gegarandeerd worden dat jouw 
     snoeiafval wordt opgehaald. 

Ophalen snoeiafval

Leefmilieu
t Restafval, PMD en GFT+
 - woensdag 10 december
 - woensdag 24 december

	 Opgelet,	 de	 ophaling	 van	 restafval	 en	 GFT		
	 gebeurt	 tot	 en	 met	 april	 opnieuw	 tweewekelijks.		
	 De	wekelijkse	ophaling	gaat	enkel	door	gedurende	de	zomer-	
	 periode.

t Papier en karton
- vrijdag 19 december
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Informatie 

Nieuwe zitdag dienst onthaalouders Sluitingsdagen
t Administratief Centrum
 - woensdagnamiddag 
   24 december
 - donderdag 25 december
 - vrijdag 26 december
 - woensdagnamiddag 
   31 december
 - donderdag 1 januari
 - vrijdag 2 januari

t Magazijn
 - woensdag 24 december
 - donderdag 25 december
 - vrijdag 26 december
 - woensdag 31 december
 - donderdag 1 januari
 - vrijdag 2 januari

t BKO ‘t Merelhofke
 - van woensdag 24 december 
   tot en met vrijdag 2 januari

t Containerpark
 - woensdag 24 december
 - donderdag 25 december
 - vrijdag 26 december
 - woensdag 31 december
 - donderdag 1 januari

t Bibliotheek
 - woensdag 24 december
 - donderdag 25 december
 - vrijdag 26 december
 - woensdag 31 december

Heb jij last van zwerfkatten? 
Meld het probleem  (met jouw 
contactgegevens) dan op de 
milieudienst via sven@hemik-
sem.be of 03 288 26 63.

De milieudienst contacteert Coör-
dinatie Antwerpse Dierenbescher-
ming (CAD). Zij contacteren de 
melder en maken een afspraak. 
Een vrijwilliger komt ter plaatse  
en probeert de kat(ten) te van-
gen. De dieren worden nagekeken 
op ziektes en indien nodig geste-
riliseerd. Gezonde katten worden 
opnieuw uitgezet.

GortesZwerfkatten

Kobo, Dienst onthaalouders
Medisch Centrum Boom
Grote Markt 7
2850 Boom

t Openingsuren:
ma, woe, do en vrij: 9 - 12 uur, di: 13 – 15. 30 uur

t Contact: 
03 880 50 91
onthaalouders@mediboom.be of 
info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be

Kobo, kinderopvang Boom & 
omstreken, voorheen dienst 
onthaalouders , biedt kinder-
opvang aan bij een kinder-
begeleider (onthaalouder) in 
een familiale sfeer. 

Jouw kind wordt opgevangen in 
een klein groepje met veel aan-
dacht voor een optimale ont-
wikkeling. De kinderbegeleiders 
vangen voornamelijk baby’s en 
peuters tot 3 jaar op. Kinderen 
tussen 3 en 12 jaar kunnen bui-
tenschools opgevangen worden 
volgens de mogelijkheden van de 
dienst. 

De verantwoordelijken begeleiden 
de kinderbegeleider thuis, volgen 
de kindjes en de relatie met de 
ouders op. Gezien onze dienst 
erkend is door Kind en Gezin, is 
de basiskwaliteit inzake hygiëne, 
veiligheid en pedagogische 
begeleiding optimaal 
gewaarborgd. Ouders 
betalen een bijdrage 
in verhouding 
tot hun inkomen. 
Deze bijdrage is 
gedeeltelijk fiscaal 
aftrekbaar. 

Wijziging zitdag Hemiksem

Vanaf januari 2015 zal de weke-
lijkse zitdag van Kobo doorgaan 
elke vierde maandag van de 
maand tussen 18 en 19 uur. 

Je kan hiervoor terecht in het De-
pot Deluxe: 

BKO ’t Merelhofke
Nijverheidsstraat 27
2620 Hemiksem
03 288 27 60
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Burgerzaken & Informatie 

De kaart geeft recht om te 
parkeren zonder beperking 
van parkeerduur én te parke-
ren op de speciale parkeer-
plaatsen, voorbehouden aan 
gehandicapten.

Wie komt hiervoor in aanmer-
king?
De kaart wordt uitgereikt aan:

t personen getroffen door een 
blijvende invaliditeit van ten min-
ste 80%.

t personen van wie de gezond-
heidstoestand tot een blijvende 
vermindering van de graad van 
zelfredzaamheid met ten minste 
12 punten leidt, bepaald over-
eenkomstig de handleiding en de 
schaal die van toepassing zijn in 
het kader van de wetgeving be-

GortesParkeerkaart voor gehandicapten
treffende de tegemoetkomingen 
aan gehandicapten.

t personen die getroffen zijn 
door een blijvende invaliditeit die 
rechtstreeks toe te schrijven is 
aan de onderste ledematen en ten 
minste 50% bedraagt.

t personen die volledig verlamd 
zijn aan de bovenste ledematen 
of bij wie deze geamputeerd zijn.

t burgerlijke en militaire oor-
logsinvaliden met minstens 50% 
oorlogsinvaliditeit.

Aanvraag of inlichtingen:
Voor bijkomende inlichtingen kan 
je terecht op de dienst Burger-
zaken, waar ook de nodige hulp 
wordt aangeboden bij het indie-
nen van de aanvraag.

Voor het academiejaar 2014-
2015 kan je online een aan-
vraag indienen voor stu-
dietoelagen in het hoger 
onderwijs of universiteit 
evenals schooltoelagen voor 
kleuters of leerlingen in het 
lager of  secundair onderwijs.

De aanvragen moeten ingediend 
worden voor 1 juni 2015 en vol-
doen aan de inkomens-, studie- 
en nationaliteitsvoorwaarden.

Bij de aanvragen dienen min-
der papieren of een attest bijge-
voegd te worden. De aanvrager 
dient echter wel over een eiD te 
beschikken: www.ond.vlaande-
ren.be/studietoelagen. 

Ook een papieren versie indienen 
blijft mogelijk.

GortesAanvraag 
studietoelagen

Donor stellen
Het verlies van een persoon, 
betekent voor elk van ons 
een pijnlijke periode. Tijdens 
het leven kan je echter aller-
lei schikkingen treffen, waar-
onder ook de regeling tot het 
optreden als donor.

Iedereen kan vrijwillig een schrif-
telijke kennisgeving richten tot 
de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van zijn gemeente, betref-
fende het wegnemen en trans-

planteren van organen.

Buiten de naam, voornamen, 
woonplaats en volledig adres, 
geeft dit geschrift de keuze aan 
tussen het verzet of de uitdruk-
kelijke instemming tot het weg-
nemen van organen en weefsels.

Voor de verklaring en bijko-
mende info kan je terecht op de 
dienst Burgerzaken van de ge-
meente.

De volgende gemeenteraad 
gaat door op dinsdag 16 decem-
ber om 20.00 u. in de Raad-
zaal van het Administratief Cen-
trum in de Sint-Bernardusabdij.  
Gemeenteraadszittingen zijn vrij 
toegankelijk voor het publiek. Ie-
dereen is dan ook van harte wel-
kom om de zitting bij te wonen.

Volgende 
gemeenteraad
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Cultuur

t Knooking   u 3  december 2014

Knooking? Langs de ene 
kant een haaknaald, 
langs de andere kant een 
borduurnaald : combi-
neer dit met wol en je 
krijgt een breiwerk. 

Tijdens de workshop leer je 
hoe deze techniek in elkaar 
zit. De term ‘knooking’ is 
samengesteld uit het Engels: ‘hook’ voor haken en ‘knitting’ voor breien. 
Voordeel is dat je met de techniek geen steken kan laten vallen.

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

Rupelkransje

Gortes*Praktisch
Info, inschrijven of op voorhand betalen via: 
- cultuurdienst: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55 03 871 98 24  cultuur@ivebic.be 
- bibliotheek: Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 03 288 27 40 bibliotheekbalie@ivebic.be

De winnaar van het Kindertheaterfestival Spekken 2014 te Gent! 
Een wereldklassieker van ROALD DAHL over de kwajongensdroom 
van kleine Joris,  gebracht door specialist Marc Reynaerts. 

Deze familievoorstelling bevat alle kenmerken van een goede Roald Dahl: 
weergaloze fantasie, veel humor en het feit dat hij het altijd opneemt voor 
het kind. Joris moet op zijn verschrikkelijk humeurige grootmoeder passen 
en haar op tijd en stond haar medicijnen geven. Joris besluit zelf een medi-
cijn voor haar te maken. Het siroopje dat Joris klaarstoomt voor zijn ‘lieve’ 
oma blijkt nog te werken ook en is het begin van een fantastisch avontuur. 
Maar als dromen zo sterk zijn dat je denkt dat ze echt gebeurd zijn, zijn ze 
dan ook niet een klein beetje echt gebeurd?

Theater De Kreet, regie: André Vermaerke, spel: Marc Reynaerts

Praktisch*:
Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Van 7 tot 12 jaar, zaterdag 13 december om 14 uur
€ 9 / € 6 (-18) / €2 korting leden Gezinsbond

Joris en de geheimzinnige toverdrank

GortesPoëzieweek
Laat je creativiteit de vrije loop en 
schrijf je eigen karamellenvers. 

Een karamellenvers bestaat uit 
twee zinnetjes die rijmen en waar-
in minstens één zoet woord zit! 

Breng voor 31 januari jouw vers 
binnen in de bib. Tot 20 februari 
mag iedereen dan stemmen voor 
één van de ingeleverde verzen. 
De schrijver van het vers dat de 
meeste stemmen kreeg, ontvangt 
een boekenbon ter waarde van € 
20. 

Uit de personen die stemden trek-
ken we iemand die een kleine ver-
rassing zal ontvangen.

GortesWijziging 
publiekscatalogus

Vanaf nu kan je alle boekre-
censies die in Vlaamse kranten 
en tijdschriften verschijnen 
raadplegen in de publieksca-
talogus van de bibliotheek. 

Deze verzameling van recensies, 
over alle kranten en tijdschriften 
heen, is uniek en nergens anders 
online te vinden. De recensies wor-
den getoond op de detailpagina 
van een boek. 

Alle werken waarvan een recensie 
beschikbaar is kan je  in de pu-
bliekscatalogus oproepen met de 
zoekterm ‘review’.
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Verwarm jij  met stookolie én 
kan je de verwarmingsfac-
tuur moeilijk betalen?  Dan 
heb je misschien recht op een 
verwarmingstoelage via het 
OCMW Hemiksem.  

Over welke brandstof gaat 
het?
Het gaat om de factuur betaald 
voor huisbrandolie (of mazout) 
aan de pomp en in bulk (voor het 
vullen van een brandstoftank aan 
huis), verwarmingspetroleum aan 
de pomp en bulkpropaangas aan 
huis geleverd in grote hoeveel-
heid (in een propaangastank, 
niet in flessen).  De huisbrandolie 
moet geleverd worden tussen 1 
januari en 31 december.

Wie heeft recht op deze finan-
ciële tussenkomst?
t Categorie 1: Personen met 
recht op een verhoogde verze-
keringstegemoetkoming van de 
ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring
waarvan het jaarlijks bedrag 
van het bruto belastbaar ge-
zinsinkomen, niet hoger is dan 
€ 16.965,47 verhoogd met € 
3.140,77 per persoon ten laste.

t Categorie 2: gezinnen met 
een jaarlijks bruto belastbaar 
gezinsinkomen dat lager of ge-
lijk is aan € 16.965,47, verhoogd 
met € 3.140,77 per persoon ten 
laste.  Voor de berekening van 
dat inkomen wordt rekening ge-
houden met het kadastraal inko-
men van andere woningen dan 
de gezinswoning.

t Categorie 3: personen met 
een schuldbemiddeling in het 
kader van de wet op het consu-
mentenkrediet of een collectieve 
schuldenregeling en die de ver-
warmingsfactuur niet kunnen 
betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage?
De toelage schommelt tussen 14 
cent en 20 cent per liter.  Het be-
drag hangt af van de prijs van 
de gefactureerde brandstof.  Hoe 
hoger de prijs, hoe hoger de tus-
senkomst.  De toelage is beperkt 
tot 1.500 liter per winter, per ge-
zin.  Voor personen die zich ver-
warmen met stookolie of verwar-
mingspetroleum gekocht aan de 
pomp, is een forfaitaire toelage 
voorzien van  €  210.

Hoe vraag je de toelage aan?
Binnen de 60 dagen na de leve-
ring moet je bij het OCMW een 
aanvraag indienen.

Het OCMW zal nagaan of je aan 
de voorwaarden voldoet en zo in 
aanmerking komt. Breng volgen-
de documenten mee:
t de leveringsfactuur of -bon
t je identiteitskaart
t bewijs van inkomsten (re-
centste aanslagbiljet, loonfiche, 
…)
t bij schulden: de beslissing 
van toelaatbaarheid van de col-
lectieve schuldenregeling of een 
attest van de persoon die de 
schuldbemiddeling verricht
t indien je in een apparte-
ment woont: een attest van de 
eigenaar of beheerder met de 
vermelding van het aantal ap-
partementen waarop de leve-
ringsfactuur of –bon betrekking 
heeft

Toelage aanvragen
Denk je in aanmerking te komen 
voor een verwarmingstoelage of 
heb je nog vragen?  Maak dan 
een afspraak op het OCMW van 
Hemiksem!

Sofie Van den Heuvel – 03 871 
91 06 – Sofie.van.den.heuvel@
ocmwhemiksem.be . 

Stookolietoelage

Rupelbib, de vereniging van  
bibliotheken van de Rupel-
streek, is op zoek naar vrij-
willigers die ons team willen 
versterken bij het geven van 
computerlessen aan begin-
ners.  

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

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

Computerleken 
helpen?

GortesUpdate 
‘Mijn bibliotheek’

De bibliotheek waarschuwt  dat 
de werking van “Mijn Biblio-
theek” (voor verlengingen, re-
servaties,…) op zondag 21 de-
cember verstoord of tijdelijk 
buiten gebruik kan zijn, wegens 
een update van het systeem.
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Iedereen heeft wel een passie die hem of haar drijft, van bier brouwen tot  het kweken van bonsai-
boompjes. Je kan het zo gek niet bedenken of mensen zijn er door gedreven en hebben rond hun 
passie een eigen databank aan kennis opgebouwd. Om deze reden roepen de Vlaamse bibliothe-
ken vanaf oktober 2014 zes maanden lang ‘Iedereen Bibliothecaris’ in het leven. 

Kom je passie delen in de bibliotheek! Laat buurtbewoners en andere sympathisanten mee genieten van je 
persoonlijke kennis. Denk maar aan workshops, quizjes, lezingen,... Zolang je plaatselijke bibliotheek niet af-
brandt, is alles toegestaan! Iedereen met een passie kan die op een originele manier delen in de bib en wordt 
zo ‘bibliothecaris voor 1 dag’.  

t Waar het hart van vol is, loopt de bib van over

Wil je graag meer informatie? Geen probleem! Kom langs bij de bib en vraag naar tips om je op weg te helpen.

Waar: in de bib
Wanneer: 6 maanden lang, vanaf oktober 2014

Iedereen bibliothecaris

Momenteel rijdt de ‘Albert I-bus’ het hele land rond. Aan boord: een interessante tentoonstelling 
die mensen meeneemt in een (bijna) vergeten geschiedenis. Wat was de rol van het Belgisch leger 
en Koning Albert I tijdens W.O. I.? 

Goed nieuws voor de inwoners van Hemiksem want op donderdag 4 december kan je ook in onze gemeente 
deze rijdende tentoonstelling bezoeken. Van 10.00 u. tot 18.00 u. parkeert de bus zich op de Gemeenteplaats 
en kan je jezelf verdiepen in de (gratis) tentoonstelling.

Wat krijg je te zien in de rondrijdende tentoonstelling?
In de Albert I-bus wordt hetzelfde verhaal verteld als de vaste tentoonstelling te Rumbeke maar dan in een 
bondigere versie. De nadruk wordt ook meer gelegd op het verloop van de route die het Belgisch leger volgde 
toen soldaten het Duitse leger probeerden te stoppen.

Albert I-bus

Meer info:
Op de website: albert14-18.be 
of via e-mail: info@albert14-18.be.
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Na een jaar van rust keren we 
terug naar het traditionele 
kerstconcert. Het wordt een 
mooie afwisseling van vocale 
en instrumentale werken. 

De Gemeentelijke Academie van 
Muziek en Woord nodigt je uit op 
het kerstconcert op woensdag 
18 december 2013, om 20 uur 
in de St. Petrus en Pauluskerk te 
Schelle.

De leerlingen van de samen-
zangklassen, het Gemengd koor 
Gaudia, instrumentale ensem-
bles en Harp en Orgel laten zich 
muzikaal van hun beste kant zien 
en horen.

Het belooft dus opnieuw een 
adembenemende avond te wor-
den! 

GortesKerstconcert
De Vlaamse renovatiepremie 
ondersteunt eigenaars die hun 
eigen en enige woning grondig 
willen renoveren. 

De woning moet in Vlaanderen lig-
gen, minstens 25 jaar oud zijn en 
de kostprijs van de werken moet 
minimaal 10.000 euro (exclusief 
btw) bedragen. Naast deze voor-
waarden gelden er voor de aan-
vragers ook inkomensgrenzen om 
voor de premie in aanmerking te 
kunnen komen.Het bedrag van de 
premie wordt vastgesteld op basis 
van de ingediende facturen en be-
draagt 20% of 30% (hangt af van 
het gezamenlijk belastbaar inko-
men) van de aanvaarde kostprijs 
van de werken maar kan niet ho-
ger zijn dan 10.000 euro. Alleen 
renovatiewerkzaamheden aan de 
hoofdbouw of aanbouw van een 

Wijziging Vlaamse renovatiepremie

Vuurwerk afschieten: enkel met toelating!

De feestdagen komen weer 
in zicht. Misschien was jij wel 
van plan om vuurwerk in huis 
te halen om later deze maand 
af te steken? Weet dan dat dit 
in Hemiksem enkel mag met 
een geldige toelating. 

Elk jaar wordt tijdens de jaarwis-
seling heel wat vuurwerk afge-
schoten. In Hemiksem is dit enkel 
toegelaten met een vergunning 
van de burgemeester én onder 
strikte veiligheidsvoorwaarden. 
Een toelating vraag je best aan 
via de meldingsfiche. We wijzen 
er wel op dat er in Hemiksem wei-
nig plaatsen beschikbaar zijn om 
veilig vuurwerk af te schieten.

Vuurwerk kan bij foutief gebruik 
grote gevaren met zich meebren-
gen. Elk jaar gebeuren er ongeluk-
ken, soms met blijvende schade 
aan ogen of handen. Om derge-
lijke ongelukken te vermijden, 
mag je enkel vuurwerk afschie-
ten met een toestemming van de 
burgemeester. In zo’n vergunning 
worden strikte veiligheidsvoor-
waarden opgelegd die je bij het 
afvuren na moet leven. Zo wordt 
er onder andere een minimumaf-
stand tot woningen bepaald. 

Wanneer je door de politie wordt 
betrapt bij het afvuren van vuur-
werk zonder een geldige vergun-
ning zal er door agenten van Poli-

tiezone Rupel een proces-verbaal 
worden opgesteld.

Erkende winkel
Als je een vergunning krijgt is het 
verstandig om het vuurwerk niet 
bij eender wie of eender waar te 
kopen. Vaak gebeuren ongeluk-
ken door vuurwerk dat niet goed 
werkt. Koop daarom je vuurwerk 
enkel in een erkende en gespeci-
aliseerde winkel die in het bezit is 
van een verkoopsvergunning. 

Meer weten? 
Neem een kijkje op de website 
van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie: http://
economie.fgov.be. 

bestaande woning komen in aan-
merking. Voor werkzaamheden 
aan losstaande bijgebouwen kan je 
geen premie krijgen.
  
De Vlaamse regering besliste om 
de Vlaamse renovatiepremie te 
wijzigen. De premie zal op 1 de-
cember ophouden te bestaan. 
Vanaf dan gaat het om een belas-
tingaftrek. Voor die datum moet de 
aanvraag binnen zijn voorzien van 
facturen of een contract met een 
aannemer. Het aanmeldingsformu-
lier bij de aanvraag van een premie 
voor de renovatie van een woning 
kan je indienen tot en met 30 no-
vember 2014. Je hebt vervolgens 
tijd tot en met 28 februari 2015 om 
de facturen met betrekking tot de 
afgesloten aannemingscontracten 
en/of geplaatste bestellingen voor 
materialen in te dienen.
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GortesDe ‘Hemiksem Bon’
Vanaf januari 2015 intro-
duceert de gemeente He-
miksem de ‘Hemiksem Bon’.  
Het gaat om een cadeaubon 
die gebruikt kan worden bij 
heel wat lokale handelaars. 

Tot nu toe ontvingen inwoners 
bij speciale gelegenheden vaak 
een premie van de gemeente.  
Vanaf januari 2015 worden de 
premies echter vervangen door 
de gloednieuwe ‘Hemiksem Bon’. 

Het gaat om een cadeau-
bon die bewoners bijvoor-
beeld ontvangen bij de  
geboorte van een kind of wanneer 
inwoners van onze gemeente in 
het huwelijksbootje stappen. Ook 
de jubilarissen worden door de 
gemeente in de watten gelegd en 
zullen vanaf 2015 de cadeaubon 
ontvangen. 

De Hemiksem cadeaubon is en-
kel inleverbaar bij lokale hande-
laars die meedoen aan dit initi-
atief. Binnenkort zal de lijst met 
deelnemende handelaars terug te 
vinden zijn op www.hemiksem.
be. 
 
Bij de winkeliers zelf kan je door 
middel van een raamsticker met-
een nagaan of je jouw cadeaubon 
in de desbetreffende handelszaak 
kan verzilveren. 

De gemeente Hemiksem zal door 
middel van de nieuwe cadeaubon 
ook andere initiatieven kunnen 
ondersteunen. Zo zullen bijvoor-
beeld sportkampioenen of inwo-
ners die meehelpen bij positieve 
milieu-acties bij wijze van erken-
ning een cadeaubon van de ge-
meente ontvangen. 

Je kan de ‘Hemiksem Bon’ ook 
zelf aankopen op het Administra-
tief Centrum bij de dienst lokale 
economie. De cadeaubon is een 
ideaal geschenk voor Hemiksem-
naren. Zo ondersteun je -net als 
de gemeente- de lokale hande-
laars. 

Waarde 
De “Hemiksem Bon” bestaat in 
twee uitvoeringen. Een exem-
plaar ter waarde van 5 en eentje 
ter waarde van 25 euro. Elke bon 
is voorzien van een uniek num-
mer en een metallic afwerklaag 
om vervalsing te voorkomen. Elke 
bon is exact één jaar geldig te re-
kenen vanaf de uitgiftedatum die 
op de bon vermeld staat.

Voor meer info of vragen  
kan je terecht bij de dienst  
lokale economie:
hanneli.ribbers@hemiksem.be 
of 03 288 26 72
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Lid worden van een sportclub: 
het is niet voor iedereen even 
evident. 

Uit de Marge (Steunpunt voor 
jeugdwerk en jeugdbeleid met 
kinderen en jongeren in maat-
schappelijk kwetsbare situa-
ties) gaat dieper in op het thema 
“sport en armoede” en staat stil 
bij maatschappelijk kwetsbare 
mensen: hun leefwereld en rela-
tie met de sportclub, drempels die 
ze ervaren en hoe een sportclub 
toegankelijker kan zijn voor deze 
mensen. 

Voor wie?
Dit infomoment is gericht op be-
stuursleden, trainers en vrijwilli-
gers van een sportclub maar ook 
andere geïnteresseerden zijn wel-
kom. 

Waar?
Vergaderzaal Depot Deluxe -  Nij-
verheidsstraat 27, 2620 Hemik-
sem 

Wanneer?
Donderdag 18 december 2014  
om 20.00 u.

Inschrijven en info
Inschrijven kan tot en met  10 
december 2014 via e-mail naar 
inge@hemiksem.be met vermel-
ding van naam en sportclub. De 
deelname is gratis. 

Infoavond sport 
en armoede

Bekijk de foto’s van de Sint aan-
komst in Hemiksem op www.

facebook.com/
jeugddiensthemiksem

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vrijetijdsdienst een try 
out optreden van een comedy-persoonlijkheid. We hadden eerder 
al Bart Cannaerts, Henk Rijckaert en Nigel Williams op bezoek.  
Op algemene aanvraag brengen we met veel plezier Henk Rij-
ckaert opnieuw naar Hemiksem en dit op zaterdag 6 december 
om 20 uur! 

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

6 december 2014 - Depot Deluxe  - deuren openen 20.00 u.  

Tickets: € 5 – De	winst	gaat	zoals	elk	jaar	naar	een	goed	doel!	Dit	
jaar	kozen	we	voor	BCG.	Het	Belgisch	Centrum	voor	Geleidehonden	
is	een	opleidingscentrum	voor	blindengeleidehonden.	Dankzij	de	hulp	
van	een	geleidehond	kunnen	blinde	en	slechtziende	mensen	zich	zelf-
standiger,	sneller,	meer	ontspannen	maar	vooral	veiliger	verplaatsen	
zodat	zij	 in	onze	maatschappij	opnieuw	een	actieve	 functie	kunnen	
innemen.
 

Verkooppunten: 
t Vrijetijdsdienst Hemiksem 
t Bibliotheek 
t Q8 Hemiksem

Info:
Met vragen kan je steeds bij de Vrijetijdsdienst terecht.
Ellen.huysmans@hemiksem.be
03 288 26 57

Comedy Night - 6 december 2014


