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Terugblik op ... 2015

Luc Bouckaert
Burgemeester

Voor je ligt het infoblad van februari, alweer de tweede maand 
van 2015… de tijd gaat snel. We kunnen echter al terugblik-
ken op een aantal zaken waaronder een succesvolle tweede 
editie van onze nieuwjaarsdrink. Daarop mochten we ruim 
400 inwoners van Hemiksem verwelkomen. 

GABY
Jullie hoorden het mogelijk al op de radio, lazen het in de kranten of 
zagen het in het televisiejournaal: Hemiksem introduceerde als eer-
ste Vlaamse gemeente recent een tegenhanger voor de GAS-boetes. 
Het kind moest een naam krijgen en daarvoor kozen we GABY (Ge-
meentelijke Administratieve Beloning). 

Elke maand zal er een ‘GABY’ uitgereikt worden aan een inwoner die 
een milieuvriendelijke actie ondernam. Dat kan gaan van het  opra-
pen van zwerfvuil,  ruimen van sneeuw aan bushokjes, het wieden 
van onkruid op straat tot het sorteren van je huisvuil op het contai-
nerpark. Nadat een jury zich over de kandidaturen heeft gebogen 
ontvangt de winnaar een Hemiksem bon ter waarde van 25 euro. 
Lees meer over de GABY op pagina 6 van dit infoblad. 

Medeleven slachtoffers Parijs
Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel betuigde 
het gemeentebestuur haar steun en medeleven aan de slachtoffers 
en nabestaanden van de terreurdaad op de redactieleden van het 
politiek satirisch blad Charlie Hebdo. 
Ook als gemeentebestuur moeten we het recht van mening, woord, 
beeld en satire blijven verdedigen. Haat en intolerantie -die aan de 
basis liggen van deze barbaarse daden- passen niet in onze maat-
schappij. 

Ecologisch park aan Hemixveer
Het schepencollege gaf op 19 januari haar goedkeuring voor de aan-
leg van een gloednieuw ecologisch park dat zal verrijzen op het ter-
rein achter het woonproject Hemixveer. 
Na sanering en aanleg  zal deze afgesloten oude industriegrond van 
6,5 ha groot omgetoverd worden tot een ecologisch en publiek toe-
gankelijk park. 
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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

tKinderopvang KOBO
elke 4e maandag van de maand  
in BKO ‘t Merelhofke van 18.00 u.- 
19.00 u.  
tel.:  03 288 27 60

tBrandweer
Dringend  100
Niet dringend 03 288 27 27

tZitdag Burgemeester en 
Schepenen 
Enkel na afspraak na telefonisch 
contact met de burgemeester of 
betrokken schepen. 

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, vereni-
gingsleven, sport, middenstand 
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 VDAB
donderdag     09.00 u. - 11.00 u. 
tel.: 03 871 91 00

PWA
maandag        09.00 u. - 11.00 
u. in OCMW Hemiksem  
tel.: 03 871 91 00

Rijksdienst voor pensioenen
elke 2e donderdag van de maand 
in OCMW Hemiksem van 09.00 u. 
tot 11.00 u.

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!
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3 Burgerzaken   

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!
 
06-12-2014 - Liv Vandecasserie Barbé, dochter 
van Helena Barbé en Günther Vandecasserie

09-12-2014 - Rania Amllouk, dochter van Greet 
Jacops en Salim Amllouk

09-12-2014 - Sarata Kaba, dochter van Tiranke 
Sylla en Oumar Kaba

11-12-2014 - Seppe Nagels, zoon van Alexandra 
Hadermann en Kirsten Nagels

11-12-2014 - Annase Azdad, zoon van Souâdia 
Hachache en Ali Azdad

15-12-2014 - Nouh El Hossni, zoon van Meriam 
Chellouchi en Abdelmajid El Hossni

17-12-2014 - Adam Akiyev, zoon van Elita Bokova 
en Lecha Akiyev

22-12-2014 - Zoe Vermeersch, dochter van Debbie 
Bogaert en Kenny Vermeersch

04-01-2015 - Otis Renders, zoon van Kiona Pee-
ters en David Renders

05-01-2015 - Senna Afennas, dochter van Karima 
Idrïoui en Abdelkrim Afennas

Geboortes

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

Inge Boey, 
   °06-07-1961, +10-12-2014

Christiane Maho,
echtgenote van Alain Batens     
   °22-05-1946, +22-12-2014

Josephus Georgissen,
   °13-05-1926, +27-12-2014

GeboortesHuwelijken
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Vani Steenacker en Stephanie Conn   
     15-01-2015

Sven Vermeulen en Winny De Bruyn   
     17-01-2015 

Michael Vereecken en Patricia Nuijten    
     23-01-2015 

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Danny De Meyer en Linda Talboom 
     23-02-1990

Albert Pilecyn en Liliane Van Havere
     23-02-1990

Peter Van Rompaey en Danielle Roels 
     24-02-1990

t50 jaar getrouwd

Edy Peeters en Monique Gielen    
     04-02-1965

David Vermeiren, 
echtgenoot van Vicky De Vree
   °10-03-1980, +30-12-2014

Elza Lenders,
echtgenote van Gilbert Janssens    
   °01-11-1952, +30-12-2014

Constant Brager,
echtgenoot van Florentina Vinckens    
   °03-12-1935, +05-01-2015

Henricus Laurent,
echtgenoot van Joanna Hendrieckx    
   °12-10-1926, +07-01-2015

Petrus Talboom,
weduwnaar van Maria De Decker    
   °24-06-1921, +09-01-2015
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Leefmilieu Ophalen snoeiafval
Week van 23 februari: Zone zuid (oostkant spoorweg)

Volledige lijst straatnamen zone zuid:

F. Blocklaan, Kerkstraat, Gemeenteplaats, Assestraat, U.N.O.-laan, 
Rubenslaan, Eikenlaan, Van Dycklaan, Rode Kruisplein, Beuken-
laan, Acacialaan, Kastanjelaan, Parklaan, Plataanlaan, Meidoorn-
laan, Jan Sanderslaan, Kerkeneinde, Kleidaallaan, Bouwerijstraat, 
Lijsterlaan, Berkenlaan, Merellaan, Essenlaan, Zinkvallaan, Nieuwe 
Dreef, Atletiekstraat, G. Gilliotstraat, F. Sheidlaan, Sterrelaan en 
Europalaan

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 1,5m3
t Snoeiafval dat dikker is of samengebonden is met ander materi-
aal zoals ijzerdraad zal niet meegenomen worden. Ook boomstron-
ken 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.

t Restafval, PMD en GFT+
 - woensdag 5 februari 
 - woensdag 19 februari

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

t Papier en karton

- vrijdag 21 februari

Dikke Truiendag 
2015

Vrijdag 13 februari is het weer 
zover: Dikke Truiendag.  

Verstandig omspringen met ener-
gie is belangrijk in de strijd te-
gen het broeikaseffect en dus de 
verandering van het klimaat. De 
Vlaamse Overheid mikt met Dikke 
Truiendag vooral op eenvoudige 
maatregelen, die je ook nadien 
aan kan houden. 
 
De campagne richt zich vooral op 
het onderwijs. Dat belet natuur-
lijk niet, dat je ook thuis of op je 
werk kan meedoen. Het gemeen-
tebestuur mikt het hele jaar door 
op duurzame maatregelen.
 
Niet vergeten: 1°C vermindering 
volstaat om energie te besparen!

Verbouwpremies & dakisolatie
t Verbeteringspremie:

Bij werken, kan je een premie krijgen onder volgende voorwaarden:
- inkomen (2012): 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:
Premie onder volgende voorwaarden:
- inkomen (2012) : max € 29.000 (+1.510 € per kind ten laste)
- doelgroep : bejaarden en gehandicapten

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

t Waarde dakisolatie bij conformiteitsonderzoek
Vanaf 1 januari 2015 zal het ontbreken van voldoende dakisolatie lei-
den tot strafpunten bij een conformiteitsonderzoek.
Wie een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat die woning voldoet 
aan bepaalde normen. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus 
niet verplicht. Met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aan-
tonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet 
aan de kwaliteitsnormen. 

Bijkomende info: 
www.premiezoeker.be of dienst burgerzaken

Milieu & Burgerzaken



meer info op www.hemiksem.be  -  Dit is een uitgave van het gemeentebestuur van Hemiksem

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

Info: www.mobilit.fgov.be  

meer info op www.hemiksem.be

5
februari 2015

Burgerzaken  & Informatie

Ben je de pincode van jouw  
identiteitskaart kwijt? 
Dan  kan je die online op-
nieuw aanvragen via  
www.ibz.rrn.fgov.be.

Met jouw elektronische identi-
teitskaart kan je een document 
digitaal ondertekenen en zo va-
nop afstand bewijzen dat je wel 
degelijk de persoon 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 toepassingen 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 Bin-
nenlandse Zaken. Surf hiervoor 
naar www.ibz.rrn.fgov.be en kies 
“identiteitsdocumenten en elek-
tronische kaarten’. Daarna klik je 
op “eID’ en vind je in de linkerme-
nubalk de optie “pin-pukcodes”. 
Bij de aanvraag vul je jouw rijks-
registernummer in en een geldig 
e-mailadres waarnaar een beves-
tiging van de aanvraag verstuurd 
zal worden. De nieuwe pincode 
kan echter alleen in het admini-
stratief centrum in gebruik geno-
men 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 mo-
gelijkheid!

Heb je een huis, appartement of studio die je kan verhuren? Dat is 
goed nieuws! Maar geeft jouw eigendom je naast rendement ook zor-
gen of stress, dan vormt het verhuren aan sociaal verhuurkantoor 
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, registratie, 
brandverzekering, … worden door hen geregeld
• door verhuur aan een SVK maak je aanspraak op renovatiepremies
• de organisatie van de herstellingen ten laste van de huurder
• je krijgt de garantie dat je jouw eigendom op het einde van de over-
eenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt
• begeleiding van de huurders 
• je verkleint ook het risico op langdurige gerechtelijke procedures

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

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

Infosessie: de digitale bibliotheek
Wist je dat je van thuis uit het digitaal krantenarchief van de 
bibliotheek kan raadplegen?  Of dat de bibliotheek tablets ter 
beschikking heeft om in de bib je krant te lezen of het digitale 
abonnement van Test- Aankoop te raadplegen?  

In deze infosessie maak je kennis met het digitale luik van de biblio-
theek. Je leert hoe je een “Mijn bibliotheek”-profiel aanmaakt. Verder 
maak je kennis met e-boeken, digitale fundels, Gopress Kiosk en het 
digitaal krantenarchief van de bibliotheek.

We bespreken hoe je met een tablet of laptop digitaal de krant kan ko-
men lezen.  We verkennen de online Winkler Prins en de databanken 
waarop de bibliotheek geabonneerd is.

Waar?      Bibliotheek Hemiksem
Tijdstip? 13.30 u. 28 april 2015
Prijs?  gratis, wel vooraf inschrijven a.u.b. 
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Informatie & Cultuur 

t De Dwarsliggers (boekjes in 
klein formaat, die verticaal gelezen 
worden) zijn verplaatst:  voortaan 
vind je ze naast de grootletterboe-
ken.

t De cd’s werden compacter bij 
elkaar geplaatst waardoor er meer 
ruimte werd gecreëerd voor het 
fictie-gedeelte van de jeugd. De 
luisterboeken, wii, cd-rom’s en 
muziekdvd’s staan nu aan de an-
dere kant van de cd-collectie. 

t Bij de jeugd is de leeftijdsaan-
duiding A,B,C en AD in de catalo-
gus gewijzigd in respectievelijk: 
geel, rood, blauw en grijs. De let-
ters werden vervangen door een 
kleurenstrip op het etiket van de 

Gortes

Gortes

Nieuwtjes in de bib!
boeken. De etiketten hebben nu 
-net als bij de volwassenen- icoon-
tjes om het genre aan te geven.  
Deze verandering werd doorge-
voerd om het nieuwe standaardsy-
steem op Vlaams niveau te volgen.

t Er wordt gewerkt aan de om-
zetting van een gedeelte van de 
oude AVI-niveaus naar de nieuwe 
niveaus. 
Nieuwe boeken die voorzien zijn 
van een AVI-niveau krijgen nu door 
de uitgever meestal alleen nog een 
nieuw AVI-niveau toegewezen. Die 
nieuwe AVI’s laten toe om de tech-
nische leesvaardigheid van kinde-
ren beter te beoordelen. In de bib 
staat de omzettingstabel boven op 

Hemiksem introduceert GABY
Vanaf 2015 zal het gemeente-
bestuur elke maand een GABY 
uitreiken aan een inwoner van 
Hemiksem die zich positief in-
zet voor het milieu.

Naast een GAS-boete kan je van-
af nu ook in de prijzen vallen met 
een gemeentelijke administratieve 
beloning, kortweg GABY. De belo-

ning bestaat uit een Hemiksem 
bon ter waarde van 25 euro en is 
elke maand weggelegd voor een 
inwoner die op een positieve ma-
nier bijdraagt tot een beter leef-
milieu. Zo kan je de prijs bijvoor-
beeld winnen omdat je zwerfvuil 
opraapt, sneeuw ruimt, op straat 
onkruid wiedt of je huisvuil gaat 
sorteren op het containerpark. 

De volgende gemeenteraad gaat door op dinsdag 17 februari om 20.00 u. in de Raadzaal van het Admi-
nistratief Centrum in de Sint-Bernardusabdij. Gemeenteraadszittingen zijn vrij toegankelijk voor het pu-
bliek. Iedereen is dan ook van harte welkom om de zitting bij te wonen.

Volgende gemeenteraad

het rek van de AVI-boeken, zodat 
je het oude en het nieuwe niveau 
kan zien. 

Binnen de bibliotheekwereld is be-
slist om standaard de boeken tot 
en met AVI-E4 van een AVI-code 
te voorzien. Boven dat niveau krij-
gen de boeken alleen nog een la-
bel “gemakkelijk lezen”. Zo kunnen 
kinderen zelf kiezen tussen de “ge-
wone” boeken, binnen een bepaal-
de leeftijdscategorie.

t In de publiekscatalogus is nu 
onder “contact” een contactformu-
lier te vinden. Dit laat toe om een 
vraag te stellen aan de bib, een 
mislukte koppeling te melden of 
aankoopsuggestie door te geven.

Het melden van positieve acties 
kan op verschillende manieren: 
het kan worden vastgesteld door 
personeelsleden van de gemeen-
te, je kan zelf foto’s of selfies in-
sturen of iemand voordragen die 
zich nuttig maakt op vlak van mi-
lieu in onze gemeente. 

Elke maand maakt een jury be-
staande uit de stedenbouwkun-
dige ambtenaar, de milieuamb-
tenaar en de voorzitter van de 
milieuraad een voorselectie. Uit 
de geselecteerde lijst zal dan een 
winnaar geloot worden.

Elke persoon komt slechts één 
keer per jaar in aanmerking als 
winnaar. 

Contact:  
sven.vangyseghem@hemiksem.be 
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Cultuur

t We leggen een knoopje: 
      macramé & kumihimo 

t Woensdag 4 februari 2015

Tijdens deze workshop proberen we 2 verschillende 
knooptechnieken uit: macramé en kumihimo. Je kan 
uit een aantal projecten kiezen ... armbandjes, plan-
tenhangers, ... van basis tot gevorderd.

Zin om mee te komen doen? Schrijf je dan snel in!

Praktisch*:
Bibliotheek Hemiksem
van 19.30 tot 22uur
€ 10 / € 8 (inwoners Schelle/Hemiksem) + € 5

t Workshop: 
      Decoupage met atlassen en kaarten 

t   Woensdag 4 maart 2015

Tijdens deze workshop gaan we een voorwerp met 
stukjes papier beplakken. De decoupagelijm (mod 
podge) maken we zelf. We starten met een houder 
voor theelichtjes en 4 paaseieren. Iedereen is vrij om 
nog een ander voorwerp en/of papier mee te bren-
gen. Bekijk de benodigdhedenlijst op www.ivebic.be

Praktisch*:
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
van 19.30 tot 22uur
€ 10 / € 8 (inwoners Schelle/Hemiksem) + € 5

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

GortesUitstap Brussel
Op zaterdag 28 februari trekken we met de bus naar Brus-
sel. Onze hoofdstad kent heel wat pareltjes die we – hoewel 
dichtbij – nooit bezoeken. 

Hoe vaak blijkt niet dat het buitenland qua musea en cultuur be-
ter gekend is dan het eigen land. Met iemand die Brussel als haar 
broekzak kent, zowel qua culturele hoogstandjes als qua horeca, 
trekken we erop uit.

Na onze aankomst in Brussel warmen we ons allereerst op bij een 
kop koffie met gebak. In de voormiddag volgt dan de eerste rond-
leiding. Je kan daarvoor bij inschrijving een keuze maken uit twee 
rondleidingen: één in het Muziekinstrumentenmuseum en één in 
buitenlucht, namelijk doorheen ‘Koninklijk Brussel’ (Warandepark, 
Koninklijk Paleis, Parlementsgebouw, Koningsplein, Paleis Karel Van 
Lotharingen). Bij die tweede optie hoort ook een gidsbeurt door-
heen ondergronds Brussel.

We lunchen in de buurt van de Zavel en na de middag doen we allen 
dezelfde gegidste tocht doorheen Zavel en Marollen. We eindigen in 
een gezellig café in de buurt van de Grote Markt.

Praktisch*: Vertrek: 8 uur gemeentehuis Schelle of 08.15 u. 
gemeenteplaats Hemiksem. Thuiskomst omstreeks 19.30 u.
€ 45 (inw. Hemiksem-Schelle)

Rupelkransje
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Van 29 januari tot 4 februari 
gaat in 2015 de jaarlijkse poë-
zieweek door. In de bib van He-
miksem kan je deelnemen aan 
een wedstrijd en een optreden.

Wedstrijd Poëzieweek
Laat je creativiteit de vrije loop 
en schrijf je eigen karamellen-
vers (een versje bestaande uit 
twee zinnetjes die rijmen en 
waarin minstens één zoet woord 
zit)! Breng dit voor 31 januari 
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 heeft gekre-
gen, ontvangt een boekenbon ter 
waarde van € 20. Uit de personen 
die hebben gestemd zal een on-
schuldige kinderhand een winnaar 
trekken die een kleine verrassing 
zal ontvangen.

Optreden Gedichtendag
Het thema van de poëzieweek 
2015 is “Met zingen is de liefde 
begonnen”. Ter gelegenheid hier-
van organiseert de bib op woens-
dagnamiddag 4 februari een poë-
tisch/muzikale voorstelling.

Christel De Meulder (leerkracht 
klassieke zang) en Jutta Troch 
(harp) van de Gemeentelijke Aca-
demie voor muziek en woord He-
miksem - Schelle - Niel brengen  
een muzikaal optreden rond het 
thema van de poëzieweek.

Elke bezoeker krijgt die dag ook 
een poëtische traktatie.

Bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem
4 februari, vanaf 14 uur
Deelname gratis 

Poëzieweek

Elk jaar opnieuw hebben bibli-
otheken tijdens de jeugdboe-
kenweek extra aandacht voor 
jongeren. In 2015 is dat van 
14 tot 29 maart. Dan werken 
we rond het thema ‘Humor’.

Zoals gewoonlijk bruist de biblio-
theek van leven rond die periode. 
Er komen heel wat bekende au-
teurs en illustrators over de vloer, 
er is een creatieve wedstrijd voor 
de scholen. Op woensdagnamid-
dag 25 maart organiseert de bib 
weer een ‘Feest in de Bib’, met 
een theatervoorstelling voor de 
jeugd.

Meneer Neus vertelt, speelt, zingt 
en tovert verhalen bij elkaar. Hij 
vertelt ons over krokodillen en to-
matensoep, kleurt emoties pom-
pelmoespaars, verklapt wat mag 
en niet mag, bestrijdt monsters, 

heeft het over Floris en Blan-
cheflour maar vooral leert hij jou 
hoe je als je klein bent toch ‘groot 
en groots’ kunt zijn. Een voorstel-
ling met humor, spanning en heel 
veel interactie. Een vertoning die 
gewoon anders is, of anders ge-
woon.

Marc Beyst speelt de voorstelling. 
Gastmuzikanten van Kip van Troje 
zorgen voor de livemuziek.
Dit verteltheater richt zich voor-
namelijk op de leeftijdsgroep 5 
tot 10-jarigen.
Na de voorstelling volgen de tra-
ditionele pannenkoeken!

Bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem
Woensdag 25 maart, 14 uur
Prijs: 2 euro, inschrijven 
verplicht.

Feest in de bib - Meneer Neus

GortesTentoonstelling AC
Nog t.e.m. vrijdag 27 februari 
2015 stelt Tjerrie Verhellen 
tentoon in het Administratief 
Centrum (AC) in Hemiksem. 

Tjerrie Verhellen werd geboren in 
Etterbeek op 21 april 1955. Hij 
studeerde aan verschillende Brus-
selse kunstscholen: Sint-Lucas, 
BenK en Rhok, om zich te vervol-
maken in technieken als steen, 
hout, metaal, polyester, edel-
smeedwerk en in de tekenkunst. 
Hij is docent beeldhouwkunst aan 
het Rhok-instituut voor beeldende 
vorming van de Vlaamse Gemeen-
schap te Brussel.

Na jarenlang de Belgische blauwe 
steen en het zwart marmer in di-
recte sculpturen verwerkt te heb-
ben, krijgt hout en vooral metaal 
een belangrijke plaats in het werk 
van Verhellen. Sinds enkele ja-
ren is Tjerrie bezig met recupe-
ratiematerialen binnen zijn RAT 
(Recup-Art-Team). Het werk be-
staat uit ingrepen bij uitgekozen 
of toevallige locaties, binnen of in 
openlucht. Vanaf 2002 zien we de 
liefde voor steen en golven terug 
opduiken! 

De tentoonstelling is gratis en kan 
je bezoeken tijdens de openings-
uren van het AC. 

Meer info via: 
Cultuurdienst  
Schelle-Hemiksem: 
Gemeentehuis Schelle,  
Fabiolalaan 55
03 871 98 24
cultuur@ivebic.be of 
www.tjerrieverhellen.be
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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 sinds 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, gestart in oktober 2014

Iedereen bibliothecaris

Christine Van Broeckhoven is Edegemnaar en een sociaal bewogen vrouw. Daarnaast is ze ook 
professor en directeur van het onderzoeksdepartement voor Moleculaire Genetica aan de Univer-
siteit Antwerpen. Christine doet al meer dan 30 jaar baanbrekend onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer, frontaalkwabdementie en verwante ziekten. Ze werd hiervoor meermaals (inter)nati-
onaal erkend en bekroond.

Christine steekt een groot deel van haar tijd in het geven van le-
zingen. Ze ziet het als haar taak om wetenschappelijk onderzoek 
te vertalen naar de maatschappij. Tijdens haar vele contacten 
stelde ze vast dat er een grote nood is aan meer informatie over 
de verschillende vormen van dementie waarnaar ze onderzoek 
doet. Daarom legt Christine zich de laatste tijd nog meer toe op 
communicatie naar de samenleving. 

Praktisch:
Maandag 2 februari- 20 uur in gemeentehuis Schelle,  
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Gratis – vrije gift aan het Instituut ‘Fonds Wetenschap 
van Hersenziekten’

Inschrijven op voorhand 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

Lezing over dementie door Christine Van Broeckhoven
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Op de 12e dag van de 2e 
maand van het jaar 2000+15.
Dan komen ze weer samen en 
laten zich weer zien. Ze zin-
gen, en ze spelen en ze snoe-
pen alles op. Een feest, een 
dans, een reuze stoet met 
Dracula op kop.

Op 12 februari houdt de Gemeen-
telijke Academie voor Muziek en 
Woord haar jaarlijks Carnavals-
concert. De leerlingen AMV, AVV, 
initiatie en instrument - allen voor 
de gelegenheid verkleed - spelen 
en/of zingen in groep, onder lei-
ding van hun leerkracht.

Met aansluitend een (huisgebak-
ken) receptie!

Praktisch
Gemeentehuis Schelle, Fabi-
olalaan 55
18.30 u.
3 euro (+12j)

Meer info 
Secretariaat Schelle: Kelly 
Daelemans
Provincialesteenweg 100, 
Schelle
0494 53 05 42
info.schelle@academiehsn.be
www.academiehsn.be

GortesCarnavalsconcert
Momenteel zijn er bij het 
OCMW Hemiksem een aantal 
serviceflats beschikbaar in de 
Sint-Bernardusabdij. Interes-
se? Lees dan zeker verder en 
neem contact op!

Succesvol ouder worden doe je 
door beperkingen te compense-
ren via volwaardige alternatieven. 
Vaak belemmert de vertrouwde 
woning ouderen in hun dagelijks 
functioneren. 

Dit kan o.a. omdat er teveel trap-
pen aanwezig zijn, door afgeno-
men sociale contacten, een gevoel 
van onveiligheid of een woning die 
simpelweg te groot is geworden.

Om hieraan tegemoet te komen 
beschikt het OCMW Hemiksem 
sinds enkele jaren over de service-
flats in de St. Bernardusabdij. 

Wanneer je een serviceflat be-
trekt ben je nog in grote mate 
zelfstandig maar heb je, indien 
nodig, thuiszorg onmiddellijk bin-
nen handbereik. Daarnaast bieden 
onze serviceflats nog tal van voor-
delen:

Serviceflats OCMW

Lezing smartphones
In een reeks van 3 lessen 
worden de functies van een 
smartphone uitgelegd en ge-
oefend. Je brengt jouw eigen 
smartphone mee en leert hoe 
je ermee kan bellen, sms-jes 
ontvangen en versturen, fo-
to’s nemen, een agenda bij-
houden, internet en e-mail ge-
bruiken en apps installeren. 

Anders dan bij een gsm zijn er 
geen toetsen meer. In plaats 
daarvan is er een aanraakscherm. 
Daardoor is tekst invoeren ge-
makkelijker dan met een gsm.

Deze cursus beperkt zich tot 
smartphones die werken onder 

t Instapklaar appartement met 
noodoproepsysteem en gebruiks-
vriendelijk domoticasysteem aan-
gepast aan de noden van ouderen
t Zowel appartement als ge-
meenschappelijke ruimtes zijn rol-
stoeltoegankelijk
t Aanwezigheid conciërge
t Gunstig energieverbruik (wa-
terverbruik zit in dagprijs), lage 
verwarmingskosten dankzij ener-
giebesparende maatregelen
t Beschermde woonvorm op 
prachtige locatie
t Technische, administratieve en 
sociale bijstand
t Cafetaria en wassalon
t Voorrang bij het gebruik van 
onze warme middagmalen
t Deelname animatieactiviteiten

Voor inlichtingen over of 
een bezoek aan de service-
flats neem je contact op 
met Jelle Peeters via 03 
871 91 12 of jelle.peeters@
ocmwhemiksem.be.

het Android besturingssysteem.  
IPhones en toestellen onder win-
dows werken anders.
Voorkennis is niet vereist. Indien 
u een smartphone van een min-
der gebruikelijk merk hebt, kan 
het nuttig zijn de handleiding mee 
te brengen.

Dit is een voordrachtenreeks door 
Seniornet. Er wordt een syllabus 
voorzien.

Waar? In de bib
Tijdstip? drie opeenvolgende 
dinsdagen vanaf 5 mei, van 
13 tot 16.00 uur
Prijs? € 10 voor de reeks

In de kalender 2015 -die tus-
sen het infoblad van januari 
stak- slopen enkele foutjes. 

Zo wordt er op 6 mei 2015 geen 
PMD maar wél restafval opge-
haald. 

Op 15 augustus is het uiteraard 
niet O.H. Hemelvaart maar wel 
O.L.V. Hemelvaart. 

GortesRechtzetting
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GortesScheldehappening: Goed toeven in ’t Scheldeland
Paasmaandag (6 april 2015) is Scheldehappeningsdag.  Een dag om het veelzijdige Schelde-
land al varend, fietsend, wandelend en (vooral) genietend te verkennen. Het thema van deze 
zesde editie is ‘De Schelde, Verrassend Veelzijdig’.  De Schelderegio herbergt vele schatten en 
dit op wandelafstand van deze getijderivier.

Op 21 locaties langs de Schelde en Rupel, kan je op Paasmaandag kennismaken met het verrassende en 
veelzijdige Scheldeland. Je ontdekt de Schelderegio zowel op Nautisch, Industrieel, Landschappelijk, Ste-
delijk, Historisch, Muzikaal als Gastronomisch vlak. 

De parels en schatten van de Schelderegio blijven helaas nog te veel onderbelicht. De Schelderegio, de 
groen – blauwe tuin van Vlaanderen, heeft echter voor elk wat wils in petto. Water,  natuur, industrie, 
gastronomie, …. De Schelderegio is een totaalervaring.

Nieuw in deze editie zijn een aantal waterbussen op de Schelde:
t tussen Hemiksem en Kruibeke t tussen Hemiksem en Schelle
t tussen Schelle en Hemiksem  t tussen Kruibeke en Hemiksem
t tussen Hamme  en Sint-Amands t tussen Sint-Amands en Hamme

Varen, fietsen en wandelen in het de Schelderegio
Voor zijn zesde editie heeft de Scheldehappening een uitgebreid en vernieuwd aanbod. Dit is mogelijk 
dankzij de actieve medewerking van alle Scheldegemeenten, toeristische instanties, tal van natuur- en 
educatieve verenigingen, Boottochten Scheldeland, Scheldegids en Rivertours. De happening krijgt steun 
van de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en de Vlaamse Overheid.  Scaldisnet en het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme zijn dan weer verantwoordelijk voor de organisatie en promotie van het ge-
beuren.

Op de Scheldehappening zijn de bezienswaardigheden uit het programma en de begeleide wandel- en 
fietstochten gratis. Voor de boottochten betalen volwassenen 2 euro en voor waterbussen  1 euro per 
traject.
 

Programma Hemiksem (Infopunt Callebeekveer) 
t Info dorp en animatie (m.m.v. Toerisme Rupelstreek en gemeente Hemiksem)
t Waterbus van Callebeekveer naar Kruibeke, elk uur vanaf 10.30 tot 17.30 uur.  Fiets kan mee aan 
boord. Prijs 1 euro, fiets 1 euro
t Waterbus van  Callebeekveer, naar Schelle, Tolhuisveer elk uur vanaf 11.00 tot 17.00 uur  Fiets kan 
mee aan boord. Prijs 1 euro, fiets 1 euro
t Fietstochten:
- Scheldefietstocht (25 km)
- Familiefietstocht (13 km)
- Scheldefiets - vaartocht (30 km), met vaart Hemiksem-Kruibeke
- Kruibeke polderfietstocht, uitbreiding lus naar Bazel Kallebeek (10 km)
t Wandelen naar Schelle, Tolhuisveer
t Bezoek aan het Heemmuseum Heymissen & Gilliot en Roelants Tegelmuseum (11-17 uur)

Het volledige programma vind je op www.scheldehappening.be
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Ben jij 18 jaar of ouder in de 
zomer van 2015? Ben je graag 
in groep en met kinderen be-
zig? Dan is de speelpleinwer-
king misschien iets voor jou!

De vrijetijdsdienst organiseert tij-
dens de zomermaanden opnieuw 
de speelpleinwerking. Om de 
twee weken start er een nieuwe 
groep enthousiaste monitoren die 
zorgen voor een programma vol 
actieve en creatieve activiteiten. 

Van begin januari tot uiterlijk 27 
februari 2015 kan je jezelf opge-
ven als monitor. Het aanvraagfor-
mulier hiervoor vind je terug op 
onze website. 

Heb je nog nooit op het speelplein 
van Hemiksem gestaan? Dan no-
digen we je graag uit voor een 
verkennend gesprek. Een concre-
te datum voor dit gesprek delen 
we je later mee.

Speelplein: 
monitoren gezocht

In januari publiceerde de vrijetijdsdienst een nieuwe vrije-
tijdsgids: Geweldig in Hemiksem! Hierin vind je alle gegevens 
terug over sportclubs, jeugdbewegingen en tal van andere 
verenigingen die actief zijn in Hemiksem. 

Ook andere zaken kan je terugvinden in dit boekje: een overzicht van 
de sportaccommodatie in Hemiksem, de verschillende zalen die je kan 
huren, bij wie moet je zijn voor het ontlenen van materiaal,…  Je kan 
de gids ophalen bij de vrijetijdsdienst, het sportcentrum, de biblio-
theek of de muziekacademie en uiteraard ook bij de verenigingen zelf.

Geweldig in Hemiksem

Ben je op zoek naar de vrije-
tijdsdienst? Je kan ons nog 
steeds bezoeken in het  
gemeentehuis, maar wel op 
een andere locatie! 

Vanaf januari 2015 tref je de 
vrijetijdsdienst aan op een eigen 
plaatsje op het gelijkvloers. Ma-
teriaal ontlenen, sleutels opha-
len, inschrijven voor activiteiten, 
… 1 dienst, 1 (nieuwe) plaats: de 
vrijetijdsdienst!

Nieuwe locatie 
vrijetijdsdienst

Een vrijetijdsdienst zou geen vrijetijdsdienst zijn zonder de or-
ganisatie van tal van activiteiten. Zapposdagen, start to run, 
scholencross, zwembaddagen, sportkampen,… het is maar een 
greep uit ons breed gamma van activiteiten. 
 
Voor onze activiteiten kunnen we altijd wel wat extra helpende han-
den gebruiken. Heb jij zin en tijd om een handje toe te steken en onze 
activiteiten praktisch te ondersteunen? Twijfel niet en stuur een mail-
tje naar yves@hemiksem.be. We nemen je gegevens dan op in ons  
vrijwilligersbestand.  Wanneer we extra medewerkers zoeken voor 
een activiteit, brengen we je steeds tijdig op de hoogte en bezorgen 
we je een correcte taakomschrijving. Ben jij beschikbaar, dan kan je 
op deze manier een klein centje bijverdienen. Je zal vergoed worden 
door middel van een vrijwilligersvergoeding. 

www.vrijetijdsdiensthemiksem.be
www.facebook.com/jeugddiensthemiksem

Gezocht vrijwilligers

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner verplicht om voor eigen 
deur het voet- en/of fietspad vrij te maken. Niet iedereen is 
echter in staat deze taak uit te voeren. IMSIR biedt dan ook 
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.

Sneeuwruimservice IMSIR


