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Voor een propere gemeente

Luc Bouckaert
Burgemeester

We zeggen de wintermaanden stilaan vaarwel en zien de len-
te hoopvol tegemoet. Binnenkort zal er op initiatief van de 
milieuraad voor de tweede maal een opruimactie doorgaan in 
het Callebeekbos. Afspraak op 22 maart tussen 13 en 16 uur 
in de Callebeekstraat!

De gemeente en milieudienst voorzien handschoenen, vuilzakken en 
kruiwagens om alles veilig en vlot te laten verlopen. Ook een drankje 
is voorzien voor iedere deelnemer. We hopen opnieuw veel inwoners 
te mogen begroeten om het Callebeekbos verder te ontdoen van 
zwerfvuil. 

Zwerfvuil en hondenpoep aanpakken, het is een thema waar heel wat 
mensen mee begaan zijn. Momenteel lopen er diverse gemeentelijke 
acties om dit soort overlast tot een minimum te beperken. 
In de loop van de maand maart zullen alle gemeentelijke vuilbakjes 
vervangen worden door een nieuw, uniform model. Sommige vuil-
bakjes worden verplaatst met het oog op een optimale spreiding. 
In totaal zullen er in onze gemeente op die manier 88 vuilbakjes te 
vinden zijn. 
Zo wordt er aan elke bushalte een vuilbakje voorzien maar ook aan 
glascontainers, hondenweiden en op de populaire wandel- en fiets-
routes komen er vuilbakjes. 

Halfvastenkermis
In maart gaat traditioneel ook de Halfvastenkermis door op de Ge-
meenteplaats. Deze vindt dit jaar plaats tussen 13 tot 22 maart. Tij-
dens de opening van de kermis zal de straat afgesloten worden voor 
alle verkeer. Tevens is er een parkeerverbod op de Gemeenteplaats 
tijdens de openingsuren van de kermis. We wensen onze jeugdige 
inwoners alvast veel plezier toe op de jaarlijkse kermis. 

GABY
Ondertussen geraken onze Hemiksem-bonnen meer en meer inge-
burgerd. Ook de eerste GABY’s (Gemeentelijke Administratieve Be-
loning) zijn toegekend. Het Gaby-systeem vond ondertussen weer-
klank in heel Vlaanderen. Andere gemeenten contacteerden ons en 
zullen dit principe ook gaan toepassen. 

Werken begraafplaats
Het ontgraven van park A en de verfraaiingswerken op onze gemeen-
telijke begraafplaats zijn volop aan de gang. We trachten de hinder 
voor de bezoekers tot een minimum te beperken. Heb je toch vragen 
over de werkzaamheden kan je voor informatie terecht bij de Techni-
sche dienst van de gemeente. 
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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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Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!
 
07-01-2015 - Karam Obeid, zoon van Mirfat Alakel 
en Maan Obeid

07-01-2015 - Ferdian Kukani, zoon van Sumrane 
Hajrizi en Shkelzen Kukani

08-01-2015 - Matts Van Linden, zoon van Brenda 
Vermeylen en Kevin Van Linden

15-01-2015 - Chelsea De Preester, dochter van 
Tatjana Van Remoortel en Nicolas De Preester

21-01-2015 - Nourhan Ghaddari, dochter van Kha-
dija Chaaou en Abdellah Ghadddari

22-01-2015 - Lio Tricot, dochter van Kristien De 
Boodt en Mathias Tricot

28-01-2015 - Amir Achbari, zoon van Fatiha El Ar-
koubi en Yamal Achbari

28-01-2015 - Amber De Haes, dochter van Sarah 
Driessens en Bert De Haes

28-01-2015 - Ayaz Karağandere, zoon van Ayşegul 
Karağandere en Fatih Karağandere

01-02-2015 - Liv Janssens, dochter van Virgilia 
Smidts en Michael Janssens

03-02-2015 - Jasper Smeets, zoon van Nathalie De 
Bruyn en Joris Smeets

Geboortes

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

Alfons Van Dyck, 
   °27-05-1933, +14-01-2015

Florentina Bruckenberg,
weduwe van Petrus Verbueken    
   °14-10-1933, +16-01-2015

Patricia Bosman,
echtgenote van Pierre L’Abbate
   °29-03-1965, +17-01-2015

Cesar Den Hert, 
echtgenoot van Paula Huysmans
   °25-02-1938, +29-01-2015

Jacques Vernimmen,
echtgenoot van Juliana Moorthamer   
   °15-07-1935, +30-01-2015

Julienne De Block,
weduwe van Laurentius Verdickt    
   °05-09-1927, +31-01-2015

Willy De Swaef,
echtgenoot van Angelina Van Stalle    
   °25-04-1931, +05-02-2015

Pierre Ledent,
echtgenoot van Mathilda Heyckers    
   °26-06-1926, +05-02-2015

Maria Van Machelen,
weduwe van Petrus Schuerwegen    
   °31-07-1920, +06-02-2015

Magdalena De Cock,
weduwe van Gaston De Gent    
   °03-08-1934, +08-02-2015

Emelia De Roeck,
weduwe van Victor Meulders     
   °17-07-1931, +08-02-2015

Jeanne De Smet,
echtgenote van Roger De Wachter    
   °22-03-1932, +11-02-2015

Ronny Knockaert,
echtgenoot van Maria Verbeeck    
   °20-12-1953, +11-02-2015

Beatrijs Van De Wiele,
echtgenote van Bertrand Janssens    
   °22-07-1952, +11-02-2015

Victor Timmermans,
weduwnaar van Thérèse Sophie    
   °10-10-1923, +12-02-2015

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Tariq Aftab en Jabeen Mumtaz 
     21-03-1990
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Leefmilieu

Ophalen snoeiafval
t Week van 2 maart: Zone noord

Volledige lijst straatnamen zone noord:
Ketinglei, K. De Backerstraat, Lindelei tot aan de spoorweg, No-
telaarstraat, Monnikenhoflaan, Hoofdboslaan, Asterlaan, Tulpen-
laan, Groenenhoekweg, Koekoekweg, Valkenisseweg, Mastbosweg, 
Leemweg, Moerelei, Azaleaweg, Begoniaweg, Irisweg, Krokusweg, 
Varenstraat, Heiligstraat, Landbouwweg, Tuitboslei, Fr. Huysmans-
laan, J. De Grooflaan, E. Van Nuffellaan, Wijngelagweg, Strepeweg, 
Halfbunderweg, Joseph Roelantslaan, Jan Van der Aalaan, Rietweg, 
Lelie-laan, Emiel Creadolaan, Klaverweg, Louis De Schepperlaan

t Week van 9 maart 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 1,5m3
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 4 maart  
 - woensdag 18 maart

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

t Papier en karton
- vrijdag 20 maart

Milieu & Informatie

GeboortesVolgende  
gemeenteraad

De volgende gemeenteraad 
gaat door op dinsdag 17 maart 
om 20.00 u. in de Raadzaal van 
het Administratief Centrum 
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.

Info dakisolatie
Je woning isoleren blijft een 
belangrijk aandachtspunt. 
Daarom organiseren het ge-
meentebestuur en de Ener-
giesnoeiers op 12 maart een 
infoavond rond sociale dak-
isolatie. 

Een hellend of een plat dak? Met 
isolatie ga je aangenaam warm 
de winter in én blijft je woning 
lekker fris in de zomer. Je kan bo-
vendien tot bijna de helft bespa-

ren op verwarmingskosten.
 
Door het lage verbruik volstaat 
bovendien een kleinere -en dus 
goedkopere- verwarmingsinstal-
latie. 

Wat komt er aan bod?
t algemene principes isoleren 
t mogelijkheden & plaatsing 
t inrichting van de zolder 
t zoldervloerisolatie 
t ventilatie 

t kostprijzen 
t premies 
t de FRGE-lening 

Locatie: Raadzaal AC 
Tijdstip: donderdag 12 maart 
2015 om 19.00 u. 

Meer info: 
www.hemiksem.be   
03 288 26 70
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Informatie

De Halfvastenkermis zal dit jaar doorgaan tussen vrijdag 13 
maart en zondag 22 maart. Zoals elk jaar gelden er een aantal 
regelingen om alles veilig te laten verlopen. 

De opbouw van de kermis start op woensdag 11 maart na het beeïndi-
gen van de wekelijkse markt. Uiterlijk op dinsdag 25 maart om 16 uur 
vertrekken alle uitbaters opnieuw.

Openingstijden halfvastenkermis: 
t vrijdag 13 maart: 15.30 u.-23.00 u.
t zaterdag 14 maart: 14.00 u.- 23.00 u.
t zondag 15 maart: 14.00 u.- 22.00 u.
t woensdag 18 maart: 10.00u.-22.00 u. (marktdag)
t vrijdag 13 maart: 15.30 u.-23.00 u.
t zaterdag 14 maart: 14.00 u.- 23.00 u.
t zondag 15 maart: 14.00 u.- 22.00 u.

Tijdens de openingsuren van de kermis wordt de Gemeenteplaats af-
gesloten voor het verkeer en geldt de omleiding die ook op woensdag 
tijdens de markt van kracht is. 

Opruimactie 
Callebeekbos

Net als vorig jaar organiseert 
de gemeente Hemiksem een 
opruimactie in het Callebeek-
bos. Die gaat door op zondag 
22 maart van 13 tot 16 uur. 

Tijdens de opruimactie van mei 
2014 werden grote hoeveelheden 
(zwerf)vuil uit het bos gehaald. 
Op 22 maart is het de bedoeling 
om het overige afval zo goed mo-
gelijk te verwijderen. Dit is nodig 
omdat de gemeente de komende 
maanden verder zal werken aan 
het inrichten van het bos. De ge-
meente stelt het materiaal voor 
de opruimactie ter beschikking. 

We hopen opnieuw veel helpende 
handen te mogen verwelkomen. 
Afspraak op zondag 22 maart 
op het grasveld aan de Calle-
beekstraat!

Halfvastenkermis 2015

GortesDag van de zorg: 15 maart 2015

Affiche dag vd Zorg AZ 
H. Familie

De ‘Dag van de Zorg’ is een opendeurdag van de welzijns- en 
gezondheidszorg in Vlaanderen. Altijd al eens achter de scher-
men van een ziekenhuis willen gluren? Op zondag 15 maart 
ontvangen meer dan 140 organisaties en bedrijven jou met 
open armen. Ook het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie 
opent die dag de deuren. Iedereen is welkom!

De Academie voor Muziek & 
Woord nodigt iedereen van 
harte uit op het Lenteconcert 
op vrijdag 20 maart 2015 in 
de Gemeentelijke Basisschool 
te Niel.

Tijdens dit concert brengen de 
leerlingen de zon naar je toe. 
Zoals elk jaar mag je jezelf ver-
wachten aan een enorm gevari-
eerd programma van zowel mu-
ziek als woord. 

Na het concert nodigen we je 
graag uit om samen met ons een 
hapje en sapje te nuttigen. De 
opbrengst van dit concert gaat 
integraal naar het Belgisch Cen-
trum voor Geleidehonden (BCG).
Afspraak om 18.30 u. in de turn-
zaal van de Gemeentelijke basis-
school in de Veldstraat te Niel. 

GortesLenteconcert

       

 

AZ Heilige Familie 
 

 
's Herenbaan 172 
2840 Rumst 
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Informatie & Cultuur 

Hondenpoep is vaak de oor-
zaak van heel wat ergernis. 
Het zorgt voor geurhinder, 
geeft voetpaden een vuil 
uitzicht en bovendien heeft 
niemand graag hondenpoep 
aan zijn of haar schoenen 
kleven. 

Het is dan ook de plicht van elke 
eigenaar of begeleider van een 
hond om hondenpoep meteen 
op te kuisen. Dit staat vermeld 
in het politiereglement en bij 
vaststelling worden overtredin-
gen dan ook bestraft met een 
gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS). 

De gemeente voorziet een 
aantal honderweiden in de ge-
meente waar hondeneigenaars 
steeds terecht kunnen. Opgelet, 
ook hier is het steeds verplicht 
om hondenpoep op te ruimen!

Overzicht hondenweiden He-
miksem:

t Regio zuid : de Abdijsite

t Regio west:  Scheldestraat 
(weide in volle uitbreiding)

t Regio noord:  in de loop van  
2015 - aanleg op de hoek Va-
renstraat/Asterlaan

t Regio oost: Parklaan/Plat-
aanlaan 

Wanneer je jouw hond uitlaat 
of er mee gaat wandelen ver-
geet dan geen zakje en vooral: 
gebruik het ook! Zakjes met 
hondenpoep horen thuis in de 
restafvalzak of in een openbare 
vuilbak.

Inwoners die een zakje meene-
men en de hondenpoep van hun 
viervoeter netjes opruimen ma-
ken vanaf dit jaar kans op een 
GABY ter waarde van € 25. 

GortesHondenpoep: geen pretje!

Affiche kakje/
zakje

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. 

Infosessie: de digitale bibliotheek
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Cultuur

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

GortesAperitiefconcert Anemos Saxofoonkwartet 
‘In de gloed van de Groote Oorlog’  - zondag 15 maart 2015 – 11 uur
Hoewel de ‘Groote Oorlog’ reeds een eeuw geleden begon, kan men zijn sporen tot op heden voelen. Van de 
vele tonnen explosieven die boeren in de Westhoek nog steeds op hun akkers vinden tot de soms explosieve 
situaties in ons federaal parlement. De gevolgen zijn divers en vaak verregaand. Maar was dit ook zo voor het 
muzikale landschap? Ontdek samen met het Anemos Saxofoonkwartet hoe Barber, Bartok, Elgar, Debussy, 
Stravinsky en Gershwin voor, tijdens en na de oorlog schreven en hoe ze elk op hun karakteristieke manier een 
weerspiegeling van hun tijd waren.

Met Kristan Dehertog, Bart Van Beneden, Kurt Bertels en Wesley Capiau.

Locatie: Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Toegang:  VVK: € 12 / € 10 (-26 en lln. Academie) (incl. 1 aperitief, alcoholisch of niet-alcoholisch)
Kassa: € 14 / € 12 (-26 en lln. Academie) (incl. 1 aperitief, alcoholisch of niet-alcoholisch) 

Philippe Gouwy is een beel-
dend kunstenaar die zijn op-
leiding kreeg aan de kunst-
academie te Brugge en Gent 
met docenten als Jan Burs-
sens, Karel Dierickx en Jean 
Bilquin. 

Zijn kunstwerken bestaan uit 
schilderijen, sculpturen en in-
stallaties. Hij stelde  reeds ten-
toon in Brussel (BOZAR), Gent 
(SMAK), Antwerpen en Watou.

Je kan de tentoonstelling bezoe-
ken van maandag 16 maart tot 
donderdag 30 april bezoeken in 
het AC Hemiksem, (Sint-Bernar-
dusabdij 1) tijdens de openings-
uren van het AC. Toegang is gra-
tis. 

Meer info op  
www.philippegouwy.weebly.
com

GortesTentoonstelling ACIn de lucht 
Op zaterdag 28 maart kan je 
de voorstelling ‘In de lucht’ 
bijwonen in het Cleydaelbos. 
Doelgroep: iedereen ouder 
dan 6 jaar!

Ronny Rocket is een radiomaker. 
Samen met zijn zus, Kim, stuurt 
hij de zender Radio Rocket de 
lucht in. Het publiek wordt uitge-
nodigd in de studio waar zij ac-
tief de wereld achter het medium 
‘radio’ ontdekken. Kim heeft het 
kinderprogramma van Ronny in-
geschreven voor de wedstrijd ‘De 
Gouden Micro’. Om een plaats in 
de finale van deze wedstrijd te 
verzekeren, maakt Kim een af-
spraak met  boswachter Ward voor 
een educatief interview. Op weg 
naar de boswachter wordt Ronny 
geconfronteerd met zijn jeugd-
vriendin Isabelle.  Zij is als een 
sirène die Ronny naar de klippen 
van de fantasie lokt. Als blijkt dat 
Isabelle in gevaar is, kan Ronny 

haar roep niet weerstaan.  Vanaf 
dat moment duiken Ronny en zijn 
studiogasten in een surrealistisch 
en magisch avontuur. 

Deze familievoorstelling gaat door 
in open lucht. Voorzie dus gepast 
schoeisel en dito kledij.

Praktisch
Locatie: Cleydaelbos, Cley-
daellaan, Aartselaar
Tijdstippen:  10 uur – 11.15 
uur – 13.15 uur – 14.30 uur
Toegang:  € 9 / € 6 (-18) / € 2 
korting leden Gezinsbond
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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: nog tot eind maart

Iedereen bibliothecaris

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.

Feest in de bib - Meneer Neus

In een reeks van 3 lessen worden de functies van een smartphone uitgelegd en geoefend. Je brengt jouw 
eigen smartphone mee. Je leert hoe je ermee kan bellen, SMS-jes ontvangen en versturen, foto’s nemen, 
een agenda bijhouden, internet en e-mail gebruiken en apps installeren. Anders dan bij een gsm zijn er geen 
toetsen meer. In plaats daarvan is er een aanraakscherm. Daardoor is tekst invoeren gemakkelijker dan met 
een gsm.
Deze cursus beperkt zich tot smartphones die werken onder het Android- besturingssysteem.  IPhones en 
toestellen onder Windows werken anders. Voorkennis is niet vereist. Indien je 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? 3 opeenvolgende dinsdagen vanaf 5 mei, van 13 tot 16.00 uur
Prijs? € 10 voor de hele reeks

Marc Beyst speelt de voorstel-
ling. 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
Woensdag 25 maart, 14 uur
Prijs: 2 euro
inschrijven verplicht.

Lezing smartphones
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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 be-
schikt het OCMW Hemiksem sinds 
enkele jaren over de serviceflats in 
de St. Bernardusabdij. Wanneer je 
een serviceflat betrekt ben je nog 
in grote mate zelfstandig maar heb 
je, indien nodig, thuiszorg onmid-
dellijk binnen handbereik. Daar-
naast bieden onze serviceflats nog 
tal van voordelen:

Serviceflats OCMW
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.

De Lokale PolitieZone Rupel 
zette maandag 2 februari een 
volgende belangrijke digita-
le stap in haar groei om nog 
dichter bij de burger te zijn. 
Voortaan kunnen inwoners 
ook online een buurtonder-
zoek invullen. Zo hoeven ze 
niet meer tijdens de kantoor-
uren te bellen of zich te ver-
plaatsen.
 
Buurtonderzoek
Wanneer politieambtenaren een 
woninginbraak vaststellen, vragen 
zij aan iedereen die in de buurt 
woont of iemand iets gemerkt of 
gezien heeft. Wie op dat moment 
niet thuis is, krijgt een brief in de 

GortesNu ook online buurtonderzoek na inbraak
bus met een aantal vragen waar-
mee de politie de inbreker(s) pro-
beert op te sporen. Tot voor kort 
moesten inwoners hun antwoor-
den telefonisch of op het commis-
sariaat overmaken.
 
Online
Dat kan nu dus ook online. Op 
de brief staat een internetadres 
waarnaar de buurtbewoners van 
een inbraak kunnen surfen om 
hun bevindingen over te maken. 
De lokale onderzoeksdienst van 
de Lokale PolitieZone Rupel on-
derzoekt dan de tips.
 
Inbrekers vatten
Door het buurtonderzoek ge-

bruiksvriendelijker te maken, 
hoopt de politie op meer infor-
matie om nog meer inbrekers te 
kunnen vatten. Geregeld klist de 
politie een inbreker na een door-
gedreven onderzoek of op he-
terdaad dankzij een tip van een 
getuige. Ziet u iets verdachts? 
Twijfel niet. Bel meteen 101! 

Op de website 
www.politiezonerupel.be staan 
tips om jouw woning beter te 
beveiligen tegen inbraak. Indien 
gewenst, houdt de Lokale Politie-
Zone Rupel bij afwezigheid een 
oogje in het zeil je. 
Of vraag gratis preventieadvies 
op maat!

Rupelkransje
t Workshop: Decoupage met 
atlassen en kaarten 
t Woensdag 4 maart 2015

Tijdens deze workshop beplak-
ken we een voorwerp met stukjes 
papier. 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 brengen. Bekijk de 
benodigdheden op www.ivebic.be

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

Kinderen uit alle Vlaamse biblio-
theken kunnen  tot 22 maart een 
grappige foto, waarop ze te zien 
zijn met hun grappigste boek, in-
zenden op www.jeugdboekenweek.
be. De winnaars van de  wedstrijd 
krijgen  een voorleesmoment in 
hun bib, met Maaike Cafmeyer!

Fotoactie bib
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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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Speelpleinwerking & sportkampen 2015
Dit jaar gaat de speelpleinwerking door in Depot Deluxe van woensdag 1 juli tot en met woens-
dag 26 augustus 2015. Inschrijven kan vanaf 4 mei. 

Deze zomer kan je ook opnieuw deelnemen aan verschillende sportkampen!  De sportactiviteiten van de 
vrijetijdsdienst gaan door in Hemiksem en Schelle. De watersportkampen van Sportregio Rivierenland 
gaan door in De Nekker (Mechelen) en Hazewinkel (Bloso).
 
Inschrijven voor zowel de speelpleinwerking als de sportkampen in Hemiksem en Schelle kan vanaf 4 mei. 
Voor de watersportkampen kunnen inwoners van Hemiksem inschrijven vanaf 1 april. 

Het boekje met alle info wordt binnenkort verspreid via de scholen van Hemiksem. Ga je niet naar school 
in Hemiksem? Check regelmatig de website of Facebook-pagina want ook daar vind je het boekje -digi-
taal- terug! 

Start & run - van 0 naar 5 km
Vanaf maandag 16 maart kan je op de Finse piste weer terecht 
voor Start & Run! 

Gedurende 10 weken werk je in groep aan je conditie. Op maandag 
en donderdag kan je genieten van een begeleide loopsessie en één 
keer per week ga je individueel lopen.  Deze reeks richt zich op de 
beginnende loper.  Op maandag 9 maart worden alle deelnemers uit-
genodigd voor een infosessie zodat iedereen goed voorbereid aan de 
reeks kan beginnen. 

Elke maandag en donderdag verzamelen om 19.30 u. in de 
Nieuwe Dreef aan de kleedkamers van de tennisterreinen.
Inschrijven: vanaf 23 februari via  
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
Prijs: € 10
Contact: inge@hemiksem.be of 03 288 26 58

Fun to run - van 5 naar 10 km
De meer ervaren loper kan weer deelnemen aan Fun to Run.

10 weken lang werk je in groep aan je conditie: op dinsdag en don-
derdag kan je genieten van een begeleide loopsessie en één keer per 
week ga je individueel lopen.  Deze lessenreeks richt zich op de loper 
die al 5 km aan één stuk kan lopen.  

Elke dinsdag en donderdag om 19.30 u. verzamelen aan de 
tennisvelden van  het sportcentrum van Hemiksem.
Inschrijvingen: vanaf 23 maart via  
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be
Prijs: € 10
Contact: inge@hemiksem.be of 03 288 26 58

Enkele weken geleden startte 
de renovatie van de kleedka-
mers in de sporthal. 

Elektriciteit, sanitair, muren en 
vloeren zullen hierbij volledig ver-
nieuwd worden. De toiletten in de 
kleedkamers zullen plaats maken 
voor extra douches en de gangen 
krijgen een grondige opfrisbeurt. 
Tijdens de werken blijft het sport-
centrum steeds open voor het 
publiek. De kleedkamers worden 
één voor één onder handen ge-
nomen waardoor er steeds kleed-
ruimtes beschikbaar blijven. Dit 
kan omdat de werken volledig in 
eigen beheer uitgevoerd worden 
door de Technische dienst van de 
gemeente. 

Renovatie  
kleedkamers
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De tennisterreinen in de Nieu-
we dreef zijn weer geopend 
vanaf 1 april. 

Met een abonnement ben je ze-
ker van je vaste plekje. Een 
aanvraagformulier hiervoor 
vind je terug op de website via  
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
   
Je kan je abonnement aanvragen 
door een ingevuld formulier te be-
zorgen via inge@hemiksem.be.

Tennisseizoen

Sportregio Rivierenland organiseert een sportieve avonturenweek 
in de Schorre in Boom. Hou jij van sport en avontuur en ben je ge-
boren tussen 2005 en 2001? Dan is dit iets voor jou!

Dinsdag 7 april: hockey / klimmen / hoogteparcours / mountainboar-
den
Woensdag 8 april: squash / vlottenspel / karabijn & katapultschieten 
/speleobox
Donderdag 9 april: judo / via ferrata / klimmuur / deathride / kajak-
polo
Vrijdag 10 april (uitstap naar Hofstade): hoogteparcours / mountain-
bike / baseball

We verzamelen elke dag aan de Schorre in Boom. Dinsdag tot en met don-
derdag: 09.45 u. tot 16.45 u., vrijdag: 09.00 u. tot 16.30 u.
Inschrijvingen via www.vrijetijdsdiensthemiksem.be. Voor activiteiten van 
de Sportregio wordt geen vervoer voorzien door de vrijetijdsdienst.

Avonturenweek paasvakantie

Het gemeentebestuur van Hemiksem stelt een polyvalente 
zaal ter beschikking in het gebouw ‘Depot Deluxe’. In deze 
zaal kunnen allerhande sportieve activiteiten worden georga-
niseerd. 

Van 1 maart tot 30 april kunnen potentiële gebruikers hun voorkeur-
data indienen voor de periode van 1 september 2015 tot 31 augustus 
2016. Reservaties in de loop van het jaar kunnen enkel nog voor de 
vrije dagen. In geval van een dubbele aanvraag beslist het College 
van Burgemeester en Schepenen.

De zaal kan je aanvragen via het daarvoor bestemde aanvraagformu-
lier. Zowel het aanvraagformulier als het reglement van Depot Deluxe 
kan je terugvinden via www.vrijetijdsdiensthemiksem.be. 

Reservaties 2016 kleine zaal Depot

Op woensdag 1 april 2015 is het weer zover! De Buitenspeel-
dag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jon-
geren aanzet om buiten te spelen en de televisie, games en 
andere passieve activiteiten even links te laten liggen.

In het park van Schelle organiseren we verschillende workshops die 
begeleid worden door verschillende jeugd- en sportverenigingen. 
Naast de workshops kan je minigolven of je lekker uitleven op één 
van de springkastelen. Voor de echt durvers is er een klimtoren van 
wel 10 meter hoog! Dit allemaal gratis!

Wil je graag mee buiten spelen? Kom dan woensdagnamiddag 1 
april 2015 van 13.00 u. tot 17.00 u. naar het park van Schelle. 
Pret verzekerd!

Buitenspeeldag: 1 april 2015

Op woensdag 11 maart en 
woensdag 22 april kunnen 
kinderen van de BKO ’t Me-
relhofke deelnemen aan de 
sportnamiddagen. 

Ben jij vijf jaar  of ouder en 
ingeschreven voor de BKO 
op één van deze dagen?   

Neem dan snel een kijkje op  
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
voor meer info en inschrijvingen. 

Sport in BKO


