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Werken overweg Bredestraat

Luc Bouckaert
Burgemeester

Van woensdag 3 tot vrijdag 19 juni zal spoorwegbeheerder In-
frabel werken aan de overweg aan de grens tussen Hemiksem 
en Hoboken. De werken kaderen in het grotere project van de 
Sint-Bernardusroute dat zorgt voor een veilige fietsroute van 
Wilrijk naar Hemiksem. 

Gedurende de werken wordt de overweg aan de Bredestraat en Sint-
Bernardsesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers en fiet-
sers kunnen volgens Infrabel oversteken via een tijdelijke passage.

De overweg zal vernieuwd worden met prefab betonblokken die ga-
rant staan voor een beperkt onderhoud, een groot wegcomfort en 
minder lawaaihinder. Het aangrenzende wegdek wordt tegelijk her-
aangelegd in asfalt.
Daarnaast zal de overweg ook breder worden gemaakt voor de toe-
komstige nieuwe fietspaden die door Stad Antwerpen en de Beheers-
maatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zullen worden aangelegd. 

Sint-Bernardusroute
De werken aan de overweg aan de Bredestraat kaderen immers in 
een breder project waarbij er een veilige fietsroute van 9,5 km wordt 
aangelegd tussen Wilrijk en Hemiksem. Deze Sint-Bernardusroute 
komt er door intense samenwerking tussen BAM, de stad Antwer-
pen, het district Hoboken en de gemeente Hemiksem en is mogelijk 
dankzij steun van de provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest. De 
route kadert op haar beurt in het ‘Masterplan 2020’ waarbij ingezet 
wordt op duurzame mobiliteit door de aanleg van bijna 100 km aan 
fietspaden. 

Omleiding
Wegenwerken vragen spijtig genoeg ook steeds om een tijdelijke om-
leiding. Dat is nu niet anders. Al van op de A12 wordt de wegomleg-
ging aangegeven voor wie naar Hemiksem rijdt. Het vrachtverkeer 
gaat via de A12. Hiervoor zal reeds in Wilrijk en Hoboken de nodige 
signalisatie staan. 

Het verkeer dat vanuit Hemiksem richting Antwerpen gaat, kan via de 
Bredestraat en Van Praetstraat langs Umicore naar Antwerpen rijden. 
Voor het verkeer dat richting Schelle, Aartselaar of het centrum van 
Hemiksem wordt er een omleiding voorzien via de Tulpenlaan, Asse-
straat, Kerkeneinde, Kleidaallaan, Bouwerijstraat en Abdijstraat. 
De buslijnen (295, 290) en het plaatselijk verkeer volgen een omlei-
ding via de Moerelei, de bloemenwijk en Arendweg.

Tijdens de eerste dagen van de werken zal er extra politietoezicht zijn 
om alles in goede banen te leiden. We rekenen op jullie medewerking 
en begrip gedurende de werken. 
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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  
coördinator 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 dit infoblad!
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3 Burgerzaken   

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!
 
02-04-2015 - Sabri Loutfi, zoon van Hana Loutfi en 
Yasen Loutfi

05-04-2015 - Luca Deleau, zoon van Maaike Bo-
gaert en Tim Deleau

14-04-2015 - Warre Meyer, zoon van Anke Van 
Vlem en Maarten Meyer

15-04-2015 - Lennert Horicx Van Bulck, zoon van 
Inge Horicx en Benny Van Bulck

19-04-2015 - Jayson Beeckman, zoon van Valerie 
Vuylsteke en Steve Beeckman

20-04-2015 - Skye Smolders, dochter van Chari 
Leclère en Christoph Smolders

22-04-2015 - Lena Hullenkremer, dochter van Kel-
ly Hellemans en Joris Hullenkremer

23-04-2015 - Lainey Raeymaekers, dochter van 
Chantalle Cazé en Ken Raeymaekers 

27-04-2015 - Floor Van den Hout, dochter van He-
del De Messemaeker en Steven Van den Hout

Geboortes

GeboortesOverlijdens
Wij betuigen ons medeleven aan de nabe-
staanden van de overledenen.
   
Gustaaf Duerinckx,
   °07-05-1929, +09-04-2015

Karel Hertogs,
echtgenoot van Julia Leclère 
   °20-07-1952, +14-04-2015

Marcel Oeyen,
echtgenoot van Hildegard De Kerf 
   °10-08-1938, +14-04-2015

Maria Geybels,
weduwe van Ludovicus De Bock 
   °20-02-1921, +15-04-2015

Yvonne Coeck,
echtgenote van Alfons Raes     
   °14-09-1931, +22-04-2015

Geboortes
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Peter Vervliet en Suzanne Meuris  
     01-06-1990

Etienne Schelfhout en Yvonne Scherpereel  
     08-06-1990

Peter Torfs en Sabine Kalambay
     09-06-1990

t50 jaar getrouwd

Jozef Thirij en Irma Verbist     
     05-06-1965

Alfons Sels en Monique Verdonck    
     05-06-1965

Elzar Vande Moere en Rosaline Verhelst   
     25-06-1965
 
t60 jaar getrouwd

Frans Vaes en Marietta Van Damme    
     14-06-1955

Jubilea

Franciscus Hallemans,
weduwnaar van Wilhelmina Jezelin 
   °07-12-1928, +23-04-2015

Frans Van Dyck,
echtgenoot van Anna Bruyndonckx 
   °13-01-1931, +26-04-2015

Joanna Cornelis,
echtgenote van Ludovicus Michiels 
   °15-10-1928, +28-04-2015

Elisabeth De Metter,
weduwe van Joannes Van Dessel 
   °21-07-1920, +29-04-2015

Mathilda Busschots,
weduwe van Lodewijk Van den Eynde 
   °20-02-1927, +30-04-2015

Rosa Muyshondt,
   °05-03-1928, +01-05-2015

Camilla Meerkens,
echtgenote van Casas Candal 
   °12-11-1947, +04-05-2015

Carolina Moortgat,
echtgenote van Armand Van Den Vreken 
   °15-08-1942, +10-05-2015
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Leefmilieu
t Restafval en GFT+

 - woensdag 3 juni  
 - woensdag 10 juni
 - woensdag 17 juni
 - woensdag 24 juni

t PMD (!)

 - woensdag 10 juni
 - woensdag 24 juni

Opgelet, van mei tot en met september wor-
den restafval en GFT+  wekelijks opgehaald. 

De PMD ophaling blijft echter om de twee we-
ken plaatsvinden!

t Papier en karton
- vrijdag 19 juni

Milieu & Informatie

Onderbreking veerdienst Bazel - Hemiksem
Op zaterdag 27 en zondag 28 
juni zal de firma Hye NV in 
opdracht van de afdeling Zee-
schelde van ‘Waterwegen en 
Zeekanaal’ werken uitvoeren 
aan de toegangsbrug van het 
vlotponton in Hemiksem.

De veerdienst zal gedurende dat 
weekend onderbroken zijn vanaf 
zaterdag 27 juni 05.00 u. t.e.m. 
zondag 28 juni 22.00 u. 

De veerdienst Kruibeke-Hoboken 
blijft in dienst en kan je dus als 
alternatief gebruiken.

GeboortesHuwelijken
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Wouter Janssens en Dominique De Pesseroy  
     15-05-2015

Olivier Verhelst en Ann Van den Eynde   
     16-05-2015 

Bruno Herzeele en Elke Thuy     
     16-05-2015 

Jordi Prins en Nathalie Van de Voorde    
     23-05-2015

David Raes en Krystyna Pintens     
     30-05-2015

Gregory Van Baelen en Yasmin Van Oostveldt  
     30-05-2015

Gert Janssens en Heidi Laermans     
     30-05-2015

A. Greinerstraat afgesloten op zaterdag 27 juni
Op zaterdag 27 juni zal in Hoboken de Adolf Greinerstraat -die Hemiksem en Hoboken met el-
kaar verbindt- afgesloten worden voor het verkeer. 

Er wordt die dag van 06.00 u. tot 18.00 u. door firma Umicore gewerkt aan de zwavelzuurleiding. Een 
omleiding wordt voorzien. 
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Informatie

Vragen over de opvoeding van je kleine kinde-
ren? Zin om andere ouders te ontmoeten? Een 
plaats om samen met je kinderen te spelen? 
Kom dan eens langs het (buurt)huis voor ge-
zinnen!

Hier kan je terecht met je verhaal, zorgen en vragen 
over de opvoeding, gezondheid en de ontwikkeling 
van je kinderen. Ook tijdens je zwangerschap kan je 
hier terecht voor advies. Er zijn wekelijkse onthaal-
momenten op dinsdag van 9 tot 12 uur, woensdag 
van 14 tot 16 uur of na afspraak. 

Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 uur kan je 
terecht in onze ontmoetingsruimte ‘De Speelbabbel’.
Dat is een plaats waar je met je kinderen van 0-3 
jaar kan spelen, andere ouders kan ontmoeten en 
ervaringen kan delen.

Deze dienstverlening is gratis en onze deur staat 
open voor iedereen!

Het (buurt)huis voor gezinnen, Parklaan 13, 
2620 Hemiksem

Voor meer info of een afspraak:  Leentje De 
Maeyer, OCMW Hemiksem, 0497 41 44 19

Het (buurt)huis voor gezinnen zet de deuren open

GortesRisicowoningen inbraak ontvangen brief
Na het geslaagde proefproject in 2014 om inwoners van risicowoningen in Rumst aan te spo-
ren om een diefstalpreventieadvies te vragen, schrijft de Lokale Politiezone Rupel de komende 
weken ook brieven naar inwoners van Hemiksem.
 
Risicowoning
Uit de analyses van de Lokale Politiezone Rupel blijkt dat sommige woningen, zoals de eerste woning in 
een straat of rij huizen, meer kans hebben om een inbreker over de vloer te krijgen. De politie onderzoekt 
zorgvuldig per gemeente welke woningen in aanmerking komen. Alle gezinnen die meer kans maken op 
een inbraak ontvangen een brief van de Lokale Politiezone Rupel. Daarin staan een aantal eenvoudige tips 
samen met een uitnodiging voor een gratis preventieadvies op maat van de woning.
 
Voorkomen is beter dan genezen
De Lokale Politiezone Rupel zorgt steeds dat een buurt of wijk waar recent werd ingebroken meer patrouil-
les krijgen. De politie is daarnaast overtuigd van het positieve effect van preventie om bewoners wakker 
te schudden voor het risico op inbraak. Uit een grootschalige studie blijkt dat bewoners die een preven-
tieadvies met maatregelen tegen inbraken ter harte nemen, het risico op een woninginbraak immers met 
80% verkleinen.

Je kan ook zelf de vraag stellen hoe jij jouw woning beter kan beveiligen. Mail daarvoor naar diefstalpre-
ventie@politiezonerupel.be. 
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Informatie 

Laatste wilsbeschikking
Een overlijden komt meestal 
onverwacht, zonder dat je het 
levenseinde hebt voorbereid.
Toch kan je vooraf alle zaken 
regelen die na het overlijden 
moeten plaatsvinden. Dit doe 
je via een laatste wilsbeschik-
king. 

Hierin kan je onder meer vast-
leggen hoe je begraven wil  
worden, waar de as moet  
bewaard worden of andere zaken 
zoals de uitvaartplechtigheid.

Hoe ga je te werk?
Buiten de naam, voornamen, 
woonplaats en volledig adres, 
geeft dit geschrift de keuze aan 
tussen:

t begraving 
t crematie gevolgd door uit-
strooiing van de as op de be-
graafplaats
t crematie gevolgd door uit-
strooiing van de as in de Belgi-
sche territoriale zee
t crematie gevolgd door begra-

ving van de as op de begraaf-
plaats
t crematie gevolgd door bijzet-
ting van de as in het gemeente-
lijk columbarium
t crematie gevolgd door uit-
strooiing van de as op een an-
dere plaats dan de begraafplaats 
of in de Belgische territoriale zee
t crematie gevolgd door be-
graving of bewaring van de as 
op een andere plaats dan de be-
graafplaats
Voor de twee laatste gevallen is 
een expliciete verklaring vereist.

De verklaring wordt in het be-
volkingsregister vermeld. Bij 
verhuis word je wilsbeschikking 
doorgestuurd naar je nieuwe ge-
meente.
 
Bij een overlijden zal de amb-
tenaar van de burgerlijke stand 
steeds nagaan of er een wilsbe-
schikking bestaat en deze vol-
gen.

Aanvraag:www.hemiksem.be

Huisnummers
Naast elke deur of uitgang naar de openbare weg, aan ieder 
gebouw, zowel bewoond als onbewoond, moet een officieel 
huisnummer zichtbaar zijn aangebracht.

Waar kan ik terecht?
Op de dienst burgerzaken in het AC. 

Wat zijn de stappen?
Ieder gebouw krijgt onafhankelijk van de wil van de eigenaar of bewo-
ner een nummer toegekend door de dienst burgerzaken, dit in overleg 
met de technische dienst van de gemeente.

Een huisnummer kan toegekend worden vanaf het moment dat de 
verkavelingaanvraag of de aanvraag om stedenbouwkundige vergun-
ning goedgekeurd is.

Paspoorten hebben een gel-
digheidsduur van 7 jaar voor 
volwassenen en 5 jaar voor 
minderjarigen. 

Voor een gewone procedure dient 
men 10 werkdagen te rekenen 
en bij een spoedprocedure, een 
levering binnen de 24 uren. Hou 
rekening dat de foto’s conform 
dienen te zijn met de ICAO-nor-
men.

Kostprijs gewone procedure:
Minderjarigen : € 40 
Volwassenen : € 70

Kostprijs spoedprocedure:
Minderjarigen : € 220
Volwassenen : € 250

GortesGeldigheid 
reispassen

Jaarlijks wordt, in de loop van 
de maand mei, een vakantie-
geld uitbetaald op voorwaar-
de dat het pensioen effec-
tief verschuldigd is voor de 
maand.

Bedrag van het vakantiegeld:
t personen die gezinspensioen 
ontvangen: € 885,07
     
t personen die pensioen alleen-
staande of overlevingspensioen 
ontvangen: € 708,04

Het bedrag van het vakantiegeld 
wordt begrensd tot het maand-
bedrag van het pensioen dat 
uitbetaald wordt voor de maand 
mei, indien het pensioen werkne-
mer lager is dan het bedrag van 
het vakantiegeld.

GortesPensioenen 
werknemers - 
vakantiegeld
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Cultuur

Vlaanderen Feest! 

Je maakt van sloophout een tuinstoel, onder be-
geleiding van een deskundige. Na het maken van 
een tekening, schets of plan, ga je aan de slag. 
Hoe beter je over je idee of plan hebt nagedacht, 
hoe sneller je kan handelen.

De begeleider helpt je mee dit plan op z’n best uit te 
werken. Aan het einde van de sessie heb je alvast één 
stoel. Je kan er dan thuis misschien nog drie bijmaken, 
handig voor je volgende tuinfeestje. 

Je neemt als het kan je eigen schrijfgerief en papier, je 
gereedschap zoals hamer, zaag, verstekbak, boor en 

schroeven mee. Indien je hier niet over beschikt kan 
de lesgever je wel helpen. Het sloophout ligt op de lo-
catie voor jou klaar. Zorg ook dat je achteraf jouw zelf 
gemaakte meubel mee naar huis kan nemen.
Vergeet zeker je boterhammen niet mee te brengen!

Locatie:  Bar Laar, Laardijk 2, 2627 Schelle
Tijdstip:  zaterdag 27 juni van 10 tot 16 uur
Toegang:  € 25
Info & 
inschrijven:  bib of cultuurdienst
Organisatie:  IveBiC Hemiksem-Schelle en Bar   
  Laar vzw

Vorming: tuinmeubelen maken van sloophout of pallets

Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Tijdstip: vrijdag 10 juli om 20 uur
Toegang: € 11 / € 9 / € 7 (-26 j)

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

t MUZIEK: Vlaanderen Feest!, met Nijghse vrouwen: 
eerbetoon aan Lennaert Nijgh (foto)

In 2015 zou Lennaert Nijgh precies 70 jaar zijn ge-
worden. De beroemde tekstschrijver van o.a. Boude-
wijn De Groot, Astrid Nijgh, Jasperina de Jong, Ram-
ses Shaffy, Liesbeth List, Ellie Nieman en Rob de Nijs 
laat een uniek en indrukwekkend repertoire achter dat 
zonder enige twijfel tot het beste van het Nederlands-
talige lied gerekend mag worden.

Onder impuls van Astrid Nijgh, Lennaerts eerste vrouw, zal 
dit heerlijke repertoire alle eer aangedaan worden door vier 
dames, voor deze voorstelling omgedoopt tot Nijghse vrou-
wen.

De vier Nijghse vrouwen - Astrid Nijgh, Riet Muylaert (Jac-
kobond), Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman - nemen 
je mee op een herkenbare maar verrassende ontdekkings-
reis doorheen liedjes als ‘Meneer de President’, ‘Testament’, 
‘Meisje van 16’, ‘Ik doe wat ik doe’, ‘Malle Babbe’, ‘Pastorale’ 
en zoveel andere pareltjes.

Deze straffe madammen zullen je ontroeren, meeslepen, 
doen dromen en laten lachen, misschien zelfs doen huilen en 
dat alles is precies wat Lennaert Nijgh met zijn teksten voor 
ogen had.
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t De laatste weken is de collec-
tie in de bib wat herschikt. Vooral 
de dvd’s en de jeugdcollectie heb-
ben daar baat bij.
t Vanuit de startpagina van de 
catalogus kan je ook surfen naar 
de catalogi van andere bibliothe-
ken die deel uitmaken van de 
provinciale catalogus. Wie op die 
manier materiaal opzoekt, kan nu 
doorklikken om te kijken wanneer 
die bibliotheek geopend is.  

Nieuwtjes in 
de bib

Voorlezen is in onze bibliotheek een traditie. Sinds 2013 werken 
we hiervoor bovendien samen met de andere bibliotheken van 
de Rupelstreek. Door de samenwerking kon de bib een extra 
kamishibai-theater aanschaffen en bijkomend knutselmateriaal 
kopen.

Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is gezellig en van groot 
belang voor de ontwikkeling van het kind. Dankzij voorlezen wordt het 
gevoel voor taal spelenderwijs ontwikkeld. Voorlezen helpt ook de fan-
tasie van jonge kinderen te stimuleren. Wanneer je kind wordt voorge-
lezen maakt het bovendien op een fijne manier kennis met de wereld 
van de boeken.

De bib nodigt dan ook graag alle kindjes tussen 3 en 7 jaar uit om te 
komen luisteren naar de verhalen van onze voorlezers Chris, Inge en 
Frans. Om beurten nemen zij onze jongste lezertjes mee in de span-
nende wereld van het prentenboek. Na het voorlezen is er steeds een 
gezellig knutselmoment.

Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voor-
lezers kunnen ouders en grootouders genieten van een kopje koffie of 
thee. Het voorleesuurtje is gratis maar vraagt wel enkele voorbereidin-
gen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te schrijven!

t Woensdag 10 juni 2015 
van 15 tot 16 uur in de bib.

t Info: in de bib, via 03 288 27 40 
of bibliotheekbalie@ivebic.be

Verhalenparade Rupelbib

De tentoonstelling ‘Leeuwenpraatjes’ richt zich tot kinderen 
van 5 tot 8 jaar. Aan de hand van het boek: “De fabels van 
Aesopus” -bewerkt door Imme Dros en geïllustreerd door Ful-
vio Testa- leren kinderen wat een fabel is. 

De tentoonstelling is interactief: kinderen mogen niet alleen kijken 
maar ook doen. Na een bezoek aan de tentoonstelling in de biblio-
theek kunnen kinderen de typische kenmerken van een fabel zoals de 
moraal van het verhaal of de focus op dieren benoemen. 

Waar?  In de bibliotheek
Tijdstip:  nog tot half juni 2015, tijdens de openingsuren  
  van de bib.
Toegang:  gratis

Tentoonstelling: Leeuwenpraatjes

Om het lezen bij kinderen te 
bevorderen organiseren de bi-
bliotheken van de Rupelstreek 
ook deze zomer een spaarac-
tie. 

Kinderen kunnen in elke bib in de 
Rupelstreek hun spaarkaart opha-
len. Voor elk gelezen boek krijgen 
ze bij het inleveren één of meer 
stempels. De spaarkaart is in elke 
Rupelbib geldig! Wanneer de kaart 
vol is, krijg je een verrassing. 
Uit alle ingeleverde kaarten wor-
den na afloop van de actie enkele 
gelukkigen geloot. Voor hen is er 
een “zomerse” prijs weggelegd. 
En voor de beste lezer is er uiter-
aard een aanmoedigingsprijs!

Waar?  In de bibliotheek
Tijdstip:  van 1 juli tot en  
  met 31 augustus
Toegang:  gratis

GortesZomerspaaractie 
2015

Gemeenteraad
De volgende gemeenteraad gaat 
door op dinsdag 16 juni om 20.00 
u. in de Raadzaal van het AC in de 
Sint-Bernardusabdij.
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GortesGilliotmarkt 2015
Tijdens de jaarlijkse Gilliotmarkt, in 2015 op zondag 21 juni, 
staat alles in het teken van de befaamde Gilliot-tegel.

Op het programma staat een lezing door Mario Baeck over belangrijke 
nieuwe aanwinsten van het Tegelmuseum en over restauratiemoge-
lijkheden voor Gilliot-tegels (13.30 uur). Tussen 15 en 16 uur kan je 
tegels, tegelpanelen en documentatie over Gilliot laten schatten.

Er zijn uiteraard ook doorlopend tegels te bewonderen. Naast de vaste 
collectie tegelpanelen van het Gilliot & Roelants Tegelmuseum, wor-
den er bovendien de hele dag lang privécollecties tentoongesteld. 

Was je er vorig jaar ook bij? In de vaste collectie van het museum 
kwamen er het afgelopen jaar een aantal nieuwe aanwinsten bij. Een 
nieuw bezoek loont dus zeker! In de cafetaria van het heemmuseum 
kan je opnieuw terecht voor een hapje en een drankje.

Locatie:  Sint-Bernardusabdij 3 & 4, Hemiksem 
Tijdstip:  van 10 uur tot 18 uur 
Toegang:  gratis
Info:  cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan  
  55, 03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be

Cursus tablets
In het najaar wordt voor het 
gebruik van tablets onder An-
droid een nieuwe cursus geor-
ganiseerd.  

Voor mensen met interesse in het 
gebruik van iPads, de smartphone 
(Android) of voor IPhone wordt 
een wachtlijst aangelegd. 

Indien je interesse hebt, kan je je-
zelf vanaf 6 juli, 9 uur, inschrijven 
voor de effectieve cursus tablet 
(Android) of je op een wachtlijst 
laten plaatsen. Als er voldoende 
kandidaten zijn, zal de bibliotheek 
binnen haar mogelijkheden een 
cursus organiseren. 

Waar:  In de bibliotheek
Tijdstip:  nog niet bekend
Toegang:  gratis
Info:  bibliotheek,  
  03 288 27 40,  
  bibliotheekbalie 
  @ivebic.be

Van 22 tot en met 27 juni 
wordt in de bibliotheek tijdens 
de openingsuren een grote 
boekenverkoop gehouden.  

In die week worden enkele hon-
derden boeken verkocht, zowel 
fictie als non-fictie,voor jeugd en 
volwassenen. 
Ook een klein aantal anderstalige 
boeken zal beschikbaar zijn.

Boekenverkoop

Tijdens de zomer gaat heel het land op zoek naar de schatten van 
‘Vlieg!’. En uiteraard doet de bib ook dit jaar mee. 

Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bibliotheek en 
zoek mee naar de schatten van Vlieg. De bib organiseert een heuse ‘Vlieg!’ 
zoektocht! Je kan er een leuk verrassingspakketje mee verdienen. Tot bin-
nenkort in de bib!

Waar?  Bib  Hemiksem               
Tijdstip:  van 1 juli tot en met 31 augustus
Toegang:  gratis

Actie vlieg 2015

Omdat het vorig jaar zo lekker 
was, trakteren wij jullie ook 
dit jaar op een bolletje ijs. 

De ijskar zal weer voor de deur 
staan. Op woensdagnamiddag 24 
juni, tussen 14 en 17 uur kunnen 
alle passanten aan de balie van de 
bib een gratis bonnetje halen voor 
een gratis ijsje. Aanbod zolang de 
voorraad strekt. 

IJs in de bib!
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GortesWord haagdonor en vergroot de hoop!
Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws want dan ben jij één van de vele Vlamingen die in 
het bezit zijn van een plant die levens kan redden! Een taxushaag bevat immers de grondstof 
waarmee chemotherapieën worden gemaakt. Bovendien brengt het taxussnoeisel geld op voor 
een goed doel. 

In 2014 werd 569 m³ taxussnoeisel ingezameld via de containerparken, waarmee evenveel chemothera-
pieën gemaakt werden. Daarnaast schonk IGEAN een opbrengst van 28.460 euro aan de vzw Surplus, een 
‘verwenfonds’ voor kankerpatiënten.

Ook dit jaar strijdt IGEAN mee tegen kanker. De opbrengst wordt dit jaar geschonken aan 3 goede doelen 
met als thema “kinderen of jongeren met kanker”.

t Respijthuis Limmerik Zandhoven
Limmerik biedt waardevolle opvang aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een ernstige fysische of 
chronische aandoening waaronder kankerpatiënten.

t Kom op tegen Kanker - Buddywerking
Jongeren tussen 17 en 30 jaar die kanker hebben gehad kunnen zich laten coachen door een buddy. De 
buddy’s zijn vrijwilligers die een intense opleiding kregen en vertrouwd zijn met kanker en alles wat erbij 
komt kijken.

t Kom op tegen Kanker - Kindervakantiekamp
Een kankerbehandeling bij kinderen duurt gemiddeld twee jaar.  Al die tijd kunnen ze meestal niet met de 
klas of jeugdbeweging op kamp wegens te groot infectiegevaar. Om de kinderen toch even uit de zieken-
huissfeer te halen, organiseert Kom op tegen Kanker voor hen elk jaar een speciaal vakantiekamp.  

Hoe kan je deelnemen?
Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus naar het containerpark. 

Tip 
Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en hou het taxussnoeisel zuiver!

Voor meer info kan je steeds terecht op de website www.vergrootdehoop.be
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Lezing darmkanker
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Het OCMW Hemiksem zoekt 
voor haar woonzorgcentrum 
Hoghe Cluyse een verpleeg-
kundige halftijds 19/38e of 
voltijds. 

t Je staat mee in voor de verple-
ging van de bewoners van Hoghe 
Cluyse 

t Je bent in het bezit van een 
diploma verpleegkundige

t Je ontvangt een contract voor 
onbepaalde duur en een motive-
rend loon in overeenstemming 
met jouw kwalificaties en ervaring, 
aangevuld met extralegale voor-
delen (maaltijdcheques, hospitali-
satieverzekering).

Solliciteren: Per mail of schrif-
telijk  met sollicitatiebrief, cv 
en kopie van diploma: 

OCMW Hemiksem
t.a.v. Kirsten Van Meirvenne 
Tel: 03 870 59 32
Bouwerijstraat 50
2620 Hemiksem
ki rs ten .van .me i rvenne@ 
ocmwhemiksem.be

Vacature OCMW 
Hemiksem

Wij jij graag muziek leren maken? Wil je graag toneel leren spelen 
of een echte woordkunstenaar worden? Op zaterdag 20 juni 2015 
opent de academie voor muziek en woord haar deuren! 

Onze directrice Christine Wauters stelt de leraren aan je voor in een spec-
taculaire instrumentenvoorstelling. Nadien is er de mogelijkheid om alle 
instrumenten uit te proberen op onze instrumentenbeurs. Voor onze cur-
sussen woord en ook voor de pop jazz afdeling worden er hele leuke work-
shops georganiseerd, die iedereen vrij mag komen volgen en uitproberen. 
De academie voor muziek en woord is er voor iedereen en voor elke leeftijd!

Locatie? Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
Tijdstip? van 10 tot 14 uur
Toegang?  Gratis
Informatie? Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat  
  27, 2620 Hemiksem 
  03 288 27 30, www.academiehsn.be

Infodag academie muziek & woord

Ben je deze zomer nog op zoek naar een leuke activiteit? Ga 
dan zeker even naar onze website kijken en ontdek wat we al-
lemaal in de aanbieding hebben. 

De inschrijvingen voor de speelpleinwerking en sportkampen gingen 
begin mei al van start maar je zal hier en daar nog wel dagen vinden 
waarop je nog steeds kan inschrijven. We hebben leuke sportieve, 
creatieve, ontspannende en zotte activiteiten voor kinderen van de 
lager school op het programma staan. Dus er is geen enkele reden om 
je deze zomer te vervelen!
 

Meer info kan je vinden op hemiksem.zapposdagen.be  of via 
yves.peeters@hemiksem, 03 288 26 56

Speelpleinwerking en sportkampen

Het schooljaar is bijna voorbij, de zomervakantie lonkt. Daarom wil de academie zoals elk jaar het 
schooljaar op grootse wijze afsluiten. 

Laatste Nootjes is dan ook de apotheose van een jaar vol musiceren, voordragen, toneel spelen, samen spelen, … 
Kortom, de apotheose van een jaar hard werken. De academie stelt (voor de eerste keer in Depot Deluxe) haar 
grote  en kleine ensembles aan je voor, de klassen samenzang, de bigband en haar leerlingen woord en probeert 
jullie op dit schitterend slotconcert alvast in de juiste stemming te brengen voor een deugddoende zomer!

Locatie? Academie voor muziek en woord, Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem 
Tijdstip? woensdag 24 juni 2015 - 19.30 u.
Toegang?  Gratis
Informatie? Secretariaat Academie Hemiksem, 03 288 27 30,www.academiehsn.be

Laatste Nootjes 2015


