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

meer info op www.hemiksem.be
Zomer 2015
tPrettige vakantie!  p. 1
         
tGemeentebestuur  p. 2

tBurgerzaken

 - Geboortes, overlijdens, 
   jubilea & huwelijken  p.3-4

tMilieu
 - Leefmilieu   p. 6
 
tInformatie 
 - Test elektronische sirenes p. 4
 - Nieuw adres KOBO  p. 4
 - Hemiksem trapt door  p. 5
 - Voorlopige pensioenberekening 
    p. 5
 - Gratis restafvalzakken   p. 6
 - De Lijn schaft nachtbussen af p. 6
 - Darmkanker van A tot Z p. 10
 - Winaars GABY april & mei p. 10
 - Sluitingsdagen  p. 10
 - Volgende gemeenteraad p. 10 
 - Vrijwilligers zwerfvuil  p. 11
 
tCultuur
 - Vlaanderen Feest!  p. 7
 - Zomerspaaractie 2015 p. 8
 - Schorremorie   p. 8
 - Actie vlieg 2015  p. 8
 - Nieuwtjes in de bib  p. 8
 - Oproep wild haken    p. 8
 - Gilliot & Roelants Tegelmuseum 
      p. 9
 - Leren werken met een tablet p. 9
 - Beginternet    p. 9

  tVrije tijd  
 - Speelpleinwerking & 
    sportkampen   p. 12
 - Aanvragen sportkampen Depot   
Deluxe 2016   p. 12
 -  Start & Run   p. 12
 -  Bedankt vrijwilligers! p. 12

Prettige vakantie!

Luc Bouckaert
Burgemeester

De maanden juli en augustus zijn traditioneel dé vakantie-
maanden bij uitstek. De scholen sluiten de deuren en heel wat 
gezinnen profiteren daarvan om met zijn allen gezellig samen 
te zijn. Sommige gezinnen doen dat thuis of in de buurt, an-
deren trekken er op uit om een stukje van de wereld te ont-
dekken. Het gemeentebestuur wenst iedereen dan ook een 
deugddoende en prettige vakantie toe. 

Informatieblad krijgt nieuw jasje
Het  informatieblad dat momenteel voor je ligt, is het laatste dat ver-
schijnt in deze vorm. Vanaf september ondergaat het gemeentelijk 
katern immers een opvallende gedaanteverwisseling. Het zal vanaf 
dan in kleurendruk om de twee maanden in alle brievenbussen van 
Hemiksem vallen. Wat er nog meer verandert zie je eind augustus als 
de eerste editie van het vernieuwde informatieblad van de persen rolt. 
De vertrouwde ‘Info Hemiksem’ met activiteitenkalender blijft zoals 
vroeger maandelijks in de brievenbus vallen. 

Politietoezicht op woningen tijdens vakantie
Wie binnenkort op reis vertrekt, maar zijn of haar woning niet graag 
onbewaakt achterlaat kan een beroep doen op de politiediensten. 
Vanaf een week (tot maximum twee maanden) afwezigheid houdt de 
politie voor jou -indien je dit wenst- een oogje in het zeil. Zij bezoeken 
een aantal keer per week jouw woning om te kijken of alles in orde is.
 
Op de website www.politiezonerupel.be kan je het formulier ‘afwe-
zigheidstoezicht’ downloaden en afdrukken. Het ingevulde formulier 
breng je minstens één week voor je op vakantie vertrekt binnen op 
het politiecommissariaat. Zo houdt de politie jouw woning in de gaten 
terwijl jij ver van huis geniet van een welverdiende vakantie. 

Bedrijfzekerheid elektriciteitsnet in Hemiksem. 
Om de bedrijfszekerheid van ons stroomnet te garanderen zijn er het 
afgelopen jaar door INFRAX ingrijpende en noodzakelijke aanpassin-
gen gebeurd aan het hoogspanningsnet binnen onze gemeente. 

Door samenloop van omstandigheden, die op zich niets met de eigen-
lijke aanpassingen te maken hadden, zijn er in bepaalde delen van de 
gemeente de afgelopen maanden een viertal onverwachte, onvoor-
ziene en onvoorspelbare stroomonderbrekingen geweest. 

Ondertussen zijn alle kritische werken volledig uitgevoerd en kunnen 
we in Hemiksem beroep doen op een meer bedrijfszeker stroomnet.



meer info op www.hemiksem.be

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

zomer 2015

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!
 
19-04-2015 - Mohamed Aoulad Omar, zoon van 
Halima El Faraousi en Houssain Aoulad Omar

03-05-2015 - Amélie Van Elsacker, dochter van Ka-
thy Dirickx en Tom Van Elsacker

05-05-2015 - Jolien Schats, dochter van Jessika 
Beckers en Wim Schats

07-05-2015 - Liam Taffin, zoon van Ann Van Aer-
schot en Olivier Taffin

08-05-2015 - Alana De Bruyn, dochter van Her-
mine Stroobants en Herman De Bruyn

15-05-2015 - Rafiq Ezzammouri, zoon van Fadoua 
El Jattari en Rachid Ezzammouri

15-05-2015 - Finn Coens, zoon van Audrey Geu-
dens en Hugo Coens

22-05-2015 - Adam El Haddouchi, zoon van Hanan 
El Hankouri en Mohamed El Haddouchi

22-05-2015 - Mohamed Boufoul, zoon van Hous-
snia Moulloghe en Ahmed Boufoul

24-05-2015 - Els Van den Berghe, dochter van So-
fie Antheunis en Klaas Van den Berghe

01-06-2015 - Raff Geldof, zoon van Sharon Hel-
lemans en Philip Geldof

Geboortes

GeboortesOverlijdens
Wij betuigen ons medeleven aan de nabe-
staanden van de overledenen.
   
Camilla Meerkens,
echtgenote van Manuel Candal Casas 
   °12-11-1947, +04-05-2015

Albert Mampaey,
echtgenoot van Irène De Keuster 
   °26-07-1936, +20-05-2015

Maria Cassiers,
weduwe van Jan Dom 
   °07-06-1915, +26-05-2015

Geboortes

Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Pierre Schepens en Liliane Wenselaers  
     06-07-1990

Ludo Crevals en Heidi Wittenberg  
     06-07-1990

Joseph Mariën en Alida Thijs
     20-07-1990

Kristoff Vits en Marianne Pensaert
     27-07-1990

Saïd El Bousaksaki en Faiza EL Bousaksaki
     05-08-1990

Peter Bryssinck en Lieve Weemaes
     10-08-1990

Leopold De Potter en Joanna Ceusters
     14-08-1990

Pascal Van Herck en Martine Boutard
     17-08-1990

Ronny Brouhon en Marleen De Leeuw
     24-08-1990

Guido Buschop en Anne-Marie Schoonaert
     24-08-1990

Ludwig Verelst en Nancy Mys
     31-08-1990

Jubilea

Jozef Marien,
weduwnaar van Maria De Maeyer 
   °28-11-1935, +27-05-2015

François Van Buyten,
echtgenoot van Marie José Lenaerts   
   °27-05-1934, +03-06-2015

Alice Camerlynck,
weduwe van Maurice Deroo 
   °28-03-1928, +04-06-2015

Maria Van de Velde,
weduwe van Stephanus Verrept 
   °17-08-1928, +14-06-2015

Alfons Bal,
echtgenoot van Maria Weyn 
   °18-12-1939, +16-06-2015
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Test elektronische sirenes
FOD Binnenlandse Zaken meldt dat op donder-
dag 2 juli tussen 11.45 u. en 13.15 u. de elek-
tronische sirenes in onze gemeente opnieuw 
getest zullen worden. 

Op het ogenblik van de test geeft de sirene een 
alarmsignaal. De huiltoon wordt na een korte perio-
de herhaald, gevolgd door de gesproken boodschap 
‘proefsignaal’. De test vindt om de drie maanden 
plaats. 

Op de website www.crisiscentrum.be kan je onder 
‘alarmering’ meer informatie terugvinden. Bij nood-
situaties kunnen de sirenes ingezet worden om de 
bevolking te waarschuwen. Wil je ook via andere 
kanalen verwittigd  worden bij noodsituaties, schrijf 
je dan in op de website be-alert.be.

Milieu & Informatie

GeboortesHuwelijken
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Peter Stroobants en Maria Castro Romero   
     05-06-2015

Hans Baillieul en Tine Offeciers    
     06-06-2015
 
John Bernt en Jasmine Sellier     
     06-06-2015 

Ivan Van den Wyngaert en Sandra Brosius   
     06-06-2015

Luc De Graeve en Herlinda Bal     
     12-06-2015

Yves Van Wert en Kim Van den Bergh   
     13-06-2015

Mike Wuylens en Yana De Bruyn     
     13-06-2015

Ronny Van Antwerpen en Linda Van Goethem  
     19-06-2015

Koen Lauwers en Cindy Van De Walle    
     20-06-2015

Geboortes
t50 jaar getrouwd

Eddy Van der Goten en Christina De Deckker  
     03-07-1965
Marcel Van Honsté en Renate Eckert   
     03-07-1965

Rudolf Vervliet en Nora Van Kerkhoven   
     15-07-1965

Walter De Mondt en Christiane Wielandts   
     07-08-1965

François Cox en Rosette Apers    
     21-08-1965

Freddy Debeer en Augusta Luyts    
     28-08-1965

Alfred Watzeels en Edith Blommaert   
     28-08-1965

 
t60 jaar getrouwd

Frederik Peeters en Irène Heyvaert    
     23-07-1955

Theophiel Roggeman en Yvonne Vonckx   
     23-07-1955

Louis Peeters en Dymphna De Maeyer   
     23-07-1955

Hugo Moons en Madeleine Loeckx    
     26-07-1955

Roger Eyckmans en Victorina Liekens   
     10-08-1955

Emile Verberckt en Irena De Clercq    
     11-08-1955

Marcel Praet en Hilda De Smet    
     13-08-1955

 
t65 jaar getrouwd

Franciscus Apers en Maria Lemmens   
     26-08-1950

t70 jaar getrouwd

Kazimierz Dzialak en Yvonne De Metter   
     13-08-1945

Willem Faes en Milka Ninkovic    
     25-08-1945

Jubilea

Na heel wat jaren op de Grote Markt in Boom 
vind je Kobo (Mediboom vzw) vanaf 29 juni 
op het nieuwe adres in de Kerkstraat 54 te 
Boom. 

GortesNieuw adres KOBO
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Informatie

Zoals elke gemeente in ste-
delijk gebied kent ook He-
miksem druk verkeer. Bij het  
doorgaand verkeer op de Sint-
Bernardsesteenweg komen 
de verplaatsingen van 11.000 
inwoners en de ongeveer 
50.000 vrachtwagenritten per 
jaar van en naar onze indu-
striezones. Jaar na jaar neemt 
de drukte toe.

In Europa promoten ruim 2.200 
steden tijdens de week van de 
mobiliteit (16 tot 22 september) 
de mogelijkheden van duurzaam 
verplaatsen in en naar de stad. 

In Vlaanderen wordt de actie ge-
coördineerd door Mobiel 21. In 
Hemiksem organiseert de Milieu-
raad op 20 september een au-
toluwe zondag, een dag “zonder 
auto in de eigen gemeente”.

“Hemiksem trapt door” wordt een 
namiddag-happening van 13 tot 
17 uur, op en rond de verkeers-
vrije Gemeenteplaats. 

t Win een Hemiksem-bon* met 
Go-cart races op de Gemeente-
plaats in team of individueel, jong 
en oud

t Win de Hemiksem-bon met 
een spurt op de Fietsen-op-rollen

t Kom supporteren of gewoon 
kijken en genieten. Op de Ge-
meenteplaats wacht je een groot 
overdekt terras, met drank en 
met verschillende soorten hapjes.

t Toch een duwtje nodig maar 
met geringe uitstoot? Test dan 
eens een elektrische fiets! Een 
zestal exemplaren staan klaar 
voor een testrit (breng jouw iden-
titeitskaart mee!)

t Leer boogschieten met de 
Sint-Sebastiaansgilde

t Jongere kinderen leven zich 
uit in de woord- en zanghoek of 
op het springkasteel 
t Ervaar wat er gebeurt met het 
milieu in je gemeente.

Noteer 20 september in jouw 
agenda en kom met ons door-
trappen!

De namiddag wordt georgani-
seerd samen met de lokale han-
delaars, de gemeente, gemeen-
telijke raden en verenigingen en 
industriële partners uit Hemik-
sem.

* de Hemiksem-bon kan ingeruild 
worden bij lokale handelaars

Meer info over de week van de 
mobiliteit? 

www.mobilityweek.eu en 
www.mobiel21.be 

Hemiksem trapt door: autoluwe zondag 2015

Ben jij minstens 55 jaar oud? Wil 
je reeds op de hoogte zijn van het 
bedrag van jouw toekomstig pen-
sioen?

Dan kan je dat bedrag laten uitrekenen 
via de pensioendiensten. Voor het aan-
vraagformulier kom je even langs op de 
dienst Burgerzaken.

Voorlopige pensioenberekening
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Gratis restafvalzakken voor stoma- & 
dialysepatiënten of bij incontinentie

Voor bepaalde inwoners van 
de gemeente Hemiksem komt 
het OCMW Hemiksem tus-
senbeide bij de aankoop van 
huisvuilzakken. 
Het gaat hierbij over mensen 
die niet permanent opgeno-
men zijn in een woonzorg-
centrum en die lijden aan 
incontinentie, stoma- of pe-
ritoneaal dialyse patiënt zijn.
 
De tussenkomst bestaat uit 1 rol 
(20 zakken van 60 liter) of 2 rol-
len (20 zakken van 30 liter) huis-
vuilzakken voor restafval per pa-
tiënt per jaar, af te halen bij de 
sociale dienst  van woonzorgcen-
trum Hoghe Cluyse Hemiksem. 
De voorwaarden voor de tussen-

komst vind je in het reglement, 
dat je samen met het aanvraag-
formulier kan downloaden op 
www.hemiksem.be. Je kan er 
ook voor terecht aan het onthaal 
van de gemeente of bij de soci-
ale dienst van het woonzorgcen-
trum Hoghe Cluyse. Een rol af-
halen kan elke eerste maandag 
van de maand van 9 tot 12 uur 
en 14 tot 16 uur.

Contact 

Sociale dienst woonzorgcen-
trum Hoghe Cluyse
Jelle Peeters / Mieke Van 
Doorslaer
Tel: 03 871 91 12

Leefmilieu
t Restafval en GFT+

 - woensdag 8 juli  
 - woensdag 15 juli
 - woensdag 22 juli
 - woensdag 29 juli
 - woensdag 5 augustus  
 - woensdag 12 augustus
 - woensdag 19 augustus
 - woensdag 26 augustus

t PMD

 - woensdag 8 juli
 - woensdag 22 juli
 - woensdag 5 augustus
 - woensdag 19 augustus

t Papier en karton
 - vrijdag 17 juli
 - vrijdag 21 augustus

t KGA

 - Vrijdag 7 augustus
hoek UNO-laan / Eikenlaan 
13.00 u. - 14.00 u.
hoek Wijngelagweg / Lindelei 
14.15 u. - 15.15 u.
hoek Kleidaallaan / Berkenlaan
15.30 u. - 16.30 u.
hoek Nijverheidsstraat / St.- Ber-
nardsesteenweg
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Acacialaan / Parklaan 
18.00 u. - 19.00 u.

 - Zaterdag 8 augustus
Gemeentemagazijn/G.Gilliostraat
13.00 u. - 14.00 u. 
hoek Scheldestraat / Heuvelstraat 
14.15 u. - 15.15 u. 
hoek Bareelstraat / D. Coppens-
straat 
15.30 u. - 16.30 u. 
hoek Krokusweg / Irisweg  
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Heiligstraat / Varenstraat 
18.00 u. - 19.00 u.

GortesDe Lijn schaft nachtbussen af
Vervoersmaatschappij De Lijn nam een ingrijpende beslissing: 
op 27 juni reden de Antwerpse nachtbussen voor de laatste 
keer uit. Voornaamste reden voor de afschaffing is volgens De 
Lijn de te hoge kostprijs. 

In een officieel persbericht van De Lijn luidt het als volgt: “Zelfs aan-
gevuld met een bijdrage van de gemeenten volstond de verkoop van 
vervoersbewijzen niet om de werkingskosten van het nachtnet te 
dekken. Bovendien werd de oorspronkelijke doelstelling – een ver-
keersveilige brug slaan tussen Antwerpen en de randgemeenten - niet 
steeds gerealiseerd. De Lijn zet het huidige nachtnet daarom stop. 
Samen met de stad Antwerpen en de betrokken gemeenten zoekt De 
Lijn nu naar betaalbare alternatieven voor verkeersveilig vervoer in 
de weekendnachten.”

De gemeente Hemiksem betreurt het afschaffen van het nachtnet en 
wil benadrukken dat het om een éénzijdige beslissing van De Lijn 
gaat. Bovendien werden de gemeentes heel laat van de beslissing op 
de hoogte gebracht. De gemeente Hemiksem had graag eerst een 
veilig en betaalbaar alternatief op poten willen zetten voor de nacht-
bussen definitief afgeschaft zouden worden. Daar werd echter geen 
gehoor aan gegeven. 

De Lijn onderzoekt momenteel zelf een aantal alternatieven voor 
nachtelijk vervoer tijdens het weekend.  



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

7
zomer 2015

Cultuur

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

In 2015 zou Lennaert Nijgh precies 70 jaar zijn geworden. De beroemde tekstschrijver van o.a. 
Boudewijn De Groot, Astrid Nijgh, Jasperina de Jong, Ramses Shaffy, Liesbeth List, Ellie Nie-
man en Rob de Nijs laat een uniek en indrukwekkend repertoire achter dat zonder enige twijfel 
tot het beste van het Nederlandstalige 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 vrouwen.

De vier Nijghse vrouwen - Astrid Nijgh, Riet Muylaert (Jackobond), Sabien Tiels en Amaryllis Temmer-
man - nemen je mee op een herkenbare maar verrassende ontdekkingsreis 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.

Vlaanderen Feest! 
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t Nieuwe indeling

De prentenboeken krijgen een 
nieuwe indeling. In het nieuwe 
systeem zijn er 9 kleuren en meer 
icoontjes dan vroeger. Op het eti-
ket van een prentenboek kan je 
zien of het een kleuterboek, een 
peuterboek of een louter informa-
tief werkje betreft.

t Dwarsliggers

Gaat u op reis deze zomer? Mis-
schien kan een titel uit onze klei-
ne collectie dwarsliggers u beko-
ren. Deze kleine boekjes zijn heel  
handig om mee te nemen in de 
valies of in een handtas.  

Nieuwtjes in 
de bib

Tijdens Schorremorrie sluiten we de zomervakantie spetterend 
af met meer dan 30 activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 

Springkastelen, trampolines, waterraketten, een kindermolen, water-
ballen, ponyritjes en gocarts zorgen voor een onvergetelijke dag! 

Je kunt er ook knotsgekke circuskunstjes leren of je uitleven in de knut-
selworkshops.  

Voor de allerkleinsten is er een aparte peutertuin met een ballenbad, 
springkasteel en kleuterkriebeldroom. 
Ook De Steiger, CC Aartselaar en IveBiC Hemiksem-Schelle zijn van de 
partij !

Praktisch
Locatie:  De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom
Tijdstip:  zondag 30 augustus 2015 van 13 tot 18 uur
Toegang: € 5 / € 4 (leden Gezinsbond, Prova en Grabbelpas 
  houders),  gratis  (-3 j)
Info:  03 880 76 00 of info@deschorre.be

Schorremorie

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

Haken kennen we allemaal, een handwerktechniek die je snel 
en gemakkelijk kan aanleren. 

‘Wild haken’ is een trend die steeds vaker opduikt in het straatbeeld. 
Door het haken rond zaken in de natuur wordt het landschap in onze 
straten op een ecologische manier gekleurd door verschillende kleu-
ren wol. Voor een samenwerking met ‘Rupelkransje’ doet IveBiC een 
warme oproep om  jouw restjes wol binnen te brengen in de biblio-
theek of bij de cultuurdienst in het gemeentehuis van Schelle. 

Info: 03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be

Oproep wild haken

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
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GortesGilliot & Roelants Tegelmuseum
In het gemeentelijke Gilliot & Roelants Tegelmuseum, geves-
tigd in de Sint-Bernardusabdij, kan je prachtige kunstwerken 
bewonderen van Joseph Roelants, Ignace Verwilghen, Karel 
Hadermann en Sonja Leemans.

De collectie bestaat niet alleen uit kunstwerken, maar ook uit wand-
tegels voor keuken en badkamer die in de fabriek Gillot geproduceerd 
werden. Daarnaast krijg je in het museum een beeld van het produc-
tieproces bij Gilliot, het wereldwijde afzetgebied van de fabriek en de 
mensen die er werkten. Kom langs en ontdek welke schatten er achter 
die dikke abdijmuren verborgen liggen!

Het museum is van 1 juli tot en met Open Monumentendag elke zon-
dag toegankelijk van 14 tot 17 uur. Verder het hele jaar door, elke 
eerste zondag van de maand, eveneens van 14 tot 17 uur. Ook open 
tijdens Erfgoeddag, de Gilliotmarkt, Open Monumentendag & tijdens 
toeristische happenings. 

De toegang is gratis. 

Info via de cultuurdienst, 03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be

Beginternet

Alles verandert, en dit geldt zeker in de wereld van de compu-
ter. Veel mensen kopen tegenwoordig een tablet in plaats van 
een laptop of traditionele computer. Een tablet is best handig , 
al is het in het begin wel even wennen aan het werken zonder 
muis of toetsenbord.

Wij willen jou helpen om dit onder de knie te krijgen. Onze vrijwil-
ligers zullen stap voor stap de werking van de tablet uitleggen. Er 
gaat aandacht naar het beginscherm, de instellingen en het werken 
via aanraking. Omdat internet en e-mail een belangrijk deel uitmaken 
van de mogelijkheden van de tablet, wordt daar de nodige aandacht 
aan besteed. Ook apps (gratis of betalend) komen aan bod. Er is geen 
voorkennis vereist. 

Belangrijk
De cursus is specifiek gericht op het leren werken met een tablet on-
der het Android systeem. Cursisten brengen hun eigen tablet mee. 
Graag de lader ook telkens meebrengen naar de lessen a.u.b. Bij niet 
courante merken is de handleiding ook nuttig.

Locatie:  Bibliotheek Hemiksem
Tijdstip:  Dinsdag 14, 21 en 28 september vanaf 19.30 u.
Toegang:  € 5, vooraf inschrijven a.u.b. (niet gratis, zoals 
  in juni gepubliceerd werd)
Info:  bibliotheek of cultuurdienst

Cursus: leren werken met een tablet Is de wereld van de compu-
ter je nog volledig onbekend?  
Dan is deze cursus voor abso-
lute beginners iets voor jou!  
Stap voor stap leer je in 9 les-
sen de basisvaardigheden van 
de computer, het internet en 
e-mail.

De lessen worden niet gegeven 
door experts maar door vrijwil-
ligers die opgeleid werden door 
Vormingplus Antwerpen.  Deze 
vrijwilligers helpen je om je angst 
voor computers te overwinnen en 
begeleiden je met veel geduld en 
begrip tijdens je eerste stappen in 
de digitale wereld.

Locatie:  Bib Hemiksem 
Toegang:  € 9 voor de reeks
Info:  bib of cultuur-  
                 dienst 
Op donderdag 17 en 24 sep  
- 1, 8, 15, 22 en 29 okt - 5 
en 12 nov 2015 van 13.30 
tot 16 uur
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GortesDarmkanker van A tot Z
De infoavond die de gezondheidsraad op 11 juni organiseerde, 
lokte een zeventigtal toehoorders van zowel binnen als buiten 
Hemiksem. 

Dr. Souad Bouhadan, Dr. Yves Pirenne en Dr. Weslley Teurfs, allen 
werkzaam in het Antwerpse Middelheim ziekenhuis, brachten in de 
raadzaal van de Sint-Bernardusabdij een heldere uitleenzetting over 
het thema darmkanker.

Alle aspecten kwamen aan bod: oorzaken, symptomen, diagnose, zin 
van bevolkingsonderzoek en behandeling nadat darmkanker is vast-
gesteld. Enkele concrete voorbeelden uit de praktijk toonden aan dat 
elk geval apart moet worden bekeken en dat een heel team in overleg 
met de patiënt de meest geschikte behandeling bepaalt.

De vragen uit het aandachtige publiek werden uitvoerig beantwoord 
en enkele hardnekkige misvattingen over darmkanker werden ont-
kracht. Door de vooruitgang in de geneeskunde is het bijvoorbeeld 
zeker niet zo dat darmkanker in de meerderheid van de gevallen een 
fatale afloop kent. Ook het verhaal dat patiënten die een operatie 
ondergingen vanwege darmkanker nadien geen normaal leven meer 
kunnen leiden blijkt achterhaald.

De aanwezigen leerden heel wat bij tijdens deze toegankelijke pre-
sentatie. De gezondheidsraad gaat alvast op zoek naar andere inte-
ressante sprekers die in de toekomst een onderwerp rond het thema 
gezondheid willen toelichten.

Sluitingsdagen
t Administratief Centrum
 
 -  maandag 20 juli
 -  dinsdag 21 juli

t Containerpark

 -  zaterdag 11 juli
 -  dinsdag 21 juli
 -  zaterdag 15 augustus

t Magazijn

 -  maandag 20 juli
 -  dinsdag 21 juli

t Bibliotheek

 -  zaterdag 11 juli
 -  dinsdag 21 juli
 -  zaterdag 15 augustus

t BKO ‘t Merelhofke

 - van maandag 20 tot en  
 met vrijdag 24 juli

 - van donderdag 27 t.e.m.  
 maandag 31 augustus

Gemeenteraad
De volgende gemeenteraad gaat 
-na de zomer- door op dinsdag 
22 september om 20.00 u. in de 
Raadzaal van het AC in de Sint-
Bernardusabdij. Iedereen is wel-
kom om de zitting bij te wonen.

GortesWinnaars GABY maanden april & mei
Na de lancering begin dit jaar werd het concept van de ge-
meentelijke administratieve beloning (GABY) gretig overgeno-
men door andere Vlaamse gemeenten. In Hemiksem wonnen 
er ondertussen opnieuw enkele milieubewuste inwoners een 
‘Hemiksem-bon’ t.w.v. 25 euro. 

Annie Degraer uit de Nijverheidsstraat werd uitgekozen als winnaar 
van de GABY voor de maand april. Ze kreeg de prijs omwille van haar 
inzet en inspanningen om de Nijverheidsstraat het hele jaar door net-
jes te houden. Op dinsdag 26 mei nam Annie haar prijs in ontvangst 
in de Sint-Bernardusabdij.

De winnaar van de maand mei wil liever anoniem verder werken aan 
een proper Hemiksem. Hij doet dat goed en bovendien op regelmatige 
basis. 

Wil jij ook kans maken op de waardebon van 25 euro die je bij heel 
wat handelaars in Hemiksem kan gebruiken? Stuur je eigen kandida-
tuur of die van een vriend(in) door naar sven@hemiksem.be. Proficiat 
aan de winaars en vooral... bedankt!
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Het maandelijks uitreiken van de GABY’s (gemeentelijke administratieve beloning) binnen 
onze gemeente blijkt al snel een schot in de roos! Meer en meer bewoners steken de handen 
uit de mouwen voor een propere gemeente. 

Zo zijn er inmiddels vijf vrijwil-
ligers, die verdeeld over de ge-
meente, de witte tornado van He-
miksem ondersteuning bieden bij 
het verzamelen van zwerfvuil. 

Om nog meer bewoners te sen-
sibiliseren, stelt de gemeente de 
“gele vuilzak” ter beschikking. 
Dit is een vuilzak die vrijwilligers 
gratis kunnen ontvangen voor het 
verzamelen van zwerfvuil.

Om in het bezit te komen van een 
“gele” vuilzak, moet je jezelf eerst 
aanmelden als vrijwilliger bij het 
gemeentelijk secretariaat of op 
de milieudienst. De witte tornado 
komt na melding de gevulde vuil-
zak bij jou ophalen.

Zijn er nog enthousiaste bewo-
ners - in het bijzonder voor het 
noorden en centrum van de ge-
meente - die graag hun steentje 
bijdragen voor een mooi en pro-
per Hemiksem? Laat het ons dan 
weten! 

Op het kaartje zijn de zones die 
reeds netjes gehouden worden 
door vrijwilligers aangeduid in 
rood. De zones A tot D kunnen 
bijgevolg nog door nieuwe en-
thousiaste vrijwilligers ingevuld 
worden. 

Meer info of aanmelden als 
vrijwilliger?

rina@hemiksem.be of   
03 288 26 54

sven@hemiksem.be of   
03 288 26 63

Enthousiaste vrijwilligers zwerfvuil
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Aanvragen Depot 
Deluxe 2016 Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onze sportkampen en 

speelpleinwerking. Niemand hoeft zich te vervelen deze zomer 
... Het volledige programma kan je online bekijken maar we 
zetten toch graag even het volgende sportkamp in de kijker! 

Sportmix ‘Zwem- en omnisport’ 
t maandag:  waterpolo & tennis
t dinsdag:   klimmen in de schorre
t woensdag:  lasergames & beachvolleybal
t donderdag:  zwemchallenge en speedminton
t vrijdag:   kajakpolo en new games

Tijdstip:  maandag 17 t.e.m. vrijdag 21 augustus
  van 09.00 u. tot 16.00 u. 
Leeftijd:  8,5 tot 14,5 jaar (geboren in 2001-2006)
Locatie:  Atletiekstraat 1, 2620 Hemiksem
 
Meer info over de sportkampen en speelpleinwerking vind  
je terug op: www.vrijetijdsdiensthemiksem.be.

Speelpleinwerking en sportkampen

Donderdag 27 augustus organiseren we een bedankje voor de vrijwilligers in het verenigingsleven 
van Hemiksem. We kunnen jullie er nog niet al te veel over kwijt maar dat het tof gaat worden, dat 
staat vast! 

Hou je agenda op 27 augustus dus zeker vrij tussen 19 tot 22 uur want er staan je enkele gezellige uurtjes te 
wachten. Hou onze website, nieuwsbrief of Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Tot dan! 

Bedankt vrijwilligers!

Op 16 maart was het weer tijd voor de start & run. Tien weken 
lang liepen de enthousiaste deelnemers 2 keer per week om zo 
hun conditie te kunnen opbouwen van 0 naar 5 km.

De start & run werd op 25 mei afgesloten met een eindtest. Een dikke 
proficiat aan alle deelnemers voor hun sportieve prestatie en aan de 
geweldige begeleiding van Bertrand Janssens en Kelly Mast. In het na-
jaar kunnen alle deelnemers hun diploma in ontvangst nemen op de 
kampioenenviering. Een datum voor de viering wordt binnenkort be-
kend gemaakt.
 
Hierbij het overzicht van de deelnemers die een geslaagd par-
cours liepen: 

Vicky Brijs, Cindy De Caluwe, Leen De Groof, Walter Haemels, Annick 
Janssen, Jolien Marest, Astrid Nelen, Lisa Roelants, Serge Rottiers, 
Nadine Rutsaert, Walter Tielemans, Sofie Van Ingelgem, Eric Van Den 
Broeck, Sofie Van Den Broeck, Francine Vandenbogaerde, Sabine Ver-
belen en Bjorn Vos.

Start & Run

Op 1 oktober 2013 opende De-
pot Deluxe officieel zijn deu-
ren en ondertussen vonden 
er tal van activiteiten plaats.  
Wenst jouw vereniging in de 
toekomst ook een activiteit 
te organiseren in Depot De-
luxe? Dan is dit het moment 
om plannen te maken! 

Wie kan de zaal aanvragen? 
Verenigingen en gemeentelijke 
raden van Hemiksem

Hoe kan je de zaal aanvra-
gen? 
Vanaf 1 juli tot en met 15 septem-
ber kan je 3 voorkeursdata indie-
nen voor het volgende kalender-
jaar (1/01/2016 - 31/12/2016) 
aan de hand van het standaard 
aanvraagformulier. 

Reservaties in de loop van het 
jaar kunnen enkel nog voor de 
vrije dagen en moeten 3 maan-
den op voorhand aangevraagd 
worden. In geval van een dubbe-
le aanvraag beslist de gemeente 
aan de hand van de beschrijving 
van de activiteit. 

Het aanvraagformulier kan je te-
rugvinden op 
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 

Meer info: 
karolien@hemiksem.be
03 288 26 57 

 


