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Stroomschaarste

Luc Bouckaert
Burgemeester

Het najaar komt in zicht en dat brengt enkele aanpassingen 
met zich mee. Zo zullen de dalende temperaturen voor meer 
nood aan stroom zorgen. Het uitvallen van een aantal reacto-
ren in ons land zorgde voor paniek omtrent de bevoorrading 
van stroom. Zuinig omgaan met elektriciteit zal de komende 
maanden in België dan ook noodzakelijk zijn.

Door het uitvallen van drie kerncentrales bestaat de kans dat er de 
komende winter een stroomtekort zal ontstaan. De federale overheid 
werkt daarom -in overleg met de provinciebesturen en gemeenten- 
een ‘afschakelscenario’ voor elektriciteit uit. 

Onze gemeente valt momenteel buiten het afschakelplan, dat nog 
voor het uitvallen van de kernreactor ‘Doel 4’ opgesteld werd. Indien 
er geen wijzigingen aan het plan gebeuren, zal onze gemeente niet 
moeten vrezen voor eventuele geplande stroomonderbrekingen bij 
stroomschaarste. 

Desondanks werken we samen met onze buurgemeenten het nood-
plan rond elektriciteitstekorten verder uit. We houden jullie op de 
hoogte moesten er zaken wijzigen. 

Nieuwe gemeentelijke website 
Omdat een goede communicatie met onze inwoners voor het ge-
meentebestuur een prioriteit is, blijven we hierin investeren.  

Nadat we begin dit jaar met succes actief zijn geworden op de sociale 
media zoals Facebook en Twitter, zal begin september ook de nieuwe 
website gelanceerd worden. 

Samen met het gemeentelijk informatieblad, de elektronische nieuws-
brief, de sms ‘nood- communicatie’ en de erg succesvolle meldings-
kaart worden de communicatiekanalen van de gemeente Hemiksem 
hiermee verder geoptimaliseerd. 

Veilig schoolbegin
Op 1 september zullen onze 3 lagere scholen in Hemiksem opnieuw 
meer dan 1000 schoolkinderen ontvangen. Omwille van de veiligheid 
van deze kinderen vragen we aan iedere weggebruiker om tijdens 
schooldagen extra voorzichtig te zijn. Respecteer de zone 30 snel-
heidsbeperkingen aan schoolomgevingen en hou de schoolomgeving 
veilig als je de kinderen van en naar school brengt. Parkeer of stati-
oneer niet op straathoeken, zebrapaden enz. Samen zorgen we voor 
een veilig schoolbegin! 
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2Gemeentebestuur

Info
tAdministratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
Algemeen nummer  03 288 26 20
Faxnummer 03 288 26 00

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

Burgerzaken
burgerlijke stand  03 288 26 70
bevolking  03 288 26 71
sociale zaken  03 288 26 72
vreemdelingenzaken
 03 288 26 74

Technische dienst
ruimtelijke ordening  03 288 26 61
openbare werken  03 288 26 62
milieu   03 288 26 63

Secretariaat          03 288 26 51

Financiële dienst
facturatie  03 288 26 32
gemeentekas, belastingen  
  03 288 26 34

Communicatiedienst  
 03 288 26 55

Vrijetijdsdienst
coördinator 03 288 26 56
jeugd  03 288 26 57
sport 03 288 26 58

Buitenschoolse kinderopvang  
 03 288 26 21

tPWA
maandag        09.00 u. - 11.00 u. 
tel.:  03 288 26 27

tOpvanggezinnen
elke 1e dinsdag van de maand     
18.00 u.- 19.00 u.  
tel.:  03 288 26 27

tRijksdienst voor pensioenen
elke 2e donderdag van de maand 
van 09.00 u. tot 11.00 u.
tel.:  03 288 26 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tBrandweer
Dringend  100
Niet dringend 03 288 27 27

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

DRINGEND           101
Openingsuren (*)
maandag - vrijdag    
09.00 u.- 12.00 u.
dinsdag     
18.00 u. -19.30 u.
woensdag
14.00 u. - 16.00 u. 
tGemeentemagazijn
Georges Gilliotstraat 50
Algemeen nummer  03 288 27 20
Faxnummer 03 288 27 00
Openingsuren
maandag tot donderdag: 
12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag: 08.00 u. - 12.00 u.

tContainerpark (*)
Algemeen nummer  03 877 02 29
Zondag en maandag gesloten
Di.-woe.-don. 
13.30 u. - 17.30 u. 
Vrijdag-zaterdag 
09.00 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 16.00 u.
tIVEBIC Hemiksem-Schelle
Heuvelstraat 111-117
bibliotheek   
03 288 27 40
cultuurdienst
03 871 98 24
Openingsuren (*)
maandag 16.00 u. - 20.00 u.
dinsdag 16.00 u. - 20.00 u.
woensdag 10.00 u. - 12.00 u. 
 13.00 u. - 20.00 u.
donderdag 16.00 u. - 20.00 u. 
vrijdag 13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag 10.00 u. - 12.00 u.

tGemeentelijk sportcentrum
Atletiekstraat 1
Algemeen nummer   
03 288 27 50

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

Sporthal
alle dagen open 

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

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom

06-06-2014 - Olivia Van Dooren, dochter van Syl-
vie Morel en Koen Van Dooren

17-06-2014 - Stan Schryvers, zoon van Evi Van 
Grinsven en Wim Schryvers

23-06-2014 - Yaro Coeck, zoon van Inez Struyf en 
Dennis Coeck

24-06-2014 - Elise Van De Putte, dochter van Britt 
Cools en Geoffrey Van De Putte

24-06-2014 - Gitte Nys, dochter van Lieve Van 
Meerbeek en Roeland Nys

26-06-2014 - Stan De Vos, zoon van Charlotte 
Boussemaere en Sebastian De Vos

27-06-2014 - Evelien Struyf, dochter van Katleen 
De Winter en Tim Struyf

28-06-2014 - Benjamin Debilloëz, zoon van Hilde 
Schittecat en Christophe Debilloëz

29-06-2014 - Eleni Doms, dochter van Kelly De Nul 
en Sven Doms

02-07-2014 - Dustin Lokasie, zoon van Madelene 
Vinisi en Kenny Lokasie

02-07-2014 - Hanna van de Riet, dochter van Eve-
lien Kamp en Jelle van de Riet

03-07-2014 - Mats Vlaminck, zoon van Inge Gous-
saert en Kristof Vlaminck

03-07-2014 - Alea Bunjaku, dochter van Hanife 
Djeljedini en Arben Bunjaku

03-07-2014 - Murat Korkmazer, zoon van Esma Ki-
lincarslan en Fuat Korkmazer

12-07-2014 - Yousra Sâlaoui, dochter van Rabab 
Touirhi en Iliass Sâlaoui

15-07-2014 - Diente Keirsmaekers, dochter van 
Ineke Smets en Stephen Keirsmaekers

Geboortes

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

Maria Bal,  
weduwe van Frans Macharis
   °06-09-1923, +17-06-2014

Florentina Loots, 
weduwe van Frank Chamont
   °08-09-1920, +18-06-2014

Yvan Steuns, 
   °03-11-1968, +25-06-2014

Jacquelina Hantson,
weduwe van George Matton     
   °31-05-1928, +28-06-2014

Petrus Van de Sompel,
echtgenoot van Maria Talboom
   °26-06-1918, +05-07-2014
Louisa Groothuys,
weduwe van Petrus De Herdt     
   °22-07-1928, +05-07-2014
Eddy De Smet,
   °24-03-1953, +15-07-2014

27-07-2014 - Oskar Van Deyck, zoon van Kristine 
Hadermann en Wim Van Deyck

28-07-2014 - Lola Van Humbeeck, dochter van Va-
lentine Raeman en Bart Van Humbeeck

29-07-2014 - Mirko De Belie, zoon van Linda De 
Wolf en Jorgen De Belie

29-07-2014 - Mahan Moniri, zoon van Neda As-
hoory en Mehrdad Moniri

30-07-2014 - Seppe De Prins, zoon van Maggie 
Van de Perre en Daan De Prins

30-07-2014 - Safwan El Yahyaoui, zoon van Jamila 
Yahyaoui en Saïd El Yahyaoui

31-07-2014 - Finn en Senn Partyka, zonen van 
Kimberly Buyckx en Pawel Partyka

02-08-2014 - Drita Fejzula, dochter van Faria Dze-
ladini en Džengjis Fejzula
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t De volgende gemeenteraad vindt plaats op 
dinsdag 16 september om 20 uur. 

t Wegens onderhoudswerken zal het gemeente-
lijk zwembad tussen 1 en 7 september uitzonderlijk 
gesloten blijven.

t De planning voor het straatvegen in september 
kan je nalezen op onze website.

t Mensen die lid willen worden van het ‘BIN Zuid', 
kunnen zich nog steeds inschrijven. Je kan alle info 
en het inschrijvingsformulier terugvinden op onze 
website onder 'nieuws'. 

t Het melden van een defect aan de openbare 
verlichting kan via het (gratis) telefoonnummer de-
fecte straatverlichting: 0800 60 777 of via de Tech-
nische dienst van de gemeente: tel: 03 288 26 62 of 
technischedienst@hemiksem.be. 
Verlichtingspalen voorzien van een zwarte bol doven 
automatisch tussen 23.00 u. en 05.00 u.

Wat je nog moet weten!

Geboortes
Wij wensen onze bruidsparen van harte profi-
ciat!

Ritchie Avonts en Charissa De Vos    
     04-07-2014

Maarten Meyer en Anke Van Vlem    
     05-07-2014

Patrick Claes en Nancy Roelants    
     25-07-2014

Tom Caers en Carina Melis     
     26-07-2014

Daniel Verachtert en Ingrid Van Laere   
     02-08-2014

Koen Alpaerts en Sofie Tilkin-Franssens   
     08-08-2014

Ludovic Peeters en Krista Vangenechten   
     09-08-2014

Norbert Verspecht en Marta Hosewol   
     09-08-2014

Hannes Moeyaert en Valerie Pintens   
     23-08-2014

Jelle Vanderpoorten en Sarah Van Dessel   
     30-08-2014

Shane De Clerck en Elke Tijsmans    
     30-08-2014

Huwelijken

Huwelijken

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Kristiaan Cannaerts en Lieve De Landtsheer
     01-09-1989

Patrick Evens en Maddy Heremans
     08-09-1989

Peter Verschooren en Christel Antonissen
     16-09-1989

Yves Delafonteyne en Liliane Vintens
     22-09-1989

Walter van Uden en Sandra Matthyssens
     22-09-1989

Franky Callens en Sabrina Peeters    
     23-09-1989

t50 jaar getrouwd

Jean Booten en Greta Marcelo    
     03-09-1964

André Everaert en Irène Fransen    
     05-09-1964

t60 jaar getrouwd

Fernand De Belder en Wilhelmina Van der Meulen
     04-09-1954

Gustaaf Franssens en Irma Malcontent 
     18-09-1954

François Boumans en Lydia Roef
     25-09-1954

Martha Rousseau,
weduwe van Eugeen Lemmens    
   °09-07-1928, +21-07-2014

Miguel Schuerewegen,
   °27-03-1971, +23-07-2014

Petrus Dielen,
weduwnaar van Louisa Kuykens
   °18-07-1923, +24-07-2014

François Claessens,
gehuwd met Yvonne Vissers
   °14-02-1934, +26-07-2014

Jozef Onclin,
gehuwd met Maria Lauwers
   °01-07-1936, +06-08-2014



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

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

Info: www.mobilit.fgov.be  

meer info op www.hemiksem.be

5
september 2014

Burgerzaken & Informatie 

Zoals elk jaar houdt de Lokale 
PolitieZone Rupel bij het begin 
van het nieuwe schooljaar ex-
tra toezicht aan de scholen. 

De wijkinspecteurs en het ver-
keersteam zijn zichtbaar aanwezig 
in de schoolomgeving om erop toe 
te zien dat het verkeersreglement 
correct nageleefd wordt. Iedereen 
die zich in de buurt van een school 
begeeft moet zich bewust zijn van 
zijn of haar rijgedrag.

Na 2 maanden vakantie verke-
ren kinderen en ouders vaak nog 
in vakantiestemming. Ze hebben 
enkele dagen nodig om te wennen 
aan de dagelijkse verkeersroutine 
van en naar school. Daarom houdt 
de politie preventieve acties. 

Veilig naar school

Pensioenregeling
In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel 
voor mannen als vrouwen. 

Het rustpensioen kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op 
de 65ste verjaardag; m.a.w. wie in februari jarig is, kan in maart zijn pen-
sioen opnemen

De aanvraag
De aanvraag voor een rustpensioen in de werknemersregeling mag 1 jaar 
voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend. 

Als de betrokkene op 65-jarige leeftijd met pensioen wenst te gaan, zal het 
onderzoek naar de rechten automatisch gebeuren. 

Voor het overlevingspensioen in de werknemersregeling wordt aangeraden 
om de aanvraag in te dienen binnen de 12 maanden volgend op het over-
lijden. 

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de overleden echtgenoot al een pen-
sioen ontving, zal het onderzoek naar de rechten automatisch gebeuren.

Bijkomende inlichtingen:
Dienst Burgerzaken of op de zitdag pensioenen elke tweede donderdag van 
de maand.

Www.premiezoeker.be is een 
handig instrument van de 
Vlaamse overheid waarmee je 
kan nagaan op welke premies, 
subsidies of andere steun-
maatregelen je recht hebt bij 
het kopen, huren, bouwen of 
verbouwen van een woning.

Deze webtoepassing bevat nage-
noeg alle premies en steunmaat-
regelen voor woningen die op 
Vlaams, federaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau bestaan.

Premiezoeker

Personen die binnenkort naar 
Turkije reizen, moet rekening 
houden met gewijzigde voor-
waarden om Turkije binnen te 
mogen.

Je paspoort of identiteitskaart 
moet nog miminum 6 maanden 
geldig zijn na het voorziene ver-
blijf in Turkije.
Je hebt ook een geldig visum no-
dig om Turkije binnen te komen.
Een elektronisch visum kan je 
aanvragen via 
- de website www.evisa.gov.tr. of
- vanaf november 2014 aan de 
grens of op de luchthaven.

Reizen naar 
Turkije

Waar wordt extra aandacht 
aan besteed? 

t foutparkeerders
t dragen van veiligheidsgordel
t correct gebruik kinderzitjes
t veilig ophalen en afzetten van    
      leerlingen aan de schoolpoort
t snelheidsbeperkingen
t gebruik van zebrapaden
t technisch en reglementair in   
     orde zijn van (brom-)fietsen
t aandacht voor zwakke weg
     gebruiker
 
Na de beginperiode van het 
schooljaar zal extra gecontroleerd 
worden of fietsen en bromfietsen 
goed zijn uitgerust. Bovendien 
zullen politiemedewerkers ook in 
het oog houden of er geen afval 
achtergelaten wordt op straat. 

Het identiteitsstuk voor kinderen, 
ongeacht of ze Belg zijn of niet, is 
afgeschaft. De KIDS-ID zijn voort-
aan drie jaar geldig.

Wijziging
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Cultuur 

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

Per twee, een lesgever en een 
begeleider, geven we in de bi-
bliotheek les aan groepjes van 
acht beginners bij hun allereerste 
stappen op de computer, zoals de 
muis en het toetsenbord gebrui-
ken, en vervolgens bij het leren 
surfen op internet en het e-mai-
len. Je hoeft dus helemaal geen 
expert te zijn om de wondere we-
reld van de computer voor onze 
beginners te openen...

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

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

Computerleken 
helpen? Tablets verkopen als zoete 

broodjes, maar zonder muis 
en toetsenbord is het toch heel 
anders werken dan met een pc. 
Nochtans, eens je het gewoon 
bent is het handig; zo kan je 
makkelijk even de e-mails na-
kijken tijdens de reclames op 
TV.

We beginnen dan ook met de wer-
king van het aanraakscherm, het 
beginscherm en de instellingen. 
De basisfuncties van de tablet zijn 
internet en e-mail en hierop wordt 
dan ook dieper ingegaan. 
Heel nuttig zijn ook de Apps die je 
zelf kan downloaden en installeren. 
Vele zijn gratis maar soms moet je 
er ook voor betalen en dat is steeds 
met VISA/MasterCard. Een belang-
rijke App die we moeten hebben is 
bijvoorbeeld een Antivirus. 

Info voor de cursist 
Vereiste voorkennis: een klein 
beetje met pc kunnen werken.
Deze cursus is specifiek gericht op 

Cursus: leren werken met een tablet

Vanaf nu kan je ook gebruik 
maken van de vrije computers 
in de internethoek om de ca-
talogus te raadplegen. 

Je hoeft hiervoor geen login voor 
ons computersysteem te hebben.

Catalogus

het leren werken met een tablet 
onder het Android systeem.
Cursisten brengen hun tablet mee.  
Bij niet courante merken is ook de 
handleiding nuttig.

Locatie: Bib, Heuvelstraat 111-
117, Hemiksem
Tijdstip: Dinsdag 7, 14 en 21 
oktober om 13 uur
Toegang: € 5, 
vooraf inschrijven 
Info: bibliotheek of cultuur-
dienst

Gezien het grote succes van de 
cursus over smartphones die de 
bib eerder organiseerde zullen we 
ditmaal een extra cursus ‘leren 
werken met een tablet’ inrichten 
indien er veel interesse is.

Geïnteresseerden ‘cursus Ipad’ 
kunnen zich melden in de bib
Indien er genoeg gegadigden zijn 
richt de bib een cursus in rond het 
leren werken met een Ipad.

30 jaar Bibliotheekweek. Dat 
mag gevierd worden! Met een 
terugblik op al wat goed was 
én een vooruitblik op wat nog 
komt. De feesteditie bouwt 
alvast verder op de nieuwe 
baseline ‘Thuis in de bib’. 
Want ook de bib van de toe-
komst blijft een open huis van 
ontmoeting, een huis waar ie-
dereen thuis is.

De Bibweek loopt van 11 tot 19 
oktober met op 11 oktober, naar 
aloude traditie, een heuse ver-
wendag voor onze klanten. Voel 
je thuis in onze bib, vlij je neer 
in onze bibsofa en geniet van een 
gezellige ouderwetse wafelenbak, 
warme chocolademelk en koffie of 

Bibliotheekweek 2014 - Verwendag
thee terwijl je jouw favoriete ma-
gazine leest.
Verder kan je tijdens de hele bib-
week gratis 10 cd’s, 10 cd-roms, 
6 dvd’s en 4 wii spelletjes ontle-
nen.

Locatie: Bibliotheek - Heuvel-
straat 111-117 - 2620 Hemik-
sem

Tijdstip: 11 oktober 2014, tij-
dens de openingsuren van de 
bib

Toegang: gratis

Info: In de bib, op het num-
mer 03 288 27 40 of via 
bibliotheekbalie@ivebic.be
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Cultuur

Geniet van een sfeervolle, mu-
zikale avond in de historische 
Sint-Pieter- en -Pauluskerk te 
Schelle met orgel, zangsolo en 
ensemble. Organist Jan Van 
Mol zal het Van Peteghem-orgel 
laten horen in al zijn kleuren-
pracht, bijgestaan door sopraan 
Cristel De Meulder.

De erg toegankelijke orgelsolo’s 
worden afgewisseld met vocale mu-
ziek met leerlingen uit de cursus Vo-
caal Ensemble van de Gemeentelij-
ke Academie voor Muziek en Woord 
Hemiksem-Schelle-Niel.

Praktisch:
- Sint-Petrus-en-Pauluskerk, 
Fabiolalaan 12, Schelle
- 26 september om 20 uur
- VVK: €10 / €8 (lln. Academie 
+26) / €6 (lln. -26); Kassa: 
€12 /€10 (lln+26) /€8 (-26) 
- Info: 03 871 98 24 – cul-
tuur@ivebic.be–www.ivebic.be

Muziek:  
orgelconcertTijdens  Open Monumentendag 

op zondag 14 september 2014 
zijn er 3 tentoonstellingen in het 
Heemmuseum van Hemiksem. 

De eerste tentoonstelling bekijkt 
de lange, bewogen geschiedenis van 
de site van de abdij te Hemiksem. 
In het verleden zijn de gebouwen al 
voor heel wat doeleinden gebruikt. 
Van Cisterciënzerabdij tot legerde-
pot… het bleek een lange weg met 
ups en downs. 
De vele transformaties leiden niet 
steeds tot een verfraaiing van het 
monument. Bovendien is er niet al-
tijd rekening gehouden met de his-
torische waarde van de gebouwen. 
Het is dan ook een klein wonder dat 
er in onze gemeente zo een machtig 
onroerend erfgoed bewaard geble-
ven is. 

De tweede tentoonstelling gaat 
over de geschiedenis van Apple. 
Omdat de producten die vroeger 
de wereld veranderden, de dag van 
vandaag ouderwets zijn, willen we 

Expo - Open Monumentendag
even stil staan bij de evolutie van ’s 
werelds meest innovatieve bedrijf. 
Wat in 1976 begon met een Apple I, 
gebouwd in een garage, is nu uitge-
groeid tot een bedrijf in Silicon Val-
ley. Dit bedrijf veranderde de com-
puterindustrie (Macintosh)  in 1984, 
de muziekindustrie (iPod) in 2001 
en vond de telefoon opnieuw uit  in 
2007 (iPhone). 

Extra: Naar aanleiding van zijn 
25-jarig bestaan brengt Creatief 
Atelier tijdens Open Monumen-
tendag ook een tentoonstelling in 
het Heemmuseum met als thema 
‘Heemkunde in de Rupelstreek’.

Praktisch:
- Heemmuseum ‘Ontrent den 
Hover’, Sint-Bernardusabdij 4, 
Hemiksem
- van 10 tot 18 uur
- gratis
- Info: Heemkring ‘Heymissen’ 
– Imelda Hensberge – 
imeldahensberge@hotmail.com

In oktober biedt het Rupelkrans-
je een cursus ‘haken voor begin-
ners’ aan voor iedereen die nog 
nooit heeft gehaakt of die het 
haken verleerd is. 

Lesgeefster Annelies van Bellingen 
zal deze cursus in goede banen lei-
den.  Ze is een verwoede haakster, 
geeft workshops, maakt haar eigen 
creaties en patronen en is ook  ge-
kend van de wollige street-art in Niel 
(WiWaWonderland 
www.wiwawonderland.be).

In 4 avonden leert ze je o.a. opzet-
ten, lossen, vasten, keren, meerde-
ren, minderen, patroon lezen, bloe-
men haken en veel meer. De inhoud 
van de lessen wordt aangepast aan 
wat de deelnemers graag zelf willen 

Rupelkransje: haakcursus
leren en  differentiatie is zeker mo-
gelijk. Mensen die de basistechnie-
ken snel beet hebben kunnen moei-
lijkere dingen haken als ze willen.
Breng zelf een bol wol of haakka-
toen met bijhorende haaknaald 
mee. Een lichtere kleur wol haakt 
makkelijker dan een donkere.

Praktisch:
- zaal boven Bibliotheek, Heu-
velstraat 111-117, Hemiksem
- 1 – 8 – 15 - 22 oktober 2014
- van 19.30 u. tot 22.00 u.
- € 20 euro voor 4 lessen 
(materiaal zelf mee te bren-
gen)

- Inschrijven & betalen op 
voorhand via: 
cultuurdienst: Fabiolalaan 55, 
Schelle - 03 871 98 24 
cultuur@ivebic.be 
OF 
bibliotheek: Heuvelstraat 111-
117, Hemiksem - 03 288 27 40 
- bibliotheekbalie@ivebic.be
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Het praatcafé is een “samen-
komst’ van mensen die op 
welke manier dan ook, in con-
tact komen met dementie. 

In een ontspannen sfeer kan je 
kennismaken met anderen, nut-
tige informatie opdoen, ervarin-
gen uitwisselen en zo het ‘dage-
lijkse leven met dementie’ iets 
beter begrijpen en er beter mee 
leren omgaan. Tijdens het praat-
café dementie wordt telkens een 
deskundige uitgenodigd die een 
bepaald aspect van dementie toe-
licht. Daarna laten we ook een er-
varingsdeskundige aan het woord. 
Tussen en na de uiteenzettingen 
volgt telkens een pauze waarin je 
rustig een drankje kan nuttigen. 

GortesPraatcafé Dementie Rupelstreek 2014
De uitgelezen kans om onderling 
van gedachten te wisselen, vra-
gen te stellen en met elkaar te 
praten. Gewoon luisteren kan ui-
teraard net zo goed. 

Iedereen is van harte welkom! Zo-
wel mensen met dementie, oude-
ren, familieleden, mantelzorgers 
als alle andere geïnteresseerden.
In de Rupelstreek worden in 2014 
vier sessies georganiseerd. De 
deuren van ons praatcafé gaan 
steeds een half uur op voorhand 
open! De toegang is gratis, in-
schrijven is niet nodig. Er wordt 
een gratis drankje voorzien.

Het volgende Praatcafé “Juridi-
sche aspecten”, vindt plaats op 23 

september (19.30 u. - 21.30 u.)
Locatie: WZC Hoghe Cluyse, 
Bouwerijstraat 50 te Hemiksem.
 
Vervoer of oppas nodig? 
Graag bieden we aan iedereen de 
mogelijkheid om aan deze bijeen-
komsten deel te nemen door ver-
voer en/of oppas aan te reiken.

Indien je vervoersproblemen 
zou hebben, kan je contact 
opnemen met: 
Minder Mobielen Centrale 
(03 843 33 29) of 

Rolkar Rivierenland 
(03 843 39 12). 

Deze diensten kan je bereiken 
bij SW IMSIR. 

GortesKamishibai lenen 
in de bib

Een kamishibai is een kastje 
dat je het best kan vergelijken 
met een poppentheater. In dit 
theatertje passen tekeningen 
op A3 formaat. Elke tekening 
geeft een scene van het ver-
haal weer. 

Kamishibai is een krachtig in-
strument waarmee je kinderen in 
contact kan brengen met de ma-
gie van verhalen. Door de grote 
prenten kunnen meer kinderen 
tegelijk naar je verhaal luisteren. 

De bib heeft 3 kamishibaitheater-
tjes en een collectie verhalen ter 
beschikking.

Meer info? 
In de bib, op het nummer  
03 288 27 40 of via  
bibliotheekbalie@ivebic.be 

Succesvol ouder worden doe 
je door beperkingen te com-
penseren via volwaardige al-
ternatieven. Vaak belemmert 
de vertrouwde woning oude-
ren in hun dagelijks functio-
neren. 

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

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

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

t Instapklaar appartement met 

GortesOuder worden: serviceflats OCMW
noodoproepsysteem en gebruiks-
vriendelijk domoticasysteem aan-
gepast aan de noden van ouderen
t Zowel appartement als ge-
meenschappelijke ruimtes zijn 
rolstoeltoegankelijk
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 de ser-
viceflats of een bezoek neem 
je contact op met Jelle Pee-
ters via 03 871 91 12 of jelle.
peeters@ocmwhemiksem.be.
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te brengen voor je voorlopig 
rijbewijs!
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meer info op www.hemiksem.be

Zoals elke gemeente in stedelijk gebied kent Hemiksem druk 
verkeer en soms ook files: via de N148 verplaatsen zich 11.000 
inwoners en ongeveer 50.000 vrachtwagenritten per jaar van 
en naar onze industrie. De toekomst ziet er nog drukker uit...

‘Our streets, our choice’ is de slagzin van de European Mobility Week. 
Tijdens de week van de mobiliteit (16 tot 22 september) promoten 
ruim 2.200 steden de mogelijkheden om zich duurzaam te verplaat-
sen in en naar de stad: www.mobilityweek.eu. In Vlaanderen wordt 
de actie gecoördineerd door Mobiel 21: www.mobiel21.be. 
In Hemiksem organiseert de Milieuraad een autoluwe zondag, een 
dag “zonder auto in de eigen gemeente”.

We vatten deze eerste uitgave op als een namiddag-happening van 13 
tot 17 uur, op en rond de verkeersvrije Gemeenteplaats. Met de hulp 
van lokale handelaars, de gemeente, verenigingen en gemeentelijke 
raden bieden we een heleboel activiteiten aan:

t Puur op spierkracht bewegen: stepraces op de Gemeenteplaats 
en (deel) UNO-laan: voor kinderen van de lagere school en voor één 
categorie “alle leeftijden”. Vergeet niet in te schrijven!
t Toch een duwtje nodig maar met geringe uitstoot? Maak een test-
rit met een elektrische fiets. (Breng je identiteitskaart mee!)
t “Paard in de stad” is een videoprojectie met (paarden-)quizvraag
t Jongere kinderen kunnen terecht in het springkasteel 
t Initiatie in boogschieten door de Sint-Sebastiaansgilde 
t Meedoen aan een pétanquewedstrijd samen met de Seniorenraad
t Ontdek wat de Milieuraad doet door een bezoek aan de infostand.
t De handelaars op de Gemeenteplaats hebben die dag heel wat te 
bieden. Ook de Gezondheidsraad en Wereldwinkel zijn van de partij.
t De horeca-zaken voorzien warme en koude hapjes en drank. De 
terrassen zijn extra groot.
t Wil je gewoon even kijken en ontspannen: dat kan op het picnic-
grasveld met tuintafels en -stoelen.

Deelname aan de steprace is gratis. Elke deelnemer krijgt een tegoed-
bonnetje om die dag in te ruilen bij de deelnemende handelaars. De 
winnaar van elke categorie krijgt een bon t.w.v. € 25, in te ruilen bij 
een deelnemende handelaar.  LET OP: Deelnemers brengen ZELF een 
NIET GEMOTORISEERDE step mee!
Schrijf jezelf of je kind in voor 14 september met onderstaand formu-
lier, of per e-mail via: sven@hemiksem.be 

Deelnameformulier steprace “Autoluwe zondag” 21-09-2014 
(Terug te bezorgen op het Administratief Centrum of via de bus in de school.)

naam:................................................. leeftijd:...................... 
adres:................................................. 
schrijft in voor deelname aan de steprace voor de categorie: 
 1e en 2e studiejaar (6 tot 8 jaar) om 13 uur, lengte 500 m
 3e en 4e studiejaar (8 tot 10 jaar) om 14 uur, lengte 500 m
 5e en 6e studiejaar (10 tot 12 jaar) om 15 uur, lengte 1000 m
 alle leeftijden boven 12 jaar om 16 uur, lengte 1000 m
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GortesVacatures OCMW
Het OCMW en Woonzorgcen-
trum Hoghe Cluyse zijn op zoek 
naar een aantal nieuwe mede-
werkers.

tHoofd schoonmaak (M/V)  
(voltijds 38/38e)
Je geeft leiding aan de schoon-
maakequipe en bent verantwoor-
delijk voor de reiniging van de ge-
bouwen.

tVerpleegkundige (M/V) 
(halftijds 19/38e)
Je staat mee in voor de verple-
ging van de bewoners van Hoghe 
Cluyse en bent in het bezit van een 
diploma verpleegkundige.

tVerzorgende(n) (M/V) (half-
tijds 19/38 of voltijds 38/38)
Je staat in voor de verzorging  van 
de bewoners van Hoghe Cluyse en  
bent in het bezit van het nodige di-
ploma en attest zorgkundige.

tCoördinator Kinderarmoede  
(M/V) (halftijds 19/38e)
Je werkt mee aan een nieuw pro-
ject, het beleid en activiteiten rond 
kinderarmoede in Hemiksem. Je 
bent in het bezit van een bachelor 
diploma of gelijkwaardig.

Je ontvangt een contract voor on-
bepaalde duur en een motiverend 
loon in overeenstemming met 
jouw kwalificaties en ervaring, 
aangevuld met extralegale voor-
delen (maaltijdcheques, hospitali-
satieverzekering).

Solliciteren:
Per mail of schriftelijk  met sol-
licitatiebrief, cv en kopie van 
diploma 
OCMW Hemiksem, t.a.v. Kirsten 
Van Meirvenne 
Bouwerijstraat 50
2620 Hemiksem
kirsten.van.meirvenne@ocm-
whemiksem.be
tel: 03 870 59 32

GortesAutoluwe zondag - 21 september 2014
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Kandidaten Middenstandsraad
t Restafval en GFT+
 - woensdag 3 september
 - woensdag 10 september
 - woensdag 17 september
 - woensdag 24 september

t PMD 
 - woensdag 3 september
 - woensdag 17 september

t Papier en karton
 - vrijdag 19 september

Leefmilieu
De gemeente Hemiksem is volop bezig met het oprichten van 
een Middenstandsraad. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ex-
tra ondernemers.

Deze gloednieuwe gemeentelijke adviesraad zal op dinsdag 2 septem-
ber 2014 (vanaf 19.15 u.) officieel opgericht worden. Hierbij doen we 
een oproep aan handelaars en ondernemers uit Hemiksem die inte-
resse hebben om te zetelen in de Middenstandsraad. Kandidaten kun-
nen zich melden bij Hanneli Ribbers via hanneli.ribbers@hemiksem.be 
of op het nummer 03 288 26 53. 

Sluikstort en zwerfvuil
Sinds begin augustus heeft de gemeente Hemiksem een werkne-
mer in dienst die zich volledig toelegt op sluikstort en zwerfvuil.

Deze ‘witte tornado’ zal actief sluikstort opsporen en opruimen. Mel-
dingen met betrekking op vervuiling, zwerfvuil, etc. worden aan deze 
arbeider doorgegeven waarna hij onmiddellijk in actie komt.

Het probleem van sluikstort is een probleem dat veroorzaakt wordt 
door een kleine minderheid. Wanneer sluikstort wordt ‘ontdekt’ is het 
eigenlijk al te laat. Daarom zal de gemeente na het opruimen van het 
afval, ook steeds trachten de daders op te sporen, hen te verbaliseren 
met een GAS-boete en zelf de factuur voor de opruimingskosten te 
laten betalen.

Ondertussen werden reeds 4 sluikstorters geïdentificeerd. Zij worden 
gesanctioneerd met een GAS-boete (die op kan lopen tot 350 euro) 
met daarbovenop dus ook de kosten van de opruiming van het sluik-
stort. Een verwittigd man of vrouw…

Heb jij een melding of tip over sluikstort? Neem dan contact op met de 
dienst meldingen via 03 288 26 54 of melding@hemiksem.be.

Kom op tegen Kanker: september is Azaleamaand
Elk jaar organiseert ‘Kom op tegen Kanker’ in september de plantjesverkoop. Overal in Vlaan-
deren zijn vrijwilligers in de weer om zoveel mogelijk Azalea’s te verkopen. Ook Hemiksem 
engageert zich hiervoor.

De gezondheidsraad organiseert op zaterdag 20 september een deur aan deur verkoop en er komt een 
verkooppunt aan supermarkten Aldi en Okay. De raad hoopt hiervoor te kunnen rekenen op heel wat 
vrijwilligers. Wie wil helpen op 20 september, mag zich opgeven bij Peter Van Alstein, voorzitter gezond-
heidsraad (peter.vanalstein@telenet.be) of bij het secretariaat van het gemeentehuis (dirk.schroyens@
hemiksem.be).

De kinderen van de Hemiksemse basisscholen werken actief mee om van de Azaleaverkoop een succes te 
maken. Begin september krijgt elk kind een brief mee met een bestelstrook voor de aankoop van Azalea’s. 

We roepen iedereen hierbij op mee op te komen tegen kanker door een Azalea te bestellen via onze 
schoolkinderen of door op zaterdag 20 september van onze vrijwilligers een Azalea te kopen.
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Wist je dat je van thuis uit het 
digitaal krantenarchief van de 
bibliotheek kan raadplegen?  
Of dat de bib tablets ter be-
schikking heeft om je krant 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 bi-
bliotheek” profiel aanmaakt. Ver-
der maak je kennis met e-boeken, 
digitale fundels, Gopress Kiosk en 
het digitaal krantenarchief.

Locatie: bibliotheek
Tijdstip: 16 oktober,  13.30 u.
Toegang: gratis, wel vooraf 
inschrijven a.u.b. 
Info: in de bib, op het nummer 
03 288 27 40 of via 
bibliotheekbalie@ivebic.be

Op zaterdag 27 september 2014 wordt aan het sportcentrum 
het startschot gegeven voor de alweer 25ste editie van de 
loopwedstrijd “Memorial Marc Coppens”. 

Maak er met heel de familie een sportieve dag van en moedig je fa-
voriete loper aan! 

Vanaf 14.00 u. start de scholencross voor alle leerlingen uit het basis-
onderwijs. De eerste drie deelnemers van elke reeks ontvangen een 
medaille en de snelste school ontvangt een beker. 

Vanaf 16.00 u. start de recreatieve jogging voor jong en oud die be-
staat uit  1, 2 of 3 toeren van 1400 m. 

Voor de allerkleinsten wordt er een springkasteel voorzien. 

Deelnameprijs: 
loopwedstrijd €1, recreatieve jogging €2

Meer info en inschrijvingen:
www.hemiksem.be/vrije-tijd

Contact: inge@hemiksem.be

GortesInfosessie bibMemorial Marc Coppens

:
Zondag 21 september opent de brandweer van Hemiksem de deuren van 10 tot 17 uur in de  
brandweerkazerne (Georges Gilliotstraat 50). Wat valt er allemaal te beleven?

t Voorstelling van de kazerne en het wagenpark
t Infostand van vzw OSCARE, Flamio mobiel en de Olifant Famio mascotte
t Infostand van het Rode Kruis afdeling Hemiksem
t Infostand Lokale politiezone Rupel
t Infostand van BEBAT: je kan alles ontdekken over het veilig recycleren van batterijen en je batterijen  
letterlijk terug opladen dankzij onze oplaadvriend. Vergeet ook zeker niet je gebruikte batterijen mee te 
brengen. Wie weet maak je kans op een leuke prijs!

Opendeurdag brandweer: zondag 21 september 2014

t Ziekenwagen ACA: neem eens een kijkje in een echte ziekenwagen
t Onze duikers geven demonstraties in een duikcontainer
t Aanwezigheid imker met een bijenkast
t Spuitoefening voor de echte durvers
t Rondrit met Old Timer Big Job
t Kindergrime & springkasteel
t Kindermolen en andere kermisattractie

Voor een fris drankje, hamburger, braadworst of verse pannenkoeken 
aan democratische prijzen kan je terecht op het grote binnen- en bui-
tenterras. Ondertussen zorgt een covergroep ervoor dat talloze liedjes 
een ervaring worden die meer dan de moeite lonen om te beleven.

Breng de brandweer van Hemiksem een bezoekje, wij zorgen 
alvast voor een leuke en leerzame dag!
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Het abdijmysterie - 4 oktober 2014
De Sint-Bernardusabdij van Hemiksem, een gebouw met een 
eigen geschiedenis vol mysteries…  

Schrijf je nu in voor het avondspel en ontdek de abdij op een heel 
andere manier! Een avond vol proeven waarbij we je intelligentie en 
fysieke krachten op de proef zullen stellen. 
Schrik je niet terug voor een uitdaging en beschik je over een portie 
snelheid, lenigheid, behendigheid, concentratie, … of kan je hiervoor 
het perfecte team samenstellen? Aarzel niet en schrijf je vandaag in!

Wij verwachten de teams om 21.30 u. in Depot Deluxe. Om 22.00 u. 
geven we dan het startschot voor het spel. 

Wie kan zich inschrijven? 
Teams van maximum 6 personen tussen 16 en 96 jaar oud. 

Hoe kan je jezelf inschrijven? 
Stuur voor 19 september een mailtje naar ellen.huysmans@hemik-
sem.be met volgende gegevens: 
t Teamnaam 
t Verantwoordelijke (1 persoon): naam, adres, e-mailadres en gsm-
nummer 
t Van ieder teamlid (max 5): naam en e-mailadres

Let op, het aantal plaatsen is beperkt! 

september 2014

GortesStrapdag
De STRAPDAG op vrijdag 19 
september 2014 moedigt ou-
ders en kinderen aan zich op 
een duurzame manier te ver-
plaatsen. 

Dagelijks te voet of met de fiets 
naar school gaan, heeft een im-
pact op vlak van milieu, mobili-
teit en is bovendien gezond. De 
STRAPDAG zet de leuke aspecten 
van stappen en trappen op een 
ludieke manier in de verf. Het 
gemeentebestuur van Hemiksem 
ondersteunt het Octopusplan en 
engageert zich om duurzame ver-
plaatsingen te stimuleren en een 
prioriteit te maken van veilige 
schoolomgevingen. Doe mee aan 
de strapwedstrijd en maak kans 
op fantastische prijzen. 

Meer informatie op www.
strapdag.be , op school of bij 
de Vrijetijdsdienst. 

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

Ken je dat?
Van die liedjes die aan de binnenkant van je hoofd blijven plakken. 
We hebben allemaal ‘Van Afrika tot in Amerika’ tot vervelens toe door 
onze kop horen galmen.
Soms is het lezen van die woorden al genoeg. Van Afrika tot in Ame-
rika... Hoor je het al? Dat is dan voor de rest van de dag zo. Graag 
gedaan.
Grapjes hebben datzelfde effect. Terugdenken aan een grapje is ge-
noeg om je dag op te fleuren. Grappen zijn dus ook een soort oorwur-
men. Kriebelende oorwurmen.
Als je die twee krachten bundelt, heb je een hit... Hoop ik. Ja, want ik 
wil een hit maken. De ultieme oorwurm! Kleine hits, grote hits. Maakt 
niet uit. Voor de rest maken we hopelijk zo veel mogelijk fun. Of: ik 
maak grapjes en speel liedjes. Vandaar: de fun, de hits.
 
Tickets: €5 – De winst gaat zoals elk jaar naar een goed doel! 
Verkooppunten: 
t Vrijetijdsdienst Hemiksem 
t Bibliotheek 
t Q8 Hemiksem

Comedy Night - 6 december 2014

KJV is een jury van kinderen en 
jongeren tussen 4 en 16 jaar. 
Juryleden krijgen een lijst van 
boeken om te beoordelen. 

Hiervoor komen ze samen in lees-
groepen waar ze praten over de 
boeken. We komen om de 4 we-
ken samen met juryleden en be-
geleidster om de gelezen boeken 
te bespreken. Welke verschillende 
groepen er starten hangt af van de 
interesse voor een bepaalde leef-
tijdsgroep.
De bijeenkomsten vinden plaats 
in de bib. Het tijdstip wordt later 
vastgelegd.

Schrijf je snel in! 
In de bib, via 03 288 27 40 of 
bibliotheekbalie@ivebic.be.

Kinder- & jeugdjury


