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Music For Specials

Luc Bouckaert
Burgemeester

Zoals iedereen ondertussen wel weet vond vorig jaar de laat-
ste editie plaats van het gratis festival Casa Blanca. Wat je 
misschien nog niet weet is dat er op dinsdag 24 en woensdag 
25 juni een nieuw festival naar Hemiksem komt.

Dan hebben we het over ‘Music For Specials’, een festival speciaal 
voor mensen met een beperking. Omwille van het festival zullen de 
avondopening en de maandelijkse zitdag uitzonderlijk doorgaan op 
maandag 23 juni. 
Opgelet! Het festival, dat georganiseerd wordt rond de Sint-Bernar-
dusabdij, is enkel toegankelijk voor mensen met een beperking en 
hun begeleiders! De gemeente Hemiksem steunt dit initiatief om ac-
tiviteiten zoals dit festival voor mindervaliden mogelijk te maken. 

Examenkoorts

Juni is ook de examenmaand bij uitstek. Wij wensen alle studenten 
en hun ouders dan ook heel veel succes tijdens de blok- en examen-
periode. Wij hopen samen met jullie dat alles goed verloopt zodat 
jullie binnenkort samen van een welverdiende vakantie kunnen ge-
nieten. 

Afwezigheidstoezicht en technopreventief advies

De aanpak van woninginbraken staat hoog op de prioriteitenlijst van 
de Politiezone Rupel. Zo kan je beroep doen op het afwezigheidstoe-
zicht. Terwijl jij binnenkort op vakantie bent, houdt de politie jouw 
woning in de gaten. Vanaf een week tot maximaal twee maanden 
afwezigheid kan je de politie vragen een oogje in het zeil te houden. 
Vraag het afwezigheidstoezicht tijdig aan, ten minste één week voor 
je op vakantie vertrekt! 

Je kan echter ook zelf heel wat zaken ondernemen om je woning be-
ter te beveiligen tegen inbraak. Diefstalpreventieadviseur Ivo Schoe-
ters geeft technopreventief advies op maat. Hij vertelt je waar de 
zwakke punten van jouw woning zich bevinden en reikt ook een ef-
ficiënte oplossing aan. Je kan Ivo Schoeters bereiken via 03 443 09 
00 of diefstalpreventie@politiezonerupel.be. Samen werken we aan 
onze veiligheid! 
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2Gemeentebestuur

Info
tAdministratief Centrum
St. Bernardusabdij 1
Algemeen nummer  03 288 26 20
Faxnummer 03 288 26 00

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

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

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

Secretariaat          03 288 26 51

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

Communicatiedienst  
 03 288 26 55

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

Buitenschoolse kinderopvang  
 03 288 26 21

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 
Maandag 23 juni tussen 18.00 u. 
en 19.00 u. of na afspraak.
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!

09-04-2014 -Lene Delvou, dochter van Vicky 
Dombret en Pieter Delvou

10-04-2014 - Nisrine Yahyaoui, dochter van Sabah 
El Yahyaoui en Najim Yahyaoui

10-04-2014 - Aimy Peeters, dochter van Brintly 
Peeters

11-04-2014 - Lenn van Roosmalen, zoon van 
Jolien Peeters en Kevin Van Roosmalen

15-04-2014 - Senne Schrijvers, zoon van Kim 
Priem en Kevin Schrijvers

16-04-2014 - Thorgan Linnekens, zoon van 
Pamela Tuteleers en Sly Linnekens

16-04-2014 - Rein Pichal, zoon van Karolien 
De Leeuw en Bert Pichal

17-04-2014 - Louis De Greef, zoon van Debbie 
Defossé en Tim De Greef

17-04-2014 - Suleyman Adzaj, zoon van Elizabeth 
Ajrizi en Albert Adzaj

18-04-2014 - Sabri Soussi, zoon van Naoual 
M’Rabet Hajraoui en Tarik Soussi

24-04-2014 - Mauro Howe, zoon van Dominique 
Celis en Danny Howe

25-04-2014 - Adam Choho, zoon van Jamila 
Abdelatti en Ahmed Choho

30-04-2014 - Jasper Verbruggen, zoon van Joyce 
Buyckx en Jelle Verbruggen

05-05-2014 - Leon Nissen, zoon van Peggy Le Roy 
en Jan Nissen

07-05-2014 - Richard Pogorelov, zoon van Elina 
Chaplygina en Dmitri Pogorelov

Geboortes GeboortesOverlijdens

Huwelijken

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Eric Mertens en Sandra Mast
     02-06-1989

Charles Van den Ryn en Nancy Hermans
     10-06-1989

Luc Bastaens en Martine Mast
     17-06-1989

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

Wilhelmina Jezelin, 
gehuwd met Franciscus Hallemans
   °03-02-1929, +12-04-2014
Ronald Neutiens, 
gehuwd met Sonia De Bel
   °17-06-1945, +17-04-2014

Franciscus Van de Voorde,
weduwnaar van Stephania Vinckens   
   °25-05-1915, +19-04-2014

Luc Genyn,
gehuwd met Viviane Talboom    
   °11-02-1955, +25-04-2014

Simone Leroux,
weduwe van Edmond Peeters    
   °20-08-1925, +26-04-2014

Leo De Fraine,      
   °11-08-1945, +29-04-2014

Mathilda Kooyman,
weduwe van Marcel Smits     
   °12-07-1925, +07-05-2014

Marcellus Callens,
weduwnaar van Anna Coenaerts
   °02-06-1922, +09-05-2014

Lodewijk Van Dorst,
weduwnaar van Maria Bossaerts
   °18-12-1929, +11-05-2014

Hella van Buggenhout,
gehuwd met Joris Heyvaerts
   °22-02-1948, +13-05-2014
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4Burgerzaken, Milieu & Informatie  

Jaarlijks wordt, in de loop van 
de maand mei, een vakantie-
geld uitbetaald op voorwaarde 
dat het pensioen effectief ver-
schuldigd is voor die maand.

Bedrag van het vakantiegeld:
t personen die gezinspensioen 
ontvangen: € 835,81     
t personen die pensioen alleen-
staande of overlevingspensioen 
ontvangen: € 668,64

Het bedrag van het vakantiegeld 
wordt begrensd tot het maandbe-
drag van het pensioen dat uitbe-
taald wordt voor de maand mei, 
ingeval het pensioen werknemer 
lager is dan het bedrag van het 
vakantiegeld.

Pensioenen - 
vakantiegeld

t Restafval en GFT+

 - woensdag 4 juni
 - woensdag 11 juni
 - woensdag 18 juni
 - woensdag 25 juni

t PMD
 
 - woensdag 11 juni
 - woensdag 25 juni

t Papier en karton

 - vrijdag 20 juni

Leefmilieu

De volgende gemeenteraad gaat 
uitzonderlijk door op maandag 
16 juni om 20.00 u. in de Raad-
zaal van het Administratief Cen-
trum in de Sint-Bernardusabdij.  
 
Iedereen is welkom om de zitting 
bij te wonen.

Volgende 
gemeenteraad

Geldigheid 
reispassen

Alle paspoorten hebben een 
geldigheidsduur van 5 jaar, 
eveneens de paspoorten voor 
minderjarigen. Deze zal zeven 
jaar bedragen, in het najaar 
van 2014.

Voor een gewone procedure dient 
men 10 werkdagen te rekenen en 
bij een spoedprocedure, een leve-
ring binnen de 24 uren.

t Gewone procedure:
Minderjarigen : 46 €
Volwassenen : 76 €

t Spoedprocedure:
Minderjarigen : 220 €
Volwassenen : 250 €

Geboortes
Wij wensen onze bruidsparen van harte proficiat!

Dries Vander Elst en Leen Huysmans
        17-05-2014

Huwelijken

Kurt Van Roy en Ann Wens
        24-06-1989

    
t50 jaar getrouwd

Georges Van den Bossche en Ida Merckx
        06-06-1964

François Van Reeth en Lisette De Laet
        06-06-1964

Kamiel Lenaerts en Clementina Huybrechts
        13-06-1964

Inacio Ramirez en Marià Pedroso-Garrucho
        30-06-1964
   
t65 jaar getrouwd

Joris Verhaegen en Paula De Deckker   04-06-1949

GeboortesJubilea (vervolg)
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Informatie 

Naast elke deur of uitgang 
naar de openbare weg, aan ie-
der gebouw, bewoond of on-
bewoond, dient een officieel 
huisnummer zichtbaar te zijn 
aangebracht.

Waar kan ik terecht?
Bij de dienst burgerzaken
Wat zijn de stappen?
Ieder gebouw krijgt onafhanke-

Huisnummers

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

Heb jij je fiets nog niet laten 
graveren? Dan krijg je daar bin-
nenkort opnieuw de kans toe!

Op dinsdag 10 juni organiseert 
de gemeente tussen 18.00 u. en 
19.00 u. een graveermoment in 
het Administratief Centrum. Ook 
op woensdag 11 juni is er een ses-
sie voorzien tijdens de wekelijkse 
markt op de Gemeenteplaats tus-
sen 08.30 u. en 11.30 u. 

Kom met je fiets en identiteits-
kaart naar één van de graveer-
momenten. Daar wordt je rijksre-
gisternummer in het kader van je 
fiets aangebracht. Zo kan je fiets 
na diefstal makkelijker terug aan 
jouw bezorgd worden. 

Fietsgraveeractie

Sinds kort besloten enkele 
inwoners van Hemiksem om 
zelf de handen uit de mouwen 
te steken. 

Hierbij gaan ze via een oproep op 
zoek naar meer helpende handen: 
Wij wonen hier heel graag. Maar 
soms stoort het vele zwerfvuil ons. 
We hebben beslist positief te zijn 
en er zelf iets aan te doen!We ma-
ken regelmatig enkele straten van 
onze gemeente schoon, vrijwillig. Al 
doende krijgen we vaak een “bra-
vo” of een opgestoken duim. De 
gemeente helpt ons met zakken, 
knijpstokken en handschoenen.

Ook interesse? Neem dan contact 
op met Didier: 0495 61 98 91, 
of Jenne Meyvis voor wat betreft 
de ondersteuning vanuit de ge-
meente: 0485 54 37 62. 

Oproep

lijk van de wil van de eigenaar of 
bewoner 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 aan-
vraag om stedenbouwkundige 
vergunning goedgekeurd is.
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Cultuur 

Om het lezen bij kinderen te 
bevorderen organiseren de bi-
bliotheken van de Rupelstreek 
ook deze zomer weer een 
spaaractie.
 
Kinderen kunnen in elke bib in de 
Rupelstreek hun spaarkaart ha-
len. Voor elk gelezen boek krij-
gen ze bij het inleveren één of 
meer stempels. De spaarkaart is 
in elke Rupelbib geldig! Wanneer 
de kaart vol is krijgen de kinderen 
een verrassing.

Uit alle ingeleverde kaarten wor-
den na afloop van de actie enkele 
gelukkigen geloot. Voor hen is er 
een “zomerse” prijs weggelegd. 
Voor de beste lezer is er een aan-
moedigingsprijs!

Zomerspaaractie 
2014 Familievoorstelling op zater-

dag 7 juni    

Deze interactieve en avontuur-
lijke vertelvoorstelling vol muziek 
neemt je mee op een wilde kano-
tocht over de woeste rivier, laat je 
vrolijk zelfverzonnen indianenkre-
ten uitslaan, terwijl je als volleerde 
ruiter over de uitgestrekte prairie 
galoppeert, ...

Schieten met bananen - Picalili

Tijdens de jaarlijkse Gilliot-
markt staat alles in het teken 
van de befaamde Gilliottegel. 
We vieren op deze dag het 
einde van het 25-jarig bestaan 
van het Gilliot & Roelants Te-
gelmuseum. 
De Heemkring ‘Heymissen’ 
viert op deze dag ook hun 
25-jarig bestaan. Samen zet-
ten we dus de bloemetjes bui-
ten.

Waaraan mag je jezelf  ver-
wachten?
Mario Baeck, Gilliot-deskundige 
ten voeten uit, geeft een boei-

ende lezing over de Gilliotfabriek 
tijdens de Groote Oorlog 1914-
1918. Je kan jouw Gilliotmateriaal 
laten schatten vanaf 14.30 u. in 
het lokaal van de Sint-Sebastiaens- 
gilde en je kan 2 tentoonstellin-
gen bezoeken, één van privé-ver-
zamelaars en een tweede van de 
heemkring over de Eerste Wereld-
oorlog.

Praktisch:
Locatie: Sint-Bernardusabdij,  
Nijverheidsstraat Hemiksem
Tijdstip: van 10 tot 17 uur
Deelnameprijs: gratis 
Contact: cultuurdienst, 03 871 
98 24

Gilliotmarkt: zondag 15 juni

‘Handicap: een zaak van mensen-
rechten’

In de maand juni brengt de bib 
voor de 2de keer een cartoonten-
toonstelling van de vzw GRIP over 
handicaps. Deze cartoons zijn een 
selectie die er kwam als resultaat 
van een wedstrijd, georganiseerd 
naar aanleiding van het VN-ver-
drag over de Rechten van Perso-
nen met een handicap. Door ons 
op een andere manier naar deze 
boeiende tentoonstelling te laten 
kijken, wil de vzw gelijke rechten 
en gelijke kansen voor personen 
met een handicap nastreven.

Locatie: In de bib
Tijdstip: van 2 juni t.e.m. 25 juni 
2014, tijdens de openingsuren 
van de bib.
Toegang: gratis

Cartoon-
tentoonstelling

Ook dit jaar willen we de men-
sen trakteren op een bolletje ijs. 
De ijskar zal weer voor de deur 
staan. Op woensdagnamiddag 25 
juni, tussen 14 en 17 uur kunnen 
alle passanten aan de balie van 
de bib een bonnetje halen voor 
een gratis ijsje. Aanbod zolang de 
voorraad strekt.

Ijsjes in de bib!

Ontcijfer de rookpluimen, bemach-
tig je plekje rond de totempaal en 
ga als een echte indiaan verder op 
pad.

Praktisch:
Locatie: Tuin Heemmuseum  
Bystervelt, Peperstraat 48,  
2627 Schelle
Tijdstip: 16 uur
Tickets: €9 / €6 (-18) / €2 kor-
ting leden Gezinsbond

Inschrijven: 
- Cultuurdienst: 03 871 98 24  
   of cultuur@ivebic.be 
- bib Hemiksem, 03 288 27 40
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Cultuur

Sinds 6 mei 2014 kunnen er via 
de bib e-boeken geleend worden. 

Je kan in de bib een e-boeken-
kaart kopen voor 5 euro waarmee 
je 3 e-boeken kan lenen, telkens 
voor een termijn van 4 weken 
(niet verlengbaar). Je hoeft de 
boeken niet allemaal tegelijk te 
activeren. De kaart blijft geldig 
tot 22 april 2015.

Om de boeken te lenen ga je 
daarna simpelweg naar ‘mijn bi-
bliotheek’ waar je de kaart kan 
activeren. Er zullen in totaal 400 
titels aangeboden worden. Voor 
meer informatie kan je terecht in 
de bib.

E-boeken lenen in 
de bibJan De Smet, gekend van o.a. 

De Nieuwe Snaar en Stoy Stof-
felen, gekend van o.a. Raymond 
van het Groenewoud & De Cen-
timeters, spelen met het duo 
DE LUDO’s in een onuitgegeven, 
interactief en uiterst wendbaar 
orkest(je) dat er genoegen in 
schept oude en nieuwe hits naar 
hun vaardige handen te zetten.

De toeschouwer kan kiezen uit een 
hele waslijst songs die hij persoonlijk 
mag opdragen aan vriend of vijand.
Je mag deze avond zelf de liedjes 
bepalen dankzij de formule van de 
levende jukebox. Je ontvangt een 

Vlaanderen Feest! - vrijdag 4 juli

Tijdens de zomer gaat heel 
het land weer op zoek naar 
de schatten van ‘Vlieg!’. Uiter-
aard doet de bib ook dit jaar 
weer mee. 

Kom tussen 1 juli en 30 augus-
tus een kijkje nemen in de biblio-
theek en zoek mee naar de schat-
ten van Vlieg. De bib organiseert 
een heuse ‘Vlieg!’ zoektocht! Je 
kan er een leuk verrassingspak-
ket én een boekenprijs mee ver-
dienen.

Tot binnenkort in de bib!

Wanneer? 1 juli t.e.m. 30 au-
gustus 2014, tijdens de ope-
ningsuren van de bib
Toegang is gratis

formulier met alle mogelijke Neder-
landstalige nummers. Je hoeft enkel 
jouw favorieten aan te duiden en te-
rug te bezorgen.

Praktisch:
Locatie: Gemeentehuis Schelle  
(benedenhal), Fabiolalaan 55
Tijdstip: 20 uur (deuren 19 uur)
Tickets: VVK: €9 / €7 (-26)  
            Kassa: €11 / €9 (-26)
Inschrijven: 
- Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, 
Schelle, 03 871 98 24,  
cultuur@ivebic.be 
- bib Heuvelstraat, 03 288 27 40

Actie Vlieg 2014
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Rolkar Rivierenland biedt voor 
inwoners uit Hemiksem ver-
voer aan voor personen met 
een handicap of een ernstig 
beperkte mobiliteit. Rolkar Ri-
vierenland rijdt 7 dagen op 7 
van 06.30 u. tot 24.00 u.

Het vervoer kan worden ingezet 
voor hobby, vrijetijdsbesteding 
of voor een doktersbezoek in een 
private praktijk of ziekenhuis. De 
rolkar Rivierenland kan ook ge-
bruikt worden voor regelmatig 
vervoer zoals woon-werkverkeer, 
schoolverkeer en ritten van en 
naar dag- of revalidatiecentra. 

Hoe reserveren?
Vervoer aanvragen kan dagelijks 
via telefoon 03 843 39 12 of e-
mail 

GortesRolkar Rivierenland: aangepast vervoer in de Rupelstreek
rolkar-rivierenland@swimsir.
be  Het reserveren van een rit 
gebeurt minimaal 2 werkdagen 
en maximum 1 maand op voor-
hand. Vervoer kan gereserveerd 
worden van maandag tot vrijdag 
van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 
13.30 u. tot 16.00 u.

Wat betaalt de gebruiker?
Voor iedere ritaanvraag en per 
gebruiker wordt € 2 instapgeld 
gevraagd. 

De tarieven voor de gereden km 
worden aangepast aan de gebrui-
ker:
t Voor een rolstoelgebruiker 
wordt er € 0.65 per gereden km 
aangerekend.

t Voor een niet-rolstoelgebrui-

GortesVergroot de hoop - verklein de kanker!

ker wordt er € 0.90 per gereden 
km aangerekend.

t Voor lange ritten (+50 km) 
worden extra kosten aangere-
kend. 

De gebruiker heeft voor het hele 
traject recht om zich gratis te la-
ten begeleiden door een mobiele 
begeleider, en/of door een assi-
stentiehond. Voor een tweede en 
volgende begeleider worden de 
gereden kilometers aangerekend. 

De gebruiker wordt door de chauf-
feur begeleid bij het verlaten van 
zijn woning tot in het gebouw van 
bestemming. Hij of zij zorgt ook 
voor ondersteuning bij het in- en 
uitstappen van de gebruiker uit 
de rolkar.

Wist je dat in taxussnoeisel 
een actief bestanddeel zit dat 
verwerkt wordt in heel wat 
kankermedicijnen? En wist je 
ook dat er voor 1 kg van dit 
bestanddeel baccatine, meer 
dan 12 ton snoeisel nodig is?

Dan begrijp je dat je hulp meer 
dan welkom is om de strijd tegen 
kanker aan te gaan. De opbrengst 
van de actie van 2014 wordt ge-
schonken aan vzw Surplus, opge-
richt door het ZNA Middelheim. 
Vzw Surplus is een ‘verwenfonds 
voor kankerpatiënten”. Het doel 
is om aan kankerpatiënten aller-
hande activiteiten aan te bieden 
zodat ze de dagelijkse beslomme-
ringen veroorzaakt door hun ziek-
te eventjes opzij kunnen zetten.

Hoe kan je deelnemen?
Snoei vanaf 15 juni de taxus in je 
tuin en breng het verse snoeisel 
naar het containerpark.

Waarmee moet je rekening 
houden?
t Enkel jong en zuiver taxus-
snoeisel komt in aanmerking.

t Verzamel de eenjarige scheut-
jes van max. 20 à 30 cm.

t Vang het snoeisel in een doek 
op om vermenging met gras, bla-
deren of ander snoeisel te voorko-
men. Je kan het ook rechtstreeks 
in een zak stoppen.

Tot wanneer loopt de actie?
De actie loopt van 15 juni tot 31 

GortesSluitingsdagen
t AC en Gemeentemagazijn
 - maandag 9 juni

t BKO ‘t Merelhofke
 - maandag 9 juni

t Bibliotheek
 - maandag 9 juni

t Zwembad
 - zondag 8 en maandag 9 juni

augustus 2014. Je kan met het 
taxussnoeisel gratis terecht op 
het containerpark.
Geef hoop aan iedereen die te 
maken krijgt met kanker en ver-
groot mee de hoop taxussnoeisel

Meer info?
www.vergrootdehoop.be
www.zna.be/surplus
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GortesWedstrijd buiten-
gewone plekjes

Geef het Callebeekpark een 
buiten-gewoon feest cadeau!

De afgelopen maanden gingen de 
Antwerpse regionale landschap-
pen en Landschapspark Zuidrand 
met de groene bezem doorheen 
50 verrommelde plekjes in onze 
provincie. Er werden wilgenhut-
ten gevlochten, hagen en bomen 
geplant,  boomgaarden hersteld, 
picknickbanken geplaatst, speel-
groen ontworpen, geurige krui-
denhoekjes gecreëerd, insecten-
hotels gebouwd en zo veel meer. 

 Week van 2 juni

maandag UNO-laan (onpare zijde), Kerkstraat, Ketinglei 
dinsdag Kerkeneinde (deel 2), Assestraat, Lindelei tot K. De  
  Backerstraat, K. De Backerstraat
woensdag Beukenlaan, Acacialaan, Kastanjelaan, Parklaan, Plataalaan,  
  Meidoornlaan, Gemeenteplaats, Jan Sanderslaan en park
donderdag UNO-laan(pare zijde), Eikenlaan, Van Dijcklaan, Rode- 
  Kruisplein, Rubenslaan, Frans Blocklaan 

 Week van 9 juni:

maandag Arendweg, Varensttraat, Lelielaan, Rietweg 
disnsdag Monnikenhoflaan, Hoofdboslaan, Asterlaan, Tulpenlaan,  
  Moerelei vanaf Tulpenlaan, Leemweg, Mastbosweg, Kla- 
  verweg 
woensdag Moerelei tot Tulpenlaan, Begoniaweg, Azaleaweg, Kro-
  kusweg, Irisweg, Landbouwweg, Groenenhoekweg,  
  Koekoekweg, Valkenisseweg, Gemeenteplaats
donderdag E. Creadolaan, Jan Van der Aalaan, Fr. Huysmanslaan, 
  Louis De Schepperlaan, J. De Grooflaan, E.Vannuffellaan, 
  Tuitboslei

 Week van 16 juni:

maandag Heiligstraat
dinsdag Lindelei vanaf K,De Backerstraat, Notelaarstraat,   
  Wijngelagweg, Strepeweg, Halfbunderweg 
woensdag De Bosschaertlei, Charlottalei, D,Coppenstraat, Bareel- 
  straat,  Gemeenteplaats  
donderdag Abdijstraat, Statieplaats, Statiestraat, Delvauxstraat,  
  Saunierlei, Pompstraat, Wouwerstraat

 Week van 23 juni

maandag Schelleakker, Oxfordstraat, Akkerstraat, Advocaat-  
  straat,  Steenbakkerijstraat  
dinsdag Titanstraat, Herbekestraat, Terlochtweg, Heemsdaal 
  straat , Antwerpse Steenweg, Callebeekstraat, Schelde- 
  boord, Scheldestraat  
woensdag Nijverheidstraat (AC & Depot), Hoogstraat,  Kruishoeve 
  wijk, Depotstraat, Gemeenteplaats, R. Lauwerslaan,  
  A. Vervlietlaan, Jos De Hondtlaan, Molendreef  
donderdag St-Bernardsesteenweg, Heuvelstraat, Provinciale Steen- 
  weg, Antwerpsesteenweg, Bredestraat

 Week van 30 juni
dinsdag Bouwerijstraat, Omgeving Watertoren, Sterrelaan, Klei- 
  daallaan, Kerkeneinde (deel 1)  
woensdag Lijsterlaan, Merellaan, Berkenlaan, Zinkvallaan, Essen- 
  laan, Gemeenteplaats, school Jan Sanderslaan 
donderdag Sportcentrum, Nieuw dreef, Atletiekstraat, Europalaan,  
  G. Gilliotstraat, Bos-, Nieuw- en Schuttershofstraat 

* De planning kan steeds wijzigen omwille van weersomstandigheden
of technische problemen. Hou rekening met de parkeerborden!

GortesPlanning* straatvegen juni

De regionale landschappen kre-
gen hierbij steun en medewerking 
van de betrokken gemeenten. 
Ook buurtbewoners, lokale jeugd-
bewegingen en scholen staken 
met veel enthousiasme een hand-
je toe. Wij zijn alvast opgetogen 
over het resultaat. 

Als feestelijke afsluiter van dit 
project krijgen de mooiste ‘buiten-
gewone plekjes’ van de provincie 
Antwerpen een heus publiekseve-
nement cadeau. Stem het Calle-
beekpark in Hemiksem naar de 
overwinning en kom samen met 
je vrienden en familie mee vieren. 
De wedstrijd loopt van 2 juni tot 
31 juli. Stemmen kan via www.
buitengewoneplekjes.be, daar 
vind je tevens alle info over de 
opknap- en ingroeningswerken 
van de 50 plekjes.
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Fotowandelzoektocht Toerisme Rupelstreek
Deze zomer kunnen liefhebbers van zoektochten hun hartje ophalen in Rupelstreek. Verschil-
lende organisaties hebben hun best gedaan om een hele resem boeiende wandel-en fietstoch-
ten voor speurneuzen in elkaar te steken! Ook in Hemiksem kan je deze zomer op zoektocht 
gaan!

Vanaf 15 juni t.e.m. 15 september kan je deelnemen aan de fotowandelzoektocht van Toerisme Rupel-
streek. De jaarlijkse fotozoektocht brengt je deze keer naar Hemiksem. De Sint-Bernardusabdij ken je 
misschien al wel maar wij laten je al zoekend kennismaken met de vele andere verrassende plekjes die 
Hemiksem te bieden heeft. 

De 3 km lange tocht is kort en gezellig. Aan de hand van kleurenfoto’s die je verspreid over het parcours 
terugvindt, los je de vragen op. Voor wie de schiftingsvraag juist inschat en zijn persoonlijke gegevens 
niet vergeet in te vullen zijn er bovendien mooie prijzen weggelegd.

Deelnemen aan deze toegankelijke, op ontspanning gerichte fotozoektocht is eenvoudig. Schaf je een 
deelnameformulier aan en ga op pad! Zo’n formulier kost 4 euro. Inwoners van Hemiksem betalen slechts 
3 euro bij afgifte van een volledig ingevulde (originele) kortingsbon die je kan terugvinden in dit infoblad. 

Deelnameformulieren zijn te verkrijgen op volgende locaties:
t Toerisme Rupelstreek, PRD De Schorre, Schommelei 1/3, Boom
t Administratief centrum, Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
t Bodega de Veertoren, Scheldeboord 27, Hemiksem
t Zaal Het Welzijn, Gemeenteplaats 24, Hemiksem

Antwoordformulieren kunnen binnengebracht worden op onderstaande adressen en dit uiterlijk op 26 
september 2014. 
t Administratief centrum, Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
t Infokantoor Toerisme Rupelstreek, PRD De Schorre, Schommelei 1/3, 2850 Boom, info@toerismeru-
pelstreek.be, www.toerismerupelstreek.be 

In het najaar volgt de uitreiking van de prijzenpot. De winnaars worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

KORTINGSBON
 €1 

Fotowandelzoektocht Hemiksem
uitsluitend voor inwoners van Hemiksem

(1 bon per aankoop)

Naam*: 

Adres*: 

E-mail*:
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t Laureatenconcert: woensdag 25 juni 2014 
     om 18.00 u. 
 

Een heel schooljaar lang werken de leerlingen samen met 
hun leraars aan gevarieerde en uitdagende programma’s. 
Deze worden uitgevoerd op de af te leggen openbare exa-
mens. De toptalenten van de academie, zorgvuldig uitge-
kozen door onze directeur, hoort u op het laureatenconcert. 
Om deze leerlingen een extra pluim te geven, krijgen zij de 
kans om te concerteren in de multifunctionele zaal van De-
pot Deluxe en kunnen zij nog een keer het beste van zichzelf 
geven om het schooljaar in schoonheid af te sluiten.  Succes 
verzekerd!
 
Praktisch
Locatie Academie voor Muziek en Woord, Depot  
Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
Tijdstip18.00 uur
Toegang gratis
InformatieSecretariaat Academie Hemiksem,  
Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem, 03 288 27 30,
www.academiehsn.be
 
Organisatie:Gemeentelijke Academie Muziek en 
Woord Hemiksem – Schelle – Niel

 
t Laatste Nootjes: woensdag 25 juni 2014 
     om 19.30 u.
 
Het schooljaar is bijna gedaan, de zomervakantie lonkt. 
Daarom wil de academie elk jaar op grootse wijze het 
schooljaar afsluiten. Laatste Nootjes is dan ook de apothe-
ose van een jaar van musiceren, voordragen, toneel spelen, 
samen spelen, … Kortom, de apotheose van een jaar hard 
werken. De academie stelt haar grote ensembles aan u voor, 
de klassen samenzang, popkoor en haar leerlingen woord en 
probeert u op dit schitterend slotconcert alvast in de juiste 
stemming te brengen voor een hele deugddoende zomer!

Praktisch
LocatieGemeentelijke sporthal, Atletiekstraat 1, 
2620 Hemiksem
Tijdstip19.30 uur
Toegang gratis
InformatieSecretariaat Academie Hemiksem,  
 Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem, 03 288 27 30,
www.academiehsn.be
 
Organisatie:Gemeentelijke Academie Muziek en 
Woord Hemiksem – Schelle – Niel

GortesAcademie voor Muziek en Woord
Op zaterdag 28 juni 2014 organiseren 
we een Sleep In samen met de vrije-
tijdsdienst van Schelle!

Kinderen van 6 
tot 12 jaar kun-
nen GRATIS 
naar de vertel-
voorstelling ‘De 
Heksen’ komen 
kijken, een leuke 
en muzikale ver-
telvoorstel l ing 
naar de best-
seller van Roald 
Dahl. Verwacht 
dus spanning, 
ontroering, mu-
ziek en natuur-
lijk de nodige 
dosis humor.

De voorstelling begint om 19.00u in de 
turnzaal van GBS ‘De Klim’, afspraak daar 
om 18.45u. Na de voorstelling volgt een 
slaapfeestje, de ochtend erna genieten 
we samen gezellig van een lekker ontbijt. 
Om 9.00u worden de kinderen terug opge-
haald. De voorstelling is gratis, de sleep in 
kost € 2,00. Inschrijven verplicht!

Inschrijvingen en info:  
Ellen.huysmans@hemiksem.be
03 288 26 57.

GortesSleep In

Op 30 september en 1 oktober kunnen 
50-plussers deelnemen aan de Senior 
Games in Blankenberge: beoefen sa-
men je favoriete sport of maak kennis 
met een nieuwe sport tijdens de initi-
aties. 

De Romeo’s sluiten de dag muzikaal af. Op 
dinsdag 30 september wordt er busvervoer 
voorzien vanuit Hemiksem. 

Voor inschrijvingen en info: 
www.bloso.be 

GortesSenior Games



meer info op www.hemiksem.be

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

12Vrije tijd
juni 2014

GortesSpeelpleinwerking en sportkampen

Deze zomer kan je op donder-
dag taalpret beleven.  Zit je in 
de lagere school, kom dan tij-
dens ‘Taalpret’ als anderstalige je  
Nederlands op een leuke,  speelse 
en sportieve manier oefenen. 

Voor meer informatie kan je con-
tact opnemen met Sofie van de 
vrijetijdsdienst.
Sofie@hemiksem.be.   

Avondspel - Het abdijmysterie

De inschrijvingen voor de  speelpleinwerking en sportkampen 
zijn gestart op 12 mei. Uiteraard is het nog mogelijk om in te 
schrijven voor de activiteiten die nog niet volzet zijn. 
 
Kan jij niet stilzitten tijdens de zomer? Schrijf je dan nog snel in voor  
de speelpleinwerking of één van volgende sportkampen. 

Amerikaanse sporten
28 juli t.e.m. 1 augustus - 9 tot 16 uur – voor 8 tot 14 jaar - Sport-
complex Scherpenstein Schelle

Danskamp
4 t.e.m. 8 augustus - 9 tot 16 uur – voor 8 tot 18 jaar - Sportcomplex 
Scherpenstein Schelle

Sportmix
18 t.e.m. 22 augustus – 9 tot 16 uur – voor 8 tot 14 jaar – Sportcen-
trum Hemiksem (inschrijven ook mogelijk per dag)

Info en inschrijven:
Voor de sportkampen en de speelpleinwerking kan je online nakijken 
hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Je kan er ook inschrijven: www.
jeugddienstHemiksem.be
 
Sportkampen: inge@hemiksem.be, 03 288 26 58
Speelplein: ellen.huysmans@hemiksem.be, 03 288 26  57

GortesTaalpret tijdens 
de zomer

Noteer alvast zaterdag 4 oktober in je agenda om het  
eeuwe oude mysterie van de abdij te komen oplossen!
Veel informatie mogen we nog niet meegeven, wél dat 
het een spannend avondspel zal worden in en rond de 
Abdij van Hemiksem. 
 
Dus je weet wat je te doen staat, zoek je intelligentste en  
behendigste vrienden tussen de 16 en 96 jaar oud bij elkaar 
en strijd met een ploeg van maximum 6 personen tegen de 
rest!  

Los alle mysteries rond de abdij op en je ploeg wint de  
superprijs!

Meer informatie volgt.  
Houd alle infomatiekanalen zeker in het oog en schrijf je op 
tijd  
 

www.hemiksem.be 
www.jeugddiensthemiksem.be
www.facebook.com/jeugddiensthemiksem


