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Woonbeurs & voorinschrijvingen BKO

Luc Bouckaert
Burgemeester

Op zaterdag 26 april organiseren de gemeenten Hemiksem, 
Aartselaar, Schelle en Niel van 10 tot 17 uur een woonbeurs in 
de sporthal van Schelle.  
De intergemeentelijke woonbeurs richt zich op een ruim publiek. Zo kan 
je bij de infostands terecht voor informatie over sociaal huren of kopen, 
allerlei premies, energie, gezond wonen,… Politie en brandweer zijn aan-
wezig om over inbraakbeveiliging en het nut van CO-melders te praten. 
Ook over hoe je jouw woning aan kan passen om zo lang mogelijk zelf-
standig thuis te wonen, kunnen verschillende mensen op de woonbeurs 
je wegwijs maken. De OCMW’s en woonloketten van de 4 organiserende 
gemeentes zijn aanwezig met een infostand net als heel wat bouwfirma’s 
die je met raad en daad bijstaan met je toekomstige private bouwpro-
ject. Ook kinderen vallen niet uit de boot. Voor hen wordt gepaste ani-
matie, een springkasteel en toezicht voorzien. Alle informatie over de 
woonbeurs lees je op pagina 12 van dit informatieblad!

Voorinschrijvingen BKO. 
De inschrijvingen voor de Buitenschoolse Kinderopvang ’t Merelhofke 
voor het schooljaar 2014-2015 worden praktisch als volgt georganiseerd: 
Van 15 mei tot 31 mei: 
Herinschrijving van alle kinderen die dit schooljaar gebruik maken van 
de BKO. Deze kinderen hebben gegarandeerd plaats. Ook kinderen van 
buiten de gemeente. Let op want na 31 mei vervalt deze garantie en zal 
de voorrangsregel toegepast worden.
Van 1 juni tot 15 juni:
Alle nieuwe inschrijvingen waarbij ook de kleutertjes die in de loop van 
het schooljaar starten. Voor de nieuwe inschrijvingen zal de voorrangs-
regel toegepast worden. 
Inschrijven kan enkel bij de coördinator tijdens de openingsuren van het 
administratief centrum:
- van maandag t.e.m. vrijdag: elke voormiddag van 9 tot 12 uur
- dinsdag- en woensdagnamiddag: van 14 tot 16 uur
- dinsdagavond: van 18 tot 19.30 u. 
Inschrijven kan ook per mail: ria.cools@hemiksem.be. Mails die verzon-
den zijn 15 mei vóór 9 uur komen niet in aanmerking. Alle informatie en 
de nodige documenten kan je vanaf april terugvinden op www.hemik-
sem.be onder de rubriek ‘Leven en welzijn’ ‘kinderopvang ’t Merelhofke’.

Honden aan de leiband
Wij herinneren alle eigenaars van honden eraan dat honden op openbaar 
terrein steeds aan de leiband moeten lopen. Loslopende honden komen 
voor heel wat kinderen maar ook volwassenen als een bedreiging over.
Naast de leiband is ook een zakje om hondenpoep mee op te kuisen 
iets wat iedereen die met de hond op stap gaat bij zich moet hebben. 
Hondenpoep op het trottoir of aan de straatkant is voor niemand prettig. 
Zowel op hondenpoep als het aanlijnen van honden wordt door politie en 
gemachtigde opzichters toegekeken. 



meer info op www.hemiksem.be

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

april 2014

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 
Dinsdag 22 april 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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Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van har-
te welkom!

14-02-2014 - Livia Roggeman, dochter van Shana 
Kersemans en Jochen Roggeman

17-02-2014 - Rik De Vos, zoon van Julie De Vos

18-02-2014 - Jaslaine Tyssens, dochter van Els 
Aerts en Geert Tyssens

19-02-2014 - Sien De Smet, dochter van Kristel 
Brosens en Mattias De Smet

19-02-2014 - Fay Franssen, zoon van Caro Moort-
gat en Glen Franssen

25-02-2014 - Ayoub Borkhas, zoon van Najat El 
Khababi en Mohamed Borkas

26-02-2014 - Daliah Tounkara, dochter van Sharon  
Muuru en Mahamadou Tounkara

05-03-2014 - Alessia Cools, dochter van Diana 
Ursu en Bert Cools

Geboortes

GeboortesOverlijdens

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

André Heyvaerts, 
gehuwd met Erna Nuyts
   °10-02-1941, +13-02-2014

Eveline De Waele, 
weduwe van Jacobus De Souter
   °09-04-1928, +15-02-2014

Eugeen Verschueren,
weduwnaar van Louisa Geens    
   °10-10-1934, +17-02-2014

Mohamed Benaisa,
   °23-08-1979, +19-02-2014

Maurice Van Vracem,
gehuwd met Christiane Nies     
   °13-07-1950, +20-02-2014

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Ronny Danneels en Annik Schouwaerts   17-04-1989

    
t50 jaar getrouwd

Walter Peeters en Rosa Van den Heuvel  18-04-1964

Jan Simons en Rita Maerivoet         02-04-1964
  
Jozef De Deckker en Simonne Mostien   04-04-1964

t60 jaar getrouwd

Constant Van Regenmortel en Angelina Huysmans   
           17-04-1954

t65 jaar getrouwd

Louis Hollanders en Celina Thys       05-04-1949

Joannes Berben en Maria Van den Eynde   
           23-04-1949

Veerle De Ley,
echtgenote van Frans De Wachter    
   °20-09-1938, +04-03-2014

Suzanna Abts,
weduwe van Frans Rongé     
   °08-10-1931, +07-03-2014

FOD Binnenlandse Zaken meldt dat op donder-
dag 3 april 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 ‘nu-
cleair, biologisch en chemisch alarmsignaal’.
De huiltoon wordt na een korte periode herhaald, 
gevolgd door de gesproken boodschap ‘proefsig-
naal’. De test vindt om de drie maanden plaats. 
Op de website www.crisiscentrum.be kan je onder 
‘alarmering’ alle mogelijke informatie terugvinden. 

Test elektronische sirenes
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Eind februari startte de dienst 
Burgerlijke stand met de op-
maak van biometrische reis-
passen of paspoorten. Wie een 
internationaal paspoort aan-
vraagt, zal voortaan op het ad-
ministratief centrum vingeraf-
drukken moeten laten nemen. 
Met deze verplichting wil Eu-
ropa de identiteitscontrole 
vergemakkelijken, fraude te-
gengaan en zo de veiligheid 
verhogen. 

Iedereen die op reis gaat naar lan-
den waarvoor de Belgische identi-
teitskaart niet volstaat, heeft een 
paspoort of internationale reispas 
nodig. Dit geldt voor de meeste 
landen buiten de Europese Unie.

t Vingerafdrukken verplicht

Belangrijkste nieuwigheid is de 
opname van vingerafdrukken op 
nieuwe reispassen. Hiervoor scant 
de gemeente zelf jouw pasfoto in 
en registreren we je handtekening 
en vingerafdrukken met een spe-

Hemiksem levert voortaan biometrische reispassen af
betalen. Voor een gewone proce-
dure (levertijd 8 werkdagen) is dit 
76 euro voor volwassenen en 46 
euro voor minderjarigen. 

Vraag je paspoort tijdig aan en 
hou rekening met eventuele 
feestdagen die een aanvraag kun-
nen vertragen. Een spoedproce-
dure (levertijd 1 werkdag indien 
aangevraagd vóór 14 uur) kost 
immers veel geld: 250 euro voor 
volwassenen en 220 euro voor 
minderjarigen.

t Opgelet!

De aanvraag aan de loketten zal 
wellicht meer tijd in beslag ne-
men dan vroeger. We vragen dan 
ook begrip voor eventuele langere 
wachttijden en raden aan om een 
reispaspoort tijdig aan te vragen 
en zo problemen te vermijden.

Ook voor bepaalde categorieën 
van vreemdelingenkaarten wer-
ken we voortaan met biometri-
sche gegevens.

Wilsbeschikking via de LEIFkaart
Voor de LEIFkaart moet je niet 
op het administratief centrum 
zijn. Wat hier wél  moet ge-
beuren, is de officiële registra-
tie van je wilsbeschikking.

De LEIFkaart is een geplastifi-
ceerd kaartje waarop o.a. staat 
of je in geval van levensgevaar de 
toestemming geeft voor orgaan-
donatie en euthanasie.

Het is een initiatief van LevensEin-
de InformatieForum, een vzw die 
bestaat uit specialisten, verpleeg-
kundigen, apothekers, juristen en 
wetenschappers en die ijvert voor 
een waardig levenseinde.

Op de kaart kan je aanduiden over 
welke documenten je beschikt: 
een voorafgaande wilsverklaring 
voor euthanasie, een verklaring 
voor orgaandonatie of over de 
manier waarop je wilt begraven 
worden, ...

Belangrijk –en hier wringt het 
schoentje- is dat je eerst over alle 
nodige officiële documenten moet 
beschikken vooraleer je de LEIF-
kaart aanvraagt. Het volstaat dus 
niet om vrijblijvend je wensen op 
de kaart te vermelden. 

Als je in levensgevaar verkeert, 
zal op het administratief centrum 

ciale machine aan het loket. De 
afdrukken komen niet óp de pas, 
maar worden bewaard in een chip 
achteraan op het paspoort.
 
De vingerafdrukken dienen niet 
om criminele feiten op te sporen, 
wel om fraude en vervalsing met 
reispassen tegen te gaan. Boven-
dien zal je in een aantal landen 
sneller de douaneformaliteiten 
kunnen doorlopen. 

Pasfoto’s die niet voldoen aan de 
internationale ICAO-normen zul-
len niet aanvaard worden door 
het computerprogramma! Onze 
medewerkers kunnen jouw aan-
vraag dus niet doorsturen naar de 
FOD Buitenlandse zaken wanneer 
je een niet-conforme foto mee-
brengt. Daarom raden wij aan om 
jouw pasfoto te laten maken door 
een professionele fotograaf.

t 5 jaar geldig

Op het moment van de aanvraag 
moet je ook meteen de kostprijs 

worden nagegaan of je je wilsbe-
schikking wel hebt laten registre-
ren. Is dat niet gebeurd, dan zijn 
jouw wilsverklaringen op de LEIF-
kaart niet geldig en is de kaart 
dus een maat voor niets geweest.

t Wil je een LEIFkaart? 

Ga dan eerst naar het gemeente-
huis om je wensen te registreren! 

Daarna kan je kosteloos een LEIF-
kaart aanvragen door het formu-
lier in te vullen in het LEIFblad dat 
gratis te verkrijgen is bij apothe-
kers, in gemeentehuizen, in bibli-
otheken of via www.leif.be.
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Burgerzaken & Informatie

Omwille van de halfvastenkermis 
zal de wekelijkse markt op woens-
dag 2 april uitzonderlijk verhui-
zen naar de UNO-laan. Enkel deze 
week zal de woensdagmarkt dus 
niet op de Gemeenteplaats door-
gaan.

In tegenstelling tot voorheen 
gaan de verkiezingen van 25 
mei 2014 niet meer door in 
de gemeentelijke basisschool 
Provincialesteenweg maar 
in het Depot Deluxe (Nijver-
heidsstraat 27). 

Gezien bij deze verkiezingen de 
burger zal kiezen voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, het 
Vlaams Parlement en het Euro-
pees Parlement, zal de stemming 
beginnen om 08. 00 u. en eindi-
gen om 16. 00 u.

t Wat als ik op reis ben tij-
dens de verkiezingen?
Als je op het ogenblik van de 
verkiezingen in het buitenland 
vertoeft, hoef je niet te gaan 
stemmen.  Je dient wel te veront-
schuldigen of volmacht te geven.

 

t Welke formaliteiten moet 
ik vervullen?
Als je tijdelijk in het buitenland 
verblijft, moet je dit kunnen be-
wijzen. 
Dat kan op verschillende manie-
ren : bewijs van reservatie van 
het hotel, een brief van het reis-
bureau of bewijs van je aanwe-
zigheid in het buitenland op die 
bepaalde datum door middel van 
een proces-verbaal van de lokale 
politie of een verklaring op eer.

t Kan ik een volmacht geven?
Ja, je kan aan iedereen een vol-
macht geven, ook als er geen 
familiale band is. Een kiezer kan 
slechts één volmacht dragen. Je 
bent echter niet verplicht een vol-
macht te geven. 

t Hoe kan ik een volmacht 
geven?
Je komt met het bewijs van je 
verblijf  in het buitenland naar 
het gemeentebestuur. Daarmee 
kan je een officieel document 
aanvragen om volmacht te geven. 
Dit document moet zowel door de 
volmachtgever als de volmacht-
drager ondertekend worden.
De documenten geef je op de dag 
van de verkiezingen tenslotte af 
op het stembureel.

Je kan het volmachtformulier 
downloaden via de website.

Verkiezingen 25 mei 2014

Sinds 2013 zijn alle lidstaten 
van de Europese Unie ver-
plicht om de Europese rijbe-
wijzen in bankkaartmodel uit 
te reiken.

De Europese rijbewijzen worden 
niet meer in onze gemeente aan-
gemaakt, maar geproduceerd 
door een externe firma. Bij elke 
nieuwe aanvraag (na verlies, 
diefstal, examen of vrijwillige 
omwisseling), reiken we dus het 
Europees rijbewijs uit.

De kostprijs van het Europees 
rijbewijs in bankkaartmodel be-
draagt € 25. Wij gebruiken de 
pasfoto en handtekening die op 
de elektronische identiteitskaart 
van de aanvrager staat. Op ver-
zoek kunnen we ook een andere 
pasfoto of handtekening invoe-
ren.

Bijkomende inlichtingen op 
de dienst Burgerzaken of via  
03 288 26 73.

Rijbewijs in  
kaartmodel

Verhuis markt 
2 april

Bewoners met vragen over 
het thema ‘wonen’, kunnen 
terecht op de dienst Burger-
zaken. 

Bij het gemeentelijk woonloket 
kan je terecht voor allerlei infor-
matie in verband met ‘wonen’. 

Uiteraard komen sociale thema’s 
-zoals de betaalbaarheid van 
bouwgrond, woningen en huur-
woningen– aan bod, maar ook 
voor o.a. informatie over pre-
mies, woonkwaliteit, energie, le-
venslang wonen, ecologisch en 
duurzaam wonen kan je met al 
je vragen bij het woonloket te-
recht.

Woonloket
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Informatie & Cultuur 

Woensdag 23 en 30 april, 7, 
14 en 21 mei. In een ontspan-
nen sfeer onderzoek je staps-
gewijs kijk- en tekenmetho-
des. 

Je traint je waarneming en te-
kenvaardigheid door het aan-
pakken van thema’s: objec-
ten, portret, architectuur.

Deze cursus is een ideale basis 
voor wie zelfstandig met schets-
boek en tekenmateriaal wil ver-
dergaan of voor wie wil aansluiten 
bij een kunstkring. Of misschien 
zet je na deze cursus de stap naar 
een academie. 

Je hoeft geen ervaring te hebben, 
maar wie eerder al tekende, is ze-
ker welkom.

Benodigdheden cursisten: pot-
lood, gom en puntenslijper, 

Cursus: Leren tekenen
(zwarte)balpen, dikke en dunne 
(zwarte) stiften, kleurpotloden, 
schaar, lijm, snijmesje, lange lat 
en enkele tijdschriften (mode- en 
interieurtijdschriften,… andere 
tijdschriften met kwaliteitsvolle 
foto’s over bv. de natuur of…) 

Derde les, illusional photography, 
indien mogelijk ook een fototoe-
stel meebrengen met bijpassend 
USB-kabeltje. Voorlaatste en 
laatste les enkele katoenen vod-
den, bv. een oud onderhemdje. 

Praktisch:
Locatie: bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117 Hemiksem
Tijdstip: 19.30 u. tot 22.00 u.
Deelnameprijs: €30
Inschrijven: 
- Cultuurdienst, 03 871 98 24, cul-
tuur@ivebic.be 
- bibliotheek, 03 288 27 40

t Zoeken in de bib
In de bib zijn veel verschillende 
soorten materialen aanwezig. Een 
hulpmiddel bij het zoeken in de col-
lectie is de geautomatiseerde ca-
talogus. Tijdens de Digitale Week 
organiseert de bib een infosessie 
om beter en gerichter te zoeken.Er 
wordt ook aandacht besteed aan 
‘Mijn bibliotheek’, waarmee je zelf 
uitleenperiodes kan verlengen of 
materialen reserveren. 

22 april 2014 - 14 uur in de 
bib. Gratis toegang, vooraf in-
schrijven!

t Fundels
Fundels zijn prentenboeken die 
in een geanimeerde versie op de 
computer vertoond worden. Om 
de Fundels te gebruiken, is er een 
Fundel-lezer nodig, die de biblio-
theek ter beschikking stelt.  
Om koudwatervrees bij ouders, 
grootouders en andere opvoeders 
weg te nemen, organiseert de bib 
een oefensessie. 

23 april van 14 tot 16.30 u. 
Toegang is gratis, maar in-
schrijven is verplicht!

t Lezing over smartphones
Een voordracht door Seniornet 
waarin de meest courante functies 
van smartphones worden uitge-
legd.
Met een smartphone kan je bellen 
zoals een gsm maar er zijn geen 
toetsen meer, enkel een aanraak-
scherm. Je kan een nummer inge-
ven, contacten invoeren, telefone-
ren en sms’en. Een naam of een 
tekst invoeren is gemakkelijker op 
het aanraakscherm. Naast telefo-
neren en sms’en kan je natuurlijk 
ook foto’s nemen, je agenda bij-
houden, e-mailen, apps downloa-
den en nog veel meer. 

24 april 2014 - van 14 tot 16.30 
u. in de bib. Prijs? € 2

Digitale week

t Restafval, 
     PMD en GFT+

- woensdag 2 april
- woensdag 16 april
- woensdag 30 april

t Papier en 
      karton

- vrijdag 18 april

Leefmilieu
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Cultuur

Zondag 27  april - 10 tot 18 uur

t Bezittingen van de Sint-Ber-
nardusabdij buiten de gemeen-
tegrenzen

De Paters Cisterciënzers heb-
ben bij de aanschaf en de ontgin-
ning van bos- en landbouwgronden 
nooit gekeken naar de loop van de 
toenmalige dorps-, stads- en zelfs 
staatsgrenzen om hun abdij groter 
te maken. Met deze tentoonstelling 
n.a.v. Erfgoeddag levert Heemkring 
Heymissen daarvan het bewijs met 
allerlei oorkonden en landboeken.

t Optreden DeRuPeL – Volkse 
muziek van bij ons

Tussen 14 en 17 uur kan je komen 
genieten van volkse muziek van bij 
ons, gebracht door DeRuPeL.  Zij ne-
men ons mee op een boeiende reis 
in de tijd doorheen de Rupelstreek. 
We passeren langs oude steenbak-
kerijen, scheepswerven en andere 
fabrieken of bedrijvigheden, maar 
ook langs armoedige stegen en chi-
que kastelen. De mensen toen be-
zongen vaak hun verdriet, vreugde 
of schelmerij tijdens of na het zware 
werk. Hun volkse samenhorigheid in 
wel en wee is de leidraad. We voe-
len wat onze overgrootouders voel-
den en we leven met hen mee, soms 
al meezingend met bekende, oude 
deuntjes. 
De muzikanten van DeRuPeL bren-
gen authentieke traditie in een he-
dendaags fris kleedje met daarnaast 
ook eigen nummers.  Er zullen ver-
schillende optredens plaatsvinden, 
telkens van 20 minuten.

t Fototentoonstelling – Over 
de grenzen van Hemiksem , de 
waterlopen

t In het wiel van Eddy Merckx

Onder begeleiding van een ex-

Erfgoeddag: ‘Grenzeloos’
profwielrenner ondernemen we een 
recreatieve fietstocht. Onderweg 
worden verhalen verteld over wie-
lerhelden uit de Rupelstreek en dat 
zijn er heel wat: Roger Ilegems, 
George Pintens, Willy ‘Rupske’ Lau-
wers, René Dillen, e.a. Insteek van 
de tocht is hun link met de meest 
bekende Flandrien, Eddy Merckx.

Al gaat de tocht over profwielrenners 
en wordt deze begeleid door een ex-
profwielrenner, het gaat wel degelijk 
om zondagsrecreatie: 15 tot 20 km 
op 2,5 uur tijd. Gelieve je eigen fiets 

GEMEENTE

(stads- of koersfiets) mee te bren-
gen. Start om 14 uur aan de ingang 
van Heemmuseum ‘Ontrent den Ho-
ver’. Vooraf inschrijven wordt warm 
aanbevolen. De tocht is niet geschikt 
voor kinderen onder de 12 jaar. 

Praktisch:

Locatie: Heemmuseum ‘Ontrent 
den Hover’, 
Sint-Bernardusabdij 4, Hemiksem
Tijdstip: 10 tot 18 uur
Deelname is gratis
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De Intercommunale voor Medi-
co-Sociale Instellingen van de 
Rupelstreek (IMSIR) richt in 
samenspraak met de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling (VDAB) een cursus voor 
verzorgenden in. 

Kandidaten die de cursus met 
succes beëindigen, krijgen een 
bekwaamheidsattest van verzor-
gende. Met dit diploma kan je in 
alle Vlaamse diensten gezinszorg 
werken bij bejaarden en gezinnen 
thuis. Er wordt 5 dagen per week 
les gegeven te Boom. De theorie 
omvat 600 lesuren. Tevens is er 
een stage van 608 uren.

Aansluitend op de opleiding verzor-
gende, wordt de module zorgkun-
dige van 120 uren georganiseerd. 
Met een bekwaamheidsattest 
zorgkundige kan je eveneens aan 

GortesOpleiding verzorgende/zorgkundige
de slag in een woon- en zorgcen-
trum en/of in een rust- en verzor-
gingstehuis.

Er is geen inschrijvingsgeld en de 
cursussen worden gratis verstrekt. 
De opleiding loopt vanaf 22 april 
2014 tot maart 2015. Je moet mi-
nimum 18 jaar en lichamelijk ge-
schikt zijn en de Nederlandse taal 
beheersen. Bovendien moet je sla-
gen in een selectieproef van IMSIR 
en VDAB.

Bijkomende inlichtingen:
IMSIR: 
Colonel Silvertopstraat 15 te Boom
Annemie Raes 
03 880 58 21 
opleiding@imsir.be
VDAB: 
J. Van Cleemputplein 4/00.1 
te Boom
 tel 03 880 86 60

GortesQuick win-project Callebeekbos
De Vlaamse Landmaatschappij keurde 
onlangs het project Callebeekbos goed en 
besloot 8.207,50 euro subsidie toe te ken-
nen aan dit project. 

Met behulp van de subsidie wil de gemeente het 
Callebeekbos, gelegen tussen de Callebeek- en 
Scheldestraat, opkuisen en omvormen tot een 
leuke plek. Het gaat hier om een zogenaamd 
‘quick win-project’ dat binnen de tijdspanne 
van een jaar gerealiseerd kan worden. 

Om het park op te kuisen zal de gemeente samenwerken met verenigingen, een aantal gemeentelijke 
adviesraden en bereidwillige inwoners. Ook via sociale tewerkstellingsbureaus gaan we op zoek naar hel-
pende handen.

In het bos komt er bovendien een educatieve zone. De invulling hiervan staat nog niet vast. De lokale 
basisscholen krijgen immers de kans om hier mee over na te denken. Naast de educatieve zone ligt een 
amfibiepoel die dreigt te verzanden. We pakken de verzanding aan en voorzien een steiger waarop kinde-
ren waterstalen kunnen nemen en de lokale fauna en flora kunnen bestuderen. 

De ingangen van het park zullen worden geaccentueerd en er komen ook educatieve borden, dit om de 
toegankelijkheid van het bos extra onder de aandacht te brengen.

Sluitingsdagen
t AC en Gemeentemagazijn
 - maandag 21 april 

t BKO ‘t Merelhofke
- maandag 21 april 

t Bibliotheek
- maandag 21 april

t Gemeentemagazijn
- maandag 21 april

Wegens de Paasvakantie gaat de 
volgende gemeenteraad een week 
later door dan gebruikelijk, name-
lijk op dinsdag 22 april. Om 20.00 
u. is iedereen welkom in de Raad-
zaal van het Administratief Cen-
trum in de Sint-Bernardusabdij.

Volgende 
gemeenteraad
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GortesMeimaand - milieumaand!
De mens leeft in de natuur en van de natuur. In de maand mei biedt de milieuraad drie acti-
viteiten aan om dit verder te ontdekken: een doe-het-zelf actie, een filmavond en een bezoek 
aan een energieplantage.

t DE PRAKTISCHE MINIMOESTUIN: zelf potverse groenten kweken.
Zaterdag 3 mei – 10.00 u. tot 12.30 u. – binnenkoer Abdij Hemiksem

Een gemeenschappelijk initiatief van de Milieuraad van Hemiksem en de Minaraad van Schelle.

Eetbare planten kweken in bakken en potten. Lijkt het je wat? Steek dan mee de handen uit de mouwen! 
Ook jij kunt wel een potje met een eetbare plant kwijt op je balkon of terras, niet?
Wat kan je zo al kweken? Wat heb je er voor nodig? Hoeveel kost het en hoeveel tijd heb je nodig om te 
komen tot je eigen gezonde groenten? Een Velt-specialist helpt je op weg. Je gaat naar huis met een knap 
gevulde pot voor jou en voor je buur, vriend of familie.
De workshop bestaat uit een inleiding over algemeen pottentuinieren, over potgrond, voeding, verzorging, 
... Samen zaaien en pot met een gekweekt plantje mee naar huis te nemen.

Praktisch: Prijs: 2 euro
  Inschrijven:  voor zaterdag 26 april in de bibliotheek van Hemiksem
  Plaats voor 30 deelnemers
  Info:  Sven Van Gyseghem; Technische dienst Hemiksem;  tel 03 288 26 63

t FILMVERTONING – MORE THAN HONEY
Maandag 12 mei – 20.00 u. – Gemeentehuis Schelle

Een gemeenschappelijk initiatief van de Milieuraad van Hemiksem en 
de Minaraad van Schelle i.s.m. IveBiC Hemiksem-Schelle.

“Als de bijen uitsterven, zal vier jaar later ook de mens uitster-
ven” - Albert Einstein

Op 12 mei kan je komen kijken naar de intrigerende documentaire 
‘More than honey’. Regisseur Marcus Imhoof onderzoekt de verontrus-
tende bijensterfte op aarde en brengt hiervoor een bezoekje aan een 
traditionele imker in Zwitserland en een industriële imker in Amerika. 
Twee uitersten die op een zeer uiteenlopende manieren omgaan met 
bijen. Is de mens de reden van deze bijensterfte? Industrialisering 
wordt alsmaar groter en de gevolgen voor de natuur, de mens en de 
bijen kunnen groot zijn. Dat is waar deze film om draait: meer dan 
honing. Hoe groot is de invloed van de mens op de natuur en zal de na-
tuur zich verzetten? Op zoek naar antwoorden en verklaringen neemt 
Marcus Imhoof je in zijn documentaire mee op een fascinerende reis 
naar de betoverende wereld van de bijen.

De inleiding zal gegeven worden door Francis Mertens, voorzitter Minaraad Schelle. Na de film kan je ge-
nieten van een honinghapje en –drankje van de Sint Ambrosiusgilde uit Bornem.

Praktisch: Prijs: gratis
  Inschrijven:  voor 9 mei 2014 // cultuur@ivebic.be of 03 871 98 24 
  Maximum aantal deelnemers: 60 plaatsen
  Info:  www.ivebic.be



meer info op www.hemiksem.be

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

10Informatie 
april 2014

t Geleid bezoek aan de 
experimentele energie- 
plantage POPFULL in  
Lochristi. Zaterdag 17 mei 
(voormiddag)

Een initiatief van de Milieuraad 
van Hemiksem
“Als planten ophouden met fo-
tosynthese is een jaar later de 
mens dood” – algemene kennis.

Het omzetten van zonlicht in 
bruikbare energie door planten is 
de basis van het leven op aarde. 
Niet alleen onze voeding maar 
ook het grootste deel van ons  
energieverbruik, berust op die  
fotosynthese activiteit van plan-
ten. In de strijd tegen de op-
warming van de aarde heeft 
de industrie recent bio-ethanol 
en andere bio-brandstoffen op 
de markt gebracht. Die staan 
echter bloot aan kritiek om-
dat zij aangemaakt worden op  
basis van voedingsmiddelen.
De onderzoeksgroep Planten-
ecologie van de Universiteit  
Antwerpen onderzoekt al meerde-
re jaren of populieren een goed en 
haalbaar alternatief zijn als basis 
voor energieproductie en doet dit 
o.a. in een plantage in Lochristi.
De Milieuraad nodigt je uit om de 
proeftuin van de toekomst te be-
zoeken. We worden er rond geleid 
door Stefan Vanbeveren.

Praktisch:
Prijs: 3 euro
Inschrijven:  voor zaterdag 10 mei 
in de bibliotheek van Hemiksem, 
maximum aantal deelnemers: 30
Vertrek: om 9 uur, op de Gemeen-
teplaats, bezoek start om 10 uur 
en duurt 1 tot 1,5 uur.  
Bij vochtig weer voorzie je best 
regenjas en laarzen.
Info:  Sven Van Gyseghem;  
Technische dienst Hemiksem;   
tel 03 288 26 63

Gortes(vervolg)
 Week van 31 maart:

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 7 april:

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 14 april

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 21 april
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

 Week van 28 april

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, Plat- 
  aanlaan, Meidoornlaan, Gemeenteplaats, Jan Sanders- 
  laan en park
donderdag UNO-laan(pare zijde), Eikenlaan, Van Dijcklaan, Rode- 
  Kruisplein, Rubenslaan, Frans Blocklaan 

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

GortesPlanning* straatvegen april
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Zappos @ the movies
Op maandag 14 april 2014 zijn het weer de zappos @ the mo-
vies. Ook deze vakantie staan er weer enkele coole films op het 
programma! 
 
11 uur film 1: Ted en de schat van de mummie (vanaf 6 jaar)
13 uur film 2: Epic 
15 uur film 3: The Wolverine 
 
Voor 1 euro per film kan je jezelf neerploffen in de kussens en zitzak-
ken van onze cinemazaal (Raadzaal van het Administratief Centrum) 
en genieten van deze geweldige films. Iedereen is welkom en je kan 
gewoon aan de kassa betalen!

Van april tot november 2014 kunnen 50-plussers deelnemen 
aan verschillende seniorensportdagen binnen onze sportregio.
Doe mee met één of meerdere sportdagen, geheel volgens je 
eigen keuze. Wil je graag meer informatie? Wil je inschrijven 
voor een sportdag? Bel naar de gemeente waar de sportdag 
doorgaat. De sportdienst bezorgt je een specifieke folder. 

t dinsdag 29 april 2014: Aartselaar  T 03 870 50 30
t dinsdag 6 mei 2014: Rumst   T 03 888 07 83
t dinsdag 20 mei 2014: Willebroek  T 03 866 92 30
t donderdag 11 september 2014: Puurs T 03 890 76 20
t donderdag 18 september 2014: Bornem T 03 889 65 00
t dinsdag 7 oktober 2014: Sint-Amands T 052 33 64 13
t dinsdag 18 november 2014: Zwijndrecht T 03 250 49 74 

GortesSenioren sportdagen 2014

De Buitenspeeldag zet kin-
deren en jongeren aan om  
buiten te sporten en spelen in 
hun onmiddellijke woonomge-
ving. 

Dit jaar zal de vrijetijdsdienst 
buitenspeeldag in samenwer-
king  met de vrijetijdsdienst 
van Schelle georganiseerd 
worden in het Park te Schelle. 

Wat staat er allemaal op het pro-
gramma? Minigolf, boogschieten, 
springkastelen, klimmuren, be-
hendigheidsparcours, ... en nog 
veel meer. Tot dan!

Het werkwoord vervelen zal 
niet voorkomen in het woor-
denboek van 2014. Deze  
zomer gaat de vrijetijdsdienst 
er immers weer volop tegen-
aan. Dit jaar staat er niet al-
leen gedurende twee maanden 
speelpleinwerking op het pro-
gramma, maar er zullen ook 
enkele geweldige sportkam-
pen georganiseerd worden. 

De vrijetijdsdiensten van Hemik-
sem en Schelle zullen voor deze 
zomer samen enkele sportkampen 
organiseren. Van watergewenning 
voor kleuters tot een danskamp. 
Of van een tienerkamp tot een 
slagsportenkamp, er is voor elk 
wat wils! 

Ook de speelpleinwerking steken 
we in een nieuw jasje. Dit jaar zal 
de speelpleinwerking doorgaan in 
Depot Deluxe van maandag 30 
juni tot en met vrijdag 22 augus-
tus 2014. 

Een boekje met meer informa-
tie over onze speelpleinactivi-
teiten en de sportkampen zal  
verspreid worden via de scholen van  
Hemiksem. Ga je niet naar school 
in Hemiksem? Check dan regel-
matig de website of onze Face-
book-pagina want daar kan je het 
boekje ook digitaal terugvinden. 

De inschrijvingen gaan van start 
op maandag 12 mei 2014. Noteer 
deze datum alvast in je agen-
da indien je graag wenst in te 
schrijven voor een geweldige dag 
speelpleinen of een sportkamp. 
De plaatsen voor de sportkampen 
zijn beperkt, kom dus zeker de 
eerste week (12 mei) inschrijven 
bij de vrijetijdsdienst!

Sportkampen én 
Speelpleinwerking 
zomer 2014

GortesBuitenspeeldag 2 april 2014
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Op de woonbeurs kan je ook terecht voor meer informatie over 
toekomstige, private bouwprojecten. Volgende bouwheren hebben 
elk een stand waar je de mogelijkheid hebt om meer informatie te 
verkrijgen over woonprojecten: Anrico, Arcasa, Bostoen, Delabuilding,
Matexi, RSCO, Superhuis, Verelst, Versnel, Vooruitzicht.
Op deze beurs is er voor elk wat wils! Voor kinderen is er gepaste 
animatie met springkasteel en toezicht voorzien.

PRAKTISCH 
Locatie: Sporthal Schelle , Parklaan 1, 2627 Schelle
Tijdstip: 26 april 2014 van 10 tot 17 uur
Informatie: op de website van de gemeente of telefonisch bij 
het woonloket van de gemeente op het nummer 03 871 91  47
Toegang: gratis 
Organisatie: Gemeentebestuur Aartselaar, Hemiksem, 
Niel en Schelle

12Vrije tijd & Informatie
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Gortes

Gortes

Intergemeentelijke woonbeurs 

Fun to Run – Op naar de 10 km! 

Op 26 april 2014  van  10  tot 17 uur organiseren de  gemeenten Hemiksem, Aartselaar, Niel en 
Schelle een woonbeurs in de sporthal van de gemeente Schelle. Op de woonbeurs worden geïn-
teresseerden geïnformeerd over betaalbaar, duurzaam, levenslang en veilig wonen. Bezoekers 
kunnen informatie krijgen aan volgende infostanden: 

t ARRO: sociale koopwoningen en sociale leningen
t  De Ideale woning: sociale huurwoningen
t  De Sociale Bouwmaatschappij Schelle: sociale huurwoningen 
t  SVK Optrek: sociale huurwoningen sociaal verhuren van uw woning op de private huurmarkt 
t  OCMW’s van de deelnemende gemeenten
t  Infrax en Eandis:  informatie over premies
t  Landelijke Thuiszorg: valpreventie en woningaanpassing 
t  VIBE: gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen energie- en waterbesparing, ruimte gebruik  
 en gezonde bouwmaterialen
t  ECOHUIS Boom: energiezuinig bouwen en verbouwen 
t  LOGO Mechelen: een demonstratiehuis over gezond wonen met tips en oplossingen en een elektro 
 koffer die laat zien hoe u  uw gezondheid kan beschermen 
t  Politiezone Rupel: inbraakbeveiliging
t  Brandweer: de ROOKMOBIEL toont het nut van de CO-melders aan. 
t  Het woonloket van de 4 gemeenten om al uw andere vragen rond wonen te beantwoorden. 

Naast het bezoeken van tal van infostanden kan je op de woonbeurs ook voordrachten bijwonen. NEOS geeft 
enkele informatiesessies over ‘mijn huis mijn toekomst’. Zij geven tips om jouw woning aan te passen aan 
alle comfort en om zo lang mogelijk zelfstandig  thuis te wonen.

Vanaf dinsdag 8 april kan je 
aan het sportcentrum weer te-
recht voor de Fun to Run. 

Gedurende 10 weken werk je in 
groep aan je conditie: op dinsdag 
en donderdag kan je genieten van 
een begeleide loopsessie en één 

keer per week ga je individueel 
lopen. Deze lessenreeks richt zich 
op de meer ervaren loper die al 5 
km aan één stuk kan lopen.

Waar en wanneer: dinsdag en 
donderdag om 19.30 u. aan het 
sportcentrum van Hemiksem

Inschrijvingsprijs: €10

Contact en inschrijvingen: 
Vrijetijdsdienst
inge@hemiksem.be
03 288 26 58

Info rond premies, duurzaam wonen, sociale woningbouw en projecten 
voordrachten | workshops | nieuwbouwprojecten 
Meer info op de gemeentelijke websites en infobladen 

V.u.: Rob Mennes, p/a Gemeentehuis, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
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Uw Vastgoedmakelaar

www.arcasa.be
T 03 877 70 70

AARTSELAAR


