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Communicatie en BIN

Luc Bouckaert
Burgemeester

In de snel evoluerende wereld van de communicatie betekent 
stilstaan zoveel als (razendsnel) achteruitgaan. E-mail, gsm 
en sms of sociale media volgden elkaar de laatste jaren in 
hoog tempo op als nieuwe communicatiemiddelen. 

De gemeente Hemiksem blijft niet achter en is in sneltreinvaart bezig 
met het aanpassen van bestaande en introduceren van nieuwe  com-
municatiekanalen. 
Heel wat inwoners hebben het ongetwijfeld al gemerkt, maar sinds 
enkele weken is de gemeente ook actief op de sociale media. Zowel 
op Facebook als Twitter trachten we op een nieuwe manier snel met 
onze inwoners te communiceren. 

De Facebook-pagina ‘gemeente Hemiksem’ wil en kan in geen geval 
de meldingskaart vervangen. De gemeente wil door gebruik te ma-
ken van de sociale media enkel nog directer onze inwoners informe-
ren over wat er reilt en zeilt. 

Heb je vragen, problemen of opmerkingen, dan is en blijft de mel-
dingskaart op onze website www.hemiksem.be dé manier om dit aan 
ons door te geven. Meldingen worden van erg nabij opgevolgd en 
zonder omwegen meteen aan de betrokken dienst voorgelegd. 

Na het nieuwe stratenplan en de introductie van sociale media als 
communicatiekanaal, volgt er binnenkort ook een handige, nieuwe 
gemeentegids. Bovendien wordt er momenteel achter de schermen 
gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website en tegelijk steken 
we ook de bestaande elektronische nieuwsbrief in een nieuw jas-
je! Zo willen we onze inwoners zo goed mogelijk blijven informeren 
over onze gemeente. Nog geen abonnement op onze elektronische 
nieuwsbrief? Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar in-
formatie@hemiksem.be met als onderwerp “nieuwsbrief Hemiksem”.
Uiteraard blijft ook ons gemeenteblad boordevol nuttige informatie 
maandelijks in jullie brievenbus vallen. 

Buurt Informatie Netwerk (BIN)
Op pagina 10 lees je hoe het kersverse BIN Bloemenwijk meteen 
haar deugdelijkheid bewees. Er is ook een tweede netwerk in oprich-
ting, namelijk het BIN Zelfstandigen. Heb je interesse om ook in jouw 
wijk een BIN op te richten? Neem dan contact op met commissaris 
Koen Eggers via BIN@politiezonerupel.be of 03 443 09 00.
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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 
Dinsdag 25 maart 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     
09.00 u.- 12.00 u./18.00 u. -19.30 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 & Informatie   

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

12-12-2013 - Jonathan Amelinckx, zoon van Marta 
Gratkowska en Kurt Amelinckx

12-01-2014 - Marie Van Hoof, dochter van Priscilla 
Illegems en Jens Van Hoof

13-01-2014 - Ruslan Akiyev, zoon van Elita Bokova  
en Lecha Akiyev

16-01-2014 - Jule De Schepper, zoon van Vicky 
Nowé en Ilya De Schepper

20-01-2014 - Cheriano Abeloos, zoon van Melissa  
Van Zegbroeck en Yoeri Abeloos

21-01-2014 - Lyano Dierckx, zoon van Katya 
Dierckx

31-01-2014 - Yenthe Appelen, dochter van Tessa 
Van de Poel en Steven Appelen

02-02-2014 - Saartje De Deckker, dochter van 
Gwenn Troukens en Peter De Deckker

Geboortes

GeboortesOverlijdens

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

Ghislaine Le Bruyn, 
echtgenote van Johnny Dils
   °06-04-1957, +21-01-2014

Sylvain Keirsmaekers, 
gehuwd met Jeanne Biscop
   °15-11-1932, +31-01-2014

Filomena Verbruggen,
weduwe van François Van Goethem    
   °31-07-1935, +04-02-2014

Robert Noens,
weduwnaar van Rosa Pierar     
  °25-04-1928, +06-02-2014

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Ludo De Corte en Francine Loquet        03-03-1989

    
t50 jaar getrouwd

Anna Van Son en Guido Leemans          07-03-1964

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over 
een stijgende problematiek rond de vos. Steeds 
meer klachten betreffende schade aan pluim-
vee worden geregistreerd. 

Misschien sloop de vos ook bij jouw al eens het kip-
penhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen 
Hemiksem op te volgen en een beter inzicht te krij-
gen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in 
samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaan-
deren een meldpunt waarop je elk schadegeval kan 
noteren. Via de website www.hvv.be kan je naar het 
meldingsformulier gaan. (HVV - vossenschade). 

Door het formulier in te vullen draag je als burger 
bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang 
van de vossen- en marterproblematiek. Belangrijke 
informatie die een eerste stap naar een oplossing 
kan betekenen!

Hubert Laureyssens,
echtgenoot van Leontina Meyers   
    °12-04-1932, +07-02-
2014 Eugeen Nauwelaert,
weduwnaar van Grieta Talboom    
   °26-08-1929, +08-02-2014

Clementina Van Campenhout,
weduwe van Emiel De Grauw    
   °03-07-1929, +11-02-2014

Eduard De Souter,
weduwnaar van Elisabeth Van Nuffel   
   °15-03-1925, +12-02-2014

Anna Seghers,
weduwe van Frans Van Hoofstat    
  °14-03-1935, +12-02-2014

Meldpunt vossen- en 
marterschade
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tWeek van 3 maart:
 zone noord

Ketinglei, K. De Backerstraat,  
Lindelei tot aan de spoorweg,   
Notelaarstraat, Monnikenhoflaan, 
Hoofdboslaan, Asterlaan, Tul-
penlaan, Groenenhoekweg, Koe-
koekweg, Valkenisseweg, Mast-
bosweg, Leemweg, Moerelei, 
Azaleaweg, Begoniaweg, Irisweg, 
Krokusweg, Varenstraat, Heilig-
straat, Landbouwweg, Tuitboslei,                            
Fr. Huysmans-laan, J. De Groof-
laan, E. Van Nuffellaan, Wijnge-
lagweg, Strepeweg, Halfbunder-

Ophalen snoeiafval
t Het afval mag een door-
snede hebben van maximum 
twaalf cm en moet samenge-
bonden worden met koord.  
Het maximale volume is 1,5m3

t Snoeiafval dat dikker is of 
samengebonden is met ander 
materiaal zoals ijzerdraad zal 
niet meegenomen worden. Ook 
boomstronken zijn uit den boze.

t Wanneer het snoeiafval niet 
voor 8.00 u. buiten staat , kan er 
niet gegarandeerd worden dat uw 
snoeiafval wordt opgehaald. 

Hoe kan ik huwen?
Ben je van plan met je part-
ner in het huwelijksbootje 
te stappen maar weet je niet 
wat je hiervoor moet doen? 
Lees dan volgende uitleg.

Aangifte van een huwelijk 
De benodigde documenten zo-
als geboorteakte, woonstbewijs, 
echtscheidingsakte e.d. worden 
aangevraagd door de dienst Bur-
gerlijke stand. 

Documenten, opgemaakt in het 
buitenland, moeten door de 
betrokkene(n) zelf worden aan-
gevraagd.   

Nadat wij het huwelijksdossier 
hebben samengesteld, nodigen 
we beide partners uit om per-
soonlijk huwelijksaangifte te 
doen.  

De huwelijksaangifte dient om 
praktische redenen ten laatste 3 
maanden voor de huwelijksda-
tum te gebeuren.

Huwelijksplechtigheid
Huwen in Hemiksem kan tijdens 

de diensturen, op vrijdagnamid-
dag of op zaterdag tussen 10.00 
u. en 13.00 u. De kosten voor 
het huwelijk bedragen € 25.

Vastleggen van de datum en uur 
van je huwelijk kan door contact 
op te nemen met de dienst Bur-
gerzaken.

Het huwelijk kan voltrokken wor-
den ten vroegste 15 dagen en 
ten laatste 6 maanden na de hu-
welijksaangifte.

Vereiste documenten:

t beide identiteitskaarten
t kopie van de identiteitskaart 
van de 2 getuigen (min.18 jaar)
t eventueel attest van notaris 
betreffende huwelijkscontract

Gegevens mee te delen bij de 
aangifte:

t ouders nog in leven: geboor-
tedatum en woonplaats (ge-
meente)
t bij overlijden van de ouders: 
overlijdensdatum en -plaats

t Restafval, PMD en GFT+
- woensdag 5 maart
- woensdag 19 maart

t Papier en karton
- vrijdag 21 maart

Leefmilieu

De volgende gemeenteraad gaat 
door op dinsdag 18 maart om 
20.00 u. in de Raadzaal van het 
Administratief Centrum in de Sint-
Bernardusabdij. Iedereen is wel-
kom om de zitting bij te wonen.

Volgende 
gemeenteraad

De afgelopen weken kregen we 
enkele stormen te verwerken. 

Om te vermijden dat bij sterke 
wind de straten vol papier en kar-
ton komen te liggen doen we een 
oproep aan alle inwoners: Plak of 
bind het papier en karton goed bij 
elkaar. Op die manier blijft alles 
netjes samen!

 

Papierophaling

weg, Joseph Roelantslaan, Jan 
Van der Aalaan, Rietweg, Lelie-
laan, Emiel Creadolaan

tWeek van 10 maart:
 zone west

Alle straten gelegen tussen de 
Schelde en de spoorweg. 

Richtlijnen:

t Plaats het snoeiafval op maan-
dag voor 8.00 u. aan de straat-
kant.
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Informatie 

De mammobiel is een 
bus die speciaal ontwor-
pen is voor het maken 
van een mammografie 
(röntgenfoto van de bor-
sten). De mammobiel is 
reeds 20 jaar actief in 
gemeenten waar geen 
vaste mammografische 
eenheid gevestigd is. 

Wie mag naar de  
mammobiel? 
Alle vrouwen van 50 tot 
en met 69 jaar: vanaf 
het jaar waarin zij 50  
worden tot en met het jaar 
waarin zij 69 jaar worden. 
Deze vrouwen krijgen een 
persoonlijke, schriftelijke  
uitnodiging van het  
Centrum voor kankerop-
sporing. 

Het bevolkingsonderzoek 
richt zich tot vrouwen zon-
der klachten. Deelnemen 
is niet aangewezen voor: 
- vrouwen in behandeling 
voor borstkanker; tot 10 
jaar na diagnose
- vrouwen met klachten 
die kunnen wijzen op borstklier-
aandoeningen 
- vrouwen met een verhoogd  
risico op borstkanker

Deze vrouwen dienen opgevolgd 
te worden door hun arts. 

Hoe maak ik een afspraak? 
Op de uitnodigingsbrief staat 
een afspraak vermeld. Indien 
dit niet past kan je via het gratis  
nummer 0800 60 160 de  
afspraak wijzigen. 

De screening is om de 2 jaar  
gratis voor wie aangesloten is bij 
een Belgisch ziekenfonds. Dus 
enkel vrouwen die de voorbije 2  

jaar geen gratis borstkanker- 
onderzoek lieten doen, ontvangen 
een uitnodiging. Het onderzoek 
is niet verplicht maar wordt wel 
aanbevolen. 

Hoe verloopt het onderzoek? 
Na registratie mogen de  
vrouwen in de kleedkamer hun 
bovenlichaam vrij maken. Draag 
dus best tweedelige kledij en  
gebruik geen bodylotions of  
deodorant. De mammografie  
gebeurt in de onderzoeksruimte 
door vrouwelijke verpleeg-kun-
digen. Zij leggen uit wat het 
onderzoek inhoudt. Tijdens de 
mammografie ga je voor een 
röntgenapparaat staan. Een 
verpleegkundige legt de borst 
op een steunplaat, waarna de 

borst zo plat mogelijk 
wordt aangedrukt door 
een compressieplaat. 
Van elke borst worden 
dan 2 foto’s gemaakt. 
De foto’s worden 
door twee radiologen  
beoordeeld op het  
Centrum voor kanker-
opsporing.  Vrouwen en 
hun arts ontvangen na 
ongeveer 3 weken het  
resultaat per brief. 

Waarom is vroeg- 
tijdige opsporing van 
borstkanker belang-
rijk? 
Borstkanker is de 
meest voorkomende 
kanker bij vrouwen in 
Vlaanderen. Als borst-
kanker in een vroeg 
stadium ontdekt wordt, 
bestaat er een veel  
hogere kans op  
genezing en is het  
bovendien vaak niet 
nodig een totale 
borstamputatie uit te  
voeren. 

Voor meer informatie kan je 
terecht bij: 
- Huisarts of gynaecoloog 
- Centrum voor kankeropspo-
ring op het gratis nummer 
0800 60 160 of op de website: 
 www.bevolkingsonderzoek.be 

De mammobiel komt toe in 
Hemiksem (Rode Kruisplein) 
op 27 maart. In de namiddag 
starten de onderzoeken en 
vanaf dan kan je elke werk-
dag tussen 08.30 u. en 19.00 
u. terecht in de mammobiel. 
Dit t.e.m. 4 april waarna de 
mammobiel opnieuw naar 
een andere gemeente ver-
huist. 

De mammobiel komt naar Hemiksem
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Cultuur 

Vanaf 1 maart 2014 zal de  
cultuurdienst haar avond 
opening op dinsdag stop-  
zetten. 

Je kan wel nog terecht elke voor-
middag van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.30 u. en 12.00 
u. op de cultuurdienst in het  
gemeentehuis van Schelle (Fabio-
lalaan 55).

Voor tickets en reservaties voor 
activiteiten kan je ook ’s avonds 
terecht in de bibliotheek van He-
miksem (Heuvelstraat 111 – 117). 
Maandag, dinsdag en donderdag 
van 16 tot 20 uur. Woensdag van 
10 tot 12 en van 13  tot 20 uur. 
Vrijdag van 13  tot 17 uur en za-
terdag van 10  tot 12.

Zapposdagen: Reis 
rond de wereld in 
de bibliotheek

Aanpassing 
openingsuren 
cultuurdienst

Met de Gopress kiosk kan je 
de dag- en weekbladen van 
de laatste zeven publicatie-
dagen digitaal via een visueel  
aantrekkelijke online  
krantenkiosk lezen in de bib. 

Deze publicaties kunnen  
enkel binnen de muren van de bib  
gelezen worden. Je kan Gopress 
Kiosk raadplegen op de pc’s van 
de bib of met jouw eigen toestel 
via het draadloos netwerk van de  
bibliotheek.

Het Gopress Krantenarchief 
geeft een doorzoekbaar digitaal  
archief van krantenartikelen. In 
de bib wordt dit aangeboden op 
de pc’s van de bib of op een eigen  
toestel. Leden kunnen het ar-
chief ook thuis raadplegen.   

Nieuwe artikels vind je twee pu-
blicatiedagen na verschijning au-
tomatisch in het archief.  Artikels 
lezen van thuis uit kan enkel als 
je aangemeld bent met een ‘Mijn 
bibliotheek’ - profiel.

Gopress Kiosk en Krantenarchief
Lijst van raadpleegbare  
publicaties:

t De Morgen (vanaf juli 1998) 
t Het Laatste Nieuws (juli 1999) 
t De Tijd (januari 1998) 
t Gazet van Antwerpen (januari     
     1996)
t Het Belang van Limburg 
     (januari 1993)
t Het Nieuwsblad (juli 1998) 
t De Standaard (juli 1998) 
t Metro (NL – FR) (2001) 
t Persagentschap Belga (1995) 
t Trends (januari 1995) 
t Knack (januari 1995) 
t Le Vif/L’Express (FR) 
     (januari 1995) 
t Tendances (FR) (januari 1995) 
t Het Volk (januari 2000 tot 2008)
t De Krant van West-Vlaanderen     
     (januari 2005)
t Klasse (januari 1990)
t Wablieft (januari 1995)

Ben je klaar voor je eer-
ste, enige, echte reis rond 
de wereld in de bibliotheek? 

Ontdek verschillende culturen, 
gewoontes en gebruiken uit de 
hele wereld aan de hand van in-
teractieve opdrachten en spelle-
tjes! Op het einde knutselen we 
met onze verzamelde en gevon-
den zaken iets in elkaar, niemand 
gaat met lege handen naar huis.

Locatie:  In de bib
Tijdstip: 15 april 2014  
van 13.30 tot 16 uur
Toegang: € 2

Deze tentoonstelling wil de 
aandacht vestigen op de ver-
ontreiniging uit de vorige 
eeuw met de bekende kwa-
lijke gevolgen voor mens en 
dier. Maar wil tegelijk ook een 
positieve kant laten zien: de 
prachtige kleuren die de ver-
vuilde rivier ons kan geven. 

30 gedreven Vlaamse keramis-
ten kleuren hun keramische wer-
ken met Scheldeslib. De expo 
wordt verder nog bijgekleurd 
door de samenwerking met de 
keramiekafdeling van de Boomse  

Tentoonstelling: De Schelde kleurt in 
Schelle

Academie, foto’s van Anders 23 
en een aquarellist.

Praktisch

Locatie: Gemeentehuis Schelle, 
Fabiolalaan 55, Schelle 
Tijdstip: 15, 16, 22 en 23 maart 
2014, telkens van 14 tot 18 uur 
Toegang: gratis

Info: bibliotheek of cultuurdienst  
Els Janssens:  
janssensels9@hotmail.com,  
03 877 28 12, 
0472 65 44 19
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Cultuur

Dit jaar loopt de Jeugdboe-
kenweek van 15 tot 30 maart 
2014. Op woensdag 26 maart 
is het dan ook weer ‘Feest in 
de bib!’.  

Theater Foesiemauw brengt de 
interactieve voorstelling ‘Wolf’, 
een vrolijke sprookjesvoorstelling 
waarin poppenspeelster Ann kin-
deren van 5 tot 8 jaar uitnodigt 
om mee te spelen. 

Na afloop van de voorstelling zijn 
er pannenkoeken!

Heb je zin om mee te spelen? 

Schrijf je dan snel in voor dit su-
pertoffe meespeeltheater! We zijn 
nog op zoek naar jonge acteurs 
van 5 tot 8! Iedereen doet mee in 
dit stuk!

26 maart 2014 -15 uur
Prijs: € 2 
Bibliotheekbalie@ivebic.be  
03 288 27 40

Feest in de bib 
met ‘Wolf’

Al enkele jaren vindt er in 
Vlaanderen een Digitale Week 
plaats. Ook IveBiC speelt in op 
dit initiatief waarbij veel or-
ganisaties samenwerken om 
kwaliteitsvol gebruik van com-
puter en internet te promoten. 

t Hoe vind ik iets terug?
In de bib zijn er veel verschil-
lende soorten materialen (boe-
ken, cd’s, cd-rom’s, daisyboeken, 
dvd’s, fundels, luisterboeken,  
puzzels en wii) aanwezig. Tegen een  
kleine vergoeding  kunnen er ook  
materialen geleend worden die in 
andere bibliotheken verkrijgbaar 
zijn. Soms is het niet altijd even 
duidelijk wat er in de bib te vinden 
is. Een hulpmiddel bij het zoeken 
in de collectie (en daarbuiten) is 
de geautomatiseerde catalogus. 

Tijdens de Digitale Week orga-
niseert de bib een infosessie om 
beter en gerichter te leren zoeken 
in de Provinciale en plaatselijke 
catalogus en om de materialen 
daarna ook terug te vinden.Er 
wordt ook aandacht besteed aan 
‘Mijn bibliotheek’, waarmee je zelf 
uitleenperiodes kunt verlengen of 
materialen kunt reserveren,…

22 april 2014 - 14 uur
Gratis, maar wel vooraf in-
schrijven a.u.b.

t Fundels
Fundels zijn prentenboeken die 
in een geanimeerde versie op de 
computer vertoond worden. Om 
de Fundels te kunnen gebruiken, 
is er een Fundel-lezer nodig, die de  
bibliotheek ter beschikking stelt. 
De eerste keer dat men een Fun-
del wil bekijken op de eigen com-
puter moet het programma ge-
download worden. Daarna wordt 
de Fundel geïnstalleerd. Vervol-
gens kan het boek via de Fundel-
sticker en het leestoestel op de 

Digitale week 2014 in de bib
computer bekeken worden. Er zijn     
handleidingen verkrijgbaar maar 
om de koudwatervrees bij ouders, 
grootouders en andere opvoeders 
weg te nemen, organiseert de bib 
een oefensessie die tegelijk een 
leuke kijksessie is voor kleuters.

23 april 2014 van 14 tot 16.30 u.
Gratis, maar wel vooraf in-
schrijven a.u.b.

t Lezing over smartphones
Als de batterij van je gsm ver-
sleten is, koop je dan een nieuwe 
gsm of koop je een smartphone? 
Tijdens deze voordracht worden 
de meest courante functies van 
smartphones uitgelegd. Met een 
smartphone kan je even goed bel-
len als met een gsm, maar het is 
iets anders: er zijn geen toetsen 
meer maar een aanraakscherm. 

Maar je kan even goed een num-
mer ingeven, contacten invoeren 
en opbellen en sms’jes ontvangen 
en verzenden. Er zijn geen menu’s 
meer zoals in een gsm en geen 
toetsen met functies die continu 
veranderen. Een naam of een 
tekst invoeren is zeker gemak-
kelijker op het aanraakscherm en 
beter leesbaar.

Naast telefoneren en sms’en kan 
je natuurlijk ook foto’s nemen, je 
agenda bijhouden, op het internet 
gaan, e-mailen en nog veel meer. 
Ook apps downloaden en instal-
leren is vrij simpel. Voorkennis 
is absoluut niet vereist. Er wordt 
verder ook niet geoefend met 
een smartphone, je moet dus nog 
geen smartphone hebben om aan 
deze lezing wat te hebben.

Een voordracht tijdens de Digitale 
Week, door Seniornet.

24 april 2014 - van 14 tot 16.30 u.
Prijs: € 2

Vanaf 1 januari 2014 zal de bib 
op vrijdag open zijn van 13 uur 
tot 17 uur.
 
t Maandag: 16 – 20 uur
t Dinsdag: 16 – 20 uur
t Woensdag: 10 – 12 uur 
                   & 13 – 20 uur
t Donderdag 16 – 20 uur
t Vrijdag: 13 – 17 uur
t Zaterdag: 10 – 12 uur

Aanpassing 
openingsuren bib
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Iedereen heeft recht op een 
goede en betaalbare woning. 
Huisvesting is echter niet al-
tijd goedkoop. Bovendien is 
het door omstandigheden  
vaak niet eenvoudig om on-
middellijk een degelijke en 
geschikte woning te vinden. 

Mensen die moeilijkheden hebben 
om een woning te vinden, kunnen 
nu ook terecht bij het OCMW voor 
een gemeubelde kamer. 

Het OCMW van Hemiksem be-
schikt nu over een beperkt aan-
tal gemeubelde kamers. Deze 
kamers zijn geschikt voor 
een alleenstaande persoon.  

Een gemeenschappelijke woon-

GortesWonen bij het OCMW Hemiksem
kamer met keuken en badkamer 
staan ter beschikking. De maan-
delijkse kostprijs voor deze dienst-
verlening komt op € 400 waarbij 
gas, elektriciteit en water inbegre-
pen zijn. 

Mensen die nood hebben aan huis-
vesting kunnen voor bijkomende 
inlichtingen langskomen bij  de so-
ciale dienst van het OCMW: 

Sofie Van den heuvel 
Tel: 03 871 91 06 
sofie.van.den.
heuvel@ocmwhemiksem.be

Bouwerijstraat 50, 
op dinsdag en vrijdag van 
09.00 u. – 11.00 u.

GortesDe legende van Mexico ‘86 ontrafeld
Zaterdag 22 maart - De legende van Mexico ’86 ontrafeld. (Met de ogen dicht)

Centraal in deze voorstelling staat het verhaal 
van de Rode Duivels: de huidige, talentvolle ge-
neratie en de gouden, succesvolle generatie van 
1986. De legende van Mexico wordt helemaal in 
een nieuw jasje gestoken.

Strafschopnemer Leo Van Der Elst en sportjournalist 
Ruben Van Gucht brengen met deze voorstelling het 
verhaal van de Rode Duivels. Zij blikken terug op de 
‘gouden generatie’ die meedeed aan het WK van 1986 
in Mexico, met voorsprong de meest glorierijke peri-
ode in het Belgische voetbal. Maar zij kijken ook naar 
de huidige, talentvolle generatie, die opnieuw mee-
doen aan een groot tornooi en ook daar een grootse 
prestatie hopen neer te zetten. 

Deze voorstelling is dus niet enkel geschikt voor wie het succesverhaal in 1986 bewust heeft meegemaakt. 
Ook de huidige voetbalfans worden op hun wenken bediend door de link met de prestaties van de huidige 
Rode Duivels. Kortom: een verhaal van ups en downs, met veel anekdotes en nooit vertelde verhalen.
Regie: Stijn Meuris

Praktisch:
Locatie: Sportcafé, Kapelstraat 140, 2627 Schelle
Tijdstip: 20.00 u.
Toegang : Voorverkoop: € 10 \ € 8 (-26 j) ; Kassa: € 12

GortesRupelkransje
12 maart -  Paasboomversie-
ring

Vergeet de wintermaanden en 
maak alvast je woning lenteklaar 
met een originele paasboom in 
de woonkamer. Om al helemaal 
in lentesfeer te komen begin je 
dit jaar ruim op tijd aan de zelf-
gemaakte decoratie. We maken 
3 verschillende versieringen met 
stof, vilt, kralen en haakkatoen. 
(3 vogels, 3 paasklokken en een 
eierslinger)

Praktisch:
In de bib van 19.30 u. - 22.00 u.
Deelnameprijs: € 10 / € 8  
(inwoners van Schelle/Hemik-
sem) + € 5 (materiaal)



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

9 Informatie
maart 2014

Week van 3 maart:

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 10 maart:

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 17 maart

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 24 maart

maandag UNO-laan (onpare zijde), Kerkstraat en begraafplaats,  
  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 

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

GortesRechtstreeks 
toegankelijke 
hulp

Heb jij vragen rond de (ver-
moedelijke) beperking van 
jouw kind, leerling, cliënt, 
patiënt,…? Rechtstreeks Toe-
gankelijke Hulp biedt een ant-
woord op deze vragen! 
 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
(RTH) voor minderjarigen is een 
nieuw aanbod voor gezinnen maar 
ook voor reguliere diensten (zoals 
een school, kinderopvang, mu-
tualiteit, huisarts, jeugdvereni-
ging,…)  die vragen hebben rond 
de ondersteuning van kinderen 
en jongeren met een (vermoeden 
van) beperking. 
 
Gezinnen met een kind met een 
(vermoeden van) beperking kun-
nen bij RTH terecht voor begelei-
ding en dag- of nachtopvang. 

Diensten en organisaties kunnen 
daarnaast beroep doen op coa-
ching, informatie en advies vanuit 
RTH wanneer zij vragen hebben 
rond de ondersteuning van deze 
doelgroep.
 
Meer informatie? 
www.ritmica.be
Je kan ook steeds contact 
opnemen op het nummer
 03 460 11 50 of via mail: 
rth@ritmica.be

GortesGratis app: “Recycle!”
Bebat, Fost Plus en Recupel stelden een gratis webapp voor: “Recycle!”. De applicatie toont 
jouw ophaalkalender, wat er wel en niet in welke vuilniszak mag én kan je meldingen geven 
wanneer je precies welke vuilniszak moet buitenzetten. 

Het is jou vast ook al overkomen dat je vergeet het vuilnis buiten te zetten of dat je dacht dat ze restafval 
zouden komen ophalen, maar dat het uiteindelijk PMD bleek te zijn. De applicatie helpt bij het sorteren 
van afval, toont de weg naar de dichtstbijzijnde inzamelpunten en integreert de afvalkalender van jouw 
gemeente, inclusief handige meldingen. Meer info op www.hemiksem.be.

GortesPlanning straatvegen maart
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Gezocht: 
kandidaten 
sportraad

Wil je als sportverenging een in-
vloed hebben op het sportbeleid 
in de gemeente? Ben je een fana-
tiek sporter of een sportdeskundi-
ge en wil je jezelf engageren voor 
het sportleven in Hemiksem? 

Stel je dan kandidaat als lid van 
de sportraad! Contact:  
inge@hemiksem.be of 
03 288 26 58

GortesExpeditiedag - Voor echte avonturiers!
Sportregio Rivierenland ILV en de zapposdagen trekken erop uit!  
Op vrijdag 11 april trekken we samen naar Oudenaarde – The Out-
sider Vlaamse Ardennen. Is klimmen en klauteren jouw ding? Dan is 
deze uitdagende mix van avontuur zeker iets voor jou! Je kan voor de 
zapposdagen inschrijven vanaf 10 maart tot en met 14 maart. Meer 
informatie kan je in het artikel van de Zapposdagen op pagina 11 
vinden. 

Start to Run – Van 0 naar 5 km!  

Meer info volgt via de website van de vrijetijdsdienst: momenteel 
nog www.jeugddiensthemiksem.be, later wordt dit www.vrijetijds-
diensthemiksem.be.

Fun to Run – Op naar de 10 km! 

Vanaf dinsdag 8 april kan je aan het sportcentrum weer terecht 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 loopses-
sie 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 lo-
pen.  

Waar en wanneer Dinsdag en donderdag om 19.30 u. verzamelen  
   aan de tennisvelden van  het sportcentrum van  
   Hemiksem
Inschrijvingen €10 – start inschrijvingen op  maandag 10 maart
Contact  inge@hemiksem.be of 03 288 26 58

Op woensdag 12 februari werd 
in de late namiddag een ver-
dacht persoon opgemerkt aan 
de achterzijde van een woning 
in de Krokusweg. Hij werd be-
trapt en vluchtte. 

De BIN Bloemenwijk werd onmid-
dellijk in werking gezet: de meer 
dan 70 aangesloten leden in de 
wijk kregen binnen enkele minu-
ten een melding met persoons-
beschrijving van de verdachte. Er 
kwamen meerdere reacties van 
de BIN-leden op de initiële op-
roep. De patrouilles van de Poli-
tiezone Rupel kwamen ter plaatse 
en konden de verdachte vatten.

GortesStart to Run en Fun to Run

Verdachte gevat 
met behulp van 
BIN Bloemenwijk
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Buitenspeeldag 
2 april 2014

Cursus gemachtigd opzichter

Noteer woensdag 2 april al-
vast in je agenda want dan is 
het de Buitenspeeldag! 

De Buitenspeeldag zet kinderen 
en jongeren aan om buiten te 
sporten en spelen in hun onmid-
dellijke woonomgeving. Dit jaar 
zal de buitenspeeldag in samen-
werking  met de vrijetijdsdienst 
van Schelle georganiseerd wor-
den in het Park te Schelle. Check 
regelmatig onze site, meer infor-
matie volgt nog!  

De vrijetijdsdienst van Hemiksem organiseert opnieuw de cur-
sus gemachtigd opzichter. Er is altijd veel interesse van jeugd-
verenigingen voor deze cursus en we willen nu iedereen de 
kans geven  om deze cursus te volgen.

Op vrijdag 21 maart 2014 om 19.00u. zal de opleiding voor gemach-
tigd toezichter doorgaan in de raadzaal van het administratief cen-
trum. 
Iedereen die lid is van een vereniging in Hemiksem kan zich nog op-
geven en is van harte welkom op deze gratis vorming. 
 
Graag tijdig een seintje als je aanwezig wil zijn zodat wij voldoende 
materiaal kunnen voorzien! 

Info en inschrijven bij de vrijetijdsdienst: 03 288 26 57 of
ellen.huysmans@hemiksem.be

De vrijetijdsdienst kijkt al uit naar de paasvakantie want dan staan er weer een hoop  spette-
rende activiteiten op het goed gevulde programma! 

GrtesZapposdagen in de paasvakantie

t Maandag 7 april
Binnenspeeltuin “Den Deugeniet”
Vanaf 5 jaar - 8 euro

t Maandag 7 april & 
      Dinsdag 8 april
Tennisinitiatie 
10 t.e.m. 16 jaar 
25 euro voor 2 dagen 

t Dinsdag 8 april
Chinees koken!
Vanaf 6 t.e.m. 14 jaar - 3 euro

t Woensdag 9 april
Knutselen Steenrood
Vanaf 6 jaar - 3 euro per dag deel

t Woensdag 9 april & 
      Donderdag 10 april
Dansworkshop 
Vanaf 6 jaar 
20 euro voor 2 dagen 

t Donderdag 10 april
Pairi Daiza 
Vanaf 5 jaar - 23 euro

t Vrijdag 11 april 
Sportdag
vm: 5 t.e.m. 7 jaar 
nm: 8 t.e.m. 10 jaar 
3 euro 

t Vrijdag 11 april 
Expeditiedag Sportregio
11 t.e.m. 14 jaar - 35 euro 
(meer info pag. 10)

t Maandag 14 april 
@ the movies
11u: Ted & de schat van de mum-
mie (vanaf 6 jaar)
13u: Epic (vanaf 8 jaar)
15u: The Wolverine (vanaf 12 jaar)
1 euro per film

t Dinsdag 15 april
Recyclage knutselen (i.s.m. 
IveBiC)
Vanaf 10 jaar - 2 euro

t Dinsdag 15 april
Reis rond de wereld in de bib 
(ism IveBiC)
Vanaf 6 t.e.m. 10 jaar - 2 euro

t Woensdag 16 april
Bobbejaanland 
Vanaf 5 jaar - 21 euro

t Donderdag 17 april
Lang leve de tv!
Vanaf 9 jaar - 10 euro

t Vrijdag 18 april
Bedrijfsbezoek Coca Cola
Vanaf 12 jaar - 1 euro

t Vrijdag 18 april
Aquatopia
Vanaf 6 t.e. m. 12 jaar - 10 euro

De inschrijvingen voor de zap-
posactiviteiten van de paasva-
kantie starten op maandag 10 
maart om 9 uur. Dit kan via mail 
of je kan naar de vrijetijdsdienst 
komen. 

De boekjes werden reeds via 
de scholen verspreid. Ga je niet 
in Hemiksem naar school, dan 
kan je het boekje terugvinden 
en downloaden op onze website 
www.jeugddiensthemiksem.be. 
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Op de woonbeurs kan je ook terecht voor 
meer informatie over toekomstige, private 
bouwprojecten. Volgende bouwheren heb-
ben elk een stand waar je de mogelijkheid 
hebt om meer informatie te verkrijgen over 
woonprojecten: 

Anrico, Arcasa, Bostoen, Delabuilding, Ma-
texi, RSCO, Superhuis, Verelst, Versnel, 
Vooruitzicht.

Op deze beurs is er voor elk wat wils! Voor 
kinderen is er gepaste animatie met spring-
kasteel 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 ge-
meente of telefonisch bij het woonlo-
ket van de gemeente op het nummer 
03 871 91  47
Toegang: gratis 
Organisatie: Gemeentebestuur Aarts-
elaar, Hemiksem, Niel en Schelle

12Informatie
maart 2014

GortesIntergemeentelijke woonbeurs 
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.

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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