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Herdenking

Luc Bouckaert
Burgemeester

November is traditiegetrouw de herdenkingsmaand bij uit-
stek. Allerheiligen, Allerzielen, Wapenstilstand, de herden-
king van onze overledenen volgen zich snel op. Nu het precies 
100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, ligt de 
nadruk vaak op het herdenken van slachtoffers uit de ‘Groote 
Oorlog’. 

Op dinsdag 11 november worden ook in Hemiksem de slachtoffers 
uit beide wereldoorlogen herdacht. De herdenking start om 10.30 u. 
met een viering in de Sint-Niklaaskerk en eindigt om 11.30 u. op de 
begraafplaats aan de Kerkstraat. Alle inwoners zijn welkom op deze 
plechtigheden.

Tijdens een bezoek aan het kerkhof zal je merken dat de ontgraving 
van park A van de begraafplaats dichterbij komt. Komend voorjaar 
gaan de eigenlijke werken van start. De gemeente neemt de nodige 
maatregelen om de ontgraving respectvol en buiten het zicht van 
bezoekers te laten doorgaan. Na de werken zal er ook een gedenk-
steen worden voorzien ter nagedachtenis van de mensen die hier hun 
laatste rustplaats hadden. 

Huldiging sportlaureaten
Op vrijdagavond 28 november huldigen het gemeentebestuur en de 
Sportraad van Hemiksem de sportievelingen die het voorbije jaar 
een titel behaalden. Sportclubs of individuele sporters die hiervoor 
een kandidatuur indienden ontvangen begin november een officiële 
uitnodiging. 

Ereburgerschap
Sinds kort kan de gemeenteraad van Hemiksem onder bepaalde 
voorwaarden ereburgers benoemen. Tijdens de huldiging van de 
sportlaureaten wordt op voordracht van de Sportraad het ereburger-
schap toegekend aan Ingrid Verbruggen (17 maal Belgisch kampioen 
atletiek) en Roger Ilegems (Olympisch kampioen individuele punten-
koers) wegens hun sportieve prestaties begin jaren ‘80. 
 
Van 24-11 tot en met 05-12 gaat in de gang op de eerste verdie-
ping van het Administratief centrum een tentoonstelling door over de 
prestaties van beide kampioenen. 

Ken je wijkinspecteur
In Hemiksem zijn er sinds kort twee nieuwe wijkinspecteurs actief. 
In het kader van de actie ‘Ken je wijkinspecteur’ mag je de komende 
dagen een bezoekje verwachten van jouw wijkinspecteur. 
Doel is is om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking tus-
sen politie en inwoners verder te optimaliseren.  
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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 november tussen 
18.00 u. en 19.00 u. of na af-
spraak.
Luc Bouckaert: politie, brand-
weer, informatie & communicatie
tel:                        0496 50 62 82

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

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

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

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

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

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

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

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

tBrandweer
Dringend  100
Niet dringend 03 288 27 27

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

DRINGEND           101
Openingsuren (*)
maandag - vrijdag    
09.00 u.- 12.00 u.
dinsdag     
18.00 u. -19.30 u.
woensdag
14.00 u. - 16.00 u. 

tGemeentemagazijn
Georges Gilliotstraat 50
Algemeen nummer  03 288 27 20
Faxnummer 03 288 27 00
Openingsuren
maandag tot donderdag: 
12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag: 08.00 u. - 12.00 u.

tContainerpark (*)
Algemeen nummer  03 877 02 29
Zondag en maandag gesloten
Di.-woe.-don. 
13.30 u. - 17.30 u. 
Vrijdag-zaterdag 
09.00 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 16.00 u.

tIVEBIC Hemiksem-Schelle
Heuvelstraat 111-117
bibliotheek   
03 288 27 40
cultuurdienst
03 871 98 24

Openingsuren (*)
maandag 16.00 u. - 20.00 u.
dinsdag 16.00 u. - 20.00 u.
woensdag 10.00 u. - 12.00 u. 
 13.00 u. - 20.00 u.
donderdag 16.00 u. - 20.00 u. 
vrijdag 13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag 10.00 u. - 12.00 u.

tGemeentelijk sportcentrum
Atletiekstraat 1
Algemeen nummer   
03 288 27 50

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

Sporthal
alle dagen open 

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

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!
 
12-08-2014 - Ziyad Nasri, zoon van Rachma Ham-
daoui en Abdelilah Nasri

09-09-2014 - Niqi van Schijndel, dochter van 
Kirsten Van Hoogten en Kenny van Schijndel

10-09-2014 - Ceejay Van der Linden, zoon van Mi-
lenka De haes en Brian Van der Linden

17-09-2014 - Finn De Leeuw, zoon van Katleen 
Van Dyck en Robby De Leeuw

18-09-2014 - Teyana Subaran, dochter van Kimara 
Henderson en Tyrone Subaran

19-09-2014 - Fatime Gaši, dochter van Mina Ruste-
mi en Burim Gaši

25-09-2014 - Brick Van Camp, zoon van Tinny Ge-
nyn en Bart Van Camp

26-09-2014 - William Alpaerts, zoon van Sofie Til-
kin-Franssens en Koen Alpaerts

30-09-2014 - Milo Engels Schroyens, zoon van 
Elke Schroyens en Kim Engels

03-10-2014 - Jeanne Monteyne, dochter van Diet-
linde Peeters en Ward Monteyne

04-10-2014 - Vince Nuyens, zoon van Zita Lorren-
top en Jimmy Nuyens

04-10-2014 - Anna-Louise Van Oppens, dochter 
van Kelly De Vos en Tony Van Oppens

Geboortes

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Freddy De Vierman en Susan Van Niekerk  
     03-11-1989

t50 jaar getrouwd

Raphael Kozak en Anne De Grande    
     07-17-1964

Marcel De Maeyer en Paula De Smet   
     14-11-1964

Luc Declercq en Liliane De Bruyn    
     28-11-1964

 
t60 jaar getrouwd

Arthur Van den Bossche en Simonne Robert  
     10-11-1954
  
t65 jaar getrouwd

Roger Joos en Maria Rens     
     03-11-1949

Jozef Mast en  Maria Luyten     
     19-11-1949

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

Maria De Vos, 
gehuwd met Jan Kerremans
   °29-06-1939, +12-09-2014

Helena Hertmans, 
weduwe van Hendrik Vereycken
   °15-05-1927, +17-09-2014

Frans De Herdt,
gehuwd met Georgette Jacobs    
   °08-03-1931, +27-09-2014

Alwine Schoenebaum,
weduwe van Franciscus Castermans   
   °02-11-1919, +10-10-2014

GeboortesHuwelijken
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Glenn Poels en Veerle Wiesmann    
     03-10-2014

Sasha Bruynseels en Shana Gelens    
     04-10-2014

Yacouba Kebe en Sebnem Bosman    
     04-10-2014 
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t Week	van	24	november:	zone	zuid	(oostkant	spoorweg)

					Volledige	lijst	straatnamen	zone	zuid:

F. Blocklaan, Kerkstraat, Gemeenteplaats, Assestraat, U.N.O.-laan, Rubenslaan, Eikenlaan, Van 
Dycklaan, Rode Kruisplein, Beukenlaan, Acacialaan, Kastanjelaan, Parklaan, Plataanlaan, Meidoorn-
laan, Jan Sanderslaan, Kerkeneinde, Kleidaallaan, Bouwerijstraat, Lijsterlaan, Berkenlaan, Merel-
laan, Essenlaan, Zinkvallaan, Nieuwe Dreef, Atletiekstraat, G. Gilliotstraat, F. Sheidlaan, Sterrelaan 
en Europalaan

    Richtlijnen:

t Plaats het snoeiafval op maandag voor 08.00 u. aan de straatkant.
t Het afval mag een doorsnede hebben van maximum twaalf cm en moet samengebonden worden met 
     koord.  Het maximale volume is 1,5m3

t Snoeiafval dat dikker is of samengebonden is met ander materiaal zoals ijzerdraad zal niet mee-
     genomen worden. Ook boomstronken zijn uit den boze.
t Wanneer het snoeiafval niet voor 08.00 u. buiten staat , kan er niet gegarandeerd worden dat jouw 
     snoeiafval wordt opgehaald. 

Ophalen snoeiafval

t Restafval, PMD en GFT+
 - woensdag 12 november
 - woensdag 26 november

Opgelet, de ophaling van restafval en GFT  
gebeurt tot en met april opnieuw tweewekelijks.  
De wekelijkse ophaling gaat enkel door tijdens de 
zomerperiode.

t Papier en karton
- vrijdag 21 november

t KGA
- Vrijdag	14	november
Gemeentemagazijn, Georges Gilliotstraat  
13.00 u. - 14.00 u. 
hoek Scheldestraat / Heuvelstraat 
14.15 u. - 15.15 u. 

hoek Bareelstraat / D. Coppensstraat 
15.30 u. - 16.30 u. 
hoek Krokusweg / Irisweg  
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Heiligstraat / Varenstraat 
18.00 u. - 19.00 u.

- Zaterdag	15	november
hoek UNO-laan / Eikenlaan 
13.00 u. - 14.00 u.
hoek Wijngelagweg / Lindelei 
14.15 u. - 15.15 u.
hoek Kleidaallaan / Berkenlaan
15.30 u. - 16.30 u.
hoek Nijverheidsstraat / St.- Bernardsesteenweg
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Acacialaan / Parklaan 
18.00 u. - 19.00 u.

Leefmilieu
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PMD maakte vroeger een groot 
deel van ons huisvuil uit. Door 
het PMD apart te sorteren en 
in te zamelen wordt heel wat 
verpakkingsmateriaal gerecy-
cleerd in plaats van verbrand. 
We hebben er zelf ook voor-
deel bij, want een PMD-zak is 
goedkoper dan de huisvuilzak 
of -container.

In onze regio wordt meer dan 16 
% van het PMD verkeerd gesor-
teerd. De meest gemaakte fout 
is dat de P van PMD wordt gele-
zen als ‘plastic’. De P staat ech-
ter alleen voor ‘plastic flessen en 
flacons’. Alle andere plastic afval 
mag dus niet bij het PMD.

IGEAN controleert door prik-
acties de vuilophaling van de 
PMD-zakken in Hemiksem:

t Geen zichtbare afwijkingen in 
de PMD-zak: IGEAN feliciteert! De 
bewoners krijgen een brief waarin 
ze worden gefeliciteerd met hun 
goede sortering.

t Wel zichtbare afwijkingen in 
de PMD-zak: IGEAN sensibili-
seert! IGEAN belt belt aan om de 
bewoners te melden dat er iets 
fout in de PMD-zak zit. Er wordt 
ook meer uitleg gegeven bij de 
PMD-sorteerregels. De inwoners 
krijgen een brief waarin ze gewe-
zen worden op de foute sortering 
van hun PMD.

Met deze positieve PMD-actie pro-
beren we het PMD nóg beter te 
sorteren! Heb je nog vragen, surf 
dan naar www.igean.be of www.
betersorteren.be. Samen zorgen 
we voor juist gesorteerd PMD!

Controle PMD-zakken 

CO, een stille moordenaar in huis!
Elk jaar vallen er dodelijke 
slachtoffers door CO- of kool-
stofmonoxidevergiftiging.

CO is een geurloos en onzicht-
baar gas. Je merkt het dus niet 
op, tot het te laat is. CO kan ont-
staan in elke ruimte waar ver-
warmingstoestellen, geisers en 
boilers op mazout, gas, kolen of 
hout staat. Enkel elektrische ver-
warmingstoestellen en radiato-
ren van de CV geven geen CO af.

Voel je jezelf eerst loom of dui-
zelig en krijg je hoofdpijn? Open 
dan ramen en deuren, schakel 
het verwarmingstoestel uit en 
bel indien er personen bewuste-
loos zijn het nummer 112.

Bijkomende info
Antigifcentrum: 070 245 245
LOGO : 03 605 15 82
Woonloket : 03 288 26 70 of 
wonen@hemiksem.be

Sluitingsdagen
t Administratief Centrum
 - maandag 10 november
 - dinsdag 11 november

t Magazijn
 - maandag 10 november
 - dinsdag 11 november

t BKO ‘t Merelhofke
 - maandag 10 november
 - dinsdag 11 november

t Containerpark
 - zaterdag 1 november
 - dinsdag 11 november

t Bibliotheek
 - zaterdag 1 november
 - dinsdag 11 november

Toerisme Klein-Brabant vzw 
vertegenwoordigt het toe-
ristisch beleid van de ge-
meenten Bornem, Puurs en 
Sint-Amands. Toerisme Rupel-
streek vzw is een jongere toe-
ristische cluster, maar zorgde 
er met de inspanningen van 
de afgelopen jaren voor dat 
ook de Rupelstreek en het 
Hombeeks Plateau een wel-
verdiende plaats op de toeris-
tische kaart kregen.  

Om de werking van beide clusters 
te optimaliseren hebben de bestu-
ren de handen in elkaar geslagen 
en zullen zij vanaf 1 januari 2015 
werken met een gemeenschap-
pelijk toeristisch coördinator, met 
name Karin De Mulder.

Beide clusters blijven hun eigen-
heid en naam behouden. Voor de 
toerist, toeristische partners en 
betrokken inwoners zal er op dat 
vlak niets wijzigen.

GortesSamenwerking 
toerisme
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Burgerzaken & Informatie 

Elk jaar worden de vervallen 
grondconcessies, door middel 
van aanplakking met een ken-
nisgeving aan de graven en 
aan de ingang van de begraaf-
plaats, bekendgemaakt.

Dit geldt ook voor de altijdduren-
de en ook voor de graven die ver-
waarloosd zijn.

GortesGemeentelijke begraafplaats
De belanghebbenden worden ver-
zocht tijdig te verlengen of de no-
dige herstellingen uit te voeren.

Tenslotte wensen we er op te wij-
zen dat de melding aan de graven 
niet verwijderd mogen worden, 
zonder voorafgaandelijke toe-
stemming.

Eigenaars die een woning ver-
huren zonder dakisolatie, krij-
gen vanaf 2015 strafpunten in 
een onderzoek van woning-
kwaliteit. Vanaf 2020 is het 
verhuren van die woningen 
verboden.

Superpremie
De overheid geeft een extra hoge 
premie van maximum 23 euro per 
m² voor dakisolatie in huurwonin-
gen indien aan één van volgende 
voorwaarden voldaan is:

t De geregistreerde huurprijs 
van de woning niet meer is dan 
€ 450 (of € 500 in centrum- of 
grootsteden of vlabinvestgebied).
t De huurder recht heeft op de 
sociale maximumprijs voor elek-
triciteit en aardgas;
t De huurder een actieve bud-
getmeter voor elektriciteit of 
aardgas heeft;
t De huurder behoort tot de 
doelgroep van de meest behoefti-
gen van het FRGE
t De woning verhuurd wordt via 
een sociaal verhuurkantoor, ocmw 
of lokaal bestuur;
t Er voor de huurder een ver-
zoek tot afsluiting van gas of elek-
triciteit werd ingediend bij de Lo-
kale Adviescommissie.

Een projectpromotor begeleidt het 
hele proces. Hij zorgt voor afspra-
ken met de huurder en eigenaar, 

GortesDakisolatie voor huurwoningen
aanstellen van een vakbekwame 
aannemer, aanvragen van de pre-
mie,... In ruil voor de begeleiding 
en de premie engageert de eige-
naar zich om:

t De huurprijs niet te verhogen 
als gevolg van de isolatiewerken.
t Het huurcontract niet op te 
zeggen voor het einde van de con-
tractueel bepaalde huurperiode. 
t Een eventueel restbedrag voor 
de uitvoering van de werken te fi-
nancieren.

Leningen met een rente van 
2% of 0%
Wie energiebesparende maat-
regelen uitvoert, kan een lening 
aanvragen bij het FRGE. Er zijn 
geen dossierkosten aan de lening 
verbonden.

Tijd voor actie:

t De energieconsulent in jouw 
regio helpt je graag verder: bel 
het gratis naar 0800 14 440 of 
mail antwerpen@energiesnoeiers.
net

t Contacteer de projectpro-
motor sociale dakisolatie in jouw 
buurt via www.energiesparen.be/
socialedakisolatie 

t Contacteer de lokale entiteit 
FRGE voor het afsluiten van een 
goedkope lening via www.frge.be.

In het kader van de uit-
bouw van een toekomstge-
richt funerair beleid gaat het 
gemeentebestuur over tot 
sanering, herinrichting en 
verfraaiing van de begraaf-
plaats.  

De gemeenteraad besliste in 
haar zitting van 15 oktober 2013 
over te gaan tot ontruiming (zo-
genaamde ontknekeling) van de 
niet-geconcedeerde graven op 
park A van de begraafplaats. Het 
gaat hier enkel om de tijdelijke 
rustplaatsen en dus niet om de 
grondconcessies.

De werken zullen plaatsvinden in 
het voorjaar van 2015.

Uit respect en eerbied voor  
zowel de overledenen als de  
nabestaanden wordt tijdens de 
ontknekeling de plaats van de 
werkzaamheden voor het publiek 
visueel afgeschermd.

De nabestaanden of belang- 
hebbenden hebben nog tot 31 
december 2014 de tijd, om even-
tuele voorwerpen (foto’s, vazen, 
bloemstukken, …) op de graf- 
zerken van de overledenen weg 
te halen.

Het is de betrachting van het  
gemeentebestuur om bij de  
ingreep steeds rekening te hou-
den met het diepmenselijk as-
pect van overledenen en nabe-
staanden. 

Voor bijkomende inlichtingen 
kan je terecht op de dienst 
Burgerzaken. 

GortesOntruiming  
park A  
begraafplaats
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Informatie

Ratten kunnen heel wat over-
last bezorgen. Het is dus goed 
om weten wat je best wel en 
niet doet om ze uit de buurt 
te houden. De beste bestrij-
dingsmethode is zoals vaak 
preventie. Voorkomen is im-
mers altijd beter dan genezen.
 
Hierbij een aatal tips:
t Laat geen etensresten rond-
slingeren
t Zorg dat alle voedsel veilig 
weggeborgen zit in afgesloten 
tonnen  en dozen gemaakt uit 
harde en duurzame materialen.
t Voeder huisdieren ‘s morgens 
en  niet te veel zodat het meeste 
voedsel ‘s avonds op is, eventueel 
kan je een schoteltje gebruiken 
zodat je het voedseloverschot ‘s 

GortesHoe doordacht ratten bestrijden?
avonds kan wegnemen.
t Verzamel huishoudelijk afval 
in afgesloten afvalbakken of con-
tainers, niet in hopen of zakken.
t Zorg dat huisvuil regelmatig 
wordt afgevoerd.
t Ruim regelmatig op in en rond 
gebouwen, zo worden schuil- en 
nestplaatsen voorkomen en be-
houd je een goed overzicht om 
eventuele sporen tijdig op te mer-
ken.
t Een goed onderhouden riole-
ring vermindert de kans op ratten.
t Beperk nestgelegenheid en 
onderdak voor ratten.
t Een horizontaal plaatje rond 
palen en balken zorgt ervoor dat 
ratten nog wel naar beneden kun-
nen, maar niet meer naar boven. 

GortesPolitiewijkteam Hemiksem
De wijkinspecteurs zijn voor 
de burgers het eerste aan-
spreekpunt van de politie en 
zijn de “ogen en oren” binnen 
hun wijk. 

Wijkinspecteurs zijn een sleutel-
positie binnen de politie. Ze wor-
den ingevuld door gepassioneer-
de mensen die dienstverlening 
hoog in het vaandel dragen. In 
de wijkteams van de gemeenten 
Hemiksem, Niel en Schelle wer-
den in het kader van de actie ‘Ken 
uw politiewijkteam’ begin oktober 
enkele belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd. 

Om een optimale dienstverlening 
en kwaliteit in stand te houden, 
werden een aantal wijkinspec-
teurs van plaats gewisseld. Als 
wijkinspecteur is het enerzijds be-
langrijk niet vast te roesten in één 
wijk. Anderzijds kan een nieuwe 

wijkinspecteur een frisse blik wer-
pen op bepaalde wijkproblemen 
en mogelijke oplossingen bieden.
Naar aanleiding van de actie “Ken 
uw wijkinspecteur” verschuiven 
een aantal gekende gezichten van 
werkplek:

t Wijkteam Hemiksem: Jean-
Pierre Crauwels, Tom Ploegaerts, 
Philippe Serrien
t Wijkteam Niel: Dirk Jacobs, 
Natasja Nolis, Luc Collier
t Wijkteam Schelle: Foad El Ma-
krini, Christel Roeymans, Katleen 
Dom

De wijkinspecteurs van Niel, 
Schelle en Hemiksem zullen van 
deur tot deur gaan en zichzelf 
voorstellen. Elke wijkbewoner 
ontvangt een nieuwe fiche van 
zijn of haar wijkinspecteur. Men-
sen die erop staan iemand van het 
Hemiksems wijkteam te spreken, 

kunnen hem of haar op verschil-
lende manieren contacteren:
t tijdens de openingsuren van 
het Administratief Centrum of te-
lefonisch op 03 443 09 50 
t via e-mail: WijkteamHemik-
sem@politiezonerupel.be
t via de besloten groep op Face-
book “Politie Rupel Wijkteam He-
miksem” Nog geen lid? Stuur ons 
een verzoek!

Om het bewoners nog makkelij-
ker te maken, kan er vanaf nu ook 
een afspraak worden gemaakt 
met iemand van het wijkteam 
via de elektronische agenda op 
de website www.politiezonerupel.
be. Je kan een afspraak plannen 
wanneer het jou het best past en 
hoeft zo geen tijd te verdoen in de 
wachtzaal van de politie. 

Samen werken we aan een 
veilige Rupelstreek!

Indien je ondanks al deze maat-
regelen toch last hebt van ratten, 
kan je ze bestrijden met mecha-
nische of chemische bestrijdings-
middelen. 

Voor gratis rattenvergif kan je 
steeds terecht in het gemeen-
temagazijn: 
G. Gilliotstraat 50
2620 Hemiksem
 

Opgelet! 

Het bestrijden van de ratten heeft 
slechts zin als ook de eerder ge-
noemde preventieve maatregelen 
in acht worden genomen.  Anders 
zullen de ratten steeds terugko-
men.
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Dossier stroomschaarste

Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel. Laten we er samen iets aan doen!

Een stroomtekort? Hoe kan dat?
Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveel-
heden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.

De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend 
op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar komende winter 
staan we er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors 
verkleint. Dit betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige 
koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden tot elektriciteitsaankoop bij de buur-
landen beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel. 

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en 
erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van 
ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een 
stroomtekort vermijden. We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcon-
tact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er 
op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om technische problemen op grote schaal te 
voorkomen. 

Er bestaan preventieve oplossingen.
We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De 
federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.

De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische voorraad), invoerovereen-
komsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn maatregelen die al worden geïmple-
menteerd. Maar deze acties volstaan misschien niet; vooral niet als onze buurlanden eveneens het hoofd 
moeten bieden aan slechte weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als 
gevolg.
Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te 
beperken:

t overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te ver-
minderen

t openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decora-
tieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting

t ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen

GortesSamen stroompanne voorkomen 
Hemiksem werd niet opgenomen in het afschakelplan van de Federale Overheidsdienst Binnen-
landse Zaken. Dat betekent niet dat er in Hemiksem nooit een stroompanne kan voorkomen. 
Denk maar aan een beschadigde hoogspanningskabel of lokale stroompanne. 

Verder is het ook belangrijk te beseffen dat ook wij in Hemiksem mee bepalen of er in onze buurgemeen-
ten nood zal zijn aan het in werking stellen van het afschakelplan. Op momenten waarop er een gebrek 
aan stroom dreigt is het immers belangrijk dat iedereen in België zo zuinig mogelijk omgaat met de be-
schikbare energie. Enkel samen kunnen we een verplichte afschakeling van stroom voorkomen. 

We starten met een tekst van de federale overheid die dieper ingaat op de problematiek. Nadien gaan we 
achtereenvolgens in op wat je voor, tijdens én na een stroomonderbreking best kan doen. 
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Dossier stroomschaarste

Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen 
ons steentje bijdragen.

Het afschakelplan? Waarom?
Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land vol-
doende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s 
af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noe-
men we het afschakelplan. 

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden.
Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling 
helpen vermijden!

Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, 
als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen 
voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen, … 
want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.

7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op 
de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspan-
ningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributie-
cabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele land. 
U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17 en 20 uur 
ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U kunt u dus voorbereiden.

Meer informatie over het risico op schaarste in België en hoe u een afschakeling kunt helpen vermijden, 
vindt u op de website www.economie.fgov.be.

GortesWat te doen vóór een aangekondigde stroompanne?
1. Verminder het risico op stroompanne door elektrici-
teit te besparen met enkele eenvoudige handelingen. 

2. Bereid u voor op een stroompanne. Vermijd ver-
spilling en verminder uw consumptie:
t Schakel onnodige verlichting uit.
t Zet uw thermostaat lager en trek een pull aan.
t Zet de elektrische apparaten in stand-by volle-
dig uit (dus: de stekker uittrekken).
t Vermijd het gebruik van strijkijzer, wasmachine, 
droogkast, fornuis, microgolfoven, afwasmachine of 
stofzuiger, behalve als het absoluut noodzakelijk is. 
Gebruik die toestellen bij voorkeur na 22 uur.
t Moedig uw vrienden aan hetzelfde te doen.

Bij een aangekondigde stroompanne van enkele 
uren:
t Laad uw gsm op (hou er rekening mee dat mo-
biele en vaste netwerken verstoord kunnen zijn).
t Maak een urgentiekit, met onder andere een 

radio op batterijen, een zaklamp, theelichtjes (bij 
voorkeur in een houder), eventueel medicijnen, de-
kens, warme kledij, …
t Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en 
warm water in thermosflessen (bv. voor babyfles-
jes).
t Hou uw diepvriezer goed gesloten (een stroom-
onderbreking van 3 à 4 uur doet uw eten niet ont-
dooien) en leg er een zak ijsblokjes in ter controle 
na de stroomonderbreking.
t Verwittig uw kennissen, familie en kwetsbare 
buren.
t Op de dag van de aangekondigde panne: als een 
familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, 
ga dan met hem of haar naar een ziekenhuis.

Opgelet
Als u een stroomgroep koopt, laat ze installeren 
door een professional om het risico op kortsluiting 
te beperken. Hoe krachtiger de stroomgroep, hoe 
hoger het risico.
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GortesWat te doen tijdens een aangekondigde stroomonderbreking?
Enkele tips om je het leven gemakkelijker te 
maken tijdens een stroompanne

t Trek uw gevoelige elektrische apparaten (te-
levisie, computer) uit om schade te vermijden als 
gevolg van een te hoge spanning of heropstart. 
t Zet om dezelfde redenen de thermostaat 
van uw centrale verwarming op het minimum. 
t Beperk verplaatsingen met uw wagen.
t Luister naar de media (via een radio op batte-
rijen of autoradio).
t Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in 
houders) dan kaarsen omwille van het verhoogde 
brandgevaar. 
t Zet theelichtjes (desnoods kaarsen) in een hou-

der en zet ze op een niet-ontvlambaar oppervlak. 
Laat ze nooit zonder toezicht en blaas ze uit voor u 
gaat slapen.
t Open uw koelkast of diepvriezer niet onnodig.
t Telefoneer enkel als het nodig is om het net-
werk niet te overbelasten (bij stroomonderbreking 
ondervindt ook het telefoonverkeer hinder).
t Sluit ramen en deuren om de warmte in huis zo 
goed mogelijk te behouden. 
t Als u op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, 
zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom 
koolstofmonoxidevergiftiging.
t Hou een lichtschakelaar in aan-positie om te 
weten wanneer de stroom hersteld is.

GortesWat te doen na een stroomonderbreking?
Wanneer de elektriciteit opnieuw wordt inge-
schakeld, houd rekening met volgende advie-
zen.

t Zet al uw elektrische apparaten niet tegelijker-
tijd opnieuw aan om het risico op een nieuwe on-
derbreking te verkleinen. Geef het elektriciteitssy-
steem de tijd om zich te stabiliseren en vermijd zo 
een overbelasting van het netwerk.
t Controleer of het voedsel in uw koelkast en diep-
vriezer niet bedorven is. Als u twijfelt, gooit u het 
best weg, uw gezondheid primeert. 
t Bij wijze van controle kan u een zak met ijs in 
uw diepvriezer leggen. Als u merkt dat het ijs ge-
smolten is en daarna terug bevroren, dan is er een 
grote kans dat uw eten bedorven is.
t Als de deur van uw diepvriezer gesloten bleef, 
kan het voedsel gedurende 24 uur tot zelfs 36 uur 
bevroren blijven tijdens een panne, afhankelijk van 
de temperatuur. In dat geval is het veilig om het 
voedsel nog te consumeren.
t Als u tijdens de stroomonderbreking zaken uit 
uw urgentiekit (zie tips in “Wat te doen vóór een 
stroompanne”) gebruikte, denk er dan aan de kit 
opnieuw aan te vullen voor een volgende noodsitu-
atie.
t Ga na of alles in orde is met uw kennissen, fa-
milie en kwetsbare buren.

Opgelet
Als u een noodgenerator gebruikt, mag u deze niet 
verder gebruiken wanneer de stroom wordt her-
steld. Schakel de noodgenerator opnieuw uit om 
een kortsluiting te vermijden. 
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t Keramiekstift			u 5	november	2014

Pimp	je	koffietas	met	doodles,	tangles	en	andere	kronkels.

Tijdens deze workshop leer je de basisbeginselen om doodles en tangles te 
tekenen. Van zodra je er een paar onder de knie hebt gaan we aan de slag 
met een porseleinstift om zo een koffie- of theetas te pimpen. De moge-
lijkheden zijn eindeloos: leuk voor een gepersonaliseerd cadeautje, unieke 
tafeldecoratie, …

Wij zorgen voor: pen en 
papier om het tekenen 
van doodles en andere 
kronkels onder de knie 
te krijgen, 1 beker, 1 
zwarte porseleinstift.
Jij zorgt voor: extra 
‘blanco’ bekers (Ikea, 
Action, kringloop, …)

Praktisch*:
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
van 19.30 u. tot 22.00  u.
€ 10 / € 8 (inwoners Schelle/Hemiksem) + € 6 materiaal
Inschrijven & betalen op voorhand

t Knooking			u 3		december	2014

Knooking	?	Langs	de	ene	kant	een	haaknaald,	langs	de	andere	kant	
een	borduurnaald	:	combineer	dit	met	wol	en	je	krijgt	een	breiwerk.	

Tijdens deze workshop leer je hoe deze techniek in elkaar zit.
De term ‘knooking’ is samengesteld uit het Engels : ‘hook’ voor haken en 
‘knitting’ voor breien. Voordeel is dat je met deze techniek geen steken kan 
laten vallen.

Praktisch*:
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
van 19.30 u. tot 22.00  u.
€ 10 / € 8 (inwoners Schelle/Hemiksem) + € 6 materiaal
Inschrijven & betalen op voorhand

Rupelkransje
Een verhaal dat in je poriën 
gaat zitten, een parabel die 
plaats en tijd overstijgt!

Brodeck heeft er niet om ge-
vraagd een verslag te schrijven 
over de Anderer, een vreemdeling 
die enkele maanden eerder in het 
dorp is komen wonen. Details zijn 
niet nodig, want de feiten spreken 
voor zich. Het belangrijkste is dat 
de dood van de vreemdeling on-
vermijdelijk was.

Brodeck is eveneens een buiten-
beentje in een dorp. De bewoners 
hebben hem tijdens de voorbije 
oorlog uitgeleverd om hun eigen 
lijf te redden. Hij beseft hoe snel 
hij opnieuw tot Anderer kan afglij-
den.

Haarscherp toont het verslag van 
Brodeck aan tot welke gruwelijk-
heden mensen in staat zijn om 
zichzelf te redden, maar bovenal 
hoe liefde de kracht geeft om te 
volharden, tegen alle angst in.

Brodeck  
met Hans Van Cauwenberghe
zaterdag 15 november

Praktisch*:
Gemeentehuis Schelle  
(benedenzaal), Fabiolalaan 
55, Schelle
vanaf 20 uur
VVK: €10 / €8 (-26 en lln. 
Academie)
Kassa: €12 / €10 (-26 en lln. 
Academie)

Brodeck 

GortesPraktisch*
Info, inschrijven of op voorhand betalen via: 
- cultuurdienst: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55 03 871 98 24  cultuur@ivebic.be 
- bibliotheek: Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 03 288 27 40 bibliotheekbalie@ivebic.be
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Het vangen van zwerfkatten ge-
beurt door onder meer door CAD. 
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers 
om te helpen bij het vangen van 
zwerfkatten? 

Interesse? Neem dan contact op 
via www.cad-dieren.be. 

Op zaterdag 8 en zondag 9 no-
vember kan je als toeschou-
wer, leek of geïnteresseerde, 
tijdens ‘Kunst in Depot De-
luxe’ kennismaken met de 
talloze vormen en disciplines 
binnen de beeldende kunst.

Kunst in Depot Deluxe is een ont-
moetingsplaats tussen het werk 
van de kunstenaar en een ruimer 
publiek. Kunstenaars uit Vlaande-
ren, Wallonië en Nederland zullen 
er hun werk tonen. 

Aangezien sommige kunstenaars 
aanwezig zullen zijn, is een gesprek 
best mogelijk en kan dit een andere 
kijk geven op hedendaagse kunst.

Kunst in Depot Deluxe is laag-
drempelig, de toegang is gratis en 
de tentoonstelling staat los van 
enig museum of galerie.

Tijdens de nocturne, op zaterdag 
8 november, zal de groep Manuela 
optreden om 20 uur. Mis het zeker 
niet!

Praktisch*:
Depot Deluxe
Nijverheidsstraat 27
Hemiksem

8 november  (10-22 uur)
9 november (10-17 uur)
Gratis

Kunst in Depot Deluxe

Oproep

Rupelbib, de vereniging van bi-
bliotheken van de Rupelstreek, 
is op zoek naar vrijwilligers die 
ons team willen versterken bij 
het geven van computerlessen 
aan beginners.  

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

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

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

Computerleken 
helpen?
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Iedereen heeft wel een passie die hem of haar drijft, van bier 
brouwen tot  het kweken van bonsaiboompjes. Je kan het zo gek 
niet bedenken of mensen zijn er door gedreven en hebben rond 
hun passie een eigen databank aan kennis opgebouwd. Om deze 
reden roepen de Vlaamse bibliotheken vanaf oktober 2014 ‘Ie-
dereen Bibliothecaris’ in het leven. 

Kom je passie delen in de 
bibliotheek! Laat buurtbe-
woners en andere sym-
pathisanten mee genieten 
van je persoonlijke kennis. 
Denk maar aan workshops, 
quizjes, lezingen,... Zolang 
je plaatselijke bibliotheek 
niet afbrandt, is alles toe-
gestaan! Iedereen met een 
passie kan die op een origi-
nele manier delen in de bib 
en wordt zo ‘bibliothecaris 
voor 1 dag’.  

t	Waar	het	hart	van	vol	is,	loopt	de	bib	van	over

Wil je graag meer informatie? Geen probleem! Kom langs bij de bib en 
vraag naar tips om je op weg te helpen.

Waar:In de bib
Wanneer? 6 maanden lang, vanaf oktober 2014

Iedereen bibliothecaris

Week van de smaak: broodontbijt en knutselwedstrijd
Tussen 13 en 23 november 
2014 loopt de 8ste editie van 
de ‘Week van de Smaak’, een 
tiendaags publieksevenement 
rond smaak en eetcultuur met 
activiteiten over heel Vlaan-
deren en Brussel. 

Het thema van dit jaar is de ‘De 
duurzame verbeelding’. Dit zet 
duurzame voeding in de kijker.

De bib neemt deel en organiseert 
op zaterdag 15 november een 
broodontbijt voor haar bezoekers.
We bieden die ochtend proevertjes 
aan met duurzaam en vegetarisch 

broodbeleg. Geïnteresseerden 
kunnen ook naar een documen-
taire kijken waarbij aspecten als 
bewustwording, zorg dragen voor 
ons eten en de manier waarop we 
ermee omgaan aan bod komen.

Daarnaast organiseren we ook 
een knutselwedstrijd voor al wie 
jonger is dan 12 jaar!

Laat je verbeelding de vrije loop 
en maak een knutselwerkje van 
jouw favoriete duurzame maal-
tijd (een omelet met biologisch 
fruit, een vegetarische groente-
lasagne,…). Dien je eetbordje in 

tegen 13 november. Wij stellen 
de collages dan tentoon in de bib. 
Elke deelnemer krijgt tijdens het 
broodontbijt een kleine artisanale 
lekkernij, maar voor de winnaar is 
er een extra traktatie voorzien!

Lukt het knutselen thuis niet 
goed? Dan kan je je werkje ook in 
de bib komen maken op woens-
dag 12 november.

Waar: In de bib
Wanneer:  
Zaterdag 15 november,  
van 10 tot 12 uur
Prijs: Gratis

Leraarsconcert 
i.s.m. 11.11.11

Jaarlijks engageren de leer-
krachten van de Gemeente-
lijke Academie voor Muziek 
en Woord zich om een concert 
van topkwaliteit ten beste te 
geven.

Op zaterdag 8 november kan je 
opnieuw een zeer gevarieerd pro-
gramma, van klassiek tot pop, 
bijwonen. Je kan er ook kennis-
maken met de medewerkers van 
11.11.11. 

Het thema van dit jaar draait 
rond voedselverspilling, terwijl 1 
op 8 mensen honger lijdt. Met de 
slogan ‘Sorry is niet genoeg’ wil 
11.11.11. verspilling beperken, 
vanop het veld in het Zuiden tot 
bij de consument in het Noorden.
Zeker niet te missen: een concert 
met een boodschap!

Locatie: Scheldezaal AC, Sint-
Bernardusabdij 1
Tijdstip: 20 uur
Toegang: €5, €3 (-12 jaar), 
gratis (-6 jaar)



meer info op www.hemiksem.be

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

14Cultuur, Informatie & Vrije tijd
november	2014

Op dinsdag 18 november or-
ganiseert de SAR (senioren-
adviesraad) Hemiksem in sa-
menwerking met de gemeente 
haar eerste seniorenbeurs. 

De beurs zal plaatsvinden in en 
rond het ‘Depot Deluxe’. Doel is 
om senioren te laten kennisma-
ken met alles wat hen aanbelangt. 
Concreet zullen we info-stands & 
workshops voorzien rond de the-
ma’s gezondheid, toerisme, zor-
gen, genieten en ontspannen.

GortesPoëzieweek
Laat je creativiteit de vrije loop en 
schrijf je eigen karamellenvers. 

Een karamellenvers bestaat uit 
twee zinnetjes die rijmen en waar-
in minstens één zoet woord zit! 
Breng dit voor 31 januari binnen in 
de bib. Tot 20 februari mag ieder-
een dan stemmen voor één van de 
ingeleverde verzen. De schrijver 
van het vers dat de meeste stem-
men kreeg, ontvangt een boeken-
bon ter waarde van € 20. 

Uit de personen die stemden trek-
ken we iemand die een kleine ver-
rassing zal ontvangen.

GortesWijziging 
publiekscatalogus

Vanaf nu kan je alle boekre-
censies die in Vlaamse kranten 
en tijdschriften verschijnen 
raadplegen in de publieksca-
talogus van de bibliotheek. 

Deze verzameling van recensies, 
over alle kranten en tijdschriften 
heen, is uniek en nergens anders 
online te vinden. De recensies wor-
den getoond op de detailpagina 
van een boek. Alle werken waarvan 
een recensie beschikbaar is kan je  
in de publiekscatalogus oproepen 
met de zoekterm ‘review’.

Kwaliteitscoördinator (M/V)  
(voltijds 38/38e)

Je staat in voor het kwaliteitsbeleid 
en de kwaliteitsplanning van het 
OCMW inclusief het woonzorgcen-
trum Hoghe Cluyse. Je zorgt voor 
het optimaliseren of verbeteren 
van de kwaliteit via projecten en 
ondersteunt de verschillende dien-
sten. Je bent in het bezit van een 
bachelor of gelijkwaardig diploma 
in een paramedische richting zo-
als ergotherapie of sociale richting 
zoals  maatschappelijk assistent 
of  gelijkwaardig. Je ontvangt een 
contract voor onbepaalde duur en 
een motiverend loon in overeen-
stemming met jouw kwalificaties 
en ervaring, aangevuld met extra-
legale voordelen (maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering).

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

GortesVacature OCMW

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

Info: www.mobilit.fgov.be  

meer info op www.hemiksem.be
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Op vrijdag 28 november wor-
den sportievelingen die het 
voorbije jaar een titel behaal-
den in de bloemetjes gezet.

Sportclubs of sporters die hier-
voor een kandidatuur indienden, 
ontvangen begin november een 
officiële uitnodiging. 

Tijdens de viering bombarde-
ren we Roger Ilegems en Ingrid 
Verbruggen tot ereburger om-
wille van hun sportieve presta-
ties. Meer info op www.vrijetijds-
diensthemiksem.be.

GortesMemorial Marc Coppens: scholencross en jogging
Meer dan 250 sportieve deelnemers verschenen op zaterdag 27 september aan de start van de 
25ste editie van de Memorial Marc Coppens. De scholencross en jogging kaderde in de Week 
van de Vlaamse Veldloop.  

Alle sportieve deelnemers zijn vermeld op de website van de Vrijetijdsdienst: www.vrije-
tijdsdiensthemiksem.be. Hieronder kan je de eerste drie lopers van elke reeks terugvinden.  
Foto’s vind je op de Facebookpagina van de Vrijetijdsdienst: www.facebook.com/jeugddiensthemiksem

Meisjes 2010
1. Alessia Delbaen 
2. Fien Goddefroy 
3. Matea De Bodt 

Jongens 2010
1. Lenne Frans  
2. Thomas Ryngaert 
3. Youssef Simani
 
Meisjes 2009
1. Fleur Vingerhoets 
2. Janne Tirry 
3. Nour Laarouissi  

Jongens 2009
1. Jayden Sloots 
2. Alex Chomiak 
3. Larz Verhaegen 
 
Meisjes 2008
1. Silke Goessens 
2. Louise Vanheel  
3. Laura Bosmans 

Jongens 2008
1. Ilio Rosseel  
2. Noah Viaene  
3. Jeroen Rombouts 
 
Meisjes  2007
1. Hilary Igbineweka
2. Lieja Marichal  
3. Femke De Vos 

Jongens 2007
1. Rayan Mbarki  
2. Tristan Bellon 
3. Lucas Ryngaert 
 
Meisjes 2006
1. Minne Brosens  
2. Elise Poma 
3. Lisa Sevenans 

Dames 4 km 
1. Jaimy Wernaerts  
2. Hanna Mees 
3. Sofie Degrijse  
 
Heren 4 km 
1. Thomas Degrijse 
2. Jeremy Messiant 
3. Frans Dhaese & Dominique 
Massar
 
Dames 6 km 
1. Heidi Laermans  
2. Kathleen Smaers
3. Annemie De Caluwé 

Heren 6 km
1. Luc Godden  
2. Yan Van Haegenbergh 
3. Wim Luyckx

Het gemeentebestuur van Hemik-
sem feliciteert alle deelnemers 
met hun prestatie. 

Jongens 2006
1. Jordy Bawuah 
2. Liam Van Schijndel 
3. Otto Tijsmans 
 
Meisjes  2005
1. Nel Hadermann  
2. Ina Meuris  
3. Flore Vandoorne  

Jongens 2005
1. Wannes In-‘t-Ven 
2. Tibo Maris  
3. Alexander Vanheel 
 
Meisjes  2004
1. Ella S’Jongers 
2. Nore Van Langendonck  
3. Anis Van Praet  
 
Jongens 2004
1. Jens Pintens  
2. Bob Tijsmans  
3. Mathias Van Campenhout  
 
Meisjes  2003
1. Charlotte Bormans  
2. Steffi De Jonghe  
3. Jolien Saliën  

Jongens 2003 
1. Gilles Hulstaert 
2. Jasper Van der Donck  
3. Lennert Marckx  
 
Dames 2 km
1. Roxanne Van der Donck  
2. Sofie Saliën  
3. Jolien Saliën  

Heren 2 km
1. Sam Binnemans  
2. Christophe Coppens  
3. Jasper Van Der Donck  
 

GortesSportlaureaten
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Binnenkort is het weer zover… 
de ZWEMBADDAGen! 

Op woensdag 19 november kun-
nen de leerlingen uit de drie ba-
sisscholen van Hemiksem deelne-
men aan leukste waterspelletjes!  
Ben jij een echte waterrat?  
 
Dan mag je deze supertoffe dag 
niet missen! 

Waar:  
Zwembad Hemiksem 
Wanneer:  
Woensdag 19 november tus-
sen 14.00 u. en 17.00 u.
Wie:  
Voor leerlingen vanaf het eer-
ste tot het zesde leerjaar
Deelname is gratis en in-
schrijven kan  via de school. 

Zweminstuif: 
woensdag 19 
november

Op zaterdag 22 november 
doet de Sint weer zijn intre-
de in Hemiksem! Omstreeks 
14.00 u. zal Sinterklaas met 
zijn boot uit Spanje aankomen 
aan het Callebeekveer.

Hij begeeft zich met een koets en 
begeleid door zijn dolle vrienden, 
de zwarte pieten, naar Depot De-
luxe. We verwachten hem daar 
rond 16.00 u. In Depot Deluxe 
krijgen alle brave (en minder bra-
ve) kindjes de kans om een teke-
ning af te geven en een bezoekje 
te brengen aan de Sint. 

Wil je de Sint in zijn koets tegen 
komen?  Dan kan je best ergens 
op volgende route klaar staan: 

Callebeekveer – Scheldestraat – 
Provinciale Steenweg – Lindelei 
– Gemeenteplaats – Uno-laan – 
Bouwerijstraat – Altetiekstraat – 

G. Gilliotstraat – Bosstraat – Sint 
Bernardsesteenweg - Hoogstraat 
– Nijverheidsstraat – Depot De-
luxe. 

Zoals elke jaar is dit een hele toffe 
belevenis voor jong en oud! Begin 
alvast af te tellen! Met vragen kan 
je steeds bij de Vrijetijdsdienst 
terecht.

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint!

Naar jaarlijkse gewoonte or-
ganiseert de Vrijetijdsdienst 
een try out optreden van een 
comedy-persoonlijkheid. We 
hadden eerder al Bart Can-
naerts, Henk Rijckaert en 
Nigel Williams op bezoek.  
Op algemene aanvraag bren-
gen we met veel plezier Henk 
Rijckaert terug naar Hemik-
sem! 

Henk Rijckaert mag zichzelf on-
dertussen rekenen tot de club 
van absolute smaakmakers in 
de Vlaamse comedy-scene. Maar 
Henk is meer dan alleen maar 
stand-upcomedy. In deze nieu-
we theatershow gaat hij resoluut 
voor de grap én voor muziek! Kom 
dus weer gieren met zijn nieuwe 
show: de fun, de hits.

Wees er op tijd bij want ook naar 
jaarlijkse traditie vliegen de tic-
kets de deur uit en zijn de plaat-
sen beperkt. Misschien ook leuk 
om te weten is dat de winst van 
de avond ook dit jaar aan een 
goed doel geschonken zal wor-
den.
 
6 december 2014 - Depot De-
luxe  - deuren openen 20.00 u.  

Tickets: € 5 – De winst gaat zo-
als elk jaar naar een goed doel!
 
Verkooppunten: 
t Vrijetijdsdienst Hemiksem 
t Bibliotheek 
t Q8 Hemiksem

Met vragen kan je steeds bij de 
Vrijetijdsdienst terecht.

Comedy Night - 6 december 2014

Wegens de zweminstuif is het 
zwembad uitzonderlijk geslo-
ten voor publiek zwemmen op 
woensdag 19 november tus-
sen 13.00 u. en 17.00 u. 

Zwembad: 
aangepaste uren 
19 november

Gortes

Nog in  het kader van de 
ZWEMBADDAGen krijgen de 
deelnemers van de les Aqua-
gym op donderdag 13 novem-
ber een stukje taart aangebo-
den in de cafetaria. 

Aquagym


