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Prettige vakantie!

Luc Bouckaert
Burgemeester

De zomer is op gang getrokken. De komende weken vinden 
dan ook weer heel wat activiteiten plaats. Van wandel- en 
fietstochten tot optredens en voorstellingen, er is ongetwij-
feld voor elk wat wils.

We wensen alle inwoners van Hemiksem dan ook een fijne vakantie 
toe. Geniet van de momenten met familie en vrienden en maak er 
een onvergetelijke tijd van. 

De gemeentediensten zullen zoals steeds hun best doen om ook 
in deze zomerperiode de gemeente netjes te houden. Zo wordt de 
Groendienst versterkt met een aantal jobstudenten om het kwistig 
groeiende groen tijdig in te tomen. 

Onkruid

Ook het onkruid rukt in deze periode op. We merken dat verschil-
lende inwoners voor eigen deur het onkruid regelmatig verwijderen. 
Dit wordt door de gemeentediensten enorm geapprecieerd. We kun-
nen immers niet overal tegelijk aanwezig zijn, terwijl het onkruid mo-
menteel wel overal volop groeit. Door de steeds strengere richtlijnen 
bij het gebruik van pesticiden moet de gemeentelijke Groendienst 
het onkruid manueel verwijderen. Dit kost uiteraard erg veel tijd. 
Daarom is alle hulp meer dan welkom en vele handen maken licht 
werk.  

Parking Kerkstraat

Momenteel wordt er door de wegendienst van de gemeente volop 
gewerkt aan een gloednieuwe parking met 70 parkeerplaatsen ach-
teraan de Kerkstraat. Er wordt nieuwe verlichting voorzien en tussen 
de parking en het voetbalveld worden netten aangebracht. 

Voorheen werden er met de aanleg van de parkings aan de Antwerp-
sesteenweg en Statieplaats respectievelijk 90 en 40 extra parkeer-
plaatsen gecreërd. De parking aan de Kerkstraat is dus de derde 
grote verwezenlijking om de capaciteit aan parkeerplaatsen in He-
miksem op te drijven. Ook in de toekomst zal er ingezet worden 
op het voorzien van meer parkeermogelijkheden. Zo komen er bin-
nenkort in de Schelleakker en Scheldestraat nog eens zo’n 50 en 40 
parkeervoorzieningen bij. 
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2Gemeentebestuur

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

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

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

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

Secretariaat          03 288 26 51

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

Communicatiedienst  
 03 288 26 55

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

Buitenschoolse kinderopvang  
 03 288 26 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tBrandweer
Dringend  100
Niet dringend 03 288 27 27

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

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

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

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

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

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

tGemeentelijk sportcentrum
Atletiekstraat 1
Algemeen nummer   
03 288 27 50

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

Sporthal
alle dagen open 

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

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!

07-05-2014- Fien Coenjaerts, dochter van Laura 
De Loecker en Steven Coenjaerts

12-05-2014 - Jack Meeusen, zoon van Sofie Diels 
en Vlad Meeusen

13-05-2014 - Omer Etemovski, zoon van Djeva-
hire Mujoli en Ali Etemovski

14-05-2014 - Ali Hane, zoon van  Mina Daia en  
Thierno Hane 

15-05-2014 - Louis Reyniers, zoon van Sofie Van 
Camp en Glenn Reyniers

15-05-2014 - Mathis Bruyndoncx, zoon van Els 
Van Moffaert en Jeroen Bruyndoncx

16-05-2014 - Maité Kransfeld, dochter van Inge 
Keyaerts en Frédéric Kransfeld

16-05-2014 - Emerike Saerens, dochter van Sofie 
Dombret en Glenn Saerens

16-05-2014 - Juline Groven, dochter van Véroni-
que Van den Bruele en Luc Groven

20-05-2014 - Théo Luci, zoon van Erika Kosztandi 
en Sandro Luci

21-05-2014 - Joy Isimah, dochter van Mercy Pa-
trick en Fred-Azun Isimah

22-05-2014 - Mbo-Gloria Tawaba, dochter van Ki-
nata Mavula en Jean-paul Tawaba

03-06-2014 - Eebe Van Driessche, dochter van 
Edith Van Dyck en Peter Van Driessche

04-06-2014 - Manon Troquet, dochter van Chris-
tine De Scheemaecker en Xavier Troquet

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

Joannes Meuldermans, 
echtgenoot van Simonne Verheyen
   °12-10-1932, +24-12-2013

Alfons Brits, 
gehuwd met Marcelle Van Doorslaer
   °31-12-1941, +22-05-2014

Florentine Mostien, 
echtgenote van Jan Deridder
   °17-06-1934, +25-05-2014

Maria Michiels,
weduwe van Renatus Cautreels    
   °03-09-1924, +26-05-2014

Leo Cools,
echtgenoot van Joanna Symons
   °31-10-1928, +28-05-2014

Maria Van Lier,
weduwe van Albertus Verhaegen    
   °11-01-1921, +28-05-2014

Frans Annemans,
gehuwd met Gerarda Merckx    
   °14-05-1932, +30-05-2014

Eduard Vercauteren,
echtgenoot van Irma Van den Bosch   
   °23-07-1941, +06-06-2014

René Cossaer,
weduwnaar van Monica Kellner
   °25-06-1938, +08-06-2014

Joanna De Decker,
weduwe van Leonard Jacobs
   °28-03-1933, +12-06-2014

Hugo Smeulders,
   °03-04-1948, +12-06-2014

Ludo Dom,
weduwnaar van Denise Stock
   °04-07-1948, +15-06-2014
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4Burgerzaken & Informatie  

Tijdens de maanden juli en augustus gaan er geen 
gemeenteraadszittingen door. De eerstvolgende ge-
meenteraad vindt plaats in september. Het precieze 
tijdstip lees je in het eerstvolgende infoblad van sep-
tember. 

Volgende gemeenteraad

Geboortes
Wij wensen onze bruidsparen van harte profi-
ciat!

Stefan De Roovere en Chantale Moortgat   
     06-07-2014

Bart Schoenmakers en Inge Goris    
     07-07-2014

Francis Verhaegen en Lindsey De Witte   
     14-07-2014

Charles-Edouard Donnet en Stephanie Evrard  
     14-07-2014

Kenny Branders en Ann Flies    
     14-07-2014

Timmy De Maeyer en Vicky Begois    
     21-07-2014

Georges Marinus en Ilse De Blanger   
     27-07-2014

Brian Van der Linden en Milenka De haes   
     28-07-2014

Gregory Müsing en Eveline Naudts    
     28-07-2014

Huwelijken

Huwelijken

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd

Robert Seifert en Jacqueline Lauwerys
     07-07-1989

Marc Reyntiens en Manuella Roelandts
     07-07-1989

Daniël Bresseleers en Patricia Van Nimmen
     14-07-1989

Angel Dimitrov en Galena Dimitrova
     30-07-1989

Michel Lowet en Marie Vermeylen
     12-08-1989

Dirk Crauwels en Marie Mertens
     28-08-1989

    
t50 jaar getrouwd

Gustaaf Dupont en Maria Celis    
     15-07-1964

Emiel Vermant en Monique Van Reeth   
     18-07-1964

Louis De Groof en Lutgardis Hellemans   
     18-07-1964

Guido Joacim en Magdalena Saraber   
     18-07-1964

Fideel Buytaert en Josepha Van Goethem   
     25-07-1964

Hendrik Blom en Victoria Van den Brande   
     01-08-1964

Robert Libert en Simone Cox    
     04-08-1964

Prosper Verberckt en Maria Covens     
     05-08-1964

t60 jaar getrouwd

Antoine Van De Kerckhove en Elza Schellemans
     13-07-1954

Emilius De Roeck en Maria Claus 
     24-07-1954

Louis Verstraeten en Josephina Huysmans
     07-08-1954

Emiel Rypens en Margaretha Peersman
     07-08-1954

Philemond Carryn en Maria Decloedt
     12-08-1954

   
t65 jaar getrouwd

Lodewijk Jacobs en Maria Decker
     06-08-1949
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Burgerzaken & Informatie 

Een deel van het gebouw waar 
tot voor de verhuis naar het 
Depot Deluxe de Academie 
voor Muziek en Woord huis-
de, zal binnenkort afgebroken 
worden. De voorbereidende 
werken starten op 30 juni. 

Op die manier valt de volledige 
planning van de afbraak binnen de 
zomervakantie van het onderwijs. 
Het af te breken gebouw grenst 

Afbraak oude muziekacademie

Wettelijke samenwoning
Onder “wettelijke samenwo-
ning” valt de toestand van 
samenleven van 2 personen 
die hierover een verklaring 
hebben afgelegd. Zo wordt 
de mogelijkheid geboden om 
een officieel karakter te ge-
ven aan bepaalde vormen van 
samenwonen. Dit biedt dan 
weer een juridische zeker-
heid voor de samenwonen-
den.

De verklaring van wettelijke sa-
menwoning wordt afgelegd door 
middel van een geschrift dat te-
gen ontvangstbewijs wordt over-
handigd aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de ge-
meenschappelijke woonplaats. 

Dit bevat volgende gegevens:

t datum van de verklaring
t naam, voornamen, geboorte-
plaats en- datum en handteke-
ning van beide partijen alsook de 
gemeenschappelijke woonplaats
t vermelding van de wil om 
wettelijk samen te wonen
t vermelding dat beide partijen 
kennis hebben van de inhoud van 
de artikelen 1475 tot 1479 van 
het Burgerlijke Wetboek, aan-
gaande wettelijke samenwoning

Beide partijen mogen niet ver-
bonden zijn door een huwelijk of 
door een andere wettelijke sa-
menwoning. De ambtenaar van 
de burgerlijke stand gaat na of 
er voldaan is aan de wettelijke 
voorwaarden en maakt melding 
van de verklaring in het bevol-
kingsregister.

Een ander werelddeel ontdek-
ken? Eindelijk die lang ge-
plande reis aanvatten of gaan 
trekken in de bergen?

Redenen genoeg om  deze peri-
ode vlekkeloos en zonder zorgen 
te laten verlopen. Denk daarom 
tijdig aan je eigen bescherming 
en die van je kinderen. Je basis-
vaccinaties in orde laten brengen 
is de beste start. Wie naar verre 
bestemmingen op vakantie gaat, 
doet er goed aan advies in te win-
nen over noodzakelijke bijkomen-
de vaccinaties.

De Hoge Gezondheidsraad raadt 
voor baby’s  tussen 6 en 12 maan-
den een extra mazelen vaccin aan 
als je op reis gaat naar een land 
waar momenteel een mazelenepi-
demie heerst. In dit geval neem 
je best contact op met je huisarts.

Meer informatie over reisvac-
cinaties vind je op de websi-
te van het Tropisch Instituut 
voor Geneeskunde: 
www.itg.be/reisgeneeskunde

Gezond op reis

Werknemers die minstens 55 jaar 
oud zijn en een zicht willen krijgen 
op het bedrag van hun toekom-
stig pensioen kunnen dit laten uit-
rekenen via de pensioendiensten. 
Het aanvraagformulier is verkrijg-
baar op de dienst Burgerzaken.

Pensioen-
berekening

immers aan de schoolgebouwen 
van de Gemeentelijke basisschool 
De Regenboog.
 
De gespecialiseerde aannemer 
voorziet de nodige veiligheids-
maatregelen en stelde een sloop- 
en veiligheidsplan op. Er wordt 
normaal geen verkeershinder 
verwacht, al valt lichte hinder op 
bepaalde momenten niet volledig 
uit te sluiten. 

FOD Binnenlandse Zaken meldt dat op donderdag 3 juli tussen 11.45 
u. en 13.15 u. de elektronische sirenes in onze gemeente opnieuw ge-
test zullen worden. Op het ogenblik van de test geeft de Seveso-sirene 
een alarmsignaal. De huiltoon wordt na een korte periode herhaald, 
gevolgd door de gesproken boodschap ‘proefsignaal’. 

Test elektronische sirenes
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Cultuur 

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

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

Zomerspaaractie 
2014 Voorlezen is in onze bib een 

traditie. Sinds vorig jaar wer-
ken we hiervoor samen met 
de andere bibliotheken van de 
Rupelstreek. Door deze samen-
werking kon de bib een extra 
‘kamishibai theater’ aanschaf-
fen en extra knutselmateriaal 
kopen.

Voorlezen is voor een kind heel be-
langrijk. Het is gezellig en van groot 
belang voor de ontwikkeling van 
het kind. Dankzij voorlezen wordt 
het gevoel voor taal spelenderwijs 
ontwikkeld. Voorlezen helpt ook de 
fantasie van jonge kinderen te sti-
muleren. Wanneer je kindje wordt 
voorgelezen maakt het bovendien 
op een fijne manier kennis met de 
wereld van de boeken.

De bib nodigt dan ook graag alle 
kindjes tussen 3 en 7 jaar uit om te 
komen luisteren naar de verhalen 
van onze voorleesjuffen Chris, Mo-
nique en Inge. Om beurten nemen 
zij onze jongste lezertjes mee in de 

Verhalenparade Rupelbib

Dwarsliggers zijn complete 
boeken in een handzaam for-
maat: net zo klein en licht als 
een mobiele telefoon en 100% 
leesbaar. 

Door hun compacte formaat en 
lichte gewicht kan je dwarsliggers 
gemakkelijk altijd en overal lezen. 
Ideaal voor bijvoorbeeld onder-
weg, op vakantie en in bed.

De bib heeft ondertussen heel wat 
dwarsliggers in haar collectie. Je 
vindt ze allemaal verzameld bij het 
luisterpunt in de bib.

Dwarsliggers

Sinds een tijdje kan je aan de ba-
lie in de bib een tablet reserveren 
om te surfen of gebruik te maken 
van Gopress Kiosk, Gopress Kran-
tenarchief en het digitaal abonne-
ment op Test-Aankoop.

Tablets in de bib

spannende wereld van het pren-
tenboek. Na het voorlezen is er al-
tijd een gezellig knutselmoment.
Terwijl de kinderen opgaan in de 
spannende verhalen van onze 
voorleesjuf kunnen de ouders en 
grootouders genieten van een kop-
je koffie of thee.

Het voorleesuurtje vraagt wel en-
kele voorbereidingen. Daarom vra-
gen we jullie om op voorhand in te 
schrijven.

Praktisch:
Locatie: Bibliotheek Hemiksem
Tijdstip: Woensdagen 10 en 24 
september, 8 en 22 oktober, 5 
en 19 november, 3 en 17 de-
cember 2014, 14 en 28 janu-
ari, 11 en 25 februari, 11 en 18 
maart, 22 april, 20 mei, 10 juni 
2015 van 15 tot 16 uur
Toegang: gratis (reservatie 
verplicht) 
Info:  03 288 27 40 , biblio-
theekbalie@ivebic.be of in de 
bib

Hebben je kinderen zin om 
zich eens volledig uit te le-
ven? Dan is Schorremorrie de 
perfecte afsluiter van de zo-
mervakantie! 

Voor de 9de keer op rij kan je met 
het hele gezin afzakken naar De 
Schorre voor een leuk dagje uit. 
Op zondag 31 augustus van 13 
tot 18 uur zijn alle kinderen de 
baas! 

Ook dit jaar zorgen CC De Stei-
ger, CC ’t Aambeeld en IveBiC He-
miksem-Schelle met de theater-
voorstelling  ‘Slaap beertje slaap’ 
van het gezelschap ‘Alles loopt op 
rolletjes’ voor de portie cultuur op 
deze kinderhoogdag. 

Schorremorrie
Waarom wil beertje toch niet sla-
pen? Is hij nog niet moe genoeg? 
Of voelt hij zich niet lekker? Als 
zelfs verhaaltjes over roze olifan-
ten en leuke liedjes niet helpen … 
Ach, misschien heeft hij gewoon 
geen zin… Vioolvirtuoos en duivel-
doe-al Kevin Van Staeyen neemt 
ons mee in zijn wereld waar beer-
tjes écht leven en bewegen.

Praktisch:
Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre, Schommelei 1 
Boom
van 13 tot 18 uur
€ 4 / € 3 (leden Gezinsbond, 
Prova en Grabbelpashouders 
/ gratis (-3 jaar)
Info:  03 880 76 00 info@de-
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Sinds 6 mei 2014 kunnen er 
via de bib e-boeken geleend 
worden. 

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

Om de boeken te lenen ga je 
daarna naar ‘mijn bibliotheek’ 
waar je de kaart kan activeren. 
Er zullen in totaal 400 titels aan-
geboden worden. Voor meer info 
kan je terecht in de bib.

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

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

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

Vlaanderen Feest! - vrijdag 4 juli

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

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

Tot binnenkort in de bib!

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

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

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

Actie Vlieg 2014
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Succesvol ouder worden doe 
je door beperkingen te com-
penseren via volwaardige al-
ternatieven. Vaak belemmert 
de vertrouwde woning oude-
ren in hun dagelijks functio-
neren. 

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

Om hieraan tegemoet te komen 
beschikt het OCMW Hemiksem 
sinds enkele jaren over de ser-
viceflats in de St. Bernardusab-
dij. Wanneer je een serviceflat 
betrekt ben je nog in grote mate 
zelfstandig maar heb je, indien 

GortesOuder worden in Hemiksem: serviceflats OCMW
nodig, thuiszorg onmiddellijk bin-
nen handbereik. Daarnaast bie-
den onze serviceflats nog tal van 
voordelen:

t Instapklaar appartement met 
een noodoproepsysteem en een 
gebruiksvriendelijk domoticasy-
steem aangepast aan de noden 
van ouderen

t Zowel het appartement als de 
gemeenschappelijke ruimtes zijn 
rolstoeltoegankelijk

t Aanwezigheid van conciërge

t Gunstig energieverbruik (wa-
terverbruik zit in de dagprijs), 
lage verwarmingskosten dankzij 
energiebesparende maatregelen

GortesVergroot de hoop - verklein de kanker!

t Beschermde woonvorm op een 
prachtige locatie

t Technische, administratieve 
en sociale bijstand

t Cafetaria en wassalon

t Voorrang bij het gebruik van 
onze warme middagmalen

t Deelname aan animatieacti-
viteiten

Voor inlichtingen over de ser-
viceflats of een vrijblijvend 
bezoek kan men contact opne-
men met Jelle Peeters op het 
nummer 03 871 91 12 of via 
mail jelle.peeters@ocmwhe-
miksem.be.

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

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

Hoe kan je deelnemen?
Snoei vanaf 15 juni de taxus in je 
tuin en breng het verse snoeisel 
gratis naar het containerpark. De 
actie loopt tot 31 augustus. 

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

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

t Vang het snoeisel in een doek 
op om vermenging met gras, bla-
deren of ander snoeisel te voor-
komen. 

Meer info?
www.vergrootdehoop.be
www.zna.be/surplus

GortesTegelexpo: langs 
de waterkant

Het zomert in de abdij van He-
miksem!

Van zondag 6 juli t.e.m. zondag 
14 september kan je komen kijken 
naar de keramische tegelexpositie 
‘Langs de waterkant’  in het Gil-
liot & Roelants Tegelmuseum. In 
totaal zullen 16 kunstenaars deel-
nemen aan deze zomertentoon-
stelling.

Praktisch:
-Sint-Bernardusabdij Hemik-
sem
-elke zondag van 14 tot 17 uur
-gratis
-Els Janssens  0472 65 44 19
-IveBiC en Cultuurraad He-
miksem-Schelle i.s.m. het be-
heersorgaan van het Gilliot & 
Roelants Tegelmuseum
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GortesWedstrijd buiten-
gewone plekjes

Geef het Callebeekpark een 
buiten-gewoon feest cadeau!

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

 Week van 1 juli - week van 4 augustus
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 Schuttershoftraat  

 Week van 7 juli - week van 11 augustus
 
maandag UNO-laan (onpare zijde), Kerkstraat, Ketinglei 
dinsdag Kerkeneinde (deel 2), Assestraat, Lindelei tot K. De  
  Backerstraat, K. De Backerstraat
woensdag Beukenlaan, Acacialaan, Kastanjelaan, Parklaan, Plataalaan,  
  Meidoornlaan, Gemeenteplaats, Jan Sanderslaan en park
donderdag UNO-laan(pare zijde), Eikenlaan, Van Dijcklaan, Rode- 
  Kruisplein, Rubenslaan, Frans Blocklaan 

 Week van 14 juli - week van 18 augustus

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, J. Van der Aalaan, F. Huysmanslaan, 
  L. De Schepperlaan, J. De Grooflaan, E.Vannuffellaan, 
  Tuitboslei

 Week van 21 juli - week van 25 augustus

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 28 juli

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

** Op maandag 21 juli (feestdag) wordt er niet geveegd. 

GortesPlanning* straatvegen juli & augustus

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

Als feestelijke afsluiter van dit 
project krijgen de mooiste ‘buiten-
gewone plekjes’ van de provincie 
Antwerpen een heus publiekseve-
nement cadeau. Stem het Calle-
beekpark in Hemiksem naar de 
overwinning en kom samen met 
je vrienden en familie mee vieren. 
De wedstrijd loopt van 2 juni tot 
31 juli. Stemmen kan via www.
buitengewoneplekjes.be, daar 
vind je tevens alle info over de 
opknap- en ingroeningswerken 
van de 50 plekjes.



meer info op www.hemiksem.be

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

10Informatie
zomer 2014

Kandidaten Middenstandsraad
t Restafval en GFT+

 - woensdag 2 juli
 - woensdag 9 juli
 - woensdag 16 juli
 - woensdag 23 juli
 - woensdag 30 juli 
 - woensdag 6 augustus
 - woensdag 13 augustus
 - woensdag 20 augustus
 - woensdag 27 augustus

t PMD
 
 - woensdag 9 juli
 - woensdag 23 juli
 - woensdag 6 augustus
 - woendag 20 augustus

t Papier en karton

 - vrijdag 18 juli
 - vrijdag 22 augustus

Leefmilieu
Op 3 juni nodigde de gemeente alle handelaars en onderne-
mers van Hemiksem uit voor een aangename bijeenkomst. Er 
bleek een groot enthousiasme te bestaan onder de deelnemers 
om in de toekomst nauwer samen te gaan werken. 

Daarom gaat de gemeente over tot de oprichting van een Midden-
standsraad. Deze gemeentelijke adviesraad zal op de volgende bij-
eenkomst voor ondernemers op dinsdag 2 september 2014 officieel 
opgericht worden. Zo staan onder andere de opmaak van de statuten 
en de keuze van het bestuur op de agenda. 

Hierbij doen we dan ook een oproep aan handelaars en ondernemers 
die interesse hebben om te zetelen in deze Middenstandsraad. Kandi-
daten melden zich bij Hanneli Ribbers via hanneli.ribbers@hemiksem.
be of op het nummer 03 288 26 53. Ook voor meer informatie over 
de raad of ondernemen in onze gemeente kan je steeds bij Hanneli 
terecht. 

21 september: Hemiksem autoluw
Op zondag 21 september organiseert de Milieuraad van He-
miksem in samenwerking met het gemeentebestuur een auto-
luwe zondag. 

Die dag kunnen fietsers en wandelaars zich uitleven in Hemiksem. 
De Gemeenteplaats zal volledig autovrij worden gemaakt. Ook in de 
UNO-laan zal in de rijrichting van de Eikenlaan tot de Gemeenteplaats 
geen gemotoriseerd verkeer worden toegelaten. 

Op de Gemeenteplaats organiseert het gemeentebestuur in samen-
werking met de lokale horeca per leeftijdscategorie een steprace en 
er wordt ook tal van animatie voorzien. Zo zal er onder andere een 
springkasteel zijn en kan je leren boogschieten. Tot dan!

Gezocht: leden Milieuraad
Ben jij geboeid door het milieu in onze stedelijke omgeving? 
Wil jij er jezelf voor inzetten? Geef je dan op als kandidaat lid 
van de Milieuraad van Hemiksem!

De Milieuraad adviseert het gemeentebestuur bij vergunningsaanvra-
gen en het beheer van de groene plekjes in de gemeente. De raad 
neemt ook initiatieven om het milieubewustzijn verder te ontwikkelen 
via filmvoorstellingen, excursies, open milieuraad, opruimacties,…

Twijfel niet en stuur je naam, adres en een korte motivering voor 31 
augustus naar Sven Van Gyseghem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 He-
miksem of per e-mail naar sven.vangyseghem@hemiksem.be.
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Op 30 september en 1 oktober 
kunnen 50-plussers deelne-
men aan de Senior Games in 
Blankenberge: beoefen samen 
je favoriete sport of maak 
kennis met een nieuwe sport 
tijdens de verschillende initi-
aties. 

De Romeo’s sluiten de dag muzi-
kaal af. Op dinsdag 30 septem-
ber wordt er busvervoer voorzien 
vanuit Hemiksem. 

Voor inschrijvingen en info: 
www.bloso.be 

GortesSenior Games

G-sport - Gewoon sporten
“Mijn zoon is de trouwste supporter van de voetbalclub, maar 
zelf kan hij in geen enkele sportclub terecht omdat hij een han-
dicap heeft.” Vroeger klonk het vaak zo. Vandaag kunnen we 
gelukkig met een veel positiever verhaal komen. De regionale 
G-sportcoördinator, Veerle Franqui, beantwoordt daarom en-
kele vragen omtrent G-sport. 

Wat zijn G-sportclubs?  
G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net 
even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap 
krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun niveau te sporten in een 
reguliere sportclub. Meestal sporten G-sporters in een apart team bin-
nen de club, maar soms sporten ze samen met de andere leden. 

Hoe worden G-sportclubs ondersteund?
Sportclubs die willen starten met een G-werking zitten vaak met heel 
wat vragen. Ik probeer de sportclubs zoveel mogelijk antwoorden te 
geven zodat ze enthousiast, maar met realistische verwachtingen aan 
hun G-sportavontuur kunnen beginnen. Zo kan de promotie via het 
netwerk verlopen en zorg ik dat de club opgenomen wordt in de G-
sportwijzer, een overzicht van alle G-sportclubs in de provincie. Trai-
ners die willen bijleren over G-sport kunnen jaarlijks enkele G-sport-
vormingen volgen. Clubs met een nieuwe of bestaande G-werking 
kunnen samen met mij G-sportsubsidies aanvragen bij de provincie. 

Bestaan er ook G-sportkampen?
Tijdens de schoolvakanties organiseren verschillende gemeenten uit 
de regio G-integratiesportkampen. Met wat extra begeleiding kunnen 
kinderen met en zonder handicap er samen sporten en ontdekken dat 
G-sport ook maar gewoon sporten is.

Heb je nog een tip voor onze inwoners?
Ga zeker eens kijken naar www.gsport.be waar je heel wat info kan 
vinden: G-sportactiviteiten, G-sportvormingen, G-sportnieuws, een 
uitleendienst voor G-sportmaterialen, G-sportclubs…

Meer info?
Veerle Franqui - 03 640 35 86 - Veerle.Franqui@apbsport.provant.be

G-sport in Hemiksem

Ook in Hemiksem beweegt er wat rond G-sport! Onder meer bij Turn-
kring WIK en Tafeltennisclub Club 75 – Hemiksem TTK. 
Zo voorziet Club 75 – Hemiksem TTK een sportaanbod voor jongeren 
met autisme. Sportievelingen met een verstandelijke of fysieke beper-
king en sporters met autisme kunnen dan weer turnen bij WIK. 

Meer info: 
WIK: 0473 21 00 19
Club 75- Hemiksem TTK: www.club75-hemiksem.be

GortesSluitingsdagen juli 
& augustus 
t Containerpark
 -  maandag 11 juli
 -  vrijdag 15 augustus

t AC en Gemeentemagazijn
 -  vrijdag 11 juli
 -  maandag 21 juli
 -  vrijdag 15 augustus

t BKO ‘t Merelhofke
 -  van maandag 21 tot en  
 met vrijdag 25 juli
 -  vrijdag 15 augustus
 -  donderdag 28 en vrijdag  
 29 augustus 

t Bibliotheek
 -  vrijdag 11 juli
 -  maandag 21 juli
 -  vrijdag 15 augustus

t Zwembad
 -  vrijdag 11 juli
 -  maandag 21 juli
 -  vrijdag 15 augustus



meer info op www.hemiksem.be

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

12Vrije tijd

Avondspel: Het abdijmysterie
Op zaterdag 4 oktober organiseren de vrijetijdsdien-
sten van Hemiksem en Schelle voor de eerste maal een 
avondspel in de abdij van Hemiksem. Iedereen van 16 
jaar en ouder kan zich inschrijven met een ploeg van 
maximum 6 personen om het grote mysterie rond de 
verdwenen paters te komen oplossen. 
 
Schrik jij niet terug voor een beetje mysterie en uitdagende 
opdrachten? Heb je een neus voor onopgeloste zaken en ben 
je even opmerkzaam als Sherlock Holmes? Of ben je nog op 
zoek naar de ideale teambuilding voor je vereniging?
 
Stop met aarzelen en schrijf jezelf met je team in! 
Stuur je naam, adres, gsmnummer en de namen van je team-
genoten door per mail naar Ellen.huysmans@hemiksem.be. 
Wie weet gaan jij en je teamgenoten wel met de superprijs 
naar huis! 
 
www.hemiksem.be 
www.jeugddiensthemiksem.be
www.facebook.com/jeugddiensthemiksem

zomer 2014

Betalen voor je zwembeurt kan aan de 
ticketautomaat in de inkomhal van het 
zwembad. 

Door onder meer het touchscreen is de au-
tomaat erg gebruiksvriendelijk. De verschil-
lende categorieën staan aangeduid op het 
scherm. Na betaling (enkel cash) ontvang je 
een ticket dat je in de badhal afgeeft aan de 
redder. Wanneer je kiest voor een 10-beur-
tenkaart ontvang je 10 tickets die aan elkaar 
hangen. Per zwembeurt geef je 1 ticket aan 
de redder. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen 
zonder begeleiding van een volwassene niet 
in het zwembad. 

Beschik je nog over een oud zwemabonne-
ment? Dan kan je dit inruilen bij de zwem-
bad- medewerkers tijdens de openingsuren 
van het zwembad.

Ook de gebruikers voor de tennisterreinen en 
het beachvolleybalveld kunnen hun ticket ko-
pen via de automaat! 
Bij vragen of problemen kan je terecht op het 
nummer 03 288 27 55. 

GortesTicketautomaat: zwem-
bad, tennis & beachvolley


