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Prettige feesten!

Luc Bouckaert
Burgemeester

Wij houden eraan jullie allemaal een vreugdevol en vooral ge-
zond 2015 toe te wensen. We hopen van harte dat jullie als 
inwoners van Hemiksem samen met familie en vrienden een 
zorgenloos 2015 tegemoet mogen gaan. Vergeet niet  om te 
genieten. In de eerste plaats van de mooie momenten met 
familie en vrienden. 

De gemeente mag alvast terugkijken op een succesvol 2014. Zo lan-
ceerden we de gemeentelijke Facebook- en Twitter-pagina en natuur-
lijk ook de nieuwe website.

We voorzagen een nieuwe buurtparking achter de Kerkstraat, ver-
nieuwden de Depotstraat, richten de middenstandsraad op, sloten 
een overeenkomst af voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool, 
we namen initiatieven om het zwerfvuil en sluikstort aan te pakken, 
richten nieuwe buurtinformatienetwerken op,…

Ook 2015 belooft een boeiend jaar te worden waar we verder blijven 
werken aan een mooie toekomst voor onze gemeente. 
Zo krijgt de UNO-laan een nieuw wegdek, we investeren verder in 
veilige schoolomgevingen, voorzien 3 extra gemachtigde toezichters 
op gevaarlijke verkeerspunten, bouwen verder onze schuldenlast af 
en renoveren de kleuterschool aan de Hoofdboslaan.  Ondanks ver-
minderde toelagen vanuit de Vlaamse overheid besparen wij niet in 
subsidies voor sport, jeugd en socio- culturele verenigingen. 

Nieuwjaarsdrink 
Op zondag 11 januari is elke inwoner van Hemiksem welkom in het 
Depot Deluxe om er samen met het gemeentebestuur en -personeel 
het nieuwe jaar in een gezellige en ongedwongen sfeer in te zetten. 
De deuren gaan open om 15 uur. Bij een glaasje en hapje kan ieder-
een mee komen klinken op het nieuwe jaar. Om 17 uur sluiten we de 
tweede editie van deze Hemiksemse nieuwjaarsdrink af. 
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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. 
in OCMW Hemiksem    
tel.:  03 288 26 27

tKinderopvang KOBO
elke 4e maandag van de maand  
in BKO ‘t Merelhofke van 18.00 u.- 
19.00 u.  
tel.:  03 288 27 60

tRijksdienst voor pensioenen
elke 2e donderdag van de maand 
in OCMW Hemiksem van 09.00 u. 
tot 11.00 u.

tZitdag Burgemeester en 
Schepenen 
Enkel op afspraak na telefonisch 
contact met de burgemeester of 
betrokken schepen of via het al-
gemeen nummer 03 288 26 20. 
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, vereni-
gingsleven, sport, middenstand 
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 VDAB
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!
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3 Burgerzaken   

Geboortes
Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van 
harte welkom!
 
27-10-2014 - Fébe Vermant, dochter van Karen 
Cottegnie en Wim Vermant

08-11-2014 - Jamila Mohamed Mahmoud, dochter 
van Kelly Geerts en Metwalli Mohamed Mahmoud

09-11-2014 - Imraan Affani, zoon van Amale Bas-
bas en Amine Affani

12-11-2014 - Axll Heyrman, zoon van Lindsey De 
Vos en Bart Heyrman

12-11-2014 - Finbar Nieuwborg, zoon van Ilse En-
gels en Johan Nieuwborg

16-11-2014 - Matz Paulussen, zoon van Elke Que-
ren en Kevin Paulussen

21-11-2014 - Rube Gysels, zoon van Vanessa 
Vriends en Myrddin Gysels 

21-11-2014 - Noor Raes, dochter van Sandra Van 
Kerckhoven en Steven Raes

25-11-2014 - Wolf Gulinski, zoon van Hannelore 
Molein en Marc Gulinski

08-12-2014 - Casper Moorkens, zoon van Sophie 
De Laet en Dries Moorkens

Geboortes

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

François Coppens, 
echtgenoot van Jeanine Pouliart
   °16-08-1933, +16-10-2014

Francina De Kinder,
weduwe van Louis Van Dyck     
   °24-06-1934, +21-11-2014

Guido Van Dijck,
   °31-01-1952, +21-11-2014

GeboortesHuwelijken
Wij wensen onze bruidsparen van harte  
proficiat!

Danny de Vree en Hilde Prime    
     06-12-2014

Dirk Cools en Francine Vandenbogaerde   
     12-12-2014 

Fuat Korkmazer en Esma Kilincarslan    
     20-12-2014

Abdelhafed El Yahyaoui en Hanane Hammich  
     20-12-2014 

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Deli Rustemi en Hajrija Rustemi 
     01-01-1990

Shaban Tairi en Ajshe Tairi
     01-01-1990

Robert Kerremans en Sonia De Zutter 
     26-01-1990

Marcel Vervliet en Caroline Florizoone  
     27-01-1990

Mohamed El Yahyaoui en Nasia El Yahyaoui
     29-01-1990

t50 jaar getrouwd

Eddy Jordens en Rita Verelst     
     09-01-1965

Maria Reyniers, 
   °23-05-1928, +27-11-2014

Ludo Claes,
echtgenoot van Silvana Vanderseypen   
   °10-10-1943, +05-12-2014

Frida De Schaepmeester,
weduwe van Noël Vandeplassche     
   °15-03-1922, +08-12-2014
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4Milieu & Informatie  

Leefmilieu
t Restafval, PMD en GFT+
 - woensdag 7 januari
 - woensdag 21 januari

Opgelet, de ophaling van rest-
afval en GFT gebeurt tot en met 
april opnieuw tweewekelijks.  
De wekelijkse ophaling gaat en-
kel door gedurende de zomer- 
periode.

t Papier en karton

- vrijdag 16 januari

t KGA

- Vrijdag 9 januari

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.- Ber-
nardsesteenweg
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Acacialaan / Parklaan 

18.00 u. - 19.00 u.

- Zaterdag 10 januari

Gemeentemagazijn, 
Georges Gilliotstraat  
13.00 u. - 14.00 u. 
hoek Scheldestraat / Heuvelstraat 
14.15 u. - 15.15 u. 
hoek Bareelstraat / D. Coppens-
straat 
15.30 u. - 16.30 u. 
hoek Krokusweg / Irisweg  
16.45 u. - 17.45 u.
hoek Heiligstraat / Varenstraat 
18.00 u. - 19.00 u.

FOD Binnenlandse Zaken 
meldt dat op donderdag 8 ja-
nuari 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 sirene een alarmsignaal. De 
huiltoon wordt na een korte pe-
riode herhaald, gevolgd door de 
gesproken boodschap ‘proefsig-
naal’. De test vindt om de drie 
maanden plaats. 

Op de website www.crisiscen-

trum.be kan je onder ‘alarmering’ 
meer informatie terugvinden. Bij 
noodsituaties kunnen de sirenes 
ingezet worden om de bevolking 
te waarschuwen. Wil je ook via 
andere kanalen verwittigd  wor-
den bij noodsituaties, schrijf je 
dan in op de website be-alert.be.

Test elektronische sirenes

Opgelet, vanaf januari 2015 gaan de zitdagen van zowel PWA, VDAB als de rijksdienst voor 
pensioenen door in het OCMW van Hemiksem aan de Bouwerijstraat 50. 

De zitdagen blijven plaatsvinden op hetzelfde tijdstip enkel de locatie verandert en dat vanaf de eerste 
zitdagen in januari. 

t PWA: maandag van 09.00 u. tot 11.00 u. (Geen zitdag op 29 december en 5 januari)

t Rijksdienst voor pensioenen: elke 2e donderdag van de maand van 09.00 u. tot 11.00 u.

t Werkwinkel VDAB: donderdag van 09.00 u. tot 11.00 u. 

Locatie zitdagen tewerkstellingsdiensten en pensioenen  
gewijzigd
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Informatie 

Nieuwe zitdag dienst onthaalouders Sluitingsdagen
t Administratief Centrum
 - woensdagnamiddag 
   24 december
 - donderdag 25 december
 - vrijdag 26 december
 - woensdagnamiddag 
   31 december
 - donderdag 1 januari
 - vrijdag 2 januari

t Magazijn
 - van woensdag 24 december tot
    en met vrijdag 2 januari

t BKO ‘t Merelhofke
 - van woensdag 24 december 
    tot en met vrijdag 2 januari

t Containerpark
 - woensdag 24 december
 - donderdag 25 december
 - vrijdag 26 december
 - woensdag 31 december
 - donderdag 1 januari

t Bibliotheek
 - woensdag 24 december
 - donderdag 25 december
 - vrijdag 26 december
 - woensdag 31 december
 - donderdag 1 januari
 - vrijdag 2 januari

Kobo, Dienst onthaalouders
Medisch Centrum Boom
Grote Markt 7
2850 Boom

t Openingsuren:
ma, woe, do en vrij: 9 - 12 uur, di: 13 – 15. 30 uur

t Contact: 
03 880 50 91
info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be

Kobo, kinderopvang Boom & 
omstreken, voorheen dienst 
onthaalouders , biedt kinder-
opvang aan bij een kinder-
begeleider (onthaalouder) in 
een familiale sfeer. 

Jouw kind wordt opgevangen in 
een klein groepje met veel aan-
dacht voor een optimale ont-
wikkeling. De kinderbegeleiders 
vangen voornamelijk baby’s en 
peuters tot 3 jaar op. Kinderen 
tussen 3 en 12 jaar kunnen bui-
tenschools opgevangen worden 
volgens de mogelijkheden van de 
dienst. 

De verantwoordelijken begeleiden 
de kinderbegeleider thuis, volgen 
de kindjes en de relatie met de 
ouders op. Gezien onze dienst 
erkend is door Kind en Gezin, is 
de basiskwaliteit inzake hygiëne, 
veiligheid en pedagogische 
begeleiding optimaal 
gewaarborgd. Ouders 
betalen een bijdrage 
in verhouding 
tot hun inkomen. 
Deze bijdrage is 
gedeeltelijk fiscaal 
aftrekbaar. 

Wijziging zitdag Hemiksem

Vanaf januari 2015 zal de weke-
lijkse zitdag van Kobo doorgaan 
elke vierde maandag van de 
maand tussen 18 en 19 uur. 

Je kan hiervoor terecht in het De-
pot Deluxe: 

BKO ’t Merelhofke
Nijverheidsstraat 27
2620 Hemiksem
03 288 27 60

Vanaf 2015 zal er geen vaste 
zitdag meer doorgaan voor de 
burgemeester en schepenen. 

Je kan wel steeds een afspraak 
maken met de leden van het col-
lege. Dat doe je telefonisch via 
het mobiel nummer van de be-
treffende schepen of de burge-
meester. De nummers kan je te-
rugvinden op www.hemiksem.be 
of op p.2 van dit infoblad. Je kan 
ook terecht op het vaste telefoon-
nummer van de gemeente: 03 
288 26 20. 

Zitdag leden 
college
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Burgerzaken & Informatie 

Fietsen tijdens de wintermaan-
den, het is vaak enkel wegge-
legd voor de meest moedige 
liefhebbers van deze
tweewieler.

Sommige mensen hebben echter 
geen alternatief. Voor alle door-
winterde fietsers hier dan ook en-
kele nuttige tips om op twee wie-
len veilig door de winterperiode te 
komen:

t Bij sneeuw kies je best een ver-
snelling die niet te groot maar ook 
niet te klein is. Als je een te kleine 
versnelling kiest, trap je -letterlijk- 
door.
Bij een te grote versnelling moet je 
dan weer te veel kracht zetten met 
mogelijke slippartijen tot gevolg.

t Gebruik beide remmen. Nooit
enkel de voorrem. Bovendien rem 
je bij sneeuw of ijzel best minder 
hard dan in andere weersomstan-
digheden.

GortesWinterse fietstips
t Fiets rustiger in winterse 
weersomstandigheden en kijk 
nog meer dan anders uit naar wat 
komen gaat.

t Matig je snelheid en houd af-
stand ook op stukken rijbaan of 
fietspad die op het eerste zicht 
niet glad lijken.

t Bij winterse weersom-
standigheden is het nuttig om 
je zadel iets lager te zetten.  
Zo ligt je zwaartepunt lager en 
dat verhoogt de stabiliteit van 
jouw fiets.

De afgelopen maanden infor-
meerden we jullie regelmatig 
over de problematiek van een 
mogelijke stroomschaarste 
deze winter en het bijhorende 
afschakelplan. 

Hemiksem werd niet opgenomen 
in de afschakelplannen die in wer-
king treden bij energieschaarste. 
Toch kan een stroompanne ook 
steeds hier voorvallen, denk maar 
aan beschadigde hoogspanning 
of problemen zoals brand in een 
elektriciteitscentrale. In de no-
vembereditie van dit eigenste 
informatieblad kon je heel wat 
handige en bruikbare tips lezen. 
Zowel voor de periode voor, tij-
dens als na een stroomonderbre-
king. Op www.hemiksem.be kan 
je bij het nieuwsitem ‘Stroom-
schaartse’ ook steeds heel wat 
documenten terugvinden met in-
formatie, tips en de laatste stand 
van zaken.

GortesStroomschaarsteToelage gehandicapten
Het gemeentebestuur ver-
leent een toelage aan inwo-
ners van de gemeente Hemik-
sem, die thuis de lasten van 
opvoeding en verzorging van 
zwaar gehandicapte
kinderen op zich nemen.

De toelage wordt toegekend om-
wille van de bijzondere zorgen 
die deze kinderen nodig hebben. 
De kinderen moeten:

t minstens 66% gehandicapt 
zijn en mogen niet ouder zijn dan
25 jaar;

t thuis opgevoed worden. 
De jaarlijkse toelage bedraagt 
100,00 EURO per gehandicapt 
kind. De betaling gebeurt om de
zes maanden, in schijven van 
50,00 EURO.

De aanvraag voor de toelage 
moet ingediend worden bij het 
gemeentebestuur op de dienst 
Burgerzaken.

Volgende bewijzen voeg je bij de 
aanvraag:

t bewijs van invaliditeit

t bewijs van verhoogde kinder-
bijslag of bewijs van tegemoet-
koming gehandicapte.

Het recht gaat in vanaf de eerste
dag van het kwartaal volgend op
de datum van aanvraag. Mensen 
die voor het jaar 2014 reeds een 
aanvraag indienden, herinneren 
we eraan dat zij voor het jaar 
2015 de aanvraag dienen te her-
nieuwen en dat vóór 31 januari
2015.

De volgende gemeenteraad gaat 
door op dinsdag 20 januari om 
20.00 u. in de Raadzaal van het 
Administratief Centrum in de 
Sint-Bernardusabdij. Gemeente-
raadszittingen zijn vrij toeganke-
lijk voor het publiek. Iedereen is 
dan ook van harte welkom om de 
zitting bij te wonen.

Volgende 
gemeenteraad
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Cultuur

t Doos in een nieuw jasje - schoendoos bekleden met stof   

u woensdag 7 januari  2015

Ken je het gevoel: geen afscheid kunnen nemen van lege schoen-
dozen… Je zou ze maar eens kunnen gebruiken om spulletjes in te 
bewaren.

Vanaf nu geen lege schoendozen op zolder maar in de woonkamer, stu-
deerkamer, keuken,…en dit 
in een nieuw jasje. Want we 
gaan samen schoendozen 
bekleden met stof.

Dus als jij een excuus nodig 
hebt om met de komende 
solden schoenen te kopen, 
deze workshop is er één!

Jij zorgt voor: lege (schoen)
dozen en stof (katoen of canvas: vb. Ikea), evt. stofschaar. Wij zorgen 
voor: naaimachines, lijm, ... Zin om mee te komen doen? Schrijf je dan 
snel in!

Praktisch*:
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
van 19.30 tot 22uur
€ 10 / € 8 (inwoners Schelle/Hemiksem) 
+ Jij zorgt voor dozen en stof, wij zorgen voor de rest.

t We leggen een knoopje – macramé & kumihimo u
Woensdag 4 februari 2015

Tijdens deze workshop proberen we 2 verschillende knooptechnieken uit: 
macramé en kumihimo. Je kan uit een aantal projecten kiezen ... armband-
jes, plantenhangers, ... van basis tot gevorderd.
Zin om mee te komen doen? Schrijf je dan snel in!

Praktisch*:
Bibliotheek Hemiksem
van 19.30 tot 22uur
€ 10 / € 8 (inwoners Schelle/Hemiksem) + € 5

Rupelkransje

Gortes*Praktisch
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

GortesTentoonstelling
Van maandag 19 januari t.e.m. 
vrijdag 27 februari 2015 stelt 
Tjerrie Verhellen tentoon in het 
Administratief Centrum (AC) in 
Hemiksem. 

Tjerrie Verhellen werd geboren in Et-
terbeek op 21 april 1955. Hij studeer-
de aan verschillende Brusselse kunst-
scholen: Sint-Lucas, BenK en Rhok, 
om zich te vervolmaken in technieken 
als steen, hout, metaal, polyester, 
edelsmeedwerk en in de tekenkunst. 
Hij is docent beeldhouwkunst aan het 
Rhok-instituut voor beeldende vor-
ming van de Vlaamse Gemeenschap 
te Brussel.

Na jarenlang de Belgische blauwe 
steen en het zwart marmer in directe 
sculpturen verwerkt te hebben, krijgt 
hout en vooral metaal een belangrijke 
plaats in het werk van Verhellen.

Sinds enkele jaren is Tjerrie bezig met 
recuperatiematerialen binnen zijn RAT 
(Recup-Art-Team). Het werk bestaat 
uit ingrepen bij uitgekozen of toeval-
lige locaties, binnen of in openlucht. 
Vanaf 2002 zien we de liefde voor 
steen en golven terug opduiken! 

De tentoonstelling is gratis en kan 
je bezoeken tijdens de openingsuren 
van het AC. 

Meer info via: Cultuurdienst 
Schelle-Hemiksem: 
Gemeentehuis Schelle, 
Fabiolalaan 55
03 871 98 24 , 
cultuur@ivebic.be 
of www.tjerrieverhellen.be
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Van 29 januari tot 4 februari 
gaat in 2015 de jaarlijkse poë-
zieweek door. In de bib van He-
miksem kan je deelnemen aan 
een wedstrijd en een optreden.

Wedstrijd Poëzieweek
Laat je creativiteit de vrije loop 
en schrijf je eigen karamellen-
vers (een karamellenvers bestaat 
uit twee zinnetjes die rijmen en 
waarin minstens één zoet woord 
zit)! Breng dit voor 31 januari 
binnen in de bib. Tot 20 februari 
mag iedereen dan stemmen voor 
één van de ingeleverde verzen. 
De schrijver van het vers dat de 
meeste stemmen heeft gekre-
gen, ontvangt een boekenbon ter 
waarde van € 20. Uit de personen 
die hebben gestemd zal een on-
schuldige kinderhand een winnaar 
trekken die een kleine verrassing 
zal ontvangen.

Optreden Gedichtendag
Het thema van de poëzieweek 
2015 is “Met zingen is de liefde 
begonnen”. Ter gelegenheid hier-
van organiseert de bib op woens-
dagnamiddag 4 februari een poë-
tisch/muzikale voorstelling.

Christel De Meulder (leerkracht 
klassieke zang) en Jutta Troch 
(harp) van de Gemeentelijke Aca-
demie voor muziek en woord He-
miksem - Schelle - Niel brengen  
een muzikaal optreden rond het 
thema van de poëzieweek.

Elke bezoeker krijgt die dag ook 
een poëtische traktatie.
Het exacte tijdstip van het optre-
den wordt later bekendgemaakt.

Bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem
Vanaf januari 2015
Deelname gratis 

Poëzieweek

Rupelbib is op zoek naar vrij-
willigers die ons team willen 
versterken bij het geven van 
computerlessen aan begin-
ners.  

Eerst volg je een cursus gegeven 
door andere vrijwilligers. Aanslui-
tend krijg je, in samenwerking 
met Vormingplus, een korte op-
leiding tot begeleider en, indien 
gewenst, een opleiding om als 
lesgever 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?

GortesNieuwe lessen-
reeks aquagym

In het gemeentelijk zwembad 
starten er in januari nieuwe 
lessenreeksen. 

Tussen 13 januari en 28 mei 2015 
kan je op dinsdag van 19 tot 21 uur 
komen aquafitnessen en op don-
derdag kan je tussen 18 en 19 uur 
meedoen aan de sessies aquazum-
ba.

Elk jaar opnieuw hebben bibli-
otheken tijdens de jeugdboe-
kenweek extra aandacht voor 
jongeren. In 2015 is dat van 
14 tot 29 maart. Dan werken 
we rond het thema ‘Humor’.

Zoals gewoonlijk bruist de biblio-
theek van leven rond die periode. 
Er komen heel wat bekende au-
teurs en illustrators over de vloer, 
er is een creatieve wedstrijd voor 
de scholen. Op woensdagnamid-
dag 25 maart organiseert de bib 
weer een ‘Feest in de Bib’, met 
een theatervoorstelling voor de 
jeugd.

Meneer Neus vertelt, speelt, zingt 
en tovert verhalen bij elkaar. Hij 
vertelt ons over krokodillen en to-
matensoep, kleurt emoties pom-
pelmoespaars, verklapt wat mag 
en niet mag, bestrijdt monsters, 

heeft het over Floris en Blan-
cheflour maar vooral leert hij jou 
hoe je als je klein bent toch ‘groot 
en groots’ kunt zijn. Een voorstel-
ling met humor, spanning en heel 
veel interactie. Een vertoning die 
gewoon anders is, of anders ge-
woon.

Marc Beyst speelt de voorstelling. 
Gastmuzikanten van Kip van Troje 
zorgen voor de livemuziek.
Dit verteltheater richt zich voor-
namelijk op de leeftijdsgroep 5 
tot 10-jarigen.
Na de voorstelling volgen de tra-
ditionele pannenkoeken!

Bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem
Woensdag 25 maart, 14 uur
Prijs: 2 euro, inschrijven 
verplicht.

Feest in de bib - Meneer Neus
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Iedereen heeft wel een passie die hem of haar drijft, van bier brouwen tot  het kweken van bonsai-
boompjes. 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 bibliothe-
ken sinds oktober 2014 zes maanden lang ‘Iedereen Bibliothecaris’ in het leven. 

Kom je passie delen in de bibliotheek! Laat buurtbewoners en andere sympathisanten mee genieten van je 
persoonlijke kennis. Denk maar aan workshops, quizjes, lezingen,... Zolang je plaatselijke bibliotheek niet af-
brandt, is alles toegestaan! Iedereen met een passie kan die op een originele 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, gestart in oktober 2014

Iedereen bibliothecaris

Christine Van Broeckhoven is Edegemnaar en een sociaal bewogen vrouw. Daarnaast is ze ook 
professor en directeur van het onderzoeksdepartement voor Moleculaire Genetica aan de Univer-
siteit Antwerpen. Christine doet al meer dan 30 jaar baanbrekend onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer, frontaalkwabdementie en verwante ziekten. Ze werd hiervoor meermaals (inter)nati-
onaal erkend en bekroond.

Christine steekt een groot deel van haar tijd in het geven van le-
zingen. Ze ziet het als haar taak om wetenschappelijk onderzoek 
te vertalen naar de maatschappij. Tijdens haar vele contacten 
stelde ze vast dat er een grote nood is aan meer informatie over 
de verschillende vormen van dementie waarnaar ze onderzoek 
doet. Daarom legt Christine zich de laatste tijd nog meer toe op 
communicatie naar de samenleving. 

Praktisch:
Maandag 2 februari- 20 uur in gemeentehuis Schelle,  
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Gratis – vrije gift aan het Instituut ‘Fonds Wetenschap 
van Hersenziekten’

Inschrijven op voorhand 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

Lezing over dementie door Christine Van Broeckhoven
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Omdat je maar niet genoeg 
kan krijgen van het vieren van 
het nieuwe jaar, of omdat je 
de feesten op een mooie ma-
nier wil afronden, organiseert 
de Academie voor muziek en 
woord Hemiksem, Schelle en 
Niel een heus nieuwjaarscon-
cert. 

Met sprankelende werken, heldere 
klanken en veel mooie en positieve 
boodschappen willen ook wij, sa-
men met jou ‘2015’ welkom heten. 
Het symfonisch orkest onder leiding 
van Joris Degeest, Hans Cammaert 
en Bert Helsen zal het beste van 
zichzelf geven in een zorgvuldig ge-
kozen programma. Wij nodigen je 
alvast van harte uit om het nieuwe 
jaar samen met ons muzikaal in te 
zetten en het glas te heffen op een 
mooi, muzikaal en gelukkig nieuw 
jaar.

Wanneer: 17 januari 2015, 
20.00 u.
Plaats: Depot Deluxe
Inkom: € 5  
(incl. een drankje)

GortesNieuwjaarsconcert
Momenteel zijn er bij het 
OCMW Hemiksem een aantal 
serviceflats beschikbaar in de 
Sint-Bernardusabdij. Interes-
se? Lees dan zeker verder en 
neem contact op!

Succesvol ouder worden doe je 
door beperkingen te compense-
ren via volwaardige alternatieven. 
Vaak belemmert de vertrouwde 
woning ouderen in hun dagelijks 
functioneren. 

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. Bernardusabdij. 

Wanneer je een serviceflat be-
trekt ben je nog in grote mate 
zelfstandig maar heb je, indien 
nodig, thuiszorg onmiddellijk bin-
nen handbereik. Daarnaast bie-
den onze serviceflats nog tal van 
voordelen:

Serviceflats OCMW

Vuurwerk
Vuurwerk afschieten mag  in 
Hemiksem enkel met een gel-
dige toelating. 

Elk jaar wordt tijdens de jaarwis-
seling heel wat vuurwerk afge-
schoten. In Hemiksem is dit enkel 
toegelaten met een vergunning 
van de burgemeester én onder 
strikte veiligheidsvoorwaarden. 

In onze gemeente zijn er echter 
weinig plaatsen om op een veilige 
manier vuurwerk af te schieten.

Kijk ook even op de web-
site van de FOD Economie:  
economie.fgov.be. 

t Instapklaar appartement met 
noodoproepsysteem en gebruiks-
vriendelijk domoticasysteem aan-
gepast aan de noden van ouderen
t Zowel appartement als ge-
meenschappelijke ruimtes zijn 
rolstoeltoegankelijk
t Aanwezigheid conciërge
t Gunstig energieverbruik (wa-
terverbruik zit in dagprijs), lage 
verwarmingskosten dankzij ener-
giebesparende maatregelen
t Beschermde woonvorm op 
prachtige locatie
t Technische, administratieve 
en sociale bijstand
t Cafetaria en wassalon
t Voorrang bij het gebruik van 
onze warme middagmalen
t Deelname animatieactiviteiten

Voor inlichtingen over of 
een bezoek aan de service-
flats neem je contact op 
met Jelle Peeters via 03 
871 91 12 of jelle.peeters@
ocmwhemiksem.be.
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GortesDe Hemiksem bon
Vanaf januari 2015 intro-
duceert de gemeente He-
miksem de ‘Hemiksem bon’.  
Het gaat om een cadeaubon 
die gebruikt kan worden bij 
heel wat lokale handelaars. 

Tot nu toe ontvingen inwoners 
bij speciale gelegenheden vaak 
een premie van de gemeente.  
Vanaf januari 2015 worden de 
premies echter vervangen door 
de gloednieuwe Hemiksem bon. 

Het gaat om een cadeau-
bon die bewoners bijvoor-
beeld ontvangen bij de  
geboorte van een kind of wanneer 
inwoners van onze gemeente in 
het huwelijksbootje stappen. Ook 
de jubilarissen worden door de 
gemeente in de watten gelegd en 
zullen vanaf 2015 de cadeaubon 
ontvangen. 

De Hemiksemse cadeaubon is 
enkel inleverbaar bij lokale han-
delaars die meedoen aan dit initi-
atief. Je kan de lijst met deelne-
mende handelaars aantreffen op 
www.hemiksem.be onder het luik 
‘ondernemen’. 
 

Uitslag Spel zonder grenzen
Op woensdag 19 novem-
ber ging in het kader van 
de Zwembaddagen het Spel  
zonder grenzen door in het 
gemeentelijk zwembad van 
Hemiksem. 

Een 90-tal enthousiaste leerlin-
gen van de drie Hemiksemse ba-
sisscholen namen op het tegen 
elkaar op in vijf verschillende 
zwemproeven. Hierbij een over-
zicht van alle moedige groepjes 
en de winnaars van elk leerjaar.

Deelnemende ploegen: 

Eerste leerjaar
De vlijtige zwemmers*
De zeepaardjes

Tweede leerjaar

De dolle dolfijntjes
De lieve zeemeerminnen
De stoere zeebonken*

Derde leerjaar
De tijgerhaaien
De snelle bulldogs*
De gouden duivels
De kleine dolfijntjes

Vierde leerjaar
Blubberdeblubberdeblub*
De stoere kwallen
De badeendjes 
De zeerovers
De zeemeerminnen

Vijfde leerjaar
De vinvissen
De walrussen
De snelle zeeduivels*
De poolzwemmers

De speedy sharks

Zesde leerjaar
De wilde schildpadden
Safety First 
De hongerige haaien*
De kikkerdril

*Winnende teams

Op www.hemiksem.be kan je in 
het nieuwsitem over het Spel zon-
der grenzen terecht voor de vol-
ledige uitslag (met de namen van 
de leden van de winnende teams) 
en een link naar de fotoreportage 
op de Facebook-pagina van de 
Vrijetijdsdienst. 

Een dikke proficiat  aan alle deel-
nemers voor hun sportieve pres-
tatie. Bedankt aan alle helpende 
handen!

Voor meer info of vragen  
kan je terecht bij de dienst  
lokale economie: 
hanneli.ribbers@hemiksem.be 
of 03 288 26 72
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Ben jij 18 jaar of ouder in de 
zomer van 2015? Ben je graag 
in groep en met kinderen be-
zig? Dan is de speelpleinwer-
king misschien iets voor jou!

De vrijetijdsdienst organiseert tij-
dens de zomermaanden opnieuw 
de speelpleinwerking. Om de 
twee weken start er een nieuwe 
groep enthousiaste monitoren die 
zorgen voor een programma vol 
actieve en creatieve activiteiten. 

Van begin januari tot uiterlijk 27 
februari 2015 kan je jezelf opge-
ven als monitor. Het aanvraagfor-
mulier hiervoor vind je terug op 
onze website. 

Heb je nog nooit op het speelplein 
van Hemiksem gestaan? Dan no-
digen we je graag uit voor een 
verkennend gesprek. Een concre-
te datum voor dit gesprek delen 
we je later mee.

Speelplein: 
monitoren gezochtVanaf maandag 26 januari kan er weer ingeschreven worden voor 

onze fantastische activiteiten in de krokus - en paasvakantie. 

Mensen die zich reeds inschreven voor de speelpleinwerking, sport-
kampen  of zapposdagen van de voorbije herfstvakantie, hebben al 
ervaring met het nieuwe online inschrijfprogramma. Zij kunnen de 
login opnieuw gebruiken voor de inschrijving van de komende zappos-
dagen. Heb jij jezelf en/of kinderen nog niet geregistreerd? Maak dan 
eerst een account aan als ouder. Hieraan kan je dan je kinderen kop-
pelen. Op deze manier kan je makkelijk en vlot ieder kind inschrijven 
voor de gewenste activiteiten. 

Activiteiten

Tijdens de krokusvakantie gaan we een dagje op avontuur met de 
enige echte kapitein Winokio en brengen we een bezoekje aan de 
stoeterij te Bornem om er te leren paardrijden! Ook de bib ontvangt 
ons weer met open armen voor een spetterende activiteit in de biblio-
theek. In de paasvakantie staan er natuurlijk nog meer leuke activi-
teiten op de planning. We gaan naar het leger, het Suske en Wiskemu-
seum, Walibi, de Olmense Zoo enz. Het boekje met meer informatie 
over onze activiteiten in de krokus- en paasvakantie zal in januari 
verdeeld worden via de scholen. 

Meer informatie over ons programma en inschrijven kan via 
www.hemiksem.be onder de rubriek vrije tijd. 

Zapposdagen krokus- en paasvakantie


