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Gemeente zet in op veiligheid en 
vrijetijdsbesteding voor jeugd

Luc Bouckaert
Burgemeester

De paasvakantie staat voor de deur. De vrijetijdsdienst van de 
gemeente voorziet weer heel wat activiteiten om de vakantie-
periode sportief, creatief en plezierig door te komen. 

Alle activiteiten voor 5 tot 15-jarigen tijdens de Zapposdagen, gaan-
de van het maken van pizza’s, een bezoek aan de Olmense Zoo of het 
het Suske en Wiske Kindermuseum, zijn alweer volzet. 

Om ook tijdens de zomermaanden de kinderen in Hemiksem de kans 
te geven zich veilig uit te leven, keurde de gemeenteraad in maart 
een reglement goed waardoor je een aanvraag kan doen voor een 
speelstraat. Voetgangers, skaters en spelende kinderen hebben in 
een speelstraat voorrang op alle andere weggebruikers. 

Verkeersbrigadiers van start
In samenwerking met het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
(PWA) gingen op maandag 16 maart drie zogenaamde verkeersbri-
gadiers van start. De brigadiers behoren tot een systeem waarbij het 
PWA mensen opnieuw activeert op de arbeidsmarkt, in dit geval door 
hen actief te betrekken bij het vergroten van de verkeersveiligheid 
in onze gemeente. De verkeersbrigadiers beëindigden allemaal met  
succes een specifieke opleiding bij de politie.

Er is op vier plaatsen extra toezicht door de brigadiers aan de over-
steekplaatsen:

t Kruising Bosstraat en Sint-Bernardsesteenweg: ’s morgens en ‘s 
avonds
t Kruispunt Lindelei en Antwerpsesteenweg: ’s morgens
t Oversteekplaats aan spoorweg in Bredestraat: ’s avonds
t Heiligstraat en Gemeenteplaats: ’s morgens en ’s avonds

Begin april evalueren we het project en kijken we of zowel de loca-
ties als de tijdstippen voldoen. We roepen hierbij ook alle ouders en 
grootouders op om steeds veilig te parkeren in de schoolomgeving. 

Stroompanne vrijdag 13 maart
Vrijdag de 13e rond het middaguur viel even de elektriciteit uit in 
grote delen van Hemiksem. Via een tussentijdse oplossing kon Infrax 
op zeer korte tijd opnieuw elektriciteit leveren in heel onze gemeen-
te. Ondertussen werd de basisoorzaak, een defect aan een kabel on-
der het wegdek in de Statiestraat opgespoord. Netbeheerder Infrax 
herstelde ondertussen het euvel. 
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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

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

tBrandweer
Dringend  100
Niet dringend 03 288 27 27

tZitdag Burgemeester en 
Schepenen 
Enkel na afspraak na telefonisch 

contact met de burgemeester of 
betrokken schepen. 

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

PWA
maandag        09.00 u. - 11.00 
u. in OCMW Hemiksem  
tel.: 03 871 91 00

Rijksdienst voor pensioenen
elke 2e donderdag van de maand 
in OCMW Hemiksem van 09.00 u. 
tot 11.00 u.
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!
 
18-01-2015 - Ava Geeraerts, dochter van Nele 
Goeminne en Dries Geeraerts

03-02-2015 - Haily Dierckx, dochter van Katya 
Dierckx en Mitch Dewulf

05-02-2015 - Daan Van Dyck, zoon van Nina Cor-
nelissen en Jeroen Van Dyck

12-02-2015 - Mathijs Aarts, zoon van Sara Huibers 
en Sven Aarts

13-02-2015 - Elyze Faes, dochter van Dana Ver-
vliet en Robin Faes

16-02-2015 - Alicia Van de Wauwer, dochter van 
Tania Smits en Dimitri Van de Wauwer

19-02-2015 - Doğan Yildirim, zoon van Gülsen Öz-
türk en Yasar Yildirim

04-03-2015 - Aiden Ashton, zoon van Sara Van de 
Loock en Jason Ashton

Geboortes

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

François Rooman,
echtgenoot van Kristiane Vermeiren   
   °12-02-1936, +13-02-2015

Petrus Laenen,
weduwnaar van Leonia Wenselaers
   °09-11-1927, +14-02-2015
Maria Verbrugghe, 
weduwe van Jacobus Van Dorst
   °02-08-1920, +19-02-2015

Virginie Lenaerts,
weduwe van Jean Ledent     
   °01-08-1930, +26-02-2015

Rita Smets,
echtgenote van Frans Costermans    
   °10-05-1949, +26-02-2015

Karel Jacobs,
echtgenoot van Magda Van Bever    
   °13-08-1928, +27-02-2015

Pierre Ledent,
echtgenoot van Mathilda Heyckers    
   °26-06-1926, +05-02-2015

Freddy Bierebeeck,
weduwnaar van Andrea Verheyden    
   °10-06-1946, +27-02-2015

Petrus Dirckx,
weduwnaar van Marie Chanez    
   °17-04-1926, +01-03-2015

Maria Liétaert,
weduwe van Georges van Baelen    
   °20-03-1938, +01-03-2015

Maria Suykens,
weduwe van Jan Van Den Briel    
   °01-06-1934, +02-03-2015

Robert Verbaet,
   °17-11-1950, +02-03-2015

Philomena Van Acoleyen,
weduwe van Jean Vercammen    
   °13-12-1932, +05-03-2015

Alice Fevrier,
weduwe van René Rommens    
   °22-05-1919, +06-03-2015

Arthur d’ Hooge,
weduwnaar van Constantia Callebaut   
   °24-11-1923, +07-03-2015

Lutgard Schockaert,
   °01-11-1944, +11-03-2015

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t25 jaar getrouwd 

Julien Van Litsenborgh en Agnès Kempenaers 
     07-04-1990

Tony Adriaensens en Nadine Van de Putte 
     07-04-1990
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Leefmilieu
t Restafval, PMD en GFT+
 - woensdag 1 april  
 - woensdag 15 april
 - woensdag 29 april

Opgelet, de ophaling van restafval en GFT gebeurt 
tot en met april tweewekelijks. De wekelijkse opha-
ling gaat enkel door gedurende de zomerperiode.

t Papier en karton
- vrijdag 17 april

Milieu & Informatie

GeboortesVolgende gemeenteraad
De volgende gemeenteraad gaat door op dins-
dag 21 april om 20.00 u. in de Raadzaal van 
het Administratief Centrum in de Sint-Bernar-
dusabdij.
  
 
Gemeenteraadszittingen zijn vrij toegankelijk voor 
het publiek. Iedereen is dan ook van harte welkom 
om de zitting bij te wonen.

Eerste winnaars GABY bekend
t Laura Bosmans, winnares GABY januari
Afgelopen najaar kreeg het eerste leerjaar van de ‘Zonnekesschool’ in Hemiksem de opdracht om herfst-
materiaal mee te brengen naar school. Leerlinge Laura Bosmans ging ook op pad. Zij had echter niet enkel 
materiaal bij maar ook een foto. Hiermee toonde ze de juf en haar klasgenootjes dat ze naast de kerk bij 
haar zoektocht niet enkel herfstmateriaal in haar tas had gestoken maar ook een tweede tas vol afval en 
zwerfvuil bij elkaar had gezocht om het plekje nadien proper achter te laten. Toen haar juf hoorde over 
de Gemeentelijke Administratieve Beloning dacht ze dan ook meteen aan Laura en stuurde ze een mailtje 
met de opruimactie van Laura naar de Milieudienst.

t Didier Grimonprez, winnaar GABY februari
Al voor er sprake was van de GABY schuimt Hemiksemnaar Didier Grimonprez de Sint-Bernardsesteenweg 
af. Dat doet hij helemaal vrijwillig en gewapend met een rolcontainer. 

Tussen de Scheldestraat en Depotstraat ruimt Didier wekelijks het zwerfvuil op de Steenweg op. Al meer 
dan 10 maanden lang doet hij dit en ondertussen volgden twee andere inwoners van Hemiksem zijn voor-
beeld door zich te engageren een stukje van Hemiksem actief mee netjes te houden. 

Zowel Laura als Didier ontvingen dus meer dan terecht de eerste GABY’s met bijhorende Hemiksem-bon 
ter waarde van 25 euro. Ken jij iemand die zich in Hemiksem actief inzet voor het milieu en een betere 
leefomgeving? Geef dan een seintje aan de Milieudienst via het nummer 03 288 26 63 of stuur een e-mail 
naar sven.vangyseghem@hemiksem.be.

GeboortesJubilea
Van harte gefeliciteerd!

t50 jaar getrouwd

François Van Dam en Agnès De Meester 
     08-04-1965

Hugo De Baer en Viviane Helleboogh 
     21-04-1965

Kamiel De Kinder en  Rita Van Lutsenborg 
     24-04-1965

t60 jaar getrouwd

Maria De Grauw en Jozef Van Horen 
     09-04-1955

Lodewijk Van Rillaer en Jeannette Roelandts 
     09-04-1955

Francois Akkermans en Christina De Laet
     13-04-1955

t65 jaar getrouwd

Frans Van Dyck en Anna Bruyndonckx
     08-04-1950
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Informatie

Sinds 2 maart betalen personen die een bepaalde soort ver-
blijfsaanvraag willen indienen vooraf een retributie van 215, 
160 of 60 euro. Dit als bijdrage in de administratieve kosten 
van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de behandeling van 
de aanvraag. 

Het betalen van de bijdrage is een voorwaarde voor ontvankelijkheid 
van sommige visa van het type D en voor sommige verblijfsaanvragen 
in België.

Je doet vooraf een overschrijving met een specifieke mededeling. Wie 
geen betalingsbewijs voorlegt, krijgt een beslissing dat zijn aanvraag 
onontvankelijk is. 

Voor meer info kan je terecht op de dienst Burgerzaken tijdens de 
openingsuren van het Administratief Centrum of via 03 288 26 70 of 
johnny.claes@hemiksem.be.

Aanstelling 
nieuwe 
‘witte tornado’

Sinds begin februari is er een 
nieuwe zogenaamde’ witte 
tornado’ in dienst bij de ge-
meente. 

Deze medewerkster gaat dage-
lijks de straat op om zwerfvuil, 
sluikstort en ander vuil actief op 
te sporen en op te ruimen. 

Merk jij sluikstort op openbaar 
domein op? 

Geef ons dan een seintje via de 
meldingsfiche op de startpagina 
van de gemeentelijke website: 
www.hemiksem.be. Wij komen 
dan zo snel mogelijk ter plaatse. 

Wijziging verblijfsaanvragen

GortesFilmavond brandweer Hemiksem
Film: BRABANCONNE 

Brabançonne is een muzikale romantische komedie. Een Bel-
gisch verhaal in het hart van Europa. 

De Vlaamse harmonie ‘Sint-Cecilia’ en het Waalse ‘En Avant’ zijn alle-
bei geselecteerd voor de grote Europese finale. Wanneer de solist van 
Sint-Cecilia dood neerstort op het podium heeft Elke, dochter van di-
rigent Jozef, een idee om alsnog hun finale te redden: de fantastische 
trompettist Hugues weghalen bij de Walen…

Afspraak op maandag 4 mei 2015 om 20.00 u. in Depot Deluxe 
(Nijverheidsstraat 27 te Hemiksem). 

Bewoners die vragen hebben 
rond het thema wonen in de 
ruime zin, kunnen terecht op 
de dienst Burgerzaken van de 
gemeente. 

Daar vind je namelijk het ge-
meentelijk woonloket, een info- 
punt waar allerhande thema’s 
rond wonen aan bod komen. 

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

GortesWoonloket
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Informatie & Cultuur 

Op zondag 13 september 2015 
is Open Monumentendag aan 
zijn 27e editie toe! Het recept 
is bekend: op de tweede zon-
dag van september zetten hon-
derden monumenten in heel 
Vlaanderen gratis de deuren 
open voor het grote publiek. 

Vanaf 2015 pakken we de organi-
satie van Open Monumentendag 
wat anders aan. We gaan onder 
meer op zoek naar nieuwe lokale 
partners. Iedereen die iets wenst 
te organiseren voor Open Monu-
mentendag, verwelkomen we als 
lokale organisator. Daarom doen 
we een oproep aan iedereen die 
werkt of leeft in, met, rond, op,… 
monumenten, archeologische sites 
of landschappen om deel te nemen 
aan de komende editie van Open 
Monumentendag. 

Is jouw prachtig herenhuis de 
moeite waard om te bezoeken, 
vertel je graag over jouw pas-
sie voor die oude fabriek of wil je 

GortesGezocht: nieuwe lokale partners 
Open Monumentendag 2015

Sinds enkele maanden organiseert Ivebic re-
gelmatig tentoonstellingen in het Administra-
tief Centrum van Hemiksem. Momenteel loopt 
er een expositie van Philippe Gouwy. 

Gouwy is een beeldend kunstenaar die zijn opleiding 
kreeg aan de kunstacademie te Brugge en Gent met 
docenten als Jan Burssens, Karel Dierickx en Jean 

Bilquin. Zijn kunstwerken bestaan uit schilderijen, 
sculpturen en installaties. Hij stelde  reeds tentoon 
in Brussel (BOZAR), Gent (SMAK), Antwerpen en 
Watou.

Je kan de tentoonstelling nog bezoeken tot donder-
dag 30 april in het AC Hemiksem, (Sint-Bernardu-
sabdij 1) tijdens de openingsuren van het AC. Toe-
gang is gratis.

GortesTentoonstelling Administratief Centrum

FOD Binnenlandse Zaken 
meldt dat op donderdag 2 
april tussen 11.45 u. en 13.15 
u. de  in onze gemeente op-
nieuw getest 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 meer informatie 
terugvinden over dit thema. 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.

GortesTest elektronische 
sirenes

mensen dat unieke erfgoedland-
schap laten ontdekken? Meld je 
per mail aan bij Herita als organi-
sator voor Open Monumentendag 
en bouw samen met ons aan het 
grote monumentenfeest. Aanmel-
den en jouw programma inschrij-
ven, kan vanaf dit jaar tot 2 dagen 
vóór Open Monumentendag. In-
schrijven kan van 30 maart tot 11 
september. 

Schrijf je via onze website in op 
onze nieuwsbrief en blijf op de 
hoogte van alle praktische voorbe-
reidingen van Open Monumenten-
dag 2015.

Meer info: 
www.openmonumenten.be 

Contact:
Herita Open Monumentendag 
Vlaanderen
Oude Beurs 27 
2000 Antwerpen
03 212 29 55
openmonumentendag@herita.be
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Cultuur & Informatie

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

I

Rupelkransje
t Workshop - Al kettelend 
juwelen maken

Kettelen is het aan elkaar be-
vestigen van kralen met be-
hulp van kettelstiften.

Het maakt niet uit wat je wilt 
maken: een ketting, armband, 
ketting met hangers,... Je buigt 
oogjes om de stiften aan elkaar 
te bevestigen. Het buigen van de 
oogjes wordt kettelen genoemd.

Dominiek van ‘Du matin au soir’ 
verzorgt deze workshop en brengt 
het nodige materiaal mee.

Praktisch*:
Woensdag 1 april 
van 19.30 tot 22 uur 
in de bib
€ 10 / € 8 
(inwoners Schelle/Hemik-
sem) 
+ € 14 materiaalkost

t Boodschappen tassen ont-
werpen met yoyo’s (deel 1)

Woensdag 6 mei 2015 

Tijdens deze workshop (verspreid 
over 2 dagen) gaan we bood-
schappentassen maken. Van de 
restjes stof maken we yoyo’s die 
je als broche of versiering kan ge-
bruiken.
We maken stofversies van 2 tas-
sen die jullie ongetwijfeld ken-

nen: de IKEA-tas en het klassieke 
witte plastic zakje.

Praktisch*:
· Bibliotheek, 
Heuvelstraat 111-117, 
Hemiksem
· van 19.30 u. tot 22.00 u.
· € 10 / € 8 (inwoners 
Schelle/Hemiksem) 
+ € 1 materiaalkost

De gemeentelijke groendienst 
biedt nog tot vrijdag 10 april 
twee containers met brandhout 
aan.

Geïnteresseerden kunnen terecht 
op het nummer 03 288 27 21. 

Gemeente biedt 
brandhout aan

Aan het onthaal van het Ad-
ministratief Centrum kan 
je momenteel terecht voor 
een aantal (gratis) brochu-
res. Wandelaars, fietsers, 
natuurliefhebbers,toeristen... 
er is voor elk wat wils:
t Gilliotroute
t Ontdek de natuur langs 
Schelde & Rupel (Natuurpunt, 2 
euro)
t Op (uit)stap in de Rupel-
streek en het Hombeeks Plateau 
(Toerisme Rupelstreek)
t Toeristische gids (Schelde-
land) 

Brochures onthaal 
AC
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De scholen van Hemiksem en 
Schelle deden opnieuw mas-
saal mee aan de wedstrijd van 
de jeugdboekenweek. Ditmaal 
rond het thema ‘humor’. Het 
resultaat mocht er weer zijn 
en daarom zijn alle binnenge-
brachte werken te bewonde-
ren in de bibliotheek. 

De keuze was moeilijk maar de 
jury van de bib koos volgende 
winnaars uit:
t 1A GBS De Klim
t 2B GBS De Klim
t 3A Sint-Lutgardisschool
t 4C VBH Zonnekesschool
t 5B Jan Sanders
t 6A Sint-Lutgardisschool

Een dikke proficiat aan de win-
naars en aan alle anderen voor 
jullie deelname aan de klaswed-
strijd in het kader van de Jeugd-
boekenweek!

Winnaars jeugd-
boekenweek 2015 Voorlezen is in onze bibliotheek een traditie. Sinds 2013 werken 

we hiervoor samen met de andere bibliotheken van de Rupel-
streek. Door de samenwerking kon onze bibliotheek een extra 
kamishibai-theater aanschaffen en bijkomend knutselmateriaal 
kopen.

Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. 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 fan-
tasie van jonge kinderen te stimuleren. Wanneer je kind wordt voorge-
lezen 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 voorlezers Chris, Inge en 
Frans. Om beurten nemen zij onze jongste lezertjes mee in de span-
nende wereld van het prentenboek. Na het voorlezen is er steeds een 
gezellig knutselmoment.

Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voor-
lezers kunnen ouders en grootouders genieten van een kopje koffie of 
thee.Het voorleesuurtje is gratis maar vraagt wel enkele voorbereidin-
gen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te schrijven!

t Woensdagen 22 april, 20 mei en 10 juni 2015 
van 15 tot 16 uur in de bib.

t Info: in de bib, via 03 288 27 40 
of bibliotheekbalie@ivebic.be

Verhalenparade Rupelbib

Wist je dat je van thuis uit het digitaal krantenarchief van de 
bibliotheek kan raadplegen?  Of dat de bibliotheek tablets ter 
beschikking heeft om in de bib je krant te lezen of het digitale 
abonnement van Test-Aankoop te raadplegen?  

In deze infosessie maak je kennis met het digitale luik van de biblio-
theek. Je leert hoe je een “Mijn bibliotheek”-profiel aanmaakt. Verder 
maak je kennis met digitale fundels, Gopress Kiosk en het digitaal 
krantenarchief van de bibliotheek.

We bespreken hoe je met een tablet of laptop digitaal de krant kan ko-
men lezen.  We verkennen de online Winkler Prins en de databanken 
waarop de bibliotheek geabonneerd is.

Waar?      Bibliotheek Hemiksem
Tijdstip? 13.30 u. 28 april 2015
Prijs?  gratis, wel vooraf inschrijven a.u.b. 

Infosessie: de digitale bibliotheek
Zowel de cursus over het ge-
bruik van smartphones (start 
5 mei) als over het gebruik 
van tablets (Android) (start 2 
juni) zijn volzet.

Indien je interesse hebt om een 
van deze cursussen te volgen, 
dan kan je jezelf inschrijven op 
een wachtlijst. Zijn er voldoende 
kandidaten dan organiseert de bib 
in het najaar een tweede cursus 
(kostprijs 10 euro). 

Ook met betrekking tot het leren 
werken met iPad of iPhone wordt 
volgens hetzelfde principe een 
wachtlijst aangelegd. 

GortesCursus 
smartphones
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GortesMinder blikschade & vluchtmisdrijven 
De Politiezone Rupel publiceerde onlangs een aantal cijfers 
over de uitgevoerde verkeerscontroles in 2014. Hierbij een 
overzicht en een woordje uitleg over hoe de cijfers doorheen 
de jaren evolueren. 

Vorig jaar waren er 440 ongevallen met enkel blikschade op de Ru-
pelse wegen. Dat zijn er 76 minder dan het jaar daarvoor of een daling 
met bijna 15%. Maar vooral het aantal meldingen van vluchtmisdrijf 
is het afgelopen jaar met een kwart gedaald. Uit de jaarcijfers van de 
Lokale PolitieZone Rupel blijkt verder dat we trager maar vaker onder 
invloed reden.
 
In 2014 noteerde de Lokale PolitieZone Rupel 298 aangiften van vlucht-
misdrijf. In 2013 waren dat nog 393 feiten ofwel een kwart meer. Het 
aantal verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade (440 feiten) 
daalde met 15% tegenover 2013 (516 feiten). Het aantal ongevallen 
met gekwetsten staat met 187 feiten op het tweede laagste peil in de 
geschiedenis. Vorig jaar liet één slachtoffer het leven.
 
De lokale politie werkte afgelopen jaar ook mee aan verschillende 
acties van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). 
Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de vier belangrijkste oorza-
ken van gewonden in het Europese verkeer:
t onder invloed van alcohol of drugs rijden,
t te snel rijden,
t de gordel niet dragen of gsm’en achter het stuur en
t de voorrangsregels overtreden (o.a. door het rode licht rijden). 
 
Rijden onder invloed
De Lokale PolitieZone Rupel zette in 2014 tijdens BOB- en WODCA-
controles 3.353 chauffeurs aan de kant. 217 chauffeurs werden be-
trapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs. Het percentage 
overtreders steeg tot 6,4% in 2014 tegenover 4,8% in 2013. 
 
Snelheid
Er werden 127.197 auto’s en vrachtwagens gecontroleerd op snelheid. 
3.920 bestuurders of zo’n 3% reden te snel. Het percentage overtre-
ders daalt sinds 2009 - toen nog 8,9% - jaar na jaar.
 
Gordel
Tijdens specifieke controleacties op het dragen van de gordel contro-
leerde de Lokale PolitieZone Rupel vorig jaar 8.663 auto’s. In één op 
de vijf (1.737) gevallen droeg de bestuurder of inzittende geen gordel.
 
Fiets & bromfiets
In januari en oktober controleerde de lokale politie twee weken lang 
dagelijks het fietsverkeer: de eerste week preventief, de tweede week 
repressief. In totaal werden 487 fietsers gecontroleerd. 83 fietsen of 
zo’n 17% waren niet in orde, meestal door de verlichting. Tijdens het 
voorbije jaar voerde de politie ook gerichte bromfietscontroleacties 
uit. 48 bromfietsen werden gecontroleerd waarvan acht in beslag wer-
den genomen wegens overdreven snelheid of geen verzekering.

Infosessie 
Fundels

Tijdens de Digitale Week or-
ganiseert de bibliotheek  een 
fundel-demonstratie. 

De bib heeft twee abonnementen:
De traditionele fundels: dit zijn 
prentenboeken die  in een geani-
meerde versie op de computer 
vertoond worden. Om de fundels 
te kunnen gebruiken, is  er een 
fundel-lezer nodig, die de biblio-
theek ook ter beschikking stelt. 

De eerste keer dat je een fundel 
wil bekijken op jouw eigen com-
puter moet het programma ge-
download worden van het inter-
net. Dat hoeft slechts één keer te 
gebeuren. Daarna wordt de fun-
del geïnstalleerd. Vervolgens kan 
het boek via de fundel-sticker  en 
het leestoestel op de computer 
bekeken worden. 

Daarnaast zijn er nu ook digitale 
fundels. Daarvoor is geen boek en 
fundel-lezer meer nodig. Je kunt 
die  applicatie thuis rechtstreeks 
downloaden op je computer, ta-
blet, iPhone of iPad. Daarbij maak 
je gebruik van je “Mijn biblio-
theek” account.

Om de koudwatervrees bij  ou-
ders,  grootouders en andere op-
voeders weg te nemen, organi-
seert de bib een oefensessie voor  
ouders die tegelijk een leuke kijk-
sessie is voor de kleuters. 

Waar? 
In de bib

Wanneer? 
22 april, 
van 14.00 u.  tot 16.30 u.
Toegang is gratis, 
wel vooraf reserveren a.u.b.
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GortesScheldehappening: Goed toeven in ’t Scheldeland
Paasmaandag (6 april 2015) is Scheldehappeningsdag.  Een dag om het veelzijdige Schelde-
land al varend, fietsend, wandelend en (vooral) genietend te verkennen. Het thema van deze 
zesde editie is ‘De Schelde, Verrassend Veelzijdig’.  De Schelderegio herbergt vele schatten en 
dit op wandelafstand van deze getijderivier.

Op 21 locaties langs de Schelde en Rupel, kan je op Paasmaandag kennismaken met het verrassende en 
veelzijdige Scheldeland. Je ontdekt de Schelderegio zowel op Nautisch, Industrieel, Landschappelijk, Ste-
delijk, Historisch, Muzikaal als Gastronomisch vlak. 

De parels en schatten van de Schelderegio blijven helaas nog te veel onderbelicht. De Schelderegio, de 
groen – blauwe tuin van Vlaanderen, heeft echter voor elk wat wils in petto. Water,  natuur, industrie, 
gastronomie, …. De Schelderegio is een totaalervaring.

Nieuw in deze editie zijn een aantal waterbussen op de Schelde:
t tussen Hemiksem en Kruibeke t tussen Hemiksem en Schelle
t tussen Schelle en Hemiksem  t tussen Kruibeke en Hemiksem
t tussen Hamme  en Sint-Amands t tussen Sint-Amands en Hamme

Varen, fietsen en wandelen in het de Schelderegio
Voor zijn zesde editie heeft de Scheldehappening een uitgebreid en vernieuwd aanbod. Dit is mogelijk 
dankzij de actieve medewerking van alle Scheldegemeenten, toeristische instanties, tal van natuur- en 
educatieve verenigingen, Boottochten Scheldeland, Scheldegids en Rivertours. De happening krijgt steun 
van de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en de Vlaamse Overheid.  Scaldisnet en het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme zijn dan weer verantwoordelijk voor de organisatie en promotie van het ge-
beuren.

Op de Scheldehappening zijn de bezienswaardigheden uit het programma en de begeleide wandel- en 
fietstochten gratis. Voor de boottochten betalen volwassenen 2 euro en voor waterbussen  1 euro per 
traject.
 

Programma Hemiksem (Infopunt Callebeekveer) 
t Info dorp en animatie (m.m.v. Toerisme Rupelstreek en gemeente Hemiksem)
t Waterbus van Callebeekveer naar Kruibeke, elk uur vanaf 10.30 tot 17.30 uur.  Fiets kan mee 
aan boord. Prijs 1 euro, fiets 1 euro
t Waterbus van  Callebeekveer, naar Schelle, Tolhuisveer elk uur vanaf 11.00 tot 17.00 uur  Fiets 
kan mee aan boord. Prijs 1 euro, fiets 1 euro
t Fietstochten:
- Scheldefietstocht (25 km)
- Familiefietstocht (13 km)
- Scheldefiets - vaartocht (30 km), met vaart Hemiksem-Kruibeke
- Kruibeke polderfietstocht, uitbreiding lus naar Bazel Kallebeek (10 km)
t Wandelen naar Schelle, Tolhuisveer
t Bezoek aan het Heemmuseum Heymissen & Gilliot en Roelants Tegelmuseum (11-17 uur)

Het volledige programma vind je op www.scheldehappening.be
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Speelpleinwerking 2015
Dit jaar gaat de speelpleinwerking door in Depot Deluxe van woensdag 1 juli tot en met woens-
dag 26 augustus 2015. Inschrijven kan vanaf 4 mei. 

Het boekje met alle info en activiteiten wordt binnenkort verspreid via de scholen van Hemiksem. Ga je 
niet naar school in Hemiksem? Kijk dan regelmatig op de website of Facebook-pagina want ook daar vind 
je het boekje -digitaal- terug! 

Sportkampen (juli & augustus)
Deze zomer kan je opnieuw deelnemen aan verschillende sportkampen!  De sportkampen van 
de vrijetijdsdienst gaan door in Hemiksem en Schelle. De watersportkampen van Sportregio 
Rivierenland gaan door in De Nekker (Mechelen) en Hazewinkel (Willebroek).

De inschrijvingen voor de sportkampen in Hemiksem en Schelle starten op 4 mei. Voor de watersportkam-
pen kunnen inwoners van Hemiksem inschrijven vanaf 1 april.  
 
DATA  KAMP        LEEFTIJD    LOCATIE
1 tot 3 juli  Watersportdriedaagse    10 – 14 jaar   Hazewinkel 
6 tot 10 juli  Windsurfen, zeilen of kajak (allen basis)  10 – 14 jaar    Hazewinkel 
13 tot 17 juli  Sportjungle en Zwemparadijs (omnisport  
  en watergewenning)     4,5 – 6,5 jaar   Hemiksem 
20 tot 24 juli Windsurfen basis of gevorderd of zeilen 
  basis of kajak gevorderd of roeien basis  10 - 14 jaar   Hazewinkel 
27 tot 31 juli  Rescuekamp (reddend zwemmen)   8 – 14 jaar    Hemiksem 
27 tot 31 juli Surf  & sail funkamp      10 – 14 jaar   De Nekker
27 tot 31 juli Windsurfen basis      11 – 16 jaar   De Nekker 
3 tot 7 aug Danskamp      6 – 14 jaar   Schelle 
17 tot 21 aug Sportmix (omnisport)     8,5 tot 14,5 jaar  Hemiksem
17 tot 21 aug Combikamp (kajak, zeilen, roeien) 
  of windsurfen basis     10  - 14 jaar   Hazewinkel 
24 tot 28 aug Sportclubweek (omnisport)     6 – 14 jaar   Schelle
24 tot 28 aug Zeilen basis      10 – 14 jaar   De Nekker
24 tot 28 aug Zeilen gevorderd     10 – 14 jaar   Hazewinkel
24 tot 28 aug Windsurfen basis      11 – 16 jaar   De Nekker

Fun to run - van 5 naar 10 km
De meer ervaren loper kan weer deelnemen aan Fun to Run.

10 weken lang werk je in groep aan je conditie: op dinsdag en donderdag kan je genieten van een bege-
leide loopsessie en één keer per week ga je individueel lopen.  Deze lessenreeks richt zich op de loper die 
al 5 km aan één stuk kan lopen.  

Elke dinsdag en donderdag om 19.30 u. verzamelen aan de tennisvelden van   
het sportcentrum van Hemiksem.
Inschrijvingen: vanaf 23 maart via  
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be
Prijs: € 10
Contact: inge@hemiksem.be of 03 288 26 58
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De tennisterreinen in de  
Nieuwe dreef zijn opnieuw  
geopend vanaf 1 april. 

Met een abonnement ben je ze-
ker van je vaste plekje. Een 
aanvraagformulier hiervoor 
vind je terug op de website via  
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 

Je kan je abonnement aanvragen 
door een ingevuld formulier te be-
zorgen via inge@hemiksem.be.

Tennisseizoen

Het gemeentebestuur van He-
miksem stelt een polyvalente 
zaal ter beschikking in het ge-
bouw ‘Depot Deluxe’. In deze 
zaal kunnen allerhande spor-
tieve activiteiten worden ge-
organiseerd. 

Van 1 maart tot 30 april kunnen 
potentiële gebruikers hun voor-
keurdata indienen voor de peri-
ode van 1 september 2015 tot 31 
augustus 2016. Reservaties in de 
loop van het jaar kunnen enkel 
nog voor de vrije dagen. In geval 
van een dubbele aanvraag beslist 
het College van Burgemeester en 
Schepenen.

De zaal kan je aanvragen via het 
daarvoor bestemde aanvraagfor-
mulier. Zowel het aanvraagformu-
lier als het reglement van Depot 
Deluxe kan je terugvinden via 
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be. 

Reservaties 2016 
kleine zaal Depot

Op woensdag 1 april 2015 is het 
weer zover! We gaan weer bui-
ten spelen en de televisie, games 
laten we even links liggen.

In het park van Schelle organise-
ren we verschillende workshops. 
Je kan ook  minigolven of je lek-
ker uitleven op één van de spring-
kastelen. Voor de echte durvers is 
er een klimtoren van wel 10 me-
ter hoog! Dit allemaal gratis!

Wil je graag mee buiten spe-
len? Kom dan woensdagna-
middag 1 april 2015 van 13.00 
u. tot 17.00 u. naar het park 
van Schelle. Pret verzekerd!

Buitenspeeldag: 
1 april 2015

Op woensdag 22 april kunnen 
kinderen van BKO ’t Merelhof-
ke deelnemen aan een sport-
namiddag. 

Ben jij vijf jaar  of ouder en inge-
schreven voor de BKO op 22 april? 

Goesting in leuke sportieve spel-
letjes?

Neem dan snel een kijkje op  
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be. 

Sport in BKO


