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Stilstaan is achteruit gaan. We proberen in Hemiksem verder
te evolueren en daar horen regelmatig enkele wijzigingen of
veranderingen bij.
Restafval en GFT wekelijks, PMD tweewekelijks
Van mei (tot en met september) worden -net zoals vorig jaar- het
restafval en GFT wekelijks opgehaald. De ophaling van het PMD-afval
blijft echter tweewekelijks doorgaan. Opgelet, het PMD-afval zet je
dus vanaf woensdag 13 mei om de twee weken buiten. Zo voorkomen we dat Hemiksem op 6 mei vol blauwe vuilniszakken blijft staan.
Gewijzigde verkeerssituatie Callebeekstraat
De verkeerssituatie in de Callebeekstraat, Scheldestraat en Scheldeboord verandert binnenkort ingrijpend. In de richting van Scheldeboord wordt de Calebeekstraat een doodlopende straat, enkel fietsers
en bromfietsers klasse A mogen er nog in beide richtingen passeren.
De aanpassingen zijn gericht op een verhoging van de veiligheid van
de vele wandelaars, fietsers en toeristen die er tijdens de lente- en
zomermaanden passeren. Verderop in dit informatieblad krijg je op
het kaartje een visuele weergave van de nieuwe verkeerssituatie.
Verhuis vrachtwagenparkings
De huidige parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen in Scheldestraat en Callebeekstraat verdwijnen eveneens binnenkort. Voertuigen die in geladen toestand meer dan 7,50 ton wegen, zullen de
Callebeekstraat niet meer in mogen rijden. Bestuurders van vrachtwagens en bussen kunnen in de toekomst terecht in de Heemsdaelstraat en Herbekestraat. Zo verhuizen de vrachtwagenparkings vanuit een woonwijk of recreatiegebied naar de industriezones.
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Te koop: partij kasseien en brandhout
Je kan nog tot en met maandag 4 mei een bod doen bij de gemeente
op een partij kasseien en één container met brandhout. Biedingen
bezorg je onder gesloten omslag op het secretariaat of per e-mail
aan luc.schroyens@hemiksem.be.
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Voor de partij kasseien contacteer je Steve Weemaes, controleur der
werken, op het nummer 03 288 27 20 of via 0497 97 74 89.

tVrije tijd
- Speelpleinwerking &
sportkampen			
- Monitoren kleutersportkamp
- Beachvolleybalseizoen
- Watersportkampen		

Wijzigingen afvalophaling en
verkeerssituatie Callebeekstraat

Wie de goederen graag eerst wil bekijken, kan hiervoor een afspraak
maken. Heb je interesse in het brandhout? Neem dan contact op
met de verantwoordelijke van de groendienst, Gunter Bulteel, via het
nummer 03 288 27 21.

Luc Bouckaert
Burgemeester
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contact met de burgemeester of
03 443 09 00
betrokken schepen.
politiecommissariaat Hemiksem:
03 443 09 50
tAdministratief Centrum
Luc Bouckaert: politie, brand- DRINGEND
101
St. Bernardusabdij 1
weer, informatie & communicatie Openingsuren (*)
Algemeen nummer 03 288 26 20 tel:
0496 50 62 82 maandag - vrijdag
Faxnummer
03 288 26 00
09.00 u.- 12.00 u.
		
Kristien Vingerhoets:financiën, dinsdag
Openingsuren (*)
18.00
u.
-19.30
u.
personeel en openbare werken
maandag - vrijdag
tel:
0477 50 96 88 woensdag
14.00 u. - 16.00 u.
09.00 u. - 12.00 u.
dinsdag en woensdag		
Koen Scholiers: jeugd, vereni14.00 u. - 16.00 u.
gingsleven, sport, middenstand tGemeentemagazijn
Georges Gilliotstraat 50
dinsdagavond		
en economie
18.00 u. - 19.30 u.
tel:
0473 93 04 85 Algemeen nummer		03 288 27 20
Faxnummer
03 288 27 00
Openingsuren
Burgerzaken
Levi Wastyn: onderwijs, kindermaandag tot donderdag:
burgerlijke stand		03 288 26 70 opvang en huisvesting
12.30 u. - 16.30 u.
bevolking		03 288 26 71 tel:
0485 47 58 79
vrijdag: 08.00 u. - 12.00 u.
sociale zaken		03 288 26 72
vreemdelingenzaken
Jenne Meyvis: ruimtelijke orde- tContainerpark (*)
03 288 26 74 ning, milieu, mobiliteit
Algemeen nummer		03 877 02 29
Zondag en maandag gesloten
tel:
0485
54
37
62
Technische dienst
Di.-woe.-don.
ruimtelijke ordening		03 288 26 61
13.30 u. - 17.30 u.
Stefan
Van
Linden:
patrimoniopenbare werken		03 288 26 62
Vrijdag-zaterdag
um,
toerisme,
intergemeentelijke
milieu 		03 288 26 63
09.00 u. - 12.00 u.
samenwerking
Secretariaat
03 288 26 51 tel:
0494 31 09 10 13.00 u. - 16.00 u.

Info

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
coördinator
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

tIVEBIC Hemiksem-Schelle
Joris Wachters: sociale zaken,
Heuvelstraat 111-117
cultuur, en ontwikkelingssamenbibliotheek			
werking
03 288 27 40
tel:
0496 50 62 80
cultuurdienst
03 871 98 24
tOCMW
Openingsuren (*)
maandag tot vrijdag: 		
maandag
16.00 u. - 20.00 u.
9.00 u. - 11.00 u., wo gesloten
dinsdag
16.00 u. - 20.00 u.
tel.:
03 871 91 00
woensdag
10.00 u. - 12.00 u.
Voorzitter Joris Wachters
13.00 u. - 20.00 u.
tel.:
03 871 91 01
donderdag
16.00 u. - 20.00 u.
vrijdag
13.00 u. - 17.00 u.
Werkwinkel VDAB
zaterdag
10.00 u. - 12.00 u.
donderdag
09.00 u. - 11.00 u.
tel.:
03 871 91 00 tGemeentelijk sportcentrum
Atletiekstraat 1
PWA
Algemeen nummer			
maandag
09.00 u. - 11.00
03 288 27 50
u. in OCMW Hemiksem		
Zwembad(*)
tel.:
03 871 91 00 ma.-di.-za.-zo.		gesloten
woensdag
12.00 u. - 21.00 u.
Rijksdienst voor pensioenen
do.- vr.
12.00 u. - 14.00 u.
elke 2e donderdag van de maand Sporthal
in OCMW Hemiksem van 09.00 u. alle dagen open
tot 11.00 u.
(*) voor mogelijke wijzigingen zie verder
tLokale PolitieZone Rupel
in dit infoblad!
zonecommissariaat Boom:
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Geboortes
Geboortes

Geboortes
Jubilea

Wij wensen onze nieuwe inwonertjes van
harte welkom!

Van harte gefeliciteerd!
t25 jaar getrouwd

13-02-2015 - Mathias De Deken, zoon van StefaVergeet ook niet 2Herman
pasfoto’s
Demee
Langhe en Tania Dumez		
nie Delvaux en Peter De Deken
					
11-05-1990
te brengen voor je voorlopig
01-03-2015 - Milis Kebe, zoon vanrijbewijs!
Sebnem Bos- Roger Blommaert en Martine De Bruyn		
					
18-05-1990
man en Yacouba Kebe

Info: www.mobilit.fgov.be
06-03-2015 - Emma De Voeght, dochter van Kaija Paul Vercauteren en Bieke De Keyser
					
26-05-1990
Mihkelson en Denis De Voeght
Marco T’Seyen en Nancy De Pauw		
26-05-1990
07-03-2015 - Nand Mylle, zoon van Freya Keirsmae- 					
kers en Ronald Mylle
t50 jaar getrouwd
07-03-2015 - Maurits Nelis, zoon van Ilse Wille en Lode De Keyser en Nicole Verrelst				
Tom Nelis
					
07-05-1965
11-03-2015 - Amy Aerts, dochter van Daniella Georges Le Clerc en Maria Caremans			
					
08-05-1965
Ooijkaas en Jeroen Aerts
François Peetermans en Rita Mampaey			
14-03-2015 - Maxime Vets Guldentops, zoon van 					
08-05-1965
Nicky Guldentops en Debby Vets
Henri Thys en Annie Suykens				
08-05-1965
17-03-2015 - Juliet De Locht, dochter van Hilde 					
Hoebers en Jeroen De Locht
Silverius Van Camp en Christiane Verbeeck		
					
18-05-1965
26-03-2015 - Lexi D’Joos, dochter van Shauni Van
Henricus Baeten en Maria Van der Aa			
Hove en Randy D’Joos
					
25-05-1965
26-03-2015 - Peyton De Vooght, dochter van Britt Constant Talboom en Rosette Jacobs			
Smolders en Dimitri De Vooght
					
29-05-1965
02-04-2015 - Tibo Gielen, zoon van Noëlla Cam- t60 jaar getrouwd
maert en Nick Gielen
Albert Vercauteren en Marie-José van Roy			
28-05-1955
03-04-2015 - Boly Bayens, zoon van Aïssatou Fall 					
en Mike Bayens

Geboortes
Huwelijken

Geboortes
Overlijdens

Wij wensen onze bruidsparen van harte
Wij betuigen ons medeleven aan de nabe- proficiat!
staanden van de overledenen.
			
Ramazan Kürtoğlu en Betül Sakirbeyoglu			
					
03-04-2015
Marie Dessiennes,
weduwe van Karel Mast					 Robert Verelst en Ragna Heeren				
			
°30-03-1923, +02-04-2015
					
10-04-2015
Greta Delbecque,
			

°08-06-1959, +04-04-2015

Kevin Hellemans en Sandra Thomaes 			
					
11-04-2015
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Euthanasie
Elke
handelingsbekwame
meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die zijn wil
niet meer kan uiten, kan een
schriftelijke verklaring afleggen dat een arts euthanasie
mag toepassen.

Die wilsverklaring vermeldt de reden en bevat in bijlage een medisch getuigschrift als bewijs van
de onbekwaamheid.

Op voorwaarde dat de arts constateert dat de patiënt:

De arts die euthanasie toepast
moet zich verzekeren dat de patiënt:

t lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke -door ongeval of ziekte
veroorzaakte- aandoening
t

niet meer bij bewustzijn is

t zijn/haar toestand volgens de
actuele wetenschap onomkeerbaar is
De vormvereisten van de wilsverklaring
Een wilsverklaring kan je op elk
moment opstellen en dat doe je
schriftelijk tegenover twee meerderjarige getuigen, van wie er
minstens één geen materieel belang heeft bij jouw overlijden.
Degene die de verklaring aflegt,
de
getuigen
en
de
vertrouwensperso(o)n(en) moeten de wilsverklaring dateren en
ondertekenen.

Wanneer
mag
euthanasie
worden toegepast?

t meerderjarig of een ontvoogde
minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek
t
zijn verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot
stand gekomen is als gevolg van
externe druk
t zich in een medische uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en fysiek of psychisch
lijden dat niet verzacht kan worden en dat het gevolg is van een
ernstige en ongeneeslijke -door
ongeval of ziekte veroorzaakteaandoening
De
geraadpleegde
arts
bekijkt
het
medisch
dossier

en
onderzoekt
de
patiënt.
Hij stelt verslag op en brengt de
eventueel aangewezen vertrouwenspersoon op de hoogte van de
resultaten van de raadpleging.
De geraadpleegde arts is onafhankelijk tegenover zowel de patiënt als de behandelende arts én
moet bovendien bevoegd zijn om
de aandoening in kwestie te beoordelen.
Gevolgen?
Van een persoon die overlijdt ten
gevolge van euthanasie, volgens
de regels van deze wet, wordt
aangenomen dat hij of zij een natuurlijke dood is gestorven.
Dat is belangrijk voor de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomsten, waarbij hij of zij de
betrokken partij vormt.
Waar?
De wilsverklaring kan je aangeven
via een formulier dat je kan verkrijgen bij de Dienst Bevolking.
Daar gebeurt ook de wettelijke
registratie.

Leefmilieu

Met een wilsverklaring wordt enkel rekening gehouden indien zij, t Restafval en GFT+
minder dan 5 jaar vóór het moment waarop betrokkene zijn wil - woensdag 6 mei
niet meer kan uiten, is opgesteld - woensdag 13 mei
- woensdag 20 mei
of bevestigd.
- woensdag 27 mei
Een meerderjarige, die geen materieel belang heeft, kan de wilsverklaring opstellen wanneer de t PMD (!)
betrokkene niet blijvend in staat - woensdag 13 mei
is om de verklaring op te stellen.
- woensdag 27 mei

Opgelet, van mei tot en met
september worden restafval
en GFT+ wekelijks opgehaald.
De PMD ophaling blijft echter
om de twee weken plaatsvinden!
t Papier en karton
- vrijdag 22 mei
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Gortes
Sluitingsdagen
t Administratief Centrum
-

vrijdag 1 mei
donderdag 14 mei
vrijdag 15 mei
maandag 25 mei

t Containerpark
- vrijdag 1 mei
- donderdag 14 mei
t Magazijn
-

vrijdag 1 mei
donderdag 14 mei
vrijdag 15 mei
maandag 25 mei

t BKO ‘t Merelhofke
-

vrijdag 1 mei
donderdag 14 mei
vrijdag 15 mei
maandag 25 mei

Concerten
Samenspelconcert - 8 mei (20 uur)
De ensembleklassen komenin de laatste rechte lijn naar de eindproeven van dit schooljaar. Zij willen daarom graag hun werken live voor
Vergeet
ook niet
pasfoto’s
jullie
brengen.
Je2krijgt
dus mee
de kans om als eerste de primeurs van
deze
getalenteerde
jonge muzikanten te komen beluisteren!
te brengen
voor je voorlopig
Jerijbewijs!
kan zowel de strijkersklassen als de blazersensembles horen, maar
je kan er ook komen genieten van de resultaten van een jaar hard
werken van een aantal kamermuziekensembles uit de hogere graad.
Info:elk
www.mobilit.fgov.be
Voor
wat wils dus en een zeer gevarieerd programma!
Strijkersconcert - 10 mei (voormiddag)
Zoals elk jaar geven de strijkersklassen van de academie voor muziek en woord het beste van zichzelf op dit evenement. Hoor je graag
(alt)viool, cello of contrabas? Dan is dit een aanrader voor jou en je
familie! De strijkersklassen brengen werken van verschillende stijlen.
Prachtige muziek, een hele mooie manier om jouw zondag mee te
starten!
Praktisch
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Meer info: Secretariaat Academie (Nijverheidsstraat 27,
2620) Hemiksem, 03 288 27 30 of via www.academiehsn.be.

Gortes
Filmavond brandweerpost Hemiksem
De film ‘Brabançonne’ is een muzikale romantische komedie.
Een Belgisch verhaal in het hart van Europa.

t Bibliotheek
- vrijdag 1 mei
- donderdag 14 mei
- maandag 25 mei

Geboortes
Volgende
gemeenteraad

De Vlaamse harmonie ‘Sint-Cecilia’ en het Waalse ‘En Avant’ zijn geselecteerd voor de Europese finale. Wanneer de solist van Sint-Cecilia
dood neerstort op het podium heeft Elke, dochter van dirigent Jozef,
een idee om alsnog hun finale te redden: de fantastische trompettist
Hugues weghalen bij de Walen… Afspraak maandag 4 mei 2015 om
20.00 u. in Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27 te Hemiksem).

De volgende gemeenteraad
gaat door op dinsdag 19 mei
om 20.00 u. in de Raadzaal
van het Administratief Centrum in de Sint-Bernardusabdij.
Gemeenteraadszittingen zijn vrij
toegankelijk voor het publiek.
Iedereen is dan ook van harte
welkom om de zitting bij te wonen.
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Gortes
Gewijzigde verkeerssituatie Callebeekstraat
In de Callebeekstraat, Scheldeboord en Scheldestraat veranderen een aantal zaken aan de verkeerssituatie. Bijhorend plannetje geeft een overzicht van de wijzigingen.
De aanpassingen zijn voornamelijk gericht op een verhoging van de veiligheid van de vele wandelaars, fietsers en toeristen die er tijdens de lente- en zomermaanden passeren.
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Rupelkransje
t Boodschappentassen ontwerpen met jojo’s
(2 delen)

t
stof en bijpassend garen (voor de IKEA -tas
bij voorkeur een stevigere stof: canvas, voor de
witte-plastic-variant heb je 2 stoffen nodig: één van
2 kan zeker
2de
pasfoto’s
mee een katoentje zijn).

Vergeet ook niet
te brengen voor je voorlopig
Wij zorgen voor:
rijbewijs!
Tijdens deze workshop (verspreid over 2 dagen)
- woensdag 6 mei 2015 en
- woensdag 3 juni 2015

t overlockmachine om stof
netjes af te
gaan we boodschappentassen maken.
werken
Info:
www.mobilit.fgov.be
Van de restjes stof maken we jojo’s die
je als
broche
t brochespelden
of versiering kan gebruiken.
t knopen
We maken stofversies van 2 tassen die jullie on- t basispatroon + korte handleiding
getwijfeld kennen: de IKEA-tas en het klassieke t voor de ervaren naaisters brengen wij nog een
witte plastic zakje. Haal die naaimachines dus maar hoop extra patronen mee
boven!

Jij zorgt voor:
t naaimachine (we laten slechts 4 deelnemers toe
zonder naaimachine)
t
naaikoffertje met basismateriaal zoals een
schaar, naald, ...

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

Muziektheater
t Bukolski van De Heeren van de Thee - zondag
24 mei 2015
... en hoe het mechaniekje van meneer Czerny hem te
pakken kreeg. De jonge Bukolski droomt ervan om net
als zijn vader treinbegeleider te worden. Op een dag
ontdekt de muzikale buurvrouw bij hem een opmerkelijk talent. Hij kan pianospelen zonder dat iemand het
hem ooit geleerd heeft. Tenminste, dat denkt zij ...
Genoeg stof voor een verhaal en muziek voor jong en
oud, met een glansrol voor meneer Czerny die 200 jaar
geleden Wenen op z’n kop zette met zijn oerversie van
de iPod.
Jordi Daems vertelt. Eric Vandermeulen speelt piano.

Chopin, Liszt en Czerny vervoeren je in sneltreinvaart.
Opgelet: de parkeermogelijkheden zijn beperkt.
Gelieve zoveel mogelijk met de fiets en het openbaar
vervoer te komen.
Een parkeerkaart kost 2 euro. Gelieve op voorhand te
reserveren!
Praktisch*:
De plukboerderij, Steenwinkelstraat 499, Schelle
11 uur
€ 10 / € 8 / € 6 (-26 j en lln. Academie)
€ 2 voor parkeerplaats (max. 20 auto’s)

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
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Gortes
Cursus
smartphone

Verhalenparade Rupelbib

Voorlezen is in onze bibliotheek een traditie. Sinds 2013 werken
we hiervoor bovendien samen met de andere bibliotheken van
Zowel de cursus over het ge- de Rupelstreek. Door de samenwerking kon de bib een extra
bruik van smartphones (start kamishibai-theater aanschaffen en bijkomend knutselmateriaal
5 mei) als over het gebruik kopen.
van tablets (Android) (start 2
Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is gezellig en van groot
juni) zijn volzet.
belang voor de ontwikkeling van het kind. Dankzij voorlezen wordt het
Indien je interesse hebt om een gevoel voor taal spelenderwijs ontwikkeld. Voorlezen helpt ook de fanvan deze cursussen te volgen, tasie van jonge kinderen te stimuleren. Wanneer je kind wordt voorgedan kan je jezelf inschrijven op lezen maakt het bovendien op een fijne manier kennis met de wereld
een wachtlijst. Zijn er voldoende van de boeken.
kandidaten dan organiseert de bib
in het najaar een tweede cursus 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
(kostprijs 10 euro).
Frans. Om beurten nemen zij onze jongste lezertjes mee in de spanOok met betrekking tot het leren nende wereld van het prentenboek. Na het voorlezen is er steeds een
werken met iPad of iPhone wordt gezellig knutselmoment.
een wachtlijst aangelegd.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorlezers kunnen ouders en grootouders genieten van een kopje koffie of
thee. Het voorleesuurtje is gratis maar vraagt wel enkele voorbereidingen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te schrijven!

Boekenverkoop

Van 22 tot en met 27 juni
wordt in de bibliotheek tijdens
de openingsuren een grote
boekenverkoop gehouden.
In die week worden enkele honderden boeken verkocht, zowel
fictie als non-fictie,voor jeugd en
volwassenen.
Ook een klein aantal anderstalige
boeken zal beschikbaar zijn.

IJs in de bib!

t Woensdagen 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

Tentoonstelling: Leeuwenpraatjes
De tentoonstelling ‘Leeuwenpraatjes’ richt zich tot kinderen
van 5 tot 8 jaar. Aan de hand van het boek: “De fabels van
Aesopus” -bewerkt door Imme Dros en geïllustreerd door Fulvio Testa- leren kinderen wat een fabel is.

Omdat het vorig jaar zo lekker
was, willen wij jullie ook dit De tentoonstelling is interactief: kinderen mogen niet alleen kijken
jaar trakteren op een bolletje maar ook doen. Na een bezoek aan de tentoonstelling in de bibliotheek kunnen kinderen de typische kenmerken van een fabel zoals de
ijs.
moraal van het verhaal of de focus op dieren benoemen.
De ijskar zal weer voor de deur
staan. Op woensdagnamiddag 24
juni, tussen 14 en 17 uur kunnen
alle passanten aan de balie van de
bib een gratis bonnetje halen voor
een gratis ijsje. Aanbod zolang de
voorraad strekt.

Waar? In de bibliotheek
Tijdstip: van half mei t.e.m. half juni 2015, tijdens de
openingsuren van de bib.
Toegang: gratis

meer info op www.hemiksem.be - Dit is een uitgave van het gemeentebestuur van Hemiksem
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Gortes
Industrie en erfgoed Rupelstreek

Gezonde
gemeente

De Rupelstreek toont trots haar Industrieel en Technisch Erfgoed. 2015 werd door Europa uitgeroepen als hét jaar van
het Technisch en Industrieel Erfgoed. Laat dit nu net iets zijn Op je voeding letten, meer bewegen, een ziekte genezen en
waaraan de Rupelstreek een overvloed
Vergeetheeft!
ook niet 2 pasfoto’s mee voorkomen …. daar zijn we
te brengen voor je voorlopig
In onze regio floreerden decennialang talrijke industrieën zoals steen- toch allemaal mee bezig.
rijbewijs!
bakkerijen, pantoffelfabrieken, diamantslijperijen,
glasblazerijen, de
Boomse Metaalwerken, scheepswerven, brouwerijen en maalderijen Het is niet zomaar een loze spreuk
die zorgden voor de nodige tewerkstelling.
Ooit gonsde het dus van dat we mekaar een goede gezondInfo: www.mobilit.fgov.be
de industriële activiteiten langs de boorden van Rupel en Schelde in heid toewensen: daar werk je elke
dag aan voor jezelf en je familie.
Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem.
Heel wat lokale verenigingen en organisaties maken van 2015 een
feestelijk jaar met als gevolg een brede waaier aan activiteiten. Geniet van keramiekexposities op Noeveren en de internationale Chawan-tentoonstelling in de Abdij van Hemiksem. Fiets of wandel langs
grote landschapsfoto’s met beelden van ‘hoe het vroeger was’. Bezoek de keramiek- en kunstmarkten: Kunstenaarsmarkt, ‘Noeveren
brandt!’ en de Gilliotmarkt.

Zelf kan je veel doen, maar samen kunnen we vaak nog meer
bereiken. In Hemiksem is het de
gezondheidsraad die zich daarop
toelegt.

Een gezond ontbijt in de kinderopvang, lezingen over actuele onNeem deel aan zondagse zomerwandelingen waarin erfgoed en natuur derwerpen of acties voor ‘Kom op
hand in hand gaan en sluit af met een ‘Rupelnootje’, een muziekop- tegen kanker’ zijn enkele van de
treden in één van de brasseries of cafés langs het water. Download projecten die de raad organiseert.
een digitale tour in het Nautisch Bezoekerscentrum Rupel en ga met
familie of vrienden op onderzoek uit. Snuffel eens in kelder of zolder Wil jij jezelf inzetten voor de geen kom tijdens ‘Schatten uit ’t Werkhuys’ van lang vergeten werktui- zondheid in je gemeente als megen te weten waarvoor ze dienden en hoe je ze het best kan bewaren. dewerker of lid van de gezondVan mei tot september is er in de Rupelstreek voor ieder wat te bele- heidsraad, neem dan contact op
ven!
met Dirk Schroyens:
Meer info:
Toerisme Rupelstreek, 03 880 76 25
www.toerismerupelstreek.be

dirk.schroyens@hemiksem.be
of 03 288 26 52

Brochures onthaal AC
Aan het onthaal van het Administratief Centrum kan je momenteel terecht voor een aantal (gratis) brochures. Wandelaars, fietsers,
natuurliefhebbers,toeristen... er is voor elk
wat wils:
Foto brochures

t

Gilliotroute

t
Ontdek de natuur langs Schelde & Rupel
(Natuurpunt, 2 euro)
t Op (uit)stap in de Rupelstreek en het Hombeeks Plateau (Toerisme Rupelstreek)
t

Toeristische gids (Scheldeland)
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Gortes
Actiemaand baarmoederhalskanker
De Vlaamse overheid organiseert het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Elk
jaar krijgen ongeveer 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Maar toch kan je
deze kanker en de voorlopers ervan vroeg opsporen door elke drie jaar een uitstrijkje te laten
nemen door jouw huisarts of gynaecoloog. Wanneer afwijkingen opgespoord worden, is de
behandeling vaak eenvoudig. Zo verhoog je de kans op genezing.
Een uitstrijkje is een eenvoudig, meestal niet pijnlijk onderzoek. Vrouwen van 25 tot 64 jaar die de laatste
drie jaar geen uitstrijkje hebben laten nemen, krijgen een brief van het Centrum voor Kankeropsporing
om voor zo’n uitstrijkje naar hun huisarts of gynaecoloog te gaan.
De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing streven ernaar dat tegen 2020, 65% van de
vrouwen elke drie jaar een uitstrijkje laat nemen. In 2013 lieten 59% vrouwen van 25 en 64 jaar in onze
gemeente een uitstrijkje nemen in de drie voorgaande jaren.
Daarom willen we als gezonde gemeente tijdens de maand mei het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker extra in de verf zetten. Als we willen streven naar 65% deelname is er ook binnen onze
gemeente immers nog werk voor de boeg. We willen zeker dames ouder dan 50 oproepen deel te nemen.
Het uitstrijkje blijft een belangrijk preventief onderzoek, ook als de menopauze achter de rug ligt!
Doorbreek mee het taboe en spreek erover met je moeder, dochter, partner en met jouw huisarts of gynaecoloog. Laat om de drie jaar een uitstrijkje nemen. Heb je persoonlijke vragen, neem contact op met
je huisarts of gynaecoloog.
Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail naar
kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.

Gortes
Werken overweg Bredestraat
Spoorwegbeheerder Infrabel plant begin juni werken aan de overweg tussen Hemiksem en
Hoboken aan de Bredestraat. De werken kaderen in het project van de aanleg van de fietsroute
Sint-Bernardus.
Voor de werken zal de overweg afgesloten worden van woensdag 3 tot en met vrijdag 19 juni. Alle gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding. Voetgangers en fietsers zullen tijdens weekdagen en op momenten
waarop er niet gewerkt wordt kunnen oversteken via een tijdelijke passage. Ook de aangrenzende stukken
asfalt worden heraangelegd.
De vernieuwing gaat samen met een verbreding van de overweg. Die is voor de aanleg van nieuwe fietspaden die nadien worden aangelegd door de stad Antwerpen en BAM. Meer hierover in het infoblad van juni.

Gortes
Tentoonstelling Erfgoeddag
Vanaf 6 mei zal in het kader van de Erfgoeddag in de bib een kleine tentoonstelling plaatsvinden, met info
uit de collectie van Louis Van Tendeloo over de abdij van Hemiksem. Meer specifiek over de kunstschatten
en het leger in de abdij.
meer info op www.hemiksem.be - Dit is een uitgave van het gemeentebestuur van Hemiksem
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Laat je oude stoololietank verwijderen
Oude stookolietanks vormen
een bedreiging voor het milieu. Zeker wanneer ze in de
grond liggen te roesten, vaak
met de olie er nog in.

2. Als geïnteresseerde krijg je een
invulformulier toegestuurd. Dit
formulier kan je ook terugvinden
op www.igean.be onder “Nieuws”.

AN en de gemeente de handen in
elkaar. IGEAN ging op zoek naar
r een erkende firma die tegen de
meest voordelige voorwaarden
jouw oude stookolietank saneert.
De firma Mourik uit Antwerpen
kon daarbij de beste voorwaarden voorleggen. Hierdoor kan de
gemeente Hemiksem aan haar inwoners deze gemeenschappelijke
actie aanbieden.

EAN.

Vergeet ook niet 2 pasfoto’s mee
te Via
brengen
voorof
je per
voorlopig
3.
de post
e-mail berijbewijs!
je het invulformulier aan IGOm jouw te helpen, sloegen IGE- zorg

t

Hoe werkt het?

1. Stel je kandidaat bij IGEAN
voor het Project Tankslag (telefonisch of via milieu@igean.be).

Info: www.mobilit.fgov.be

4. Met de informatie van het invulformulier maken we een order
op, dat je bij Mourik moet indienen om de werken definitief aan
te vragen.
5. De oude stookolietank wordt
door Mourik geopend, geledigd
en gereinigd en verwijderd of opgevuld.
De kostprijs kan gedrukt worden
en niet elke burger moet zelf de
hele administratieve procedure
doorlopen. Je kan via het invul-

formulier inschrijven bij IGEAN
tot 15 juni 2015.
De order die je na inschrijving
ontvangt dien je uiterlijk tegen
30 juni 2015 te bezorgen aan
Mourik. Daarna wordt een planning opgemaakt, waarbij de eerste tanks vanaf september gesaneerd kunnen worden. .
t Interesse om deel te nemen?
Vul dan het formulier in of geef
jouw naam en adres door aan IGEAN.
Heb je nog vragen, neem dan
contact op met Peter Vernimmen
van IGEAN milieu & veiligheid,
Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem (tel. 03 350 08 29 of milieu@igean.be , met vermelding
van “Tankslag 2015”).

Historische vervuiling Callebeekbos aangepakt
Met de hulp van heel wat vrijwilligers werd
tijdens de opruimactie op 22 maart het Callebeekbos voor het tweede jaar op rij duchtig
onder handen genomen.
Het Callebeekbos ligt er al vele jaren erg vervuild
bij. Die toestand dateert nog uit de periode waarin
het besef en bestaan van recycleren vrijwel onbestaande was. Doorheen de jaren zijn zowel de
gemeente als de inwoners echter gaan inzien dat
autobanden, wasmachines en andere rommel niet
thuishoren in een bos. Er ontstonden dan ook milieuvriendelijke alternatieven zoals het containerpark, gescheiden afvalophaling en de daarbij horende recyclage van afval.
Om de historische vervuiling verder weg te werken, trokken de gemeente, brandweer en heel wat
vrijwilligers op zondag 22 maart opnieuw het Callebeekbos in. Net als vorig jaar was het doel een
streep te trekken onder het verleden en het bos in
ere te herstellen. Er werd in totaal 12 m³ vuil verzameld. Op die manier kan ook verder worden gewerkt
aan het toegankelijk maken van het Callebeekbos voor alle inwoners van Hemiksem.
Volgende jaren zal er telkens een andere plaats worden gekozen voor de opruimactie.
meer info op www.hemiksem.be - Dit is een uitgave van het gemeentebestuur van Hemiksem
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Speelpleinwerking
& sportkampen
Ook dit jaar zal de speelpleinwerking weer in Depot Deluxe
plaats vinden.
De mooie locatie aan de SintBernardusabdij -vlak naast
de opvang voor de kleutersvormt een ideale locatie om
onze zomerse avonturen te laten beginnen.
Al wie in het eerste tot en met het
zesde leerjaar zit, kan van woensdag 1 juli tot en met woensdag 26
augustus 2015 bij de speelpleinwerking terecht.
Deze zomer kan je ook opnieuw
deelnemen aan de tofste sportkampen! De sportkampen van de
vrijetijdsdienst gaan door in Hemiksem en Schelle.
In de aanbieding een week watergewenning voor kleuters, reddend zwemmen kamp, danskamp,
omnisportkamp, sportclub-kamp.
Kortom voor elk wat wils!

Proviron opent deuren voor publiek
Op zaterdag 9 mei zet Proviron Industries de deuren van de filialen in Oostende én Hemiksem open voor alle geïnteresseerden. De opendeurdag kadert in het opendeurweekend georganiseerd door Essenscia, de Belgische federatie van chemische
industrie en life sciences.
Proviron is een chemisch productiebedrijf. Op de site in Hemiksem
produceren zij onder andere remvloeistoffen, ontijzingsmiddelen voor
luchthavens en tal van andere chemicaliën. Ook de onderzoeksafdeling van het bedrijf is in Hemiksem gevestigd.
De bezoekers mogen op 9 mei in het bijzijn van een gids een deel
van de installatie bezoeken. Dat zal gebeuren in groepen van 10 tot
20 mensen die zo een duidelijk beeld krijgen wie Proviron is en wat
ze doen.
Een uitzonderlijke kans om als buurtbewoner kennis te maken met het
bedrijf en te kijken wat er achter de muren allemaal gebeurt.
Start om 10.00 u, bezoekers zijn welkom tot 16.00 u.
Georges Gilliotstraat 60 (Hemiksem)
Meer info: www.ilovechemistry.be

Monitoren kleutersportkamp
We zoeken nog enkele enthousiaste monitoren voor het kleutersportkamp van 13 t.e.m 17 juli voor het geven van omnisport of
zwemmen.

Ben jij sportief aangelegd, goed met kinderen en nog op zoek naar een
leuke bijverdienste gedurende deze periode? Neem dan snel contact op via
De inschrijvingen voor de speel- inge@hemiksem.be.
pleinwerking en de sportkampen
in Hemiksem en Schelle starten op
4 mei.
Noteer dit alvast in je agenda als
je graag wenst in te schrijven voor
bepaalde dagen of activiteiten.
Het boekje met meer informatie
kreeg je via de scholen van Hemiksem.
Ga je niet naar school in Hemiksem? Dan kan je op onze website
het boekje downloaden of spring
gewoon even binnen op de vrijetijdsdienst op het gelijkvloers in
het Administratief Centrum.

Start seizoen
beachvolleybal

dWatersportkampen

Vanaf 1 mei t.e.m. 30 september
kan je terecht op het beachvolleybalterrein naast het gemeentelijk
zwembad.Ideaal om samen met
vrienden de zomer op te snuiven
en tegelijk aan de conditie te werken.

Tieners van 10 tot 14 jaar en 11
tot 16 jaar kunnen in de zomervakantie deelnemen aan verschillende
watersportkampen
van sportregio Rivierenland in De
Nekker (Mechelen) en Hazewinkel
(Willebroek).

Reserveren kan via 03 288 26
58 (bereikbaar op ma t.e.m.
do 9 – 16 uur, vr 9 – 12 uur).
Tickets koop je aan de automaat in het zwembad.

Inwoners van Hemiksem kunnen,
onder voorbehoud van de beschikbaarheid, nog inschrijven via
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be.
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