januari - februari 2016

Zoektocht naar naam nieuw ecologisch park!
Buurtinformatienetwerken
Fietspaden
Koop, kras en win!
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VOORWOORD

Januari - februari 2016

Beste inwoner van Hemiksem
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar bij het
ter perse gaan zijn de werken aan de UNO-laan zo goed als
afgewerkt. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie
begrip en geduld tijdens de werken.
Ook de opknapbeurt van de gemeentelijke begraafplaats is bijna klaar, net als de renovatiewerken van de school ‘De Boskabouters’. Een puik werk met een mooi resultaat uitgevoerd door
onze eigen gemeentelijke diensten! Ook in 2016 staan er diverse
initiatieven op het programma om onze gemeente verder om te
bouwen tot een warme en aangename gemeente waar we graag
wonen.
We publiceren vanaf nu elk jaar in januari een overzichtelijk document met de contactgegevens van het gemeentebestuur en de
bijhorende diensten. Handig voor wie bijvoorbeeld niet zo vertrouwd is met internet. Bewaar het net zoals de afvalkalender
zodat je alle informatie steeds snel bij de hand hebt.
De voorbije weken werden we geconfronteerd met niet aflatende
berichtgeving over terreur in binnen- en buitenland. Ons land
staat voor grote uitdagingen: terrorisme, vluchtelingen en onze
veiligheid komen dagdagelijks in het nieuws en verdienen al
onze aandacht. Onze normen en waarden moeten we nu meer
dan ooit beschermen tegen mensen die onze westerse maatschappij willen ontwrichten. Laat ons hopen dat de kerstperiode
zal zorgen voor vredevolle momenten, geloof in een betere wereld, vertrouwen in de toekomst, respect en verzoening.
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Fietspaden
Koop, kras en win / Feestbus
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Bib / Academie

Laat ons voor alles met veel vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaan. Ik wens jullie voor 2016 dan ook allen van harte een
bijzonder goed jaar toe.
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Vuurwerk / Sportkampioenen

De nieuwjaarsreceptie voor de bewoners is ondertussen al goed
ingeburgerd. We zetten dit ook in 2016 verder. Dit jaar ontvangt
het gemeentebestuur jullie graag op zondag 10 januari in de gemeentelijke feestzaal Depot Deluxe. Jullie worden tussen 15 en
17 uur verwacht. Aansluitend volgt om 17.30 u. de trekking van
de aanwezigheidsprijs van de middenstandsraad.
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Terugblik
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Terugblik

We hopen jullie alvast te mogen ontmoeten om samen te klinken
op het nieuwe jaar!
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Ophaling afval
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Sluitingsdagen / Contact
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Bewonersdrink / Herken Hemiksem

Luc Bouckaert
Burgemeester

Colofon
Dit is een publicatie van het gemeentebestuur Hemiksem. Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be
V.U.: Gemeentebestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar: www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Prikbord
Test elektronische sirenes
Op donderdag 7 januari tussen 11.45 u. en 13.15
u. zullen de elektronische sirenes in onze gemeente opnieuw getest worden.
Op het ogenblik van de test geeft de sirene een
alarmsignaal. De huiltoon wordt na een korte periode herhaald, gevolgd door de gesproken boodschap ‘proefsignaal’. Deze test vindt om de drie
maanden plaats.
Op de website www.crisiscentrum.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 worden bij noodsituaties, schrijf je dan in op de website be-alert.be.

Quiz-time!
Het gemeentepersoneel organiseert op vrijdag
19 februari een (algemene) quiz in de Scheldezaal van de Sint-Bernardusabdij.
Iedereen is welkom vanaf 19 uur, de quiz start om
20 uur. Een ploeg bestaat uit maximum 6 personen. Inschrijven kan tot 12 februari en je betaalt
15 euro per ploeg. Er is plaats voor 24 ploegen
dus schrijf tijdig in via sven@hemiksem.be.

Oproep monitoren speelpleinwerking 2016
Ben jij 18 jaar of ouder in de zomer van 2016?
Werk je graag in groep en met kinderen? Dan is
speelpleinwerking misschien iets voor jou!
De vrijetijdsdienst organiseert tijdens de zomermaanden opnieuw de speelpleinwerking. Iedere
2 weken start er een nieuwe groep enthousiaste
monitoren die zorgen voor een programma vol
actieve en creatieve activiteiten.
Tot en met 28 februari 2016 kan je jezelf opgeven als monitor, het aanvraagformulier hiervoor
vind je terug op onze website.
Stond je voorheen nog nooit op het speelplein
van Hemiksem? Dan nodigen we je graag uit
voor een verkennend gesprek. Een concrete datum hiervoor delen we je later mee.

Uitnodiging Algemene
Vergadering sportraad
De sportraad nodigt alle Hemiksemse sportclubs
uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering die
doorgaat op 18 januari 2016 om 19 uur in de vergaderzaal van Depot Deluxe.
Geïnteresseerde sportclubs vragen we hun
aanwezigheid te bevestigen via ellen.huysmans@hemiksem.be. Naar jaarlijkse gewoonte
wordt de werking van de sportraad en sportdienst
toegelicht en kunnen er vragen i.v.m. sport(beleid)
worden gesteld.

Ophaling kerstbomen
Donderdag 7 en vrijdag 8 januari worden afgedankte kerstbomen door de gemeentelijke
groendienst opgehaald. Zet je kerstboom donderdag voor 9 uur goed zichtbaar aan de straatkant zodat er geen bomen over het hoofd worden gezien.
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Prikbord
Poëzieweek in de bib

Zappos krokus- en paasvakantie

Ook in 2016 geeft de bibliotheek van Hemiksem
mensen de kans om creatief te zijn.

Haal je agenda maar boven en noteer in dikke
letters de Zapposdagen voor dit voorjaar! Er zal
tijdens de krokus- en paasvakantie opnieuw naar
hartenlust kunnen worden geknutseld, gespeeld
en gekookt.

Gedurende de hele maand januari kan je het resultaat van je eigen poëziekunst in de bib binnenbrengen. Daarna zal er door onze bezoekers
gestemd worden voor één van de ingeleverde
verzen. Meer info i.v.m. het thema e.a.: vanaf december, op onze catalogus: ivebic.bibliotheek.be.

Vernieuwde Vlaamse
renovatiepremie
De Vlaamse renovatiepremie werd onlangs
nieuwd. Er geldt een overgangsfase voor
voor 1 december 2014 een overeenkomst
een aannemer afsloot of bestellingen voor
terialen plaatste.

verwie
met
ma-

We zijn nog volop bezig om alles helemaal op
punt te zetten maar kunnen al wel een tipje van
de sluier lichten. Een bezoek aan de binnenspeeltuin, bibspel met aansluitend kindervoorstelling,
knutselen, een kookworkshop, uitstappen naar de
Lilse Bergen, de kinderboerderij, Efteling, Aquatopia, dansen en meer, het staat allemaal op de
planning!
Begin januari zal het volledige programmaboekje in de scholen verdeeld worden en zal vanaf dan ook op de website terug te vinden zijn:
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be.
De inschrijvingen starten op maandag 18 januari
2016 om 18 uur.

Sinds 1 december 2015 kan de vernieuwde premie worden aangevraagd.
De uitbetaling van de premie wordt verdeeld over
twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet je dus twee keer een aanvraag indienen. Zo heb je meer tijd voor een totale renovatie
van jouw woning. Het maximale bedrag van de
beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.
Je kan maximaal twee aanvragen indienen in een
periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste
aanvraag. Tussen twee aanvragen ligt minstens
één en maximaal twee jaar.
Welke werken komen in aanmerking?
1. Werken aan structurele elementen van de woning: funderingen, muren, draagvloeren en trappen.
2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en
buitendeuren.
4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.
Meer info op www.hemiksem.be/nieuws.

(Hulp bij) sneeuwruimen
Of de winter ook echt doorbreekt is altijd af te
wachten in ons land. Wij herinneren er jullie alvast aan dat bij winterse omstandigheden en
sneeuwval elke inwoner het voet- en fietspad
voor zijn of haar woning sneeuw- en ijsvrij dient
te houden. Strooizout kan je in het gemeentemagazijn aankopen in zakken van 10 kg voor de prijs
van 5 euro per zak.
Wie niet goed te been is kan beroep doen op de
sneeuwruimdienst van IMSIR via het nummer
03 843 33 29.
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Gezocht: naam voor nieuw ecologisch park
Op de voorpagina van dit nummer van ‘Hallo Hemiksem’ zie je de aanzet van een ecologisch park aan de
Scheldeboord.
Op www.hemiksem.be kan je meer foto’s vinden van
het park in aanleg.
De komende tijd zal er naarstig verder worden gewerkt aan
de aanleg van dit nieuw en toegankelijk stuk Hemiksems
groen. Door de ligging tussen het Callebeekbos en de oude
Bekaert-site zal in Hemiksem een groot stuk van de zone
aan de oevers van de Schelde groen kleuren.
Zo realiseert de gemeente een volgende stap in het plan
voor een aan elkaar gesloten ‘groene corridor’ langs de
boorden van de Schelde in Hemiksem.

Naast de aanleg van het park gaan we de komende weken ook op zoek naar een leuke en treffende naam. Daarvoor roepen we jullie hulp in!

Heb jij een leuk idee voor een passende
naam?
Stuur je voorstel dan voor 15 februari door aan
sven@hemiksem.be. De feestelijke opening van het ecologisch
park zal plaatsvinden op een (hopelijk) zonnige zondag ergens
in de maand mei 2016.
We houden jullie verder op de hoogte!
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DOSSIER: Buurtinformatienetwerken in Hemiksem
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie. Beide partijen
houden elkaar op vlak van veiligheid op de hoogte van wat er zich in de buurt afspeelt. Die uitwisseling van
informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.
Aan het hoofd van elk BIN staat een buurtbewoner die fungeert als coördinator. Hij of zij werkt nauw samen met de
mandataris van de lokale politie. Samen organiseren en
evalueren ze de werking op regelmatige tijdstippen. De
contactpersoon bij de Politiezone Rupel is commissaris
Koen Eggers.
Hoe werkt een BIN?

De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een patrouille sturen. De leden van het BIN zijn intussen alerter
en steken bijvoorbeeld de lichten aan. Ze verwittigen de
politie om nieuwe feiten door te geven of wanneer ze de
verdachte opnieuw zien. Nadat een melding of dreiging van
de baan is geeft de politie feedback aan de coördinator en
de leden van het BIN.

Als je als lid van een BIN verdachte situaties, personen,
leurders, voertuigen of gedragingen opmerkt in je buurt,
verwittig en informeer je de politie. Dit doe je door te bellen naar het noodnummer 101. Geef je voldoende concrete
gegevens door en beschouwt 101 je melding als ernstig,
dan worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN meteen telefonisch ingelicht via een ingesproken bericht.

De afgelopen twee jaar ontstonden in Hemiksem de zes
bestaande buurtinformatienetwerken. Op termijn zou daar
nog het BIN West bij moeten komen. Heel wat mensen werden al lid van een BIN maar ook nu kan je probleemloos
instappen. Hoe meer leden hoe efficiënter een BIN kan werken. Hierbij een overzicht van de netwerken in Hemiksem
en de contactgegevens van de coördinatoren.

BIN Bloemenwijk

BIN-Oost

Status BIN: operationeel
Coördinator: Maarten Sterckx

Status BIN: in oprichting
Coördinator: Paul Verschueren

Meer weten of lid worden?
Maarten Sterckx, Krokusweg 9
maarten.sterckx@telenet.be
0496 25 45 74

Meer weten of lid worden?
Paul Verschueren, Essenlaan 20
Paul.verschueren4@telenet.be
0486 34 05 88

Het eerste buurt informatie netwerk (BIN) dat in
Hemiksem werd opgericht is het BIN Bloemenwijk in het
uiterste noorden van de gemeente.

BIN Zuid

Het BIN Oost wordt momenteel nog opgericht en bevindt
zich in het zuidoosten van Hemiksem tussen de watertoren
en de grens met Aartselaar.

BIN Dorp

BIN Zuid is het derde BIN dat in Hemiksem werd opgericht.
Het situeert zich aan de grens met Schelle in de buurt van
de Sint-Bernardusabdij.

Het BIN Dorp is het meest centraal gelegen BIN. Het situeert
zich rond de Gemeenteplaats en begraafplaats maar omvat
ook een deel van de Provinciale en Antwerpse Steenweg.
Ook dit BIN is nog in oprichting.

Status BIN: operationeel
Coördinator: Dirk Verlinden

Status BIN: in oprichting
Coördinator: Franky Backeljauw

Meer weten of lid worden?
Dirk Verlinden, Kruishoevewijk 11
dirk.verlinden@skynet.be
0495 69 93 65

Meer weten of lid worden?
Franky Backeljauw, Gemeenteplaats 44
franky.backeljauw@telenet.be
0486 44 12 59
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BIN Varenvelden

Het BIN Varenvelden zal weldra
operationeel zijn. De goedkeuring van
Binnenlandse Zaken is immers afgeleverd waardoor het BIN in een laatste
fase van oprichting zit. BIN Varenvelden is op de kaart geel gekleurd en
ligt tussen de netwerken Bloemenwijk
en Dorp.
Status BIN: weldra operationeel
Coördinator: Albert Van Dingenen
Meer weten of lid worden?
Albert Van Dingenen, Lindelei
avd1@telenet.be
0494 40 57 94

BIN Zelfstandigen

BIN Z, voluit BIN zelfstandigen, is een
buitenbeentje. Het gaat hier immers
niet zoals bij de andere netwerken om
een bepaalde wijk maar om een BIN
dat actief is over de hele gemeente en
op die manier een aantal zelfstandigen verenigt.
Status BIN: operationeel
Coördinator: Maya De Keuster
Meer weten of lid worden?
Maya De Keuster, Kerkstraat 52
boetiek.maya@skynet.be
0473 89 80 48

BIN West

In Hemiksem blijft na de oprichting
van bovenstaande netwerken nog één
wijk over waar er een BIN opgericht
kan worden. Het BIN West zou alle
op de kaart nog niet ingekleurde
straten gaan omvatten ten westen
van de Statiestraat.
Status BIN: in oprichting
Coördinator: Marc Van Kerkhoven
Meer weten of lid worden?
Marc Van Kerckhoven,
Scheldestraat 161 b2
marc@allting.be
0475 26 73 00

In de loop van februari 2016 zal er op het gemeentehuis nog een informatievergadering plaatsvinden voor de
bewoners van de BIN zones die nog niet volledig operationeel zijn. De bewoners van die zones ontvangen een
uitnodiging per brief.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met burgemeester Luc Bouckaert via 0496 50 62 82 of
burgemeester@hemiksem.be of met commissaris Koen Eggers van de Politiezone Rupel via BIN@politiezonerupel.
be of het algemeen nummer 03 443 09 00.
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Gebruik fietspaden
Het fietspad langs de Sint-Bernardsesteenweg wordt intensief gebruikt. Vooral voor woon-werkverkeer zoals
blijkt uit de resultaten van de telling gedurende de fietstelweek in september 2015. Zo gebruikten tijdens de
Fietstelweek gemiddeld 211 fietsers tussen 7 en 9 uur ’s morgens het fietspad in de richting van Hemiksem naar
Antwerpen.
Veelvuldig gebruikte fietspaden, we zien het graag,
alleen moet het ook voor iedereen veilig blijven. Zo
is het belangrijk om de juiste rijrichting te volgen.

want automobilisten die uit één van de vele zijstraten van
de N148 rijden houden niet altijd rekening met fietsers die
van rechts komen.

Vermits er in Hemiksem aan beide zijden van de N148
fietspaden zijn, moeten fietsers steeds het rechter fietspad gebruiken. Tegen de rijrichting rijden is op deze fietspaden immers in overtreding met het verkeersreglement
en kan dus worden beboet. Het is bovendien gevaarlijk

Maak je zeker in deze donkere periode als fietser ook steeds
goed zichtbaar. Fluorescerende kledij kan wonderen doen
voor je zichtbaarheid in het verkeer!

Fout!

Juist!

Fiets hier niet aan de linkerzijde van de rijbaan,
er is een fietspad aan de rechterkant dat je moet
gebruiken!

Gebruik het fietspad aan de rechterzijde van de
rijbaan en zorg dat je goed zichtbaar bent.
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Eindejaarsactie middenstandsraad Hemiksem

Koop in Hemiksem en win een auto!
Nog tot 7 januari geven je aankopen bij één van de
39 deelnemende winkeliers recht op deelname aan de
eindejaarsactie van de Hemiksemse middenstandsraad.
In ruil voor jou aankopen ontvang je een kraslot. Hiermee
maak je kans op onder andere gratis producten, consumpties of kortingen . Maar ook wanneer je geen prijs wegkrast
maak je met je lot nog kans op mooie prijzen via de tombola!
Met enkel de krasloten kunnen kopers voor meer dan 5000
euro aan prijzen winnen. Daarnaast zijn er ook bij de aan-

wezigheidstombola heel wat prijzen te verdelen met als klap
op de vuurpijl een gloednieuwe auto! Hou je krasloten dus
zeker bij tot zondag 10 januari. Je maakt er bij de trekking in
Depot Deluxe immers kans op verschillende tombolaprijzen
die -in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder- onder
de aanwezigen worden verloot.

Praktisch:

hanneli.ribbers@hemiksem.be of 03 288 26 72
Krasloten: tot 7 januari 2016 per aankoopschijf bij
deelnemende handelaars
Trekking tombola: 10 januari 17.30 u., aansluitend op de
nieuwjaarsdrink van de gemeente in Depot Deluxe

De Lijn

Feestbussen De Lijn: veilig op weg naar 2016!
Tijdens oudejaarsnacht brengen meer dan 350 chauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn je veilig naar jouw bestemming.
Zij zorgen voor een lange zorgeloze nacht zonder stress of parkeerzorgen!

Feestbiljet

Met het speciale feestbiljet kan je gratis en ongebonden op stap met alle bussen en trams van De Lijn. Dit van 31 december
2015 vanaf 18 uur tot en met 1 januari 2016 om middernacht. Je kan het feestbiljet tijdens de openingsuren komen afhalen
aan het onthaal op het Administratief Centrum of in de bibliotheek in de Heuvelstraat.

Vragen over jouw rit?

Tijdens oudejaarsnacht kan je de hele nacht door (tot 6 uur ‘s ochtends) terecht bij de medewerkers van De Lijn
Info op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/min.)
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Verhalenparade
Rupelbib 2016
Voorlezen is een traditie in de bib van Hemiksem. Een
gezellige activiteit en tegelijk van groot belang voor
de ontwikkeling van kinderen omdat het hun fantasie
en taalgevoel stimuleert. Je kind maakt op een fijne
manier kennis met boeken.
De bib nodigt 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 nieuwe wereld van het prentenboek. Na
het voorlezen is er altijd een gezellig knutselmoment.
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 enkele voorbereidingen. Daarom vragen we
jullie om op voorhand in te schrijven.

Praktisch:

Waar? Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: Woensdag 6 en 20 januari, 10 en 24 februari,
9 en 23 maart, 13 en 27 april, 11 en 25 mei en 15 juni.
Info: in de bib, 03 288 27 40 of
bibliotheekbalie@ivebic.be

Nieuwtjes in de bib
Over het zeer actuele thema “vluchtelingen”, zijn er
boeken, dvd’s en cd’s te vinden die het thema uit een
ander het standpunt bekijken.

boeken:
- Niemand weet dat ik een mens ben: minderjarige
vluchtelingen vertellen hun verhaal (Erwin Mortier)
- De gelukvinder (Edward Van de Vendel)
- Problemski hotel (Dimitri Verhulst)
- Vroeger is een ander land (Catherine Vuylsteke)
- Dit zijn de namen (Tommy Wieringa)
- Verkeerde tijd, verkeerde plaats: ontmoetingen met
vluchtelingen (Bart De Myttenaere)

films:
- Le Havre (Aki Kaurismäki)
- Welcome (Philippe Lioret)
- Frozen river (Courtney Hunt)
- Hotel Rwanda: a true story (Terry George)
Ook op verschillende cd’s kan je liedjes met de titel “de
vluchteling” terugvinden, bv. bij Willem Vermandere, Herman van Veen, Liesbeth List en de groep Passchendaele.

Concerten academie
De Academie voor muziek en woord Hemiksem, Schelle en Niel vliegt er in 2016 meteen in! De komende twee
maanden staan er maar liefst drie concerten gepland:

Nieuwjaarsconcert: 24 januari 2016 - 15.00 u.
Omdat je niet genoeg kan krijgen van Nieuwjaar vieren, of omdat je net het vieren op een mooie
manier wil afronden, organiseert de Academie een heus nieuwjaarsconcert. Met sprankelende werken,
heldere klanken en positieve boodschappen willen ook wij het nieuwe jaar welkom heten. Een aantal
van onze grote ensembles, al dan niet voor de gelegenheid aangevuld door leerkrachten en solisten,
zullen het beste van zichzelf geven in een zorgvuldig gekozen programma. Een toegangskaart kost 5
euro en geeft recht op een gratis consumptie.

Samenzangconcert: 26 februari 2016 - 19.00 u.
De kinderen, tieners en volwassenen van de klassen samenzang vormen voor de gelegenheid een groot koor en tonen met
veel muzikale vreugde wat zij gedurende het schooljaar samen met de leerkrachten samenzang geleerd hebben. De leerlingen van L4 -die in volle voorbereiding zijn op hun eerste grote openbare examen- krijgen de kans om hun werken te spelen
voor een groot publiek. Hopelijk kom jij ook!

Praktisch

Locaties: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
Informatie: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem 03 288 27 30, www.academiehsn.be

Carnavalsconcert: 4 februari 2016 - 18.30 u.
In februari houdt de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord haar jaarlijkse Carnavalsconcert. De leerlingen AMV,
AVV, initiatie en instrument van de afdeling Schelle - allen voor de gelegenheid verkleed - spelen en/of zingen in groep,
onder leiding van hun leerkracht. Met aansluitend een (huisgebakken) receptie!

Praktisch

Toegang: €3 (+12j)
Informatie: Secretariaat Academie Schelle, Provinciale Steenweg 100, Schelle, 0494 53 05 42, www.academiehsn.be
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Oud- en Nieuwjaar

Vuurwerk? Enkel met vergunning!
Bij het vieren van oud- en Nieuwjaar denken mensen vaak aan het afschieten van vuurwerk. In Hemiksem mag je
vuurwerk echter enkel afsteken wanneer je in het bezit bent van een geldige toelating.
Elk jaar wordt tijdens de jaarwisseling heel wat vuurwerk
afgeschoten. In Hemiksem is dit enkel toegelaten met een
vergunning van de burgemeester. Een toelating vraag je
best aan via de meldingsfiche op www.hemiksem.be. We
wijzen er wel op dat er in Hemiksem weinig plaatsen beschikbaar zijn om veilig vuurwerk af te schieten.
Vuurwerk kan bij foutief gebruik grote gevaren met zich
meebrengen. Elk jaar gebeuren er ongelukken, soms met
blijvende schade aan ogen of handen. Om dergelijke ongelukken te vermijden worden naast de vergunning ook
enkele strikte veiligheidsvoorwaarden opgelegd die je bij
het afvuren na moet leven. Zo wordt er onder andere een
minimumafstand tot woningen bepaald.

Wanneer je door de politie wordt betrapt bij het afvuren
van vuurwerk zonder een geldige vergunning zal er door
de Politiezone Rupel een proces-verbaal worden opgesteld.

Erkende winkel
Als je een vergunning krijgt is het verstandig om het vuurwerk niet bij eender wie of eender waar te kopen. Vaak
gebeuren ongelukken door vuurwerk dat niet goed werkt.
Koop daarom je vuurwerk enkel in een erkende en gespecialiseerde winkel die in het bezit is van een verkoopsvergunning.

Meer weten?

Neem een kijkje op de website van de FOD Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie: http://economie.fgov.be.

Proficiat aan alle sportkampioenen van 2015 uit Hemiksem!
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Terugblik
Ontvangst nieuwe inwoners
Elk jaar nodigt de gemeente de mensen die de afgelopen
12 maanden in onze gemeente kwamen wonen uit voor een
infoavond. Meer dan 60 nieuwe inwoners gingen dit jaar op
onze uitnodiging in. Na een welkomstwoord en het bekijken
van een informatieve film over Hemiksem trokken drie groepen met een gelegenheidsgids op pad langs de administratieve diensten en de lokalen in Depot Deluxe.
Afsluiten deden we bij een hapje en drankje in de foyer van
Depot Deluxe waar in een gezellige sfeer werd nagepraat. Je
kon er ook kennismaken met medewerkers van de bib en de
brandweerpost Hemiksem en met de smaakvolle streekproducten aangeboden door Toerisme Rupelstreek. Drie mensen
wonnen bovendien ook een Hemiksem-bon ter waarde van 25
euro tijdens de aanwezigheidstombola.

27 oktober 2015

‘1 dag niet’
Voor het tweede jaar op rij nam Hemiksem deel aan de
actie ‘1 dag niet’. In heel het land werden op vrijdag 13 november allerlei initiatieven georganiseerd met als doel het
aantal inbraken op termijn te doen dalen door middel van
preventieve acties. In Hemiksem organiseerde de verantwoordelijken van een aantal buurt informatie netwerken
(BIN) onder meer een veiligheidswandeling. De tocht voerde de geïnteresseerden van het station naar de Gemeenteplaats. De aanwezige gids van de politie gaf uitleg en
enkele handige tips om inbraak te voorkomen. Meer info
vind je op www.eendagniet.be

13 no vember 2015

Bezoek Chocoladefabriek (Zapposdagen)
Door het grote enthousiasme trokken we dit jaar 2 keer naar
de chocoladefabriek.

3 no vember 2015
6 no vember 2015

Zowel dinsdag 3 november als vrijdag 6 november waren we
van harte welkom in de Côte d’Or-tempel. Na een rondleiding
door de fabriek en een reis door de wereld van de chocolade
onder leiding van een oude zeebonk, mochten we zelf aan de
slag om onze eigen chocoladereep te maken. De kunst van
het chocolade maken kent voor ons nu geen geheimen meer!
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Intrede Sint
Zaterdag 28 november was het dan eindelijk zo ver… de
Sint en zijn Zwarte Pieten meerden na een lange zeereis
aan in Hemiksem! Een vrolijke bende kinderen stond hem
op te wachten aan het veer waarna de Sint in stoet naar
de Gemeenteplaats trok. Daar konden alle brave en minder brave kinderen hem persoonlijk een bezoekje brengen.
Er werden dan ook weer heel wat tekeningen, brieven en
‘tutjes’ in ontvangst genomen!

28 no vember
2015
Spel zonder grenzen
Tijdens de zwembaddagen staat op woensdag al enkele jaren het ‘Spel zonder grenzen’ op het programma. Ook dit jaar
konden de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar opnieuw gratis deelnemen aan deze leuke en recreatieve
zwemwedstrijd waarbij verschillende groepjes het tegen elkaar opnemen. 85 deelnemers streden tijdens de super toffe
zwemopdrachten voor de beker die de winnende ploeg van
elk leerjaar nadien in de klas mocht plaatsen.

18 no vember 2015

Op www.hemiksem.be kan je de volledige uitslag van het
‘Spel zonder grenzen’ terugvinden.

Comedy Night
Na een geslaagd rondje opwarmen door Jan Linsen stuwde Thomas Smith in zijn gekende energieke stijl het aantal lachsalvo’s verder de hoogte in. Niets of niemand bleek
veilig tijdens het rondje improviseren waarmee Smith zijn
show in gang trok. Ook nadien denderde hij stevig door en
zette hij Depot Deluxe op stelten.
Het optreden was uitverkocht en de jeugdraad en vrijetijdsdienst haalden met behulp van de gulle aanwezigen dan
ook een mooie opbrengst van 1500 euro bij elkaar. Dit bedrag gaat dit jaar integraal naar vzw Think out-of-the-box.
Deze vzw biedt met ‘Het Vriendenhuis’ in Schilde jongvolwassenen met een mentale beperking een nieuwe thuis aan:
www.thinkoutofthebox.be. Bedankt iedereen en tot volgend
jaar!

7 no vember 2015
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22 tot 26 februari: zone zuid
29 februari tot 4 maart: zone noord
7 tot 11 maart: zone west
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Snoeiafval (zie kaart)
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Papier & karton

Opgelet! Het snoeiafval moet steeds op
maandagochtend voor 9 uur buiten worden gezet in de zone (noord, zuid of west)
waar die week de ophaling van snoeiafval plaatsvindt. Elk adres wordt immers
slechts één keer bediend. Snoeiafval dat
wordt buiten gezet nadat de gemeentediensten passeerden zal bijgevolg blijven
liggen.
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woensdag 6 januari
woensdag 20 januari
woensdag 3 februari
woensdag 17 februari

vrijdag 22 januari
vrijdag 19 februari
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KGA (opgelet gewijzigde ophaling)
vrijdag 8 januari
zaterdag 6 februari
Vanaf 2016 zal de ophaling van het klein gevaarlijk afval (KGA) anders worden georganiseerd dan voorheen. Er komt één ophaalpunt aan het containerpark (G. Gilliotstraat 50) waar het KGA gedurende de hele dag aangeboden kan worden. De ophaling
zal vanaf nu ook maandelijks gebeuren, afwisselend op vrijdag en zaterdag, te beginnen op vrijdag 7 januari.
Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de milieudienst van de gemeente op het nummer 03 288 26 63 of via het
e-mailadres sven@hemiksem.be.

Kerstbomen
donderdag 7 januari
vrijdag 8 januari

Meer info: De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.
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Sluitingsdagen
AC
donderdag 24 december (namiddag)
vrijdag 25 december
donderdag 31 december (namiddag)
vrijdag 1 januari 2016

Magazijn
donderdag 24 december (namiddag)
vrijdag 25 december t.e.m. vrijdag 1 januari 2016

Containerpark
donderdag 24 december (namiddag)
vrijdag 25 december
zaterdag 26 december
donderdag 31 december (namiddag)
vrijdag 1 januari 2016

Bibliotheek
donderdag 24 december
vrijdag 25 december
zaterdag 26 december
donderdag 31 december
vrijdag 1 januari 2016
zaterdag 2 januari 2016

Zwembad
maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari 2016

BKO ‘t Merelhofke
donderdag 24 december tot en met vrijdag 1 januari 2016

Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag:
dinsdag:
		
woensdag:
donderdag
vrijdag: 		

09.00 u. - 12.00 u.
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
18.00 u. - 19.30 u.
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
09.00 u. - 12.00 u.
09.00 u. - 12.00 u.

Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

12.30 u. - 16.30 u.
08.00 u. - 12.00 u.

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

OCMW
Bouwerijstraat 50
2620 Hemiksem
Contact:
03 871 91 00
info@ocmwhemiksem.be

Overige diensten
Buitenschoolse Kinderopvang ’t Merelhofke
03 288 27 61
Bibliotheek
					
03 288 27 40
Containerpark 					
03 350 08 14
School Jan Sanderslaan Afdeling Hoofdboslaan
03 887 43 71		
03 887 69 35
School De Regenboog
				
03 887 43 83
Academie voor Muziek en Woord 		
03 288 27 30
Noodnummers
Dringende politiehulp 			
101
Medische spoedgevallen en brandweer		
100 en 112
Lokale politie		
Wijteam Hemiksem		
03 443 09 50		
03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem 		
03 288 27 27
Meer info en contactgegevens:

www.hemiksem.be
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Herken Hemiksem...

... en win een Hemiksem-bon van 25 euro!
Weet jij waar deze foto werd genomen? Stuur dan voor 25 januari je antwoord door aan hilde@hemiksem.be of per brief
t.a.v. ‘Hallo Hemiksem’ Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. Uit alle juiste inzendingen trekken we één winnaar die in de
volgende editie van Hallo Hemiksem wordt gepubliceerd én een Hemiksem-bon t.w.v. 25 euro ontvangt.

Proficiat!

Winnaar editie november-december: Brian Van Der Linden.
Het juiste antwoord was de watertoren aan de Scheldeboord.

Weet jij waar deze foto werd genomen?

