Januari - februari 2017

We wensen u een schitterend 2017!
Monitoren speelplein gezocht
Gratis 55+ groepsfitness
Dominicaans koken
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VOORWOORD

Beste inwoner van Hemiksem
Voor je ligt ondertussen het eerste informatieblad van
2017. 2016 was voor een onze gemeente een vruchtbaar jaar.
We maakten verder werk van de optimalisatie van ons openbaar domein. Zo voorzagen we bijkomende parkeerplaatsen
in de Nijverheidsstraat en de Nieuwe Dreef. De gesprekken
met Infrabel voor de uitbreiding van de parking van het station zitten in de laatste fase. De Nieuwe Dreef voorzagen
we bijkomend van een nieuwe asfaltlaag. Ook de aanleg van
een buurparking in de Bosstraat ving ondertussen aan.

afwachting voorzien we extra parkings en fietsenstallingen
om de waterbus definitief welkom te heten.
Om de dienstverlening nog verder te verbeteren is de sociale dienst van het OCMW voortaan ook gehuisvest in het
gemeentehuis. De vrijgekomen vleugel in het rustoord zal
ingevuld worden door het verhuizen van een aantal van de
bestaande paviljoentjes achteraan het woonzorgcentrum.
Het blijft onze bezorgdheid om tevens meer mogelijkheden
voor kinderopvang te voorzien.

Het ecologisch park ‘Den Akker’ mochten we in mei feestelijk openen, een rustpunt in onze gemeente. Onze inwoners
zijn er blij mee en fier op.

Een subsidieaanvraag om de zuidelijke vleugel van de abdij
een definitieve invulling te geven wordt in samenwerking
met het Kempisch Landschap, een architectenbureau en de
gemeente opgemaakt.

Onze technische diensten verrichtten uitstekend werk om
het kerkhof vlot toegankelijk te maken. Om de snelheid
af te remmen ter hoogte van de ingang van het kerkhof
wordt de komende weken een verkeersdrempel aangelegd.
De verbouwingswerken aan de school de Regenboog aan de
Provinciale steenweg gingen net voor het bouwverlof van
start. We hopen begin september 2017 de nieuwe en gerenoveerde klaslokalen van deze school feestelijk in gebruik
te kunnen nemen.
De kleuterschool Klaverbos is door onze eigen gemeentediensten helemaal gerenoveerd. Proficiat aan allen die hieraan meewerkten. De school Klaverbos aan de Jan Sanderslaan werd -in afwachting van een grondige aanpak binnen
enkele jaren- voorzien van een extra klascontainer en overdekte fietsenstalling.
We behaalden met enkele gerichte acties het verkeersveilige SAVE-label binnen en dit als derde gemeente uit de
Provincie.
Een nieuw inrichtingsplan voor de Gemeenteplaats werd
uitgetekend. Inwoners en gemeentelijke raden kregen de
kans om hun opmerkingen te formuleren. Met deze input
werken we verder aan een definitief ontwerp.
Het proefproject van de waterbus naar Antwerpen viel in
de smaak bij onze inwoners. De gesprekken met het Havenbedrijf verliepen voorspoedig en we kregen onlangs de bevestiging dat de waterbus een halte krijgt in Hemiksem! In

Ons personeel zijn we niet vergeten. Vorig jaar verhoogden
we voor al het personeel de waarde van de maaltijdcheques met 1 euro per gewerkte dag. Als een van de eerste
gemeenten in de provincie werkten we dit jaar een tweede
pensioenpeiler uit voor onze contractuele werknemers.
Het digitaal loket op www.hemiksem.be is verder uitgewerkt. Een aantal documenten kan je voortaan via elektronische weg aanvragen. Je leest er verder in dit nummer alles
over.

Plannen 2017
Ook voor 2017 nemen we vele nuttige initiatieven om
Hemiksem mooier, beter en aangenamer te maken.
We zetten de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort verder. De
witte tornado en de buurtvrijwilligers leveren al enkele jaren mooi werk. Toch willen we nog verder inzetten op een
mooie en nette gemeente. Via IMSIR zullen we wekelijks
één dag een ‘clean team’ inzetten om grotere zones aan te
pakken.
Ook de inzet van onze inwoners blijft noodzakelijk. Iedere
bewoner is verantwoordelijk om voetpad, fietspad en goot
voor het perceel waar je woont rein te houden.
Met een geplande heraanleg van beide voetbalpleinen aan
de watertoren pakken we de sportaccommodatie verder aan.
Tevens voorzien we een unieke skate-ramp aan de sporthal.
De bewoners van Lelielaan en Rietweg mogen rekenen op
enkele bijkomende buurtparkings. In de Plataanlaan en
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Meidoornlaan leggen we nieuwe goten aan en vernieuwen we
de asfaltlaag. Aan de voetpaden in die buurt plannen we bovendien de nodige herstellingen.
Meer kleur in Hemiksem? Op diverse plaatsen zullen in de lente extra bloemen het straatbeeld opfleuren. Aan verlichtingspalen en in bloembakken? We werken het idee nog verder uit.
Recent kochten we de groenstrook gelijklopend met de Bredestraat aan. Onze diensten zullen in de loop van 2017
deze strook opkuisen en voorzien van geschikte beplanting.
De huidige financiële situatie van de gemeente laat toe om
deze projecten concreet vorm te geven zonder dat we daarvoor
bijkomende inspanningen moeten vragen aan onze inwoners.
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Sneeuwruimen / Contact

Januari is eveneens de maand waarin we elkaar het allerbeste
toewensen. Ik wil in naam van het gemeentebestuur alle inwoners en personeelsleden van de gemeente vooral een goede
gezondheid en veel succes toewensen in alles wat zij doen.
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Bewonersdrink / Herken Hemiksem

We heffen graag samen met onze inwoners het glas op het
nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsdrink op zondag 15 januari 2017.

Colofon

Ondanks de verminderde inkomsten door de invloed van de
tax-shift op de aanvullende personenbelasting kunnen we
door een standvastige financiële koers de aanvullende personenbelasting laten dalen van 7,8 naar 7,5%! Dit is alvast een
mooi nieuwjaarsgeschenk voor onze inwoners. Tevens slaagden we er in om de schuldenlast van zowel gemeente als
OCMW grotendeels af te bouwen.
De feestdagen komen eraan! Veilig feesten betekent dat we
nuchter rijden of ons laten rijden. Daarom biedt het gemeentebestuur gratis tickets voor de trams en bussen van De Lijn
aan voor oudjaar. Niet enkel onze jongeren maar elke Hemiksemnaar kan tickets ophalen in het gemeentehuis. Op die manier hoef je geen BOB te zijn of te zoeken. Je reist op oudjaar
en tijdens de eerste dag van het jaar veilig met het openbaar
vervoer!

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur
Hemiksem.
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be

Uw burgemeester
Luc Bouckaert

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
Feestbussen De Lijn

Vuurwerk

De gemeente Hemiksem en vervoersmaatschappij
De Lijn zorgen er opnieuw voor dat je als inwoner
van Hemiksem op 31 december 2016 vanaf 18
uur en 1 januari 2017 tot middernacht gratis de
trams en bussen van De Lijn kan gebruiken.

Het vieren van oud- en Nieuwjaar gaat vaak hand
in hand met het kijken naar of het zelf afschieten van vuurwerk. In Hemiksem mag je vuurwerk
echter enkel afsteken wanneer je in het bezit bent
van een geldige toelating.

Je kan je gratis ticket afhalen op het gemeentehuis
of in de bibliotheek en dit tijdens de openingsuren. Vanaf 19 december kan je tickets ook in een
van de Lijnwinkels halen, maar dan betaal je wel
3 euro per ticket. Je kan ze ook bij de chauffeurs
zelf kopen op 31 december en dit vanaf 18.00 u.

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. In
Hemiksem zijn er echter weinig plaatsen waar je
vuurwerk veilig af kan schieten.

Ophaling kerstbomen
De gemeentelijke groendienst haalt op donderdag 12 en vrijdag 13 januari de afgedankte
kerstbomen op. Zet je kerstboom voor 9 uur goed
zichtbaar aan de straatkant zodat er geen bomen
over het hoofd worden gezien! Opgelet want op
de afvalkalender staan de foutieve data van 5 en
6 januari.

Vuurwerk kan bij foutief gebruik bovendien erg
gevaarlijk zijn. 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 agenten van 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 ontstaan 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.

Test elektronische sirenes
Op donderdag 5 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.
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Plant aan Hemiksem
De infomarkt van de actie ‘Plant aan Hemiksem’ moest omwille van het stormweer uitwijken naar de oude boekerij in de Heiligstraat. Dat belette echter niet dat er op zondag 20 november veel volk over de vloer kwam om
zich te informeren over geschikt plantgoed en regelgeving of om tips op te doen over hoe je jouw tuin of terras
ecologisch in kan richten.
De actie in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland en de provincie Antwerpen loopt nog door tot
begin januari. Elke bestelling maakt bovendien kans op
ecologische prijzen.

site en Facebook-pagina van de gemeente in de gaten want
daar delen we binnenkort de precieze afhaaldag mee.

De hoofdprijs van de tombolatrekking is een gezellig weekendje weg voor twee personen in een groene omgeving!
De volledige brochure en bestellijst kan je aantreffen in
het nieuwsbericht op www.hemiksem.be. Bestellen en betalen van plantgoed doe je voor 10 januari 2017.
Op de afhaaldag in februari zullen er demonstraties worden gegeven over hoe je correct kan planten. Hou de web-

Omgevingsvergunning
Vergeet de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunnignen en verkavelingsvergunningen, vanaf 23
februari 2017 spreken we enkel nog over een omgevingsvergunning.
Tot nu toe had je voor heel wat nieuwe activiteiten zowel een bouw- als milieuvergunning nodig. Hierdoor diende je twee
verschillende aanvragen in. Zowel voor de aanvrager als de gemeente zorgde deze dubbele aanvraag voor extra administratieve taken. Ook de beslissingen stemden niet steeds met elkaar overeen omdat beide dossiers apart werden behandeld.
Vanaf 23 februari 2017 dien je de milieu- en stedenbouwkundige aspecten als één geheel in, een zogenaamde omgevingsvergunning. Er volgt dan ook slechts één openbaar onderzoek en één adviesronde. Dit bespaart heel wat tijd en zorgt voor
een hogere efficiëntie bij het behandelen van aanvragen.

Digitale aanvragen
Naast het papieren dossier zal je de nieuwe omgevingsvergunning ook digitaal in kunnen dienen via www.omgevingsloket.
be. Ook de opvolging kan je online doen. Geïnteresseerden kunnen via de website informatie over het openbaar onderzoek
inkijken en eventuele bezwaren indienen.

Meer info: www.omgevingsloket.be

Waterbus komt naar Hemiksem!
In het voorjaar van 2017 moet voor het Havenbedrijf duidelijk worden wie de exploitatie van de waterbus zal
uitvoeren. De ambitie is om vanaf juli 2017 een waterbus op de Schelde te laten varen.
De waterbus zal varen langs twee trajecten, naar het noorden en het zuiden van de stad. In een eerste fase zal de
zuidelijke route gerealiseerd worden, met als opstapplaats
onder andere Hemiksem. Minstens elk half uur moet er een
waterbus op dit traject varen.
Het traject van Antwerpen centrum naar de haven -de noordelijke route- zal aansluitend opstarten. Tegen ten laatste
januari 2018 moet de waterbus ook op deze lijn varen. “De
waterbus wil een goede, betrouwbare en snelle verbinding
over het water aanbieden voor wie naar het werk en de stad
wil.” besluit Antwerps schepen Marc Van Peel.
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De afgelopen jaren zette de gemeente Hemiksem fikse digitale stappen. Denk maar aan het gebruik
van Facebook en Twitter maar ook de vernieuwing van de nieuwsbrief en gemeentelijke website. Het
toevoegen van een elektronisch loket aan de gemeentelijke website stond nog op het verlanglijstje. We
zijn dan ook blij te kunnen aankondigen dat 15 attesten van de dienst bevolking net als aanvragen voor bouwvergunningen digitaal aangevraagd kunnen worden.
Vanaf januari 2017 kan je bovendien ook de (feest)zalen in Depot Deluxe en het materiaal van de uitleendienst
via www.hemiksem.be reserveren.

Introductie e-loket
De introductie van het digitale loket op www.hemiksem.be
heeft enkele duidelijke voordelen voor inwoners van Hemiksem. 15 attesten zijn vanaf nu 24 uur op 24 en 7 dagen
op 7 op enkele minuten tijd te verkrijgen. De toegang verloopt via je elektronische identiteitskaart (eID) en is veilig
en eenvoudig in gebruik.
Ook algemeen zijn er enkele voordelen, zo daalt het gebruik van papier en neemt het aantal verplaatsingen af
wat ons geteisterde milieu dan weer ten goede komt.
Het aanvragen van volgende attesten van de dienst bevolking kan vanaf nu via de gemeentelijke website:
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Uittreksel uit het strafregister (model1 & model2)
Samenstelling gezin – kort

Samenstelling gezin – lang
Getuigschrift van woonst
Getuigschrift van woonst met historiek adressen
Historiek adressen
Getuigschrift van samenwoonst
Bewijs van leven
Bewijs van nationaliteit
Uittreksel uit het kiesregister
Getuigschrift van verblijf en nationaliteit
Getuigschrift van verblijf voor een huwelijk
Attest inzake wijze van teraardebestelling
Attest woningfiche
Deze 15 attesten van de dienst Bevolking worden (onder
bepaalde voorwaarden) automatisch afgeleverd. De inhoud
van de documenten, de formuleringen en wie welk document kan ontvangen, worden geautomatiseerd in lijn met
de richtlijnen van het Rijksregister.
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Online aanvragen materiaal en zalen
Wil je gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur, Depot Deluxe of heb je materiaal nodig voor je
activiteit? Dan kan je dit vanaf januari 2017 doen via het kersverse online reservatieprogramma op www.hemiksem.be. Via deze weg kan je voortaan eenvoudig zelf online een volledige reservatie ingeven.
Via dit nieuwe online reservatieprogramma kan je op elk
moment raadplegen of een zaal of materiaal nog vrij is. Je
kan ook meteen jouw aanvraag doen. Dit kan uit eigen naam
of op naam van je vereniging. De vrijetijdsdienst bezorgt je
zo snel mogelijk een bevestiging van reservatie. Er moeten
geen specifieke contracten meer opgesteld worden en de
betaling gebeurt via een eenvoudige overschrijving. Je kan
online steeds opvolgen wat je al reserveerde in het verleden. Je merkt het ongetwijfeld: er zijn heel wat voordelen
aan het online systeem verbonden.

Registreren
De vrijetijdsdienst maakte al een account aan voor de meeste gebruikers die in het verleden reeds beroep deden op de
gemeentelijke infrastructuur of het materiaal. Wanneer het
reservatieprogramma begin januari online gaat, worden de
logingegevens gemaild naar de contactpersonen.
Ook nieuwe klanten of gebruikers kunnen zich gemakkelijk
zelf aanmelden. Je klikt op ‘registreren’ en vult de gevraagde gegevens in. Je krijgt nadien een mail toegezonden met
jouw logingegevens. Vanaf nu kan je gewoon de knop ‘inloggen’ gebruiken.

Bij “mijn profiel” staan al jouw persoonlijke gegevens. Onder
‘reserveren infrastructuur’ vind je alle zalen die beschikbaar
zijn. Bij “reserveren materiaal” kan je de gewenste materialen uitlenen.
Let op! Je doet eerst een aanvraag, die wordt nadien door
de vrijetijdsdienst bekeken en is bijgevolg pas definitief
wanneer je een bevestiging krijgt.

Aan de slag
Het online reservatieprogramma vind je op www.hemiksem.
be op de pagina van de vrijetijdsdienst onder de link “zelf
organiseren”.
Omdat we begrijpen dat het misschien niet voor iedereen
allemaal even duidelijk is, plaatsten we ook een handleiding
online. Stap voor stap kan je daar lezen wat je moet doen
om alles vlot te laten verlopen. Heb je toch hulp nodig dan
kan je steeds terecht bij de mensen van de vrijetijdsdienst.
Ondanks verschillende testen met dit nieuwe reservatiesysteem kunnen er mogelijk nog enkele kinderziektes in het
systeem zitten. Laat gerust je opmerkingen of suggesties
aan de vrijetijdsdienst weten.

Digitale aanvraag bouwvergunning
De afgelopen jaren konden een massa gegevens van de
technische dienst worden gedigitaliseerd. Mede daardoor
kan je als inwoner van Hemiksem sinds kort thuis via jouw
pc een bouwvergunning aanvragen.

Net als de uittreksels uit het rijksregister en het online reservatieprogramma vind je de link om een bouwvergunning
via digitale weg aan te vragen onder de knop bovenaan op
de startpagina van de gemeentelijke website.
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Zappos krokus- en paasvakantie
Ook in 2017 organiseren we de Zapposdagen. Wat we
allemaal gaan doen is voorlopig nog ‘top-secret’ maar
we kunnen al wel verklappen dat fans van kapitein
Winokio, kleine chefs, kleuters, circusartiesten in spé,
dierenliefhebbers en knutselwonders aan hun trekken
zullen komen!
Het volledige programma vind je binnenkort terug in het
programmaboekje van de zapposdagen. Begin januari wordt
dit verdeeld in de scholen en het is dan ook terug te vinden op onze website. Datum om in vet aan te duiden op je
kalender is maandag 6 februari 2017: om 18 uur starten de
inschrijvingen! Zorg dat je er op tijd bij bent want sommige
activiteiten zullen zoals steeds in een mum van tijd volzet
zijn!

Meer info:

www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen.

Leuke vakantiejob?
Oproep monitoren speelpleinwerking 2017
Ben jij 18 jaar of ouder in de zomer van 2017? Ben je
graag in groep en met kinderen bezig? Dan is speelpleinwerking misschien iets voor jou!
De vrijetijdsdienst organiseert tijdens de zomermaanden
opnieuw de speelpleinwerking. Elke 2 weken start er een
nieuwe groep enthousiaste monitoren die zorgen voor een
programma vol actieve en creatieve activiteiten.
Vanaf januari tot en met 10 maart 2017 kan je jezelf opgeven als monitor, het aanvraagformulier hiervoor vind je
terug op onze website.

Heb je nog nooit op het speelplein van Hemiksem gestaan?
Dan nodigen we je graag uit voor een verkennend gesprek.
Een concrete datum voor dit gesprek delen we je later mee.

Praktisch
Voor meer informatie kan u bij de vrijetijdsdienst
terecht.
Karolien De Leeuw
03 288 26 91
Karolien@hemiksem.be

Drums alive: gratis groepsfitness voor 55+
In de winter bewegen senioren opmerkelijk minder dan
in de zomer. Daar wil de vrijetijdsdienst verandering in
brengen en dit op een leuke en originele manier. Het
kost je bovendien niets!
Vanaf 6 februari start in Hemiksem een reeks van 10 lessen
“drums alive” voor senioren. Dit is een groepsfitness waarbij
je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en
tegelijkertijd met drumsticks op een zitbal trommelt.
De lessenreeks gaat door in woonzorgcentrum Hoghe Cluyse, telkens op maandagnamiddag van 14 tot 15 uur. Ben jij
55 jaar of ouder en heb je behoefte aan een uurtje gratis
plezier en ontspanning dan kan je jezelf inschrijven bij de
vrijetijdsdienst. Dit doe je door een mail te sturen naar lotte@hemiksem.be of te bellen naar 03 288 26 93. Inschrijven kan nog tot 31 januari.
Er blijft in elk geval geen enkel excuus meer over om deze
winter niet fit te blijven!
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Nieuwjaarsconcert
29 januari 2017 - 15.00 u.

Om het nieuwe jaar muzikaal in te zetten organiseert de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel een spetterend nieuwjaarsconcert.
Een aantal van onze grote ensembles -voor de gelegenheid al dan niet aangevuld
met leerkrachten en solisten- zullen het beste van zichzelf geven met hun heldere klanken en sprankelende werken. Ze heffen samen met jou het glas op een
mooi, muzikaal en gelukkig nieuw jaar!

Praktisch
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27,
2620 Hemiksem
Toegang: €5 (met toegangskaart een gratis consumptie te verkrijgen)

Dag van het DKO
18 februari 2017 – 15.00 u.

De klassen samenzang L1/2, samenspel strijkers, hobo’s,
trompetten, slagwerk en woord brengen in een eigenzinnig jasje “Tijl Uilenspiegel”, een kindercantate met muziek
van G. Kretschmar.
Het verhaal wordt jullie verteld door leerlingen woord in
een tekstbewerking van Lotte Mariën. Wie kent de verhalen van Tijl Uilenspiegel niet? Zou alles dan wel kunnen
verlopen zonder dat er iets misloopt?
Misschien toch even nakijken of je beide schoenen nog
aan hebt…

Praktisch
Locatie: Zaal Roxy, Antwerpsestraat 50, 2845 Niel

Carnavalsconcert
23 februari 2017 - 18.30 u.

In de carnavalsperiode verkleden de leerlingen van de
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord-afdeling
Schelle- zich voor het goede doel.
De leerlingen AMV, initiatie en instrument spelen en/of
zingen in groep onder leiding van hun leerkracht terwijl
de leerlingen AVV het geheel aan elkaar praten met passende mopjes. Na het concert nodigen wij je vriendelijk uit
voor de (huisgebakken) receptie!

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55,
2627 Schelle
Toegang: €3 (+12j)

Voor meer info over deze concerten: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem,
03 288 27 30 of www.academiehsn.be

Animatiefilm maken voor kinderen
Voor kinderen en jonge mensen is het niet alleen noodzakelijk te kunnen lezen en schrijven en behoorlijk een
tekst op een computer te kunnen zetten. Ook vertrouwdheid met het medium beeld wordt steeds belangrijker.
De eerste workshop animatiefilmpjes maken op 31 oktober was een succes. De resultaten vind je op de Facebook-pagina van
IveBiC. De bib organiseert tijdens de krokusvakantie, op donderdag 2 maart, een tweede workshop “animatiefilmpjes maken”
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De workshop neemt een hele dag in beslag. De kinderen zullen met diverse middelen tekeningen en figuurtjes in elkaar knutselen, er beelden van maken en onder de deskundige begeleiding van iemand van Jekino
een kort filmpje leren monteren. Het resultaat zal diezelfde dag nog vertoond worden op een scherm in de bibliotheek!

Praktisch
Locatie: bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: 2 maart, van 9 – 12 uur en 13 – 16 uur
Toegang: € 10
Info & inschrijvingen: in de bib: 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be of bij de cultuurdienst: 03 871 98 24, cultuur@ivebic.
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Workshop

Dominicaanse kookworkshop

zaterdag 11 februari 2017 van 09.30 u. tot 13.30 u.
Ontdek de eenvoud en de mix van de verschillende
keukens van de Dominicaanse Republiek. We duiken in
de culinaire tradities van dit Caraïbisch eiland. Tradities die gekenmerkt zijn door de Spaanse, Afrikaanse
en traditionele Taíno cultuur.
Samen met de Dominicaanse lesgeefster worden diverse gerechten bereid. Kipmarinade, vis met kokos, ook de Bandera
Domenicana, hét nationale gerecht, kan niet ontbreken en
dan is er nog de heerlijke sazón, een typische saus. Er worden daarnaast verschillende gefrituurde bijgerechten klaargemaakt zoals bakbananen en aubergine.

Om af te sluiten wordt een heerlijke pompoenflan geprepareerd en krijg je koffie en typische gemberthee aangeboden.
Buen apetito!

Praktisch
Locatie: Parochiaal centrum De Mouterij, Leopoldstraat
2, Schelle
Kostprijs: € 20
Inschrijven: Intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 111 117, Hemiksem, 03 288 27 40, cultuur@ivebic.be

Ontbijtlezing: “De demonen van Leonard Cohen”
Zondag 5 februari 2017 om 09.30 u.

In 2015 publiceerde literatuurwetenschapper en universitair medewerker Francis Mus een boek “De demonen van Leonard Cohen”. Naar aanleiding van dat boek,
waar hij 5 jaar aan werkte, nodigt de bibliotheek hem
uit om er over te komen vertellen.
Op een boeiende en onderbouwende manier brengt hij zijn
verhaal, daarbij muzikaal ondersteund door Sophia Ammann,
met haar versie van enkele van Cohen’s songs.
Vanaf 09.30 u. zullen wij een ontbijt serveren. Om 10.30 u.
start de lezing en daarna is er de mogelijkheid om vragen
te stellen.

Over zoeken dus en veel vinden. Over loslaten en toch niet
vallen. Of wel vallen en pijn doen. Kortom: een associatieve
beleving en beweging.

Praktisch
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: 10 euro
Inschrijven voor 21 januari 2017 in de bib
(03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be)
of bij de cultuurdienst
(03 871 98 24 - cultuur@ivebic.be)
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Wedstrijd: Creatief met gedichten 2017
tijdens de maanden januari en februari
Laat je creativiteit de vrije loop en schrijf je eigen gedicht! Breng je gedicht voor 31 januari binnen in de
bib. Tot 20 februari mag iedereen stemmen voor één
van de inzendingen.
De schrijver van het gedicht dat de meeste stemmen krijgt,
ontvangt een boekenbon ter waarde van 20 euro. Uit de
personen die stemden zal een onschuldige kinderhand een
winnaar trekken die ook een kleine verrassing zal ontvangen.
Meer info over de inhoud en de vorm van het gedicht

Workshop:
“natuurlijke
poetsproducten”

verschijnt in januari 2017 op onze publiekscatalogus
www.ivebic.bibliotheek.be en zal dan ook in de bib beschikbaar zijn.

Praktisch
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Info en inschrijvingen:
in de bib: 03 288 27 40 - bibliotheekbalie@ivebic.be
of bij de cultuurdienst: 03 871 98 24 cultuur@ivebic.be

Workshop:
Pimp je feest!

woensdag 8 en 22 maart 2017

woensdag 1 februari 2017

© Sarah Schrauwen

Samen met Natalie Schrauwen (auteur van ‘Handboek
voor de thuisdrogist Kitchen Lab) maak je met eenvoudige ingrediënten, natuurlijke producten en zonder additieven je eigen afwasmiddel, allesreiniger, kamergeur,
waspoeder of wasverzachter. Wat je maakt neem je
mee naar huis.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat
111-117, Hemiksem
Tijdstip: van 19.30 u. tot 22.00 u.
Toegang: € 13 / € 11 (inwoners Hemiksem-Schelle)

Info & inschrijvingen
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 117, Hemiksem, 03 288 27 40
Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55,
Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Of het nu een verjaardagsfeest, babyborrel of communiefeest is: we maken er graag iets creatief en persoonlijk van. In de eerste van de twee workshops leer je enkele technieken aan en doe je vooral veel ideeën op.
In de vervolgworkshop werk je je eigen feest op maat
verder uit.

Praktisch
Tijdstip: van 19.30 tot 22 uur
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: € 14 / € 12 (inwoners Hemiksem-Schelle)
voor de reeks van 2 sessies
Inschrijven: Intergemeentelijke bibliotheek,
Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40 of
cultuur@ivebic.be
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Terugblik
Zwembaddag
Klimmen, klauteren, duiken, springen,
rennen, … en dat allemaal op een groot
opblaasbaar obstakel in het gemeentelijk zwembad. Waterpret verzekerd! Een
200-tal kinderen kwamen zich op 26 oktober 2016 volledig uitleven in en rond
de hindernis op het water.
Wie er dan nog niet genoeg van had, kon
zich laten gaan op de vette beats van
DJ Mario tijdens de zwembadparty! Pret
verzekerd en onze jonge gasten gingen
dan ook moe maar voldaan opnieuw
naar huis.

Kampioenenviering
De sportraad en het gemeentebestuur
zetten op 18 november de sportkampioenen van 2016 in de bloemetjes. Heel
wat teams maar ook individuele sporters
werden in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun sportieve prestaties van
het afgelopen seizoen.
Een welgemeende en dikke proficiat voor
alle prestaties groot én klein!

13

Aankomst Sinterklaas
Zaterdag 19 november stonden de jongste
bewonertjes van onze gemeente klaar om
Sinterklaas te ontvangen.
Een kleurrijke bende zwaaide hem tegemoet
toen hij rond 14 uur, samen met de zwarte
pieten, aanmeerde aan het veer in Hemiksem. Van daaruit trok hij in stoet doorheen
de gemeente met als eindhalte de feestzaal
in Depot Deluxe. Daar stond al een hele rij
kinderen vol verwachting klaar, wachtend
op hun persoonlijk moment bij de Sint.
Het werd overigens opnieuw bevestigd: ook
dit jaar waren er in Hemiksem geen stoute
kinderen!

Comedy met
Michael Van Peel
De tickets voor de ‘comedy night’ met
Michael Van Peel waren voor deze editie in recordtijd uitverkocht. De verwachtingen stonden zondagavond 20
november dan ook hooggespannen…
en werden helemaal ingelost.
Heel wat lachsalvo’s afgewisseld met
veelzeggende stiltes wanneer Michael
stil stond bij het afgelopen jaar. Van
Peel was in goede doen!
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Afvalophaling januari-februari
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vrijdag 6 januari van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 4 februari van 08.30 u. tot 15.00 u.
Vanaf 2016 gebeurt de ophaling van het klein gevaarlijk afval (KGA) anders dan voorheen. Er is
slechts één ophaalpunt aan het containerpark (G.
Gilliotstraat 50) waar het KGA gedurende één dag
per maand aangeboden kan worden. De ophaling zal
vanaf nu dus maandelijks gebeuren, afwisselend op
een vrijdag en een zaterdag.
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KGA – gewijzigde ophaling in 2016*
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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 4 januari
woensdag 18 januari
woensdag 1 februari
woensdag 15 februari

TITANSTRAAT

Restafval & GFT & PMD

Opgelet KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde dagen aangeboden worden aan het containerpark! 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.

Meer info: De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.

Sluitingsdagen
AC
- maandag 26 december 2016
- maandag 2 januari 2017

Magazijn
- van maandag 26 december 2016
tot maandag 2 januari 2017

Containerpark

Zwembad

- zaterdag 24 december vanaf 12 uur
- zaterdag 31 december vanaf 12 uur

- maandag 26 december t.e.m. 8 januari

Bibliotheek

BKO ‘t Merelhofke

- zaterdag 24 december 2016
- maandag 26 december 2016
- zaterdag 31 december 2016
- maandag 2 januari 2017

- van maandag 26 december t.e.m.
maandag 2 januari
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(Hulp bij)
sneeuwruimen

Contact

Bij winterse omstandigheden is elke inwoner verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij houden van het voet- en fietspad voor de eigen woning.
Na het ruimen van sneeuw of bij vrieskou in vochtige omstandigheden kan een zak strooizout goed van pas komen. In
het gemeentemagazijn kan je tijdens de openingsuren 10 kg
strooizout kopen voor de prijs van 5 euro.

Hulp nodig? IMSIR staat paraat!
Niet iedereen is echter in staat om bijvoorbeeld zelf een dikke laag sneeuw weg te scheppen. Personen die geen sneeuw
(meer) kunnen ruimen en er alleen voor staan, kunnen beroep
doen op de sneeuwruimservice van de sociale werkplaats IMSIR.
Je kan van de service gebruik maken op werkdagen van 08.30
u. tot 15.30 u. Je vraagt deze dienstverlening rechtstreeks aan
bij de sociale werkplaats IMSIR:
SW IMSIR, Tunnelweg 1, 2845 Niel
Tel: 03 843 33 29
info@swimsir.be

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

Personeel van de sociale werkplaats komt zo snel mogelijk
bij jou ter plaatse om voetpaden en toegangen vrij te maken.
IMSIR tracht binnen de 24 uur na de aanvraag de sneeuw te
ruimen en geeft hierbij voorrang aan de meest hulpbehoevende personen.

Kostprijs
Er wordt een forfaitaire vergoeding per opruimbeurt gevraagd. De vergoeding wordt op het einde van de maand aan
de klant gefactureerd. Hiervan word je bij de aanmelding telefonisch of per mail op de hoogte gesteld.

Tarief per woningtype
Rijwoning: stoep 				

€ 2,50

Rijwoning met oprit of halfopen bebouwing:
stoep en wandelpad tot aan de voordeur 		

€ 7,50

Open bebouwing: stoep, oprit en wandelpad
tot aan de voordeur 				

€ 20,00

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

Overige diensten
Buitenschoolse Kinderopvang ’t Merelhofke
03 288 26 21 (coördinator) - 03 288 27 61
Bibliotheek
					
03 288 27 40
Containerpark 					
03 350 08 14
School Het Klaverbos kleuterafdeling De Boskabouter
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		
Wijkteam 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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Aansluitend op bewonersdrink: aanwezigheidstombola eindejaarsactie middenstandsraad!

Herken Hemiksem...

... en win een Hemiksembon 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.
Winnaar van de vorige fotowedstrijd werd
Judith Beniest. Zij herkende het ecologisch
park ‘Den Akker’ op de wedstrijdfoto in de
vorige editie.

Proficiat!

Weet jij waar deze foto
werd genomen?

