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Geslaagde opruimactie zwerfvuil
Sportkamp en speelplein
Valkenissehoeve
Heymissen shopt
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Beste inwoner van Hemiksem
Onze gemeente wil zich profileren als een moderne, actieve
gemeente waar het goed vertoeven is. In woord en daad,
maar ook in beeld. Een volgende stap in ons communicatiebeleid is dan ook de opmaak van een nieuwe huisstijl.
Een nieuw logo en slogan vormen één van de onderdelen van
de moderne, uniforme huisstijl waarmee de gemeente haar identiteit naar de buitenwereld toe wil onderstrepen. Welk logo en
welke slogan zullen de komende jaren brieven, affiches, kledij,
wagens, informatieblad en vlaggen van onze gemeente sieren?
Net zoals in onze zoektocht naar een passende naam voor park
Den Akker polsen we ook nu naar jullie ideeën. Je leest er alles
over verder in dit nummer.
Onze gemeente wil met een pakket aan maatregelen het centrum nóg veiliger en leefbaarder maken. Eén van deze maatregelen is de verdere invoering van zone 30 in het volledige dorpscentrum van Hemiksem.
De gemeenteraad besliste op 21 maart om voortaan het volledige dorpscentrum om te vormen tot één grote zone 30. Het
gemeentebestuur wil op die manier de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum verder versterken. Op diverse
plaatsen zullen snelheidsmeetborden geplaatst worden om de
weggebruiker attent te maken op de snelheid.
Zorgen voor voldoende buurtparking is een project waar we 10
jaar geleden mee van start gingen. Ondertussen legden we ongeveer 250 bijkomende openbare parkeerplaatsen aan. Recent
kochten we een woning met een perceel grond aan op de SintBernardsesteenweg. Na afbraak van de woning zullen onze diensten daar een buurtparking aanleggen. Samen met de openbare
parkeerplaatsen in de Molendreef, Bosstraat, het station, Nijverheidsstraat en Heuvelstraat (inkom park Saunierlei ) hopen we
zo de parkeerproblematiek in Hemiksem zuid op te lossen. In de
Callebeekstraat voorzien we bijkomende parkeerplaatsen tegen
1 juli, het moment waarop de waterbus zal starten met de afvaarten richting Antwerpen. In de toekomst trachten we op andere
plaatsen met een hoge parkeerdruk oplossingen uit te werken.
Onze gemeente verder verfraaien is een belangrijke doelstelling
waar we graag verder werk van maken. Op een aantal plaatsen
voorzien we bloemen aan verlichtingspalen of bloemenzuilen.
Deze bloemen helpen het straatbeeld in onze gemeente ongetwijfeld verder op te fleuren.
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Prikbord
Zone 30 / Stand-up
Vrijwilligers gezocht
De Lijn / Rupelse Blauwe lijn
Judo
Judo
Sportkampen & Speelplein
Sportkampen & Speelplein
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Vlaanderen Feest
Academie
Terugblik
Ophaling afval / Openingsuren
Start to Fish / Contact
Heymissen Shopt / Herken Hemiksem

Colofon
Uw burgemeester
Luc Bouckaert

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
Hulp bij invullen aangifte
belastingen
Op dinsdag 30 mei 2017 zullen twee medewerkers van het belastingkantoor van Boom aanwezig zijn in de raadzaal van de Sint-Bernardusabdij
om inwoners van Hemiksem te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.
Van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 15.00u.
staan ze klaar om je te helpen. Vergeet niet om de
nodige documenten en attesten mee te brengen.

Inschrijvingen BKO
Inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang
‘t Merelhofke voor het volgende schooljaar kan
van 3 tot en met 31 mei.
Dit doe je per e-mail of ter plaatse aan het onthaal
van de kinderopvang op maandag en donderdag
tussen 9 en 12 uur of op woensdag en vrijdag tussen 9 en 11 uur. Zowel nieuwe inschrijvingen als
herinschrijvingen zijn mogelijk.

Je kan voor de nodige hulp ook steeds terecht in
het belastingkantoor van Boom:
- in mei: van 9 tot 12 uur
- in juni: van 9 tot 15 uur

Zeker bij nieuwe inschrijvingen lijkt het ons nuttig dat ouders de BKO eerst eens kunnen bekijken.
Daarom kan je telefonisch of per mail een afspraak
maken voor een korte rondleiding en eventuele
inschrijving van jouw oogappel.

Adres:
Jozef Van Cleemputlei 7
2850 Boom

Contactgegevens:
tel:
03 288 27 61
e-mail: bkomerelhofke@hemiksem.be

Lezing burn-out

Bib stelt cartoons tentoon

De Gezondheidsraad van Hemiksem nodigt Peggy
Van Looveren uit voor een lezing over burn-out. Ze
rondde naast een bachelor in de toegepaste psychologie haar opleiding als IV therapeut in 2008
af. Haar praktijk Body&Talk bestaat dit jaar 10 jaar.

Momenteel kan je in de bibliotheek een tentoonstelling met 24 cartoons bekijken. Onder andere
Eva Mouton, Stefan Verwey en Kamagurka leveren een geanimeerde blik op boeken, boekenverzamelaars en de bibliotheekwereld. Kom zeker
eens langs!

Ondertussen deed Peggy diverse bijscholingen
onder andere tot burn-out coach en facilitator bij
Insights Discovery. Op die manier integreert ze
de psychotherapie met trainingen bij bedrijven
ter preventie van burn-out.
De voordracht geeft je antwoorden op onder
meer volgende vragen:
- Wat is een burn-out en hoe maken we een onderscheid tussen burn-out, bore-out en depressie?
- Wat doet een burn-out in onze hersenen?
- Wie is burn-out gevoelig?
- Welke omgevingsfactoren dragen bij aan het
ontwikkelen van een burn-out.
- Wat ter preventie en hoe herstellen?
Praktisch:
donderdag 4 mei 2017 - 20.00 u. (deuren 19.30 u.)
Raadzaal Administratief Centrum
Meer info: www.bodyentalk.be en www.burnout-burned-out.be
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Prikbord
Sportraad zoekt nieuwe (onder)
voorzitter

IJsjes in de bib op woensdagnamiddag 29 juni

Hemiksem is een gemeente waar verschillende
sportclubs gevestigd zijn en waar het belangrijk is
dat inwoners hun weg naar deze clubs vinden. Om
dit mogelijk te maken is er een sportraad actief.

Omdat het vorig jaar zo lekker was, wil de bib ook
dit jaar trakteren op een bolletje ijs. De ijskar zal bijgevolg op woensdagnamiddag 24 mei weer voor de
deur van de bib staan. Tussen 14 en 17 uur ontvangen alle passanten aan de balie een bonnetje voor
een gratis ijsje. Aanbod zolang de voorraad strekt!

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan,
waarin elke sportvereniging van Hemiksem iemand
kan afvaardigen. De sportraad onderzoekt en verzamelt documentatie zodat de raad zijn adviezen correct kan formuleren.
Als voorzitter heb je de taak om de vergaderingen
van de sportraad voor te zitten en agendapunten
aan te brengen. De raad komt een 6-tal keer per jaar
samen. Als ondervoorzitter ondersteun je de voorzitter en leid je de sportraad indien nodig.
Ben jij geïnteresseerd in het voorzitter- of ondervoorzitterschap? Mail dan zeker je kandidatuur naar
lotte@hemiksem.be. We aanvaarden je kandidatuur
t.e.m. 31 mei 2017.
Met vragen kan je steeds terecht bij de vrijetijdsdienst.

Nieuwe slogan, logo & huisstijl
gemeente
In een volgende stap in de ontwikkeling van de gemeentelijke communicatie gaat de gemeente op
zoek naar een nieuw logo met slogan en bijhorende
huisstijl. Voor de slogan rekenen we ook op jullie
ideeën en tips!
Bezorg ons jouw idee, suggestie of tip voor een
nieuwe ‘catchy’ slogan! Dat kan tijdens de openingsuren van het AC aan het onthaal of stuur je idee
door via jorgi.ferrari@hemiksem.be.
Laat je volledig gaan maar hou wel rekening met
volgende richtlijnen:
- Slogan: kort maar krachtig! (2 tot 4 woorden)
- De slogan moet van toepassing zijn op de hele gemeente en al haar inwoners, man, vrouw, jong, oud,…
Wij selecteren 3 suggesties en leggen ze nadien
opnieuw aan jullie voor! Als inspiratiebron enkele
voorbeelden van andere steden of gemeenten:
Diksmuide geeft je ademruimte
Aangenaam Aartselaar
Liedekerke doet ontmoeten
Bornem natuurlijk
Alken brouwen aan de toekomst

Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Info: in de bib, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be

Wandel met de milieuraad door de
Schorre
Op 10 juni wandelt de milieuraad door minder gekende delen van het Domein De Schorre in Boom
en jij kan mee op pad! Van 10 tot 12 uur neemt een
gids ons mee naar verborgen plekjes waar de natuur
ongestoord haar gang gaat. Een andere – en stille –
kijk op het wereldwijd gekende stukje Rupelstreek.
Afspraak: 10 juni 2017, om 10 uur aan het kantoor
van Toerisme Rupelstreek, De Schorre, Schommelei
1, Boom.
Deelname is gratis maar de groep is beperkt tot 20
deelnemers. Bevestig voor 1 juni jouw deelname
bij Sven van Gyseghem, Technische dienst gemeente
Hemiksem via: sven@hemiksem.be of 03 288 26 63.

Verkoop gevonden fietsen
Dinsdag 30 mei biedt de gemeente achteraan het
Depot Deluxe een aantal gevonden fietsen aan die
nooit door de eigenaar opnieuw opgehaald werden.
Tussen 19 en 20 uur krijg je de kans om de fietsen
te bekijken. Vanaf 20 uur kan je een bod uitbrengen.
De hoogste bieder neemt na betaling de fiets meteen mee naar huis. Er is geen minimum bod.
De gemeente en de Politiezone Rupel
werken samen om fietsen die na diefstal terug
worden gevonden opnieuw aan de eigenaar te
kunnen bezorgen. Heel wat fietsen vinden via
www.gevondenfietsen.be opnieuw de weg naar hun
eigenaar. Fietsen die na een lange tijd van bewaring
niet opnieuw opgehaald worden, biedt de gemeente
na verloop van tijd te koop aan.
Zowel inwoners als opkopers zijn welkom op de veiling van deze gevonden fietsen.
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Zone 30 in het dorpscentrum
Tijdens de gemeenteraad van
maart kwam het inrichten van een
zone 30 in de omgeving van de Gemeenteplaats ter sprake.
Het voorstel werd goedgekeurd en
dus zal binnenkort een zone 30 gelden op en rond de Gemeenteplaats.
Het bijhorende kaartje geeft de nieuwe zone 30 weer waar -na plaatsing
van aangepaste verkeersborden- een
maximale toegelaten snelheid van
30 kilometer per uur zal gelden.

Wij geven stand-up comedy talent een kans!

Schrijf je snel in!

Doe jij niets liever dan grappen maken en wil je dit wel eens op een podium doen? Droom je van een carrière
als stand-up comedian? Wel, dan krijg je nu de kans om jezelf te bewijzen!
Voor de jaarlijkse Comedy Night is de vrijetijdsdienst op
zoek naar nieuw stand-up comedy talent om het voorprogramma te vullen. We kregen in het verleden al Bart Cannaerts, Henk Rijckaert, Thomas Smith, Michael Van Peel en
Nigel Williams over de vloer.
Dit jaar is het jouw beurt om te schitteren op ons podium.
We geven je de kans om het voltallige publiek - 200 personen - op te warmen voor de volavondvoorstelling van
foute vriend Jeron Dewulf: “Survival of the fattest”.
Stuur je bio en een (link naar) filmpje met eigen
stand-up materiaal (maximaal 10 minuten) naar
yves@hemiksem.be . Je kan tot en met 30 augustus 2017
je filmpje bezorgen.
We bekijken je inzending zorgvuldig en als we denken dat
je klaar bent voor ons podium, contacteren we je om verder af te spreken. De Comedy Night staat dit jaar gepland
op zondag 26 november in Depot Deluxe.
Veel succes!
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Gilliot & Roelants Tegelmuseum zoekt sterke
mensen én vrijwilligers voor permanentie!
Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum maakt ons Hemiksems industrieel erfgoed alsmaar bekender in binnen- en
buitenland. De collectie tegels en tegelpanelen in het museum groeit dan ook permanent aan.

Werkploeg
Door de aangroeiende collectie moeten er regelmatig herschikkingen in het museum doorgevoerd worden. Het museum zoekt dan ook fysiek sterke mensen die bij het (ver)
plaatsen van collectiestukken kunnen helpen. Naast fysieke
kracht is enige praktische aanleg een pluspunt (geen must).

Vrijwilligers voor permanentie
Het museum is open van 1 juli t.e.m. 10 september (Open
Monumentendag), elke zondag van 14 tot 17 uur en verder
het hele jaar door iedere eerste zondag van de maand van
14 tot 17 uur.

Het beheersorgaan van het museum zoekt nog mensen om
af en toe een zondag tijdens de openingsuren permanentie
uit te oefenen. Voor deze permanentie ontvang je een vrijwilligersvergoeding.
Heb je dus enige affiniteit met cultuur en dan vooral met
het Hemiksems industrieel erfgoed en wil je daar graag je
“steentje” toe bijdragen, neem dan contact op met de voorzitter Dirk Verlinden van het Tegelmuseum op 0495 699 365
of via mail op dirk.verlinden@skynet.be.
Om je een idee te vormen over het museum kan je een kijkje
nemen op www.gilliottegelmuseum.be.

WZC Hoghe Cluyse zoekt vrijwilliger(s) om cafetaria open te houden
Woon- en Zorgcentrum Hoghe Cluyse is op zoek naar een vrijwillig(st)er die met veel enthousiasme de cafetaria
zou willen openhouden. Wij zoeken nog extra hulp voor dinsdag, donderdag en/of vrijdag.
Jouw keuze is vrijblijvend. De cafetaria is alle dagen open
van 13.30 u. tot 16.30 u.

- Je wil klanten vlot en vriendelijk bedienen
- en kan een positieve sfeer creëren in de cafetaria

Om jezelf kandidaat te stellen moet je aan enkele voorwaarden kunnen voldoen:
- Je bent alle afgesproken data aanwezig
- Als je om één of andere reden er niet kan zijn, verwittig je zelf
een andere cafetaria-uitbater en zoek je vervanging
- Je bent positief ingesteld t.o.v. het rustoord, de bewoners en
bezoekers
- Je bent praktisch aangelegd

Wil je jezelf kandidaat stellen of heb je nog vragen, neem dan contact op met Hannelore Wildiers op
het nummer: 03 870 59 36 of per e-mail op het adres
ergo@ocmwhemiksem.be. Zij is het aanspreekpunt voor de
vrijwilligerswerking.
WZC Hoghe Cluyse
Bouwerijstraat 50
2620 Hemiksem
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Vanaf 1 juni stap je over op de tram in Antwerpen zuid
De Lijn besliste naar aanleiding van grootscheepse werken in de stad Antwerpen om buslijnen 290 en 295 in
te korten. Deze buslijnen stoppen vanaf 1 juni aan het gloednieuwe overstappunt Antwerpen zuid.
ANTWERPEN
Vanuit dit overstappunt zullen tramlijnen 4, 8 en 10 voortdurend zorgen voor een vlotte aansluiting. Op piekuren wacht
je maximaal 6 minuten op een aansluiting met de tram, op
daluren breng je in het slechtste geval 15 minuten door in
de wachthokjes van het nieuwe knooppunt. Opgelet want
ook buslijn 500 eindigt vanaf 1 juni aan het overstappunt
zoals bijhorend kaartje weergeeft.

F. Rooseveltplaats

Groenplaats
NATIONALESTRAAT

Astrid
Antwerpen-Centraal

‘Vertramming van ‘t stad’

LE

IE

N

Nationale Bank

6/u in dal
8/u in spits
+

12/u in dal
16/u in spits

180 181 182 183

4/u (dal+spits)

De maatregel komt er door werken aan de Leien in Antwerpen maar zal ook in de toekomst aangehouden worden. De
Lijn wil in de toekomst immers volop inzetten op een vertramming van Antwerpen. Dat komt neer op het vermijden
van zoveel mogelijk bussen in de stadskern. Trams hebben
een vrije bedding en staan niet vast in de files in de binnenstad. Hierdoor moet ook de stiptheid toenemen.

‘t Zuid
Zuid
overstaphalte bus > tram
Antwerpen-Zuid

Buslijn 1
Hemiksem behoudt een rechtstreekse busverbinding met
Antwerpen centrum. Buslijn 1 blijft doorrijden via de Leien
naar de Rooseveltplaats en Noorderplaats.

Politie Rupel start
promotiecampagne
Rupelse Blauwe Lijn
Op het nummer 03 443 09 00, de “Rupelse Blauwe
Lijn”, kan je elke dag van het jaar terecht met nietdringende meldingen van hinder, overlast en bezorgdheden op vlak van veiligheid of voor een afspraak met
het wijkteam.
Elke dag, ook op zon- en feestdagen, van 08.00 tot 20.00
u. kan je als bewoner op de Rupelse Blauwe Lijn terecht
voor niet-dringende meldingen zoals hinder in je wijk of
overlast van omwonenden, administratieve vragen zoals
het opvragen van documenten en attesten, vragen over
vergunningsdossiers voor een wapen of vragen of bemerkingen over een ontvangen verkeersovertreding.
Door het keuzemenu kom je rechtstreeks in contact met
de juiste persoon. Het nummer is overigens ook beschikbaar om een afspraak met iemand van het wijkteam te
maken. Voor dringende tussenkomsten door politie of voor
het melden van verdachte zaken bel je natuurlijk meteen
het nummer 101. Samen werken we aan een veilige Rupelstreek!

Kiel
HOBOKEN

WILRIJK

8

Jonge kampioenen zetten Hemiksem op judokaart!
Nore Van den bergh en Matthias Casse werden in februari Belgisch kampioen judo in hun categorie. Ze zetten
Hemiksem op die manier met een welgemikte ippon* plots op de Belgische judo-kaart. Wie ons volgt op Facebook ontdekte daar al hoe dit jonge geweld de afgelopen tijd tekeer ging. In Hallo Hemiksem laten we jullie nu
kennismaken met deze jonge talentvolle sporters uit Hemiksem
Matthias Casse verzamelt de laatste tijd gouden medailles. Op 18 februari pakte hij goud op het Belgisch
Kampioenschap judo in het Waalse Herstal. Twee weken later won hij ook de finale van de ‘European Open’
in Katowice (Polen). Op 10 april graaide hij in het Italiaanse Lignano opnieuw goud mee op een Europees
junioren tornooi. De tornooien geven Matthias de kans
zich met de beste judoka’s van Europa te meten… en
daar is een reden voor: een portie gezonde ambitie.
De familie Casse-Myvis woont in de Varenstraat en is ongetwijfeld één van de meest sportieve gezinnen van Hemiksem. Matthias (20 jaar en links op de foto) heeft nog
3 broers: Vincent (22), Jeroen (19 en rechts op de foto) en
Robin (17) en allemaal deden of doen ze aan sport. Vincent stopte een jaar geleden met acro, een turndiscipline.
Matthias en Jeroen kregen allebei de judomicrobe te pakken. Robin, de jongste telg van het gezin Casse, kan zich
volledig uitleven op de turnmat. Hij won begin maart nog
een gouden medaille op een internationaal acro-tornooi in
Portugal!

Topsportschool
Matthias was 1,5 jaar toen het gezin zich in Hemiksem
vestigde. De broers trokken als kleuter elke dag naar de
Regenboogschool. Vanaf zijn elfde startte Matthias aan de
topsportschool in Wilrijk. Daar werkte hij ondertussen zijn
middelbare studies succesvol af. “Momenteel zit ik in het
eerste deel van het tweede jaar van de opleiding chemie
op de Karel de Grote Hogeschool in Hoboken. Door mijn
topsportstatuut zijn de studiejaren telkens opgedeeld in
twee delen”, legt Matthias uit. “Judo beheerst al enkele jaren mijn leven en de tijd om te studeren is dan ook schaars.”
“Dit is mijn laatste jaar als junior. Ik kamp momenteel al
tegen senioren om zo de definitieve overstap naar die categorie komend jaar voor te bereiden”, aldus Matthias. Op

de vraag of de broers dan vaak samen op pad zijn pikt Jeroen meteen in: “We hebben elk ons eigen programma. Ik
ben een jaar jonger en ben ook junior. Soms kampen we
dus wel op hetzelfde tornooi maar even vaak zijn we op
verschillende plaatsen actief. Onze trainers helpen ons bij
het uitstippelen van het programma, de trainingen en onze
conditieopbouw.”

Opofferingen
Gevraagd naar hoe je als talentvolle Belgische judoka je
plaatsje op internationaal niveau af moet proberen dwingen is Matthias duidelijk. “ Ik sta dagelijks op de mat om te
trainen. Soms ben ik pas om 23 uur thuis om de ochtend
nadien weer vroeg op te staan en opnieuw mijn kimono* aan
te trekken. De judofederatie helpt me ook enorm met het
voorzien van professionele begeleiding. Dat is nodig want
ook mijn concurrenten laten uiteraard niets aan het toeval
over. Ik heb een eigen trainer, mijn ouders deden en doen
heel wat voor mij en als het nodig is kan ik via de federatie
een beroep doen op een diëtist. Momenteel blijf ik goed op
gewicht maar omdat we voor de start van een tornooi een
meting ondergaan waarbij ons gewicht wordt vastgesteld is
het voor judoka’s heel belangrijk om binnen de marge’s van
je gewichtscategorie te blijven”, legt Matthias uit. “Zo kom ik
uit in de leeftijdscategorie -21 jaar bij de -81 kg.”

“In verhouding met wat we
er voor doen krijgt judo als
sport niet echt de aandacht
die het verdient.”
“Ik train bewust ook met de beste judoka’s van België waaronder Dirk” (Van Tichelt, bronzen medaillewinnaar op de
Olympische Spelen in Rio n.v.d.r). Enkel zo kan je beter en
sterker worden.
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Elke week oefen ik met enkele vaste toppers in Wilrijk.
Maar we trainen bijvoorbeeld ook in Brussel en twee keer
per maand in Nazareth. Zo moet ook wie uit bijvoorbeeld
West-Vlaanderen komt niet elke keer het hele land doorkruisen.”

Doelen
“Dit jaar staan er nog het EK en WK op de planning en
daar hoop ik opnieuw veel ervaring op te kunnen doen. Op
de langere termijn starten volgend jaar de selecties voor
de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo. Het is een droom
om me te kwalificeren en deel te nemen aan de OS…”

geven denk ik. Door de vertrouwensband zijn we eigenlijk
ook allemaal hechte vrienden geworden. Dat maakt het allemaal nog wat leuker natuurlijk.”
“Ik ben het enige meisje in de judoclub dat 13 jaar is. Ik
train dus voortdurend met oudere meisjes én jongens”, vertelt Nore. Jongens en meisjes trainen immers gewoon samen en misschien is het ook wel daarom dat ik goud kon
behalen op het BK. Zij dagen me voortdurend uit om mijn
grenzen te verleggen want ik wil natuurlijk niet voor hen
onderdoen!”

Doelen
“Ik heb net mijn paasexamens achter de rug. Nu wordt het
weer volop opbouwen en in mei staat dan mijn volgende
wedstrijd op het programma”, geeft Nore mee. “Het gaat om
een interclub wedstrijd, tussen clubs van verschillende provincies en dus eigenlijk van nationaal niveau. Vanaf dan is
er weer enkele weken op rij elk weekend een tornooi.”

“Ik doe judo vooral gewoon
heel graag”

Nore Van den bergh is enkele jaren jonger dan Matthias en vecht in de categorie -15 jaar in gewichtscategorie -52 kg. Ze won op zondag 19 februari haar
finalekamp op het BK!
Door haar leeftijd -ze wordt eind juli 14 jaar- is judo
voor Nore niet zo dominant aanwezig in het dagelijks
leven maar ze beleeft enorm veel plezier aan haar
hobby. De jonge judoka gaat naar school in Boom
(OLVI) en volgt er Latijn-Grieks. Met haar 13 jaar valt
de sympathieke Nore onder de noemer ‘kadetten’.
School en judo, die combinatie gaat perfect samen.
Dat bewees ze met haar gouden medaille en een
knap paasrapport.

Training
Net als nog enkele andere judoka’s uit Hemiksem is Nore
lid van Judoschool Fudji Yama waar ook Matthias overigens met judo begon. Zowel in Schelle, Niel als Boom
heeft deze club oefenzalen. Veel jonge judoka’s uit Hemiksem trekken meestal samen met haar naar de trainingen
in Boom.
“Als je als judoka samen traint is er veel onderling vertrouwen nodig. Het is immers een contactsport waarbij
het er dus wel eens heftig aan toe kan gaan”, aldus Nore.
Judo moet je daarom wel liggen, het is niet iedereen ge-

Wat zijn jouw doelen nog dit seizoen Nore? “Wel ik sta momenteel eerste in de ranking en wil dat graag zo houden.
Deze ranking wordt per provincie opgemaakt maar wel met
alle categorieën. Het zal dus een uitdaging worden, maar ik
wil er wel vol voor gaan. Verder zou ik graag eens op het podium staan op een internationaal tornooi. Die gaan meestal
door in Nederland. “

Gewicht
Als we Nore vragen of ze moeite heeft om binnen haar gewichtscategorie (-52 kg) te blijven is ze doodeerlijk: “Ik heb
er doorgaans geen probleem mee, enkel na de eindejaarsperiode met alle feesten of na de examens moet ik wel
wat opletten. Maar anders houdt mijn mama me wel in de
gaten”, geeft ze al lachend mee.

* Klaar voor een snelcursus
judo(termen)?
Kimono: judo-outfit, stevige jas (die heel wat
te verduren krijgt tijdens een kamp)
Tatami: de judomat waarop wedstrijden beslecht worden
Ippon: vol punt (je wint de kamp als je dit
punt scoort)
Wazari: halve ippon
Sensei: leraar
Matte: (tijdelijke) stop, wacht
Maitta: opgeven, ‘ik geef op’
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Inschrijvingen sportkampen en speelplein
De zomer lonkt, de vrijetijdsdienst draait dus op volle toeren om een boeiend zomerprogramma in elkaar te boksen. De speelpleinwerking zal dit jaar doorgaan van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus. Voor jongeren
die hun zomervakantie graag sportief invullen, heeft de vrijetijdsdienst een gevarieerd aanbod aan sportkampen.

Sportkampen
Danskamp kleuters: 17juli -20 juli

Omnisportkamp: 7 juli -11 augustus

(geboortejaar: 2012 - 2011)

(geboortejaar: 2008 - 2003)

35 euro inwoners

65 euro inwoners/ 75 euro niet-inwoners

Deze week komen de allerkleinsten naar Depot Deluxe voor
een superleuke dansweek! Ze kunnen zich uitleven met
dansspelletjes, sport en spel,…

Ben jij sportief, dan is dit omnisportkamp zeker iets voor jou.
Een hele week lang krijg je verschillende sporten voorgeschoteld. Zo zullen er misschien sporten aan bod komen die
je goed kan, maar er zullen ook nieuwe sporten bijzitten.

Daarnaast zullen er ook danschoreografieën worden aangeleerd op bekende liedjes. Opgelet! Het danskamp gaat door
in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

Alles wat je van een leuk sportkamp mag verwachten dus!

Volleybalkamp: 31 juli - 4 augustus

Danskamp: 14 augustus -18 augustus,

(geboortejaar: 2008 - 2002)

uitzondering 15 augustus
(geboortejaar: 2007 - 2001)

65 euro inwoners/ 75 euro niet-inwoners

50 euro inwoners

Bij dit kamp ligt de focus op volleybal. Iedere dag zullen er
lesmomenten uitgetrokken worden om volleybaltechnieken
aan te leren. Zo zal je oefenen op je toets, blok, smash, onderhandse- en bovenhandse opslag en nog zoveel meer. Ben
je een absolute beginner of heb je al enige ervaring met volleybal, geen probleem want iedereen is welkom!

Ben jij ook zo iemand die thuis elke dag voor de spiegel staat
te dansen? Dan is dit danskamp perfect voor jou! Elke dag
zal er gezweet worden om tegen het einde van de week iedereen omver te blazen met jullie moves. Onze choreograaf
van het danskamp in de paasvakantie is terug om je dansmoves bij te werken!
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Sportkampen Sportregio
Taalsportkamp Engels: 14-18 augustus
(geboortejaar: 2006 - 2002)
€95 inwoners
De Engelse taal, sport, plezier, vernieuwing, creativiteit en
teambuilding staan centraal. We gaan niet in de klas zitten
maar onze Engelse taal wordt geprikkeld door kennismakingsspelen, levend videospel, zwaardspelen,… Daarnaast
worden allerlei uitdagende sporten gegeven met een Engelse toets: schermen, lacrosse, waveboarden,…

Watersportkampen
Hazewinkel: €155 (5 dagen) inwoners
en €93 (3 dagen) inwoners
De Nekker: €128 inwoners

10 juli - 14 juli 2017 (geboortejaar: 2007 - 2003)
- Watersportmix Hazewinkel
- Windsurfen basis Hazewinkel

17 juli - 20 juli 2017 (geboortejaar: 2006 - 2001)
- Windsurfen basis De Nekker
- Watersportfun De Nekker
- Zeilen basis De Nekker

7 augustus - 11 augustus (geboortejaar: 2007 2003)
- Windsurfen basis Hazewinkel
- Watersportmix Hazewinkel

Opgelet, je dient zelf voor vervoer te zorgen!

28 augustus - 30 augustus (geboortejaar: 2007 2003)

Ben jij een echte waterrat en kan jij je volledig uitleven in het water? Dan zijn de kampen van de sportregio
waarschijnlijk wel iets voor jou:

- Kajak basis Hazewinkel
- Windsurfen basis Hazewinkel
- Zeilen basis Hazewinkel

Speelpleinwerking
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus gaat
de speelpleinwerking door. Het speelplein opent zijn
deuren elke weekdag van 9 tot 16 uur. Er is voor- en
naopvang voorzien van 8 tot 18 uur. Op 21 juli, 14 en
15 augustus is het speelplein gesloten.
De speelpleinwerking wordt begeleid door onze top-monitoren die telkens in periodes van 2 weken het speelplein
bemannen. Elke week staat een nieuw thema met boeiende
activiteiten op het programma: pleinspelen, uitstapjes, workshops, barbecueën, zwemmen,…

Zin gekregen om mee te komen spelen?
Schrijf je dan zeker in!
Het volledige programma kan je samen met het huishoudelijke reglement en de verdere praktische informatie terugvinden op www.hemiksem.be waar je ook het boekje kan
downloaden. Verder krijgen de kinderen zelf nog een programmaboekje mee via de scholen van Hemiksem of je kan
steeds een exemplaar komen ophalen bij de vrijetijdsdienst.

Hoe inschrijven?
Vanaf maandag 8 mei 2017 om 18 uur kan je inschrijven voor zowel de speelpleinwerking als de sportkampen. Dit
kan door te surfen naar hemiksem.zapposdagen.be. Indien je nog geen account hebt, maak je best op voorhand een
account aan, dat vergemakkelijkt het inschrijven op de dag zelf.
Je kan ook terecht op de vrijetijdsdienst om je in te schrijven: maandag 8 mei tussen 18.00 u. en 19.30 u., verder
tijdens de gewone openingsuren van de vrijetijdsdienst.
Voor de inschrijvingen voor de speelpleinwerking of een sportkamp krijg je volgend jaar een belastingsattest zodat
je dit kan gebruiken bij jouw belastingaangifte.
Als je nog vragen hebt kan je terecht bij:
sportkampen: lotte@hemiksem.be of 03 288 26 92
speelpleinwerking: karolien@hemiksem.be of 03 288 26 91
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“Hemiksemnaren actief betrekken bij onze
jeugdzorg”
Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen neemt intrek in
Valkenissehoeve
La Strada, een ondersteunende dienst van jeugdzorg
Emmaüs Antwerpen, trof een erfpachtregeling waardoor er in de meer dan 100 jaar oude Valkenissehoeve
vanaf volgend jaar aan bijzondere jeugdzorg gedaan
kan worden. De hoeve aan de Valkenisseweg 12 is
sinds 2004 onbewoond. Toch is er nog elke dag activiteit. Zo komen eigenaars Paul en Jos Scholliers er
bijvoorbeeld de kippen eten geven of rond de kachel
wat bijpraten. Jeugdzorg Emmaüs wil die ontmoetingsfunctie behouden, uitwerken en gaan combineren met
bijzondere jeugdzorg.

hun dag met één van de vele activiteiten zoals een fietsatelier, brood bakken, allerlei creatieve ateliers, verzorgen van
dieren, tuinieren,… ‘s Avonds vertrekken we echter allemaal
weer en blijft enkel het gezin op de hoeve.”
Enige uitzondering is de zogenaamde ‘time-outmogelijkheid’. “Jongeren die bij jeugdzorg Emmaüs verblijven hebben regelmatig behoefte aan een rustmoment”, legt Kaat uit.
“Hun verblijf in de groep wordt even onderbroken en dat
kan in de toekomst in de hoeve.”

Hallo Hemiksem sprak aan de hoeve af met Kaat Van Praet,
coördinator van La Strada. Ze vertelt ons vol overgave over
het nieuwe project en toont er de hoeve zoals ze momenteel nog is. “Onze hele werking is gebaseerd op ‘passies’”, valt
Kaat met de deur in huis. “Via de passies van onze medewerkers laten we de jongeren kennismaken met heel verscheiden zaken. Dat willen we ook hier gaan doen in de hoeve”,
aldus Kaat. “Dit project moet toelaten om de bijzondere
jeugdzorg net iets minder bijzonder te maken.”

Op de tegenoverliggende weide zullen ezels komen die
door zowel het gezin in de hoeve als de kinderen uit de
jeugdzorgwerking verzorgd zullen worden. “Voor de kinderen heeft het werken met dieren een heilzame werking”,
verduidelijkt Kaat.” Ze zijn al vaak ontgoocheld geweest in
mensen. Ezels of andere dieren zullen hun vertrouwen echter niet beschamen.”

“De bijzondere jeugdzorg richt zich op kinderen en jongvolwassenen van 12 tot 21 jaar. De problemen waarmee zij af
te rekenen krijgen kunnen heel divers zijn. Zo vangen wij
kinderen en jongeren op die tijdelijk niet naar huis kunnen,
die meegezogen worden in een vechtscheiding, die getuige
waren van intrafamiliaal geweld, iets mispeuterden, enzovoort”, vervolgt Kaat.
“In de hoeve voorzien we plaats voor een gezin dat het domein permanent mee in de gaten kan houden en de dieren
verzorgt . Overdag zijn wij net als de ongeveer 10 tot 15
jongeren ter plaatse. Wij zullen hier onze kantoren hebben
en de jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen vullen

Heilzame werking van omgang met dieren

“Onze hele werking is
gebaseerd op ‘passies”
Samen moestuinieren
“Naast ezels zal een deel van de grote weide ook ingericht
worden als gemeenschappelijke moestuin. Ook inwoners
van Hemiksem die gebeten zijn door de moestuin-microbe
mogen zich hier uit komen leven. Onze ‘volkstuin’ wordt zo
eveneens een ontmoetingsplaats waar de jongeren van Emmaüs een handje zullen helpen.”
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delen. Zij kunnen samen met ons de ateliers organiseren,
de ezelwerking ondersteunen, de moestuin vorm geven,…
De verbouwingen zullen gefaseerd gebeuren maar ook in
de hoeve zelf is nog veel werk.”
“Op 5 en 6 mei gaan we met de hulp van vrijwilligers alvast zoveel mogelijk op proberen te ruimen”, vertelt Kaat.”
We eindigen dan met een barbecue om de vrijwilligers die
ons daarbij helpen te bedanken. 1 juli staat dan een feest
gepland waarbij mensen uit de omgeving welkom zijn. We
plannen ook nog een veiling van een deel van de inboedel. We zullen immers alle centjes nodig hebben om onze
droom hier te kunnen realiseren!”

Planning & helpers
Kaat en haar collega’s staan te popelen om naar Hemiksem
te komen maar op een definitieve verhuis is het nog even
wachten. In september 2018 wil La Strada zich in de hoeve
vestigen. In tussentijd moet er echter een berg huiswerk
gemaakt worden. “We zijn nu al volop bezig om contact te
zoeken met de (ruime) buurt. We proberen ook al om vrijwilligers warm te maken om hun passie met ons te komen

Meer info:
www.jeugdzorgemmaus.be of via valkenissehoeve@
emmaus.be
Op de Facebook-pagina ‘gemeente Hemiksem’ vind
je een fotoreportage over ons bezoek met Kaat aan
de Valkenissehoeve. De medewerkers van Emmaüs
werken ook zelf aan een Facebook-pagina.

Abdij

© Harry Van Royen

Jubileumeditie Gilliotmarkt
zondag 18 juni 2017
Dit jaar is de Gilliotmarkt toe aan een heus jubileum: 10 jaar. Dat zijn 10 edities vol interessante activiteiten, fascinerende lezingen, veel bezoekers en talloze bewonderende blikken. Hieraan gaan we dan ook niet zomaar voorbij.
Op welke manier kan je dat beter doen dan door een imposante uitbreiding? Het is dan ook met veel trots dat het museum je op die dag de Pozzo-collectie voorstelt. Meer uitleg
over deze prachtige collectie bekom je o.a. aan de hand van
een boeiende lezing van Dr. Mario Baeck.
Op de vorige Gilliotmarkt kon het publiek genieten van de
première van een documentaire over de sociale aspecten in
de Gilliotfabriek. Het werd een groot succes. In navolging
daarvan is er, in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool, een heuse app ontwikkeld boordevol informatie
over de geschiedenis van Gilliot. Op de Gilliotmarkt stellen
we deze app graag aan je voor.

In de cafetaria van het heemmuseum kan je terecht voor
een hapje en een drankje en zoals bij vorige edities kan je
ook dit keer een bezoekje brengen aan de boeiende tegelmarkt met tal van standhouders.

Praktisch
Locatie : Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Tijdstip: van 10 tot 18 uur
Toegang: gratis
Info: Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle,
Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be
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Muziek

Lisztsalon: Een verrassend pianoconcert met een
straf verhaal over Frans Liszt

maandag 6 februari tot woensdag 24 mei 2017
Beste vrienden,
Gij die houdt van een straf verhaal. Gij die houdt van romantische muziek met een zwart randje. Gij tenslotte die houdt
van de grote, unieke en verbluffende Franz Liszt. Gij moet
naar mijn salon komen! Gij moet natuurlijk niks. Maar het
zou mij een groot plezier doen mocht ge komen. Want ik wil
u ’t een en ander vertellen. Over die Franz Liszt onder andere.
Ach, er is al zoveel over hem verteld. Over zijn vingers die
sneller pianospelen dan hun schaduw. Over zijn magnetische invloed op vrouwen. Over zijn religieuze extravagantie, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Maar
toch zult gij verschieten wat ik nu weer te vertellen heb.
Enfin, redenen genoeg om eens af te komen zou ik zeggen. Gij
zult er geen spijt van krijgen. Allez, tot binnenkort dan. En breng
die vrienden anders maar ineens mee. Hoe voller mijn salon hoe
gezelliger. Tot in het Lisztsalon!
Het Lisztsalon is meer dan alleen een concert. Via prachtige
pianoklanken én onderhoudend woord maak je op een ver-

makelijke manier aangenaam kennis met Frans Liszt.
Pianist Eric Vandermeulen kreeg een klassieke opleiding aan
het conservatorium en leidt jou op een speelse wijze door
het leven en werk van deze Hongaarse componist.

Praktisch
Datum: zondag 21 mei om 11 uur
Locatie: De Plukboerderij, Steenwinkjelstraat 499
Schelle
Toegang VVK € 9 / € 7 (-26 j / leerlingen-leerkrachten
academie Hemiksem-Schelle-Niel)
Toegang kassa € 11 / € 9 (-26 j / lln.-leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)

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

Grote Boekenverkoop in de bib
van maandag 26 juni tot en met 8 juli

Van 26 juni tot en met 8 juli houdt de bibliotheek tijdens de openingsuren een grote boekenverkoop. De
bib verkoopt enkele honderden boeken, zowel fictie als
non-fictie, jeugd en volwassenen. Ook een klein aantal
vreemdtalige boeken.

Praktisch
Waar? In de bibliotheek, Heuvelstraat 111-117,
Hemiksem
Tijdstip: van 27 juni tot en met 8 juli, tijdens de
openingsuren van de bib.
Toegang: gratis
Info: in de bib, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be
bij de cultuurdienst, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be
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Ontdek vergeten liedjes van over de hele wereld
zaterdag 3 juni 2017

Familievoorstelling “Liedjes met wortels”
Zonzo Compagnie (5+)

Duik met zangeres Soetkin Baptist en luitist Jan Van
Outryve in de gigantische jukebox van Alan Lomax en
maak kennis met vergeten liedjes van over de hele wereld.
Misschien ben je hem ooit tegengekomen, die man die met
zijn microfoon en bandopnemer de hele wereld afreisde.
Misschien zette hij ooit een opnametoestel onder de neus
van jouw grootmoeder en zong ze een nieuwe schat voor zijn
geweldige archief. Alan Lomax heet hij en hij had een droom:
een enorme “global jukebox” maken. Daarvoor maakte hij
overal ter wereld opnames van liedjes die we ons vandaag
anders niet meer zouden herinneren. Stuk voor stuk kleine
parels die in de schatkamer van Alan Lomax zorgvuldig worden bewaard.

verhaaltje ertussen. Je kon een speld horen vallen.”
De Standaard 3.11.14

Praktisch
Datum
zaterdag 3 juni 2017 om 15 uur
Locatie
De tuin van Heemmuseum Bystervelt,
Peperstraat 48, Schelle
Toegang
€ 9 / € 6 (-18 j)
- € 2 korting per ticket voor leden Gezinsbond

Ook Jan Van Outryve en Soetkin Baptist doken in deze gigantische verzameling en brengen je een concert vol vergeten
ballads, tarantella’s en slaapliedjes. Lotte Stek zorgde voor de
kostuums en vormgeving.
“Bijzonder mooi vertolkte liedjes over leven en dood, 		
geluk en verdriet, met een heel eenvoudig, ouderwets voorlees-

© Wouter Van Looy

Johan Verminnen & groep - Vlaanderen Feest 2017
vrijdag 7 juli 2017

In 2017 vieren we ‘Vlaanderen Feest!’ met een groot
monument! Een waar boegbeeld van de Nederlandstalige muziek, Johan Verminnen.
Hij brengt een programma vol met klassiekers en pakkende parels uit zijn indrukwekkend en rijkgevuld repertoire.
Van ‘Laat me nu toch niet alleen’, ‘Brussel’ en ‘Rue des Bouchers’ tot ‘Ik wil de wereld zien’ en ‘Mooie dagen’. Stuk voor
stuk nummers die behoren tot ons collectief geheugen.
Ook de prachtige liedjes uit zijn nieuwste album “Tussen
een glimlach en een traan” zullen op deze avond aan bod
komen.
Een optreden van Johan Verminnen is één en al emotie en
sfeer en daardoor uitermate geschikt voor fijnproevers en
enthousiaste genieters.

Praktisch

Locatie: Gemeentehuis Schelle (benedenhal), Fabiolalaan 55, Schelle
Tijdstip: 20 uur
Toegang: VVK € 9 / € 7 (-26 j / leerlingen-leerkrachten
academie Hemiksem-Schelle-Niel)
Toegang kassa: € 11 / € 9 (-26 j / leerlingen-leerkrachten academie Hemiksem-Schelle-Niel)

© Johan Jacobs

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
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Infodag Academie

zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 u. tot 12.00 u.

Wil jij graag muziek leren maken, toneel leren spelen
of een echte woordkunstenaar worden? Op zaterdag 17
juni 2017 opent de academie voor muziek en woord
haar deuren!
Om 10 uur start een spectaculaire show waarin alle instrumenten die je kan leren aan de academie aan bod komen.
Nadien is er de mogelijkheid om alle instrumenten uit te
proberen op onze instrumentenbeurs. Ook de woordafdeling
zal present zijn en jullie graag alle info geven die je wenst.

Laureatenconcert

Praktisch
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27,
2620 Hemiksem
Tijdstip: 10.00 u.

zondag 25 juni 2017 om 10.30 u.

Dit wordt een mooi aperitiefconcert waar een aantal
leerlingen die afstuderen in de lagere, middelbare of
hogere graad en gekozen worden door de directeur
nog één keer hun prachtige werk tonen.
Alle laureaten van de academie zijn aanwezig en komen na
het concert eveneens hun diploma in ontvangst nemen. Kom
jij hen mee feliciteren?

Laatste Nootjes

De academie voor muziek en woord is er voor iedereen en
voor elke leeftijd!

Praktisch
Toegang: gratis
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27,
2620 Hemiksem
Tijdstip: 1
 0.30 u.

woensdag 28 juni 2017 om 18.00 u. en 19.30 u.

Feest, feest en nog eens feest! De academie zal ook
dit schooljaar op grootse wijze afsluiten. De “Laatste
Nootjes” is dan ook de apotheose van een jaar van musiceren, voordragen, toneel spelen, samen spelen, kortom van een jaar hard werken.
De academie stelt haar grote en kleine ensembles, de klassen samenzang en haar leerlingen woord aan je voor en
probeert je op deze schitterende slotconcerten in de juiste

Terugblik
Drums alive
Tijdens de maanden februari, maart en april
organiseerde de vrijetijdsdienst samen met het WZC
Hoghe cluyse verschillende sessies “Drums Alive”.
Gedurende 10 lessen konden 55-plussers aan hun
conditie werken tijdens een soort van groepsfitness
waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en tegelijkertijd met drumsticks op een
zitbal trommelt. Er was veel belangstelling voor de
sessies van Drums Alive. Zowel inwoners van de gemeente als bewoners van het WZC beleefden een
leuke tijd waarbij er ook nog eens aan de conditie
gewerkt werd.

stemming te brengen voor een hele fijne en deugddoende
zomer!

Praktisch
Toegang: gratis
Meer info: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
03 288 27 30, www.academiehsn.be
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Terugblik
Danskamp
Tijdens de eerste week van de paasvakantie organiseerde de vrijetijdsdienst een keileuk danskamp. Een
hele week lang werden er verschillende indrukwekkende videoclips bestudeerd zodat de groep nadien
zelf een eigen videoclip kon maken. Na veel zwoegen
en zweten mocht het resultaat er zeker en vast zijn.
Op vrijdagnamiddag gaven alle deelnemers nog
eens het beste van zichzelf op een kleine voorstelling voor ouders en vrienden.

Zapposdagen
Tijdens de krokus- en paasvakantie viel er weer heel
wat te beleven voor de kinderen die deelnamen aan
de Zapposdagen. Zo trokken we richting Bornem
voor een dag vol paardenplezier: paarden verzorgen,
knutselen en uiteraard een ritje met de pony’s. Als
volleerde ruiters en amazones keerden we ‘s avonds
vermoeid terug naar huis.

Opruimactie
Op donderdagnamiddag 30 maart trokken de personeelsleden van de gemeente die in het administratief centrum actief zijn de Hemiksemse straten op
om zwerfvuil op te ruimen. Ze werden bijgestaan
door het college van burgemeester en schepenen,
de Rupeltornado’s en ‘last but not least’ de ervaren
vrijwilligers die uit eigen beweging regelmatig een
straat of wijk voor hun rekening nemen.
Ook de weergoden waren enthousiast en hielpen
ons een handje door een prachtige lentedag te programmeren. Er werden heel wat volle vuilzakken met
zwerfvuil afgevoerd! De opruimactie werd afgesloten bij een hapje en drankje aan de kerk op de Gemeenteplaats.
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Restafval & GFT (wekelijks)
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Vanaf de maand mei schakelt de afvalophaling in Hemiksem over op het zomerregime. Dit betekent dat
restafval en GFT wekelijks op woensdag worden opgehaald. PMD blijft opgehaald worden om de twee
weken. In oktober schakelt de ophaling opnieuw over
op het winterregime met een tweewekelijkse ophaling van zowel restafval, GFT als PMD.
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Opgelet: start zomerregime!
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Sinds 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 gebeurt één keer per
maand, afwisselend op een vrijdag of een zaterdag. 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.

Papier & karton
vrijdag 19 mei
vrijdag 16 juni

KGA

vrijdag 5 mei van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 3 juni van 08.30 u. tot 15.00 u.

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

Sluitingsdagen
AC
- maandag 1 mei 2017
- donderdag 25 mei 2017
- vrijdag 26 mei 2017
- maandag 5 juni 2017

Magazijn
- maandag 1 mei 2017
- donderdag 25 mei 2017

- vrijdag 26 mei 2017
- maandag 5 juni 2017

Recyclagepark
- donderdag 25 mei 2017
Bibliotheek
- maandag 1 mei 2017
- donderdag 25 mei 2017
- maandag 5 juni 2017

Zwembad
- maandag 1 mei 2017
- donderdag 25 mei 2017
- maandag 5 juni 2017

BKO ‘t Merelhofke
- maandag 1 mei 2017
- donderdag 25 mei 2017
- vrijdag 26 mei 2017
- maandag 5 juni 2017
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Start-to-fish
Vissen een saaie sport? Niets van aan! Deze zomer kan
je kennismaken met alle aspecten van de hengelsport.
Knoopjes leren maken, haakjes aanzetten én natuurlijk
ook vissen vangen.
Ken jij het verschil niet tussen een paling, baars of een karper
maar wil je er graag alles over leren? Onder begeleiding van
ervaren vissers leer je de knepen van het vak.
Tijdens de maanden juni, juli en augustus zullen op woensdag- en zaterdagnamiddag de sessies ‘Start-to-fish’ doorgaan.
Voor dit visplezier kan je terecht aan de visput (Heemsdaalstraat) in Hemiksem. Daar organiseert de vrijetijdsdienst
deze Start-to-fish sessie in samenwerking met Hengelclub
De Sportvrienden en Sportvisserij Vlaanderen. Alle benodigdheden worden door de hengelclub voorzien.
De exacte startdatum geven we later nog door. Denk jij nu:
dit is iets voor mij! Schrijf je dan in: mail naar lotte@hemiksem.be of bel naar 03 288 26 92. Voor slechts 10 euro kan je
jezelf inschrijven voor deze onvergetelijke ervaring!

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:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be

13e Smikkeltocht
Rupelstreek & Hombeeks
Plateau
Op zondag 16 juli 2017 organiseren de vrijwilligers van
Toerisme Rupelstreek voor de 13de keer hun smikkeltocht. Er werd een mooie fietstocht van ruim 40 km
uitgestippeld door de Rupelstreek en langs het Hombeeks plateau. De fietstocht vormt een lus, je komt dus
altijd terug uit op de vertreklocatie. Op 4 locaties op de
route krijg je heerlijke gerechtjes en/of drankje voorgeschoteld.
Deelnemen kost 20 euro voor volwassenen of 15 euro voor
kinderen jonger dan 12 jaar.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, na betaling ontvang je
de drank -en eetbonnen voor de verschillende stopplaatsen
en een brochure met de routebeschrijving. Inschrijven kan
vanaf maandag 22 mei tot vrijdag 7 juli of zolang de maximum capaciteit niet bereikt werd.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij Toerisme Rupelstreek in De Schorre, of op het telefoonnummer
03 880 76 25 of via mail naar info@toerismerupelstreek.be

Overige diensten
Buitenschoolse Kinderopvang ’t Merelhofke		
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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‘Heymissen shopt’
zomeractie middenstandsraad
Maak een originele, grappige, creatieve of zelfs totaal foute foto met een ‘Heymissen Shopt’ winkeltas.
Neem de winkeltas mee op kamp, vakantie of trek er
op uit in onze eigen gemeente. In september beloont de middenstandsraad de 4 beste inzendingen
met een Hemiksem-bon ter waarde van 25 euro!
Bezorg hen een leuke, originele of knappe foto waarop
jij, je hele familie of groep vrienden poseert met de
winkelzak ‘Ik winkel in Hemiksem’. Laat je inspiratie de
vrije loop en poseer op een onverwachte locatie of op
een speciaal moment met de herkenbare winkelzak! De
leukste foto van elke maand wordt in september door de
middenstandsraad beloond met een Hemiksem-bon van
25 euro.
Stuur jouw foto op naar middenstandsraad.hemiksem@
gmail.com of post hem rechtstreeks op de Facebook-pagina www.facebook.com/middenstandsraad.hemiksem
Nog geen ‘Heymissen Shopt’ winkeltas? Haal er dan een
af aan het onthaal van het Administratief Centrum (SintBernardusabdij 1, 2620 Hemiksem).

Herken Hemiksem...

... en win een Hemiksembon van 25 euro!
Weet jij waar deze foto werd genomen? Stuur dan voor 25 mei 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
Jaak Smet . Weer heel wat mensen
bezorgden ons het juiste antwoord. Jaak
werd echter als winnaar uitgeloot. Hij wist
dat de detailfoto die we publiceerden de
gevel van het gebouw in de Bosstraat 19
toonde. Proficiat!

Weet jij waar deze foto
werd genomen?

