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Geniet van de zomer in Hemiksem!
Scheldeboord & Schelleakker
Funrun in Hemiksem
De waterbus: vanaf 1 juli!
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Beste Hemiksemnaar,
De zomervakantie is bijna aangebroken, boekentassen
worden aan de kant gezet, tijd om stoom af te laten! Voor
velen onder ons nadert het verlof en kunnen we genieten
van vrije tijd, de zon, fietstochten of een boek. Misschien
zoek je zuidelijk gelegen oorden op, of wil je de batterijen
weer opladen aan zee of in de Ardennen.
Weet dat je ook dit jaar aan onze politiediensten afwezigheidstoezicht voor de woning kan aanvragen. Maak je hiervan graag
gebruik? Neem dan contact op met het wijkteam van de politie.
Ook thuisblijvers hoeven zich niet te vervelen. In Hemiksem en
de Rupelstreek voorzien Toerisme Rupelstreek en Ivebic verschillende activiteiten.
Daarnaast staan ook de animatoren van de buitenschoolse kinderopvang het Merelhofke, de sportkampen en speelpleinwerking te popelen om de jongeren op te vangen om hen een geweldige zomer te laten beleven.
Vorig jaar tijdens de Tall Ship Races deden we al een aantal testvaarten. Vanaf 1 juli 2017 zal de waterbus echter dagelijks op regelmatige basis uitvaren en dit tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen. Gezien de ‘knip’ aan de Leien is deze extra
vervoersverbinding meer dan welkom. Onze gemeentediensten
legden ondertussen extra parkeerplaatsen aan in de Callebeekstraat. Meer info over de frequentie en tijdstippen van afvaart of
de prijzen vind je -van zodra deze bekend zijn-op onze gemeentelijke website.
Zijn jullie ook tevreden over de ‘opfleuring’ van onze gemeente?
Op de as Hoboken-Schelle en aan de Gemeenteplaats hangen
mooie bloemenmanden aan de verlichtingspalen. Aan de grensovergangen plaatsten we enkele grote bloemenzuilen.
Ondertussen denken we al aan de kerstperiode en bekijken we
hoe we onze gemeente in een gezellige kerstsfeer kunnen onderdompelen.
De afwerking van school de Regenboog laat nog even op zich
wachten, we hadden deze graag officieel geopend op 1 september 2017. Helaas heeft de aannemer nog een aantal zaken af te
werken. Maar, uitstel is geen afstel! In het najaar volgt de officiële opening.
Ik wens jullie allen een deugddoende en zonovergoten periode!
Maak vooral tijd voor de kleine dingen in het leven die jou en ons
allen gelukkig maken.
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Prikbord
Stem op jouw favoriete slogan!
In de vorige editie van Hallo Hemiksem deden we
een oproep: wat moet de nieuwe slogan worden
van de gemeente Hemiksem?
We kregen 28 suggesties toegestuurd en daarvan
selecteerden we er 3. Nu is de keuze opnieuw aan
jullie, de inwoners van Hemiksem. Stem op jouw
favoriete slogan door het online formulier in te
vullen (de link vind je in het bijhorende nieuwsbericht op www.hemiksem.be) of door volgend
strookje in te vullen en binnen te brengen bij één
van onze medewerkers aan het onthaal van het
AC.
Naam:
……………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………
Ik kies voor volgende slogan:

o Hemiksem heeft het!
o Hemiksem, dorp in beweging
o Helemaal Hemiksem

Permanent labelen fietsen
Tijdens de maand mei kon je elke dinsdag in het
Administratief Centrum terecht om je fiets te laten
labelen. De interesse was duidelijk groot! Daarom
zorgt de gemeente er voor dat je vanaf nu tijdens
de openingsuren steeds aan het onthaal terecht
kan om je fiets te laten labelen. Elke dag van de
week.
Kom je een identiteitsbewijs ophalen? Neem de
fiets en laat hem labelen. Gestolen fietsen die teruggevonden worden kunnen op die manier weer
aan de eigenaar worden bezorgd.
Kreeg jouw zoon of dochter onlangs een nieuwe
fiets? Of fiets je zelf rond met een (nog) niet gelabelde fiets? Laat hem dan gratis labelen! Een
gelabelde fiets wordt minder snel gestolen en bij
het terugvinden van de eigenaar van een gestolen
fiets, is het een zeer handig hulpmiddel.
Wie zijn of haar (nieuwe) fiets dus graag laat labelen kan zich tijdens de openingsuren steeds
aanmelden bij onze medewerkers aan het onthaal.
Meer info: in de bib, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be

Groenonderhoud tijdens zomermaanden
‘Zonder is gezonder’, als gemeente Hemiksem handelen we al enkele jaren volgens dit motto. Onkruid
bestrijden we immers zonder het gebruik van voor
mens en milieu schadelijke pesticiden!
Het gevolg is dat de strijd tegen onkruid grotendeels
handmatig gebeurt en bijgevolg erg tijdrovend is.
Om het onkruid de baas te blijven schakelen we bij
de groendienst tijdens de zomermaanden daarom
extra jobstudenten in.

Test elektronische sirenes
Op donderdag 6 juli tussen 11.45 u. en 13.15 u.
worden de elektronische sirenes in onze gemeente getest.
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.

De waterbus verbindt vanaf 1 juli
Hemiksem met Antwerpen
Op 1 juli vaart de waterbus vanuit Hemiksem voor het eerst af richting Antwerpen! Nadat er vorig jaar naar
aanleiding van ‘the Tall Ships Races’ een tijdelijke verbinding was, start nu een permanente lijn via het water!
Filevrij naar Antwerpen? Het kan!
In de loop van de maand mei werd de uitbating van de waterbus door de Haven van Antwerpen gegund aan de operationele partner. Sindsdien wordt er koortsachtig gewerkt
om alles klaar te krijgen voor het feestelijke startweekend
op 1 en 2 juli.
De waterbus zal vanuit Hemiksem -via een tussenstop in
Kruibeke- naar het Antwerpse Steenplein (ponton Van Dijck)
varen. Het traject zal later verder uitbreiden naar andere
stopplaatsen, o.a. richting de Antwerpse haven.
De maand juli wordt beschouwd als een proefperiode met
vooral aandacht voor recreatief gebruik door fietsers, dagtoeristen en mensen die de waterbus willen ontdekken. De
vaaruren kunnen tijdens of na deze maand nog wijzigen. De
operationele partner wil eerst alle facetten ontdekken en
daarom is de testmaand een noodzaak. Wie in juli aan boord

gaat wordt daarom een echte testpiloot.
Vanaf 1 augustus zal de waterbus als volwaardig vervoersalternatief door het leven gaan, ook gericht op woon-werkverkeer. Er zal dan elk uur een afvaart zijn die je filevrij naar
Antwerpen brengt. Je fiets kan bovendien mee aan boord!

Openingsweekend
Stap tijdens het feestelijke openingsweekend gratis
mee aan boord van de waterbus. Op 1 juli tussen 9 en
22 uur en op 2 juli tussen 9 en 18 uur. Je plekje reserveren doe je op www.dewaterbus.be. Hier vind je ook alle
beschikbare info omtrent de waterbus.
Tijdens het openingsweekend gaat er aan het Steenplein een groot ‘waterbus-feest’ door! Eten, drinken en
leuke animatie zijn voorzien!

“Per treinstel coaten wij zo’n 1100 tot
1200 onderdelen.”
Van Os-Duracoat bezorgt oude treinstellen een nieuwe look
De firma Van Os-Duracoat zit -net voorbij de monumentale Armenpoort- verscholen tussen het groen van de abdij en de Schelde aan de Nijverheidsstraat 34. Hallo Hemiksem sprak af met Raf Van Os, gedelegeerd bestuurder
van het bedrijf dat reeds sinds 1968 bestaat en zich in 1984 in Hemiksem vestigde.

Werkploeg
Sinds 2009 moderniseert spoorwegmaatschappij NMBS
de MS80 en vervolgseries (break). Dit zijn treinstellen die
tussen 1981 en 1985 door de NMBS in dienst werden
genomen. Hier duikt Van Os-Duracoat uit Hemiksem in het
verhaal op. Verschillende metalen stukken uit het interieur
van de treinstellen worden sinds 2012 immers in Hemiksem, aan de boorden van de Schelde, van een nieuwe laag
verf voorzien. Dat gebeurt door het aanbrengen van een laag
‘poedercoating’, samen met het plastificeren van metalen de
‘core business’ van Van Os-Duracoat.

staan we ook sterk in het plastificeren van metalen. Zo worden bijvoorbeeld alle buizen van de Vlaamse drinkwaterstations bij ons duurzaam tegen corrosie beschermd.”

Sterke lokale verankering
“Bij Van Os-Duracoat werken zo’n 22 mensen. Heel wat
medewerkers komen uit Hemiksem of onmiddellijke omgeving. Daardoor zijn we sterk lokaal verankerd”, geeft Raf
Van Os mee. “Wij zijn overigens steeds op zoek naar goede
coatingspuiters, mensen met interesse mogen zich dus altijd
aanmelden of hun gegevens aan ons bezorgen”, aldus Raf.

“Poedercoatings zijn milieuvriendelijk en leveren minder afval op”, legt Raf Van Os uit. “Natlakken gebeurt doorgaans
met solventen en houdt daardoor milieu- en gezondheidsrisico’s in en het veroorzaakt ook een typische en sterke
geur.” Poedercoaten daarentegen is een droog en solventvrij proces. Het overtollig poeder kan bovendien opnieuw
gerecupereerd worden.

VIBH

“Deze opdracht voor de NMBS voeren we sinds 2012 uit.
Het gaat in totaal om 119 treinstellen die een modern
uitzicht krijgen. In Mechelen worden de treinstellen eerst
ontmanteld. De stukken vertrekken vervolgens richting het
Limburgse Heusden-Zolder om te ontlakken, dit wil zeggen dat de bestaande verflaag wordt verwijderd. Nadien
verhuizen de metalen onderdelen naar Hemiksem waar
wij met Van Os-Duracoat het hele coatingproces uitvoeren.
Wanneer de stukken hier opnieuw vertrekken beginnen ze
dus eigenlijk aan hun tweede leven. Behalve poedercoaten

Van Os-Duracoat is net als verschillende andere Hemiksemse bedrijven lid van de Vereniging van Industriële
Bedrijven Hemiksem (VIBH). De VIBH zag ruim 25 jaar
geleden het levenslicht. Afgevaardigden van de bedrijven zitten geregeld met
elkaar samen. Ze lanceerden
ook een eigen website www.
jobsinhemiksem.be waar je
steeds terecht kan voor de
openstaande vacatures. Wie
interesse heeft om dicht bij
huis in een industrieel bedrijf te werken neemt best
regelmatig eens een kijkje!

Van verlaten industriezone tot recreatie- en
woonzone
Transformatie Scheldeboord & Schelleakker
De afgelopen jaren onderging de zone aan de oevers van de Schelde al een grondige gedaanteverwisseling. De
eerste appartementsblokken van Hemixveer verrezen, net zoals park Den Akker, 6 hectare groot. Maar ook de
zone aan de Schelleakker zal de komende jaren worden opgewaardeerd.

Lange weg afgelegd
In 2009 presenteerde de gemeente het ontwerpplan ‘ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Scheldeboord’. Dat was hoognodig want de zone waarop dit RUP betrekking heeft was publiek ontoegankelijk wegens de historische vervuiling. Naast
de industriële activiteiten bevond zich op deze plek immers
ook lange tijd een industrieel en huishoudelijk stort.
Een grondige sanering drong zich bijgevolg op. Na deze sanering volgde de aanleg van de parkzone. Op zondag 19 juni
2016 openden we officieel het park Den Akker, een ecologisch park waar je tot rust kan komen in de natuur. Langs de
Schelde startte na de sanering ook de bouw van een aantal
appartementsblokken behorend tot het project ‘Hemixveer’.
Hiervan werden ondertussen 2 blokken volledig in gebruik
genomen. Dit woonproject kreeg in het RUP de toepasselijke
naam ‘wonen aan het water’ mee.

Zicht op de Bekaert-site vanuit park den Akker in 2016...

Langs de Schelleakker, aan de achterzijde van park Den Akker, voorziet het RUP plaats voor ‘wonen aan het groen’. Dit is
de laatste fase van het project dat nu stilaan ten uitvoer zal
worden gebracht. Het park zal ook vanuit de Heuvelstraat
zichtbaar zijn. Dit wordt mogelijk door het voorzien van 3
zogenaamde ‘groene vingers’ die in het verlengde van de
Oxfordstraat, Akkerstraat en Advocaatstraat door zullen lopen van de Heuvelstraat tot aan park Den Akker.
Alle straten in de buurt van de Schelleakker worden ingekleurd als woonerf. Er zullen 43 woningen van het bescheiden type worden gebouwd samen met 33 appartementen. Er
worden 35 publieke parkeerplaatsen voorzien langsheen de
Schelleakker. Door al deze maatregelen wil de gemeente de
buurt opwaarderen en een groener uitzicht geven.

en in 2017.

Infoavond
In het najaar volgt nog een infoavond over deze laatste
fase van het RUP Scheldeboord voornamelijk gericht op
de parkeermogelijkheden en aanleg van de nieuwe wegen.
Een precieze datum is nog niet bekend maar van zodra we
meer weten lees je het via de gemeentelijke communicatiekanalen!

Bekaert-site
Ook de aangrenzende Bekaert-site evolueert sinds 2016
volop. Deze voormalige industriezone van 25 hectare groot

zal transformeren tot een groene woonzone. Er wordt naast
bewoning ook hier een park voorzien van minimum 8 hectare.

Oproep: bedenk mee nieuwe
straatnamen!
Tijdens de herinrichting van de omgeving van de Schelleakker zullen er ook 4 nieuwe straten worden aangelegd. We doen graag beroep op jullie creativiteit om voor
elk van deze 4 straten een passende naam te bedenken!
Geef je suggesties door via e-mail: sven@hemiksem.be
of telefonisch via het nummer 03 288 26 63.

Straten
Bebouwing
Groene vingers

Plan en luchtfoto:
Polo. Architects

Bibliotheek

Verrassingen in je valies
Voor leerkrachten die tijdens het schooljaar weinig tijd
hebben om te lezen, organiseert de bib voor de 2de keer
‘Verrassingen in je valies’.
Wil je tijdens de zomervakantie de pareltjes uit de jeugdliteratuur (her)ontdekken? Probeer 5 verrassende jeugdboeken uitgekozen door het bibliotheekpersoneel. Je mag
zelf de leeftijdsgroep aangeven. Bij elk boek is een recensie
voorzien. Zo kan je jouw oordeel toetsen aan dat van andere
volwassen kinderboekenlezers. In ruil vragen we om een zomerse foto te nemen (op reis, in de tuin, aan zee,… ) van je
favoriete boek uit het pakket.

In september zorgt de bib voor een boekenstand met de favoriete leesboeken. Misschien willen je leerlingen je boek
dan ook uitproberen? Vraag je pakket vooraf aan via de infobalie, mail of telefoon.

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

Zomerspaaractie 2017 in de bib
Om het lezen bij kinderen aan te moedigen organiseren de bibliotheken van de Rupelstreek ook deze zomer een spaaractie. Kinderen kunnen in elke bib in de
Rupelstreek hun spaarkaart halen. Voor de gelezen
boeken krijgen ze stempels.
De spaarkaart is in elke Rupelbib geldig! Wanneer de kaart
vol is krijgen de kinderen een verrassing. Uit alle ingeleverde
kaarten loten wij na afloop van de actie enkele gelukkigen.
Voor hen is er een “zomerse” prijs weggelegd. Voor de beste
lezer is er de aanmoedigingsprijs!

Praktisch
Waar? bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: van 1 juli tot en met 31 augustus
Binnenbrengen spaarkaarten: tot en met zaterdag 9
september.
Toegang en deelname: gratis
Info: in de bib: 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.
be of bij de cultuurdienst: 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be

Schorremorrie: een supertoffe afsluiter van de
zomervakantie

Tijdens Schorremorrie sluiten we de zomervakantie
spetterend af met meer dan 40 activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Obstakelbanen, trampolines,
zweefmolens, gocarts, ponyritjes en yuha-beestjes zorgen voor een onvergetelijke dag!

Ga aan de slag in leuke workshops zoals “een superheldenmasker maken”, “jojo’s versieren”, “knotsgekke brillen in elkaar
knutselen” of laat een gek sprookjeskapsel maken in je haar.
Je kan ook met het hele gezin minigolf spelen of gezellig waterfietsen. Voor de allerkleinsten is er o.a. een ballenbad, een
springkasteel en kleuterkriebeldroom. Ook De Steiger Boom,
CC Aartselaar en IveBiC Hemiksem-Schelle zijn van de partij!
Tip: wie met de fiets komt, krijgt een leuk cadeautje!

Praktisch
Datum: zondag 27 augustus 2017
Locatie: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre,
Schommelei 1, 2850 Boom
Tijdstip: van 13 tot 18 uur
Toegang VVK: € 5 / gratis (t.e.m. 3 jaar) – VVK binnenkort via www.deschorre.be
Toegang kassa: € 7 / gratis (t.e.m. 3 jaar)
Korting: 1 euro voor leden van Prova, Gezinsbond, Natuurpunt en Grabbelpas (breng zeker je lidkaart mee)
Parking: 3 euro
Info & organisatie De Schorre i.s.m. tal van partners, 03
880 76 00, onthaal@deschorre.be

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

Nieuwe huurders!
Na een eerder pover broedseizoen in 2016 lijkt de huiszwaluw de nestkasten aan de gebouwen van Jacobs
Beton in Hemiksem dit jaar toch gevonden te hebben!
Waar vroeger een grote kolonie huiszwaluwen huisde (46
nesten in 2013), werden door Natuurpunt na het afbreken
van een bouwvallig pand in 2014 zo’n 20-tal nestkasten geplaatst aan het naburig gebouw van de betoncentrale van
Jacobs in de Herbekestraat.
“Aanvankelijk hadden de huiszwaluwen geen interesse en
kende het project weinig succes met slechts enkele, meestal
zelfgemaakte nesten”, vertelt Peter Hofman van de vogelwerkgroep Rupel. “Toen ik eind mei op controle ging, zag ik
echter meteen meerdere huiszwaluwen af en aan vliegen...
en inderdaad: er zijn nieuwe huurders in de nestkasten! Na
een grondige inspectie stond de teller op 11 bezette nestkasten en 1 eigen bouwsel. 12 broedparen dus die deze
zomer zullen proberen om hun jongen groot te brengen.
Opmerkelijk is dat alle bezette nestplaatsen aan het hoofdgebouw hangen en op het zuiden zijn gericht. De nestkasten
aan de straatkant (noorden) werden niet ingenomen. Ook
bijzonder is dat van de 13 geplaatste nestkasten aan deze
zuidkant er niet minder dan 11 bezet zijn”, aldus Peter.
“Zijn onze huiszwaluwen een beetje lui geworden of was
er gewoon weinig bouwmateriaal (slijk) in de omgeving?
Of vinden ze ons aanbod gewoonweg goed? Wat indien we
meer nestkasten aan de zuidkant hadden gehangen?”, vraagt
Peter zich luidop af.

“Nu maar hopen dat de weergoden de komende weken een
beetje mee wil werken zodat het broeden een succes wordt
en de kolonie volgend jaar nog kan uitbreiden”, kijkt Peter
hoopvol vooruit.

Start & Run september
De eerste sessie van ‘start & run’ zit er net op, maar voor wie de sessie gemist zou hebben: geen nood. Dit najaar,
vanaf 11 september, start onze tweede lessenreeks. Gedurende 10 weken werk je in groep aan je conditie om zo
op het einde van de reeks 5 km aan één stuk te kunnen lopen.
Op maandag en woensdag om 20 uur kan je telkens genieten van een begeleide loopsessie en één keer per week ga je
individueel lopen. Deze lessenreeks richt zich op de beginnende loper.

Praktisch
• Waar en wanneer: maandag (Schelle) en woensdag
(Hemiksem) vanaf 11 september telkens om 20 uur.
• Afspreekpunten: Sportcomplex Scherpenstein,
Parklaan Schelle (maandag), kleedkamers tennisterreinen, Nieuwe Dreef Hemiksem (woensdag)
• Inschrijven: vanaf 1 juli
• Prijs: € 10

Hemiksem Funrun
Zoals voorgaande jaren (‘spring van de abdij’ en ‘lasershoot’) gingen de vrijetijdsdienst en de jeugdraad op
zoek naar een leuke en originele activiteit. Op vrijdag
18 augustus rollen zij een enorme hindernissenbaan uit.
Tussen 15.00 u. en 17.30 u. zijn de jongste inwoners (tot 14
jaar) van onze gemeente welkom. Tussen 18.00 u. en 20.00
u. staat de hindernissenbaan (van wel meer dan 50 meter!)
open voor iedereen. Na deze opwarming kan je het tussen
20.00 u. en 21.00 u. tegen elkaar opnemen. De winnaars worden op het einde van de avond beloond.
Wie uitgeput is van de race kan aan de bar terecht voor een
drankje of hapje. Vrijwilligers van een Hemiksemse vereniging mogen zich sowieso aan een traktatie verwachten. Ook
toeschouwers en supporters zijn hier uiteraard van harte
welkom.
Ben je vrijwilliger in Hemiksem? Schrijf je dan, via je vereniging, in bij karolien@hemiksem.be.

Praktisch
vrijdag 18 augustus 2017 - van 15.00 u. tot 17.30 u.
voor -14 jarigen - van 18.00 u. tot 20.00 u. voor iedereen - van 20.00 u. tot 21.00 u. wedstrijd
evenementenweide voor de abdij van Hemiksem

Goed nieuws voor skaters!
Tijdens de maanden juli en augustus verschijnt er opnieuw een pop-up miniramp aan het sportcentrum. Tijd dus
om je skills uit de kast te halen! Een miniramp is ideaal voor tricks van de ervaren skaters, maar ook voor startende
skaters, steppers en rollerskaters is de miniramp een uitstekende oefenbasis.
Check ook zeker onze lummelhoek! Dit is een permanente,
overdekte plek waar je samen met je vrienden kan rondhangen. Deze lummelhoek is niet enkel een plek om rond
te hangen, het is ook een echt graffitikunstwerk van de hand
van de graffiti artiest SMOK. Deze skate- en hangplaats is
dus ‘the place to be’ tijdens de zomermaanden!
Voor de skaters hebben we nog meer goed nieuws! In oktober zal aan het sportcentrum een permanent skatepark
gebouwd worden. In het skatepark zullen zowel ‘streetskateelementen’ als een ‘bowl’ ingewerkt worden in hoogwaardig beton. Zowel de beginnende als de geoefende boarders,

steppers, inlineskaters en BMX’ers zullen zich er thuis voelen.
We gingen voor het ontwerp van het skatepark dan ook ten
rade bij echte experts: de lokale skaters zelf. Ook in de
verdere uitwerking van het skatepark zullen we de lokale
‘skatecrew’ nauw blijven betrekken.
Hou tijdens de zomermaanden de Facebook-pagina van de
vrijetijdsdienst in de gaten voor meer info en updates rond
de skate en hangplaats. Fijne zomervakantie!

www.facebook.com/vrijetijdsdiensthemiksem

Reservaties feestzaal en foyer Depot Deluxe 2018
De reservaties voor de feestzaal en foyer van Depot
Deluxe voor het jaar 2018 gaan van start op 1 juli
2017. Tot en met 15 september kan je via het online
reservatiesysteem de gewenste data aanvragen.
Pas na 15 september en na goedkeuring door het college
van burgemeester en schepenen worden de aanvragen omgezet in reservaties. Bij dubbele aanvragen wordt in overleg
op zoek gegaan naar een andere vrije datum. Sowieso wordt

bij de goedkeuring rekening gehouden met de vooropgestelde criteria (terug te vinden in het reglement).
Op volgende link tref je het online reservatiesysteem aan:
www.reservaties.hemiksem.be

Voor vragen kan je steeds terecht bij de vrijetijdsdienst: karolien@hemiksem.be of 03 288 26 91.

Terugblik
De gemeentelijke onderhoudsdienst
neemt de (bak)fiets!
De voorbije jaren kregen verschillende poetsdames
een elektrische fiets ter beschikking om zich binnen
de gemeente te verplaatsen. Ondertussen leverde
het fietsassemblagebedrijf van IMSIR ook een aantal elektrische bakfietsen waardoor de onderhoudsdienst nog beter uitgerust is voor wanneer ze zwaar
beladen op weg zijn naar 1 van de gemeentelijke
gebouwen of scholen.
Zo werken we als gemeente actief mee aan minder
verkeersdrukte en minder fijn stof en daar heeft iedereen baat bij!

Start & Run
Naar jaarlijkse gewoonte kwamen weer heel wat enthousiaste lopers zich gedurende 10 weken uit de
naad werken om het doel -5km aan één stuk lopente bereiken. Onder de prima begeleiding van Ilke
en Ilya werden de lopers elke week uitgedaagd. We
hopen dat jullie deze gewoonte zelfstandig verder
blijven zetten. Alvast een dikke proficiat met jullie
resultaat!

Sportsnoepdag
Op dinsdag 16 mei ging de derde editie van de
sportsnoepdag door in Depot Deluxe en in en rond
de sporthal. Deze sportdag wordt georganiseerd
door de vrijetijdsdienst voor de vierde leerjaren van
de scholen in Hemiksem. Dankzij de medewerking
van lokale sportclubs FC Oxford, Judoschool FudjiYama, Hellvoc, Turnkring SJB, Dance Duplex en TTK
Hemix konden de leerlingen een hele dag lang proeven van verschillende sporten. Ultieme doel is het
sporten bij jongeren te promoten.

Terugblik
Stephanie Van Camp 100 jaar!
Net voor het ter perse gaan van de vorige editie van
Hallo Hemiksem, op donderdag 6 april, was er nog
een groot feest in woonzorgcentrum Hoghe Cluyse.
Stephanie Van Camp werd die dag immers 100 jaar!
Stephanie werd geboren in Hemiksem en maakt 100
jaar later deel uit van een viergeslacht! Haar dochter Gilberte heeft een dochter Nicole – het enige
kleinkind van Stephanie – die op haar beurt ook een
dochter Evelien heeft. Naast Evelien heeft Stephanie
nog een achterkleinkind met name Wouter. Nog eens
van harte proficiat Stephanie!

Martha & Eduard 65 jaar gehuwd!
Ook op woensdag 12 april was het feest in het woonzorgcentrum! Martha Serneels en Eduard Van Puyvelde
vierden er hun 65-jarig huwelijksjubileum in aanwezigheid van familie, vrienden en medebewoners. Op die
manier deden ze het feest van 12 april 1952 nog eens
dunnetjes over. Nogmaals een dikke proficiat aan het
verliefde koppel!

Tweede editie ‘Groendag’
Op 20 mei ging in de buurt van de Parklaan de ‘Groendag ‘door. De wijk telt zo’n 320 woningen waarvan een
deel verhuurd worden door sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Sommige mensen hebben
onvoldoende financiële middelen om onderhoudsmateriaal voor de tuin aan te kopen. Ook voor het ontlenen van materiaal ontbreekt het vaak aan een netwerk.
Daarom leverde de gemeente die dag materiaal zoals
kruiwagens, gras- of bosmaaiers die je als bewoner kon
ontlenen.
Er was ook de mogelijkheid om beroep te doen op de
hulp van 13 lokale vrijwilligers die -samen met Samenlevingsopbouw, de gemeente, het OCMW en De
Ideale Woning- de Groendag organiseren. 8 mensen
die niet goed te been zijn maakten hiervan gebruik. De
155 bloemen en 50 bloembakken die werden verkocht,
helpen vandaag om de buurt mee op te fleuren. Ook de
kinderactiviteit was een succes en als afsluiter van de
succesvolle dag volgde een gezellige drink.
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Er is slechts één ophaalpunt aan het containerpark
(G. Gilliotstraat 50) waar het KGA aangeboden kan
worden.

dus enkel op de hierboven vermelde dagen aangeboden worden aan
het containerpark!

De ophaling gebeurt één keer per maand, afwisselend op een vrijdag of een zaterdag. Opgelet KGA kan

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

Sluitingsdagen
Administratief Centrum
& magazijn
- maandag 10 juli 2017
- dinsdag 11 juli 2017
- vrijdag 21 juli 2017
- maandag 14 augustus 2017
- dinsdag 15 augustus 2017

Recyclagepark

Zwembad

- dinsdag 11 juli 2017
- vrijdag 21 juli 2017
- dinsdag 15 augustus

- dinsdag 11 juli 2017
- vrijdag 21 juli 2017
- maandag 14 augustus 2017
- dinsdag 15 augustus 2017

Bibliotheek

BKO ‘t Merelhofke

- dinsdag 11 juli 2017
- vrijdag 21 juli 2017
- dinsdag 15 augustus 2017

- van 17 t.e.m. 21 juli
- maandag 14 augustus 2017
- dinsdag 15 augustus 2017
- van 28 t.e.m. 31 augustus

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

Gratis bouwadvies door
architecten Kamp C
Start je met bouwplannen of heb je al plannen (op papier)? Vraag dan een tweede opinie. De architecten van
Kamp C screenen gratis je bouwplannen op duurzaamheid en geven je nuttige tips mee.
Is je toekomstige woning wel zo energiezuinig? Zijn er
geen interessante toepassingen over het hoofd gezien? Is
je woning conform de nieuwe wetgeving die er aankomt?
Je krijgt een uur advies op maat over je nieuwbouw of
verbouwing.
Dit gratis advies is erg nuttig voor jou als (ver)bouwer want Kamp C is een neutrale overheidsinstantie. Meer info over Kamp C vind je op de website
www.kampc.be.
Het eerste gratis advies in onze gemeente vindt plaats
op maandag 7 augustus 2017 tussen 13 en 17 u. in het
administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. Past deze datum niet maar wens je nog wel gratis advies dicht bij huis in één van de samenwerkende
gemeenten? Dan kan je terecht bij volgende gemeenten
op de bijhorende data.

Dit zijn de bouwadviesdagen tot het einde
van het jaar:
Boom: 3 juli 				
Rumst: 2 oktober
Hemiksem: 7 augustus 			
Schelle: 6 november
Niel: 4 september 			
Zwijndrecht: 4 december
Inschrijven is verplicht!
Maak een afspraak via
Johnny.claes@hemiksem.be
of op 03 288 26 70.

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

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

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Een grote brand, overstroming of stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou
graag snel kunnen verwittigen. Naast onze eigen kanalen zoals de website, nieuwsbrief, Facebook, Twitter en
Instagram , kan onze gemeente vanaf nu ook gebruik maken van BE-Alert. Een nieuw systeem dat je meteen op
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid
jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht
uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact
heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige
aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand).
Officiële, correcte informatie, direct van de bron.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een
sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of
een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een
groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

je jezelf vooraf inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende
adressen en verschillende telefoonnummers registreren.
Je woont in Hemiksem en werkt in Antwerpen? Registreer
dan beide adressen en je blijft steeds op de hoogte!
Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem
is uniek in België. Zo kan je verwittigd worden wanneer
je een dagje aan zee bent, of een uitstap maakt naar de
dierentuin of cinema.

Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.
be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Schrijf je vandaag nog -volledig gratis- in!

Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van
Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis
van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat

Herken Hemiksem...

... en win een Hemiksembon van 25 euro!
Weet jij waar deze foto werd genomen? Stuur dan voor 25 juli 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 van de vorige fotowedstrijd werd Jürgen Goethals.
Hij herkende -net als verschillende andere deelnemers- de
bankjes van het parkje aan de Callebeekstraat.

Weet jij waar deze foto
werd genomen?

