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Beste Hemiksemnaar,
Het winteruur is ingezet en de avonden worden weer
extra lang. Na een vrij mooi najaar breken de donkere
maanden aan en doet de herfst volop haar intrede.
November is de maand waarin we traditioneel onze overledenen herdenken. Dit gebeurt op 1 en 2 november maar
ook op 11 november wanneer we de gesneuvelden van de
wereldoorlogen herdenken. We nodigen alle inwoners uit
om deze herdenking mee te maken. Verder in dit nummer
lees je meer info.
Net voor de kerstvakantie op vrijdag 15 en zaterdag 16
december volgt de plechtige inhuldiging van de
vernieuwde gemeentelijke basisschool De Regenboog aan de
Provinciale steenweg. Hiermee komt een einde aan de
grootschalige renovatie - en nieuwbouwwerken. Een
moeilijke periode voor de leerlingen, leerkrachten en
directie laten we dan achter ons. We danken hen allen voor
hun creativiteit, geduld en begrip.
Tijdens de gemeenteraad van oktober namen de gemeenteraadsleden kennis van het inrichtingsplan dorp. Van
zodra de noodzakelijke rioleringswerken in Kerkeneinde
en Assestraat achter de rug zijn, zullen we ook deze
plannen ten uitvoer kunnen brengen. Alvast iets waar we
graag naar uitkijken!
In de voorbije lente- en zomermaanden hebben we kunnen
genieten van een aantal bloemenmanden aan openbare
verlichtingspalen op de verbindingsweg Hoboken - Schelle
en in de buurt van de Gemeenteplaats. We bereiden ons
stilaan voor op de eindejaarsperiode en zullen ook dan
onze gemeente aankleden door het plaatsen van extra
feestverlichting op de hoofdverbindingswegen en
Gemeenteplaats.
In november ontvangen we traditioneel onze lokale
sportkampioenen. Dit jaar belooft een bijzondere editie
te worden. We ontvangen vanuit onze gemeente alvast 3
Belgische kampioenen en een Europees kampioen!

Uw burgemeester
Luc Bouckaert
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Prikbord
Wachtlijsten voor cursussen
‘beginternet’, tablet, Ipad, internetbankieren en routeplanning
De bib legt wachtlijsten aan voor een aantal cursussen: allereerste ervaringen met de computer
(beginternet), tablet, IPad, internetbankieren en
routeplanning.
Heb je belangstelling om in de toekomst deel te
nemen aan één of meer van deze cursussen, geef
je gegevens dan door aan de balie van de bib. Als
er voldoende belangstelling is, probeert de bib
een cursus te organiseren.
Vereiste voorkennis bij beginternet: geen. Voor de
andere cursussen: een klein beetje met pc kunnen
werken.
Locatie:
Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Inschrijvingen:
bibliotheekbalie@ivebic.be - 03 288 27 40 cultuur@ivebic.be

Hartveilig Hemiksem
Sinds 2015 mag Hemiksem uitpakken met de titel
van ‘Hartveilige gemeente’. Het Rode Kruis Vlaanderen geeft deze titel aan steden en gemeenten
die zich inspannen om de overlevingskans bij een
hartstilstand te vergroten.
De overlevingskans vergroten kan door het geven
van opleidingen rond eerste hulp en reanimatie
in combinatie met het plaatsen van defibrillatoren
op bepaalde plaatsen in de gemeente.
Na 2 jaar kan je de titel verlengen door o.a. de cursus te herhalen en zo de handelingen op te frissen.
Dat gebeurde nu waardoor Hemiksem ook de komende twee jaar verder door het leven kan gaan
als Hartveilige gemeente. Net als het SAVE-label
zie je het hartveilig label meteen als je de hal van
het Administratief Centrum binnen wandelt.
Meer weten?
Neem dan een kijkje op www.hartveilig.rodekruis.be.

Huiswerkbegeleiding
De vrijetijdsdienst en het Buurthuis zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kinderen van de lagere school,
samen met hun ouders, willen ondersteunen bij het maken van hun huiswerk.
De huiswerkondersteuning kan plaatsvinden bij het gezin thuis of op een andere locatie (de vrijwilliger kan hierin
een keuze maken wat hij/zij wil doen). Als vrijwilliger geef je een uurtje per week huiswerkondersteuning, het moment waarop wordt samen met de vrijwilliger en het gezin gekozen.
Heb je interesse of meer vragen? Neem contact op met Leentje De Maeyer, leentje@hemiksem.be of 0497 41 44 19.

Bestel tijdig je kalender 2018!
Afgelopen jaren bezorgden we al onze inwoners een jaarkalender
in de brievenbus. Heel wat mensen gebruiken echter geen papieren
kalender of agenda meer en dus verdwijnen veel kalenders ook ongebruikt bij het oud papier. We pakken het daarom anders aan. Wie
een kalender wil kan die nog steeds gratis thuis ontvangen. Alleen
moet je voor 12 november je kalender bestellen.
Door inwoners op voorhand een kalender te laten bestellen krijgen
we een goed zicht op de oplage die we moeten voorzien. Zo besparen
we enerzijds een deel budget want we zullen een kleinere oplage
moeten laten drukken dan voorgaande jaren. Anderzijds sparen we
ook het milieu doordat er veel minder papier verloren zal gaan.
Je kan op drie manieren een kalender bestellen. Ofwel breng je bijgevoegd formulier volledig ingevuld binnen aan het onthaal tijdens de
openingsuren van het Administratief Centrum. Op www.hemiksem.
be vind je bij het nieuws ook de link naar het online bestelformulier.
Tot slot kan je ook telefonisch bestellen via het algemeen nummer
03 288 26 20.

Ja, ik wil nog steeds een kalender
ontvangen!
Naam: ........................................................
...................................................................
...................................................................
Adres: ........................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
(Bestellen kan nog tot 12 november)

De Sint

Hij komt, hij komt…!
Ja hoor, de herfst is in het land, de dagen worden korter en kouder. Tijd dus om het binnen lekker gezellig te maken. Daarbij kijken we uiteraard ook uit naar de komst van de goedheiligman…
Zaterdag 25 november is het eindelijk weer zover! Dan komt Sinterklaas samen met zijn pieten uit Spanje aan. We verwachten hem rond
14 uur aan het veer van Hemiksem. Wij wachten jullie vanaf 13.45
u. op met muziek en entertainment zodat de Sint een warm welkom
krijgt.
Van het veer trekt de Sint met de koets naar de gemeentelijke feestzaal (Depot Deluxe) waar het feest verder gaat. Alle brave kindjes
kunnen dan een bezoekje aan de Sint brengen, mee liedjes zingen,
zich mooi laten schminken, nog gauw een tekening kleuren, de kunsten van onze ballonplooier bewonderen,… Misschien heeft de Sint
wel wat lekkers meegebracht?
Let op: de stoet is dit jaar drastisch ingekort om zo een uitgebreidere ontvangst in de feestzaal te kunnen voorzien.
Van het veer trekt de Sint langs de Scheldestraat, Scheldeakker,
Akkerstraat, Heuvelstraat en Nijverheidsstraat naar Depot Deluxe.
Vanaf 15.00 u. kan je daar in de zaal terecht.

Geef eens een streekproduct cadeau!
Op zoek naar een gepast geschenk? Waarom geen mandje gevuld met lekkere producten uit de regio
schenken ? Wat dacht je van de ovenverse koekjes zoals de Rupelsteentjes, Nielse Parels of Kleisteker? Of
verkies je liever één van de smaakvolle streekbieren?
Het gaat telkens om kwaliteitsproducten, overgoten met een
flinke portie couleur locale! Deze lekkernijen kunnen worden
aangevuld met fiets- en/of wandelkaarten maar ook met een tegoedbon voor een activiteit in de regio.
Toerisme Rupelstreek biedt een ruime keuze aan streekgebonden producten in een feestelijke verpakking en in verschillende
prijsklassen. Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden?
Contacteer ons via info@toerismerupelstreek.be

Meer info:

Toerisme Rupelstreek vzw
Schommelei 1/3, 2850 Boom, 03 880 76 25
info@toerismerupelstreek.be, www.toerismerupelstreek.be

Nieuwe start voor Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog
In april 2016 gingen de werken aan de Gemeentelijke
Basisschool De Regenboog aan de Provinciale steenweg van start. Nu, anderhalf jaar later, maakt de school
zich klaar om stapsgewijs haar intrek te nemen in de
nieuwe klassen.

Lange weg, stevige inspanning
De bouwwerken van afgelopen anderhalf jaar zijn slechts de
laatste fase van een lange weg die het gemeentebestuur in
dit dossier afgelegde. In 2008 werd reeds gestart met het opmaken van de eerste plannen voor de nieuwe school. Toen
was het al even duidelijk dat de schoolgebouwen nood hadden aan een grondige vernieuwing. In de loop van het jaar
2009 dienden we de plannen in bij de Vlaamse overheid. Zij
subsidiëren namelijk deels de bouw en renovatie van scholen.

aannemer te kunnen aanstellen. In het voorjaar van 2016
kon de firma Brebuild de werken aanvatten.

School van de 21ste eeuw
Voor die stevige investering en het lange wachten krijgen we
echter veel in de plaats. De oude vleugel achter het voormalige politiebureau werd compleet gestript en gerenoveerd. Hier
zullen heel wat kleuters vanaf dit najaar de eerste stapjes
van hun onderwijscarrière kunnen zetten. Ze doen dit in zes
nieuwe klassen met modern sanitair én een tuintje dat vanuit
elke klas toegankelijk is. Ook de directie en het secretariaat
krijgen een nieuwe werkplek in deze vleugel, aan de ingang
van het schoolterrein. De zolder van de vleugel, vroeger onbenut, werd omgetoverd tot een ruime en lichte refter.

Die subsidies zijn geen overbodige luxe, want in totaal
zal het project meer dan 4,5 miljoen euro kosten. Daarvan
neemt de Vlaamse overheid 70% voor haar rekening. Het
overige bedrag wordt door de gemeente geïnvesteerd . Een
stevige, maar broodnodige inspanning voor een kleine gemeente als Hemiksem.

Blikvanger van de nieuwe school wordt de nieuwbouw waar
de lagere school onderdak zal vinden. Een grote glazen gevel,
drie verdiepingen hoog, met een overdekte speelplaats op het
gelijkvloers. De filosofie achter dit gebouw is om zo veel mogelijk licht en openheid te creëren. Dit vind je ook terug in
de ruime gangen en klassen. Het einddoel van het ontwerp
is duidelijk: de leerlingen in de meest aangename omgeving
school laten lopen.

Na de aanvraag was het echter lang wachten op de subsidies. In 2009 kwam het project op de wachtlijst van de
Vlaamse overheid. Pas in 2014 kreeg de gemeente het verlossende bericht dat het project bovenaan de lijst was gekomen. Eigenlijk toch sneller dan verwacht want enkele gemeenten met gelijkaardige projecten haakten af omdat de
nodige financiële middelen er niet voorhanden waren.
Eind 2014 werd alles in gang gezet om zo snel mogelijk een

Verder wordt de turnzaal grondig gerenoveerd en het voormalige directielokaal omgebouwd tot lerarenkamer. Isolatie, beglazing en verwarming voldoen aan de strengste normen wat
betreft duurzaamheid en zuinigheid. Er komen zonnepanelen
op het dak en een lift maakt het hele gebouw bovendien vlot
toegankelijk voor mindervaliden. Kortom, de leerkrachten en
leerlingen van De Regenboog krijgen de school van de 21ste
eeuw die ze verdienen!

Openingsweekend GBS De Regenboog
Kom de nieuwe school zelf bezoeken op 15 & 16 december. Al dit moois voor de leerlingen en leerkrachten willen we niet
verbergen voor onze inwoners. Je kan de school dan ook komen bezoeken tijdens het openingsweekend midden december.

Vrijdag 15 december: kerstmarkt
•
•
•

Van 15.30 u. tot 19.00 u.
18.00 u.: kinderkoor
Eetstandjes, bar en kraampjes met
kunstwerkjes van de leerlingen

Zaterdag 16 december: officiële opening en
opendeurdag
•
•
•
•
•

Van 15.00 u. tot 18.00 u.
Bezoek de nieuwe gebouwen en lokalen
Doorlopend gelegenheidsoptredens van de leerlingen van de muziekacademie
Eetstandje en bar
Gratis drankjes en snacks voor alle inwoners

Dossier

Heraanleg Gemeenteplaats

Volgende fase op weg naar vernieuwde Gemeenteplaats
Exact een jaar geleden kon je het eerste ontwerp van de architecten voor een volledige heraanleg van de Gemeenteplaats in primeur komen bekijken in het voormalige gemeentehuis aan de Gemeenteplaats. Later kon
je deze plannen ook digitaal bekijken op www.hemiksem.be. Ondertussen volgde de volgende stap: de bijgestuurde plannen werden toegelicht op de gemeenteraad van 10 oktober.
Tijdens de infomomenten gedurende het najaar van 2016
kon met open geest worden gepraat en gediscussieerd
over de twee varianten van het toenmalige plan. Ook de
gemeentelijke raden en jeugdverenigingen werden betrokken. Uit overleg komen vaak de beste ideeën naar voren en
dus bundelde de gemeente enkele bijsturingen die het over
maakte aan de ontwerpers van Antea. Deze groep ontwierp
overigens ook de plannen voor het nieuw aangelegde Gemeenteplein van Niel.

Aandachtspunten
De ontwerpers kregen enkele duidelijke richtlijnen mee
voor ze aan de slag gingen om tot een eerste ontwerp te
komen. We overlopen enkele van de zaken waarmee zij rekening dienden te houden:
De uitwerking van het plan moet conform zijn met het reeds
bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorp. De architecten kregen daarnaast de opdracht mee om (verkeers)
maatregelen te verwerken die passen in een zone 30. De
nieuwe Gemeenteplaats zal immers verkeersluw zijn en momenteel geldt er op en rond de Gemeenteplaats reeds een
zone 30. Er is ook de nood aan mogelijkheden tot het plaat-

sen van de wekelijkse markt en de jaarlijkse kermis zonder
dat de straat daarvoor afgesloten moet worden. Het geheel
wordt bovendien een echt dorpscentrum dat dienst doet als
sociale ontmoetingsplaats. Waterpartijen, een speeltuintje
en petanquevelden dragen hier toe bij, net zoals de extra
terrasmogelijkheden voor de plaatselijke horeca. Het huidige aantal parkeerplaatsen moet behouden blijven en tot
slot was er de vraag om te zorgen voor een veiligere oversteekplaats voor fietsers in de Assestraat. Al deze voorwaarden en richtlijnen werden verwerkt in het plan zoals het nu
voorligt.

Uitvoering
Voor de werken effectief ingepland kunnen worden, dienen
we nog wel eerst enkele belangrijke zaken af te ronden.
Eerst moet de gemeente de subsidies verwerven om een
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Assestraat
en Kerkeneinde. Dan moeten deze rioleringswerken uitgevoerd worden waarna de Gemeenteplaats klaar is voor
een grondige ‘make-over’. Wij kijken er alvast naar uit rond
te kunnen wandelen op deze vernieuwde Gemeenteplaats.
Hopelijk jullie ook!

LEGEN
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Dodenherdenking zaterdag 11 november
Op zaterdag 11 november gaat ook dit jaar een herdenkingsviering door in de Sint-Niklaaskerk aan de
Gemeenteplaats. Het is de start van een goed gevulde
voormiddag waarin we in Hemiksem de slachtoffers,
gesneuvelden en gevangenen van beide wereldoorlogen herdenken.
Na de speciale misviering houden we halt aan het monument voor de gesneuvelden op de Gemeenteplaats. Daar
eren we de oorlogsslachtoffers in de aanwezigheid van afvaardigingen van onder meer de 3 Hemiksemse scholen, het
college van burgemeester en schepenen, bestuursleden van
de Confederatie der Vaderlandslievende Groeperingen van
Hemiksem, de vaandeldragers, brandweer, politie en Rode
Kruis. Ook een aantal muzikanten van de Harmonie zijn aanwezig om de ceremonie muzikaal op te luisteren.
In optocht gaat het dan richting de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkstraat.

Daar wordt onder meer de vlam ontstoken en is er met ‘the
Last Post’ tijd voor beklijvende muziek. De plechtigheden
worden afgesloten met een bloemenhulde door een afvaardiging van de Hemiksemse schoolkinderen.

Programma:
10.30 u.
Vredesviering opgedragen in Sint-Niklaaskerk
11.00 u.
Plechtigheid aan monument der gesneuvelden op
Gemeenteplaats
11.20 u.
Optocht naar kerkhof via Gemeenteplaats en Kerkstraat
11.30 u.
Plechtigheid aan gedenkteken op kerkhof

Sporten in Hemiksem
Het is geweldig om in Hemiksem te wonen! Buiten het
rijke verenigingsleven heb je ook verschillende mogelijkheden om op jezelf te sporten. Het sportcentrum
van Hemiksem vormt een plek waar sport, ontspanning en mensen samen komen.
Zo kan je de sporthal, tennisterreinen, het beachvolleybalterrein, het zwembad en het voetbalterrein afhuren.
Je kan ook elke dag terecht op de Finse looppiste om er

Gratis zwemfestijn in
het zwembad!
Woensdag 20 december

Op woensdagnamiddag 20 december vindt in het
zwembad van Hemiksem de volledig gratis zwembadnamiddag plaats. U komt toch ook?

Water fun!
Van 13 tot 18 uur kan iedereen zich komen uitleven op een
reuze stormbaan. Dit jaar werken we met tijdsblokken van
een uur. Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf je dan in
via lotte@hemiksem.be of 03 288 26 93. De dag zelf kan
je ook terecht voor de tijdsblokken waar nog plaats vrij is.

op een aangename manier te komen joggen of je kan je
binnenkort zelf uitleven in het spiksplinternieuwe skatepark.
Geen zin om na je werk nog te haasten naar de meest
gesofisticeerde fitness in de buurt? Geniet dan in Hemiksem van alle fitnessvoordelen, maar dan in openlucht!
De fit-o-meter is geschikt voor zowel de recreatieve als
de competitievere sporter met eenvoudige oefeningen,
kortom: “back to basics”.

Gratis sport voor
55-plussers: Fitplus
Vanaf 11 januari

Vanaf januari organiseert de vrijetijdsdienst een
10-lessenreeks “fitplus”. Fitplus is een low inpact
work-out waarbij dans, stabiliteit en verbetering van
spierkracht aan bod komen.
Deze les is gericht op 55-plussers die graag actief blijven.
De workout helpt om in het dagelijks leven actief te blijven.
Inschrijven kan per mail naar lotte@hemiksem.be of telefonisch 03 288 26 93.

Aqua Party!
Vanaf 18 uur wordt de stormbaan afgebroken en komen er
grote waterballen in de plaats. Vanaf dan worden de lichten
gedimd en gaat de muziek ‘volle bak’! Kom -vergezeld van
al je vrienden en vriendinnen - en maak er een heus festijn
van. Water en lekkere beats, meer hebben we niet nodig
voor de beste Aqua Party! Einde is voorzien om 20 uur.
Kinderen onder de acht jaar dienen vergezeld te zijn van
een ouder! Ouders met oudere kinderen zijn welkom in de
cafetaria van de sporthal!

Wanneer:

11,18 en 25 januari
8 en 22 februari
1,8,15,22 en 29 maart

Locatie:

Polyvalente zaal (Depot Deluxe), Nijverheidsstraat 27

Uur:

Donderdag van 10-11 uur

Prijs:
Gratis

Wat als je jezelf blesseert tijdens een jogronde
in Hemiksem?
Behoor jij tot één van de honderden mensen die wel
eens gaat sporten in Hemiksem om je conditie te
onderhouden? Regelmatig fietsen in natuurgebied,
baantjes zwemmen of een toertje lopen op onze
Finse piste?

Met de sportpakketten van ‘Zeker Sporten’, die bij elk profiel passen, krijg je deskundig sportadvies, fitte tips en
een bijhorende sportverzekering. Of je nu alleen sport of
met het hele gezin, je geniet van alle voordelen en een
gerust gevoel want zowel de gezamenlijke als afzonderlijke sportactiviteiten zijn 100% verzekerd.

Meer en meer mensen sporten wanneer het hen past.
Lekker praktisch, maar wat als je over je grens gaat of De gemeente biedt je dit aanbod via ISB en Zeker Sporten.
nog erger: jouw voet verstuikt tijdens zo’n partijtje jog- Neem een kijkje op: www.zekersporten.be/hemiksem
gen?

Verhalenparade Rupelbib

Woensdag 8 november en 22 november en woensdag 6 en 20 december 2017
Met het voorlezen geeft de bib kleuters de kans om op een fijne manier kennis te maken met boeken. Tegelijk
stimuleert voorlezen de fantasie en het taalgevoel. Het is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van
kinderen.
De bib nodigt graag alle kindjes tussen 3 en 7 jaar uit om te komen luisteren naar de verhalen van onze voorlezers Chris, Inge
en Frans. Om beurten nemen zij onze jongste lezertjes mee in de nieuwe wereld van het prentenboek. Na het voorlezen is er
altijd een gezellig knutselmoment.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorlezers kunnen de ouders en grootouders genieten van
een kopje koffie of thee. Het voorleesuurtje vraagt enkele voorbereidingen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te
schrijven. Toegang: gratis (reservatie verplicht)

Workshop bib: ‘Aan de slag met Kamishibai (Inge Umans)
Woensdag 15 november 2017 van 18 tot 19 uur

Voor leerkrachten organiseert de bib een workshop Kamishibai. Dit is een van oorsprong Japanse manier van
verhalen vertellen aan de hand van prentplaten. ‘Kami’ betekent papier en ‘shibai’ betekent drama.
De bibliotheek beschikt over een aantal van deze Kamishibai verhalen en frames. Deze kunnen door leerkrachten worden
ontleend. Toegang: gratis, inschrijving gewenst.

Week van de Smaak: Kom proeven in de bib
Woensdag 22 november 2016 14u – 16u30

In het kader van de Week van de Smaak gaan we dit jaar op zoek naar voeding met toekomstperspectief. Wat
ligt er morgen op ons bord en waar zal het vandaan komen? Eten we binnenkort net zo makkelijk algen of insecten als nu de klassieke worteltjes of kool?
Kom alvast eens proeven in de bibliotheek op woensdag 22 november 2017. Vanaf 14 uur kan je allerlei hapjes degusteren
en misschien zo je culinaire horizon verbreden. Kom zeker op tijd langs, want op is op!
Voor kinderen organiseren we tot 16.30 u. een knutselwedstrijd. De winnaar trakteren we op een kleine verrassing. Kijk ook
eens op: www.weekvandesmaak.be

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

Workshop “Afrikaanse dans”
Donderdag 2 november 2017

Afrikaanse dans is vanuit de traditie een sterke bewegingstaal. Naast techniek en het ontwikkelen van je
lichaamstaal vormen expressie, emoties en het verleggen van grenzen een belangrijk onderdeel.
Hoe dat voelt kan je in deze workshop ontdekken onder begeleiding van de zeer gerenommeerde docente Fanny Heuten. Zij is reeds 27 jaar een uitermate gepassioneerde danseres en gefascineerd door Afrikaanse dans. In haar lessen
& workshops besteedt zij enerzijds aandacht aan het geaard
zijn, het ontwikkelen van ritmegevoel, impulsen, loslaten, isolatietechnieken en het ontplooien van je eigen danstaal.
Anderzijds is de repetitiviteit van basisbewegingen belangrijk om te komen tot de essentie van Afrikaanse dans: het opnemen, laten doorstromen en geven van energie. De beleving
staat los van de techniek en is zeer persoonlijk. Centraal staat
het zich eigen maken van de beweging en deze bevrijdend
beleven.

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
Tijdstip: van 20.00 u. tot 22.15 u.
Toegang: € 10 / € 8 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)

Initiatie tai chi

Dinsdag 5 december 2017
Tai chi is een bewegingsvorm die ontstaan is uit de natuurlijke tegenstelling van twee krachten, yin en yang. Het
beoefenen ervan brengt je terug in contact met deze schijnbaar tegengestelde krachten.
Een van de grote voordelen van tai chi is dat je beweegt.
Vanuit je eigen natuurlijkheid voer je bewegingen uit en
daardoor zijn deze vloeiend, aangenaam en krachtig. Daarbij
ontstaat er een mooie choreografie.
Heel wat tai chi bewegingen hebben trouwens de naam van
een dier of een natuurfenomeen. Namen als “De slang kruipt
naar beneden” of “De witte kraanvogel spreidt zijn vleugels”
tonen aan dat de bewegingen hun inspiratie halen uit de natuur.

Ontdek in deze initiatieles, onder leiding van Yves Verbeeck,
je energierijk lichaam en een open en heldere geest

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
Tijdstip: van 19.30 u. tot 22.00 u.
Toegang: € 7 / € 5 (inwoners Hemiksem, Schelle en
Niel)

Oude koeien

Zaterdag 2 december 2017
Maak kennis met Rita en Nicole in dit humoristisch theaterstuk. Vroeger was alles beter! Veel beter dan nu. Zelfs de
toekomst was beter dan vandaag. Dat is algemeen geweten. Er was de familie, de vrouwenbond, de dia-avonden,
de hobbyclub, het duivenhok... gezellig. Of toch niet?
Rita en Nicole, twee bevriende lustige weduwen, praten met een lach en een traan over koetjes en kalfjes. Maar tezamen met
de kalfjes worden er ook oude koeien uit de sloot gehaald. Om elkaar niet te kwetsen, koesteren beide dames een paar grote
en kleine geheimen.
Ze schuwen ook de moderne media niet en wagen elk hun kans om via een datingsite op zoek te gaan naar de liefde van hun
leven. Of hun vriendschap dit allemaal aankan valt af te wachten. Misschien valt dit jaar het reisje naar Tirol wel in het water?
Oude Koeien is een cabareteske humoristische voorstelling met een snuifje tragiek, een nootje muziek en een vleugje gejodel.

Praktisch
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: 20.00 u.
Toegang VVK: € 10 / € 8 (-26 j)
Toegang kassa: € 12 / € 10 (-26 j)

Hans & Grietje – De deurenkomedie

Een familievoorstelling van Compagnie Gorilla (4 tot 9 jaar)
Niets is wat het lijkt. Chaos alom. Alles loopt fout voor
Hansje en Grietje. Vergissingen en misverstanden stapelen zich op in een absurd vreemd bos. Mmmm, jaaaa,
snoep kan zo lekker zijn en Hansje en Grietje hebben
niet veel nodig om verleid te worden. Hoe zou je zelf
zijn als je al dagen niets meer te eten kreeg en er opeens zoveel lekkers voor je neus staat? Maar die deur
hadden ze beter niet geopend!
Hans & Grietje is een humoristisch, hilarisch en woordarm
kolder-sprookje vanaf 4 jaar. Het publiek wordt in 2 groepen
verdeeld en neemt plaats aan de 2 kanten van de deurenrij.
Aan de ene kant spelen Hans en Grietje, aan de andere kant
hun ouders, enkele dieren en de heks... tot ze wisselen van
kant.
Het verhaal wordt 2 keer gespeeld. Maar de 2de keer is toch
weer verrassend onverwacht anders. Benieuwd naar de andere kant én de extra’s?
4 spelers - 7 deuren - 101 verrassingen
Spel: Jona den Aantrekker, Jan Sas, Dave Nauwelaerts & Johannes Vanbinnebeek - Concept, bewerking & regie: Willem Verheyden - Scenografie: Vick Verachtert

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
Tijdstip: zaterdag 18 november 2017 om 14.30 u.
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j) - € 2 korting per ticket voor leden Gezinsbond

Info & tickets

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

Terugblik
Viering huwelijksjubilarissen 2017
Zoals elk jaar reserveren we tijdens het najaar een hele namiddag
om de huwelijksjubilarissen in de bloemetjes te zetten. Op donderdag 21 september nodigden we de huwelijksjubilarissen van 2017
uit voor een viering in de trouwzaal in het Administratief Centrum.
34 koppels kwamen een hapje eten. Ze kregen ook een geschenk
mee naar huis en ontvingen als aandenken ook nog een individuele en groepsfoto in de brievenbus.
Met 17 gouden huwelijken (50 jaar getrouwd), 11 diamanten (60
jaar gehuwd) en 5 briljanten (65 jaar huwelijk) stroomde de ware
liefde in overvloed. De hoofdvogel werd echter afgeschoten door
het echtpaar Mennes-Scheers dat met een platina huwelijk van 70
jaar als het langst gehuwde koppel door het leven gaat. Een dikke
proficiat allemaal!

Handhavingsweek
De gemeente spant zich, samen met andere overheden en vrijwilligers, al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: we sensibiliseren de burgers, organiseren opruimacties en zetten allerlei
doelgerichte projecten op.
Tijdens de voorbije maand september gingen we een week lang
nog een stapje verder. Tijdens de handhavingsweek van 18 tot 24
september hielden we een extra oogje in het zeil om zwerfvuil en
sluikstort tegen te gaan. In samenwerking met IGEAN, Mooimakers
en de Politiezone Rupel hielden we meer controles, zowel anoniem
als in uniform.

Open bedrijvendag bij Wolf Oil Corporation
Op zondag 1 oktober gooide het smeermiddelenbedrijf voor het
eerst sinds 1955 de deuren open voor het publiek. De opkomst
was dan ook enorm: net geen 3000 bezoekers!
Sommigen kwamen voor de rondleiding, anderen grepen de kans
om hun familie en vrienden eens kennis te laten maken met hun
dagelijkse werkplek. Maar ook het grondig gerenoveerde hoofdgebouw trok de aandacht van veel bezoekers.
“Het vernieuwde hoofdgebouw was een maand voor Open Bedrijvendag afgewerkt. Reden te meer om onze bezoekers een kijkje
te laten nemen binnenin en de reacties waren super! Buurtbewoners hebben de verbouwing van dichtbij kunnen volgen, maar nu
konden ze echt eens een blik achter de schermen werpen”, aldus
Philippe Verellen, Managing Director. bij Wolf Oil Corporation.

Memorial Marc Coppens
De weergoden waren ons dit jaar niet erg gunstig gezind maar dit
kon de pret toch niet bederven. Ook op de 28ste editie van onze
Memorial Marc Coppens streden de Hemiksemse jongeren voor
een bronzen, zilveren en gouden medaille.

Fun Run
Een mega hindernissenparcours vrolijkte vrijdag 18 augustus
onze abdijweide op. Tientallen kinderen kwamen zich uitleven terwijl de mama’s en papa’s zich ondertussen op ons terras
neervlijden. Een fijne mix van klimmen en klauteren, springen,
lopen en glijden, maar ook van frietjes, taco’s en lekkere cocktails. De activiteit voor de Hemiksemse vrijwilligers ‘s avonds
viel helaas (letterlijk) wat in het water door enkele stevige regenbuien, maar dat kon de pret niet volledig drukken.

Infoavond nieuwe inwoners
Op dinsdagavond 26 september nodigden we de nieuwe inwoners uit die tussen 1 september 2016 en 1 augustus 2017 in onze
gemeente kwamen wonen. Na een introductie in de raadzaal passeerden we in drie groepen langs de diensten in het Administratief Centrum. Nadien bezochten we ook nog het Depot Deluxe om
daar in de foyer af te sluiten met een tombola en receptie. Rond 22
uur trokken de nieuwe inwoners met heel wat extra kennis over
de gemeente en haar diensten opnieuw huiswaarts.

Plant Aan Feest
De gemeente organiseert in samenwerking met de provincie
Antwerpen en Regionaal Landschap Rivierenland voor de tweede keer de actie ‘Hemiksem Plant Aan’. Doel is om inwoners te stimuleren om meer groen aan te planten in tuinen, (voor)tuintjes
of op het terras. Via de actie kan je plantgoed aankopen aan een
voordelige prijs. Tijdens het Plant Aan Feest van 24 september
kreeg je tips en deskundig antwoord op al je vragen. Er was live
muziek en animatie voorzien en heel wat mensen kwamen een
kijkje nemen. Ook nu nog bestel je voordelig je planten en bomen door het forulier van ‘Behaag Natuurlijk’ in te vullen!
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Opgelet, zet je afval tijdig buiten! Er wijzigen enkele zaken in de planning van de ophalers!
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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 vrijdag of zaterdag.
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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 het 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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20 tot 24 november: zone zuid
27 november tot 1 december: zone noord
4 tot 8 december: zone west
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Restafval, GFT & PMD

Meer info:

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

Sluitingsdagen
Administratief Centrum

Recyclagepark

Zwembad

- woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 november
2017
- maandag 25 december 2017
- dinsdag 26 december 2017
- maandag 1 januari 2018
- dinsdag 2 januari 2018

- woensdag 1 november 2017
- zaterdag 11 november 2017
- dinsdag 26 december 2017
- dinsdag 2 januari 2018

- woensdag 1 november 2017
- donderdag 2 november 2017
- maandag 25 december 2017 t.e.m.
vrijdag 5 januari

Bibliotheek

BKO ‘t Merelhofke

Gemeentemagazijn
- woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 november
2017
- maandag 25 december 2017 t.e.m.
dinsdag 2 januari 2018

- woensdag 1 november 2017
- donderdag 2 november 2017
- zaterdag 11 november 2017
- maandag 25 december 2017
- dinsdag 26 december 2017
- maandag 1 januari 2018
- dinsdag 2 januari 2018

- woensdag 1 november 2017
- donderdag 2 november 2017
- maandag 25 december 2017 t.e.m.
dinsdag 2 januari

Contact

(Hulp bij)
sneeuwruimen
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
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.

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag:
09.00 u. - 12.00 u.
dinsdag:
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
		
18.00 u. - 19.30 u. *
woensdag:
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
donderdag
09.00 u. - 12.00 u.
vrijdag: 		
09.00 u. - 12.00 u.
* enkel dienst burgerzaken en onthaal
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

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Kostprijs

Contact:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be

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.

Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur,
woensdag gesloten

Recyclagepark Hemiksem

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

Openingsuren:
maandag:
dinsdag:		
woensdag:
donderdag:
vrijdag:		
zaterdag:

gesloten
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.

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

Comedy Night met Jeron Dewulf
Jeron komt met zijn nieuwe Stand-up comedy show ‘Survival of the fattest’ naar Hemiksem en dat wil je niet
missen!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vrijetijdsdienst een
try-out optreden van een comedy-persoonlijkheid. Eerder kregen we reeds Michael Van Peel, Bart Cannaerts, Henk Rijckaert,
Thomas Smith en Nigel Williams over de vloer. Dit jaar is het
de beurt aan Jeron Dewulf!
1 comedian, 1 podium, 1 buikje. Ondanks alle dagelijkse commentaar toch lachend door het leven. Hey, niemand is perfect en Jeron
misschien nog een beetje minder dan de rest. ‘Lang leve imperfectie, fuck de norm.’
In de 2de volavondvoorstelling van foute vriend Jeron Dewulf, stelt
hij alles wat je hoort te zijn op je 40ste in vraag. Half way life, even
tijd om terug te kijken en besluiten, hoe overleef je de komende
40 jaar.
Jeron Dewulf is bekend van de populaire reeksen Foute Vrienden en Advocaat van de duivel op 2BE. Momenteel kan je Jeron
aan het werk zien op Q2 in het nieuwe humorprogramma ‘Absurdistan’. Hij is ook een internationaal bekend improvisator en
won in 2006 het wereldkampioenschap impro in Berlijn.
Wees er op tijd bij want -ook naar jaarlijkse traditie- vliegen de
tickets de deur uit en de plaatsen zijn beperkt.

Praktisch:

Verkooppunten:

Zondag 26 november 2017 - deuren openen 19.30 u.
Depot Deluxe
Tickets kosten slechts € 5

- Vrijetijdsdienst Hemiksem, Bibliotheek, Q8 Hemiksem.
Meer info via de vrijetijdsdienst: yves@hemiksem.be

Herken Hemiksem...

... en win een Hemiksembon van 25 euro!
De voorbije twee jaar vormde deze fotowedstrijd een vaste rubriek in Hallo Hemiksem. We ontvingen al die tijd heel wat juiste antwoorden waaruit we elke editie een winnaar loten. Vanaf
2018 maakt er echter een andere rubriek zijn opwachting!
Voor de laatste keer stellen we jullie daarom de gekende vraag: Weet
jij waar deze foto werd genomen? Ja? Stuur dan voor 25 december
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!

Josée Mostien wint de vorige fotowedstrijd. Zij
herkende de voordeur van de Valkenissehoeve.

Weet jij waar deze foto
werd genomen?

