Januari - februari 2018

De beste wensen voor 2018!
Oudjaarsnachtbiljet De Lijn
Woonbeurs 2018
Afvalophaling 2018 op maandag!

Woonbeurs
Zaterdag 24 februari van 10 tot 17 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
ORGANISATOREN
SOCIAAL HUIS
OCMW Aartselaar
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VOORWOORD
Beste inwoners,
De voorpagina van dit infoblad toont duidelijk dat
we onze gemeente in een feestelijk eindejaarskleedje hebben gestoken. Na de bloemenmanden
in de lente- en zomermaanden hebben we nu op
onze hoofdwegen extra feestverlichting aangebracht.

bliotheek- en cultuurgebeuren evenals de muziekacademie voortaan door de 3 gemeenten samen vorm gegeven worden.

We maken ons inderdaad al op voor een nieuwe
jaarwisseling. Voor u ligt dus het laatste informatieblad
van 2017.

Om onze verenigingen verder te ondersteunen en hun
evenementen beter kenbaar te kunnen maken, voorzien
we een aantal kaders op vaste plaatsen waar via een
spandoek het evenement duidelijk in beeld kan gebracht
worden.

We blikken met tevredenheid terug op een vruchtbaar
jaar 2017 voor onze gemeente en kijken hoopvol uit
naar 2018.
In 2017 werkten we gemotiveerd verder met als doel
onze gemeente verder om te vormen naar die gemeente waar we allemaal graag wonen, werken, winkelen,
werken of ons ontspannen.
Sinds juli 2017 maakten al vele inwoners gebruik van
de waterbus! Deze nieuwe verbinding via het water
mogen we nu al als succesvol bestempelen. We zitten
eigenlijk nog in de startfase want in de toekomst is het de
bedoeling om nog extra afvaarten in de vroege en latere
uren van de dag te voorzien.
De renovatie en nieuwbouwwerken aan de gemeentelijke basisschool de Regenboog zijn afgerond. We
openden op 16 december deze totaal vernieuwde school
op een feestelijke manier. De vele bezoekers zagen
tijdens de opendeurdag dat dit een prima - en meer dan
verantwoorde - investering was.
Om de parkeerproblematiek verder op te lossen, legden
we de buurtparking in de Bosstraat aan en realiseerden
we enkele bijkomende parkeerplaatsen in de Rietweg,
Lelielaan en aan het station.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren vormden we
onze dorpskern om tot een zone 30. De toegankelijkheid tot het kerkhof is verbeterd door de aanleg van een
verkeersplatform dat tevens de snelheid helpt afremmen.
Voor onze jeugd zijn we volop bezig met het bouwen
van een heus skatepark aan onze sporthal. De voetbalpleinen aan de watertoren werden voorzien van een afwateringssysteem en helemaal opnieuw ingezaaid.
Intergemeentelijke samenwerking loont! Samen met de
gemeenten Schelle en Niel bouwden we IveBiC verder
uit tot IVEBICA. Met deze samenwerking zal aan het bi-

Tijdens de begrotingsopmaak voor 2018 hielden we ook
rekening met budget voor een aantal nieuwe initiatieven.

Ook blijven we verder investeren in veiligheid. De
ANPR camera’s voor nummerplaatherkenning zullen
in de loop van 2018 worden geplaatst. Alle voertuigen
die Hemiksem in- of uitrijden zullen hierdoor worden
geregistreerd. Tevens verwezenlijken we met deze
toestellen een trajectcontrole op een groot stuk van
de N148. Voertuigen die dit traject te snel afleggen zullen automatisch een bekeuring krijgen. Verder
bouwen we samen met onze buurgemeente via
dit systeem vrachtwagenfilters in. Vrachtwagens
die onze gemeente gebruiken als alternatief voor
de A12 zullen door dit systeem geverbaliseerd
worden.
Met de aankoop van mobiele camerasystemen
binden we verder de strijd aan tegen alle vormen van
sluikstort en vandalisme. Tevens voorzien we vaste
camerabewaking op een aantal gemeentelijke gebouwen
zoals aan de abdij en de sporthal. Sinds de activiteiten
op de Bekaert-site verdwenen, is het erg donker op
het jaagpad langsheen de Schelde. Daarom plaatsen
we openbare verlichting op dit stuk jaagpad tussen
Hemixveer en de armenpoort.
Er is budget voorzien om speeltoestellen te plaatsen in
de verkaveling Lelielaan en Rietweg.
We blijven ook verder investeren in het openbaar
domein.Zo voorzien we na het slopen van een oude woning
extra parkeerplaatsen langsheen de Sint-Bernardsesteenweg, en leggen we de parking op het Rode
Kruisplein ter hoogte van de inkom van FC Oxford
Hemiksem beter aan.
In samenwerking met het Kempisch Landschap en de
Vlaamse Landschapsmaatschappij maken we verder
werk van onze abdijomgeving. De plannen om een
voetgangers- en fietsbrug over de Vliet naar Schelle
te voorzien zijn concreet. Er is budget voorzien voor
de realisatie.
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INHOUD
Hopelijk kunnen we dit in 2018 al realiseren.
Helemaal Hemiksem is verkozen tot onze nieuwe gemeentelijke slogan! In het voorjaar zal ook het aangepaste logo
wereldkundig worden gemaakt. Op al de toegangspunten
van onze gemeente plaatsen we vaandels met onze slogan
en logo. Op deze manier verwelkomen we de mensen in
onze gemeente.
We bewandelen ook verder de weg van de digitalisering.
In de loop van 2018 zullen we een gemeentelijke app
lanceren. Met deze app zal het eenvoudiger worden om via
smartphone bijvoorbeeld snel een meldingskaart in te vullen vergezeld van een foto.
De feestdagen komen eraan! Veilig feesten betekent dat
we nuchter rijden of ons laten rijden. Daarom geeft het
gemeentebestuur gratis tickets weg voor De Lijn op
oudjaar. Zo hoeft u geen Bob te zijn of te zoeken, maar kan
u op oudjaar en de eerste dag van het nieuwe jaar veilig en
gratis thuis geraken dankzij het openbaar vervoer!
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Meldingskaart
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De Lijn oudjaar
55+ Fundance / Sport- en spelweek
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Zapposdagen / Programeren

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

We heffen graag samen met onze inwoners het glas op
het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsdrink op zondag
14 januari 2018.
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Ivebica / Poëzieweek
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Terugblik
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Ophaling afval / Sluitingsdagen
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Serviceflats / Contact
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Bewondersdrink/ Ken je gemeente

Uw burgemeester
Luc Bouckaert

Colofon
Dit is een publicatie van het gemeentebestuur Hemiksem. Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be
V.U.: Gemeentebestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Prikbord
Lezing: rouw bij kinderen en het
hulpverleningsaanbod in de Regio
Een informatieavond over rouwen door de bril
van kinderen en jongeren.
Wat is rouw en hoe gaan we met de achtergebleven stilte om in onze hedendaagse, luidruchtige
maatschappij?
We bespreken welke reacties we van kinderen
en jongeren kunnen verwachten en welke mogelijke hulpmiddelen we hen hiervoor kunnen
aanreiken. Eén ding is zeker: kinderen rouwen in
andere registers!
Deze lezing wordt gebracht door Sofie Corrigan.
Locatie: Bibliotheek, leeszaal 1e verdieping,
Antwerpsestraat 24, Niel
Tijdstip: woensdag 21 februari 2018, van 19.30
u. tot 21.00 u.
Toegang: gratis (reservatie verplicht)
Info: bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be

Online ticketsysteem in de bib
In 2018 gaat IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel ook
werken met een online ticketsysteem voor de culturele activiteiten en de cursussen van de cultuurdienst, de bib en de academie.

Test elektronische sirenes
Op donderdag 4 januari 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.

Gezocht: vrijwilligers voor zwerfkattenproject
Om het aantal verwilderde zwerfkatten binnen de
perken te houden zorgt onze gemeente ervoor dat
ze worden gesteriliseerd of gecastreerd en de nodige medische verzorging krijgen. Hiervoor werken we samen met ‘Zwerfpoezen Rupelstreek’.
Helaas is er een nijpend tekort aan vrijwilligers!
We zijn dan ook dringend op zoek naar gemotiveerde mensen, met vervoer, om te helpen bij het
vangen van de poezen en bij het overbrengen van
de dieren naar de dierenarts.
Wil jij je steentje bijdragen? Laat het dan zeker
even weten aan Claudette van zwerfpoezen Rupelstreek op het nummer 0496 37 89 99.

Het zal mogelijk worden om voor de meeste activiteiten online in te schrijven, i.p.v. bv. aan de bibliotheekbalie. Meer info hierover via Eb en vloed
en de catalogus van de bib.
Inschrijven met het ticketsysteem kan vanaf januari 2018 via www.ivebica.be. Er zal ook doorverwezen worden via de catalogus van de bib.
Info 		
- bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be
- cultuurdienst, 03 288.27.40, cultuur@ivebic.be
- academie, 03 288 27 30,
info.hemiksem@academiehsn.be

Rijbewijs ‘model 36’ (36 maanden)
Er wijzigden een aantal zaken i.v.m. de rijopleiding.
Zo oefen je nu 9 maanden voordat je wordt toegelaten tot het praktisch rijexamen. Een begeleider moet
nu ook een begeleidersattest kunnen voorleggen.
Dat krijg je na het volgen van 3 uur opleiding.
Dit attest krijgt de begeleider van de rijschool of de
instructeur die hem de vorming heeft gegeven. Het
formulier moet volledig ingevuld en ondertekend (of
afgestempeld) zijn door de rijschool of de instructeur.
Op vormingsmoment.be kan je zien waar en wanneer
de eerstvolgende vormingsmomenten plaatsvinden.
De vorming is 10 jaar geldig.
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Woonbeurs

Alles rond wonen onder één dak
Op zaterdag 24 februari organiseren de gemeenten
Schelle, Hemiksem, Niel, Aartselaar en hun partners
voor de derde keer een gezamenlijke woonbeurs. Op
deze woonbeurs worden alle inwoners en geïnteresseerden geïnformeerd over betaalbaar en veilig wonen en duurzaam (ver)bouwen. Bovendien stellen
verschillende ontwikkelaars er hun woonprojecten
voor.

woonloketten krijg je hierover meer info. Igean verstrekt
bovendien leningen aan 2% om energiebesparende maatregelen uit te voeren in je woning en geeft op de beurs
graag meer uitleg.

Diverse woonaanbiedingen in de kijker

Wonen in een veilige woning

Woonbeurs

Voor meer gedetailleerde informatie over energiescans, extra aantrekkelijke premies voor dakisolatie en informatie
omtrent het duurzaam (ver)bouwen van je woning kan je
terecht bij Natuurpunt, Vibe en Ecohuis Boom.

Zaterdag 24 februari van 10 tot 17 uur

De sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning
en Arro Antwerpen informeren over sociale huurwoningen,
sociale koopwoningen en sociale leningen. Daarnaast hebben verschillende private bouwheren een infostand, waar
zij de aanwezigen laten kennismaken met hun woonprojecten. Ook wie een woning wil (ver)kopen of (ver)huren
kan terecht bij de aanwezige IMMO-kantoren.

Tot slot komen ook politiezone Rupel en brandweerzone
Rupel naar de woonbeurs. Zij wijzen je op mogelijke veiligheidsrisico’s in je woning wat betreft brandgevaar en
inbraakpreventie. Verder geven ze je nuttige tips om deze
te verhelpen.

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
ORGANISATOREN

Woonbeurs 2018

Verhuurders kunnen ook terecht bij de stand van de gemeenten om meer informatie te krijgen over de werking
SOCIAAL HUIS
OCMW Aartselaar
Depot Deluxe,
van de sociale verhuurkantoren.
Nijverheidsstraat 27
Hemiksem
Tips voor duurzaam (ver)bouwen
24 februari 2018 van 10 tot 17 uur
Verschillende overheden promoten en subsidiëren duurToegang is gratis!
zaam (ver)bouwen. Bij de stand van de gemeentelijke

V.U.: Luc Bouckaert, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

!

Afvalophaling vanaf 2018 op maandag!
Vanaf januari 2018 verhuist de (twee)wekelijkse ophaling van restafval, GFT en
PMD van woensdag naar maandag! Intercommunale IGEAN die de afvalophaling in Hemiksem organiseert, wijzigde de ophaalrondes waardoor de ophaaldag voor Hemiksem verandert. De precieze ophaaldata lees je op de afvalkalender van IGEAN die in alle brievenbussen van Hemiksem valt en in elke editie
van Hallo Hemiksem.

!
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Meldingskaart

Een probleem, vraag of opmerking?
Laat het ons weten via de meldingskaart!
Op pad in Hemiksem bots je plots op een verzakking
in het wegdek, een sluikstort of het voet- en fietspad
worden geblokkeerd door een omgewaaide boom. Laat
het ons dan weten via de meldingskaart!
Op www.hemiksem.be kom je via de groene knop ‘Meld een
probleem’ terecht op de meldingskaart. Daar kan je jouw gegevens invullen en een probleem of opmerking melden. Je
kan er ook een bestand uploaden. Wie dus een foto heeft van
een sluikstort of omgewaaide boom kan die gerust mee doorsturen.

Waarom melden via de meldingskaart?
De gemeente iets melden via de meldingskaart heeft enkele
voordelen, ook voor de melder! Zo kom je meteen terecht bij
de juiste dienst die je probleem zelf kan behandelen of informeert bij de juiste persoon. Je krijgt ook steeds de nodige
feedback.

dat jouw probleem of opmerking op die manier tot bij de gemeentediensten geraakt.

Facebook
Opgelet, de gemeente Hemiksem is actief op Facebook onder
de naam ‘Gemeente Hemiksem’. Je kan daar contact opnemen
met de communicatiedienst.
Wie iets aankaart in Facebookgroepen als ‘Ge zé van Heymisse
as ge’ of ‘Ik ben van Hemiksem’ meldt een probleem dus niet
aan de gemeente. We lezen daar regelmatig wel eens mee
om de vinger aan de pols te houden maar er is geen garantie

Ligt er iets op je lever? Meld het dan via de meldingskaart! In
de loop van 2018 willen we ook een app lanceren waarmee je
snel en efficiënt een melding kan bezorgen aan de gemeentelijke meldingsdienst.

Niet zo digitaal aangelegd?
Geen enkel probleem, je kan ook steeds telefonisch een melding doorgeven via 03 288 26 54 of kom gerust even langs op
het Administratief Centrum.
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Oudejaarsnachtbiljet De Lijn gaat digitaal!
Dankzij de ondersteuning van het gemeentebestuur
van Hemiksem kan je als inwoner van Hemiksem ook
dit jaar gratis gebruik maken van alle Feestbussen en
–trams van De Lijn op oudejaarsavond en Nieuwjaar.
Het oudejaarsnachtbiljet wordt als ‘Oudjaar ticket op sms’ uitgereikt. Je hoeft dus niet meer naar de gemeente om je biljet
op te halen.
Op www.hemiksem.be/nieuws vind je in het bijhorende
nieuwsitem ‘Oudejaarsnachtbiljet De Lijn’ de link naar het registratieportaal. Na registratie krijg je een e-mail van De Lijn
met instructies voor de activatie van jouw SMS Oudjaar ticket. Je kan tot maximum 4 gezinsleden registreren onder één
gsm-nummer. Belangrijk is wel dat iedereen alle verplaatsingen samen maakt, elke reiziger dient namelijk over een geldig
vervoerbewijs te beschikken.

Het SMS ticket is geldig van 31 december 2017 om 18.00 u.
tot 1 januari 2018 23.59 u. Je mag binnen de geldigheidsperiode zoveel verplaatsingen maken als je wil.
Je activeert je ticket door EVENT te sturen naar 4884 tijdens
Oudjaar voor je op de bus of tram stapt. Per sms-ticket wordt
er een kost van 0,15 euro aangerekend door je provider.
Indien je niet wenst te registreren kan je nog steeds terecht in
de Lijnwinkels of bij de chauffeur om je Oudejaarsnachtbiljet
aan te kopen aan de prijs van 3,00 euro of koop je een Oudjaar
SMS ticket via EVENT naar 4884 aan de prijs van 3,00 euro
(+0,15 euro providerkost).
We wensen je alvast een bruisende feestnacht en veilige
verplaatsingen dankzij jouw privé-chauffeur van De Lijn!

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram

versie
versiein
inc
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Sport & Spel week
Krokusvakantie:
Junior Olympics
Tijdens de krokusvakantie organiseert de vrijetijdsdienst in samenwerking met Sporta een ‘Sport en Spel
week’. Deze keer dagen we jullie uit voor de Junior
Olympics.
Verdien doorheen de week zoveel mogelijk punten door
middel van verschillende sport-, spel- en crea-activiteiten.
Op het einde van de week houden we een slotceremonie
en worden alle talenten getoond.

Voor wie: Alle kinderen van de lagere school
Waar: Sporthal Hemiksem
Wanneer: 12 - 16 februari 2018 9 tot 16 uur.

(vooropvang vanaf 8 uur en naopvang tot 17 uur)
Inschrijven: 22 januari vanaf 20 uur via het
online reservatieprogramma

Fundance (55+)

Gratis dansplezier

De vrijetijdsdienst organiseert de gratis activiteit Fundance . Eenvoudige solodansjes op leuke muziek voor
55-plussers, zowel dames als heren, waarbij verschillende muziekgenres, dansritmes- en stijlen de revue
passeren.
Laat je meedrijven op de ritmes van een pittige chacha, een
passionele tango, een hemelse wals, een sensuele rumba,
een speelse charleston, een heupwiegende swing, een
snelle jive, een hippe disco, een gekruide salsa of zwoele
bachata, ...
Voor elk wat wils en een danspartner heb je niet nodig.
Dansplezier verzekerd voor lichaam en geest in beweging,
want dansen houdt ook onze hersenen jong ! Voel je de
danskriebels al ?
“When you dance, your purpose is not to get a certain place on
the floor, it’s to enjoy each step along the way.
~ Wayne Dyer ~”

Voor wie: dames en heren van 55 jaar of ouder
Waar: Polyvalente zaal Depot Deluxe
Wanneer: op volgende maandagen van 13 tot 14 uur:

16/4 – 23/4 – 30/4 – 7/5 – 14/5 – 21/5 Pinkstermaandag (geen les) - 28/5 – 4/6 – 11/6 – 18/6 – 25/6
Inschrijven: per mail bij Lotte@hemiksem.be
of telefonisch 03 288 26 93

Gezocht:
Monitoren Speelplein
Zomervakantie

Ben jij 18 of ouder in de zomer van 2018. Ben je graag in
groep en met kinderen bezig? Dan is de speelpleinwerking misschien iets voor jou!
De vrijetijdsdienst organiseert tijdens de zomermaanden
opnieuw de speelpleinwerking. Om de 2 weken start er een
nieuwe groep enthousiaste monitoren die zorgen voor een
programma boordevol actieve en creatieve activiteiten.
Vanaf januari tot en met 28 februari 2018 kan je jezelf opgeven als monitor, het aanvraagformulier hiervoor vind je
terug op onze website.
Heb je nog nooit op het speelplein van Hemiksem gestaan?
Dan nodigen we je graag uit voor een verkennend gesprek.
Een concrete datum voor dit gesprek delen we je later mee.
Met vragen kan je terecht bij Karolien 03 288 26 91 of
per mail karolien@hemiksem.be
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Zapposdagen Krokus - en Paasvakantie
Wees er op tijd bij!

Neem je agenda maar boven en noteer in dikke letters de zapposdagen voor dit voorjaar! Er staat opnieuw een
spannend programma op poten. Ga jij mee op uitstap naar de Beekse Bergen, Comic Station of Walibi?
Sporten in domein Puyenbroeck, op bezoek bij Plop en co in Plopsaland of naar de diertjes van kinderboerderij het Karrewiel?
Kapitein Winokio verwacht ons weer in de krokusvakantie, maar ook in de paasvakantie zal er kunnen worden gedanst. Ook
de koks en kunstenaars in spé vinden wat naar hun zin. En, speciaal voor de allerkleinsten, zal er ook dit jaar een kleuterdag
georganiseerd worden.

Begin januari zal het volledige programmaboekje in de scholen verdeeld worden en zal dan ook op de
website terug te vinden zijn: www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen . Maandag 22 januari 2017 om 18u
starten de inschrijvingen.

Programmeren voor kinderen
CoderDojo

In de toekomst zal eenvoudig programmeren tot onze
basiskennis gaan behoren. CoderDojo organiseert
daarom gratis workshops voor kinderen en jongeren
van 7 tot 18 jaar.
Een aantal vrijwilligers startte in de bibliotheek van Hemiksem een CoderDojo-groep waar kinderen en jongeren op
een leuke manier kunnen leren programmeren en websites,
games en apps maken. Ze beginnen met Scratch, waarvoor
geen voorkennis nodig is. Gevraagd wordt om je eigen pc
mee te brengen.
De workshops zijn NIET bedoeld om te gamen, wel om kinderen en jongeren met technische interesse op een speelse
manier een stap verder te helpen. Kinderen onder 12 worden best begeleid door een ouder.

Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: zaterdag 13 januari en zaterdag 10 februari 2018, 13.00 u.
Toegang: gratis (reservatie verplicht)
info: bib Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
Inschrijven: uitsluitend via https://www.coderdojobelgium.be/nl
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Ontbijtlezing - Griet Op de Beeck

zondag 25 februari 2018

Griet Op de Beeck debuteerde met ‘Vele hemels boven
de zevende’, daarna volgden nog ‘Kom hier dat ik u kus’
en ‘Gij nu’. In september verscheen haar vierde boek ‘Het
beste wat we hebben’, het begin van een drieluik. Stuk
voor stuk zijn het bestsellers. In 2018 valt haar de grote
eer te beurt om het Boekenweekgeschenk te schrijven.
Ze schrijft over ouders en kinderen. Over kapotte mensen en
hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint. Over geheimen en
eenzaamheid. Over ziekte en zwijgen. Over de gevaren van sterk
zijn. Over vergeten en niet kunnen vergeten. Over machteloosheid en jezelf durven redden. Over evolutie versus stagneren. En
natuurlijk ook over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben,
of toch bijna.
Verwacht geen academische lezing over haar eigen oeuvre, Griet
Op de Beeck wil geenszins haar lezers onderschatten, laat staan
uit gaan leggen hoe ze haar werk dienen te lezen. Ze vertelt
aan de hand van drie fragmenten over manieren om dit leven
te overleven en scheert zo langs de thema’s van haar boeken.
Vanaf 09.30 u. serveren wij jou een gezellig ontbijt, de lezing
van Griet Op de Beeck start rond 10.30 u. Inschrijven voor 19
februari!

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: 09.30 u.
Toegang: € 12 / € 9 (-26 j) – ontbijt inbegrepen

Workshop - Pimp je feest!
woensdag 28 februari en 14 maart 2018

Wil je graag een persoonlijke en leuke touch geven aan
je verjaardagsfeest, babyborrel of communiefeest? In
deze workshop ontdek je diverse creatieve technieken
en gebruik je volop je fantasie en vindingrijkheid.
In de eerste van de twee sessies leer je enkele vaardigheden
aan en doe je vooral veel ideeën op. In de vervolgsessie werk
je je eigen feest op maat verder uit zodat je blije gasten kan
ontvangen.
Het gebruikte materiaal van de voorbeelden in de eerste sessie is inbegrepen in de prijs. Het materiaal dat je in de tweede
sessie gebruikt om jouw keuzes verder uit te werken dien je
zelf te voorzien.

Praktisch
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117,
Hemiksem
Tijdstip: van 19.30 u. tot 22.00 u.
Toegang: € 14 / € 12 (inwoners Hemiksem,
Schelle en Niel) voor de reeks van 2 sessies

copyright © Koen Broos
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Initiatie - Ontdek de Argentijnse tango
Donderdag 1 maart 2018

Argentijnse tango is meer dan dans, het is een stijl en pure poëzie. In deze initiatieles leer je de tango zoals hij
gedanst wordt in de salons van Buenos Aires. Geen tango dus zoals op tv of in shows, maar wel de sociale tango die
toegankelijk is voor iedereen.
Marga Wauters, ereburger van Schelle en samen met haar Nederlandse danspartner tweemaal wereldkampioen Argentijnse
tango, introduceert jou in deze sensuele dans. Voor deelname aan deze initiatieles hoef je geen danser te zijn. Elke beweging,
elke houding en elke pas leer je stap voor stap… tot deze dans misschien ook voor jou een passie wordt.
Tango is gedeelde vreugde, breng bij voorkeur dan ook zelf een danspartner mee. Mocht dit niet lukken, aarzel dan niet om ons
te contacteren. Indien er meerdere vragen naar een danspartner binnenkomen, brengen we jullie met elkaar in contact.

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Tijdstip: van 20 tot 22 uur
Toegang: € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle &Niel)

Workshop - Het wel en wee van 3D
Dinsdag 20 en 27 februari 2018

3D-printen is de laatste jaren niet meer uit het nieuws
weg te denken. Regelmatig krijgen we verbazingwekkende resultaten te zien van deze vernieuwende techniek. De toepassingen ervan lijken soms wel eindeloos
en voor bepaalde sectoren gaat een hele nieuwe wereld
open.
Maar hoe werkt het nu juist en kan je een computerontwerp
zomaar in realiteit uitvoeren? 3D technieken zijn al veel toegankelijker dan je denkt. Dat kan je zelf komen ontdekken
in deze tweedelige workshop van Vormingplus regio Antwerpen.
In de eerste sessie wordt ingegaan op de diverse toepassingen en het waarom van 3D-printen. Daarna wordt getoond
hoe een 3D-printer werkt en begin je al met een kleine ontwerpoefening. In de tweede sessie werk je hieraan verder
en kan je dankzij het aanleren van de verschillende knepen
eventueel al starten met een volgend ontwerp.
Ondertussen zie je hoe de printer één van de tientallen ontwerpen tot leven brengt. Om je zelfgemaakte ontwerpen te
realiseren kan je altijd terecht bij een bestaand servicecentrum.

Praktisch
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: van 19.30 u. tot 22 uur
Toegang: € 15 / € 12 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) voor de reeks van 2 sessies

Info & tickets

- Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem, 03 288 27 40
- Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
- www.ivebica.be
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Volg de veranderingen via onze
publiekscatalogus!
Het nieuwe jaar wordt een jaar van grote veranderingen voor de bib. De bib van IveBiC Hemiksem-Schelle
en de bib van Niel worden samen de bibliotheek IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel . Er zal vanaf 2018 gewerkt worden met één lidmaatschap en één reglement voor beide locaties. Je zal dus met je lidkaart op
de twee plaatsen terechtkunnen. De catalogus zal gemeenschappelijk gepresenteerd worden.
Om het systeem van de beide locaties op elkaar af te stemmen is het nodig om de twee bibliotheken begin januari
gedurende drie dagen te sluiten voor het publiek. Daarna zal de bib beter in staat zijn om in de toekomst een gemeenschappelijke werking op te zetten.
IVEBICA werkt ook met een nieuwe huisstijl. De berichten van de bib zullen er daardoor anders uitzien dan ervoor. In
de toekomst wordt ook een nieuwe website www.ivebica.be verwacht.
Door de opeenstapeling van veranderingen is het niet makkelijk om alle aanpassingen tijdig te communiceren. Wij
doen ons best om je tijdens het aanpassingsproces via de catalogus (google eventueel op IVEBICA) e.a. zoveel mogelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.
Locaties: Intergemeentelijkebibliotheek IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
Info: bib Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be

Schrappen wat niet past!
Workshop poëzie

In het kader van de poëzieweek toont kunstenares Tine Hens hoe je kan schrijven met woorden die je om je heen
leest - op de muur of op een winkelraam, op een reclamebord of op je ontbijttafel.
We vangen woorden, schudden ze door elkaar, schrappen en plakken. Collages van woorden worden grappige verhalen en
gewone krantenberichten absurde gedichten. We trekken ons niets aan van wat kan of niet, klinkt het niet, dan botst het
lekker hard. Deze workshop is gratis en richt zich tot volwassenen en jongvolwassenen vanaf 15.

Locatie: Bibliotheek, leeszaal 1ste verdieping, Antwerpsestraat 24, Niel
Tijdstip: zaterdag 27 februari 2018, van 10.00 u. tot 12.30 u.
Toegang: gratis (reservatie verplicht)
Info: bib Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be

Wedstrijd
poëzieweek

Laat je creativiteit de vrije loop en schrijf je eigen gedicht! Breng dit voor 31 januari binnen in de bib. Tot 20 februari mag
iedereen stemmen voor één van de ingeleverde gedichten. De schrijver van het gedicht dat de meeste stemmen krijgt, ontvangt een boekenbon ter waarde van € 20. Uit de personen die stemden zal een onschuldige kinderhand een winnaar trekken die een kleine verrassing ontvangt.
Meer informatie over de inhoud en de vorm van het gedicht zal in januari 2018 op onze publiekscatalogus http://ivebic.
bibliotheek.be/ en in de bib beschikbaar zijn.

Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: tijdens de maand januari
Info: bib Hemiksem | 03 288 27 40 | bibliotheekbalie@ivebic.be
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Terugblik
Comedy Night met Jeron Dewulf
Elk jaar organiseert de vrijetijdsdienst samen met de jeugdraad de
Comedy Night voor ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Dit jaar
kreeg een (tot hiertoe nog) onbekend stand-up-talent de kans om
het voorprogramma van Jeron Dewulf te verzorgen. Wim Janssens
bracht het er geweldig van af en was de perfecte opwarmer voor
het aanwezige publiek. Jeron pakte daarna heel de zaal verder in.
De opbrengst van deze lachwekkende avond - zo’n 750 euro - gaat
dit keer naar de ezeltjeswerking Fellow van jeugdzorg Emmaüs in
Hemiksem.

Intrede Sint
Ondertussen zit de Sint al opnieuw in zijn strandstoel op het
Spaanse strand maar een maand geleden maakte hij honderden
kinderen gelukkig met zijn aankomst in onze gemeente!
Op zaterdag 25 november zette Sinterklaas onder luid applaus en
gezang voet aan wal in Hemiksem. Heel wat Hemiksemse kinderen, mama’s en papa’s stonden de kindervriend vol spanning op te
wachten aan het Callebeekveer. Uiteraard tekenden ook de pieten
present. In hun gekende uitbundige stijl wierpen ze snoepgoed in
de menigte en haalden ze gekke toeren uit.
Het weer was niet denderend maar gelukkig stond de koets klaar
om in stoet naar Depot Deluxe te trekken. Daar stond alle brave
kinderen een persoonlijke ontmoeting met Sinterklaas te wachten! Een ongetwijfeld onvergetelijke ontmoeting!

Huldiging sportkampioenen 2017
Wist je dat… onze gemeente het voorbije jaar 53 kampioenentittels telde? De kampioenen behaalden individueel of in groepsverband een mooi resultaat. Vrijdagavond 24 november 2017 werden
alle Hemiksemse sportkampioenen van het voorbije seizoen dan
ook in de bloemetjes gezet. Zowel individuele sporters als ploegen zoals FC Oxford of Hellvoc kwamen aan bod.
Blikvanger was Matthias Casse, de judoka die wereldkampioen
werd bij de junioren! Jullie maakten het voorbije jaar in Hallo Hemiksem al kennis met onder ander Matthias en Jeroen Casse of
Elke Godden, Belgisch kampioene 300 meter steeple.
De presentatie legden we dit keer in de deskundige handen van
Kris Mannaerts, bekende stem op zowel radio en TV (sportverslaggeving) en bovendien ook inwoner van onze gemeente.
Nogmaals een hele dikke proficiat aan alle sportieve kampioenen!
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Afvalophaling januari-februari
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Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de milieudienst
van de gemeente op het nummer 03 288 26 63 of via het emailadres sven@hemiksem.be.

Meer info:

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

Sluitingsdagen
Administratief Centrum

Recyclagepark

Bibliotheek

- maandag 25 december 2017

- dinsdag 26 december 2017

- maandag 25 december 2017

- dinsdag 26 december 2017

- dinsdag 2 januari 2018

- dinsdag 26 december 2017

- maandag 1 januari 2018

Gemeentemagazijn
- maandag 25 december 2017 t.e.m.
- dinsdag 2 januari 2018

LAAN

KVAL

ZIN

EE

DR

- dinsdag 2 januari 2018

E

.
TSTR

ADOL ETLI
VERV
LAAN

N
LE

D

LAAN

ER
LIJST

JO

N148 F

SINTBERNARDUSABDIJ

EN

EI

KLEI

RAAT
ATLETIEKST

SC

AT
RA

ST

EL

UV
HE

HEILI
GSTR

G
ALE STEE
NWE
PROVINCI

D. C
OP P
ENS
STR
AA
T

LDEB
OORD
SCHE

E
ELD
SCH

ER
SCHE
LDEO
EV

HEUVELSTRAAT

N

AA

SL

ER

ND

SA

AN

NIEUWSTRAAT

JAN

ENLA

ST. BERNARDSESTEENWEG

JSTRAAT

BROUWERI

AN

LA

RK

PA

BERK

OORD

PARKLAAN

RN
OO
ID AN
ME LA

GES

GEOR

AN
LA
IA
AC

AC

LDEB

R
ST
SE
AS

SCHE

T

LDE

S
AN

SCHE

M

U.N.O.LAAN

DEPO

SCHUTTERSHOFSTRAAT
T
TRAA
BOSS

JE
AN N
KA ST LAA

T

A

KGA

T

EIKENLAAN

A

R

HOEVEWIJK
UIS
KR

ST

G

O

DEPOT
DELUXE

R
ST
SE
AS

O

H

T

AA

STR

DS

HEI

VER

YS

U

DI

TR.
RIJS
WE
OU
BR

K

EUROPALAAN

RA

AB

F. SHEIDLAAN

STERRELAAN

AT

AA
T

AN

BEUKENLA

T

STATIE
PLAATS
AAT

DELVAUXSTR

T
JS

KASTEEL
HEMIKSEM

YCKLN.

AA

SAUNIERLEI

J
T -

STR.

AN

TR

K
ST KE
RA RI
A

AA
TSTR

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 zaterdag. Opgelet KGA kan dus enkel
op de hierboven vermelde dagen aangeboden worden aan het containerpark!
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vrijdag 5 januari van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 3 februari van 08.30 u. tot 15.00 u.
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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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Restafval, GFT & PMD

maandag 12 februari
maandag 26 februari
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Opgelet vanaf 2018 wijzigt IGEAN de ophaalrondes
waardoor de ophaling van restafval, GFT en PMD zal
doorgaan op maandag i.p.v. op woensdag.

- maandag 1 januari t.e.m.

Zwembad
- maandag 25 december 2017
t.e.m. vrijdag 5 januari

zaterdag 6 januari

BKO ‘t Merelhofke
- maandag 25 december 2017
t.e.m. dinsdag 2 januari
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Contact
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

Serviceflats
Sint-Bernardusabdij
Vaak belemmert de vertrouwde woning ouder wordende inwoners in hun dagelijks functioneren. Dit kan bijvoorbeeld
doordat er teveel trappen aanwezig zijn in de woning, door
afgenomen sociale contacten, een gevoel van onveiligheid of
door een woning die simpelweg te groot is geworden.
Om mensen hierbij te helpen, beschikt het OCMW Hemiksem
sinds enkele jaren over de serviceflats in de Sint-Bernardusabdij. Wanneer je een serviceflat betrekt ben je nog in grote
mate zelfstandig maar, indien nodig, is thuiszorg wel binnen
onmiddellijk handbereik.
Daarnaast bieden onze serviceflats nog tal van voordelen:
- Instapklaar appartement met een noodoproepsysteem en een gebruiksvriendelijk
- domoticasysteem aangepast aan de noden van
ouderen
- Rolstoeltoegankelijk zowel het appartement als de
gemeenschappelijke delen
- Aanwezigheid van een conciërge
- Gunstig energieverbruik (waterverbruik zit in de dag
prijs), lage verwarmingskosten dankzij energiebespa
rende maatregelen
- Beschermde woonvorm op een prachtige locatie
- Technische, administratieve en sociale bijstand
- Cafetaria
- Wassalon
- Voorrang bij het gebruik van onze warme
middagmalen
- Deelname aan animatieactiviteiten
Voor inlichtingen over de serviceflats of een vrijblijvend
bezoek neem je contact op met Sasha Bruynseels op
het nummer 03 871 91 05 of via e-mail
sasha.bruynseels@hemiksem.be.

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
Contact:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur,
woensdag gesloten

Recyclagepark Hemiksem
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
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Ken je gemeente

... en win een Hemiksembon van 25 euro!
Vanaf nu stellen we elke editie van Hallo Hemiksem een vraag die gelinkt is met onze gemeente. Uit de juist
ingestuurde antwoorden trekken we één winnaar die we in de volgende editie van Hallo Hemiksem publiceren
én een Hemiksem-bon t.w.v. 25 euro wint!
Ben jij een kenner van onze gemeente? Dan weet je ongetwijfeld het antwoord op volgende vraag!
Hoeveel jaar is het (in 2018) geleden dat de administratieve diensten van het
gemeentebestuur verhuisden van het oude gemeentehuis aan de Gemeenteplaats naar de
Sint-Bernardusabdij?
Stuur je antwoord voor 25 januari 2018 door aan hilde@hemiksem.be of per brief t.a.v. ‘Hallo Hemiksem’,
Sint Bernadrusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Antwoord laatste fotowedstrijd
In de editie november-december 2017 vroegen we een laatste keer waar deze foto werd
genomen.
Het ging om de trap aan de visputten aan de Callebeekstraat in Hemiksem. Maurice van de
Vreken kwam als winnaar uit de bus en mag een Hemiksem-bon t.w.v. 25 euro op komen
halen!

?

