Maart - april 2018

De lente in Hemiksem kan beginnen
Frank Vander linden Solo
Nieuwe Start & Run sessie
Horeca in de abdij
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Maart - april 2018

INHOUD

Beste inwoners,
Met de maand maart beginnen we aan een langverwachte lente… Een prachtig seizoen van bloesems,
meer vrolijkheid, meer activiteit in en rond de huizen en meer energie voor ieder van ons. Door deze
lentekriebels kan je wat meer gaan sporten, wandelen en fietsen doorheen onze mooie gemeente.
Onze vrijetijdsdienst maar ook IVEBICA hebben voor de
komende maanden weer een indrukwekkende agenda
van activiteiten samengesteld. Lees verder in dit magazine het aanbod voor de komende weken. Jong of oud?
Er is voor ieder wat wils!
Tegen april 2018 hopen we een uitbater gevonden te
hebben voor onze tijdelijke horeca gelegenheid aan de
zuidvleugel van de abdij. Inderdaad, onze gemeentediensten zijn hevig in de weer om in de Sint-Bernardusabdij een horecazaak in de zomermaanden mogelijk te
maken. In afwachting van een volledige renovatie van
deze zuidvleugel zullen we dan alvast kunnen genieten
van een heerlijk terrasje aan onze Sint-Bernardusabdij.
Al met de waterbus naar Antwerpen gevaren? Wel dan
kocht jij alvast 1 van de meer dan 110.000 tickets. Binnenkort zal de waterbus vanaf het Steenplein ook verder
de haven invaren. Dit zal het belang van de waterbus
voor het woon- en werkverkeer nog verder doen toenemen! Door het succes in Hemiksem dringen de andere
Rupelgemeenten ondertussen ook aan op een halte van
de waterbus. Afwachten welke mogelijkheden er zijn,
onze inwoners kunnen er alvast ten volle van genieten!
Wil je jezelf inzetten voor onze gemeente en zegt hulpverlening jou wel iets? Aarzel dan niet om naar de infodag te gaan van de brandweerzone Rivierenland op
10 maart te Duffel. Ook onze brandweerpost Hemiksem
is immers op zoek naar gemotiveerde brandweermannen. Na een opleiding kan je deel uitmaken van dit hecht
team dat dag en nacht paraat staat ten dienste van onze
inwoners.
Alvast een fijn begin van de lente!

Uw burgemeester
Luc Bouckaert
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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
Halfvastenkermis 2018
Elk jaar kijkt jong (en wat minder jong) Hemiksem uit naar de halfvastenkermis op de Gemeenteplaats.
De kermis zal dit jaar op volgende dagen en
uren open zijn:
- vrijdag 9 maart 2018 15.30 u. - 23.00 u.
- zaterdag 10 maart 2018 14.00 u. - 2300 u.
- zondag 11 maart 2018 14.00 u. - 22.00 u.
- woensdag 14 maart 2018 10.00 u. - 22.00 u.
(marktdag)
- vrijdag 16 maart 2018 15.30 u. - 23.00 u.
- zaterdag 17 maart 14.00 u. - 23.00 u.
- zondag 18 maart 14.00 u. - 22.00 u.
Opgelet want vanaf 7 maart om 14.00 u. start
de opbouw van de kermis. Ten laatste op dinsdag 20 maart om 16.00 u. moet het terrein weer
helemaal vrij gemaakt worden.

Tijdens jeugdboekenmaand staan
jonge bib-leden centraal
In 2018 luidt de slogan Eureka! en draait alles
rond de thema’s wetenschap en techniek.
Op woensdag 14 maart nodigen wij de kinderen
uit in Niel voor de wetenschapsshow Tech-niknak. Dit is een interactieve vertelvoorstelling die
jou zeker iets nieuws laat ontdekken. Elke deelnemer krijgt na de show een lekker ijsje!
Op woensdag 21 maart organiseert de bib in
Hemiksem een wetenschapsshow, waarin chemische reacties van gassen op een opvallende manier gedemonstreerd worden. Daarna krijgen alle
kinderen nog een paar pannenkoeken. De activiteit is geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Niel: woensdag 14 maart, 14.30 u. -16.00 u.
Reservatie: gratis, inschrijving verplicht
Locatie: in de leeszaal van de bib, Antwerpsestraat 24, 2845 Niel
Hemiksem: woensdag 21 maart Heuvelstraat
111-117, 2620 Hemiksem
Inschrijving: € 2
Info: bib Hemiksem | 03 288 27 40 | bibliotheekbalie@ivebic.be
bib Niel | 03 888 30 06 | info@bibniel.be
Inschrijvingen : www.ivebic.be/tickets.asp of via
de bibliotheekbalie

CoderDojo – programmeren voor
kinderen
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een Coderdojo-workshop in de bib in Hemiksem.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: bib, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: zaterdag 10 maart en zaterdag 14 april
2018 van 14 tot 17 uur
Toegang: gratis (reservatie verplicht)
info: bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be
Inschrijvingen: uitsluitend via
www.coderdojobelgium.be/nl

Geslaagd project in BKO
‘t Merelhofke: de ‘mini-kleuters’
Ieder jaar komt er een groepje instappertjes bij
in de buitenschoolse kinderopvang ‘t Merelhofke.
Om deze kleuters warm te ontvangen ontstond
het idee om met een apart groepje te beginnen,
de mini- kleuters. In september gingen de begeleidsters van start en nu blijkt het een succes te
zijn.
- De kleine kleuters voelen zich meer op hun
gemak omdat ze niet meer verloren lopen in de
grote groep kleuters.
- Het is opvallend dat de allerkleinste kinderen
veel minder vaak wenen dan vroeger, het welbevinden van deze kleuters is zeer hoog.
- Omdat ze in kleine groep activiteiten doen, is er
meer tijd om eens te knuffelen met de begeleidster. Zo voelt het kind zich sneller veilig.
- De algemene inleiding beleven de mini- kleuters mee, want ze zijn gek op handpop ‘Bommes’.
Na afloop van de inleiding gaan ze mee met de
begeleidster die is aangewezen om te spelen met
deze kinderen.
- Iedere week is een andere begeleidster aangeduid om een activiteit te doen met ‘de mini’s’, zo
leren de kinderen alle begeleiders op een aangename manier kennen.
- De activiteiten kunnen variëren van vrij tot geleid spel en bovenal wordt er rekening gehouden
met de betrokkenheid van de kinderen.
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Abdij

Gezocht! Uitbater voor (tijdelijke) horecazaak
in abdij van Hemiksem
Kandidaturen voor 1 maart 2018
De gemeente Hemiksem is momenteel op zoek naar een
geschikte uitbater voor een tijdelijke horecazaak in de
abdij van Hemiksem. De concessie zal in de loop van de
maand maart worden gegund aan de meest geschikte
kandidaat.
Vanaf 1 april tot en met 30 september mag de toekomstige
uitbater de komende 5 jaar een horecazaak uitbaten in de
zuidvleugel van de abdij (kant Vliet). Het gaat om 120 m² binnenruimte en 200 m² buitenterras. Er wordt daarnaast ook
een ruimte met het nodige sanitair voorzien.
De openingstijden zien er als volgt uit:
Zondag t.e.m. donderdag: 12.00 u.* tot 00.30 u.
vrijdag en zaterdag vanaf 12.00 u.* tot 01.30 u.
*’s morgens kan er eventueel al vroeger worden geopend

De gunning zal gebeuren aan de kandidaat die het best scoort
op volgende drie criteria:
- Kwaliteit van de invulling
- Lokale binding
- vergoeding aan de concessiegever
(in dit geval de gemeente Hemiksem)

Info
Wie meer info wil of zijn/haar kandidatuur
wil indienen, kan terecht bij de technische
dienst van de gemeente bij Dirk Smits
03 288 26 60 - dirk.smits@hemiksem.be
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Het BudgetHuis op bezoek in Hemiksem & Niel
Dit voorjaar organiseren OCMW en gemeente Hemiksem en OCMW Niel in samenwerking met CAW Boom Mechelen Lier en de Ideale Woning een preventieproject rond budgetteren en schulden: Het BudgetHuis.
Het aantal mensen dat bij OCMW ’s aanklopt omdat ze in problemen zitten door een slecht evenwicht tussen hun inkomsten en uitgaven, blijft stijgen. Een woning huren of kopen,
energiekosten, kopen op krediet, vervoerskosten, merkproducten: alles heeft zijn prijs.
In het BudgetHuis maak je als bezoeker op een visuele en interactieve manier kennis met tal van financieel gerelateerde
info voor het dagelijks leven. Kamer per kamer word je door
het huis gegidst, waar je een antwoord krijgt op verschillende thema’s. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere
energie, reclame, voeding, telecom, omgaan met facturen en
klasseren,…

Een bezoek aan het BudgetHuis kan vanaf 1 maart in Hemiksem. In april verhuist het BudgetHuis naar Niel, daar ben
je vanaf 16 april welkom voor een bezoekje. Een rondleiding
is gratis. Groepen plannen best op voorhand een rondleiding,
voor individuele bezoekers zijn er twee kijkdagen gepland op
woensdag 14 maart van 13 tot 17 uur en zaterdag 17 maart
van 10 tot 13 uur.

Vanaf januari 2018 verhuist de (twee)wekelijkse opVoor praktische informatie zoals locatie, openingshaling van restafval, GFT en PMD van woensdag naar
uren en verdere vragen kan je terecht in Buurthuis
maandag! Intercommunale IGEAN die de afvalophaling
Hemiksem, Parklaan 13 of via
in Hemiksem organiseert, wijzigde de ophaalrondes
leentje@hemiksem.be - 0497 41 44 19.
waardoor de ophaaldag voor Hemiksem verandert. De

Kennismakingsdag 10 maart
(brandweerkazerne Duffel)
De brandweerzone Rivierenland zoekt gemotiveerde collega’s voor de brandweerposten waaronder ook deze in
Hemiksem!
Om de zoektocht naar broodnodige nieuwe vrijwilligers te
stimuleren organiseert de zone op zaterdag 10 maart een
kennismakingsdag waarop geïnteresseerde kandidaat-vrijwilligers kunnen proeven van het brandweerman-zijn en
informatie krijgen over het bijhorende Federale Geschiktheidsattest (FGA) dat ze daarvoor moeten behalen.
Zo maken zij kennis met verschillende praktische onderdelen van deze proeven zodat ze zich beter kunnen voorbereiden.

Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerman te
worden, moeten kandidaten immers eerst hun FGA behalen.

Familiegebeuren
Het gezin van de geïnteresseerde kandidaten is ook van harte welkom. Zo kunnen de allerkleinsten zich uitleven in een
brandweerspringkasteel en ook hun eigen blustechnieken
naar hartenlust oefenen. Vrijwilliger zijn is immers niet gewoon een job, het is een roeping waarbij vaak heel de familie
nauw betrokken wordt.
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Mammobiel

Bevolkingsonderzoek borstkanker: laat je screenen!
van dinsdag 29 mei tot en met dinsdag 12 juni 2018

Om de twee jaar komt de mammobiel naar Hemiksem. Vermits het laatste bezoek van dit mobiele borstonderzoek
in onze gemeente dateert van 2016 zal er van dinsdag 29 mei tot en met dinsdag 12 juni 2018 elke werkdag
worden gescreend.
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze nog zo klein zijn dat je er zelf niets van
merkt. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.
Gratis via ziekenfonds
Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de kans om elke twee jaar een kwaliteitsvolle screeningsmammografie te laten nemen. Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds bent
aangesloten. Je betaalt dus ook geen remgeld.
Inwoners van Hemiksem die tot de hierboven omschreven doelgroep behoren krijgen een uitnodiging in de brievenbus. Bij de
laatste 2 bezoeken van de mammobiel onderging 38% van de uitgenodigde vrouwen het onderzoek. We hopen dat percentage
in 2018 op te krikken! Meer info op https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be.

Breng je zomer door in de Rupelstreek!
Zondag 22 april: publieksopening mét wereldrecordpoging!
Ook deze zomer zetten we de Rupelstreek toeristisch in de kijker. Ben je een erfgoedliefhebber, wandelaar of
fietser? De Rupelstreek heeft voor iedereen wat wils. Natuurlijk kan je dit alles combineren met een heerlijk
streekproduct op een zalig terrasje op de dijk of in een pittoresk gehucht.
Naast de activiteiten van de verschillende streekproducenten en -partners gaan we dit jaar ook een uitdaging aan voor vermelding in het Guinness World Record Book. Samen met jullie gaan we voor een verbetering van het wereldrecord “Longest toast
relay”. En we doen dit niet zomaar met éénder welk bier…, we doen dit natuurlijk met onze streekbieren. Hiervoor hebben we
massaal jullie steun nodig. We verwachten jullie dan ook allemaal in De Schorre om samen met ons het glas te heffen. Details
over de wereldrecordpoging en de exacte timing kan je terugvinden op de Facebookpagina Rupelstreek en www.toerismerupelstreek.be. Dit gratis event zal plaatsvinden van 12 tot 17 uur in De Schorre te Boom.
Van half juni tot half september kunnen de speurneuzen onder jullie deelnemen aan onze familie wandelzoektocht in Niel.
Tijdens deze zoektocht ontdek je de mooiste plekjes in Niel en bovendien maak je kans op leuke prijzen!
De fietsers onder jullie kunnen op 15 juli deelnemen aan de jaarlijkse smikkeltocht doorheen de Rupelstreek. Al fietsend genieten van een hapje en drankje,…. Inschrijven is verplicht en kan via info@toerismerupelstreek.be Zin in dit en nog veel meer?
Hou je brievenbus dan in de gaten want eind mei valt de zomerpocket met een volledig activiteitenoverzicht in je brievenbus.

Meer info:
Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3 (De Schorre) 2850 Boom
03 880 76 25, info@toerismerupelstreek.be of www.toerismerupelstreek.be
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Breng je pesticiden binnen in ruil voor een voegenborstel
Op zaterdag 21 april 2018 krijg je in ruil voor je
pesticiden een voegenborstel van de Vlaamse Milieumaatschappij.* Breng je (restjes) pesticiden binnen in
het recyclagepark en ga vanaf dit jaar je tuin, terras of
oprit te lijf met gezonde en goedwerkende alternatieven!

Ja, het kan zonder!

Pesticiden zijn heel ongezond, dat moeten we je niet meer
vertellen. Maar ook bijen en het grondwater bewijs je er een
heel slechte dienst mee. Daarom: maak er voor eens en altijd
komaf mee! Breng je laatste restjes binnen en doe het vanaf
nu op een betere manier.

Haal die pesticiden van het rek en breng ze op 21 april 2018
binnen op het recyclagepark. In ruil krijg je een voegenborstel
van de Vlaamse Milieumaatschappij.

53% van alle Vlamingen gebruikt geen pesticiden meer. Toch
zijn de meeste tuinen en opritten best proper, vind je niet?
Ook de gemeente Hemiksem neemt het voortouw en gebruikt
geen pesticiden meer.

* Zolang de voorraad strekt

Bereid je nu al voor op de lente en bekijk al onze milieuvriendelijke tips en tricks op
www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Biologische groenten uit eigen tuin en ruilbeurs zaden en stekplantje
Het is heerlijk om te smullen van knapperige onbespoten
sla uit eigen tuin. Of dagverse tomaten en broccoli. Maar
hoe krijg je gezonde planten in je moestuin zonder met
giftige stoffen te gaan spuiten? Tijdens deze voordracht
krijg je alle punten waar je op moet letten netjes op een
rijtje.
Je krijgt ook de kans om je eigen zaden en stekplantjes te
ruilen met de andere deelnemers. Deze workshop wordt
georganiseerd in samenwerking met Vormingplus regio
Antwerpen en begeleid door Fleur Leroy van Velt vzw.
Locatie: Bib Niel, leeszaal 1e verdieping, Antwerpsestraat
24, Niel

Tijdstip: wo. 21 april 2018 van 10 tot 12.30 u.
Toegang: gratis, inschrijven noodzakelijk
Info: in de bib, 03 888 30 06, info@bibniel.be
bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be
Inschrijvingen
via:
www.ivebic.be/tickets.asp
via info@bibniel.be of via de balie
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

of
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Huur de kleine zaal
van Depot Deluxe met
je vereniging!
Op zoek naar een geschikte locatie in Hemiksem voor
jouw vereniging, club of bedrijf? Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Hemiksem stelt in ‘Depot Deluxe’ een polyvalente zaal ter beschikking!

Schrijf je voor een
nieuwe Start & Run
sessie!
Van 0 naar 5 km in 10 weken

Depot Deluxe bevindt zich aan het rustige en groene
domein van de Sint-Bernardusabdij. De oppervlakte van
de polyvalente zaal bedraagt 193 m² en is dus kleiner en
handiger dan de grote zaal. Naast de recent gebouwde zaal
is een ruime parking voorzien.
De activiteiten die in aanmerking komen, zijn sportieve activiteiten. Wil je de zaal éénmalig huren of verkies je om
wekelijks op een vast tijdstip de zaal te gebruiken? Geen
probleem, er zijn verschillende mogelijkheden!
Vanaf 1 maart tot 30 april kunnen potentiële gebruikers
hun voorkeursdata indienen voor de periode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019. Reservaties in de loop van
het jaar kunnen enkel voor de dagen die nadien nog ter
beschikking zijn. In geval van een dubbele aanvraag beslist
het directiecomité van het AGB.
Je voorkeur indienen doe je vanaf dit jaar online. Je voert
je gewenste reservatie in via het nieuwe reservatieprogramma (www.reservaties.hemiksem.be). Daar worden alle
reservaties verzameld tot 30 april. Nadien maken we een
planning op en krijgt iedereen een antwoord betreffende
zijn of haar reservatie.

Vanaf dinsdag 24 april organiseren de vrijetijdsdienst
van Hemiksem en Schelle een nieuwe Start & Run
sessie.
Gedurende 10 weken werk je in groep aan je conditie. Op
dinsdag en donderdag telkens om half 8 kan je genieten
van een begeleide loopsessie en één keer per week ga je
individueel lopen. Deze reeks richt zich op de beginnende
loper.
De eerste les vangt aan met een korte infosessie zodat iedereen goed voorbereid en gemotiveerd aan de reeks kan
beginnen en hopelijk ook afmaken!

Praktisch
- Waar en wanneer: dinsdag en donderdag vanaf 24
april, 10 weken lang.
- Verzamelen: om 19.30 u. , dinsdag in de Nieuwe
Dreef aan de kleedkamers van de tennisterreinen,
donderdag aan sporthal Scherpenstein in Schelle.
- De eerste sessie zal voorafgegaan worden door een
klein infomoment met wat praktische informatie.
- Inschrijven: vanaf 1 maart via hemiksem.be/vrije-tijd
- Prijs: € 10
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Inschrijving sportkampen & speelpleinwerking
Het belooft weer een spetterende zomer te worden
vol speel- en sportplezier. Markeer dinsdag 8 mei in
je agenda want vanaf 18 uur gaan de inschrijvingen
voor de zomeractiviteiten van start! De speelpleinwerking start op maandag 2 juli en loopt tot en met
vrijdag 24 augustus. De sportweken zijn verspreid
over de hele vakantie.
Het boekje met het programma en inschrijvingsformulier
zal na de paasvakantie via de scholen worden verspreid.
Het programmaboekje kan je steeds raadplegen via de
website en houd ook zeker onze Facebook-pagina in de
gaten!
De inschrijvingen zullen opnieuw gebeuren via het online
inschrijvingsprogramma of op de vrijetijdsdienst. Om je
kind online te kunnen inschrijven moet je als ouder eerst
een account aanmaken. We raden je aan dit reeds op voorhand te doen zodat je op 8 mei vlot kan starten met de
effectieve inschrijving. Mensen die reeds een account hebben, hoeven dit uiteraard niet opnieuw te doen.

Fundance (55+)

Start nieuw
tennisseizoen!
Op 1 april gaat het nieuwe tennisseizoen van start!
Heb je een vrij moment en zin in een spelletje tennis met vrienden of collega’s? Of zoek je een terrein
waarop je eenmalig of wekelijks buiten een uurtje
kan tennissen?
Hemiksem beschikt over vier gravelterreinen die we vrijblijvend verhuren. De terreinen zijn open vanaf 1 april tot
en met 31 oktober telkens tussen 9 en 21 uur. Je hebt de
mogelijkheid om een abonnement te nemen of om te betalen per beurt.
Tarieven:
Abonnement: € 55 op weekdagen, € 85 op zaterdag en zondag (per uur/ per terrein/ per seizoen) gelegenheidsspelers
€ 4 (per terrein/per uur/ per ticket)
Abonnees spelen op een vast moment in de week. Een
abonnement kan je aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier www.hemiksem.be/vrije-tijd/tennisterreinen . Gelegenheidsspelers kopen een ticketje aan de automaat in het zwembad. Let op, als gelegenheidsspeler moet
je steeds de beschikbaarheid nakijken! Dat doe je op de
terreinen zelf.

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 ~”

Praktisch
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

Info

www.vrijetijdsdiensthemiksem.be
Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
03 288 26 90
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Frank Vander linden
Een nieuw jaar, een nieuwe Frank
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, kan
het ook alleen. Dat bewees hij in 2009 en 2010 met
zijn zeer succesvol solodebuut en een vijftig optredens
tellende tournee waaronder een fel gesmaakt concert
in Hemiksem.
Zonder De Mens schrijft en speelt hij bedachtzamer. De teksten krijgen nog meer aandacht, het bij momenten virtuoos
akoestisch gitaarwerk springt naar voren.
In 2018 komt hij met een nieuw soloalbum en talrijke intieme optredens waarvoor Frank weer helemaal alleen de
baan op gaat. Een mix van nieuwe en oude nummers, verrassende covers en bitterzoete levensverhalen zijn dé perfecte manier om de vertellende muzikant Vander linden van
dichtbij te leren kennen.

Praktisch
Datum: vrijdag 9 maart ‘18
Locatie: Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Fabiolalaan 2,
Schelle
Tijdstip: 20 uur
Toegang: VVK € 14 / € 12 (-26 j, leerlingen en
leerkrachten academie HSN)
Toegang Kassa: € 16 / € 14 (-26 j, leerlingen en
leerkrachten academie HSN)

Initiatie - Ontdek de Argentijnse tango
donderdag 1 maart 2018

In deze initiatieles leer je de tango zoals hij gedanst
wordt in de salons van Buenos Aires. Marga Wauters,
tweevoudig wereldkampioene Argentijnse tango, introduceert jou in deze sensuele dans.
Voor deelname aan deze les hoef je geen danser te zijn. Elke
beweging, houding en 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 en
Niel)

© Guy Kokken
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Ceci n’ est pas un livre (1,5 tot 4 jaar)
Zaterdag 24 maart 2018

‘Ceci n’est pas un livre’ is muzikaal en grafisch figurentheater vol gekke gedachtesprongen, onverwachte grapjes
en kleine valkuilen. Geïnspireerd door de veelgeprezen interactieve boeken en tekeningen van Hervé Tullet en het
werk van Magritte en Tati.
Wat is een boek?
Een boek gaat open en een wereld komt tevoorschijn.
In je hoofd.
Zoals de koffer van de man met de jas.
Zoals de bladzijde die gaat vliegen en de hand die ze wil grijpen.
Ga je mee?

Theater De Spiegel
Regie en spel: Karel Van Ransbeeck
Spel en muziek : Bart Voet

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: 14.30 u. en 16.30 u. (de voorstelling van 16.30 u. is reeds uitverkocht)
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j) - € 2 korting per ticket voor leden Gezinsbond

Tentoonstelling - 8118 – Roger Pintens Jr.
van zondag 22 april tot 17 juni 2018

Deze nieuwe tentoonstelling biedt je de kans
om kennis te maken met het prachtige werk van
Roger Pintens Jr.
De beeldhouwer Roger Pintens Jr. behoort tot het slag
van kunstenaars die een onverpoosde creativiteit hoog
in het vaandel dragen. Hij is gedreven en bezeten door
het tot vorm brengen van wat in hem woelt en woedt.
Het is een onvermoeibaar creëren zonder zichzelf te herhalen.
Roger weet dat idee, verbeelding en symbool, elementen
zijn voor een kunst die voorbij de gewone realiteit gaat.
Zijn kunst boeit in bovenmate door de artistieke zelfstandigheid en integriteit.
							
			
citaat Remi de Cnodder

Praktisch
Locatie: Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
Tijdstip: Tijdens de openingsuren van het
administratief centrum
Extra publieksmomenten:
22 april en 17 juni van 10 tot 18 uur
6 mei en 3 juni van 14 tot 17 uur
Toegang: gratis

Info & tickets

www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

© Roger Pintens Jr.
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Terugblik
Bewonersdrink 2018
Op zondag 14 januari heften we samen met jullie het glas op een
gezond, prettig en succesvol 2018. Net als de voorgaande jaren
vonden ook nu weer heel wat inwoners de weg naar Depot Deluxe!
In een ontspannen sfeer werd er dan ook stevig bijgepraat.
Aansluitend volgde de trekking van de eindejaarstombola door de
middenstandsraad. Ditmaal geen auto als hoofdprijs maar wel 10
knappe prijzen waaronder onder meer een reis, boxspring met dekbed of elektrische fiets.

3 nieuwe ereburgers
Van de bewonersdrink maakten we ook gebruik om het aantal ereburgers in onze gemeente op te drijven. Met 3 waren ze en bovendien zijn het broers: Vincent, Matthias en Robin Casse. Vincent en
Robin behaalden in het acrogym al heel wat medailles en dat op
internationaal topniveau.
Met Matthias Casse leverde Hemiksem dit seizoen de wereldkampioen judo bij de juniores! We zijn dan ook trots dat ze vanaf nu
door het leven gaan als ereburgers van Hemiksem.

Wilgenhutten voor leerlingen
school het Klaverbos
Onlangs werden enkele wilgenhutten aangeplant in school de
boskabouters (de kleuterafdeling van school het Klaverbos in
de Jan Sanderslaan).
De leerlingen, juf Kim en juf Marika wachten alvast vol ongeduld op de lente. Dan groeien de wilgenhutten dicht en transformeren ze tot een leuke speelplek voor de kinderen!
Een tof en ecologisch initiatief dat tot stand kwam door samenwerking tussen school het Klaverbos en de gemeente Hemiksem. We willen daarvoor in het bijzonder de juffen bedanken
die zich hier volop voor hebben ingezet!
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Terugblik
Fitplus 55+
Vanaf 11 januari ging de gratis lessenreeks Fitplus van start in Depot Deluxe. Gedurende deze 10 lessen werd het uithoudingsvermogen van de deelnemers (55+) op de proef gesteld. Er werd gedanst maar bovenal werd er veel plezier gemaakt! De meer dan 20
deelnemers, allen met volle moed achter een enthousiaste coach ,
slaagden erin hun spiertjes goed los te maken.
Samen in groep bewegen, ieder op zijn eigen tempo is waar het om
draaide. Op leuke muziek werden coole moves getoond. De afwisselde oefeningen zorgden voor heel wat variatie tijdens de verschillende lessen. Vanaf 16 april organseert de vrijetijdsdienst al een
volgende gratis activiteit voor 55+. Meer informatie over ‘Fundance’
kan je lezen op pagina 9 van deze editie van Hallo Hemiksem.

Zwembaddag
Op woensdag 20 december was het nog eens groot feest in het
zwembad. De vrijetijdsdienst van Hemiksem organiseerde naar
jaarlijkse gewoonte de gratis zwembaddag. Tussen 13 en 18 uur
kwamen een 200-tal kinderen zich uitleven op de gigantische
stormbaan die in het zwembad lag.
Om 18 uur werden de lichten gedimd en bracht DJ Mario de afsluitende party op gang. Het werd een onvergetelijk feest!

Knutselen zapposdagen
De knutselworkshop van de vrijetijdsdienst in de kerstvakantie
is altijd een gezellige bedoening. Dit jaar waagden de jongeren
zich aan een voormiddag magneten en buttons maken.
Er werd stevig geknipt en zo werden heel wat oude tijdschriften gerecycleerd en omgetoverd tot gloednieuwe magneten en
buttons.
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Afvalophaling maart-april
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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

Gemeentemagazijn

Bibliotheek

- maandag 2 april 2018

- maandag 2 april 2018

- maandag 2 april 2018

- maandag 30 april 2018

- maandag 30 april 2018

- dinsdag 1 mei 2018

- dinsdag 1 mei 2018

- dinsdag 1 mei 2018

BKO ‘t Merelhofke
Recyclagepark

- maandag 2 april 2018

- dinsdag 1 mei 2018

- maandag 30 april 2018
- dinsdag 1 mei 2018
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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
Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

Infoavond abdijpark
De Sint-Bernardusabdij is een bijzondere plek, bovendien een
historisch gebouw dat daarom werd beschermd als monument. Ook de omgeving van de abdij, die net als het gebouw
zelf door de eeuwen heen evolueerde qua functie, is uniek.
Sinds 2017 namen de gemeente en vzw Kempens Landschap
het 14 hectare grote park rondom de abdij in erfpacht. Het
studiebureau Antea werd aangesteld om een passend beheerplan op te maken. Hierin wordt de beheervisie voor het
park voor de komende jaren opgetekend.
Graag nodigen we je uit op de infoavond op dinsdag 6 maart
waarop we het uitgewerkte beheerplan aan jou voorstellen.
Vanaf 18.30 u. is er koffie en om 19.00 u. gaan we echt aan de
slag in de Scheldezaal van het gemeentehuis van Hemiksem.
Eerst informeren we je over het onderzoek dat werd uitgevoerd en de doelstellingen en visie van het beheerplan voor
het abdijpark. Nadien zal je zelf mee aan de slag kunnen gaan
via de interactieve tafelsessies waarbij ontmoeting en kennisdeling centraal staan.
Om de avond goed te kunnen voorbereiden, vragen we om
je aanwezigheid op voorhand door te geven. Schrijf je voor
vrijdag 2 maart in. Dit kan door het online formulier waarvan
je de link terugvindt in het nieuwsitem op www.hemiksem.
be/nieuws in te vullen of door bijgevoegd formulier ingevuld
terug te bezorgen aan het onthaal van de gemeente tijdens
de openingsuren van het AC.
We kijken er alvast naar uit jou op 6 maart te mogen
verwelkomen!

Ben jij aanwezig?
Laat het ons weten via het online formulier of breng dit
strookje tijdig binnen:
Naam:
Adres:
Aantal personen:

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!
Elke editie van Hallo Hemiksem stellen we een
vraag die gelinkt is met onze gemeente. Uit de juist
ingestuurde antwoorden trekken we één winnaar
die we in de volgende editie publiceren én zo 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!

20 jaar abdij!

Som de 5 ereburgers van Hemiksem op! We
zoeken telkens de naam en voornaam van
deze 5 sporthelden.

?

Stuur je antwoord voor 25 maart 2018 door aan
hilde@hemiksem.be of per brief t.a.v. ‘Hallo Hemiksem’, Sint
Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Sander Nagtegaal kwam als winnaar uit de bus bij de
vraag in de vorige editie. Hij wist dat het ondertussen 20
jaar geleden is dat de administratieve diensten van het
gemeentebestuur van het oude gemeentehuis aan de
Gemeenteplaats naar de Sint-Bernardusabdij verhuisden.
Sinds 1998 namen de administratieve diensten van de gemeente hun intrek in een deel van het imposante gebouw.
De oude Cisterciënzerabdij kreeg zo, niet voor het eerst,
een totaal nieuwe invulling met gaandeweg ook serviceflats, de lokale politie, het heemkundig museum, Gilliot &
Roelants Tegelmuseum,…

huis en een (enorme)
gevangenis. Er was
sprake van meer dan
2000 gedetineerden!
Dat komt overeen met
meer dan een zesde
van de actuele Hemiksemse bevolking! Na
de periode waarin de
abdij als gevangenis
werd gebruikt werd
het een militair depot.

Van bij de oprichting in 1243 tot aan de Franse revolutie
bewoonden de monniken bijna onafgebroken de abdij. Na
de beeldenstorm volgde in 1672 een grote brand die voor
enorme schade zorgde. Daarom dateert de abdij zoals we
die nu kennen eigenlijk uit de 17e en 18e eeuw. De Franse
revolutie verdreef de monniken naar Bornem en zo werd
de abdij achtereenvolgens gebruikt als maritiem zieken

Ook na W.O. II werd de abdij tot 1977 opnieuw door het leger gebruikt. Nadien stond het lang leeg tot de gemeente
het in 1988 kocht. Na een grondige renovatie namen de
gemeentediensten in 1998 hun intrek in de Sint-Bernardusabdij. De gronden rondom de abdij werden in 2017
door de gemeente en het Kempens Landschap in erfpacht
genomen.

