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Beste inwoners,
Je merkte ongetwijfeld al op dat op de voorpagina van dit
nummer een nieuw gemeentelijk logo prijkt. De zoektocht
naar dit logo met gepaste slogan werd een goed jaar geleden ingezet. We riepen de inwoners op om mee na te denken. Diverse tips en voorstellen bereikten ons en het resultaat kan je nu zien.
Een nieuw logo en slogan vormen één van de onderdelen van de
moderne, uniforme huisstijl waarmee onze gemeente haar identiteit naar de buitenwereld toe wil onderstrepen. Helemaal Hemiksem is vanaf nu onze slogan. Het logo bevat de letter H. De H van
Hemiksem maar tevens ook een verwijzing naar het rijk industrieel verleden van onze Gilliot fabriek. Destijds zijn daar miljoenen
tegeltjes geperst met telkens die letter H er in. Dwars door de
H zit een blauwe en een groene golf. We leven al jaren aan de
Schelde, de blauwe golf is een verwijzing naar deze waterweg die
we dankzij de waterbus nu herontdekken. De groene golf verwijst
naar onze inspanningen om voldoende groene publieke ruimtes
te voorzien in onze gemeente. Zo hebben we met de oprichting
van park Den Akker vorig jaar een oud ongebruikt industriegebied
omgevormd tot een 6,5 ha groot park. Hetzelfde zal op termijn
gebeuren met de oude Bekaert site. Hier zal ongeveer een derde
van het domein omgevormd worden tot een publiek toegankelijk
park dat zal aansluiten op het abdijpark.
Helemaal Hemiksem, we mogen gerust fier zijn op onze gemeente! Het nieuwe logo met slogan zal daarom op diverse manieren
in het straatbeeld te zien zijn. Op alle invalswegen en toegangspunten van Hemiksem zullen vaandels onze inwoners en bezoekers verwelkomen. Bij het begin van elk seizoen krijgen de vaandels een passend nieuw uitzicht. Vorig jaar versierden we onze
gemeente op diverse plaatsen met bloemenmanden en enkele
bloemenzuilen. Het resultaat was mooi, onze inwoners gaven ons
hierover positieve commentaren. Genoeg redenen om ook dit jaar
onze gemeente weer op te fleuren!
Hemiksem telt ondertussen 5 ereburgers. Dit zijn inwoners die
onze gemeente op bovenlokaal niveau een positieve uitstraling
gaven. In de gemeenteraad werd recent een reglement goedgekeurd waarmee we ook verdienstelijke inwoners kunnen huldigen.
Verder in dit nummer lezen jullie er meer over.
Tijdens de gemeenteraad van 20 maart beslisten we om een extra
variabele zone 30 in te voeren ter hoogte van de schooluitgang
aan de Kleidaallaan. Tevens maken we een permanente zone 30
in de zijstraten die hierop aansluiten. Met deze ingrepen trachten
we de verkeersveiligheid in onze gemeente verder te verhogen.
Uw burgemeester
Luc Bouckaert
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Prikbord
Hulp bij invullen belastingaangifte
Op dinsdag 15 mei 2018 zullen medewerkers van
het belastingkantoor van Boom aanwezig zijn in de
raadzaal van de Sint-Bernardusabdij om inwoners
van Hemiksem te helpen bij het invullen van hun
belastingaangifte. Van 09.00 u. tot 12.00 u. en van
13.30 u. tot 15.00 u. staan ze klaar om je te helpen.
Vergeet niet om de nodige documenten en attesten
mee te brengen!
Je kan voor de nodige hulp ook steeds terecht in de
belastingkantoren van Boom of Antwerpen:
- in mei: van 9 tot 12 uur
- in juni: van 9 tot 15 uur
Adressen:
Jozef Van Cleemputlei 7
2850 Boom
Italiëlei 4 bus 1
2000 Antwerpen

Infoavond nucleair risico
17 mei 2018
Op donderdag 17 mei organiseert de overheid een
infosessie over het nucleaire risico in België. Wil jij
er graag meer over weten? Ben je benieuwd naar
wat de overheid allemaal doet? Of heb je vragen
over de juiste reflexen in een noodsituatie? Kom op
17 mei dan luisteren in de Raadzaal van de SintBernardusabdij.
Programma:
19.30 u. - 20.00 u. - Ontvangst
20.00 u. - 20.15 u. - Welkom en introductie
20.15 u. - 20.40 u. - Deel 1: ‘Wat is het nucleaire risico’?
20.40 u. - 21.05 u. - Deel 2: ‘Wat doet de overheid’?
21.05 u. - 21.30 u. - Deel 3: ‘Wat kan jij doen?’
21.30 u. - Einde
Meer info via: www.nucleairrisico.be/info

Test BE-Alert Hemiksem
De gemeente Hemiksem stuurde op donderdag 1
maart kort na 13 uur via BE-Alert een testbericht
uit naar de 629 inwoners van Hemiksem die reeds
intekenden op dit alarmeringssysteem.
Met dit testbericht lieten we de geabonneerde inwoners van Hemiksem een eerste keer kennismaken
met het systeem dat gemeenten en andere overheden toelaat om inwoners heel snel op de hoogte te
brengen bij noodsituaties zoals een brand of overstroming.
Na 10 minuten hadden reeds 603 van de 629
geabonneerde inwoners het bericht beluisterd.
Waardoor we over een succesvolle test mogen
spreken.
Het crisiscentrum moedigt gemeenten aan om op
de eerste donderdag van de maand regelmatig testen te doen met BE-Alert zodat zowel de gebruikers
als inwoners het systeem leren kennen.
Nog niet ingeschreven?
Doe het dan snel via www.be-alert.be/nl .
Het vraagt slechts 5 minuten tijd!
Infoavond nucleair risico 17 mei 2018

Groepsaankoop muurisolatie
Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt
geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Is jouw
dak goed geïsoleerd? Dan is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer
comfort!
De gemeente Hemiksem helpt je graag bij deze
ingreep door het aanbieden van een voordelige
groepsaankoop. Door samen de markt op te gaan,
trachten we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod af te dwingen.
Interesse? Schrijf je in op de IGEAN website of kom
eerst naar één van de infomomenten:
- 15 mei 2018 van 19 tot 21u gemeentehuis, Koningin Astridplein 12, Rumst
- 24 mei 2018 van 19 tot 21u IGEAN, Doornaardstraat
60 - 2160 Wommelgem
- 31 mei van 19 tot 21u Blauwesteenstraat 81, 2550
Kontich
Heb je vragen of wens je meer info? Geef ons een
seintje via klimaat@igean.be of op het nummer
03 350 08 08

Fietstocht: ‘Oude kleiputten, nieuwe natuur’
Zondag 17 juni 2018

Op 17 juni nodigen de milieuraden van Hemiksem,
Schelle en Niel jou uit om deel te nemen aan een fietsverkenning in de drie gemeenten. Tijdens een ontspannende en begeleide tocht kom je meer te weten over het
rijke steenbakkerijverleden en ontdek je unieke plekken
met spontane en gestuurde natuurontwikkeling in de
drie gemeenten.
Onze tocht loopt langs vier kleiputten in Hemiksem, vier in
Schelle en “heel veel” in Niel. We nemen je mee naar plaatsen
waar je nog nooit kwam.
Na de fietstocht bieden we een drankje aan in ‘Natuur.huis De
Paardestal’ in Niel.

Praktisch
Startlocatie: Kleiput Terlocht, aan het einde van de Terlochtweg in Hemiksem
Vertrek: 17 juni 2018 tussen 13 en 15 uur
Duur: ± 2 uur
Aankomst: Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221,
Niel

Route
1. De spontaan begroeide kleiput tussen Tankopslag Verbeke
en scheepswerf.
2. Via N148 en Heemsdaalstraat naar de ingang van de visput,

een kleiput met mooi onderhouden en aangeplante natuur.
3. Via N148 en Callebeekstraat naar Callebeekbos, kleiput
opgevuld met vliegas en daarop spontane ontwikkeling van
pioniers bosvegetatie.
4. Door bos naar Park Den Akker, kleiput deels opgevuld met
afval waarop zich spontaan vegetatie ontwikkelde. Nadien
gesaneerd en naar plan verder aangeplant.
5. Via Scheldedijk en Vlietdijk naar Schelle centrum; via Gemeenteplein tot aan Berrenheibos, een kleiput volgestort met
(deels giftig) afval, nadien gesaneerd en beplant voor ontwikkeling van bos.
6. Via Tuinlei, naar de “fietsostrade Niel-Boom” met onderweg
enkele volgelopen kleiputten met spontane en aangelegde
beplanting.
7. Via Tunnelweg en Boomsestraat naar het eindpunt De Paardestal, het bezoekerscentrum van het Natuurreservaat Walenhoek. Dit gebied van meer dan 10 ha is begroeid met spontaan ontwikkelde bosvegetatie en heeft enkele open plekken
en veel waterpartijen.

Info
Inschrijven is niet nodig,
meer info via sven@hemiksem.be
03 288 26 63

Gezocht: verdienstelijke inwoners!
De gemeente gaat op zoek naar verdienstelijke inwoners. Dit kan iemand zijn die een opvallende, moedige of
niet-alledaagse handeling deed zoals bijvoorbeeld het helpen van personen in nood.
Ook inwoners, verenigingen of organisaties die wegens bijzondere prestaties op cultureel, artistiek, maatschappelijk,
sociaal, economisch of technisch/wetenschappelijk vlak aan
de gemeente een extra impuls gaven, komen in aanmerking.
Een verdienstelijk inwoner dient voorgedragen te worden
door derden. De genomineerden hoeven zelf dus niet op de
hoogte te zijn van hun nominatie. De ingediende kandidatuur bevat een volledige maar beknopte omschrijving van
de verdienstelijke prestatie van de kandidaat, vereniging of
organisatie.
Het schepencollege maakt de ingekomen kandidaturen voor
advies over aan de bevoegde gemeentelijke adviesraad. Kandidaturen die aan geen van de bestaande adviesraden kunnen toegewezen worden, zullen worden behandeld door het
college van burgemeester en schepenen.

De laureaten worden uitgenodigd tijdens de ontvangst van
de nieuwe inwoners op 25 september 2018. Daar ontvangen ze in het bijzijn van de mensen die het voorbije jaar in
Hemiksem kwamen wonen de oorkonde van verdienstelijke
inwoner van Hemiksem.

Info

Het formulier vind je op www.hemiksem.be/nieuws
of aan het onthaal van de gemeente. Kandidaturen
dien je in per mail aan informatie@hemiksem.be of
aan het onthaal van het Administratief Centrum tijdens de openingsuren. Dat doe je voor 1 juni want
dan sluiten we de termijn om iemand kandidaat te
stellen af.

Opruimactie in Hemiksem
Kom jij ook helpen op 24 mei?

Op donderdag 24 mei tussen 19 en 21 uur organiseert de gemeente een opruimactie. Drie zones zullen die avond
stevig onder handen worden genomen! We spreken af aan de ingang van park Den Akker in de Scheldestraat, aan
het grasveld in de Callebeekstraat of aan de abdij om er het abdijpark netjes te maken.
Op 23 april trekt het gemeentepersoneel na de middag voor het tweede jaar op een rij de straat op om Hemiksem weer wat
properder te maken. Dit jaar organiseren we ook een opruimactie voor inwoners. Die gaat dus door op donderdagavond 24 mei
2018.
Kom jij samen met heel wat andere vrijwilligers mee helpen om de mooiste groene plekjes van Hemiksem schoon
te helpen maken? Schrijf je dan in voor 9 mei via onderstaand strookje, per mail naar patricia@hemiksem.be, via het
nummer 03 288 26 54 of het formulier op www.hemiksem.be/nieuws.
Na afloop ontvangt elke deelnemer een welverdiende attentie! Schrijf je tijdig in en maak samen met ons van Hemiksem een
propere gemeente!

Wij komen helpen!
Opruimactie in Hemiksem 2018
Ik neem / Wij nemen donderdag 24 mei deel aan de opruimactie van de gemeente Hemiksem!
Naam:
Aantal personen:
Zone (schrappen wat niet past): park Den Akker - Callebeekstraat - abdijpark

Eerste slimme vuilbak van Hemiksem staat in park
Saunierlei
De gemeente Hemiksem blijft inzetten op het terugdringen van zwerfvuil. De witte tornado, Rupeltornado’s en
vrijwilligers krijgen voortaan de hulp van een ‘slimme
vuilnisbak’ om de gemeente zo proper mogelijk te houIn het park aan de Saunierlei prijkt sinds woensdag 4 april een
gloednieuwe ‘slimme’ vuilbak. Dit type vuilbak perst het afval
samen waardoor er veel meer afval in opgeslagen kan worden
dan bij een traditionele openbare vuilbak. Wanneer de vuilnisbak vol is, laat hij dat weten aan de verantwoordelijke zodat de
gemeentediensten de vuilbak kunnen komen ledigen.
Het is bovendien een sprekende vuilbak. Zo kunnen er boodschappen worden meegegeven aan de mensen die de vuilbak
gebruiken. Hij werkt tot slot volledig op zonne-energie.
Voorlopig blijft het bij dit ene exemplaar. De komende tijd
wordt er volop getest met deze slimme vuilbak. Na enkele
maanden volgt er dan een evaluatie. Als die positief is volgen
er in de toekomst mogelijk nog slimme Hemiksemse vuilnisbakken.

Zeldzame rugstreeppad huist in Hemiksem!
Onlangs ontdekten enkele natuurkenners een populatie rugstreeppadden in Hemiksem. Deze Europees
beschermde padden hebben een specifiek leefgebied nodig en vonden dat in Hemiksem vlakbij de Umicore-fabriek.

Laat de rugstreeppad dan ook het symbool zijn voor ons
streven naar een harmonie tussen wonen, industrie en
groen in Hemiksem!

De rugstreeppad houdt van droge, warme en losgrondige bodems en graaft zich ‘s winters in. Daarom treffen we de pad doorgaans aan in heide- of duingebieden. Tegenwoordig vinden we
ze ook in terreinen die sterk door menselijke activiteiten zijn beïnvloed, zoals verlaten kleiputten, zandgroeven, bouwterreinen
en met zand opgespoten industrie- en havengebieden. Hier vindt
de rugstreeppad de ideale combinatie van kale bodems, visvrije
wateren en plekken met ijlere vegetatie.

Kom je graag meer te weten over de rugstreeppad?
Lees er dan meer over op
www.ecopedia.be/dieren/rugstreeppad

Het doel is nu om ervoor te zorgen dat deze diersoort zich helemaal thuis voelt in Hemiksem. Umicore zal daarom aan de
rand van haar stortplaats aan de Herbekestraat een nieuwe, permanente poel inrichten, waar de rugstreeppad een ideale voortplantingsplek vindt.
Het Agentschap voor Natuur en Bos zal ook in het aangrenzende
natuurgebied Ter Locht enkele poelen graven.

De wat-pad?
De niet-alledaagse rugstreeppad heeft haar naam niet gestolen:
over de rug loopt een smalle witte streep, wat verwarring met
andere soorten onmogelijk maakt. Je zal ze echter sneller horen
dan zien, want ze schuilt graag onder de grond, tussen stenen of
zelfs in oude konijnenpijpen. Hun typische roep lijkt alsof je met
je vinger over de tanden van een kam glijdt.

Symbolisch
De komst van de rugstreeppad toont dat de natuur zich vaak snel
kan herstellen, zeker wanneer we ons er allemaal voor inzetten.

Eerste Repair Café in Schelle
De minaraad van Schelle en de milieuraad van Hemiksem organiseren op zaterdag 16 juni een eerste ‘Repair
Café’. Elektriciens, naaisters, fietsenmakers en messenslijpers staan er klaar om bezoekers te helpen bij alle
mogelijke reparaties.
We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen waar bijna
niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zijn. In de hal van het gemeentehuis van
Schelle draait op 16 juni tussen 14 uur en 17 uur alles om
repareren. Bezoekers krijgen er gereedschap en materiaal
ter beschikking om, met hulp van deskundigen, hun kapotte
spullen te herstellen. Alles waar wat aan hapert -kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoedkrijgt door het Repair Café een tweede leven!

weggegooid te worden, wat de grondstoffen en energie om
nieuwe producten te maken beperkt. “Door repareren te promoten, draag je bij tot het verkleinen van de afvalberg” ,aldus
Francis . “Bovenal willen we met het Repair Café tonen dat
repareren leuk en vaak makkelijk is. We willen bovendien na
16 juni meewerken aan de organisatie van meer Repair Cafés
in de Rupelstreek.”

Leuk sociaal gebeuren

Repair Café is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken.
Sinds 2013 bieden zij ondersteuning aan lokale groepen in
Vlaanderen en Brussel die zelf een eigen Repair Café willen
starten. Op www.repaircafe.be lees je meer over het ontstaan,
de filosofie en de werking van Repair Cafés.

Via het Repair Café komen buurtbewoners ook op een nieuwe
manier met elkaar in contact. Francis Mertens, voorzitter van
de minaraad van Schelle, legt het concept uit: “Als je samen
een fiets, cd-speler of broek repareert, bekijk je die persoon
toch anders wanneer je hem of haar de volgende keer op
straat tegenkomt. Wie niets heeft om te repareren kan een
kop koffie of thee komen drinken en een handje toesteken.”

Afvalberg verkleinen
Via het Repair Café wordt waardevolle praktische kennis
op een plezante manier overgedragen. Spullen hoeven niet

Repair Café Vlaanderen

Praktische info

Wanneer: zaterdag 16 juni 2018 van 14 tot 17 uur
Waar: grote hal gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan
55, gratis inkom.
Info: Francis Mertens,
francismertens@hotmail.com, 0484 50 03 56

Hemiksem bindt de strijd aan met
klimaatverandering
De klimaatverandering is niet langer een ver-van-mijn-bed-show. De gevolgen worden steeds duidelijker
en de impact ervan op ons leven wordt steeds groter. Om de klimaatstrijd te winnen, zullen we allemaal
kleine inspanningen moeten leveren.
Die inspanningen beginnen bij jezelf en in je gemeente.
Daarom ondertekent Hemiksem in 2018 het ‘Burgemeestersconvenant 2030’.
Met dit initiatief van de Europese Commissie engageert
onze gemeente zich om de CO2-uitstoot tegen 2030
met 40% in te perken. Hiervoor werkt Hemiksem -in
samenwerking met IGEAN- aan een klimaatactieplan
waarmee we onze inwoners willen aanmoedigen om:
- meer bomen, struiken en hagen aan te planten
- geen pesticiden te gebruiken
- afval te beperken (sorteren, geen sluikstort en
zwerfvuil)
- deel te nemen aan groepsaankopen voor bij
voorbeeld dak- en muurisolatie
- groene daken en gevels te installeren
- waterhuishouding te verzorgen
- te kiezen voor duurzame mobiliteit:
elektrische fietsen, openbaar vervoer,…
- minder snel te kiezen voor verhardingen
-…
Meer groen en minder uitstoot hebben sowieso een

positief effect, het zorgt onrechtstreeks bovendien ook
voor meer biodiversiteit, zuiverdere lucht en dus een
aangename leefomgeving. De komende tijd lees je hier
en via onze andere communicatiekanalen meer over
specifieke acties.

Britt De Baere en Sira Verelst zorgen voor spijs en
drank voor werknemers Antwerpse haven
Britt De Baere en Sira Verelst werden onlangs genomineerd als ‘Havenhelden’. Britt woont ondertussen al 12 jaar in de Bosstraat in Hemiksem en is 39 jaar. Britt verhuisde toen van op het
Kiel naar Hemiksem om er samen te gaan wonen met haar partner. Samen met Sira (35) die op ‘t Zuid in Antwerpen
woont, baat ze de legendarische havenzaak ‘Gaarkeuken 110’ uit. Niet zomaar een job, nee zij zorgen voor meer
sfeer en samenhorigheid onder het havenpersoneel en houden er zo een lange traditie in stand.
Met zo’n 150.000 jobs in en rond de Antwerpse haven is het
gebied een belangrijke plek voor heel wat mensen en hun
gezinnen. Het project ‘Havenhelden’ zet mensen met een
speciale rol in de haven in de kijker. Door het werk van Britt
en Sira blijkt het stillen van de honger en het laven van de
dorst in de haven alvast geen zorg meer.
“Wij namen de Gaarkeuken 110 in februari 2015 over van
‘Florreke, zij hield de zaak hier 20 jaar lang open”, vertelt
Britt. “Daar hebben we absoluut geen spijt van want we doen
dit echt heel graag! Het is wel hard werken, we zijn ‘s avonds
en zeker op het einde van de week doodmoe.”

“Na onze werkweek zijn we vaak doodmoe.
Onlangs zat ik ‘s avonds met een fles champagne in bad, om op café te gaan had ik gewoon
geen energie meer. Eigenlijk is dat geen slecht
alternatief hé”, lacht Sira.
“We zijn elke weekdag open van 6 tot 20 uur. Eigenlijk bestaat onze dag uit 3 shiften. Eerst komen klanten hier een
koffie drinken. Tussen 12 en 14 uur is het dan alle hens aan
dek voor de warme maaltijden in onze eetzaal. Dagelijks komen hier zo’n 40 mensen eten, op vrijdag vaak het dubbele.
Op vrijdag staan er overigens steeds frietjes op het menu,
om de 2 weken met steak. Na de middagshift lokt vooral het

café nadien heel wat volk”, aldus Britt.
“Ik heb de eerste 6 maanden na de overname enorm afgezien.
Ik had, in tegenstelling tot Sira, dan ook helemaal geen ervaring in de horeca”, verrast Britt. “Ja, jij hebt echt 6 maanden
wakker gelegen toen we eraan waren begonnen”, bevestigt
Sira. “Ik werkte zelf al in de horeca in mijn andere zaak op het
Zuid. Ik had dus al de nodige ervaring. Ondertussen vullen we
elkaar perfect aan. We zijn een echt team, Britt doet nu zelfs
meer dan mij”, aldus Sira.

Vaste klanten

Toekomst

“Ongeveer 80% van de mensen die we over de vloer krijgen
zijn vaste klanten. Met hen bouw je natuurlijk een band op
en je kan er al eens iets tegen zeggen. Bij nieuwe gezichten
moeten we toch eerst wat aftasten. Meestal gaat het in dat
geval om een bedrijf dat hier voor het eerst een ‘drink’ doet”,
legt Sira uit. “We hebben hier echt een goede mix van mensen die we over de vloer krijgen. Er komen hier bijvoorbeeld
mensen van Infrabel, AWW, zelfstandigen, schippers of van
de dokken.”

“Ons plan is om dit nog 10-15 jaar te doen. Dan gaan we
alles eens bekijken. Misschien doen we ook daarna wel verder, met eventueel wat meer personeel zodat we zelf wat
gas terug kunnen nemen. Maar dat zien we dan wel”, zeggen
de dames in koor.

Rock On The Dock
In Gaarkeuken 110 gaan echter ook heel wat andere nevenactiviteiten door. Je kan er terecht voor een ontbijtmeeting,
babyborrel, drinks, recepties, bedrijfsfeestjes, verjaardagsfeesten en zelfs huwelijken. Maar de opvallendste activiteit
is ongetwijfeld ‘Rock On The Dock’, een tweedaags festival
midden in de haven. “Dit jaar gaat Rock On The Dock door
op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni”, geeft Sira mee. Festivalliefhebbers weten dus alvast wat doen dat weekend.

“We zweren bij onze lage prijzen. Zo kan iedereen hier goedkoop een koffie of een pintje komen drinken of ‘s middags
warm eten. Daar tegenover staat natuurlijk dat de mensen
geen ‘service’ moeten verwachten zoals in een sterrenrestaurant. We doen het hier op onze manier en net dat maakt het
hier misschien wel zo speciaal…”, omschrijven Britt en Sira
haarfijn hoe het er elke dag in Gaarkeuken 110 aan toe gaat.

‘Den Oscar’
Hebben jullie nooit problemen om iedereen om 20 uur de
deur buiten te krijgen, luidde onze vraag? “Nee, iedereen
kent hier de regels”, vertelt Britt. “Zeker na ‘den Oscar’ weten de vaste klanten dat het stilaan tijd is om naar huis te
gaan. Elke dag geven we zelf het laatste rondje, ongeacht of
er nog 4 of 34 man in het café zit. Dat rondje is hier beter
bekend als ‘den Oscar’. Zeker op vrijdag gebeurt het al eens
dat we tot 21 uur doorgaan maar veel later zal het zelden
worden. Onze klanten maken er ook nooit een probleem
van, ze zijn dat gewoon”, legt Britt uit.

Meer weten?

www.gaarkeuken110.be
www.havenhelden.be

Laarkapelconcerten

Donderdag 17, 24 en 31 mei 2018
Na een intensieve renovatie en een prachtige restauratie schittert de Laarkapel meer dan ooit. In de meimaand
kan je tijdens 3 concerten dit mooie stukje erfgoed komen bewonderen. Leerlingen en leerkrachten van de
academie brengen elke keer een ander programma.
17 mei - Raf Van Brandt en Liesbet Moeremans brengen een
eigentijdse variant van werk van Bach en een Jazzstuk van
Claude Bolling op Fender Rhodes piano en dwarsfluit.
24 mei - De Laarkapel zal gevuld worden met prachtige gezangen en melodieuze gitaarklanken.
31 mei - Een magnifiek stukje kamermuziek gebracht door
een kleine bezetting van strijkers.
Het aantal plaatsen in de Laarkapel is zeer beperkt. Daarom
wordt er tijdens het eerste concert, op 17 mei 2018, in een
tent naast de kapel een scherm geplaatst waarop je het concert kan volgen. Hiervoor hoef je niet op voorhand in te schrijven, voor een plaats in de kapel is het wel noodzakelijk om op
voorhand een ticket aan te schaffen.

Praktisch

Data: donderdag 17, 24 en 31 mei 2018
Locatie: Laarkapel, Laarhofstraat 1, Schelle
Tijdstip: 19.30 u.
Toegang: € 5 / € 3 (-26 j, leerlingen en leerkrachten
academie HSN)
Info & tickets: www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek,
Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

Speelplein en sportweken zomer 2018
Inschrijvingen: dinsdag 8 mei 18 uur

De zomer is in zicht. De vrijetijdsdienst is dus volop bezig met een fantastisch en uitdagend zomerprogramma uit
te werken. De speelpleinwerking gaat dit jaar door van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 24 augustus. Voor de sportieve
jongeren onder ons staan er verschillende sportkampen op het programma. Ook voor de kleuters is er dit jaar een
leuk kamp voorzien.

Sportweken

Aquakamp: 2 juli-6 juli
(geboortejaar: 2010-2005)

75 euro inwoners/ 85 euro niet-inwoners
Ben jij een echte waterrat en is zwemmen je grootste hobby? Dan is ons zwemkamp helemaal iets voor jou. We gooien
opblaasbare sportspelen in de strijd en zorgen voor heel
wat creatieve zwemopdrachten. In de voormiddag kruipen
we steeds het water in en in de namiddag komen we even
terug op adem op het droge.

Kleuterweek: Sportieve sprookjes 16 juli - 20 juli

Rugbykamp: 16 juli - 20 juli
(Geboortejaar: 2011-2005)

65 euro inwoners/ 75 euro niet-inwoners
Tijdens dit kamp maken we kennis met de fairste sport ter
wereld. We leren alle technieken die met deze fantastische
sport te maken hebben. We krijgen bezoek van een rugbyspeler van onze eigen nationale ploeg en wie weet win jij
wel tickets voor een match van onze zwarte duivels!

(leeftijd: 3,5-6 jaar)

Omnisportkamp: 20 augustus -24 augustus

65 euro voor inwoners en/of schoolgaande kinderen in
de gemeenten

65 euro inwoners/ 75 euro niet-inwoners

Er was eens … een sprookjeskamp! Voelt jouw kleuter zich
ook soms een echte ridder of prinses? Dan is het sprookjeskamp voor onze allerkleinsten hen op het lijf geschreven.
Tijdens dit kamp worden onze ridders, prinsen, elfjes,… volledig ondergedompeld in hun droomwereld. Een gevarieerd
en aanlokkelijk programma staat voor hen klaar.

(Geboortejaar: 2009-2005)

De titel maakt het natuurlijk al een beetje duidelijk. We maken deze week niet kennis met één sport, maar met tal van
uitdagende sporten. Ben jij sportief aangelegd en wil je ook
eens laten zien wat je al allemaal kan? Dan ben je zeker
welkom op ons omnisportkamp!

Speelpleinwerking
Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 24 augustus gaat onze jaarlijkse speelpleinwerking door. Het speelplein
opent zijn deuren elke weekdag van 9 tot 16 uur. Op woensdag bestaat er de mogelijkheid om slechts een halve
dag naar het speelplein te komen en dit tot 12 uur. Er is telkens vooropvang voorzien van 8 tot 9 uur en naopvang
van 16 tot 18 uur. Op 15 augustus is het speelplein gesloten.
De speelpleinwerking wordt begeleid door onze top monitorenploeg die telkens in perioden van 2 weken het speelplein bemannen. Elke week staat een nieuw thema met boeiende activiteiten op het programma: pleinspelen, waterspelletjes, uitstappen, workshops, barbecueën, zwemmen en nog zo veel meer.

Ben jij ondertussen helemaal overtuigd. Schrijf je dan zeker in!
Het volledige programma kan je samen met het huishoudelijk reglement en verdere praktische informatie terugvinden op
www.hemiksem.be, waar je het boekje ook kan downloaden. Verder zullen de kinderen die naar school gaan in Hemiksem, het
boekje ook via de scholen meekrijgen. Je kan het natuurlijk ook steeds komen ophalen op de vrijetijdsdienst.

Hoe inschrijven?
Vanaf dinsdag 8 mei 2018 om 18 uur kan je inschrijven
voor zowel de speelpleinwerking als de sportkampen.
Dit kan door te surfen naar hemiksem.zapposdagen.
be. Indien je nog geen account hebt, maak je best op
voorhand een account aan. Dit vergemakkelijkt het
inschrijven op het moment zelf. Je kan ook steeds terecht op de vrijetijdsdienst om je in te schrijven: dinsdag 8 mei tussen 18.00 u. en 19.30 u. en verder tijdens
de openingsuren van de vrijetijdsdienst.

Voor de inschrijvingen van de speelpleinwerking of een
sportkamp krijg je volgend jaar een belasting- attest
zodat je dit kan gebruiken bij jouw belastingaangifte.
Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij:
Speelpleinwerking:
lotte@hemiksem.be of 03 288 26 93
Sportkampen:
ellen.huysmans@hemiksem.be of 03 288 26 92

Terugblik
Infoavond abdijpark
Op dinsdagavond 6 maart vond een geslaagde participatieavond plaats omtrent de opmaak van het natuurbeheerplan
van het abdijpark in Hemiksem. Alle aanwezigen konden hun
mening kwijt. Naast enkele tegenstrijdigheden kwamen er die
avond ook een aantal onderwerpen veelvuldig terug. Bijvoorbeeld over de nieuwe inplanting van de hondenweide, de parking, het idee van een natuurlijk speeltuintje, de praktische
uitwerking van een boomgaard en het gebruik van een app
i.p.v. infoborden om voor duiding te zorgen.

Junior Olympics
Geen vakantie zonder een super leuke sport- & spelweek
om je volledig uit te leven. De voorbije krokusvakantie
voorzag de vrijetijdsdienst in samenwerking met Sporta
dan ook de enige echte junior Olympics.
Er werden verschillende sport-, spel- en crea-activiteiten
aangeboden en op het einde van deze sportieve spelweek
konden de ouders genieten van een excellente slotceremonie.

Zapposdagen Paasvakantie
De zapposdagen van de vrijetijdsdienst zijn ondertussen al
een vaste waarde en niet meer weg te denken tijdens de
schoolvakanties.
Een kleine blik op het gamma van de voorbije krokus- en
paasvakantie: een bezoekje aan het Karrewiel, bowlen,
knutselen, een show van Kapitein Winokio, kleuter paasdag, Walibi, koken, Beekse Bergen, dansen, … .
Kortom, we hebben ons weer geweldig geamuseerd!

Terugblik
Funky Dansdagen
Tijdens de paasvakantie ging voor de derde keer het
danskamp door. Onder begeleiding van onze twee
topdansers Sandrine en Catho gaven de kinderen
weer het beste van zichzelf gedurende deze dansweek.
Op vrijdag kon iedereen komen genieten van een geweldig optreden waar we konden bewonderen wat de
deelnemers tijdens deze week weer allemaal hadden
bijgeleerd. Geweldig!

Maria Calluy 100 jaar!
Op donderdag 29 maart rondde de kranige Maria Calluy de
kaap van 100 jaar. Maria is geboren en getogen in de Rupelstreek. Zo werkte ze destijds nog in de steenbakkerijen. Een
eeuw jong maar nog steeds fris van geest mochten we op
haar verjaardag even langskomen om op haar gezondheid
te klinken!
Van de gemeente ontving Maria een presentje en 100 euro
aan Hemiksem-bons. Maria nodigde ons meteen uit voor
volgend jaar, ze wil immers graag nog langer van het leven
genieten.
Haar geheim? “Goed eten en drinken en af en toe eens een
borrel!”

LOS DEL TRÈ - Aperitiefconcert ‘Gipsy’
zondag 27 mei 2018

Volgend op hun succesvolle eerste theatertournee is
het vingervlugge gitaartrio Los Del Trè helemaal klaar
om met hun nieuwe concertprogramma ‘Gipsy’ andermaal het publiek te charmeren. Voor deze tour gaan de
heren nog een stapje verder.
Het gekende kleurenpalet van klank en ritme in de flamencosfeer blijft deels behouden, maar deze keer is er ook plaats en
ruimte voor muziek en verhalen uit de zigeunercultuur.
Gitanes hebben immers, door hun verschillende invloeden
en achtergronden, mee hun stempel gedrukt op de Spaanse
muziek en cultuur. Gipsy is dan ook meer dan zomaar een concert… het is een belevenis!

Praktisch

Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Tijdstip: 11 uur
Toegang VVK: € 10 / € 8 (-26 j, leerlingen en leerkrachten academie HSN)
Toegang Kassa: € 12 / € 10 (-26 j, leerlingen en leerkrachten academie HSN)
Info & tickets: www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek,
Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

Afvalophaling mei-juni
Het zomerregime gaat opnieuw van start dus tot en met september worden het restafval en GFT wekelijks
opgehaald.

Restafval, GFT

Papier & karton

maandag 30 april

vrijdag 18 mei

maandag 7 mei
maandag 14 mei
dinsdag 22 mei
maandag 28 mei

vrijdag 15 juni

maandag 4 juni
maandag 11 juni
maandag 18 juni
maandag 25 juni

PMD
maandag 7 mei
dinsdag 22 mei
maandag 4 juni
maandag 18 juni

KGA
vrijdag 4 mei van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 2 juni van 08.30 u. tot 15.00 u.
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!

Info

De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.
Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de milieudienst van de gemeente op het nummer
03 288 26 63 of via het e-mailadres sven@hemiksem.be.

Sluitingsdagen
Administratief Centrum

Recyclagepark

- maandag 30 april 2018

- dinsdag 1 mei 2018

- dinsdag 1 mei 2018

- donderdag 10 mei 2018

- donderdag 10 mei 2018
- vrijdag 11 mei 2018

Bibliotheek

- maandag 21 mei 2018

- dinsdag 1 mei 2018
- donderdag 10 mei 2018

Gemeentemagazijn
- maandag 30 april 2018
- dinsdag 1 mei 2018
- donderdag 10 mei 2018
- vrijdag 11 mei 2018
- maandag 21 mei 2018

- maandag 21 mei 2018

BKO ‘t Merelhofke
- maandag 30 april 2018
- dinsdag 1 mei 2018
- donderdag 10 mei 2018
- vrijdag 11 mei 2018
- maandag 21 mei 2018

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

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

Expo ’58 met het paviljoen ‘Kunsten van het vuur’

12.30 u. - 16.30 u.
08.00 u. - 12.00 u.

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

11e Gilliotmarkt zet
wereldexpo’s in de kijker

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum en heemkring Heymissen organiseren op zondag 17 juni de 11e editie van
de Gilliotmarkt. Ook dit jaar worden een aantal nieuwe
aankopen voorgesteld die een mooie aanvulling bieden
op de unieke vaste collectie van het museum.

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

zondag 17 juni 2018

De jaarlijkse lezing (start om 14 uur) belicht de belangrijke
aanwezigheid van Gilliot op diverse expo’s, waaronder de
iconische wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Ook de
vaste waarden blijven op post. Zo presenteren verzamelaars
een greep uit hun privécollectie en kan je restauratieadvies
krijgen voor je eigen tegels.
Of je nu voor de eerste keer deze prachtige musea gaat ontdekken of je bent een vaste bezoeker, zet 17 juni nu al met
stip in je agenda.

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

Contact:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be

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

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 kan je ongetwijfeld foutloos antwoorden op onze nieuwe vraag:

Welk dier prijkt er op de lummelhoek naast het skatepark aan het gemeentelijk
sportcentrum?
Stuur je antwoord voor 25 mei 2018 door aan hilde@hemiksem.be of per brief t.a.v. ‘Hallo Hemiksem’,
Sint Bernadrusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Ereburgers van Hemiksem

Inge Vaerten werd de winnares van onze vorige wedstrijd. Inge wist alle 5 de ereburgers van Hemiksem op te sommen én overleefde
de trekking uit de juiste antwoorden. Maar wie zijn nu precies die 5 ereburgers?

Ingrid Verbruggen
Ingrid behoorde begin jaren tachtig tot de beste loopsters
uit Europa op de sprintdisciplines. Ze won verschillende
Belgische titels. Haar eerste in 1984 op de 100 meter. Na
nog een resem titels op de sprintnummers stopte ze in
1990 met atletiek.

Roger Ielegems

gustus 1984 won Roger als 21-jarige Olympisch goud op
de puntenkoers in Los Angeles. Oudere inwoners weten het
ongetwijfeld nog, bij de thuiskomst van Roger barstte er in
Hemiksem een waar volksfeest los.

Vincent & Robin Casse
Vincent en Robin Casse beho(o)r(d)en tot de wereldtop in
het acrogym. Vincent is ondertussen op pensioen na een
zeer succesvolle carrière.
Robin is nog steeds actief turnt al ruim een jaar op erg hoog
niveau. Hij rijgt de medailles aan elkaar met acrogym-collega Killian Goffaux. Wanneer dit nummer gedrukt werd
turnde Robin een thuismatch op het WK in Antwerpen!

Matthias Casse
Met Roger Ielegems heeft Hemiksem zowaar een Olympisch kampioen in huis. Het was dan ook logisch dat Roger
samen met Ingrid ereburger werd van Hemiksem. Op 3 au-

Matthias Casse bonkt als judoka volop aan de deur met dit
jaar onder meer de titel van wereldkampioen bij de junioren. Ook bij de senioren pakte Matthias dit seizoen al goud
op een Grand-prix-tornooi. De Olympische Spelen zijn voor
hem een belangrijk doel!

