Juli - augustus 2018

Hemiksem zomert
Win tickets
Hidrodoe

Hemiksem gaat
voor klimaat			

Zorgparkeren
in Hemiksem

2

VOORWOORD

Juli - augustus 2018

INHOUD

Beste inwoners,

3

Prikbord

4

Prikbord

5

Zorgparkeren / Den halt

In Hemiksem en omgeving voorzien Toerisme Rupelstreek en
Ivebica immers verschillende activiteiten. Noteer alvast 9 juli,
dan vinden de ATV vertellingen plaats aan onze abdij. Ook
12 augustus kan je alvast aanduiden. Onze middenstandraad
organiseert die dag immers Hemix Fiësta op het gemeenteplein.
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Drink kraantjeswater en win
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Hemix Fiësta

De animatoren van de buitenschoolse kinderopvang ‘t Merelhofje, de sportkampen en speelpleinwerking staan tevens te
popelen om de jongeren op te vangen om hen een geweldige
zomer te laten beleven.
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Veerle Herssens / GABY
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Vlaanderen Feest / Spaaractie bib
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Skateboardinitiatie

Ook het ANPR-systeem (automatische nummerplaat herkenning
) is volop in uitvoering. Je merkte ongetwijfeld de camerapalen al op in de Bredestraat, het Kerkeneinde, de Moerelei en
de Antwerpsesteenweg. Samen met de gemeenten Schelle en
Niel ontwikkelen we een sluitend netwerk zodat alle voertuigen
die onze gemeente in of uit rijden geregistreerd worden. Tevens
bouwen we met dit systeem vrachtwagenfilters en trajectcontroles in.
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Terugblik
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Terugblik
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Ophaling afval / Sluitingsdagen

Nog goed nieuws: De werken aan de Steenwinkelstraat in Schelle en de Bist in Aartselaar zijn eindelijk afgerond! Na 1,5 jaar extra druk verkeer in onze gemeente door de omleidingen kunnen
we hopelijk snel terugvallen op een normale verkeersdrukte.
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Weidegrond / Contact
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Licht op Hemiksem /
Ken je gemeente

De vakantie staat eindelijk voor de deur! Ieder van ons
kijkt uit naar een beetje rust. Laten we de zon bij ons
houden, de warmte doet toch zo’n deugd.
Ga je op reis? Weet dat je ook dit jaar aan onze politiediensten
afwezigheidstoezicht voor je woning kan aanvragen. Voor de
thuisblijvers, niet getreurd, in onze gemeente valt er ook heel
wat te beleven.

Sinds 31 mei zijn alle straten van onze gemeente ontsloten door
een buurtinformatienetwerk. Niet minder dan 6 BIN’s zijn nu actief + een BIN Z voor de zelfstandigen. Samen zien we meer, de
vele leden van een BIN zorgen voor extra wakende ogen in onze
gemeente. Toetreden tot de BIN in jouw buurt is nog steeds mogelijk. Op de gemeentelijke website of via de politie kan je alle
informatie terugvinden.

Ik wens jullie allen een deugddoende en zonovergoten periode!

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
BIN West gaat van start
Vanaf nu is er voor elke inwoner van Hemiksem een
buurtinformatienetwerk (BIN) actief. Het protocol
voor het BIN West werd dinsdag 29 mei ondertekend.
Eerder ging immers ook in de zones Bloemenwijk,
Varenvelden, dorp, oost en zuid een Hemiksems BIN
van start. Daarnaast verenigen handelaars en zelfstandigen zich al een tijdje in het BIN Zelfstandigen.
Hierdoor is het hele grondgebied vanaf nu afgedekt
met operationele buurtinformatienetwerken.
Inwoners die nog geen lid zijn van een BIN kunnen
uiteraard nog altijd toetreden. Op hemiksem.be/leefomgeving/buurtinformatienetwerk-bin vind je alle
info en de contactgegevens van de coördinatoren
terug.

Paspoort in 4,5 uur

Verkoop gevonden fietsen
Woensdagavond 27 juni biedt de gemeente
achteraan het Depot Deluxe een aantal gevonden
fietsen aan die nooit door de eigenaar opnieuw
opgehaald werden. Tussen 18 en 19 uur kan je de
fietsen bekijken. Vanaf 19 uur kan je dan eventueel
een bod uitbrengen. De hoogste bieder neemt na
betaling de fiets meteen mee naar huis. Er is geen
minimum bod.
De gemeente en de Politiezone Rupel werken
samen om fietsen die na diefstal terug worden
gevonden opnieuw aan de eigenaar te kunnen
bezorgen. Heel wat fietsen vinden via gevondenfietsen.be opnieuw de weg naar hun eigenaar.
Fietsen die na een lange tijd van bewaring niet
opnieuw opgehaald worden, biedt de gemeente na
verloop van tijd te koop aan.
Zowel inwoners als opkopers zijn welkom op de
veiling van deze gevonden fietsen.

De FOD Buitenlandse Zaken werkte een nieuwe
‘superdringende’ leveringsprocedure uit voor paspoorten. Die laat inwoners toe om op werkdagen
tot 15.30 u. bij de gemeente een paspoort aan te
vragen en het paspoort 4,5 uur later op te halen
aan het loket in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
(vlakbij het Centraal Station). Het is ook mogelijk
de paspoortaanvraag rechtstreeks in te dienen bij
dat loket.
Een paspoort aangevraagd op zaterdagvoormiddag,
in superdringende procedure, bij dat loket (tussen
08.30 u. en 12.15 u.) of in de gemeente zal pas de
volgende werkdag vanaf 10.30 u. beschikbaar zijn.
Er zijn dus voortaan 3 leveringsprocedures: de gewone (in 5 werkdagen), de dringende (in 1 werkdag)
en de superdringende (in 4,5 uur).
De bedoeling is om minder voorlopige paspoorten uit te reiken. Die worden immers met de hand
ingevuld door de FOD Buitenlandse Zaken en zijn
dus makkelijker te vervalsen. De uitreiking van een
voorlopig paspoort wordt daarom verder beperkt.
Om humanitaire redenen kunnen ze voortaan enkel worden afgegeven bij een onvoorzien overlijden
of hospitalisatie van een bloedverwant in de 1ste
graad in het buitenland in het weekend of op een
Belgische nationaliteit feestdag.

Zomersluiting zwembad
Omwille van kleine onderhoudswerken zal het
zwembad 8 dagen gesloten zijn tussen 1 augustus
en 24 augustus. Op deze manier krijgt het zwembad een kleine opknapbeurt waardoor clubs en
scholen in september probleemloos de lessen kunnen hervatten.
In juli en de laatste week van augustus zal het
zwembad geopend zijn volgens de gewone vakantieregeling:
Woensdag: 12.00 u. - 20.25 u.
Donderdag: 12.00 u. - 17.00 u.
Vrijdag: 12.00 u. - 17.00 u.

4

Prikbord
Oproep schoolmateriaal
Buurthuis Hemiksem en Welzijnsschakel Tochtgenoten zijn op zoek naar boekentassen, rugzakken, pennenzakken,
brooddozen en ander gebruikt maar nog degelijk schoolmateriaal.
Elk jaar bezorgt de start van het nieuwe schooljaar gezinnen, die het financieel moeilijker hebben, heel wat kopzorgen.
Om deze kinderen ook met leuk en aangepast schoolgerei een fijne schoolstart te geven, verzamelen we schoolspullen
die gebruikt zijn, maar zeker nog een jaartje (of langer) meekunnen. Nog een boekentas, brooddoos of andere schoolspullen op overschot, deze kan u op volgende locaties binnenbrengen:
- in het Buurthuis, Parklaan 13 - elke dinsdagvoormiddag van 9u-12u
- bij Tochtgenoten, Saunierlei 54 - op maandag tussen 14 en 16 uur en donderdag van 18 tot 20 uur.
- tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum op het onthaal, Sint-Bernardusabdij 1
Alvast bedankt!
Info: Leentje De Maeyer, leentje@hemiksem.be of 0497 41 44 19

ATV vertellingen

Grote boekenverkoop

Je kent ongetwijfeld het concept van de ATV-zomervertellingen. Al vele jaren organiseert de regionale
televisiezender ATV tijdens de zomermaanden gratis
avondvertellingen. Een bekende verteller komt naar
een leuke locatie en vertelt er vaak voor enkele honderden mensen.

Van 25 juni tot en met 7 juli houdt de bibliotheek
tijdens de openingsuren een grote boekenverkoop.
De bib verkoopt enkele honderden boeken, zowel
fictie als non-fictie, jeugd en volwassenen. Ook een
klein aantal vreemdtalige boeken.

Dit jaar komt Nigel Williams vertellen in Hemiksem
met als decor de prachtige Sint-Bernardusabdij!
Deze vertelling gaat door op maandag 9 juli. Vanaf
19 uur is iedereen welkom, de vertelling gaat van
start om 20 uur en duurt tot ongeveer 21 uur.
Opgelet, bij écht slecht weer wordt er uitgeweken
naar Depot Deluxe.

Locatie: bib IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: van 25 juni tot en met 7 juli 2018, tijdens de openingsuren van de bibliotheek
Info: bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be

Fototentoonstelling Nel Black
Huur Depot Deluxe
De reservaties voor de feestzaal en foyer van Depot
Deluxe voor het jaar 2019 gaan van start op 1 juli
2018. Tot en met 15 september kan je via het online
reservatieprogramma de gewenste data aanvragen.
Pas na 15 september en na de goedkeuring van
het directiecomité van het AGB worden de aanvragen omgezet in reservaties. Bij dubbele aanvragen
wordt in overleg op zoek gegaan naar een andere
vrije datum. Sowieso wordt bij goedkeuring rekeningen gehouden met de vooropgestelde criteria
(terug te vinden in het reglement).
Op volgende link tref je het online reservatieprogramma aan: www.reservaties.hemiksem.be.
Voor vragen kan je steeds terecht bij de vrijetijdsdienst: karolien@hemiksem.be of 03 288 26 91.

Tot en met de zomermaanden stelt hobbyschilderes Nelly Vander Beeken, alias Nel Black tentoon in
de bibliotheek van Niel.
De kunstenares en schrijfster is afkomstig uit
Hemiksem. Nel Black is een creatieve duizendpoot die zich toelegt op schrijven, tekenen, dans
en muziek. Haar collectie is te bekijken tijdens
de openingsuren van de bib. Zeer apart zijn haar
werken: olie en acrylverf, geschilderd op pluimen.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, leeszaal
1ste verdieping, Antwerpsestraat 24, 2845 Niel
Tijdstip: van 12 april tot 15 augustus 2018,
tijdens de openingsuren
Toegang: gratis
Info: bib Niel, 03 888 30 06, info@bibniel.be
bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be

5

Zorgparkeren, nu ook in Hemiksem!
Op de gemeenteraad van mei werd een reglement rond parkeren en zorg (P+Z) goedgekeurd. Zorgverleners
zoals bijvoorbeeld thuisverplegers hebben vaak moeite om bij het bezoeken van hun patiënten (snel) een parkeerplaats in de buurt te vinden. Zorgparkeren biedt echter een oplossing. Inwoners kleven de sticker aan of
bij hun garage of oprit waardoor ze zorgverleners de toelating geven om er voor korte tijd te parkeren.
Op de gemeenteraad van mei werd een reglement rond parkeren en zorg (P+Z) goedgekeurd. Zorgverleners zoals bijvoorbeeld thuisverplegers hebben vaak moeite om bij het
bezoeken van hun patiënten (snel) een parkeerplaats in de
buurt te vinden. Zorgparkeren biedt echter een oplossing. Inwoners kleven de sticker aan of bij hun garage of oprit waardoor ze zorgverleners de toelating geven om er voor korte
tijd te parkeren.
De zorgverlener dient op zijn beurt de P+Z kaart zichtbaar
in het voertuig achter te laten. Op deze kaart staan ook de
nodige contactgegevens van de zorgverlener vermeld. De
parkeertijd bedraagt maximaal 30 minuten.

Info

Inwoners van Hemiksem die de ruimte voor hun
garage of inrit ter beschikking willen stellen van
zorgverleners kunnen de P+Z-sticker aanvragen
via informatie@hemiksem.be of een exemplaar
ophalen aan het onthaal van het Administratief Centrum.

Werken ‘den halt’ vormen eerste aanzet Sint-Bernardus
fietsroute
Nog voor het bouwverlof werd het fietspad ter hoogte van de spoorwegovergang Hoboken-Hemiksem
‘ontdubbeld’. Hierdoor loopt het fietspad vanuit Hemiksem aan beide kanten door richting Hoboken tot
het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de
Verenigde Natieslaan.
Dat moet de veiligheid voor fietsers er aanzienlijk verhogen.
De werken kaderen in een groter project, de Sint-Bernardusroute, waarbij er fietsroute van 9,5 km lang wordt aangelegd
tussen Wilrijk en Hemiksem.
Momenteel steken fietsers die vanuit Hoboken, Hemiksem
binnen rijden vlak na de spooroverweg de rijbaan over. Niet
ideaal. Het fietstraject langs spoorlijn 52 is het moeilijkste
stuk van de Sint-Bernardusroute dat moet worden aangelegd.
De bouwvergunning is afgeleverd en maar een aantal onteigeningsprocedures van tuintjes die aan de spoorlijn grenzen,
slepen al een tijdje aan, een precieze planning opstellen is
dan ook moeilijk.
Daarom vroeg de gemeente Hemiksem aan stad Antwerpen
-dat de werken coördineert- om deze fase al sneller te laten
uitvoeren. Daarop kwam een positief antwoord en doordat er
ook snel een aannemer gevonden werd, worden de werken op
grondgebied Hoboken nog voor het bouwverlof uitgevoerd.

Na het bouwverlof wordt dan gewerkt aan de andere zijde
aan de oversteekplaats in Hemiksem, dat tegelijk met asfalteringswerken in de Van Praetstraat.

Sint-Bernardusroute
De werkzaamheden behoren dus tot een vroege fase in de
werken in het kader van het brede project waarbij er een veilige fietsroute van 9,5 km wordt aangelegd tussen Wilrijk en
Hemiksem. Deze Sint-Bernardusroute komt er door samenwerking tussen BAM, de stad Antwerpen, het district Hoboken
en de gemeente Hemiksem en dankzij steun van de provincie
Antwerpen en het Vlaams Gewest. De Sint-Bernardusroute
kadert op haar beurt in het ‘Masterplan 2020’ waarbij ingezet
wordt op duurzame mobiliteit door de aanleg van bijna 100
km aan fietspaden.

Traject
De Sint-Bernardusroute loopt van Wilrijk, over Hoboken tot
Hemiksem. Vanaf het Nachtegalenpark vertrekt de route via
de Eglantierlaan naar de VIIde-Olympiade laan, De Bruynlaan,
Antwerpsesteenweg en Louisalei om dan langs spoorlijn 52
richting Hemiksem af te buigen. Eens voorbij de Sint-Bernardsesteenweg buigt de route via de Moerelei opnieuw af
naar het centrum van Hemiksem.
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Drink kraantjeswater & win 4 toegangstickets voor Hidrodoe!
In België is het trendy om water uit een fles te drinken. Een gemiddelde Belg drinkt 148 liter flessenwater
per jaar, dat is zes keer meer dan de gemiddelde wereldburger. Hiermee zijn we de vierde grootste flessenwaterdrinkers, na Italië, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten. En waarom geen kraantjeswater? Het heeft
nochtans veel voordelen… .

Waarom?
Je vermindert de plastiekberg. Wereldwijd werden er in 2016
480 miljard plastic drankflessen verkocht. Een enorme afvalberg
die dringend kleiner moet. Een deel van die plastic verpakkingen
komt in de zee terecht en draagt bij tot de plastic soep.

bibliotheek. Wie weet wordt jou affiche wel gespot en ben
jij één van de 35 winnaars!

Eind Juli maakt de vrijetijdsdienst de winnaars van
de wedstrijd bekend.

- Het is goedkoper. Flessenwater is 500 tot, 600 keer zo duur als
kraantjeswater. Voor € 1,22 heb je al 1.000 liter leidingwater.
Door over te schakelen van flessenwater naar kraantjeswater
bespaar je per persoon tussen de 100 en 274 euro per jaar.
- De kwaliteit is meestal beter. Kraantjeswater is in de meeste
Europese landen van uitstekende kwaliteit en perfect drinkbaar. Het wordt continu gecontroleerd op de aanwezigheid van
chemische stoffen en zware metalen. Test Aankoop voert ook
regelmatig onderzoeken uit waaruit blijkt dat één op de vier
merken van flessenwater niet geschikt is voor dagelijkse consumptie door hoge gehaltes aan fluor, sulfaat en/of natrium.
- Je kan er 4 toegangstickets per gezin mee winnen voor Hidrodoe!

Hoe?
Via de scholen kregen de leerlingen in juni een blanco affiche
waarmee ze zelf creatief aan de slag kunnen gaan. Creëer een
eigen watermonster, kraantjeswater-held/heldin of de nieuwste mascotte voor het Hemiksemse kraantjeswater en presenteer je persoonlijke “Ik drink kraantjeswater-affiche” voor je
venster. Ga je niet in Hemiksem naar school? Geen nood, je kan
meerdere exemplaren verkrijgen bij de vrijetijdsdienst of de

Hidrodoe is een interactief doe-centrum met
super-leuke experimenten over water. Lanceer je
eigen waterstofraket, maak een gigantische draaikolk, speel een partijtje watervoetbal ,bezoek een
Romeins badhuis, steek je hoofd tussen de vissen,
ga met Frank De Winne de ruimte in, laad je eigen
containerschip, en nog zoveel meer … . Kortom, klein
of groot, er is voor ieder wat wils!

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij de
vrijetijdsdienst: ellen.huysmans@hemiksem.be
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Veerle Herssens wil niet langer wachten om het
tij te keren
“Enkel samen kunnen we een verschil maken”

Voor Veerle Herssens moet het snel gaan. De omslag om ons klimaat leefbaar te houden moet
nu gebeuren. Om dat mogelijk te maken wil ze actief aan de kar trekken. Samen met de gemeente, samen met de inwoners. “Want alleen zal het niet lukken, er is een mentaliteitswijziging nodig.”
Veerle is medewerkster bij Regionaal Landschap Rivierenland. “Daar sta ik in voor ‘landschap en beleving’”, legt ze uit.”
Dat klinkt wat abstract maar het komt neer op het stimuleren
van meer ‘feeling’ met natuur en groen. Kortom het promoten
van het spelen, wandelen en actief zijn in de natuur.
De eerste echte samenwerking waaraan ik meewerkte in
Hemiksem was de actie ‘Hemiksem Plant Aan”, vertelt Veerle.
“Deze actie had als doel om inwoners aan te sporen meer
groen aan te planten in hun (voor)tuin en dat op een ecologisch bewuste manier. Na twee edities gaan we dit concept
nu open trekken met een heus ‘klimaatfeest’.
Zo willen we meer mensen aanspreken, ook mensen zonder
een tuin bijvoorbeeld. Want het klimaat, dat gaat zo breed,
een groen dak bijvoorbeeld kan ook bijdragen aan het klimaat.”

“Hemiksem ondertekende onlangs het burgemeestersconvenant. Daarmee engageert de gemeente zich om tegen 2030 40% minder CO2
uit te stoten. Dat doel halen kan natuurlijk alleen als ook inwoners hun steentje bijdragen”
“Maar we ondersteunen samen met de milieudienst en milieuraad van de gemeente ook andere zaken. Zo zal er op 26
juni op de lagere scholen een toneel opgevoerd worden over
het thema milieu”, aldus Veerle.

Burgemeestersconvenant: officieel een versnelling hoger schakelen
“Hemiksem ondertekende onlangs het burgemeestersconvenant. Daarmee engageert de gemeente zich om tegen 2030
40% minder CO2 uit te stoten. Dat doel halen kan natuurlijk
alleen als ook inwoners hun steentje bijdragen”, stelt Veerle
duidelijk.
“Daarom is het echt van belang dat naast de acties die de
gemeente of het Regionaal landschap Rivierenland ondernemen, ook de inwoners bewust op de kar springen. Veel mensen zien graag groen maar niet altijd in hun eigen tuin. Want
dan moeten ze dat groen gaan onderhouden. Toch kan je perfect een aantal zaken doen waardoor de nood aan onderhoud
van je tuin drastisch daalt. Voor vragen of tips hierover kan
je daarom ook terecht op het klimaatfeest”, geeft Veerle mee.

Gedrag
“Voor heel veel insecten en andere dieren laten we door bepaalde handelingen hun huis van de ene op de andere dag
verdwijnen. Vaak onbewust maar het zou zeker helpen als
we onze eigen dieren een handje zouden helpen om te overleven. Zo kan het aanplanten van bloemen, struiken of bomen die geschikt zijn voor vlinders of bijen deze dieren vaak
simpel een nieuwe en leefbare thuisomgeving bieden. “
“We moeten ook stoppen met elkaar zaken te verwijten en
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elkaar daarin stimuleren. Zo kan gedrag ander gedrag uitlokken. Stel dat iedereen plots massaal met de fiets gaat
rijden. Dan zullen de gemeente en andere overheden nog
meer inzetten op meer en betere fietspaden waardoor je als
fietser eigenlijk zélf iets in gang hebt gezet”, schetst Veerle.

Buxusmot
“Ooit plantte iemand een buxus aan. Anderen volgden en
het werd meer en meer als ‘mooi’ voor in de tuin ervaren.
Stilaan plantte iedereen een buxus in zijn of haar tuin. Door
die trend ontstond er echter een probleem met de buxusmot. Dat kan volgens mij ook andersom.
Als we een bepaalde bijenstruik kunnen promoten tot het
een trend wordt en anderen volgen, staan er binnenkort
overal bijenstruiken in tuinen. Een struik die mensen ook
mooi vinden én die bijen verder helpt”, legt Veerle uit.

.

Meer over het klimaatfeest en de acties die Veerle en de gemeente willen ondernemen lees je in het volgende
nummer van Hallo Hemiksem. Hou zondag 30 september 2018 (van 13 tot 17 uur) alvast vrij in je agenda want
dan zijn er tal van activiteiten.

Robin houdt vrijwillig Hemiksemse straten schoon
GABY

Robin Verschueren (11 jaar) werd winnaar van de laatste ‘GABY’ die op 15 mei werd uitgereikt. Dit omdat hij
als jonge Hemiksemnaar met zijn aangepaste go-cart in
de Krokusweg en ruime omgeving op pad gaat om er
zwerfvuil op te ruimen.
“Ik ga al lang op pad met mijn go-cart om onder meer de
speeltuin hier op het einde van de straat netjes te houden”,
vertelt Robin. “In het begin ging het afval gewoon mee in onze
restafvalzak. Tot mijn mama hoorde van de gele huisvuilzakken die de gemeente Hemiksem voorziet voor de mensen die
vrijwillig afval opruimen.

Nu gebruik ik dus ook gewoon de gele zakken die regelmatig
door Patrick, de witte tornado van de gemeente op worden
gehaald.”
Gevraagd naar zijn motieven antwoord Robin overtuigend: “Ik
doe het gewoon heel graag! Op pad gaan met mijn go-cart en
de buurt mee proper houden, dat vind ik gewoon echt leuk.”
De Hemiksem-bons die Robin ontving bij het winnen van de
gemeentelijke administratieve beloning (GABY) zijn ondertussen al goed besteed. “Ik kocht er een speelgoed-vrachtwagen mee”, antwoordt Robin met bijhorende pretoogjes.
Robin Vershueren, een dik verdiende winnaar van deze GABY
én een voorbeeld voor jong én oud!
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Jackobond zingt Marva
Vlaanderen Feest!

In 2018 vieren we Vlaanderen Feest! met een van de
meest opmerkelijke eerbetonen van de laatste jaren.
Jackobond zal namelijk op weergaloze wijze een ode
brengen aan het werk van Marva.
Marva liet in haar rijkgevulde carrière met haar prachtige
liedjes zo veel mensen dromen, dromen van ‘Een eiland in
groen en blauw’. Velen onder ons worden nu nog steeds intens gelukkig bij het horen van haar mooie nummers zoals
‘Herinneringen’, ‘Rode rozen in de sneeuw’ of ‘Oempalapapero’.
Samen met haar band Jackobond brengt Riet Muylaert deze
klassiekers op een sublieme wijze en bezorgen ze zo het publiek een geweldige avond.

Praktisch

Datum: vrijdag 6 juli 2018
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Tijdstip: 20 uur
Toegang VVK € 9 / € 7 (-26 j, leerlingen en leerkrachten
academie HSN)
Toegang Kassa: € 11 / € 9 (-26 j, leerlingen en leerkrachten academie HSN)
Info & tickets:
- www.ivebica.be
- Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 117, Hemiksem
- Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

Muziekbijoekes in teken van Vlaanderen Feest!
Zondag 8 juli

Op zondag 8 juli 2018 om 14.30 u. is er topamusement
van Clown Rocky voor onze jongere bezoekers.
Vanaf 16 uur kan je dan volledig uit je dak gaan met: De Romeo’s! Zij brengen niet alleen een mix van covers, maar ook
eigen tophits. Als kers op de taart eindigen we het feestweekend met een optreden van ProzaK, De Kreuners Tribute Band.
Op voorhand inschrijven is overbodig!

Praktisch

Locatie: Sporthal Niel, Landbouwstraat 145
Tijdstip: zondag 8 juli vanaf 14.30u
Toegang: gratis
Info: bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be

Zomerspaaractie 2018
Bibliotheek

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

Het binnenbrengen van de spaarkaarten kan tot en met zaterdag 8 september.

Praktisch

Locaties: - bib Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
- bib Antwerpsestraat 24, Niel
Tijdstip: van 2 juli tot en met 31 augustus.
Info: - bib Hemiksem, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be
- cultuurdienst, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be
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Gratis skateboardinitiatie voor jong en oud
Donderdagnamiddag 5 juli en dinsdagnamiddag 24 juli

Heb jij het skatepark aan de sporthal al gespot? Ook helemaal in de ban van het skateboarden, maar geen idee
hoe hier aan te beginnen? Of ben je al aardig op weg, maar kan je nog wel wat tips voor je tricks gebruiken? Zet
je dan maar schrap!
Donderdagnamiddag 5 juli en dinsdagnamiddag 24
juli organiseert de vrijetijdsdienst
in samenwerking
met gediplomeerde lesgevers van het Antwerp Saket
Depot een skateboardinitiatie. Deze gratis workshop is voor
iedereen, jong, oud, beginner of gevorderd!
Geen skateboard of bescherming, geen probleem dat kan je
tijdens de lessen gratis lenen van het Antwerp Skate Depot.
Ontdek ons skatepark en verleg je grenzen. Vooraf inschrijven
moet niet voor deze initiatie, gewoon afkomen is de boodschap!

Praktisch

Skateboardinitiatie:
Donderdag 5 juli van 14u-16u
Dinsdag 24 juli van 14-16u
Waar: Skatepark aan de Sporthal
Prijs: Gratis
Met vragen kan u bij Leentje van de
vrijetijdsdienst terecht:
leentje@hemiksem.be

Terugblik
Skatefest
Zaterdag 26 mei opende de vrijetijdsdienst officieel het
nieuwe skatepark aan de sporthal met een heus skatefestival. Zowel jonge als iets minder jonge skaters vonden de afgelopen maanden hun weg naar het skatepark
en dat was tijdens het Skatefest niet anders.
Tijdens de ‘contest’, een organisatie in samenwerking
met Verdad snowboardshop en Stoked boardschop,
werden de tricks enkel maar spectaculairder. Onder het
nauwlettend oog van de jury, het talrijke publiek en de
brandende zon lieten de skaters het beste van zichzelf
zien. Tussen de contests door trakteerden enkele straffe
bmx’ers het publiek met hun stunts.
Tussen al deze tricks door zorgde Brouwerij De Klem
en Foodtruck Taste- Too voor een verfrissend drankje
en een heerlijke warp. Als afsluiter van de dag, tekende
Nonkel Guy present voor een stevige DJ-set. Kortom een
dag vol fun en spektakel!
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Terugblik
Start & Run
Op 24 april starte de vrijetijdsdienst met een nieuwe reeks
‘Start & run’ met maar liefst 35 deelnemers. Weer of geen
weer, zij trotseren iedere week warmte, regen en wind om over
10 weken 5 kilometer te kunnen lopen. Van 1 minuutje lopen
tot 35 minuten aan een stuk, dit verdient sowieso een applaus
ongeacht het aantal kilometers. Hoedje af en doe zo verder!

Opruimactie gemeentepersoneel
Op maandag 23 april trokken het gemeentepersoneel en
het college van burgemeester en schepenen vanaf 13 uur
de Hemiksemse straten op. Doel was om zoveel mogelijk
zwerfvuil en sluikstort op te ruimen.
Elk groepje kreeg een bepaalde zone toegewezen en ging
op pad. Witte tornado Patrick werd verwittigd wanneer er
een vuilzak vol met zwerfvuil bij was gekomen. Hij haalde alles netjes op. Met zo’n 700 kilogram zwerfvuil die we
gedurende de namiddag ophaalden kreeg Hemiksem eind
april een grondige schoonmaakbeurt.

Sportsnoepdag
Op dinsdag 24 april organiseerde de vrijetijdsdienst van
Hemiksem voor de vierde keer: de sportsnoepdag. Alle
leerlingen uit de vierde leerjaren van de Hemiksemse
scholen konden een hele dag lang komen proeven van
verschillende sporten.
De leerlingen lieten het beste van zichzelf zien tijdens de
sessies voetbal, volleybal, dans, judo, schermen en bossabal.

1313

Terugblik
Buitenspeeldag
Woensdag 19 april staat nog altijd in ons geheugen
gegrift: een geweldig zonnige buitenspeeldag met
nog meer zonnige gezichtjes.
De kinderen konden er een hele dag springen op wel
meer dan 5 verschillende springkastelen. Ze konden
ook een portret van zichzelf laten maken, een glitter tattoo laten zetten en nog zoveel meer. Daarnaast
werd er natuurlijk voor de nodige verfrissing gezorgd.
Dat gebeurde met super lekkere ijsjes en een ‘verfrissingsstand’ waar je onder de tuinslag kon staan. Kortom, de vrijetijdsdiensten van Hemiksem en Schelle
zorgde samen met jullie weer voor een topeditie!

Fundance
Nu de conditie van de senioren op punt staat na de fitplus-sessies van de vrijetijdsdienst waren ze helemaal klaar
om hun beste dansbenen voor te zetten tijdens deze fundance-reeks. Onder begeleiding van een professionele danslerares werden dansen zoals de jive, cha-cha en quickstep
ingeoefend.

Opruimactie inwoners
Op donderdag 24 mei trotseerden een aantal moedige
inwoners de zware regenval om op pad te gaan om het
zwerfvuil in Park den Akker op te ruimen. Ook de zone
aan de Callebeekstraat kreeg een grondige schoonmaakbeurt! De regen kon de pret niet derven en er werd
in een leuke ontspannen sfeer opgeruimd. Nadien kregen de opruimers allemaal nog een presentje voor hun
geleverde inspanningen.
Bedankt aan alle opruimers om Hemiksem zwerfvuilvrij
te maken!
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Afvalophaling juli-augustus
Het zomerregime gaat opnieuw van start dus tot en met september worden het restafval en GFT wekelijks
opgehaald.

Restafval, GFT

Papier & karton

maandag 2 juli
maandag 9 juli
maandag 16 juli
maandag 23 juli
maandag 30 juli

vrijdag 20 juli

maandag 6 augustus
maandag 13 augustus
maandag 20 augustus
maandag 27 augustus

vrijdag 17 augustus

KGA
vrijdag 6 juli
van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 4 augustus
van 08.30 u. tot 15.00 u.

PMD
maandag 2 juli
maandag 16 juli
maandag 30 juli
maandag 13 augustus
maandag 27 augustus

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

Bibliotheek

Zwembad

- woensdag 11 juli 2018

- woensdag 11 juli 2018

- woensdag 11 juli 2018

- woensdag 15 augustus 2018

- zaterdag 21 juli 2018

- 1 augustus t.e.m.
24 augustus 2018

- woensdag 15 augustus 2018

Gemeentemagazijn
- woensdag 11 juli 2018

BKO ‘t Merelhofke

- woensdag 15 augustus 2018

- woensdag 11 juli 2018

Recyclagepark

- maandag 16 t.e.m.
vrijdag 20 juli 2018

- woensdag 11 juli 2018

- woensdag 15 augustus 2018

- zaterdag 21 juli 2018

- woensdag 29 t.e.m.
vrijdag 31 augustus 2018

- woensdag 15 augustus 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

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

8.902 m² weidegrond
beschikbaar voor gebruik!

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

In samenwerking met Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) werd het project ‘groene stapstenen’ gestart met
als doel het verbinden van groengebieden in de Rupelstreek. Vanuit deze visie werden door de gemeente een
aantal gronden aangekocht om deze op termijn herin te
richten.

Contact:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be

In afwachting van deze herinrichting wil de gemeente 3 percelen gelegen tussen de Varenstraat en de spoorweg ter beschikking stellen aan geïnteresseerden om als weidegrond te
gebruiken. De percelen -met een totale oppervlakte van
8.902 m²- worden in hun geheel aan 1 gebruiker toegewezen
tegen een gebruiksvergoeding.

Recyclagepark Hemiksem
Openingsuren:

De grond is gelegen in een open corridor. Het optrekken van
gebouwen is er verboden behalve in het geval van schuilhokken voor dieren. Het gebruik van de grond gaat in vanaf 1
augustus 2018.

Info
Kandidaten kunnen schriftelijk een bod uitbrengen voor 1 juli 2018. Stuur je bod door
(t.a.v. technische dienst):
Gemeente Hemiksem
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

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

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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Licht op Hemiksem

20 jaar AC in de abdij

Op zaterdag 1 september 2018 organiseert de vereniging van gemeentepersoneel ‘Licht Op Hemiksem’ een
vuurwerkspektakel dat overdag voorafgegaan wordt
door heel wat andere leuke activiteiten!
20 jaar geleden verhuisde de administratieve diensten van
de gemeente van het oude gemeentehuis aan de Gemeenteplaats naar de Sint-Bernardusabdij. Dat werd toen gevierd
met een groot vuurwerk. Nu, 20 jaar later, worden gemeente en OCMW Hemiksem één organisatie en dat leek voor het
gemeentepersoneel de ideale gelegenheid om na 20 jaar
opnieuw iets speciaals te organiseren voor de inwoners van
Hemiksem.

Spring van de abdij
Vanaf 13 uur starten de eerste activiteiten. Tussen 13 en 17
uur kan je uit de toren van de abdij komen springen. We zetten opnieuw een mega free ride op die je tot op de abdijweide
brengt. Ondertussen zorgt DJ Mario voor de zwoele beats. Wil
je deze unieke gebeurtenis graag beleven of wil je iemand
komen aanmoedigen, kom dan zeker naar de abdijweide op
1 september. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 12.30 u. Voor
vragen kan je steeds terecht bij de vrijetijdsdienst: karolien@
hemiksem.be of 03 288 26 91.

Niet zo’n waaghals?
Dan zijn de rondleidingen of tentoonstelling misschien eerder iets voor jou? In een speciaal voor deze gelegenheid aangelegde tuin met bijhorend springkasteel kan je een demo
volgen met radiogestuurde modelbootjes.

Tussen 18 en 22 uur zorgt
‘Vlaanderen zingt’ voor
sfeer en muziek op de
weide voor de abdij.
Mee zingen en dansen
is toegestaan!Om 22 uur
volgt dan de apotheose met
een groot vuurwerkspektakel
dat deze feestelijke dag af zal
sluiten.
Gedurende de hele dag zijn er drank- en eetstanden om je
keel te smeren en je honger te stillen.

Programma:
13.00 u. - 17.00 u.
Rondleiding in Administratief Centrum,
gemeentemagazijn & rustoord Hoghe Cluyse
Tentoonstelling BKO in hal 1e verdieping AC
‘Freeride’ vanuit abdijtoren
Gelegenheidstuin met springkasteel en
demo radiogestuurde modelbootjes
Eet- en drankstanden
18.00 u. - 22.00 u.
Vlaanderen zingt!
22.00 u.
Vuurwerk

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:

Op 19 juni viert Park Den Akker haar officiële verjaardag! Maar hoeveel kaarsjes
mag het ecologisch park precies uitblazen?
Stuur je antwoord voor 25 juli 2018 door aan hilde@hemiksem.be of per brief t.a.v. ‘Hallo Hemiksem’, Sint
Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

“Welk dier prijkt er op de lummelhoek aan het gemeentelijk sportcentrum”, luidde de vorige wedstrijdvraag. Het antwoord: een olifant.
Verschillende mensen wisten dit en uiteindelijk kwam Sara Vanhaeren als winnares uit de bus, proficiat!

