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Acrobatenfestival in Hemiksem
Cycling for the smile
of a child

ATV-vertellingen

Verdienstelijke
inwoners gezocht
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Beste inwoners,
De examens zijn achter de rug, de schoolresultaten zijn
ondertussen bekend en misschien zijn de koffers al
gepakt om een kleine of verre reis te maken. Wie naar het
buitenland vertrekt en zonder zorgen wil genieten van
een deugddoende vakantie kan altijd op onze dienst
burgerzaken terecht voor informatie over je reispas en
kids-ID. Deze documenten tijdig aanvragen kan heel wat
narigheid voorkomen bij identiteitscontrole op luchthavens en in het buitenland.
Via onze politiezone kan je een afwezigheidstoezicht
aanvragen. Het wijkteam gaat dan regelmatig bij je woning
langs om te controleren of er zich geen onregelmatigheden
voordoen.
Ook wie een rustige vakantie dichtbij heeft gepland kan zich in
Hemiksem volledig ontspannen. Talrijke evenementen in onze
Rupelstreek zorgen ervoor dat thuisblijvers en toeristen uit alle
hoeken van de wereld zich hier thuis kunnen voelen. In juli worden meer dan 300 acrobaten verwacht in het abdijpark voor het
Acrobatfestival, een evenement waarbij de toeschouwers gratis
kunnen meegenieten van de verschillende workshops en shows.
Iets later in juli vind het slotevenement plaats van ‘Cycling for
the smile of a child’, een ambitieus project ten voordele van
het onderzoek naar kinderreuma. Hemiksem zet graag mee haar
schouders onder dit goede doel.
De ATV-vertellingen komen dit jaar ook weer terug naar onze
gemeente. Na het succes van vorig jaar zal ook deze keer de
comedyavond plaatsvinden op de weide voor de abdij.
Tal van andere organisatoren vinden de weg naar onze gemeente zodat er altijd wel iets te doen is. In augustus zorgt onze
middenstand op de Gemeenteplaats voor een tweede editie van
Hemix Fiësta dat dit jaar in het teken zal staan van Cuba.
Vervolgens vestig ik ook nog graag de aandacht naar onze
oproep op pagina 7 in onze zoektocht naar verdienstelijke
inwoners. Net als vorig jaar zoeken we kandidaten die het
afgelopen een verdienstelijke prestatie hebben neergezet. Dit
kan zowel een persoon, een vereniging of een organisatie zijn.
Verder wens ik jullie een warme zorgeloze zomer toe, al mag het
misschien iets minder droog zijn dan vorig jaar.
Uw burgemeester
Luc Bouckaert
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Prikbord
Zomersluiting zwembad

Boekentassen gezocht

Omwille van kleine onderhoudswerken zal ook dit
jaar het zwembad gesloten zijn tussen 5 augustus
en 30 augustus. Op deze manier zorgen we er voor
dat het zwembad in september weer klaar is om de
clubs en de scholen te ontvangen.

Buurthuis Hemiksem en Welzijnsschakel Tochtgenoten zijn op zoek naar boekentassen, rugzakken,
pennenzakken, brooddozen en ander gebruikt
maar nog degelijk schoolmateriaal.

In juli en de eerste week van augustus zal het zwembad
geopend zijn volgens de gewone vakantieregeling:
- Woensdag: 12 tot 20u25
(op woensdag 24 juli sluit het zwembad om 17uur.)
- Donderdag: 12 tot 17uur
- Vrijdag: 12 tot 17uur.

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.
Heb je nog een boekentas, brooddoos of andere
schoolspullen op overschot? Dan kan je deze op
volgende locaties binnenbrengen:
- in het Buurthuis, Parklaan 72 - elke dinsdagvoormiddag van 9u-12u of woensdagnamiddag van 14
tot 16uur.
- 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.
Ook kinderschoenen in goede staat, zijn altijd welkom.
Alvast bedankt!

INFO

Leentje De Maeyer, leentje@hemiksem.be of
0497 41 44 19

Wijziging bestuur van je vereniging

Vrijwilligers

September is voor vele clubs en verenigingen de opstart van een nieuw werkjaar. Wijzigt er iets binnen
jullie club of bestuur?

De bibliotheek zoekt vrijwilligers om af en toe eens
te helpen bij een activiteit, zoals het Feest in de Bib
in het voorjaar, of de verwendag in het najaar, of
voor het kaften van boeken en cd’s… .

Laat ons gerust de nieuwe contactgegevens of
website weten zodat wij ook up-to-date kunnen
blijven met de contactpersonen. Nieuwe gegevens mogen doorgegeven worden via e-mail naar
ellen.huysmans@hemiksem.be

Geen doorgang Depot Deluxe tijdens
zomermaanden
Gedurende de zomermaanden organiseert de vrijetijdsdienst de vakantiekriebels in Depot Deluxe. Om de veiligheid van alle spelende kinderen te garanderen wordt
de doorgang tussen Depot Deluxe en het abdijpark
voor 2 maanden afgesloten.
Van 1 juli tot en met 23 augustus kan u de abdij alleen
bereiken via de Nijverheidsstraat of Depotstraat.

Je kan je aanmelden bij de balie of via
bibliotheekbalie@ivebica.be
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Gratis (ver)bouwadvies regio Rivierenland
Bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Heb je vragen over
isolatie, verwarming, ventilatie of keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe wetgeving?
Met bouwadvies geraak je op de juiste weg. In een
persoonlijk gesprek overloopt een onafhankelijk professioneel adviseur de duurzame mogelijkheden voor
uw bouw- of verbouwplannen.
U krijgt 50 minuten gratis advies op maat over uw nieuwbouw of verbouwing. Hou er wel rekening mee dat wanneer
de bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief
zijn. De fase ervoor is daarom ideaal voor deze screening.
Dit planadvies is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt, dus
inschrijven is noodzakelijk. Hiervoor kan u terecht bij uw
gemeente of via bouwadvies@kampc.be.

Vermeld volgende gegevens:
datum en locatie van het bouwadvies, voor- en achternaam,
e-mailadres, telefoonnummer, korte vraagstelling
Het (ver)bouwadvies gaat elke 1ste maandag van de
maand door in de gemeenten van de regio rivierenland,
telkens van 13.00u tot 17.00u.
Gemeenten

Wanneer

locatie

Boom
Hemiksem
Niel
Rumst
Schelle
Zwijndrecht

1 juli 2019
5 augustus 2019
2 september 2019
4 november 2019
7 oktober 2019
2 december 2019

ecohuis in Boom
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Oproep inventarisatie rond
Wereldoorlog II
Samen met de Provincie Antwerpen en lokale
heemkundigen inventariseert de cultuurdienst
alle gebeurtenissen die in de gemeente plaatsvonden aan het einde van WO II en bij de bevrijding die daarop volgde.
Het gaat dan bv. om de V-bombardementen, de rol
van het verzet, de repressie, de terugtrekking van de
vijandige troepen en de aankomst van de geallieerde
bevrijders, de heropbouw... . Er zijn veel facetten aan dit
thema. We zoeken vooral persoonlijke verhalen.
De cultuurdienst doet een beroep op de inwoners om
mee te werken aan deze inventarisatie. Wie foto’s of
documenten heeft of hier vanuit eigen ervaring iets
over te vertellen heeft, kan contact opnemen met de
cultuurdienst Hemiksem-Schelle-Niel, ter plaatse in
het kantoor van de cultuurdienst in het gemeentehuis
van Schelle, via cultuur@ivebica.be of via 03 871 98
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Een nieuw model voorlopig rijbewijs
In het verleden was het niet mogelijk om onmiddellijk een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen als je
vorig voorlopig rijbewijs (M18/M36) was verlopen. Je diende in dit geval ofwel 3 jaar te wachten om een nieuw
voorlopig rijbewijs aan te vragen ofwel 6 uur rijles te volgen en het praktijkexamen af te leggen.
Dit betekende dat men niet meer kon oefenen op de weg
zonder tussenkomst van een rijschool, wat soms wel voor
frustraties en misnoegen zorgde. Sinds 1 februari 2019 is er
een nieuw model voorlopig rijbewijs (M12) in voege dat je
eenmalig kan aanvragen. Let wel: dit kan enkel als je vorig
voorlopig rijbewijs (M18/M36) is verlopen.

Voorwaarden bij aanvraag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je bent houder geweest van een voorlopig rijbewijs
M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur nog geen 3
jaar is verstreken.
Het theorie-examen is 3 jaar geldig. Indien verlopen,
dien je een nieuw examen af te leggen.
Je hebt minimum 6 uur praktisch onderricht in een erkende rijschool gevolgd na het verlopen van het voorlopig rijbewijs M18 of M36.
Je bent medisch geschikt.
Een of twee begeleiders moeten worden aangeduid
(mits ze de opleiding hebben gevolgd van 3 uur).
Je bent niet vervallen van het recht tot sturen .
Je bezit geen geldig voorlopig rijbewijs M18 of M36
meer.
Je was niet eerder houder van een voorlopig rijbewijs
M12.

Terugkommoment
Het terugkommoment is verplicht als je aan de volgende 3
voorwaarden voldoet:
1. Je bent ingeschreven in het Vlaams Gewest
1. Houder van een rijbewijs B afgeleverd door een Vlaamse gemeente.
1. Je laatste voorlopig rijbewijs is aangevraagd in een
Vlaamse gemeente vanaf 01.10.2017
Je wordt verwittigd per brief door het departement MOW
(Mobiliteit en openbare wegen). De prijs is 100 euro, bij laattijdig terugkomen is er een toeslag van 50 euro en je riskeert
een bestraffing.

Overzicht van de voorlopige rijbewijzen
Geldigheid
Onderricht
Begeleiders
Kostprijs

M18

M36

M12

18 maand
20 uur
geen
€ 25

36 maand
geen
1 of 2
€ 25

12 maand
6 uur
1 of 2
€ 25

INFO
Burgerzaken - dienst rijbewijzen
03/288 26 73
burgerzaken@hemiksem.be
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IVEBICA
BARBARA DEX - Dex tot de tweede macht
vrijdag 5 juli 2019 om 20 uur

In deze productie bezingt Barbara de liefde voor haar vader. Van hem heeft ze
zoveel geleerd.
Met deze voorstelling wil ze Marc Dex nu, en niet later, in de bloemetjes zetten.
Op persoonlijke wijze blaast ze dan ook nieuw leven in zijn liedjes. Dat het een
intimistische muziekvoorstelling wordt die naar de keel grijpt, dat staat vast. Het is
dan ook een muzikaal cadeau voor haar vader, haar held, haar clown. Het concert
kadert in de Vlaanderen Feest-viering ‘19.
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: VVK : € 9 / € 7 (-26 j / academie HSN)
Kassa : € 11 / € 9 (-26 j / academie HSN)

MUZIEKBIJOEKES - Sasha & Davy

zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019

De Muziekbijoekes zijn een aantrekkelijke reeks gratis concerten aan de sporthal
van Niel. Tijdens deze muzikale tweedaagse komen tal van muziekstijlen aan bod,
van blues en jazz tot pop en rock.
Op zaterdag staat om 19 uur STS op het podium en om 21uur staat Bye Bye Bird
op het programma. Zondag is het een familiedag en starten we om 14u30 met
Matroos Jens. Om 15u45 staat de muzikale klepper Sasha & Davy op het podium,
om 17uur kan je genieten van een optreden van Tania en om 18u30 staat De
kemels op het programma.
Locatie: Sportdomein Niel, Landbouwstraat 145
Toegang: gratis

MUZIEK AAN DE BOORDEN VAN DE RUPEL - Base Six
zondag 25 augustus 2019 om 14u30

Base Six staat garant voor feest en dit jaar strijken zij neer aan de boorden van de
Rupel.
Samen met vier topmuzikanten brengen zangeressen Sarah en Lynn entertainment van het hoogste niveau. Vanaf 14u30 vliegt muziek van de afgelopen 40 jaar
voorbij in diverse medleys of in een uniek jasje. Van Bruno Mars en Justin Timberlake tot Anastacia, De Kreuners en Shania Twain. Are you ready?
Locatie: Kayakclub KNRS, Legastraat 1, Niel
Toegang: gratis

Info & inschrijvingen activiteiten IVEBICA
www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

HEMIKSEM IN JE SMARTPHONE OF TABLET?
DOWNLOAD DE APP!
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Cycling for the smile
of a child

Gezocht: verdienstelijke
inwoners!
De gemeente gaat ook dit jaar 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 verdienstelijke 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.

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Yves Van de Putte en zijn
echtgenote hun dochtertje Shana op bijna 4-jarige leeftijd
verloren aan de onvoorziene complicaties op een vorm van
kinderreuma.
Als hulde besliste Yves om een sponsortocht te ondernemen
die volledig in het teken moet staan van het welzijn van kinderen. “Cycling for the smile of a child” was geboren.
Van 19 tot 27 juli zal Yves samen met zijn broer Philippe in 9
etappes vanuit het noorden van Spanje naar Hemiksem een
fietstocht ondernemen. Een ambitieus tripje van om en bij
de 1600 kilometer met daarin 19000 hoogtemeters. Hij beschrijft de sportieve onderneming zelf als “een tocht met het
grillige profiel van het echte leven”.
Met deze sponsortocht wil Van de Putte 2 goede doelen
ondersteunen, enerzijds een onderzoekslijn in het UZA die
moet leiden tot een snellere en betere diagnose bij de verschillende vormen van kinderreuma en anderzijds de vzw
Villamax uit Hemiksem die gezinnen met een zwaar ziek of
ongeneeslijk ziek kind gratis een onbezorgde week vakantie
aanbiedt.
Het slotevenement, waarop iedereen welkom is, en
de aankomst van Yves en Philippe zullen in Hemiksem
plaatsvinden in Depot Deluxe op zaterdag 27 juli 2019.
Een 50-tal fietsers zullen de laatste kilometers tussen
Leuven en Hemiksem fietsen onder begeleiding van
volgwagens en motors.
Er zal tevens live verslaggeving gedaan worden van dit
laatste gedeelte via streaming op grote led-walls in Depot Deluxe. De aankomst wordt verwacht tussen 15 en
15u30 waar het grote feest dan losbarst. Muzikaal wordt
alles opgeluisterd door de live coverband “Starshifter
partyband”, alsook door het DJ-duo “DJ Maareksemse
Kaaremis”.

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.
Vorig jaar mochten Ben De Clercq en Hélène Van Peborgh
zich verdienstelijke inwoner van Hemiksem noemen.
De laureaten worden uitgenodigd tijdens de ontvangst van
de nieuwe inwoners op 8 oktober 2019. Daar ontvangen ze in
het bijzijn van de mensen die het voorbije jaar in Hemiksem
kwamen wonen de oorkonde van verdienstelijke inwoner van
Hemiksem.
Kandidaturen dien je in per mail via het formulier op
www.hemiksem.be/nieuws, informatie@hemiksem.be
of kan je schriftelijk afgeven aan het onthaal. Dat doe
je vóór 1 augustus want dan sluiten we de termijn om
iemand kandidaat te stellen af.
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Acrobat-festival strijkt in juli neer in
het abdijpark
“Beleef circus, kijk, en doe mee”

Van 11 tot 14 juli 2019 strijkt een van de meest toonaangevende festivals voor acrobaten ter wereld neer in
Hemiksem. Ell Circo D’ell Fuego geeft met het Acrobat Festival een spectaculair vervolg aan het succesvolle
Extreme Convention. Meer dan 300 acrobaten uit alle hoeken van de wereld toveren het abdijpark om tot een
waanzinnig pop-upcircus vol workshops en shows.

Ell Circo D’ell Fuego is een circusschool in Vlaanderen en ver
daarbuiten gekend voor hun acrobatisch aanbod. Hun enorme
leerlingenpopulatie is daar een bewijs van.
De school is gebouwd op engagement: je moet er echt voor
kiezen en er voluit voor gaan. Het lessenaanbod omvat drie
niveau’s: een niveau waar iedereen kan binnenkomen, een
niveau met veel acrobatie (trampolinespringen, tumbling,…)
en een derde niveau waarin gericht gewerkt wordt op echte
circustechnieken en waarvan dan ook een voorstelling wordt
gemaakt.

Technieken
Tijdens de lessen leren en verwerven de leerlingen kracht,
souplesse en vooral coördinatie. En net die technieken willen
ze tijdens het festival tonen. “Acrobatie is immers niet zomaar
een touw ophangen er erop gaan staan. Nee, je moet daar echt
voor trainen. Het is doorzetten en elke keer je grenzen verleggen”, volgens artistiek verantwoordelijke Arno Wauters. Of je
nu een gedreven acrobaat bent of gewoon interesse hebt in
circus, iedereen kan meedoen. Je komt de tent binnen en je
ziet kinderen, jongeren en volwassenen samen trainen. Je kan
het eventueel ook zelf eens proberen.
Als je op een kabel staat en eraf valt maar meteen tips krijgt,
dan weet je na een uurtje dat het moeilijker is dan je dacht.

Net die verbondenheid met de artiesten, die het zo gemakkelijk doen lijken, spreekt aan en nodigt uit om te blijven proberen.

“We willen een echt straattheater-festival maken op de
abdijsite van Hemiksem. Het
is daar een mooie locatie en
er zijn overal plekjes waar je
een toffe sfeer kan creëren. “
Vanuit de organisatie is er natuurlijk ook een heel goede
verpleegpost aanwezig want veiligheid staat voorop. Iedereen moet goed opgewarmd zijn en elke trainer moet perfect weten wat hij of zij gaat geven. Hij moet de groep in de
hand houden zodat het niet ineens een gevaarlijke workshop
wordt. “Het blijft elke keer opnieuw een uitdaging, zelfs met
al onze ervaring”, aldus Arno.
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je samen met je ouders welkom. “Iedereen kan immers aan
acrobatie doen want circustechnieken kan je aanleren. Je
moet er gewoon zin in hebben en ervoor willen gaan.”
Het festival is meteen een primeur, omdat er een mooi aanbod van gratis voorstellingen is. Dat vindt de organisatie
belangrijk zodat het geheel dan toegankelijker wordt voor
iedereen. Hun doel is ook om dit festival jaarlijks in Hemiksem te organiseren en verder uit te bouwen. Nog een laatste
boodschap van Arno: “De Hemiksemnaar smeert best zijn
beentjes maar al in!”

Het festivalterrein is gratis toegankelijk en je kan er
circus in al z’n facetten beleven: voorstellingen, trainingen
en de sfeer. Maar je beleeft het circus pas ten volle met
een Experience-ticket. Deze formule omvat 3 toegangen:
één toegang voor een voorstelling in de circustent en twee
proevertjes van ‘circus doen’ onder de vorm van kwalitatieve initiaties, telkens van ongeveer 1 uur en vrij te spreiden
over de verschillende dagen. Meer info vind je op
www.acrobatfestival.be
Meer informatie over Ell Circo d’Ell Fuego vind je op
www.ecdf.be

Samen werken we aan

Mooie locatie
Acrobat is een festival voor iedereen: kinderen kunnen er de hele
dag hun hart ophalen, ouders kunnen genieten van de toffe sfeer
met een hapje en een drankje erbij en iedereen kan voorstellingen zien en workshops doen. “Het is de bedoeling dat Hemiksem
daar gewoon op zijn gemak kan zijn”, zegt Arno. “We willen een
echt straattheater-festival maken op de abdijsite van Hemiksem.
Het is daar een mooie locatie en er zijn overal plekjes waar je een
toffe sfeer kan creëren. Tegelijkertijd is het als artistiek verantwoordelijke mijn missie om het publiek te kunnen laten zien dat
circus tachtig procent training is.”

“Tegelijkertijd is het als artistiek
verantwoordelijke mijn missie
om het publiek te kunnen laten
zien dat circus tachtig procent
training is.”
Het aanbod is gemaakt voor mensen die nog nooit circus of
acrobatie gedaan hebben. Er worden -al dan niet gespecialiseerde- workshops rond circustechnieken gegeven maar je kan ook
meerdere lessen of gewoon een initiatie volgen. Vanaf 4 jaar ben
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Fun to Run, van 5 km tot 10 km
Leer in 10 weken 10 km te lopen

De Start & Run is afgelopen. Maar wil je een stapje verder gaan? Wil jij je tempo of afstand bij het joggen verbeteren? Dan hebben we goed nieuws voor jullie. De vrijetijdsdienst van Hemiksem en Schelle organiseren een Fun to
Run activiteit in het najaar.
Hier leer je in 10 weken om van 5 km naar 10 km te lopen. Dit allemaal onder deskundige begeleiding. Van 10 september tot en met 14 november lopen we elke dinsdag en donderdag samen.
We komen elke keer op dinsdag samen om 20uur aan het Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3 in Schelle en
donderdag aan de sporthal van Hemiksem, Atletiekstraat.
Prijs: 25 euro (inclusief verzekering)
Inschrijven: vanaf 1 juli online via www.hemiksem.be of stuur een mailtje naar Ellen.huysmans@hemiksem.be

Vraag nu Depot Deluxe aan voor
2020
De reservaties voor de feestzaal en foyer van Depot Deluxe voor het jaar 2020
gaan van start op 1 juli 2019. 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 schepencollege worden
de aanvragen omgezet in reservaties. Bij dubbele aanvragen wordt er in overleg op zoek gegaan naar een andere vrije datum. Sowieso wordt bij goedkeuring rekening gehouden met de vooropgestelde criteria (terug te vinden in
het reglement).

INFO

Op volgende link tref je het online reservatieprogramma aan:
https://reservaties.hemiksem.be .
Voor vragen kan je steeds terecht bij de vrijetijdsdienst:
Elodie@hemiksem.be of 03 288 26 91.
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Ook dit jaar kan u
genieten van de ATV
vertellingen aan de abdij
Maandag 22 juli
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.
Dit jaar komt Bas Birker vertellen in Hemiksem met als decor
de prachtige Sint-Bernardusabdij! Wie naar de laatste comedyavond van vrijetijdsdienst is geweest weet dat Bas het publiek weet te charmeren met zijn straffe verhalen. Deze vertelling gaat door op maandag 22 juli. Vanaf 19uur is iedereen
welkom, de vertelling gaat van start om 20uur.
Breng je eigen stoeltje mee als je wil zitten tijdens de voorstelling.
Opgelet, bij écht slecht weer wordt er uitgeweken naar
Depot Deluxe.
Met vragen kan je steeds terecht
bij de vrijetijdsdienst: ellen.huysmans@hemiksem.be
of 03 288 26 92

Gratis Skateboardinitiatie
voor jong en oud
Ben jij 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!
De eerste en laatste dinsdag van juli en augustus organiseert
de vrijetijdsdienst in samenwerking met de ‘Layback Skate
Club’ gratis skateboardinitiaties. Deze gratis workshop is voor
iedereen, jong, oud, beginner of gevorderde! Geen skateboard
of bescherming? Geen probleem want dat kan je tijdens de
lessen gratis lenen van de ‘Layback Skate Club’. Heb je eigen
materiaal? Aarzel dan niet om dit mee te nemen. Ontdek ons
skatepark en verleg je grenzen. Vooraf inschrijven moet niet
voor deze initiatie, gewoon afkomen is de boodschap!

PRAKTISCH
Skateboardinitiatie:
Dinsdag 2 juli, 23 juli, 6 augustus en 27 augustus
van 14 tot 16uur
Waar: Skatepark aan de Sporthal
Prijs: Gratis
Met vragen kan u bij Ellen van de
vrijetijdsdienst terecht:
ellen.huysmans@hemiksem.be
of 03 288 26 92
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Terugblik
Start & Run
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de vrijetijdsdienst
weer een Start & Run. Er waren ook dit jaar weer enthousiaste lopers die zich gedurende 10 weken uit de naad werkten
om het doel van 5km aan één stuk lopen te bereiken. Onder
prima begeleiding van Sofie en Jenne werden de lopers elke
week uitgedaagd. We hopen dat jullie deze gewoonte zelfstandig verder blijven zetten. Alvast een dikke proficiat met
dit resultaat.

Sportsnoepdag
Op dinsdag 7 mei ging de 5de editie van de sportsnoepdag
door in Depot Deluxe en de sporthal. Dit is een sportdag
georganiseerd door de vrijetijdsdienst voor de 4de leerjaren van de scholen in Hemiksem. Door de medewerking van
lokale en bovenlokale sportclubs konden de leerlingen
proeven van verschillende sporten zoals boksen, volleybal, yoga, circus, skate en tafeltennis met als doel om het
sporten bij jongeren te promoten.

Skatefest 2019
In samenwerking met Stoked Boardshop, Verdad en
Red Bull organiseerde de vrijetijdsdienst op zondag 12 mei de tweede editie van het Skatefest! We
werden getrakteerd op hun beste tricks en onder het
nauwlettende oog van de jury werd per categorie de
beste all-round skater verkozen. We zagen zeer jonge
en iets minder jonge talenten hun ding doen op hun
plank. Tussen al deze tricks door zorgde Red Bull voor
de lekkerste beats. Ook Frui Vita, Foodtruck Taste- Too
en Just Scoop zorgde voor een drankje, een heerlijke
warp of een verfrissend ijsje. We sloten de contest af
met een old school pool jam. Kortom, wederom een
dag vol spektakel en fun!
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Terugblik
Yoga 50+
Vanaf 23 april ging de lessenreeks yoga van start in Depot
Deluxe voor 50-plussers. De inschrijvingen verliepen zeer vlot
en al snel had de vrijetijdsdienst 25 mannen en vrouwen voor
deze nieuwe activiteit. Allemaal even enthousiast om deze
uitdaging aan te gaan onder de goede begeleiding van Jaimy.
Yogahoudingen zorgen dat je lichaam soepel blijft, de ademhaling natuurlijk is en dat je onder alle omstandigheden jezelf
kan zijn. Namasté!

Opruimactie
Op donderdagavond 23 mei waren een kleine 20 vrijwilligers in de weer voor de jaarlijkse opruimactie die de gemeente organiseerde. Zwerfvuil vormt een grote bron van
ergernis. De enthousiaste opruimers kregen heel wat complimentjes toegespeeld van voorbijgangers. Naast het abdijpark werd ook het dorpscentrum aangepakt in de strijd
tegen rondzwervend vuil.
Op dinsdag 6 mei werd de gemeente ook al aangepakt op
zwerfvuil door het vrijwillige gemeentepersoneel.

Schapen op bezoek
Eind april kreeg onze gemeente er tijdelijk 150 inwoners bij. Een kudde schapen van de Antwerpse
stadsherder Lukas kreeg de opdracht om de Japanse
duizendknoop te verorberen in het abdijpark. Japanse
duizendknoop wordt tot de meest invasieve plantensoort gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan
is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen en door zijn
sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten
verdrongen. Daarnaast werd ook park Den Akker op
een ecologische manier aangepakt door deze wollige
kudde.
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Afvalophaling juli - augustus
Restafval en GFT worden tijdens de zomer wekelijks op maandag opgehaald. PMD blijft opgehaald worden om de twee
weken.

Restafval en GFT

KGA

maandag 1 juli
maandag 8 juli
maandag 15 juli
maandag 22 juli
maandag 29 juli

vrijdag 5 juli van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 3 augustus van 08.30 u. tot 15.00 u.

maandag 5 augustus
maandag 12 augustus
maandag 19 augustus
maandag 26 augustus

PMD
maandag 1 juli
maandag 15 juli
maandag 29 juli

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!

Grofvuil op afroep

maandag 12 augustus
maandag 26 augustus

vrijdag 26 juli

Papier & karton

vrijdag 30 augustus

vrijdag 19 juli

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke afspraak.
Download hiervoor het formulier op hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of
via 03 288 26 63

vrijdag 16 augustus

Info

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

Gemeentemagazijn

Bibliotheek

- donderdag 11 juli 2019
- vrijdag 12 juli 2019
- donderdag 15 augustus 2019
- vrijdag 16 augustus 2019

- donderdag 11 juli 2019
- vrijdag 12 juli 2019
- donderdag 15 augustus 2019
- vrijdag 16 augustus 2019

- donderdag 11 juli 2019
- donderdag 15 augustus 2019

Zwembad

Recyclagepark

- donderdag 11 juli 2019
- tussen 5 en 30 augustus 2019

- donderdag 11 juli 2019
- donderdag 15 augustus 2019

BKO ‘t Merelhofke
- van maandag 15 juli t.e.m. 19 juli 2019
- vrijdag 12 juli 2019
- donderdag 15 augustus 2019
- woensdag 28 augustus t.e.m.
30 augustus 2019
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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: 			

Ook sigarettenpeuken
zijn zwerfvuil
Tijdens de voorbije opruimacties die de gemeente in mei organiseerde voor het personeel en de inwoners viel het bij de vrijwilligers op dat er opvallend veel sigarettenpeuken op straat liggen.
Recente cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bevestigen de omvang van het probleem.
Vaak worden peuken bij de bevolking niet aanzien als zwerfvuil maar ze vormen wel het grootste percentage van het
zwerfvuil wereldwijd.
Uitgedrukt in gewicht zijn sigarettenpeuken te verwaarlozen
maar ze vormen wel een probleem. Filters van sigaretten bestaan uit acrylacetaat, een kunststof dat net als plastic heel
langzaam afbreekt. Bovendien zitten er in de filters ook chemicaliën die het grondwater kunnen verontreinigen.
Achtergelaten peuken vormen dus wel degelijk een gevaar
voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Bovendien worden ze aanzien als zwerfvuil en kunnen dus een
GAS-boete opleveren.
Peuken in rioleringsputjes wegsteken is echter geen oplossing en ze achterlaten in (openbare) vuilnisbakken zijn dan
weer brandgevaarlijk.
Minder bekend zijn de kleine meeneem-asbakjes die je voor
erg weinig geld kan aankopen op verschillende bekende
websites. Je vind ze in talrijke maten en soorten.
Laat deze boodschap alvast niet in rook opgaan…
tussen 6u ’s morgens en 22u ’s avonds.

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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#Hallohemiksem
We willen graag onze gemeente in een positief daglicht stellen. Op
“Instagramwijze” vragen we jullie medewerking om ons jullie Hemiksem-foto’s door te sturen.
De leukste, mooiste en/of origineelste foto’s plaatsen we graag telkens op
de laatste pagina van Hallo Hemiksem. Er zijn geen spelregels maar denk
eraan dat je onze gemeente op een positieve wijze in beeld brengt. Als er
personen duidelijk op je foto staan dienen zij wel hun toestemming aan jou
te hebben gegeven voor publicatie. Die verantwoordelijkheid blijft bij de
fotograaf/inzender van de foto.

Stuur jouw leuke Hemiksem-foto naar informatie@hemiksem.be met
het onderwerp #hallohemiksem, samen met je naam en de plaats waar
de foto genomen is.

foto: Shana Teugels locatie: Scheldeboord

