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VOORWOORD

Januari - februari 2020

Beste inwoners,
Bij het verschijnen van deze editie van Hallo Hemiksem baden we al volop in de sfeer van de eindejaarsfeesten. Vaak
een hectische periode waarin we op zoek gaan naar dat ene
perfecte cadeautje of attentie om je geliefden mee te verrassen. Ook in onze gemeente kenden we de afgelopen maanden een erg drukke periode. De besprekingen rond het meerjarenplan en de budgetten zijn rond geraakt zodat we nu ook
een duidelijk zicht hebben op de toekomst en uitdagingen
van Hemiksem. Heel wat medewerkers achter de schermen
werkten hier hard aan en samen met u hopen we hier de
komende jaren de vruchten van te plukken.
We kijken graag naar de toekomst en de vele positieve veranderingen. Via onze website kunnen jullie alle documenten over deze
beheers- en beleidscyclus 2020-2025 terugvinden. Helaas moeten
we ook beslissingen nemen die niet altijd in de smaak vallen en
een ongewilde negatieve sfeer creëren. De sluiting van het zwembad voor het publiek was zo’n onverwachte beslissing en zorgde
voor heel wat verschillende meningen. Wegens onverwachte en
ernstige gezondheidsproblemen beschikken we helaas niet meer
over de nodige redders om de publieke openingsuren op een veilig verantwoorde manier verder in te vullen. Een duik nemen in
het nieuwe intergemeentelijke zwembad op grondgebied Aartselaar zal vanaf de zomer 2021 mogelijk zijn. Dankzij de nieuwste
technologieën zal het zwembad op technisch alsook op ecologisch
vlak klaar zijn voor een mooie toekomst en hopelijk voor enkele
decennia zwemplezier bieden aan u, uw kinderen en kleinkinderen.
De plannen van dit project en de vele andere toekomstgerichte
plannen van onze gemeente willen we graag met u delen op zondag 17 mei. Naast de gemeentelijke verwezenlijkingen zullen we
dan ook graag de zomeractiviteiten in Hemiksem aan u voorstellen.
In Hallo Hemiksem van mei-juni komen we daar uitgebreid op terug, maar de datum kan u nu alvast al op uw kalender zetten.
Binnenkort zal het bouwproject van De Ideale Woning afgerond
zijn en zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in de woningen aan de Abdijstraat-Delvauxstraat. Naast sociale woningen zal
een deel van de appartementen ook voorbehouden zijn voor Pegode, een organisatie die hulp biedt aan mensen met een ondersteuningsnood. Een interview in deze editie zal een antwoord geven op
uw vragen en/of nieuwsgierigheid.
Koude winterdagen zorgen voor warme gezelligheid in huis. Vaak
wordt onze streek ook in de winter bezocht door heel wat wandelaars, want zelfs in de wintermaanden zijn onze parken prachtig
voor een gezellige wandeling.
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Ik wens u een zorgeloze en veilige winter toe en ook in het nieuwe
jaar een voorspoedige gezondheid aan iedereen.
Uw burgemeester
Luc Bouckaert

Colofon
Dit is een publicatie van het lokaal bestuur Hemiksem.
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be
V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1,
2620 Hemiksem
Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Prikbord
Zwembad sluit voor publiek vanaf
januari 2020

Verbod op vuurwerk

Vlaanderen verbiedt sinds dit jaar het afsteken van
vuurwerk om de veiligheid en het dierenwelzijn te
verhogen.

Het afgelopen jaar was het gemeentelijk zwembad
van Hemiksem meerdere keren gesloten wegens onverwachte omstandigheden. De hoge onderhoudskosten wegen al enkele jaren door in de begroting
van de gemeente. Het zwembadgebouw staat er
immers al sinds de jaren ‘70.
Het is in deze tijd niet meer rendabel om als zelfstandige gemeente een zwembad te bouwen en/of te
onderhouden. Samen met andere gemeenten werd
er geopteerd om te investeren in een nieuw intergemeentelijk zwembad. Uiteindelijk zijn de gemeenten
Hemiksem, Niel en Aartselaar een samenwerkingsverband met Igean aangegaan om samen een nieuw
zwembad te bouwen in Aartselaar op de terreinen
van het huidige sportcentrum. De werken hiervoor
zijn reeds gestart en als alles volgens plan verloopt
zullen de eerste zwemmers er een duik kunnen nemen in de zomer van 2021.
Omwille van de hoge onderhoudskosten en organisatorische complicaties heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om niet verder meer
te investeren in het huidige zwembad van Hemiksem
en voor het grote publiek te sluiten. Het zwembad
blijft nog wel in gebruik voor het schoolzwemmen en
privé huren van het zwembad is ook nog mogelijk tot
het nieuwe zwembad in Aartselaar open gaat.
Omdat we als gemeente sport en recreatie erg belangrijk vinden hebben we gezocht naar verschillende oplossingen en mogelijkheden. Dankzij de
gemeente Aartselaar kunnen de inwoners van Hemiksem binnenkort wel terecht in het huidige gemeentelijk zwembad van Aartselaar om tegen een
voordelig gunsttarief te zwemmen. Van zodra de
nodige administratie hierover rond is, zal dit verder
gecommuniceerd worden via onze sociale mediakanalen, website en Hallo Hemiksem.
Reeds gekochte jetons en tickets zullen worden
terugbetaald tot einde 2019 tijdens de openingsuren van het onthaal in het administratief centrum.

Het Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, bepaalt
dat het verboden is vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
Er wordt dus geen toelating (meer) gegeven voor
particulier feestvuurwerk; ook niet met nieuwjaar.
Enige uitzondering op het algemeen vuurwerkverbod is vuurwerk dat bestemd is voor het brede
publiek én tegelijkertijd geluidsarm is en door een
professionele firma wordt uitgevoerd. De vuurwerkactiviteit moet bovendien een regionale uitstraling
hebben, d.w.z. bestemd voor de bevolking van stad
en streek en dient vooraf aangevraagd te worden
via het college van burgemeester en schepenen.

Huisartsenwachtpost
nieuw adres

N16

heeft

De huisartsenwachtpost N16 staat in voor de huisartsenwachtdienst tijdens weekends en feestdagen. Huisartsenwachtpost N16 is een initiatief van
de huisartsenkring Schelde-Rupel en is tevens uw
wachtpost voor Hemiksem.
Sinds 22 november heeft de huisartsenwachtpost
een nieuw adres. Je kan hen voortaan vinden op de
Kleine Amer 24 B (dit is de brandweersite op de N16
in Puurs). De huisartsenwachtpost dient voor medische raadplegingen van vrijdagavond 19u. tot maandagochtend 7u. of op feestdagen vanaf de avond
voordien om 19u. tot de volgende ochtend 7u.
Je kan de wachtpost ook bereiken via het nummer
03 886 16 16.
Je kan echter niet voor alle tussenkomsten naar de
huisartsenwachtdienst. Om zeker te zijn dat je snel
en efficiënt geholpen wordt, kan je op volgende website waarvoor je terecht kan in de hulppost:
www.huisartsenwachtpostn16.be/werkwijze
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Prikbord
Gezinsondersteuning
In Het Huis van het Kind - afdeling Hemiksem kan je
een antwoord krijgen op al je vragen over zwangerschap, opvoeding, kinderopvang, verminderd tarief
kinderopvang, groeipakket, school, schooltoelage,
sport, vrije tijd,… . Ook voor de administratieve en
financiële kant hiervan kan je terecht bij de gezinsondersteuners Leentje De Maeyer en Ellen Vermeire.
Op volgende plaatsen en uren zijn de gezinsondersteuners bereikbaar:
PERMANENTIE BUURTHUIS
Parklaan 72 te 2620 Hemiksem
Iedere dinsdag van 9 uur tot 12 uur
Iedere woensdag van 14 uur tot 16 uur
PERMANENTIE SCHOLEN
Het Klaverbos
Elke eerste donderdag van de maand
Van 15.30u. tot 16.30u.
Zonnekesschool
Elke eerste maandag van de maand
Van 15 uur tot 16 uur
De Regenboog
Elke laatste donderdag van de maand
Van 15 uur tot 16 uur

Hemiksem is een hartveilige
gemeente
Op 14 november namen 11 medewerkers van de gemeente Hemiksem een attest in ontvangst nadat ze
de EHBO-cursus ‘hartveilig’ volgden met nog enkele
andere collega’s.
Hiermee is een groot aantal van het gemeentepersoneel opgeleid om snelle interventie te bieden bij
eventueel hartfalen van collega’s en bezoekers. Ze
leerden in de cursus werken met het AED-toestel
(Automatische Elektronische Defribillatie) waarvan
er op Hemiksems grondgebied al enkele toestellen
geplaatst zijn.
Het Rode Kruis, afdeling Hemiksem, kon dan ook
het certificaat ‘Hartveilige gemeente’ toereiken
voor een volgende periode van 2 jaar. Burgemeester Luc Bouckaert kon het vrijwillig volgen van de
cursus appreciëren en wees ook op het nut van
deze cursus. Tot slot kon Luc Bouckaert nog toevoegen dat Hemiksem zal investeren in een bijkomend
AED-toestel. Wie zelf geïnteresseerd is in het volgen van een cursus AED of EHBO kan altijd terecht
bij de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis:
www.rodekruis.be/afdeling/hemiksem/

Passen deze uren niet voor u?
Neem dan gerust contact op via
huisvanhetkind@hemiksem.be of via het nummer
03/288 26 80 en dan zoeken we samen naar een
geschikt moment.

Reis gratis op oudejaarsnacht met De Lijn
Begin je feestje dit jaar al op bus of tram. Onze chauffeurs
brengen je veilig op je bestemming. Dankzij de financiële steun van Hemiksem reis jij bovendien gratis tijdens
oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag. Je gratis sms-ticket
aanvragen is eenvoudig.
Via onze website kan je gratis ticket bestellen. Je krijgt een
bevestiging via mail. Sms voor je opstapt ‘EVENT’ naar 4884.

Doe dit via het gsm-nummer dat je hebt opgegeven. Je
ontvangt een bevestigings-sms die geldt als vervoerbewijs.
Met dit gratis biljet mag je van oudejaarsnacht (18 uur)
tot en met 1 januari onbeperkt gebruikmaken van de
bussen en trams van De Lijn. Zowel van de speciale
feestlijnen als van het gewone stads- en streekvervoer,
uitgezonderd de Limburgse snellijnen. We wensen jou
alvast een fijne feestnacht toe!
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IVEBICA
Lezing: De bindende kracht van loyaliteit
woensdag 15 januari 2020 van 19.30u. tot 21u

Loyaliteit, de eigenschap die maakt dat we iets of iemand niet zullen achterlaten. Wat betekent dit concreet in het dagelijkse leven naar onze ouders, kinderen, familie, vrienden, …?
Wat is het nut, wat levert het ons op? Bestaat er een link tussen loyaliteit en hoe we ons
hechten aan anderen? Kan loyaliteit ook ziekmakend zijn? Bestaan er verschillende soorten
loyaliteit en zo ja, welke dan precies? Heeft loyaliteit een effect op hoe we onze kinderen
opvoeden en hoe kunnen we hier rekening mee houden? Samen gaan we op zoek naar wat
ons bindt, en wat soms zeer moeilijk los te maken valt. Lezing door Sofie Corrigan.

Locatie: Intergemeentelijke Bibliotheek, Antwerpsestraat 24, 2845 Niel
Gratis na verplichte inschrijving

Toni Coppers & Jo Claes De spannendste ontbijtlezing van de Rupelstreek
zondag 19 januari 2020 om 9.30 uur

Toni Coppers en Jo Claes behoren tot de absolute top van het thrillergenre in Vlaanderen. Tijdens deze ontbijtlezing gaat het over hun werkmethode, de manier waarop
een nieuwe thriller tot stand komt en waar ze die tomeloze inspiratie vandaan blijven
halen.
Dit wordt afgewisseld met momenten waarop beide succesauteurs voorlezen uit hun werk.
Vanaf 9.30u serveren wij jou een gezellig ontbijt, de lezing start rond 10.30u.

Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: € 12 / € 9 (-26 J) – ontbijt inbegrepen
Inschrijven voor 08/01

Workshop woord, poëzie en rap: poëzieweek 2020
woensdag 29 januari 2020 van 14 tot 16 u.

In samenwerking met Kip van Troje organiseert de bib tijdens de poëzieweek een workshop voor kinderen van 9 tot 12 jaar waarin gewerkt wordt rond woord, poëzie en taal:
jodelen, binnensmonds of luidkeels zingen, hakkelen en rappen, zelf gedichten, liedjes
en moppen kiezen en schrijven, codetaal verzinnen, … .
Alles kan en alles mag: van klankgedichten tot hiphoppoëzie
Locatie: intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 11, Hemiksem
Toegang: € 2

Opruimen met de konmari-methode
vrijdag 7 februari 2020 van 20 tot 22.15 uur

“Stel jezelf een opgeruimd leven voor, met enkel nog spullen om je heen waar je blij van
wordt.” In deze lezing, door gecertificeerd KonMari-consultant Anneliese Roose, leer je hoe je
dat opgeruimde leven kan bereiken én hoe je het moeiteloos kunt behouden.
Kortom… meer rust, ruimte en overzicht. Je vertrekt naar huis met veel inspiratie, nieuwe
vaardigheden en vooral heel veel zin om te starten met opruimen.

Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55 // Toegang: € 5
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IVEBICA
Capoeira Initiatie

woensdag 12 februari 2020 van 20 tot 21.30 uur
In deze initatie wordt het Braziliaanse capoeira eerder opgevat als een cultuurbeleving
dan als een sport, al blijft het steeds een combinatie.
Onder leiding van mestre Gideon en zijn groepsleden maak je kennis met deze sierlijke
gevechtsdans en krijg je meteen de smaak te pakken. Je kan niet alleen de dans uitproberen
maar ook de muziekinstrumenten die de beleving compleet maken.
Locatie: Depot Deluxe // Toegang: Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
Toegang: € 8 / € 5 (-26 J)

Party: 20 in 70

zaterdag 15 februari 2020 om 19 uur
Een fuif voor iedereen die twintig was in de jaren ‘70 of dat wel had willen zijn! De enige
echte DJ Gust De Coster en DJ Danny Van Tichelen brengen de beste dansnummers van de
seventies en zorgen voor een onvergetelijke avond, waarbij stilzitten geen optie is.
Dans nog eens op de heerlijke nummers van Abba, Queen, Bee Gees, The Police,
Boney M, David Bowie en vele anderen. Ben je klaar om te swingen, jiven en slowen?
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem // Toegang: VVK : € 4, Kassa : € 6

Carnavalsconcert

donderdag 20 februari 2020 om 18.30 uur
Rode neuzen, groene haren, een harlekijn, een panda … wat is er aan de hand? Carnaval is
weer in ’t land!
Op 20 februari houdt de Academie voor Muziek en Woord haar jaarlijks carnavalsconcert.
De leerlingen muziekatelier, woordatelier, initiatie en instrument van de afdeling in Schelle
spelen en zingen in groep. Aansluitend is er een (huisgebakken) receptie.
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: € 3 / Gratis (-12 J) t.v.v. Kom op tegen kanker

NOG MEER TE BELEVEN BIJ IVEBICA

Meer info op www.ivebica.be en in de Eb & Vloed-voorjaarsbrochure.
VERHALENPARADE HEMIKSEM
8 en 22 jan & 5 en 19 feb 2020

LEREN PROGRAMMEREN VOOR
JONGEREN - CODERDOJO
18 jan en 15 feb 2020

HANDLETTERING VALENTIJN
VOLZET - WACHTLIJST
5 feb 2020

BEGINTERNET
vanaf 28 jan 2020

INTERNETBANKIEREN MET PC
11 feb 2020

VERHALENPARADE NIEL
15 jan en 12 feb 2020

LEESKRING
28 jan, 18 feb en 31 maart 2020

LEREN WERKEN MET EEN SMARTPHONE
ANDROID
vanaf 16 jan 2020

LIEVE BLANCQUAERT – LEZING
CIRCLE OF LIFE
5 feb 2020

TENTOONSTELLING
MARIE VERDURMEN – THIN
SKIN
van 24 feb t.e.m. 21 jun 2020

ONLINE CURSUSSEN VAN DE BIB
INFOSESSIE
15 jan 2020

ESCAPE ROOM VOOR DE JEUGD
26 feb 2020

Info & inschrijvingen activiteiten IVEBICA
www.ivebica.be // Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem // Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Pegode bouwt autismevriendelijke
woningen in Hemiksem
Tussen de Abdijstraat en de Delvauxstraat zijn enkele jaren geleden bouwwerken van start gegaan in opdracht
van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. In het voorjaar van 2020 zullen 35 woonheden
afgewerkt zijn zodat de eerste inwoners nog voor de zomer hun intrek zullen nemen.
Tien appartementen zullen voorzien worden voor Parachute,
een project van Pegode vzw. Deze netwerkorganisatie van
duurzaam verbonden projecten biedt ondersteuning op maat
aan personen met een beperking. “10 appartementen op het
woonerf in Hemiksem zijn autismevriendelijk ontworpen”,
zegt Marjan Dieltjens van Pegode.
“In deze autismevriendelijke woningen zijn een aantal aanpassingen gedaan die ervoor zorgen dat zintuigelijke prikkels tot een minimum herleid worden. Zo zal bijvoorbeeld de
vloerbedekking bestaan uit linoleum en is er een akoestisch
verlaagd plafond om geluidsprikkels te dempen. We bieden
deze woningen aan met de bedoeling tot zelfstandig wonen,
maar met ondersteuning.”

“In
deze
autismevriendelijke
woningen zijn een aantal aanpassingen gedaan die ervoor zorgen
dat zintuigelijke prikkels tot een
minimum herleid worden”.
Deze ondersteuning wordt geboden door Parachute in samenwerking met Solidariteit voor het gezin.

“Tijdens de individuele ondersteuning van Parachute is het
de bedoeling om samen met de bewoner alle hindernissen
die hij of zij ondervindt aan te pakken. Zo zullen we bepaalde
vaardigheden trainen en ook administratieve hulp kan samen
geregeld worden. We nodigen de bewoners ook uit om deel te
nemen aan de samenleving door bijvoorbeeld in te schrijven
op vrijetijdsactiviteiten in de buurt, contacten te leggen met
de buren, enzovoort”.

9
Het zelfstandig wonen wordt zo veel mogelijk benadrukt zodat ook mensen met een beperking zelf keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven. Om
voldoende nabijheid te voorzien is er in de ochtend en ook
’s avonds permanentie voorzien.”

“We wachten al vele jaren op de
realisatie van dit project. Maar nu
is het alleen nog maar aftellen.
Hopelijk hebben we een zachte
winter zodat de bouwwerken snel
voltooid kunnen worden”.
“We wachten al vele jaren op de realisatie van dit project.
Maar nu is het alleen nog maar aftellen. Hopelijk hebben we
een zachte winter zodat de bouwwerken snel voltooid kunnen
worden. Dan kunnen onze mensen eindelijk hun intrek nemen
in deze aangepaste, kwaliteitsvolle en meer betaalbare woningen.” besluit Marjan.

Tewerkstelling
Pegode biedt naast woningen ook tewerkstelling aan voor
mensen met een beperking. In Niel is er Den Atelier, een arbeidszorgcentrum van Pegode. Arbeidszorg betekent dat cliënten ondersteuning en zorg krijgen tijdens het werk. In zo’n
arbeidszorgtraject kan je terecht wanneer een betaalde job in
het gewone arbeidscircuit of in een beschermde werkplaats
niet (niet meer of nog niet) haalbaar is.

INFO
Meer informatie over de werking en verschillende
projecten van Pegode vind je op www.pegode.be

We wensen de nieuwe bewoners alvast een warm
welkom in onze gemeente.

Vakantiewerk op het speelplein

Ben jij 18 of ouder in de zomer van 2020. Ben je graag in groep en met kinderen bezig?
Dan is de speelpleinwerking iets voor jou!
Ook dit jaar organiseert de vrijetijdsdienst tijdens de zomermaanden de speelpleinwerking. Twee maanden lang sport en
spel, actieve en creatieve activiteiten! Elke twee weken start
er een nieuwe groep enthousiaste monitoren om voor een
goedgevuld programma te zorgen.

Meld je dan zo snel mogelijk aan als monitor!

Geen speelpleinwerking zonder deze enthousiaste monitoren
natuurlijk. Ben jij een geboren entertainer, kan je goed met
kinderen overweg en wil je je helemaal geven om deze kinderen de zomer van hun leven te geven?

Heb je nog nooit op het speelplein van Hemiksem gestaan?
Helemaal niet erg! Dan nodigen we je heel graag uit voor
een verkennend kennismakingsgesprek. Een datum voor dit
gesprek wordt later nog meegedeeld.

INFO

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij de vrijetijdsdienst

Het aanvraagformulier kan je op de website van de gemeente
vinden - www.hemiksem.be/vrije-tijd/vakantiekriebels#monitoren - en mag je ingevuld bezorgen aan yves@hemiksem.be
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Tai Chi 55+: 10 weken voor 10 euro
Na het grote succes van de vorige lessenreeks Tai Chi, willen we nog meer Hemiksemnaren de kans bieden om
kennis te maken met Tai Chi. Tijd voor een nieuwe 10-delige lessenreeks voor de 55-plussers.
Tai Chi is van oorsprong een Chinese krijgskunst die vandaag
vooral beoefend wordt als een ontspannende bewegingsoefening en gezondheidstraining. Je maakt met de oefeningen je
spieren en gewrichten los.

De nieuwe lessenreeks zal van start gaan op woensdag
22 januari. De eerste groep start van 9.30u. tot 10.30u. en deze
is voor de nieuwelingen. Er zal een 2de les gepland worden
van 10.45u. - 11.45u. en deze is voor de gevorderden.

Tai Chi zorgt voor ontspanning, meer voeling met het lichaam,
een beter evenwicht, een betere bloeddoorstroming, sterkere spieren en pezen, een hoger concentratievermogen en een
betere lichaamshouding.

De sessies zullen doorgaan in de polyvalente ruimte van Depot Deluxe. Je hoeft niets mee te brengen. Doe wel soepele
kledij aan waar u makkelijk in beweegt.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf 8 januari via een mailtje naar ellen.huysmans@hemiksem.be met vermelding van uw naam,
geboortedatum, adres en telefoonnummer.

Sport en spel in de krokus- en paasvakantie
Neem je agenda maar boven en noteer in dikke letters de zapposdagen en sportkampen voor dit voorjaar! Er staat opnieuw een
spannend programma op poten. Na de kerstvakantie ontvangen jullie via het school de nodige informatie.

KROKUSVAKANTIE

PAASVAKANTIE

Yoga, Mega Bounce, ...

Walibi, muziekworkshop, Chocolaterie

Met de Zapposdagen staat er in de krokusvakantie op maandag een dagje yoga op de planning. Op dinsdag kan je mee
naar Mega Bounce Trampoline Park in Hoboken. Op donderdag voorzien we ook nog een toffe activiteit. Meer informatie
volgt nog op onze website.

Kleuterzwemkamp

In de krokusvakantie organiseren we in samenwerking met
de sportkriebels een zwemkamp voor kleuters! We werken
met de verschillende niveaus watergewenning/starters - beheersen de beweging al - afwerken van de techniek waardoor
iedere kleuter welkom is.
Eén uur per voormiddag krijg je les in kleine groepjes op niveau van het kind, de rest van de voormiddag wordt er omnisport aangeboden. De activiteiten zullen doorgaan in de
sporthal en het zwembad van Hemiksem van 9u. - 12u. . We
voorzien nog vooropvang vanaf 8u. en na-opvang tot 12.45u.
Iedere dag voorzien we voor de kinderen een koek en drankje
en op het einde van de week ontvang je een zwembrevet. Kinderen die in Hemiksem wonen of naar school gaan betalen 55
euro voor een weekje zwemkamp. Kinderen die niet in Hemiksem wonen of naar school gaan betalen 65 euro.

In de paasvakantie kunnen de muzikanten in spé terecht
bij onze muziekworkshop op maandag. Dinsdag trekken
we met z’n allen naar Walibi. Donderdag dompelen we
ons onder in de lekkere wereld van chocolade, we gaan
namelijk naar de Chocolaterie in Westmalle.

Skatekamp

De tweede week pakken we het iets sportiever aan. We hebben een echt skatekamp op de planning staan. Ben je helemaal in de ban van skateboarden dan bieden we je vier dagen
skateboardlessen aan. Op een veilige manier leren we je de
hipste moves aan. Maar er is ook een workshop griptape art,
skateboardmontage en bekijken we de coolste skatevideos.

Danskamp

In de eerste week bieden we een danskamp aan voor de 9- tot
16-jarigen. Dit jaar komen zeker de volgende stijlen aan bod:
moderne dans, funky jazz en musical.
Begin januari zal het programmaboekje van de zapposdagen
en onze sportkampen in de scholen verdeeld worden.
Je kan het ook op onze site downloaden:
www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen
Maandag 27 januari 2019 om 18u. starten de inschrijvingen.
Voor meer informatie kan u bij de vrijetijdsdienst terecht.
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Bibliotheektips voor de lange winteravonden
Ook al beginnen de dagen al terug langer te worden en de nachten korter, de winter zal ons nog 2 maanden vooral binnen houden.
‘Binge-watchen’ en Netflix zijn ook al stilaan ingeburgerd en zorgen ervoor dat we urenlang kunnen genieten voor onze geliefkoosde
schermen. Medewerkers van de bibliotheek gaven ons enkele tips en tonen graag de laatste aanwinsten. Niet alleen voor boeken
kan je terecht in de bibliotheek. Ook dvd’s, strips, games, cd’s, luisterboeken, online cursussen,… zitten in de uitgebreide collectie. Via
de website ivebica.bibliotheek.be kan je zelf uitgebreid zoeken in de online catalogus.

Dvd Green book/ Peter Farrelly:

In 1962 komt een blanke uitsmijter in
dienst als chauffeur en lijfwacht van de
zwarte pianist Don Shirley. Tijdens een
tournee door de zuidelijke staten van de
VS krijgen ze te maken met racisme en
hun onderlinge tegenstellingen.

Graphic novel Berenkoning/ Mobidic: Het indianenmeisje Xipil wordt

Hoe word je een wielerfan (en blijf
je er een)? Matthias Vangenechten

Humoristisch pleidooi om wielerliefhebber
te worden of te blijven, met een globale geschiedenis van de wielersport.

50 x waterverf : avocado, alpaca & co:
in 5 stappen schilderen - Lena Yokota-Barth

geofferd aan de kaaimangodin om een
vervloeking van haar dorpsgenoten tegen
te gaan. Maar de berenkoning redt haar
van een zekere dood.

Lezen in tijden van Netflix : een gebruiksaanwijzing - Felicitas Von Lovenberg

Strip jeugd De stenen dieren-

Gigantisme : van too big to fail naar trager,
kleiner en menselijker – Geert Noels

tuin: De onderzoeken van Cerise, die
afwisselend worden weergegeven als
strip en als dagboek, zijn allemaal boeiend, grappig en ontroerend! Cerise is een
elfjarig meisje dat alleen met haar moeder woont. Ze droomt ervan om schrijfster te worden en is daarom begonnen met schrijven in
een dagboek! Haar favoriete onderwerp: mensen, vooral
volwassenen.

Persoonlijk essay over lezen van fictie in tijden van ontlezing en
massamedia: een enthousiasmerend pamflet voor de veellezer.

Kritische analyse van de huidige wereldeconomie, gericht op
steeds toenemende groei.

Prentenboek

De grote tandenpoetsdag / Sophie
Schoenwald
Het stinkt in de dierentuin en daarom blijven
de bezoekers weg. De directeur van de dierentuin ontdekt de oorzaak ervan: de dieren poetsen hun tanden niet meer!

Games

(nintendo switch) Asterix en
Obelix XXL2: Asterix en Obelix worden
door hun stamhoofd Heroïx op missie naar
Rome gestuurd om de verdwijning van Panoramix te onderzoeken.

CD’s

Eerste lezers

De kleine zeemeermin / H.C. Andersen (naar het werk van)

Met de populaire reeks “Er was eens ...’ kunnen ook de jongste lezers deze klassiekers ontdekken. De bekendste sprookjes
werden herschreven in eenvoudige woorden en korte zinnen.
9-11 jarigen

Years to burn / Calexico en Iron & Wine
Africa speaks / Santana
I, I / Bon Iver
Lover / Taylor Swift

Broer te ruil! / Jo Simmons

Jelle is zijn oudere broer Ted meer dan zat. Dan
ontdekt hij dat hij Ted op internet kan ruilen.
Maar wat hij als vervangers van Ted krijgt, laat
hem uiteindelijk zelfs naar Ted terugverlangen.

Luisterboeken

Gezelle gezongen / Guido Gezelle, Bart
Vandekerkhove, Stan Driesen

Het Griezel luisterboek / Roald Dahl

Volwassenen non-fictie

Veg : simpele en heerlijke maaltijden voor iedereen - Jamie Oliver

12-14 jarigen

Blind verdriet / Bjorn Van den Eynde

Erika Storm (16) en haar teamleden Nielsen, Felix en Andrea
moeten aan de slag om een vierde ‘puzzelstukjesmoord’ op het
Letse tienerhoertje Ilja te voorkomen. Wie is die onbekende
BlindGirl37 die op het dark web de eerdere drie moorden opeist?
Young adult

Hazelwoud / Melissa Albert
Schaken voor Dummies - James Eade

Als je denkt dat schaken alleen iets voor genieën is, dan
brengt de pocketeditie van Schaken voor Dummies je ongetwijfeld op andere gedachten.

De oma van Alice is een beroemde auteur van
duistere sprookjes die spelen in Hazelwoud.
Als de moeder van Alice wordt ontvoerd door
een man uit de sprookjes van haar oma, moet
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Terugblik
Welkom Sinterklaas
Ook dit jaar werden de Sint en zijn pieten feestelijk onthaald
in Hemiksem op zaterdag 23 november. Heel wat kinderen
stonden hen aan de oevers van de Schelde op te wachten met
brieven, tekeningen maar vooral met lijstjes met wat ze wilden krijgen als cadeautje in de nacht van zes december.
Alle kinderen konden nadien in Depot Deluxe op de foto met
de Sint en werden verwend met snoepgoed en cadeautjes .

Comedy-avond
Op 25 november kwamen Kamal Kharmach, Jens Dendoncker
en Sergej Depot Deluxe onveilig maken met hun stand-up
comedy. Hun try-out over klimaatbetogers, ontslagnemende
ministers, corrupte voetbalploegen en visa-dealende politici
was in ieder geval een succes! In een mum van tijd waren
alle tickets de deur uit. Een heerlijke zondagavond in Hemiksem met deze toppers.

Viering sportkampioenen
Hemiksem telt enorm veel kampioenen en daar mogen we trots op zijn! Acro, karting, judo, hondensport,
turnen, volleybal, basket, … noem het op en we zijn
er kampioenen in! Deze Hemiksemse helden werden
plechtig gehuldigd door VRT-sportjournalist Frank
Raes. Ook de nationale en internationale sportprestaties van dit jaar werden overlopen. Dit afgewisseld
met een kwinkslag van Frank Raes en een interview
met onze sportkampioenen.
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Terugblik
100-jarige in Hemiksem
Op 9 november werd Maria Theyssens 100 jaar en dat werd
uitbundig gevierd in woonzorgcentrum Hoghe Cluyse, waar
Maria verblijft. Samen met haar familie en medebewoners
kreeg ze op woensdag 13 november het bezoek van burgemeester en schepen van senioren die haar geschenken aanboden vanuit de gemeente maar ook een koninklijk geschenk
mochten overhandigen. Het woonzorgcentrum zorgde voor
een uitgebreide feestmaaltijd en animatie met een terugblik
naar Maria’s levensloop.

Start & Run 7 km
Op zeven weken tijd zeven kilometer lopen. Die uitdaging
gingen enkele sportievelingen met alle plezier en een
beetje schrik aan. Zij trotseerden zeven weken lang de koude
en liepen door weer en wind samen met hun enthousiaste
coaches. De kostprijs van deze cursus bedroeg toepasselijk
zeven euro. Alle deelnemers kregen ook een eigen fluovestje
en een hoofdlampje zodat ze gezien werden in deze donkere
dagen. Ze probeerden er ook voor te zorgen dat het uithoudingsvermogen van de deelnemers flink toenam. Het doel
was uiteraard zeven kilometer kunnen lopen maar tijdens
de trainingen werd er gestreefd naar 45 minuten non-stop
kunnen lopen. Toch een behoorlijke prestatie! Zeker in die
weersomstandigheden.

Mobiel recyclagepark
Op woensdag 20 november kon je tijdens de marktdag voor het eerst kennismaken met het mobiel recyclagepark. Bij de 3 recyclageparkwachters van Igean
kon je terecht voor kleine fracties recycleerbaar afval.
Heel wat marktbezoekers hadden zich goed geïnformeerd zodat er toch een 50-tal inzamelingen werden
genoteerd. Niet alleen voor een inzameling zelf maar
ook informatie over het correct sorteren kon je hier
met een glimlach komen inwinnen. De volgende keer
staat het mobiel recyclagepark tijdens de marktdag
op woensdag 11 maart 2020.
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Afvalophaling januari - februari
Restafval, GFT en PMD worden om de
twee weken op maandag opgehaald.

Opgelet!

W
W

N

Het
snoeiafval
moet
steeds op maandagochtend voor 9 uur buiten
worden gezet in de
zone (noord, zuid of west)
waar die week de ophaling van het snoeiafval plaatsvindt. Elk
adres wordt immers
slechts
één
keer
bediend.
Snoeiafval dat wordt buiten gezet nadat de
gemeentediensten
passeerden
zal
bijgevolg blijven
liggen.

Restafval, GFT en PMD
maandag 13 januari
maandag 27 januari
maandag 10 februari
maandag 24 februari
Papier & karton
vrijdag 10 januari
vrijdag 14 februari
Textiel
woensdag 5 februari
Kerstbomen
donderdag 9 januari
vrijdag 10 januari
De ophaaldiensten starten vroeg, dus
bij voorkeur worden de kerstbomen
reeds woensdagavond 8 januari buitengezet na 19.00 uur.

Z

Snoeiafval (zie kaartje)
25 tot en met 28 februari: zone zuid
KGA
vrijdag 3 januari van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 1 februari 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

Grofvuil op afroep
vrijdag 24 januari
vrijdag 21 februari
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

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
- woensdag 1 januari 2020
- donderdag 2 januari 2020
- vrijdag 3 januari 2020

Recyclagepark
- woensdag 1 januari 2020

Bibliotheek
- woensdag 1 januari 2020
- donderdag 2 januari 2020

Gemeentemagazijn
- woensdag 1 januari 2020
- donderdag 2 januari 2020
- vrijdag 3 januari 2020

BKO ‘t Merelhofke
- woensdag 1 januari 2020
- donderdag 2 januari 2020
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Oproep kandidatuurstelling voor de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO)
Begin 2019 werd een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Er
dient bijgevolg overgegaan te worden tot de samenstelling en
benoeming van een nieuwe Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zoals voorgeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Ongeveer de helft van de leden van de GECORO zijn deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening. De overige
leden zijn vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke
geledingen binnen de gemeente.
Het decreet bepaalt niet wanneer iemand voldoende deskundig is om als “deskundige” te worden opgenomen in de GECORO. De deskundigheid moet blijken uit de motivatiebrief
die de kandidaatsteller schrijft bij het indienen van haar of
zijn kandidatuur.
De gemeenteraad beoordeelt wie al dan niet deskundig
wordt bevonden. Indien je je kandidaat wenst te stellen als
effectief of als plaatsvervangend lid kan dit als volgt:
- Ofwel dien je afgevaardigd te worden via een maatschappelijke geleding
- Ofwel dien je een kandidatuur in als deskundige
Hoe je kandidatuur indienen?
Kandidaturen dienen gericht te worden aan het college
van burgemeester en schepenen, enkel via formulier dat u
op onze website kan downloaden (of te verkrijgen op het
administratief centrum), en dient teruggestuurd te worden
naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem tot uiterlijk 6
januari 2020.

Open Milieuraad in teken
van het Waterplan
De stad Antwerpen heeft recent een Waterplan afgerond. Dit is
een stadsbrede visie met integrale, praktijkgerichte korte- en langetermijnoplossingen die van Antwerpen opnieuw een watersensitieve stad moeten maken.
Samuel Van de Vijver zal het plan toelichten en kaderen
binnen de klimaatverandering en bijhorende waterproblematieken. De methodiek en visie van het Waterplan kunnen
inspireren voor een breder gebied dan Antwerpen alleen. De
uitdagingen rond water en klimaatverandering zijn immers
niet gebonden aan gemeentegrenzen.
Tijdens de open milieuraad van maandag 17 februari komt u
meer te weten over dit waterplan en wat de gevolgen hiervan
zijn voor onze streek. U bent welkom om 19u30 in de raadzaal
van het administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1.

Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
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

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
Contact:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur,
woensdag gesloten

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

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

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
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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Word Rivierkenner en ontdek ons rivierenerfgoed
Gefascineerd door Rupel, Schelde, Dijle, Zenne of Nete?
Tijdens de opleiding Rivierkenner verdiep je je kennis
over rivieren en hun invloed op landschap, natuur en
samenleving. Experts uit verschillende sectoren geven
je een antwoord op tal van vragen.

De derde editie van de opleidingsreeks Rivierkenner gaat
door in het voorjaar van 2020 (3 dinsdagen en 5 zaterdagen tussen 7 januari en 14 maart). Het programma vind je
onderaan deze pagina. De deelnameprijs bedraagt €75. Er is
plaats voor maximum 50 deelnemers.
De opleidingsreeks Rivierkenner is een organisatie van
Regionaal Landschap Rivierenland, Toerisme Rupelstreek
en Natuurpunt Rupelstreek, met financiële steun van de
Provincie Antwerpen en in samenwerking met volgende
partners: gemeenten Hemiksem, Niel en Rumst, Stad Mechelen, Universiteit Antwerpen onderzoeksgroep ECOBE,
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Agentschap
voor Natuur en Bos, het Waterbouwkundig Laboratorium en
De Vlaamse Waterweg.

Inschrijven?

Wat zijn de kenmerken van een zoetwatergetijdenrivier? Wat
zijn slikken en schorren, en waarom zijn ze zo belangrijk?
Welke dieren en planten leven er? Hoe leefde de mens vroeger samen met deze rivieren en hoe gaan we er nu en in de
toekomst mee om? Experts staan tijdens boeiende lezingen
stil bij zoetwatergetijdenrivieren vanuit verschillende invalshoeken: ecologie, biodiversiteit, natuurontwikkeling, cultuurhistorie, waterbeheersing en ruimtelijke planning. Zij schetsen een verhaal over verleden, heden en toekomst.
Tussen de lezingen door trekken we erop uit om onze rivieren
te ontdekken, onder begeleiding van ervaren gidsen. We dompelen ons onder in het rivierenerfgoed van de Rupelstreek,
bezoeken enkele Sigmaprojecten in verschillende stadia van
uitvoering, ploeteren door de getijdennatuur van het Land
van Saeftinghe en maken een boottocht op onze rivieren.

Om in te schrijven ga je naar
www.rlrl.be/projecten/educatie/rivierkenner/5778 en volg
je de betalingsinstructies vermeld onder de ‘deelnamevoorwaarden’. Ook al zijn er 50 plaatsen, aarzel niet te lang om
in te schrijven, want bij de vorige twee edities was de opleiding in minder dan een maand volzet!

Lezingen en excursies
De lezingenavonden gaan door op verschillende locaties in
het Rivierenland: respectievelijk in het gemeentehuis van
Reet, in de Kettinghe te Heffen (Mechelen) en in de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem. De excursies starten en eindigen
op respectievelijk volgende locaties: het veer van Callebeek
te Hemiksem, het veer van Schelle, de Heilig-Hartkerk te
Boom, het EMABB te Noeveren (Boom) en de Velodroom te
Boom. Een week voor aanvang van elke lezing en excursie
ontvangen de deelnemers meer gedetailleerde informatie
over de plaats en het tijdstip van afspraak en wat mee te
brengen.

#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: Sofie Raguet - locatie: abdijpark

