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Inge Umans bevordert leesplezier
Doe meer met
de Opstap-pas		

Wat mag er in de
nieuwe PMD-zak

Mooi getrouwd
in Hemiksem

Gemeente, ik heb
iets te melden!
Uiteraard doen we steeds ons uiterste best om
van Hemiksem een aangename, veilige en propere gemeente te maken. Maar soms gebeuren er
nu eenmaal onvoorziene zaken die je als inwoner
verrassen waardoor je toch een melding wil doen.
Een sluikstort, een put in het wegdek, een onveilige
verkeerssituatie,…
Vaak kunnen we bepaalde meldingen meteen aanpakken en ondernemen we actie. Dat kunnen we als
de melding via de juiste weg bij ons terecht komt.
Enkel de officiële kanalen van de gemeente kunnen
je melding aannemen en registreren.
Veel te vaak gebeurt het nog dat bepaalde meldingen op facebook gebeuren in groepen die niet aan
het lokaal bestuur verbonden zijn en die zien we
dus ook niet.
Om snel gevolg te kunnen geven aan jouw
melding, stuur je je bericht naar:
melding@hemiksem.be of bel je het nummer
03 288 26 54
Ook kan je de meldingskaart invullen op de
website via www.hemiksem.be/melding

CONTACT
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
Openingsuren - enkel op afspraak:
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
socialedienst@hemiksem.be
Enkel op afspraak
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:

www.facebook.com/GemeenteHemiksem

maandag:
gesloten
dinsdag:		
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
woensdag:			
13.00 u. - 19.00 u.
donderdag:
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
vrijdag:				
13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag:
09.00 u. - 16.00 u.

www.instagram.com/hallohemiksem

Noodnummers

Volg ons!
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via
www.hemiksem.be
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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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

BESTE INWONER,

IN DIT NUMMER

We zijn ondertussen bijna een jaar rond waarbij een virus ons
leven totaal veranderde. De hoop die ik een jaar geleden uitdrukte om de zomer van 2020 te redden of terug naar een
normale levenscyclus te kunnen overgaan heb ik samen met
jullie helaas moeten opbergen. Na een tweede golf richten we
nu opnieuw alle hoop op succesvolle vaccinaties en snakken we
met z’n allen naar betere lentedagen dan vorig jaar. Via onze
diverse kanalen blijven we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het vaccinatiecentrum in Niel. Een oproepingsbrief zal persoonlijk toegestuurd worden en momenteel wordt
er heel hard gewerkt achter de schermen om alles feilloos te
doen verlopen.
We zijn allemaal meer gaan bewegen, wandelen, fietsen en heel
wat inwoners hebben hierin een nieuwe gezonde hobby gevonden. Om te genieten van de gezonde buitenlucht moeten we
ons ook bewust maken van de netheid in onze gemeente. Heel
wat vrijwilligers uit Hemiksem ruimen zwerfvuil op en zullen op
donderdag 20 mei samen met jullie deze werking in de kijker
zetten. Meer daarover volgt in het nummer van april. Ook met
de nieuwe PMD-regels en het goedkoper aanbieden van deze
blauwe zak komen we de Hemiksemnaar tegemoet naar resultaatgerichte oplossingen voor de afvalproblematiek.
Wat we het afgelopen jaar ook allemaal meer deden is lezen.
Voor de jeugd is het nog steeds niet makkelijk om online les te
krijgen en daarom is leesbevordering erg belangrijk. In Hemiksem hebben we een leesbevorderaar en wat zij juist doet kan
je lezen in dit nummer.
We merken dat ook ons maandelijks magazine Hallo Hemiksem met heel veel belangstelling wordt gelezen. Dat doet ons
deugd en we staan altijd open voor suggesties om het maandblad zo interessant mogelijk te houden voor iedereen.
Verder wens ik u een mooie lente toe en vooral een gezond
voorjaar.
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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Mooi getrouwd
Brug over de Vliet
Rupelrun
OpStap Pas
Jeugdboekenmaand
IVEBICA
Mooimakers
Sint-Sebastiaansgilde
Wat mag er en de PMD-zak?
Klimaatwandeling

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

foto: Guy Van den Camp
locatie: Abdijpark
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PRIKBORD

Maak kennis met
de Fuifsubsidie

Trouwzaal in een
nieuw kleedje
De Scheldezaal op de bovenste verdieping van het
administratief centrum, ook gekend als dé ‘trouwzaal’,
kreeg onlangs een nieuwe en mooiere aankleding.
Door het plaatsen van planten en een drappage tussen de balken aan het plafond zal de trouwzaal er veel
warmer en gezelliger uitzien. De nieuwe aankleding
kwam er mee op vraag van ambtenaar Maria Matthyssen. Zij ging na een carrière van 45 jaar op de dienst
burgerzaken eind 2020 met pensioen.
Zo was zij getuige als ambtenaar van burgerlijke stand
bij meer dan 2700 huwelijken en op al die jaren heeft
ze alle inwoners voorzien van identiteitskaarten.
Sinds 1 januari zag je Maria
niet meer op haar bureau
bij burgerzaken maar de
huwelijksceremonies blijft
ze wel nog in goede banen
leiden.

Tijdens de gemeenteraad in januari werd het
nieuwe reglement voor een fuifsubsidie voor Hemiksemse verenigingen goedgekeurd.
Erkende verenigingen worden zo aangemoedigd en beloond wanneer ze zich houden aan
de punten opgesteld in het Safe Party Concept.
Bovendien worden ze aangemoedigd ook zelf na
te denken over hoe ze hun activiteit kunnen organiseren op een manier die de veiligheid naar
de bezoeker verhoogt, overlast naar de buren vermindert en ecologisch verantwoord is.

Blind Getrouwd
Een bijzonder huwelijk dat
je 28 februari op televisie
kon zien was dat van
Dennis & Nathalie die
elkaar het ja-woord gaven
voor de camera’s van
‘Blind Getrouwd’.
©VTM

De fuifsubsidie is een financiële steun die verenigingen kunnen aanvragen bij het organiseren
van een fuif. De verdeling gebeurt aan de hand
van een puntensysteem, dat berekend wordt aan
de hand van vijf categorieën.
Enkel erkende verenigingen binnen Hemiksem
kunnen een aanvraag doen. Activiteiten met versterkte muziek na 23uur kunnen een aanvraag indienen als de activiteit alleen doorgaat in Depot
Deluxe.
Ook specifieke punten als afvalverwerking, veiligheid en sensibilisering worden meegenomen in
het puntensysteem en zullen ook gecontroleerd
worden.
De maximumsubsidie bedraagt 525 euro en kan
aangevraagd worden via de vrijetijdsdienst.

Het volledige reglement kan je vinden op
onze website:
hemiksem.be/vrije-tijd/fuifsubsidie
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PRIKBORD
Plannen voor brug over Vliet krijgen vorm

Het werd al eerder aangekondigd dat de plannen
op tafel lagen dat Schelle en Hemiksem een nieuwe
brugverbinding over de Benedenvliet zouden krijgen.
Ondertussen zaten de lokale besturen niet stil en
zijn de laatste vergunningen ook toegekend zodat de
voorbereidende werken weldra kunnen starten.
In het najaar starten de funderingswerken en zal
je aan de oevers ter hoogte van het marktplein in
Schelle beweging zien. Voor het ontwerp van de brug
tekende het wereldvermaarde Belgische architecten-

bureau Ney+partners. Dit bureau staat hoog aangeschreven omwille van hun moderne constructies van
bruggen en gebouwen. Zij ontwierpen ook de voetgangersbrug aan Park Spoor Noord in Antwerpen en
de uitbreiding van kunstencentrum De Singel.
De nieuwe voetgangers- en fietsbrug kadert in een
ruim project om de gemeenten beter en makkelijker
met elkaar te verbinden. Als de werken vlot verlopen
zal de brug in april 2022 plechtig geopend kunnen
worden.

Een week om te bedanken
Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden
vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in
jouw organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening.
Om al die mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te
bedanken is er Dé Week. Tijdens Dé Week van de Vrijwilliger van 27 februari tot 7
maart laten we samen zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden.
Bovendien is het op 1 maart ‘internationale complimentendag’. Ideaal dus om
jouw vrijwilliger of iemand anders eens een extra complimentje te geven.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

vzw

Ook in onze gemeente zetten talrijke vrijwilligers zich belangeloos in. Onze
gemeente is Helemaal Hemiksem dankzij onze zwerfvuilruimers, vrijwilligers
in het woonzorgcentrum, helpende handen bij talrijke verenigingen, extra
steun bij non-profitorganisaties,….
KORTOM: BEDANKT VOOR DIE VRIJWILLIGE HANDEN!

Je wereld b
loeit open
dankzij vrij
willigerswer
k
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Dag van de zorg
op 21 maart
Naar aanleiding van het Coronavirus werd de jaarlijkse Dag van de Zorg op 15 maart 2020 geannuleerd. Maar ook in 2021 is er geen opendeurdag
omwille van de Corona-pandemie.
We starten tijdens de Week van de Zorg op maandag
15 maart en eindigen met de feestdag Dag van de Zorg
op zondag 21 maart. We gaan zingen, babbelen, elkaar
ontmoeten en zoveel meer. Kortom, we maken er een
echt feest van! Met de campagne “ik hou van u” brengen
we een ode aan iedereen die zorgt. Zowel de professionele zorgverlener als de vrijwilligers en de mantelzorgers krijgen alle aandacht die ze verdienen.

LOOP OF
WANDEL DE
RUPELRUN

In maart en april kan je verspreid over 4 gemeenten deelnemen aan het coronaproof loop- en wandelevenement
‘RupelRun’.
Hemiksem, Aartselaar, Schelle en Niel slaan onder impuls
van de Hemiksemse sportraad de handen in elkaar en
voorzien diverse parcoursen van verschillende afstanden,
van 2km tot 21km doorheen de Rupelstreek.
Elke gemeente voorziet enkele kortere en lokale lussen
(2, 5 en 10 km). In Hemiksem start de Rupelrun aan de
Sint-Bernardusabdij. In Schelle aan het Veer, Niel: aan de
sporthal August Wyn en in Aartselaar aan de Sint-Leonarduskerk.
De meer getrainde lopers kunnen zich wagen aan een
halve marathon (21km) waarbij men door verschillende
gemeenten loopt.
Wandelaars zijn ook meer dan welkom om deel te nemen.
Bewegen is de boodschap!
De start van het evenement is voorzien op 1 maart. De
parcoursen blijven beschikbaar tot 30 april.
Je kan de parcoursen lopen of wandelen op een vrij
moment naar keuze, rekening houdende met de actuele
coronarichtlijnen van dat moment.
Meer info via www.rupelrun.be.
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Wat valt er te beleven tijdens de Week
en op de Dag van de Zorg?
De Zorg- en Welzijnssector zingt massaal het nummer
“Ik hou van u” van Noordkaap in hun bubbel. Verschillende muzikanten gaan op bezoek bij zorgorganisaties
met hun cover van “Ik hou van u”. Misschien komt er wel
iemand bij u langs om samen Coronaproof te zingen.
Elke dag van de (feest)Week van de Zorg organiseren we
een online talkshow van en over de sector. De 5 Zorgbabbels zijn te volgen via livestream.
Joris Hessels en Dominique Van Malder trekken door
Vlaanderen met Blokbusters. Ze maken 4 uitzendingen
en doen dat live vanuit verschillende zorglocaties. Uiteraard kan iedereen meegenieten via livestream.
Op zondag 21 maart om 12 uur roepen we de Vlamingen
op om vanuit hun deur te zingen en spelen de Vlaamse
beiaardiers in alle steden “Ik hou van u”. En op zondagnamiddag gaan de plaatselijke jeugdbewegingen op
zangtour. Misschien komen ze ook wel langs bij jullie.
Meer info: www.dagvandezorg.be

Doe meer met je budget dankzij de Opstap-pas
Onze gemeente wil inwoners met een beperkt inkomen
extra steunen om hen de kans te geven aan verschillende
activiteiten te kunnen deelnemen. Zo willen we hen ook
stimuleren om deel te nemen aan culturele, sportieve en
ontspannende initiatieven van de gemeente of IVEBICA.
Ook inschrijvingen in sportclubs vinden we een belangrijk gegeven dat voor iedereen haalbaar moet kunnen
zijn. Ondersteuning op financieel gebied bij kinderopvang, schoolactiviteiten willen we ook bespreekbaar maken.

Voor wie?
Daarom hebben we de “Opstap-pas” gecreëerd, bedoeld
voor mensen met een beperkt inkomen. Die inkomensgrens baseren we op de recentste Europese armoedegrens. Kandidaten voor de Opstap-pas moeten hun
gezinsinkomen bewijzen aan de hand van recente en
officiële documenten. De medewerkers van onze sociale dienst kunnen je daarbij helpen. Daar dien je de Opstap-pas ook aan te vragen via opstappas@hemiksem.be
of telefonisch via 03 288 26 80.
Een online aanvraagformulier, het reglement en alle info
hierover is beschikbaar op onze website. De pas kan je
gedurende het hele jaar aanvragen.

Waar kan je terecht met je Opstap-pas?
De Opstap-pas is gratis en telkens geldig van april tot
en met maart van het volgende jaar. De pas geeft in de
meeste gevallen een korting, wat wil zeggen dat je zelf
ook nog een deel zal moeten betalen. Wanneer je in aanmerking komt voor de Opstap-pas krijgen al je gezinsleden een persoonlijke pas. Enkel bij verlies zal je een
nieuwe pas krijgen aan de prijs van €2.

DE OPSTAP-PAS KAN JE GEBRUIKEN BIJ VOLGENDE ORGANISATIES EN/OF ACTIVITEITEN:
- kortingen bij activiteiten van de vrijetijdsdienst
(waaronder ook de Zapposdagen en Vakantiekriebels tijdens schoolvakanties)
- ondersteuning bij de maximumfactuur in het
basisonderwijs
- tussenkomst bij lidgeld van een sport-, jeugd- of
culturele vereniging tot 50% van het lidgeld.
- activiteiten in het Huis van het Kind
- de Babytheek (vanaf juni 2021): een uitleensysteem voor babyspullen die je slechts een
korte tijd nodig hebt
- de Fietsotheek: een deelsysteem voor kinderfietsen
- voor-en naschoolse opvang in BKO ‘t Merelhofke.
- Gemeentelijke academie voor Muziek en Woord
- Bibliotheek
- Culturele activiteiten (voorstellingen, lezingen,
workshops) bij IVEBICA
- voedselbedeling en pamperbank bij Tochtgenoten
Een uitgebreide folder met alle kortingen zal binnenkort beschikbaar zijn via de sociale dienst, bibliotheek
en Tochtgenoten. Bijkomende kortingen, nieuwe activiteiten, nieuwe partners zullen ook via onze website regelmatig aangekondigd worden.
Meer info via je maatschappelijk assistent, de
sociale dienst of www.opstappas.be
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JEUGDBOEKENMAAND

“Een schakel tussen lezer en boek”
Leesbevorderaar Inge Umans zet iedereen aan het lezen.

Inge Umans is leesbevorderaar en vult haar dagen met lezen en alles wat daarrond hangt. “Ik studeerde af als
leerkracht lager onderwijs en tijdens die studies wou ik voeling krijgen met de wereld van het kind en het kinderboek. Boeken en lezen zijn als een rode draad in mijn leven en daarom startte ik ook als ondernemer onder
de naam ‘rode draad’“, begint Inge haar verhaal.
“Ik werkte in het onderwijs en gaf
zelfs een tijdje les in Afrika, in een
Belgische school. Ik nam toen een
stapel boeken mee om een eigen
klasbibliotheek uit te bouwen want
Nederlandstalige boeken waren niet
evident in een Franstalige omgeving. Eenmaal terug in België ging
ik aan de slag als recensent van
kinderboeken. Ik richt mij vooral op
jeugdliteratuur maar ook volwassenen hebben daar iets aan. Ik gaf les
in basiseducatie voor anderstalige
nieuwkomers en dan start je niet
meteen met volwassen literatuur.”
“Het is belangrijk om een taal te
leren met een begrijpbare woordenschat die je dan verder leert
uitbreiden. Leesbevorderen is altijd
een zoektocht. Met welke verhalen
en boeken kan je mensen met een
andere achtergrond toch motiveren
om onze taal te leren? Door mij hierin te beginnen verdiepen werd dat
een vonk dat het vuur aanwakkerde
en het is verdergegaan als een lopend vuur. Ik ben er niet meer mee
gestopt.”
“Ik ben natuurlijk niet alleen.
Leesmoeders, bibliotheekmedewerkers en leerkrachten zijn ook lees8

bevorderaars. Bij mij zit alles gebundeld met een focus op voorlezen en
vertellen. Vaak komen ouders bij mij
terecht om te leren hoe ze moeten
voorlezen maar ook medewerkers uit
kinderopvang willen graag leren hoe
ze peuters vanaf jonge leeftijd aan
het lezen kunnen krijgen.”

Lezen moet niet
aan een tafel terwijl comfortabel
op de grond of lui
in de zetel net zo
gezellig kan zijn.
Ook samen lezen
en erover praten
maakt het allemaal veel leuker.
Kan je een voorbeeld geven van hoe
een leesbevorderaar aan het werk
gaat?

“Uiteraard zijn de ouders er van
dichtbij bij betrokken. Ik ga bij hen
langs met een doos vol boeken. Ik
doe dan vooral aan coaching want
het is natuurlijk de bedoeling dat
ouders, of begeleiders het heft in
handen nemen. Ouders weten vaak
niet hoe ze moeten beginnen met
voorlezen aan baby’s. Hoe vroeger
je ermee start, des te beter voor de
taalontwikkeling.”
“Het belang van taalstimulering en
woordenschatontwikkeling is ook
wel wetenschappelijk onderbouwd
en dat doe je best met behulp van
boeken én liefst al vanaf jonge leeftijd. Ik merk vaak dat jongeren in de
lagere school de ondersteuning wel
krijgen en ook klassikaal de bibliotheek bezoeken maar vanaf het secundair onderwijs valt dat weg.”
“Ik probeer mijn coachingstrajecten
ook zo laagdrempelig te houden.
Momenteel ben ik bezig aan het
project Kaap waarbij anderstalige
ouders een schooljaar lang Nederlandse les krijgen in de school waar
hun kinderen naar school gaan. Zo
geraken de ouders sneller betrokken
in de communicatie met de school.
Ondertussen zijn een aantal ex-cur-

sisten nu oppas voor de kinderen die
nog niet naar school gaan waarvan
hun ouders overdag Nederlandse les
volgen.”
“Ik merk nog vaak dat er een grote
kloof is tussen taalarme en taalrijke
mensen en ik vind het belangrijk dat
we die kloof kunnen dichten. Het is
mijn roeping om mensen te laten
lezen. Ja, voor mij is het allemaal logisch want ik ben er al zo lang me
bezig. Wanneer ik een boek lees, zie
ik mogelijkheden en link daar automatisch ook andere boeken aan.”
“Verder vind ik dat je kinderen ook de
vrijheid moet geven om te lezen. Het
moet niet aan een tafel terwijl comfortabel op de grond of lui in de zetel
net zo gezellig kan zijn. Ook samen
lezen en erover praten maakt het allemaal veel leuker. Net die uitwisseling is belangrijk.”

Kamishibai
Naast haar rol als leesbevorderaar
schreef Inge ook zelf een boek om
aan de slag te leren gaan met Kamishibai (uit te lenen in de bib).
“Ik leerde Kamishibai zelf kennen
door een opdracht die ik uitwerkte

voor een bibliotheek. Geen enkele
van de scholen waar ik kwam kende de wereld van Kamishibai en zo
ontdekte ik dat er nog heel wat mogelijkheden onbenut waren om mensen aan het lezen te krijgen.
Kamishibai is een verteltheater dat
in Japan is ontstaan. Het ziet eruit als
en kleine poppenkast maar het werkt
met platen en niet met poppen die
een rol spelen. Het is een vertelvorm
dat ontstaan is uit de mangawereld.
De platen in Kamishibai draaien rond
het verhaal en is heel anders dan bijvoorbeeld voorlezen uit een prentenboek. Alles draait hierin om het verhaal waarbij de verteller de brug is
tussen de platen en het publiek.
De interactie met je publiek werkt
voor alle leeftijden. Vooral bij kleuters is Kamishibai bekender aan het
worden maar ik paste het ook toe
bij anderstalige volwassenen. Als je
het juiste verhaal weet te kiezen dan
kan je een breed publiek boeien. Het
is zo’n uitgebreide manier van story-telling zodat het ook werkt bij bijvoorbeeld een dementerend publiek
in woonzorgcentra.
Heel wat mensen uit het onderwijs

gebruiken Kamishibai en ik heb een
Facebookgroep opgericht zodat iedereen ideeën kan uitwisselen. Ook
in de bibliotheek van Hemiksem
heb ik al eens een workshop gegeven over Kamishibai en daar kan je
ook mijn boek ontlenen”, besluit Inge
Umans.

Tot slot geeft Inge nog
enkele onlinetips mee:
www.wereldkamishibaidag.be
Wie online van een vertelling
wil genieten kan dit via haar
YouTubekanaal. Je kan dit kanaal
vinden als je Inge Umans zoekt
op YouTube.
En een tip voor iedereen die
zoekt naar een geschikt boek:
www.boekenzoeker.be
(boeken van 0-18 jaar)
Wie tips zoekt om met zijn baby
of peuter de boeken in te duiken:
www.boekstart.be/boekentips
Want lezen, dat is altijd een
feest!

50 JAAR
JEUGDBOEKENMAAND
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is
niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. Het
is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk maakt.
Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs,
vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine
lezers, voorlezers en meelezers.
We zullen hen tussen 1 en 31 maart op verschillende
manieren in de kijker zetten. ‘Lezen is een feest!’: onder
die noemer vieren we een maand lang!
Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen
Leest in samenwerking met Ketnet.
www.jeugdboekenmaand.be
www.ivebica.bibliotheek.be
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BELEEF SAMEN
MEER IN EIGEN
STREEK
Alle data zijn onder
voorbehoud.
Raadpleeg de website van
IVEBICA voor de meest
recente info.

INFO & INSCHRIJVINGEN
Tickets aankopen en inschrijvingen dienen op voorhand
te gebeuren. IVEBICA werkt voorlopig niet meer met een
kassa ter plaatse.
Gelieve een mondmasker mee te brengen naar de
activiteiten.
Voor heel wat activiteiten koop je je tickets per bubbel.
Je zit dus samen met de houders van de tickets die in
één reservatie zijn aangekocht. Als deze regeling van
toepassing is staat het bij de activiteit aangegeven in het
ticketsysteem.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele
maatregelen i.v.m. het coronavirus. Bij verplaatsingen of
annuleringen van activiteiten proberen ze steeds om je zo
snel mogelijk op de hoogte te brengen.

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

LEREN PROGRAMMEREN VOOR JONGEREN - Coder Dojo
zaterdag 20 maart van 14 tot 17 uur

De vrijwilligers van Coder Dojo blijven ook in tijden van corona actief om jongeren van 7 tot 18
jaar de beginselen van het programmeren bij te
brengen en hen websites, apps en games te leren
maken.
Anders dan gewoonlijk worden de workshops nu
alleen online georganiseerd.

VERHALENPARADE
RUPELBIB

Voorleesuurtje
woensdag 10 en 24 maart 2021
van 15 tot 16 uur
De bib nodigt kinderen uit voor een voorleesuurtje.
De voorlezers nemen de jongste lezertjes (3 tot 7
jaar) mee in de spannende wereld van het prentenboek.
Daarna is er een gezellig knutselmoment.
Int. bibliotheek, Heuvelstraat 111-117,
Hemiksem
Gratis
Op voorhand inschrijven is verplicht.
Opgelet: kinderen –12 jaar mogen voorlopig maar
1 groepsactiviteit kiezen.
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Voorkennis is geen vereiste. Je hebt wel een pc en een internetverbinding nodig. Jongeren onder de 12 jaar worden best bijgestaan door een ouder.
Gratis
Op voorhand inschrijven via
www.coderdojobelgium.be is verplicht.
In samenwerking met bib Hemiksem.

LEREN MET DE BIB
Leden van onze bib kunnen nog altijd de gratis online
cursussen volgen. Surf daarvoor naar ivebica.bibliotheek.be en zoek onder de tab “Digibib” naar “Online
leren”.
Daar vind je hoe je kan inloggen. Er zijn drie vormen
van cursussen: webinars (voordrachten), e-learnings
(geschreven lessen) en essentials (heel korte intro’s).
Zo kan je een initiatie Spaans of Italiaans volgen, je
digitale skills verbeteren met een cursus “Starten met
Excel” of een cursus Office 365, of vernemen of het
echt noodzakelijk is om elke dag 10.000 stappen te
zetten.
IVEBICA werkt momenteel ook volop verder aan hun
digitaal/online aanbod. Hou dus zeker hun website
www.ivebica.be in het oog.

tot en met 28 maart ‘21

V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

CULTURELE WANDELINGEN VOL MUZIEK
EN WOORD (6+)

Tijdens 3 wandelingen (5,5 km, 6 km
of 9 km) in de prachtige omgeving
van Hemiksem, Schelle en Niel kan je
tot en met 28 maart ‘21 digitaal kennismaken met de muziek- en woordkunsten van de leerlingen van de academie Hemiksem-Schelle-Niel.
Scan de QR-codes en luister al stappend naar hun werk!
Het start- en eindpunt is telkens aan
de academie voor muziek en woord in
Hemiksem (Nijverheidsstraat 27).
Je kan de plannetjes downloaden en
meer info bekomen op www.ivebica.
be en www.academiehsn.be. De deelname is gratis.
Voor een optimale beleving raden we
aan om oortjes of een koptelefoon te
gebruiken en we
vragen om steeds goed de geldende
coronamaatregelen te volgen.
Vertrekpunt aan de academie voor
muziek en woord, Nijverheidsstraat
27, Hemiksem
gratis
Info:
www.academiehsn.be
info.hemiksem@academiehsn.be
03 288 27 30
www.ivebica.be
cultuur@ivebica.be

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
Blĳf de coronamaatregelen volgen.

Bescherm jezelf
en je omgeving.
KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE
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Vereniging in de kijker: De

Sint-Sebastiaansgilde

Voor het ontstaan van de Sint-Sebastiaansgilde moeten we terug naar 1610. De inwoners van Hemiksem leefden van
landbouw of veehandel en dat moest beschermd worden tegen dieven. De boeren richtten zodoende een vereniging
op dat het beschermen van hun landgoed als doel had. Zo zouden ze zich beschermen met pijl en boog. De Sint-Sebastiaansgilde werd opgericht want de heilige Sebastiaan is de patroonheilige van de handboogschutters.
Er waren vele voorwaarden om te mogen toetreden bij de
Gilde. Zo moest je voor de kerk getrouwd zijn, praktiserende
gelovige zijn en ook de vrouw moest toetreden tot de Gilde.

Vrouwelijke schutters

Heb je interesse gekregen dan ben je welkom om het schieten uit te komen proberen en kan je meer uitleg vragen.
Via de facebookpagina van de Gilde kan je hen een bericht
sturen om verder informatie te krijgen. Ze zijn altijd bereid
om een woordje uitleg te geven.

Door de jaren heen is er wel wat veranderd en hoef je niet
meer voor de kerk getrouwd te zijn of zelfs getrouwd te zijn.
Singles zijn dus ook van harte welkom. Sinds een jaar ongeveer staan ze voor een keerpunt want ondertussen hebben
ze ook vrouwelijke schutters en daar zijn ze heel trots op!

Koningschieting
De grootste activiteit van de gilde is de Koningschieting.
Aan de hand van een schietspel op staande wip wordt de
koning voor het komende jaar gekozen. Het is vanzelfsprekend dat de winnaar van het schietspel de koning wordt.
Naar jaarlijkse gewoonte zal de Koningschieting plaatsvindende in Hemixemhof in de Assestraat. Als de corona maatregelen het toelaten, zal dit jaar de activiteit doorgaan op
zondag 4 juli 2021.
De wekelijkse training gaat elke zondag van 9.30u tot 12u.
door in hun lokaal in de Sint-Bernardusabdij. Daar schieten
de schutters op doel en schaven hun vaardigheden bij.

www.facebook.com/SintSebastiaansgildeHemiksem
sint-sebastiaansgilde.webnode.be
Of mail naar dirk.geirnaert@telenet.be

BIB-TIPS VAN DE MAAND
Jeugd: STINKHOND ZOEKT EEN BAASJE / Colas Gutman (auteur), Marc Boutavant (illustrator), Sylvia Vanden
Heede (vertaler)
Als Plattekat aan haar vriend uitlegt wat baasjes zijn, wil Stinkhond ook een baas. Maar dat is niet eenvoudig als je een zwerfhond bent, stinkt naar vis en eruitziet als een oud tapijt. Zal het Stinkhond toch
lukken een baasje te vinden dat van hem houdt? Met veel grappige kleurentekeningen. Vanaf ca. 7 jaar.
Strips volwassen: LUCIENNE, OF DE MILJONAIRS VAN LA RONDIÈRE / Gilles Aris
Lucienne en Georges zijn twee zeventigers die in La Rondière wonen. Daar herstelt Georges zijn tractor
en Lucienne zorgt voor de dagelijkse karweitjes. Ze sponsoren overal achtergestelde kinderen, wat het
rouwen om hun enige zoon een beetje verzacht. Als Lucienne 200.000 euro wint met een wedstrijd, kan
ze eindelijk overal ter wereld behoeftige kinderen sponsoren…
Strips jeugd: VOETBAL MANIACS KIDS. 2 / Gürsel
Maak kennis met een nieuwe generatie voetballers... de nieuwe Messi’s en Ronaldo’s, ook al zijn ze niet
allemaal even goed gecast. Voorlopig komen ze nauwelijks boven de cornervlag uit, maar hun honger
en ambitie zijn grenzeloos! Ze willen winnen, scoren...
Game: DONKEY KONG COUNTRY : TROPICAL FREEZE / Nintendo switch
Je gaat nog steeds op zoek naar de bananen van Donkey Kong, maar dit keer zijn ze verstopt op 6 verschillende eilanden. Je zoekt onder de meest barre weersomstandigheden, van ijskoud tot tropisch. Nieuwe
partners zoeken met je mee: Cranky en Dixie.
Dvd: THE LAST FULL MEASURE / Todd Robinson (regie) met Christopher Plummer en William Hurt
Waargebeurd verhaal van de hospik William Pitsenbarger, een oorlogsheld die meer dan 60 mensen
redde in de Vietnamoorlog. Voor zijn heroïsche daden werd hij uiteindelijk onderscheiden met de
Medal of Honor. Maar voordat hij deze kreeg, werd deze hem ontnomen wegens politieke redenen.
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TERUGBLIK
COVID-VACCIN WZC

Op 19 januari kregen bewoners van Wooncentrum Hoghe Cluyse
en het voltallig personeel de eerste Covid-vaccins toegediend. Ook
de bewoners van de serviceflats kregen later een prik. Ondertussen
hebben alle bewoners en verzorgers al een tweede ronde doorstaan
zodat zij nu beschermd zijn tegen het coronavirus.

MATHIAS CASSE

Om het vaccineren aan te moedigen en het vaccinatiecentrum in Niel
voor te stellen, hebben de Rupelgemeenten en Aartselaar samen een
promofilm laten maken. Per gemeente vertelden de burgemeesters
samen met enkele bekende inwoners waarom zij zich laten vaccineren. Judoka Mathias Casse mocht hiervoor onze gemeente vertegenwoordigen.

STEM ACADEMIE HEMIKSEM

Verschillende hogescholen willen jongeren warm maken voor
technisch studierichtingen en brengen tussen 3 februari en 31
maart een bezoek aan Hemiksem. Leerlingen uit het vijfde en
het zesde leerjaar kunnen in Depot Deluxe komen proeven van
wetenschap en technologie. Dit doen ze aan de hand van coole
en interessante proefjes. De toekomstige wetenschappers brengen
de komende weken ook nog enkele leuke bedrijfsbezoeken in
Hemiksem.

JE EVENEMENTEN OF VERENIGING IN HALLO HEMIKSEM
Organiseert je vereniging een
activiteit? Plan je een wafelenbak, spaghettislag of komt er
een fuif of optreden aan? Zoeken jullie vrijwilligers? Toon aan
Hemiksem jouw vereniging !

Erkende verenigingen en gemeentelijke raden in Hemiksem die
hun evenementen binnen Hemiksem willen aankondigen kunnen
dit doen via onze gemeentelijke
website én via de Hemiksem app.
Bovendien worden de verzamelde
gegevens ook gratis opgenomen in

de evenementenkalender van dit
magazine. Let wel: voor verschijning in Hallo Hemiksem dient de
informatie in ons bezit te zijn op de
1ste dag vóór de volgende maand,
dus ten laatste op 1 april voor verschijning in mei 2021.

Wil je je evenement aankondigen, stuur dan je gegevens door via onze website
www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .
We weten dat er momenteel geen evenementen kunnen plaatsvinden door de huidige maatregelen. Misschien
organiseert je vereniging wel een online-evenement? Ook dit nemen we graag mee in een volgende uitgave.
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Nieuwe
soepelere regels
voor sorteren in
pmd-zak
In vorig nummer van Hallo Hemiksem kondigden we
al aan dat de sorteerregels voor de pmd-zak wijzigen
vanaf 1 maart. Het goed nieuws is dat alle plastic verpakkingen voortaan bij het pmd mogen. Dat betekent
niet alleen een pak minder restafval, maar ook veel
meer recyclage.
In de pmd-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
In de nieuwe blauwe zak komen daar ook alle andere
huishoudelijke plastic verpakkingen bij.
Denk dan aan yoghurtpotjes of botervlootjes, maar ook
plastic zakken en folies mag je vanaf 1 maart allemaal
in dezelfde zak sorteren. Alles samen goed voor ongeveer 8 kilogram minder restafval per inwoner per jaar.
Een goede zaak voor het milieu én natuurlijk ook voor
jouw portemonnee.

WAT MAG, IN EEN NOTENDOP:
• plastic flessen en flacons
• metalen verpakkingen
• kroonkurken, metalen deksels en doppen
• aluminiumschaaltjes en -bakjes
• spuitbussen van voedingswaren en cosmetica
• drankkartons
• NIEUW! schaaltjes, vlootjes en bakjes
(schuimschaaltjes van vlees, botervlootjes,...)
• NIEUW! potjes en tubes (bv. tandpasta, yoghurtpotjes,...)
• NIEUW! folies (bv. van flessen of verpakkingen)
• NIEUW! zakjes (bv. van diepvriesgroenten of
plastic winkeltasjes)
• NIEUW! chipszakken
• NIEUW! wikkels van bv. snoep of andere voeding
• NIEUW! groente-en fruitnetjes
• NIEUW! bloempotjes en plantentrays
• NIEUW! plastic zakken van droge (dieren)voeding
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WAT MAG ER NOG STEEDS
NIET IN?
Er zijn nog altijd zaken die niet in de nieuwe
blauwe zak mogen, omdat ze gevaarlijk zijn
voor de verwerkers of omdat ze een ander recyclageproces volgen.
Volgende plastic verpakkingen mogen daarom niet:
• verpakkingen met kindvriendelijke sluiting
• verpakkingen met een gevarenteken
• verpakkingen van motorolie, pesticiden en
siliconenkits
• verpakkingen van meer dan 8 liter
• piepschuim of isomo
• plastic verpakkingen die niet voor
huishoudelijk gebruik dienen
• plastic, maar geen verpakking, denk bv. aan
emmer, speelgoed, regenhoes
• uiteraard ook alle andere materialen die via
andere inzamelmethoden ingezameld worden

AFVALOPHALING MAART
Restafval, GFT en PMD worden van oktober tot en met
april tweewekelijks opgehaald op maandag.

Restafval, GFT en PMD
maandag 8 maart
maandag 22 maart

Papier & karton
vrijdag 5 maart

Mobiel recyclagepark (Gemeenteplaats)
Woensdag 3 maart

KGA

vrijdag 12 maart van 12 u. tot 15.30 u.

ENKELE REGELS OM HET
RECYCLAGEPROCES
MOGELIJK TE MAKEN!
• Steek verpakkingen niet in elkaar.
• Haal folie van de schaaltjes.
• Maak de verpakking altijd volledig leeg.
• Duw plastic flessen plat langs de zijkant
(niet langs boven).
• Hang geen verpakkingen aan de
buitenkant van de pmd-zak.

OUDE PMD-ZAKKEN BLIJVEN
GELDIG
Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De oude
zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf maart mag
je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic
verpakkingen.
De nieuwe zakken zullen verkocht worden in dezelfde verkooppunten en worden ook goedkoper
vanaf maart (€2,5 in plaats van €3). Aan de ophaling verandert er niets. Je mag de nieuwe blauwe
zak op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Méér
sorteren dus, met hetzelfde comfort.

SAMEN GOED SORTEREN, BETER
RECYCLEREN!
OOK DAT IS HELEMAAL HEMIKSEM.

Er is slechts één ophaalpunt aan het recyclageparkpark (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.
W
KGA kan dus enkel op
W
de hierboven vermelde
dag aangeboden worden
aan het recyclagepark!

N

Snoeiafval zone noord
(zie kaartje)
Maandag 1 t.e.m.
vrijdag 5 maart
Snoeiafval zone west
(zie kaartje)
Maandag 8 t.e.m.
vrijdag 12 maart
Het snoeiafval moet
steeds op maandagZ
ochtend vóór 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.

Grofvuil op afroep
vrijdag 26 maart

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke afspraak. Download het formulier op hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of via 03 288 26 63
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.
In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen met
Bancontact.
De ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder
leefomgeving -> huisvuil & afval.
De openingsuren van het recyclagepark kan je terugvinden
op pagina 2.
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Doe de Klimaatwandeling!
Avansa zoekt samen met de gemeente Hemiksem naar
enthousiaste inwoners die mee willen werken aan een
klimaatvriendelijke gemeente. Het veranderende klimaat
heeft een impact op iedereen en iedereen heeft een impact op de klimaatverandering. Met concrete acties willen we daar samen iets aan doen!
Van zodra de corona-omstandigheden het toelaten brengen we geïnteresseerde inwoners samen om acties uit
te werken rond de thema’s water, mobiliteit, energie en
kringloopeconomie. Interesse om mee te doen?
Laat ons iets weten via de contactgegevens onderaan.
Omdat we nog niet in groep mogen samenkomen, willen we jou en je bubbel alvast via een klimaatwandeling betrekken. Deze wandeling van 5 km leidt je rond
5 knooppunten in Hemiksem. Je kan de wandeling op
elk knooppunt starten, afhankelijk van waar je woont. Bij
ieder knooppunt hoort een klimaatweetje. Daarna volgt
een vraag die aan jou, als inwoner van Hemiksem, wordt
gesteld.

Zit je niet op Facebook en wil je graag wandelen? Of
heb je interesse om binnenkort mee klimaatacties uit te
werken? Laat ons iets weten op
liesbet@avansaregioantwerpen.be
of 0470 10 60 58
elke@avansaregioantwerpen.be
of 0489 07 03 92
Veel wandelplezier en tot binnenkort!
Dit is een project in het kader van de Burgemeestersconvenant 2030 in
samenwerking met gemeente Hemiksem, IGEAN, Provincie Antwerpen
en Avansa regio Antwerpen.

De antwoorden op die vragen kan je achteraan op de gedrukte wandelfolder (die je ondertussen in je bus kreeg)
invullen en in de brievenbus steken
van het Buurthuis in de Parklaan 72 of
van de bibliotheek. Kreeg je geen folder in de bus, dan vind je de wandeling
met antwoordenformulier digitaal via
de QR code of op de Facebookpagina
“KlimaatHemiksem”.

In samenwerking met heemkundige kring ‘Ontrent den hover’
publiceren we hier een oude foto uit Hemiksem. Op exact dezelfde
plaats hebben we de foto opnieuw gemaakt in 2021.
Heuvelstraat

Verzameling WDB
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