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Doe jij mee met 
Tournée Minérale?

 Strooidienst in de kijker
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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

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 

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren: 
maandag – donderdag: 12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag:    08.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
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.

Noodnummers
Dringende politiehulp     
101
Medische spoedgevallen en brandweer  
100 en 112
Lokale politie  
03 443 09 00  
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.hemiksem.be 

Kom je zwerfvuil tegen? Merk je een wegverzakking 
in je straat? Of stoor je je aan het onkruid op het 
openbaar domein? Laat het ons weten.

Via de meldingskaart op onze website kan je jouw 
melding of opmerking snel en correct bij de juiste 
dienst kenbaar maken. Samen zorgen we voor een 
correcte oplossing want dat is Helemaal Hemiksem!

          www.hemiksem.be/melding 

STUUR JE 
MELDINGEN DOOR
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BESTE INWONER,
De feestdagen liggen achter ons en de nieuwsjaarwensen zijn 
uitgedeeld. Na al het feestgedruis laten veel mensen in februari 
hun glas wijn of pintje achterwege met Tournée Minérale. Het is 
ondertussen al een beetje traditie geworden.

Deze keer staan de strooidiensten centraal in ons magazine.  
Tijdens de winter trekken de collega’s van het gemeentema-
gazijn ‘s nachts en overdag de baan op om te strooien. Ook de 
voet- en fietspaden grenzend aan gemeentelijke eigendommen 
alsook bushaltes worden niet vergeten, zodat iedereen ‘s mor-
gens veilig naar school of het werk kan vertrekken. Overal tegelijk 
kunnen onze strooidiensten niet aan het werk zijn, het blijft een  
nobel werkje dat met veel inzet uitgevoerd wordt door ons eigen  
gemeentepersoneel. 

Op vlak van het huren van zalen in Depot Deluxe zijn er enkele 
zaken gewijzigd. Een aanvraag doen kan vanaf  nu 1 februari  tot 
31 maart voor het jaar nadien. De binnenkoer van de abdij werd 
vernieuwd en kan je nu afhuren voor een huwelijk of feest. Je leest 
er meer over verder in dit magazine. 

En er is nog meer goed nieuws op vlak van sport en vrije tijd.  
Komende maand opent DOK~3 de deuren. We hebben er even op 
moeten wachten maar binnenkort kan iedereen het gloednieuw 
intergemeentelijk zwembad gaan ontdekken. 

De nutsmaatschappijen zijn ondertussen gestart met de  
voorbereidende werken voor de heraanleg van de Gemeente-
plaats en gedeeltelijk de UNO-laan. De komende weken zullen we 
moeten rekening houden met een wisselende verkeerssituatie. De 
nodige omleidingen en parkeerverboden zullen tijdig en duidelijk 
voorzien worden. Als de weersomstandigheden het toelaten zul-
len deze voorbereidende werken begin maart afgerond zijn.  

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

#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: Nathalie Van Camp
locatie: De Bosschaertlei

5  CO-vergiftiging

6  DOK~3

7 Live is Beautiful

8 Strooidienst

10 IVEBICA

12 Huur Depot of de Abdij

13   Harmonie 

14  Terugblik 

16  Tournée Minérale

IN DIT NUMMER
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PRIKBORD

KOM EEN LUCHTJE SCHEPPEN
En dan bedoelen we niet jou maar wel je fiets. Moeten 
je fietsbanden dringend opgepompt worden? Maak dan 
gebruik van de openbare fietspompen.

Jij fietst naar school of het werk of eerder voor het ple-
zier? Iedereen kan  voortaan zijn banden oppompen aan 
de fietspompen bij het station of het veer. Het gebruik
van de fietspompen is gratis. 

Fiets verloren of gestolen?
Neem dan een kijkje op www.bikebank.be en 
misschien vind je hem hier wel terug. 

                      meldingen@hemiksem.be

Breng je oude matras 
naar het recyclagepark
Jij weet vast ook wel dat je je matras best vervangt 
na 10 jaar als trouwe slaapgezel. Breng je oude 
matras gratis naar het recyclagepark en Valumat 
zorgt ervoor dat hij gerecycleerd wordt. 

Enige voorwaarde voor deze ruil is dat de 
matras die je inlevert, droog en niet stuk is. Is 
dat wél het geval en is de matras bijvoorbeeld 
beschimmeld, dan moet je hem toch in de beta-
lende grofvuilcontainer gooien.

www.igean.be/breng-jouw-oude-ma-
tras-gratis-naar-het-recyclagepark

Zelftest kost 1 euro voor  
mensen met verhoogde  
tegemoetkoming
Krijg je een verhoogde tegemoetkoming? Dan
kost een zelftest bij de apotheek voor jou 
slechts 1 euro. Volgens de regels kan je via het zie-
kenfonds elke veertien dagen vier testen per persoon 
aanvragen.

BEPERKT JAARINKOMEN
Om in aanmerking te komen, mag je jaarinkomen niet 
meer bedragen dan 20.292,59 euro. Per extra gezinslid 
verhoogt dat barema met 3.756,71 euro. Bijvoorbeeld: 
een gezin van 2 personen met een bruto maandin-
komen van 2.000 euro of een gezin met 4 personen 
en een bruto maandinkomen van 2.630 euro komt in 
aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming.

Ook wie een sociale uitkeringen krijgt, kan een ver-
hoogde tegemoetkoming krijgen en moet dus maar 1 
euro betalen per zelftest.

Rivierpark Scheldevallei 
stap dichter bij erkenning 
als Nationaal Park
Tien kandidaten dienden in het najaar bij de Vlaamse 
regering hun kandidatuur in voor een ondersteuning om 
door te groeien naar een Nationaal Park. Rivierpark Schel-
devallei is samen met vijf andere door Vlaams minister van 
Natuur Zuhal Demir op voordracht van een onafhankelijke 
jury uit deze kandidaten geselecteerd. 

De Scheldevallei is met de  getijdennatuur langs de 
Schelde en haar zijrivieren de enige riviernatuur bij de 
resterende kandidaten.

Nu volgt een begeleidingstraject voor de opmaak van 
een  masterplan en een operationeel plan. Elke kandi-
daat ontvangt daarvoor ook ondersteuning. Op het ein-
de van dit begeleidingstraject is het terug aan de jury. 
Maar een voldoende score op alle criteria zal geen ze-
kerheid geven, aangezien maximaal vier Nationale Par-
ken worden erkend. Indien meer parken voldoen, zal de 
rangschikking doorslaggevend zijn. 

Midden 2023 zal de Vlaamse regering maximaal vier 
Nationaal Parken erkennen uit de overgebleven deelne-
mers.
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PRIKBORD

Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een slechte verbranding 
van brandstoffen zoals gas, hout, mazout, kolen en petroleum. 
Het is een gas zonder reuk, zonder kleur en zonder smaak. 
Het gas kan zich onopgemerkt in de woning opstapelen tot 
levensbedreigende concentraties.

HOE HERKENNEN?
Een CO-vergiftiging kan je herkennen aan onderstaande 
alarmsignalen.

• Meerdere personen hebben gelijktijdig klachten zoals 
hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, con-
centratiestoornissen, braakneigingen.
• De klachten doen zich altijd voor op een bepaald tijdstip, 
bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bad of douche, bij 
het verwarmen met een petroleumkacheltje...
• Er is roetafzetting rond gasgeisers op de muur of plafond.
• Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in 
huis.
• Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien, bijvoor-
beeld bij de gasgeiser.
• De klachten verminderen als er verlucht wordt of als je 
buiten gaat.

WAT DOEN?
Als je CO-vergiftiging vermoedt, doe dan het volgende:

• Gebruik geen schakelaars (bijv. lichtschakelaar of tele-
foon) en geen aansteker of lucifers. Als de CO-concentratie 
hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken.
• Open ramen, deuren of een garagepoort.
• Zorg voor voldoende ventilatie.
• Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron uit. Bijv. 
de gasgeiser in de badkamer of de draaiende motor van de 
auto...
• Iemand bewusteloos? Bel 112. Vermeld dat het om een 
CO-vergiftiging kan gaan.
• Evacueer iedereen naar de frisse lucht. Ook als er nie-
mand bewusteloos is, wordt er aangeraden de huisarts te 
contacteren.
• Controleer op tijd je installaties of toestel. Doe voor een 
cv-installatie (centrale verwarming) een beroep op een er-
kende technicus.

www.wonenvlaanderen.be/co 

LET OP VOOR  
CO- VERGIFTIGING

TRIAGEPOST 
SCHELDE-RUPEL
De triageposten in Rumst en  
Bornem werden samengevoegd op 
een nieuwe locatie. Vanaf nu kan je 
voor een Covid-test terecht in de  
triagepost Schelde-Rupel naast 
de vroegere spoeddienst van AZ  
Rivierenland campus Willebroek,  
Tisseltsesteenweg 27, 2830 Wille-
broek.

Een afspraak maken doe je bij  
voorkeur online via 
www.medina.be/nl/covid-19/ of 
telefonisch via 052 25 80 25.

ANDERE TESTLOCATIES IN DE 
BUURT
Je mag je ook elders laten testen. En-
kele andere testlocaties in de omge-
ving zijn: 

• CMA, 
Frankrijklei 67-69, 
2000 Antwerpen 
www.cma.be/nl/covid-19

• Thuisverpleging Elyana, 
Boomsesteenweg 317 bus 1, 
2020 Antwerpen 
www.elyana.be

• AML, 
Emiel Vloorstraat 9, 
2020 Antwerpen 
www.sonicgenetics.be/covid-19

• Testpunt UZA, 
Drie Eikenstraat 655, 
2650 Edegem 
www.uza.be/testcentrum-uza 

• CMA, 
Goedetijdstraat 140, 
2660 Hoboken 
www.cma.be/nl/covid-19

• Apotheek 
www.apotheek.be
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Deel kleine gelukjes 
uit voor valentijn 

Wat als we met valentijn ook eens 
iemand anders dan ons liefje, man of 
vrouw in de bloemetjes zouden zet-
ten? Iemand die een opkikker kan 
gebruiken, iemand die altijd voor je 
klaarstaat of iemand die je al even 
niet meer gezien hebt. Geef hen één 
van deze kleine gelukjes cadeau!

Bak koekjes en deel de helft uit.
Stuur een kaartje of tekening naar 
iemand die je al even niet meer 
gezien hebt. 

Herschrijf de tekst van je favoriete 
lied op maat van de persoon die je 
wil verrassen.
Spread happiness. Ga op pad met 
een krijtje en laat positieve bood-
schappen achter voor toevallige 
voorbijgangers. 
Sorteer je speelgoed uit en schenk 
de spullen die je niet meer nodig 

hebt aan een goed doel.
Versier de mondmaskers bij je 
thuis met een mooie glimlach. 
Verzin zelf een klein gelukje waar 
je iemand blij mee kan maken: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geef of krijg jij een kleine gelukje? 
Tag je foto met #helemaalhemiksem 
en #hallohemiksem.

Vrije plaatsen lessenreeks 
55+ judo en zelfverdediging 
Reserveer snel voor de gratis lessenreeks via vrijetijd@he-
miksem.be of 03 288 26 91. De lessen gaan door op donder-
dag (10 tot 11 uur) in Depot Deluxe. 

10/3 - 17/3 - 24/3 - 31/3 - 21/4 - 28/4 - 5/5 - 12/5 - 19/5 - 2/6

Gezocht: monitor voor 
Vakantiekriebels
Je kan je tot 28 februari opgeven als monitor 
voor de speelpleinwerking. We zoeken kan-
didaten die 18+ zijn en graag met kinderen 
werken.  

Het aanvraagformulier vind je op
 www.hemiksem.be/vrijetijd

VAKANTIEKRIEBELS 
KROKUS-EN PAASVAKANTIE
Het belooft een heerlijke krokusvakantie te worden! 
Want ook al staan er geen daguitstappen gepland van-
wege corona, toch kan je deelnemen aan verschillende 
leuke kampen. Daarnaast zijn er, zoals altijd, ook dagin-
schrijvingen mogelijk bij de Speelkriebels in ‘t Merelhofke. 

Stip dinsdag 25 januari aan in je agenda want vanaf 9 
uur gaan de inschrijvingen van start. Het volledige pro-
grammaboekje is terug te vinden op www.hemiksem.be/
vrijetijd en werd ook al via de scholen verdeeld. 

Een paasvakantie vol plezier
Tijdens de paasvakantie kan je deelnemen aan de 
themaweken van de Speelkriebels. Tijdens de eerste 
week kan je knutselen, bewegen, zoeken en ontdekken 
rond het thema “foute sprookjes”. Wie liever aan de 
slag gaat rond “gekke Pasen”, kan zich inschrijven voor 
de tweede week van de paasvakantie. Of allebei kan 
ook natuurlijk. Daarnaast worden er ook weer leuke 
Beweegkriebels aangeboden. Zo is er voor ieder wat 
wils. 

Ook benieuwd naar de programmatie? Alle info is 
ook terug te vinden op www.hemiksem.be/vrijetijd.

      

KOM ZWEMMEN VANAF  
ZATERDAG 5 FEBRUARI

Eindelijk is het zo ver! Het nieuwe in-
tergemeentelijk zwembad is klaar en 
opent de deuren. 

Na maanden van hard werken is het 
nieuwe intergemeentelijk zwembad 
helemaal klaar! Begin februari wordt 
alles uitvoerig getest om jou vanaf 5 
februari te kunnen ontvangen. Een 
gloednieuw complex met 3 zwemba-
den wacht op je. Kom je graag baan-
tjes trekken, plonsen met je kleintje 
of je verjaardag vieren? Het kan alle-
maal in DOK~3.

Klein hongertje of dorst? Na het 
zwemmen kan je in cafetaria ‘t 
Dolfijntje terecht voor een heerlijk 
drankje of hapje.

Nieuwe website
Bij een nieuw zwembad hoort ook 
een gloednieuwe website. De ope-
ningsuren en tarieven kan je raad-
plegen op www.dok3.be. Verder lees 
je er meer over de verenigingen en 
zwemscholen, de geplande activitei-
ten en kom je er de laatste nieuw-
tjes te weten. 

DOK~3
Intergemeentelijk zwembad 
Aartselaar - Hemiksem - Niel
Kleistraat 204 - 2630 Aartselaar

       www.dok3.be

       03 870 50 34

       info@dok3.be
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BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
DE LIEVE KROKODIL
Leo Timmers (auteur)

Een muis vlucht voor 
een slang op de rug van 
een lieve krokodil. Ook 
een zwijn en een steen-
bok ontsnappen zo aan hun aan-
vallers. Maar dan dreigt het mis te gaan… 
Oblong prentenboek met grappige kleur-
enillustraties.  Vanaf ca. 2-3 jaar.

Strip jeugd
REINAERT VAN MORLANGE
Maxe L’Hermenier  (scenarist),  Alain Sur-
get (naar het werk van), Mathieu Moreau (il-
lustrator)

Graaf van Morlange gedraagt 
zich wreed tegenover zijn 
volk en zijn familie. Een klui-
zenaar voorspelt hem dat 
hij bij volle maan telkens in 
een vos zal veranderen als 
hij zijn gedrag niet aan-
past… En zo geschiedt. 
   
DE ZOETE BAKPLAAT : 75 VER-
LEIDELIJKE RECEPTEN UIT DE OVEN 
Rukmini Iyer (auteur)

In dit boek vind je de heer-
lijkste recepten voor cakes, 
muffins, taarten, koekjes en 
brownies. Net als bij ‘De groe-
ne bakplaat’ en ‘De snelle 
bakplaat’ verrast Rukmini 
Iyer ons met waanzinnige 
smaakcombinaties.Van 
eenvoudige traktaties voor 
bij de thee, tot een groots 
dessert om indruk te maken. 

Games
MARSUPILAMI : HOOBADVENTURE 
Punch, Twister en Hope zijn drie 
Marsupilamis die een vredig 
leven leiden in Palombia. 
Wanneer de drie per ongeluk 
een sarcofaag openen komt 
er een mysterieuze geest vrij 
die een verschrikkelijke vloek 
uitspreekt. De drie Marsu-
pilamis zullen op avontuur 
moeten gaan om de vloek te 
verbreken.

Duurzame Helden 
van Hemiksem 
LIVE IS BEAUTIFUL

Wat in 2003 in Hemiksem begon met één reiskoffer vol school-
materiaal is 19 jaar later een erkende hulporganisatie in  
Egypte met fantastische lokale vrijwilligers. 

Bezielers Kris en Lydie waren zo onder de indruk van een bezoek 
aan een weeshuis in Luxor dat ze besloten om het op te nemen 
voor kwetsbare gezinnen in Egypte. In 2008 verhuisde het koppel, 
dat al vele jaren in Hemiksem woonde, naar Egypte om daar het 
project ‘Live is beautiful’ verder uit te werken.  

Dankzij de  hulp van héél veel mensen, waaronder de inwoners 
van Hemiksem,  realiseerde ‘Live is beautiful’ enkele mooie pro-
jecten. In hartje Tod nabij Luxor werd het gemeenschapshuis Ra-
babah opgericht. Met Dar al Shifa werd een huis van gezondheid 
uitgebouwd waar gratis zorg wordt verstrekt. Het gaat hier vooral 
om nazorg (o.a. fysiotherapie) en preventie. Daarnaast werden er 
sportaccommodaties ingericht en werd er een publiek park met 
fruitbomen aangelegd. De brandweerwagen die het brandweer-
korps van Hemiksem schonk, doet nog altijd trouwe dienst in Esna.

Bouwen aan de toekomst
‘Live is beautiful’ kan ondertussen rekenen op een fantastische 
ploeg van Egyptische vrijwilligers om het levenswerk van Ly-
die en Kris verder te zetten. Met de zeer gewaardeerde steun 
van de Noord-Zuidraad bouwen ze nu verder aan de toekomst.  
Op de tweede verdieping van  het gemeenschapshuis Rababah 
worden extra klaslokalen klaargemaakt. Ondertussen zijn de 
nutsvoorzieningen aangelegd en deuren en ramen geplaatst. 

STEUN HET PROJECT 
Ook jij kan het project steunen door een fruitboom te adop-
teren. Dat kan al vanaf €1,50 per boom. Overschrijven doe 
je op BE09 9796 4971 1257. Wie bij de mededeling zijn 
e-mailadres doorgeeft krijgt achteraf een certificaat toege-
stuurd. De oogst van de fruitbomen gaat naar de kinderen.
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Strooidienst in de kijker

OP PAD MET DE STROOIDIENST
Als het vriest dat het kraakt en de banen glad zijn dan staat de gemeentelijke strooidienst pa-

raat. Geladen met strooizout trekken de mannen van de strooidienst door de straten van Hemik-
sem. Vaak in het holst van de nacht. Zodat jij ‘s morgens vlot en veilig de baan op kan. 

Tijdens de wintermaanden kunnen 
sneeuw en ijzel zorgen voor gladde 
straten, fiets- en voetpaden.  Het is 
dan dat Yves, Dirk en hun collega’s 
van het gemeentemagazijn door de 
straten van Hemiksem trekken om te 
strooien. Koen is één van de mannen 
achter de planning.

Dirk en Yves, jullie werken voor de 
strooidienst. Hoe lang doen jullie dit 
al? 

Dirk: ‘Van de 16 jaar dat ik voor de 
gemeente werk rij ik al 13 jaar met 
de strooiwagen rond. Daarnaast voer 
ik ook herstellingen uit aan de strooi-
wagen of tractor als dat nodig is.’ 

Yves: ‘Ik rij al 18 jaar met de tractor 
om de fietspaden te strooien. Maar 
het zijn niet alleen Dirk en ik die de 
baan op gaan. We hebben nog ande-
re collega’s.’

Jullie lossen elkaar af?

Koen: ‘We hebben 8 medewerkers die 
werken voor de strooidienst. 4 colle-
ga’s die met de tractor de fietspaden 
strooien en 4 collega’s die met de 
strooiwagen op de baan gaan. Elke 
collega is één week per maand van 
wacht om ‘s nachts uit te rukken. We 
maken elk jaar een planning op van 
november tot maart. Maar als het op 

een ander moment nog vriest rijden 
we natuurlijk ook nog uit.’

“Er zijn ook  
straten waar niet 
gestrooid wordt. 
Zout strooien in 

straten waar weinig 
verkeer komt is niet 

efficiënt”. 

Worden jullie vaak in midden van de 
nacht uit je bed gebeld?

Yves: ‘Dat valt zeker voor. Maar vaak 
weten we al op voorhand dat we ‘s 
avonds of ‘s nachts de baan op moe-
ten. Hoe dan ook is het reservoir van 
de vrachtwagen en de tractor altijd 
gevuld met strooizout. Dus wanneer 
we bij het gemeentemagazijn aanko-
men kunnen we meteen de baan op.’

Jullie houden het weerbericht in de 
winterperiode goed in de gaten?

Koen: ‘Dat klopt. We volgen het weer-
bericht nauw op omdat alles afhangt 
van het weer. Als er mist, regen of 
sneeuw in combinatie met vriestem-
peraturen voorspeld wordt dan zet-

ten we de strooiwagen in. Vriest het, 
maar is het verder droog, dan wordt 
er niet uitgereden.’

Welke straten komen eerst aan bod 
bij het strooien?  

Dirk: ‘Er wordt prioriteit gegeven aan 
wegen die ook als reisweg door de 
bussen van De Lijn gebruikt wor-
den. De belangrijkste wegen en de 
straten waar scholen gevestigd zijn 
krijgen ook voorrang. Daarna worden 
sterk hellende straten aangepakt. En 
als laatste komen de kleinere straten 
aan de beurt.’

Koen: ‘Er zijn ook straten waar niet 
gestrooid wordt. Zout strooien in 
straten waar weinig verkeer komt is 
niet efficiënt. Strooizout heeft im-
mers een chemische reactie nodig 
die ontstaat door wrijving.’

Zijn er zaken waar je attent op moet 
zijn als je strooit?

Yves: ‘Met de tractor let ik er vooral 
op dat ik niet te dicht bij planten en 
graszoden strooi. Ook voor wagens 
die foutief geparkeerd staan op het 
fietspad is het opletten geblazen.’ 

Dirk: ‘De strooiwagen steekt vanach-
ter ver uit, dat vergroot de dode hoek. 
Voor fietsers en voetgangers ben ik 
daarom altijd extra voorzichtig.’
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En wat als het sneeuwt?

Koen: ‘Dan trekt de volledige techni-
sche dienst in teams de baan op om 
sneeuw te ruimen. We hebben voor ie-
dereen een sneeuwschop en per team 
een karretje met strooizout. We geven 
voorrang aan wachthuisjes en haltes 
van de bus en de omgeving van de 
scholen. Ook voetpaden of zones die 
aansluiten aan gemeentelijk domein, 
zoals het kerkhof, nemen we voor onze 
rekening. Dit gebeurt in tegenstelling 
tot het strooien enkel overdag.’  

Waar krijg je na al die jaren bij de strooi-
dienst het meeste voldoening van?

Yves: ‘Ik ben blij dat ik de mensen kan 
helpen. Dat ik weet dat ze veilig op hun 
werk of op school zullen geraken.’

Dirk: ‘Voor mij is dat hetzelfde. Het is 
ook wel leuk dat wanneer je ‘s nachts 
onderweg bent je dingen ziet die je 
overdag niet ziet. Ik zie de cafés sluiten, 
de bakker waar het licht al vroeg aan-
gaat, de eerste mensen naar hun werk 
vertrekken ...’

Zijn er ook mindere leuke aspecten?

Yves: ‘De koude. Het zout moet ma-
nueel in het reservoir van de tractor 
worden gedaan met een schop. Soms 
moet ik zo’n 6 à 7 keer gaan hervullen. 
We staan wel onder een hangar maar 
het blijft buiten en dus koud. Met de 
vrachtwagen gaat het hervullen met 
de bulldozer, maar ook voor hen is het 
koud.’

Dirk: ‘Er zijn wel chauffeurs die claxon-
neren als ze achter de strooiwagen 
hangen. Ik rij maar 25 km/uur, want dat 
geeft het beste resultaat. Maar over het 
algemeen zijn de mensen erg tevreden 
en krijgen we positieve reacties.’ 

Wat blijft je bij na al die jaren dat je 
voor de strooidienst werkt? 

Yves: ‘Ooit was er iemand zo blij dat het 
fietspad werd geruimd dat ze me spon-
taan een knuffel kwam geven. Ook als 
mensen hun duim opsteken doet dat 
echt wel deugd.’

Dirk: ‘Ik heb eens in het midden van de 
nacht de aandrijfas van de strooiwagen 
hersteld. Er waren geen winkels open 
dus het was improviseren om uiteinde-
lijk toch uit te rijden. Een andere keer 
heb ik de raam van de tractor ‘s nachts 
hersteld. Ik ben zo’n beetje de MacGyver 
hier (lacht).’  

Hou het voet- en fietspad 
voor je woning ijsvrij 
Ook voetpaden moeten sneeuw- en ijsvrij 
blijven. Vergeet bij sneeuw of ijzel niet 
om het voetpad voor je woning of eigen-
dom ijs- en sneeuwvrij te maken. Je kan 
de sneeuw aan de rand van het voetpad 
ophopen zodat het de weggebruikers niet 
hindert. De rijweg en straatgoot moeten ui-
teraard sneeuwvrij blijven. 

In straten zonder voetpaden ben je als be-
woner verplicht 1 meter voor jouw pand ijs 
en sneeuw te ruimen zodat iedereen er vei-
lig kan passeren. 

Voor een sneeuwvrij voetpad rekenen we 
in de eerste plaats op de solidariteit tus-
sen bewoners. Zijn je buren slecht te been? 
Help hem of haar dan een handje.

Sneeuwruimservice Vlotter
Vlotter biedt dé oplossing voor zorg-
behoevende personen die zelf geen 
sneeuw kunnen ruimen. Vlotter komt na 
aanvraag zo snel mogelijk bij je thuis 
langs om voetpaden en toegangen vrij 
te maken. 
Er kan gebruik gemaakt worden van 
deze service van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur – 15.30 uur. Je kan 
deze dienstverlening rechtstreeks bij 
Vlotter aanvragen via mail of telefo-
nisch tijdens de werkuren. Personeel 
van de sociale werkplaats tracht binnen 
de 24 uur na de aanvraag de sneeuw te 
ruimen.

Er wordt een forfaitaire vergoeding per 
beurt gevraagd. Deze wordt telkens op 
het einde van de maand gefactureerd.

Tarief per woningtype      Prijs
Rijwoning: stoep            €5

Rijwoning met oprit of
halfopen bebouwing:
stoep + wandelpad tot
aan de voordeur           €7,50

Open bebouwing: stoep
+ oprit + wandelpad tot
aan de voordeur           €20

VLOTTER FACILITIES
Tunnelweg 1, 2845 Niel
Tel: 03 843 33 29
facilities@vlotter.be

Yves

Peter

Dirk

Dirk

Koen
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

De Vlaamse vocaliste Wen Bellens 
brengt een muzikaal eerbetoon aan 
icoon Barbra Streisand. Ze doet dat 
nota bene in 2022, het jaar waar-
in Barbra Streisand tachtig jaar zal 
worden.

Ze verkocht meer dan 200 miljoen 
platen en verzamelde 8 Grammy 
Awards en 2 Oscars. Op deze vrij-
dagnamiddag 18 februari word je 
meegenomen doorheen het veelzij-
dige muzikale oeuvre van Streisand. 
Nostalgie om van te genieten.

Vrijdag 18 februari 2022
14 uur
Depot Deluxe Hemiksem
Toegang € 10

THE WAY WE WERE.  
WEN BELLENS ZINGT 
BARBRA STREISAND 
CONCERT 

APPBANKIEREN VOOR TABLET OF 
SMARTPHONE (ANDROID) 
RUPELBIBCURSUS

Onze vrijwilligers van het Rupelbib-team leren je hoe je een 
rekening beheert en hoe je overschrijvingen uitvoert via in-
ternet. Dit kan zonder je privé-gegevens vrij te geven. Veilig-
heid komt ruim aan bod. Je hebt geen kaartlezer of bankkaart 
nodig. Breng je eigen smartphone of tablet mee. 

Geen iPad of iPhone.

Dinsdag 1 februari 2022
9.30 tot 12 uur
Intergem. bibliotheek, vestiging Niel          
€ 3 

GEDICHTENWEDSTRIJD
BIB NIEL I. S.M. DE CIRKEL

Beste poëzieliefhebber. Kruip maar eens in je pen 
en maak een mooi gedicht dat geïnspireerd is 
op de voorstelling ‘SAMEN’ van theatergroep de 
Cirkel uit Niel. 

Meer inspiratie nodig? Je vindt het boek in onze 
bib of vraag ernaar bij onze medewerkers.

Inzendingen bezorgen tussen 24 januari en 18 
februari 2022.

Intergem. Bibliotheek, vestiging Niel    

TE WINNEN: Tickets voor de voorstelling van de 
Cirkel op dinsdag 17 mei om 14.30 of 19 uur    

DAG VAN DE ACADE-
MIES: REMAKE
CONCERT LEERLINGEN VAN 
DE ACADEMIE VOOR MUZIEK 
WOORD EN DANS

Op de Dag van de Academies 2022 
zetten we in op REMAKE: hermaak, 
herdenk, herspeel, herschrijf, herte-
ken, herschilder, herneem, herdans, 
hergebruik, … 

Kom luisteren naar concerten ge-
bracht door onze leerlingen. Ga 

langs op de verschillende locaties 
en geniet daarbij van een hapje en 
een drankje. Kies “a la carte” van-
uit het programma of volg een van 
onze voorgestelde routes. Afsluiten 
doen we met een geweldige fuif tot 
in de vroege/late uurtjes. Hou zeker 
onze website goed in het oog voor 
de volledige planning van de dag.

Zaterdag 19 februari 2022
Vanaf de namiddag
Verschillende locaties
Info: www.academiehsn.be 

BEGINTERNET RUPELBIBCURSUS 

Is de wereld van de computer je nog volledig onbekend? 
Stap voor stap leer je in 9 lessen de basisvaardigheden 
van de computer, het internet en e-mail. De cursus be-
staat uit 3 delen: - Start met surfen - Start met opzoeken 
op het internet - Start met mailen. De lessen worden ge-
geven door het Rupelbib-team die je met raad bijstaan 
en er is telkens een oefenmoment daags na de les.

Dinsdag 08/02, 15/02, 22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 
29/03, 05/04/2022
Woensdag 09/02, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 
23/03, 30/03, 06/04/2022
9.30 tot 12 uur 
Intergem. bibliotheek, vestiging Niel          
€ 9 voor de reeks 
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CARNAVALSCONCERT
CONCERT LEERLINGEN VAN DE ACADE-
MIE VOOR MUZIEK WOORD EN DANS

Een stoet van muzikanten trekt door het ge-
meentehuis met slingers en confetti om u het 
concert van het jaar te bezorgen.

Kom luisteren naar een Zeeuwse boer, een Eski-
mo, Roodkapje en Pinokkio. Zij geven het beste 
van zichzelf op donderdag 24 februari in het ge-
meentehuis van Schelle.

Donderdag 24 februari 2022
18.30 uur
Gemeentehuis schelle
Tickets: www.academiehsn.be 

LOKALE MUZIEKHELDEN 
GEZOCHT
In 2022 willen we weer heel wat lokaal muziektalent 
van Hemiksem, Schelle en Niel een podium bieden én 
ook een duwtje in de rug geven bij hun muzikale car-
rière. Door samen met de groepen te bekijken waar  
zij nood aan hebben: een professionele fotoshoot, een 
kwaliteitsvolle muziekopname, een correct opgestelde 
technische fiche, etc. We sluiten Lokale Helden af met 
een concert van de verschillende artiesten op zaterdag 
30 april 2022 in Depot Deluxe, Hemiksem. 

Dus heb jij zelf of een van je groepsleden een link met 
één van onze gemeenten en wil je meedoen? Laat het 
ons dan zeker vóór 1 maart weten via cultuur@ivebica.
be of 0491 085 806 en misschien sta je in april ’22 mee 
op de affiche.

BELEEF NOG MEER...
JEF STRUYF 
MENSEN EN HUN ZIEL 
Tentoonstelling
T.e.m. 25 februari 2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies intergem. biblio-
theek, vestiging Hemiksem
Wo 09/02, 23/02, 23/03, 27/04, 
11/05, 25/05, 08/06/2022

CODERDOJO 
Programmeren voor de jeugd 
bibliotheek, vestiging Hemiksem
Za 12/02, 12/03, 23/04, 14/05, 
18/06/2022
Inschrijvingen alleen via Event-
bride!

GRONDTONEN- Ontbijtlezing
Zondag 6 maart 2022

L’OIGNON FAIT LA SAUCE 
Feest in de bib 
Woensdag 9 maart 2022

AMONGSTER  - Concert
Zaterdag 12 maart 2022 om 20 
uur 

BRENT BEUKELAER 
Aperitiefconcert 
Zondag 13 maart 2022 om 11 uur 

LENTECONCERT- Concert leer-
lingen van de academie voor 
muziek woord en dans
Vrijdag 25 maart 2022 om 18u30

Meer info op www.ivebica.be 

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be 

- Bibliotheek
  vestigingen Hemiksem en Niel 
- Cultuurdienst
  Schelle (enkel op afspraak)

IVEBICA Hemiksem-Schel-
le-Niel
@ivebica_cultuur

Bij IVEBICA kan je ook 
terecht met je Opstap-Pas, 
bekijk je voordelen op onze 
website of vraag ernaar in 
de bib.

LADY LINN IN DUO CONCERT

Lady Linn speelt regelmatig samen met haar Magnificent Seven 
maar bij ons kan je haar komen ontdekken in een intieme bezet-
ting. Kortom… een piano, een contrabas en Lien haar waanzinnig 
mooie stem.

Zondag 20 februari 2022
16 uur & 20 uur 
Depot Deluxe, Hemiksem
€ 14 / € 12 (-26 jaar/ Academie HSN)
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HUUR DE BINNENKOER VAN 
DE ABDIJ OF DEPOT DELUXE 
VOOR JOUW EVENEMENT
Een quiz gepland voor je vriendengroep, maar nog geen zaal gevonden? 
Droomde je altijd al van een historische setting voor je huwelijk? Of ben je 
simpelweg op zoek naar een vergaderlokaal voor je vereniging? Stop met 
zoeken want we stellen graag de zalen en lokalen van Depot Deluxe en de 
binnenkoer van de abdij ter beschikking van onze verenigingen, burgers en 
bedrijven. Nog niet vertrouwd met de infrastructuur? Geen probleem, in dit 
artikel lees je alles wat je wil weten.

Depot Deluxe − GROTE ZAAL EN FOYER
De grote zaal is het hart van Depot Deluxe in de Nijverheidsstraat. Mis-
schien nam je er onlangs wel deel aan het huldigingsfeest voor Matthias 
Casse of woonde je er de Comedy Night bij? De zaal, waarin zich een ruime 
toog bevindt, leent zich in ieder geval perfect voor  grote evenementen zo-
als een fuif of een personeelsfeest. Als er geen tafels en stoelen staan, kan 
je maar liefst 750 mensen ontvangen. Ook voor culturele evenementen is 
de grote zaal ideaal. Podiumelementen, microfoons, geluidsboxen… kan je 
verkrijgen bij onze uitleendienst. 

Huur je de grote zaal? Dan krijg je er automatisch een keuken en de foyer 
bij. Die laatste ruimte is de perfecte plek om je gasten te verwelkomen. Er is 
een vestiaire, een toiletruimte en een toog. De foyer kan je ook apart huren.

Depot Deluxe − VERGADERZAAL 
Een ruimte die uitnodigt om productief te denken in een gezellige sfeer, 
dat is de vergaderzaal van Depot Deluxe. Tafels en stoelen zijn voorhanden. 
De ruimte is 42 m² groot. Je kan er vergaderingen, cursussen of seminaries 
laten plaatsvinden. 

Depot Deluxe − POLYVALENTE ZAAL
De polyvalente zaal bevindt zich achter de grote zaal en is bijna 200 m² 
groot. Gezellig groot voor kleinschalige evenementen zoals een concertje 
voor je familie en vrienden. In het verleden kon je de zaal enkel huren om er 
sportactiviteiten te organiseren, maar dat is dus niet meer zo.  

Sint-Bernardusabdij − BINNENKOER
Deze openluchtlocatie bevindt zich binnen de historische muren van de 
Sint-Bernardusabdij, het erfgoedicoon van onze gemeente. De openlucht-
locatie is het voorbije jaar grondig gerenoveerd en is nu helemaal klaar om 
trouwpartijen en recepties te ontvangen. Je kan de binnenkoer huren op 
weekdagen na 18 uur en in het weekend tussen vrijdagmiddag en zondag-
avond. Bij de huur van de binnenkoer zijn toiletten, de aangrenzende gang 
naast de musea en een bergruimte die als keuken kan fungeren inbegrepen. 
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Wil je je evenement aankondigen, stuur dan je 
gegevens door via onze website 

www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .

Sint-Bernardusabdij − 
EVENEMENTENWEIDE
In de schaduw van de abdij ligt een feeërieke wei-
de. Het is de ideale plek voor evenementen die de 
streekidentiteit versterken, gemeenschapsvormend 
zijn of culturele of sportieve vrijetijdsbesteding 
stimuleren. De huur van de evenementenweide valt 
onder een specifiek reglement dat je kan raadplegen 
op www.hemiksem.be/vrije-tijd/evenementenwei-
de-abdijpark.

Reserveer je zaal 
Interesse om één of meerdere van deze locaties te 
gebruiken? Van 1 februari tot 31 maart kan je via 
reservaties.hemiksem.be je voorkeursdata indienen 
voor het gebruik van de zalen in 2023. 

Wil je nog een ruimte van Depot Deluxe gebruiken 
in 2022? Ook dat kan, afhankelijk van de data die 
momenteel nog vrij zijn. De binnenkoer van de abdij 
is dit jaar wel nog ruim beschikbaar. 

           www.hemiksem.be/vrije-tijd.

Aangepast verhuurreglement 
Om tegemoet te komen aan de vragen en opmerkin-
gen van eerdere huurders werd het reglement van de 
zalen en de binnenkoer aangepast. We sommen de 
grootste veranderingen hier voor je op. Het uitgebrei-
de reglement en de tarieven kan je terugvinden op 
www.hemiksem.be/vrije-tijd/verhuur-zalen.
1. In het verleden kon je je aanvraag voor reser-
vatie indienen van 1 juli tot 15 september voor 
reservaties van het jaar nadien. Op die manier kre-
gen de huurders die de zaal in het voorjaar willen 
gebruiken relatief laat hun bevestiging. Daarom 
hebben we deze periode vervroegd en kunnen de 
aanvragen nu ingediend worden van 1 februari tot 
31 maart voor reservaties van het jaar nadien. 

2. De polyvalente zaal wordt momenteel verhuurd 
voor sportactiviteiten of als extra zaal bij de feest-
zaal. Om de capaciteit van deze zaal te vergroten, 
kan je de zaal nu ook huren voor andere activiteiten.

3. De vloer van de binnenkoer is vernieuwd en er 
is buitenverlichting geïnstalleerd. De binnenkoer is 
dus opnieuw beschikbaar voor verhuur en is geïn-
tegreerd in het online reservatiesysteem.

4. Wanneer je de grote feestzaal huurt, betaal je 
een prijs en kan je de zaal vier dagen gebruiken. 
Sommige organisaties hebben de zaal echter niet 
zo lang nodig, zodat deze onnodig geblokkeerd 
staat. Daarom gaan we de zaal verhuren per dag. 
Op die manier betaalt de huurder enkel de da-
gen dat de zaal effectief gebruikt wordt, en kan de 
zaal vaker verhuurd worden. 

5. De prijzen zijn aangepast naar bovenstaande 
veranderingen en naar de huidige schoonmaak- en 
elektriciteitstarieven. De verschillende categorieën 
blijven wel bestaan. 

Verenigingen in de kijker: 
HARMONIE HEMIKSEM 
Harmonie Hemiksem groepeert 3  verenigingen: het har-
monieorkest, het jeugdorkest Joh! en de percussieband Pee 
Stoemp. Ze willen iedereen de kans bieden om in een aan-
gename sfeer boeiende muziek te maken. De Harmonie telt 
bijna 100 muzikanten, 3 dirigenten en een 150-tal ereleden.

Harmonieorkest Hemiksem
Het 50-koppig orkest brengt een mix van hedendaagse 
concertwerken, lichte pop en filmmuziek. Het repertoire 
gaat van de gekende klassiekers tot de onbekende mees-
terwerken. Dirigent Steven De Loose drijft elke muzikant 
tot het uiterste van zijn kunnen. Het orkest verzorgt jaar-
lijks concerten, waaronder “In Harmony” in Depot Deluxe. 
Zo hebben ze reeds opgetreden met Jelle Cleymans, Belle 
Perez, De Romeo’s en vele anderen.

Interesse? Iedereen met voldoende muzikale kennis kan 
muzikant bij de harmonie worden.
Repetities: Vrijdag van 20.15 tot 22.15 uur in zaal Het Welzijn.

JeugdOrkest Hemiksem
JOH! is een orkest voor jonge, maar ook iets oudere muzi-
kanten met minder muzikale ervaring. Ze spelen moderne 
muziek en doen naast de wekelijkse repetities ook heel 
wat andere activiteiten zoals een jaarlijkse 4-daagse in de 
paasvakantie en een  grote spaghettislag. Het is mogelijk 
om les van de muziekacademie via de Alternatieve Leer-
context te volgen binnen het jeugdorkest. Meer info via de 
academie of op alc@harmoniehemiksem.be.

Interesse? Alle blazers en percussionisten zijn welkom en dat 
al vanaf het tweede jaar instrument. 
Repetities: Vrijdag van 18.45 tot 20 uur in zaal Het Welzijn.

PeeStoemp
PeeStoemp is een mix van slagwerkers en andere muzikan-
ten die hun hart verloren hebben aan percussie. De dirigent, 
Brecht Claesen, zorgt altijd voor een gevarieerd programma 
dat door muzikanten gesmaakt wordt, zowel op vlak van 
muziekkeuze als moeilijkheidsgraad. Naast eigen concer-
ten in de gemeente wordt er ook her en der opgetreden.

Interesse? Hier speelt muzikale achtergrond geen rol.
Repetities: Maandag van 20 tot 22 uur in zaal Het Welzijn.
Kriebelt het om mee te spelen? 

Als je graag wil meespelen met één van de groepen, geef 
gerust een seintje via info@harmoniehemiksem.be. Kom 
eens langs op één van de repetities. Iedereen is welkom.

      www.harmoniehemiksem.be

Eerstvolgende concerten* 
• 6/05, 7/05 en 8/05/2022: Muziekfeesten– zaal Het Welzijn
• 18/11 en 19/11/2022: In Harmony – Depot Deluxe
*Door de COVID-19 pandemie zijn wijzigingen in de agenda mogelijk.
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DANSKAMP 
Tijdens het danskamp kwamen verschillende dansstijlen, bewe-
gingsoefeningen en heuse choreografieën aan bod. Op woens-
dagnamiddag kregen de dansspieren wat rust en was er voor de 
afwisseling een knutselactiviteit voorzien. Iedereen ging op het 
einde van de week naar huis met een rugzak vol hippe dansmo-
ves.

KERSTDORP HEEMMUSEUM
Ook dit jaar pakte heemmuseum Heymissen weer uit met een 
heus miniatuurkerstdorp. Het grootste kerstdorp van de Rupel-
streek werd gesmaakt door vele sympathisanten. Corona zorgde 
er helaas voor dat de expo vervoegd werd stopgezet. 

STUDEREN IN DE ABDIJ
Studenten die hun examens in alle rust en stilte wilden voorbe-
reiden konden ook dit jaar in de Sint-Bernardusabdij terecht. De 
raadzaal werd voor de gelegenheid als studieplek ingericht. We 
duimen mee voor goede resultaten van alle studenten. 

PLEZIER IN ‘T MERELHOFKE
De kinderen en begeleiders van het  BKO ‘t Merelhofke hebben 
er weer een spetterende kerstvakantie opzitten. Er werd volop 
geknutseld en gespeeld. Zo vloog de vakantie snel voorbij. 

TERUGBLIK 
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AFVALOPHALING FEBRUARI

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 volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.
be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.

De openingsuren van het recyclagepark kan je terug- 
vinden op pagina 2.

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

N

Z
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BESCHERM JE  
WATERMETER
De winter is in het land: tijd voor mutsen, sjaals 
en handschoenen. Maar denk ook even aan je wa-
termeter.

Water zet uit als het bevriest. Bij watermeters en 
waterleidingen kunnen dan ook scheurtjes in de 
leidingen ontstaan. Gevolg: lekken in de waterlei-
ding met eventueel waterschade.
 
    Enkele tips:                                                                                           
• Scherm de leidingen af van de tocht van ramen, 
deuren of kelderluiken.
• Breng beschermende isolatie aan tussen de bui-
tenmuur en de waterleiding.
• Breng bij extreme koude isolatie aan rond de 
leidingen zelf.
• Draai, vòòr je de woning voor een langere pe-
riode verlaat, de hoofdkraan dicht. Laat de bin-
nenleidingen leeglopen. Stilstaand water bevriest 
immers sneller.
• Bij een langere koudeperiode is isoleren alleen 
niet voldoende.  Zorg dan voor voldoende verwar-
ming.               
 
    Is je leiding toch bevroren ? 
• Is de waterleiding niet gescheurd, probeer ze 
dan geleidelijk te ontdooien. (bv. met een haar-
droger).   Te hevige opwarming kan de leiding 
doen barsten.
• Stel je een leidingbreuk vast, sluit onmiddellijk 
de hoofdkraan af en raadpleeg een loodgieter 
voor de herstelling. 
Bevindt het lek zich op het gedeelte van de Pid-
pa-leiding, of is de watermeter zelf stukgevroren, 
contacteer Pidpa dan op 0800 90 300.

GFT, restafval en PMD
Maandag 7 februari
Maandag 21 februari

Papier & karton
Vrijdag 4 februari

Snoeiafval zone zuid
Maandag 21 februari 
t.e.m. 25 februari

Snoeiafval zone noord
Maandag 28 februari 
t.e.m. 4 maart

Opgelet! Het snoeiafval 
moet steeds op maan-
dagochtend 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 na-
dat de gemeentediensten passeerden zal bijgevolg blij-
ven liggen.

Textiel
Woensdag 2 februari

KGA
Zaterdag 5 februari van 8.30 tot 15 uur

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 za-
terdag. 
Opgelet! KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde 
dag aangeboden worden aan het recyclagepark! 

Grofvuil op afroep
Vrijdag 25 februari

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
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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 2022 .

Sint-Niklaaskerk

Verzameling WDB

Elk jaar nemen er ongeveer 1 op 5 volwassen Belgen deel 
aan dit initiatief Ga jij de uitdaging aan om in februari 
een maand lang geen alcohol te drinken? Zo ervaar je 
wat een maand zonder met je doet. Het is niet zozeer een 
kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij.

Een glas wijn bij het eten, een pintje na het sporten: voor 
velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine. Toch 
weten we dat het drinken van alcohol nogal wat risico’s 
met zich meebrengt. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel 
fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid 
en op je gedrag. Reden te meer om in februari je cocktail, 
biertje of digestief even te laten staan of te vervangen 
door een alcoholvrije versie. Het maakt niet uit of 
je nu voor de eerste keer meedoet, of al vaker een 
maand alcoholvrij door het leven ging. 

Voordelen
Zelfs wie ‘met mate’ drinkt, kan voordelen 
ervaren van een maandje alcoholvrij. 
Moeilijk te geloven? 9 op de 10 deelne-
mers zeggen dat ze minstens één van 
onderstaande deze voordelen ervaren: 
• Meer energie
• Een betere nachtrust
• Een gezonder gewicht
• Een stralende huid
• Geen kater, dus meer tijd
• Spaart geld uit

Doe het samen
Een maand lang aan de verleiding weerstaan is een 
hele klus. Met steun van je familie, vrienden of colle-
ga’s lukt dat veel beter. Vertel daarom iedereen over de 
uitdaging. Daag hen uit om mee te doen, moedig elkaar 
aan en hou samen vol. 

Je kan ook met je bedrijf, je sportclub, je vriendengroep… 
als team deelnemen. Zo bewijs je samen dat je geen al-
cohol nodig hebt om plezier te maken. En een lekker 

alcoholvrij alternatief bereiden is leuker als iedereen 
ervan drinkt! Je zal zien, samen gaat het stukken 
gemakkelijker.

Bezorgd over je alcoholgebruik?
Deelnemen aan ‘Tournée Minérale’ is geen 

oplossing voor wie problemen ervaart 
met zijn of haar alcoholgebruik. Ben 

je bezorgd over je alcoholgebruik of 
dat van iemand rondom jou? Bij De 
DrugLijn kan je terecht voor een eer-
ste advies op maat. Anoniem, zonder 
taboe en zonder oordeel. Wil je aan 
de slag met je gebruik? 

Neem een kijkje op 
www.alcoholhulp.be voor online 

zelfhulp en begeleiding.

Tournée Minérale

Zeg jij in februari ‘nee’ tegen alcohol?


