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INHOUD

November is niet alleen de maand waarin de herfst haar 
volle intrede doet maar tevens de maand waarin we op 
vele manieren de doden herdenken. Dit gebeurt tradi-
tioneel op 1 en 2 november maar ook op 11 november 
wanneer we de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog 
herdenken. We nodigen alle inwoners uit om deze her-
denking mee te maken. Verder in dit nummer lees je er 
meer info over. 

De middenstandsraad organiseert net als vorig jaar in samen-
werking met het gemeentebestuur een eindejaarsactie. Op deze 
manier wil het gemeentebestuur het winkelen in onze gemeen-
te promoten. Onze lokale handelaars verdienen deze steun. 

Hemiksem is een aantrekkelijke gemeente. Op dinsdagavond 
11 oktober ontvingen we de nieuwe inwoners die zich tussen 1 
september 2015 en 1 september 2016 in onze gemeente kwa-
men vestigen. Momenteel wonen er 11 246 inwoners in onze 
mooie, aangename gemeente. 

Deze periode werkt het schepencollege en het management-
team aan de begroting voor de volgende jaren. Dit is een groot 
en belangrijk werk. Het gaat niet enkel over in- en uitgaven 
maar ook over de realisatie van concrete projecten. Besturen is 
(dikwijls ver) vooruit kijken, niet enkel plannen maken maar ze 
ook uitvoeren.

De algemene visie die we 4 jaar geleden hebben uitgewerkt 
blijft de leidraad voor onze beslissingen. Zo werken we verder 
aan onze gemeente van morgen. 
 
 

Colofon
Dit is een publicatie van het gemeentebestuur Hemiksem. Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be

V.U.: Gemeentebestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar: www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Prikbord

Verstreken grafconcessies  
begraafplaats 

Elk jaar verstrijken er verschillende grafconcessies 
op de gemeentelijke begraafplaats. Nabestaanden 
hebben echter steeds de mogelijkheid de conces-
sie te verlengen. 

Aan deze graven plaatst de gemeente gedurende 
minimaal een jaar een bordje met de boodschap 
dat de concessie van het graf dreigt te verstrijken. 
De volledige lijst hangt bovendien ook uit in het 
kastje aan de ingang van de begraafplaats. Zo 
heeft iedereen ruim de tijd om het graf te behou-
den door het vernieuwen van de concessie of om 
de familie te verwittigen dat het graf verwijderd 
zal worden. 

Wanneer de nabestaanden geen keuze doorgeven 
wordt het graf, na beslissing door de gemeente-
raad, verwijderd. 

Meer info via 03 288 26 70 of 
johnny.claes@hemiksem.be

Onthaalouders en -grootouders in 
de bib 

De bibliotheek organiseert een infosessie voor 
onthaalouders en -grootouders omtrent haar col-
lectie (voorlees)materiaal voor jonge kinderen. 
 
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
8 november 19.30 u.  

Info & inschrijvingen: 
bibliotheekbalie@ivebic.be 
03 288 27 40 
cultuur@ivebic.be 

Wijziging avonddienst

Vanaf dinsdag 3 januari 2017 kan je op de tech-
nische en financiële dienst van de gemeente op 
dinsdagavond enkel terecht wanneer je op voor-
hand een afspraak vastlegde. 

Andere diensten, waaronder burgerzaken, zijn op 
dinsdag tijdens de avonddienst tussen 18.00 u. en 
19.30 u. doorlopend toegankelijk. Voor de financi-
ele en technische dienst van de gemeente maak 
je in 2017 een afspraak. 

Door het almaar toegenomen gebruik van digitale 
communicatiemiddelen loopt het bezoek tijdens 
de avonddienst op dinsdag op deze twee diensten 
stelselmatig terug. Om toch de dienstverlening 
niet verder af te bouwen houden we op deze ma-
nier de mogelijkheid om op dinsdagavond beide 
diensten te bezoeken wel beschikbaar. 

Sociale dienst OCMW verhuist
De sociale dienst van het OCMW Hemiksem  
verhuist binnenkort naar het Administratief  
Centrum van de gemeente. Deze wijziging kadert 
in de inkanteling van OCMW en gemeente. Die  
beweging zullen alle Vlaamse OCMW’s en  
gemeenten maken tegen het jaar 2019. 

In Hemiksem wordt al een tijdje naar dit scenario 
toegewerkt. De eerstvolgende stap in dit proces 
is het verhuizen van de sociale dienst van het 
OCMW van de Bouwerijstraat naar het Adminis-
tratief Centrum. Vanaf 1 december 2016 kan je de 
medewerkers vinden in de kantoren rechts van 
het onthaal. Ook de telefoonnummers verande-
ren op deze nieuwe locatie. Vanaf 1 december 
kan je hen bereiken op volgende nummers:

03 288 26 80  Frits Pierlé (secretaris)
03 288 26 81  Sofie Van den Heuvel 
           (maatschappelijk werkster)
03 288 26 82  Sarah Schevenhals 
                       (maatschappelijk werkster)
03 288 26 84  Kristien Van Kerckhoven 
                       (maatschappelijk werkster)
03 288 26 85  Mieke Van Doorselaer 
                       (maatschappelijk werkster) en  
                       Leentje De Maeyer 
                       (deskundige kwaliteitszorg en  
                       kinderarmoede)
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Dodenherdenking dinsdag 11 november
Elk jaar gaat op 11 november een herdenkingsviering 
door in de Sint-Niklaaskerk aan de Gemeenteplaats. 
Het is de start van een hele voormiddag waarin we in 
Hemiksem de slachtoffers, gesneuvelden en gevange-
nen van beide wereldoorlogen herdenken. 

Na deze speciale misviering houden we halt aan het mo-
nument voor de gesneuvelden op de Gemeenteplaats. Daar 
eren we de oorlogsslachtoffers in de aanwezigheid van af-
vaardigingen van onder meer de 3 Hemiksemse scholen, het 
college van burgemeester en schepenen, bestuursleden van 
de Confederatie der Vaderlandslievende Groeperingen van 
Hemiksem, de vaandeldragers, brandweer, politie en Rode 
Kruis. Ook een aantal muzikanten zijn aanwezig om de cere-
monie muzikaal op te luisteren. 

In optocht gaat het dan richting de gemeentelijke begraaf-
plaats aan de Kerkstraat. Daar wordt onder meer de vlam 

ontstoken, is er met ‘the Last Post’ tijd voor beklijvende mu-
ziek waarna de plechtigheden worden afgesloten met een 
bloemenhulde door een afvaardiging van de Hemiksemse 
schoolkinderen. 

Programma: 
10.30 u.  
Vredesviering opgedragen in Sint-Niklaaskerk

11.00 u.  
Plechtigheid aan monument der gesneuvelden op 
Gemeenteplaats

11.20 u.  
Optocht naar kerkhof via Gemeenteplaats en Kerkstraat

11.30 u. 
Plechtigheid aan gedenkteken op kerkhof

Streekbierendegustatie Toerisme Rupelstreek
Na het overweldigend succes van onze eerste editie, kan 
een tweede editie van een streekbieren degustatieavond in 
de Rupelstreek niet uitblijven. Op het menu staan nieuwe 
streekbieren, dus ook de deelnemers van vorig jaar zullen 
dit jaar weer aan hun trekken komen. 

Bovendien zijn er dit jaar liefst 8 degustaties voorzien ipv 
5 in 2015. Het concept werd hierdoor lichtjes aangepast, 
waardoor alle 8 bieren gelijkwaardig in de kijker geplaatst 
kunnen worden. 

De deelnemende brouwers zijn: Brouwerij De Klem, Verhuis-
brouwerij, Het Ganzenhof, Brouwerij Varenbroek, De Leste, 
Klinkaert, Het Anker en Belgica bier. Ook Frui vita uit Hemik-
sem zal weer van de partij zijn. 

Praktisch
Tijdstip: 25 november 2016 - 19.30 u. – 22.15 u. 
Locatie: BernArt, Tolhuisstraat 70 te Schelle 
Inkom : 12 euro (incl. 8 degustaties)
Vanaf 22.15 u. gratis inkom (zonder degustatie)
Inschrijven noodzakelijk via 
info@toerismerupelstreek.be 

Schrijf je in via info@toerismerupelstreek.be! Vooraf in-
schrijven is noodzakelijk en kan tot 20 november of tot we 
de maximale capaciteit  bereikt hebben.
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Zie ginds komt de stoomboot… 
Zaterdag 19 november verwachten we 
de Sint in Hemiksem. Hij liet ons weten 
dat hij rond 14 uur met zijn boot uit 
Spanje zal arriveren aan Callebeekveer. 

Van daaruit trekt hij met zijn zwarte pieten 
doorheen de gemeente met als eindhalte 
Depot Deluxe. 

Vanaf 16 uur mogen daar alle brave en min-
der brave kindjes een bezoekje brengen aan 
de Sint. Poets alvast je schoenen en leg je 
mooiste kleren klaar! 

Wil je de Sint in zijn koets  
komen begroeten?  

Dan kan je best ergens op volgende  
route klaar staan: 
Callebeekstraat - Antwerpse Steenweg 
Lindelei - Gemeenteplaats - UNO-laan  
Beukenlaan - Acacialaan Parklaan  
Meidoornlaan - Jan Sanderslaan 
Bouwerijstraat - Abdijstraat 
St. Bernardsesteenweg - Nijverheids-
straat - Depot Deluxe

Met vragen kan je steeds  bij  Karolien  van  
de vrijetijdsdienst terecht:  03 288 26 57, 
karolien@hemiksem.be 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 
aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem 
al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op 
en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al 
weer!
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Tussen 17 september en 27 november reist een cartoontentoonstelling over familiaal ge-
weld door de Rupelstreek. In november landt de expositie in Hemiksem! 

De Lokale PolitieZone Rupel, preventiedienst Den 
Oogen Boom, vzw Zijn en verschillende hulpverlenings-
organisaties organiseren samen een reizende tentoon-
stelling, die duidelijk maakt op hoeveel verschillende 
manieren familiaal geweld in onze maatschappij tot 
uiting komt. Bedoeling is het taboe rond familiaal ge-
weld doorbreken en mensen aanzetten om sneller de 
stap naar professionele hulpverlening te zetten.

1.013
Niet alleen vrouwen, maar ook kinderen, mannen en oude-
ren krijgen in België te maken met familiaal geweld. Dat va-
rieert van fysieke agressie tot psychisch, seksueel en finan-
cieel geweld. De politie moest vorig jaar in de Rupelstreek 
1.013 keer tussenkomen voor familiaal geweld. Dan spreken 
we nog niet over het ‘dark number’.

Taboe
Wanneer er geweld wordt gepleegd in het gezin vinden alle 
partijen het heel moeilijk dit ter sprake te brengen. De stap 
naar de hulpverlening zet men pas wanneer het geweld 
reeds een hele tijd aan de gang is. De drempel naar hulpver-
lening is nog steeds hoog.

1712
1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over 
familiaal geweld. Ervaren hulpverleners geven je informa-
tie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. 1712 
is elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur 
bereikbaar. Na 17 uur kan je terecht bij tele-onthaal, via het 
nummer 106. Bellen naar 1712 is gratis en discreet, het 
wordt niet op je telefoonrekening vermeld. Voor wie zijn 
verhaal liever neerschrijft, is 1712 ook per mail bereikbaar, 
en dit via de website www.1712.be. 

Tentoonstelling
De tentoonstelling is opgebouwd met foto’s en cartoons die 
gekozen werden uit twee wedstrijden die vzw Zijn organi-

seerde rond het thema ‘familiaal geweld’. De foto’s werden 
gekozen door een jury onder het voorzitterschap van Lieve 
Blancquaert. De cartoons door cartoonisten Eva Mouton en 
Kim Duchateau.

Praktisch

De tentoonstelling reist nog tot 27 november rond in 
de Rupelstreek: 
- Van 28 oktober tot 9 november in de gemeente Niel 
(tijdens de openingsuren van het gemeentehuis), zaal 
Atrium, Ridder berthoutlaan 1, 2845 Niel 
- Van 10 november tot 27 november in de gemeente 
Hemiksem (tijdens openingsuren van het gemeen-
tehuis), gang 1e verdieping administratief centrum, 
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
Inkom is gratis!

Meer informatie: 
An Pues, preventiewerker Preventiedienst Den Oogen 
Boom, 03 880 18 81, an.pues@boom.be.

Cartoontentoonstelling ‘Geweld(dad)ige 
liefde’ tegen familiaal geweld

Laat het niet gebeuren!

Familiaal geweld

geroep

geslaag

geschreeuw

gevloek
gespot
getreiter
gepest

gedreig

Na 17 uur bel 106 
(Tele-onthaal)

Deze campagne is ontstaan door een samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties, de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle,  
Lokale PolitieZone Rupel en Preventiedienst Den Oogen Boom, en wordt ondersteund door volgende partners:
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Sinds 2015 reserveert de gemeente Hemiksem elke 
maand een Gemeentelijke Administratieve Beloning, 
kortweg GABY, voor een inwoner van Hemiksem! Wie 
zich inzet voor het milieu kan worden genomineerd en 
maakt zo kans op een Hemiksem-bon ter waarde van 
25 euro! 

De afgelopen maanden wonnen opnieuw enkele mensen 
een ‘GABY’ en zij hebben iets gemeen met elkaar…Het zijn 
allen vrijwilligers van het buurtopruimproject. Deze mensen 
houden vrijwillig een straat, wijk of zone van onze gemeen-
te mee proper door regelmatig op pad te gaan. 

Zo verhuisde de prijs onlangs naar de Acacialaan waar Wal-
ter Callebaut, zijn vrouw Gonda en hun dochter zich inzetten 
voor onze gemeente. Zij zijn geëngageerde vrijwilligers die 
wekelijks in de omgeving van de Acacialaan, Beukenlaan en 
Kastanjelaan op pad gaan om er zwerf- en ander vuil op te 
kuisen. Ook in de Parklaan, UNO-laan of op de Gemeente-
plaats passeren ze regelmatig. 

In juni won Danny Blommaert de GABY, ook hij is een van de 
vrijwilligers van het buurtopruimproject en staat in voor de 
Nieuwe Dreef, Merellaan, Lijsterlaan, Berkenlaan, Essenlaan 
en Zinkvallaan. 

Walter, Gonda en Danny worden net als de andere vrijwil-
ligers door de gemeente ondersteund met onder meer de 
speciale gele vuilzakken waarin ze het verzamelde vuil bin-
nen kunnen brengen. 

Proficiat allemaal maar vooral: bedankt! Ken jij ie-
mand die dringend beloond mag worden voor zijn 
of haar inspanningen voor ons milieu? Laat het ons 
dan weten via 03 288 26 63 of sven@hemiksem.be.  

Winnaars GABY 2016

Eindejaarsactie middenstandsraad Hemiksem 
Winkel in Hemiksem en win de auto!
Van 26 november tot 13 januari ontvang je bij meer dan 
50 winkeliers uit Hemiksem per aankoopschijf een kraslot. 
Winnende krasloten zijn onmiddellijk goed voor een prijs. 
Wanneer je echter geen prijs wegkrast, hou je loten dan 
toch bij want je maakt alsnog kans op prachtige prijzen 
tijdens de aanwezigheidstombola. 

In vergelijking met vorig jaar verdubbelden de deelnemen-
de handelaars het aantal prijzen. Je maakt dus 2 keer meer 
kans op een winnend kraslot! 

De aanwezigheidstombola gaat door op zondag 15  
januari in Depot Deluxe. De trekking volgt aansluitend op 
de nieuwjaarsdrink voor de inwoners van Hemiksem. Daar 
wordt om 17.30 u. -in aanwezigheid van een gerechtsdeur-
waarder- onder meer de hoofdprijs, een gloednieuwe auto, 
weggeschonken! 

 
Praktisch
Krasloten: van 26 november tot 13 januari per 
aankoopschijf bij deelnemende handelaars 
(terug te vinden op www.hemiksem.be) 
Trekking tombola: 15 januari 2017 - 17.30 u. 
in Depot Deluxe, aansluitend op nieuwjaarsdrink  
gemeente Hemiksem!
Info: hanneli.ribbers@hemiksem.be of 03 288 26 72
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“Gratis sporten in een toffe sfeer”
Sinds 20 juni kan je dankzij ‘Bootcamp Hemiksem’ elke 
maandag gratis sporten op en rond het sportveld aan 
het gemeentelijk zwembad. In een mum van tijd groei-
de dit opmerkelijke initiatief uit tot een succes. Nu 
komt er op woensdagavond ook een indoor-bootcamp 
in Depot Deluxe. 

Initiatiefnemers Jillsey (26), haar broer Andres (20) en zijn 
vriendin Charlotte (20) startten eind juni met het opvallende 
concept ‘Bootcamp Hemiksem’. Wie zin heeft kan op maan-
dagavond een uur lang gratis komen sporten. Andres zorgt 
elke week voor een verantwoorde opbouw en een gevarieerd 
programma. Jillsey doet de administratie en sport actief mee. 
Charlotte voert promotie via de Facebook-pagina. 

Al snel groeide de groep sporters aan met op een maandag-
avond in volle zomer zelfs 78 deelnemers. “Dat was eigenlijk 
iets te veel van het goede”, vertelt Andres. “De groep is dan 
wat te groot om goed te communiceren of iedereen voldoen-
de te begeleiden. 40 tot 50 mensen is eigenlijk ideaal met 2 
begeleiders.” 

“Nu het stilaan winter wordt gaan we de groep opsplitsen”, 
legt Jillsey uit.. “Op maandag blijft Andres buiten de boot-
camp begeleiden. Vanaf 12 oktober ga ik op woensdag aan 
de slag in de sportzaal achteraan de feestzaal in Depot De-
luxe.”

“Leeftijd speelt geen rol, er komen mensen 
van 20 en van 60 jaar sporten en ook kinde-
ren zijn welkom!”

Start
“We zijn met de bootcamp gestart vanuit het idee dat men-
sen die willen sporten in een vereniging of fitnessclub toch 
steeds eerst een drempel moeten overwinnen. Ook de kost-
prijs ligt vaak hoog. Wij wilden het daarom gratis en vrijblij-
vend houden. Je komt enkel als je zin hebt, het duurt slechts 
een uurtje en dat elke week op hetzelfde moment. Ook het 
buiten sporten wilden we met ons initiatief graag promoten.”

“De eerste weken na de start van Bootcamp Hemiksem 
kregen we vooral een iets oudere groep over de vloer. Via 
mond-tot-mondreclame en promotie via onze Facebook-pa-
gina zijn er gaandeweg echter ook meer en meer jongere 
mensen komen opdagen. Nu is het mooi in balans, ideaal 
want iedereen is welkom”, aldus Andres. 

“Het is echt een leuke groep”, pikt Jillsey in. “Er heerst een 
warme sfeer en iedereen moedigt elkaar aan. De beter ge-
trainde personen lopen soms nog een extra rondje mee om 
de wat minder fitte deelnemers aan te moedigen. Bij ons 
draait het niet om competitie. Iedereen krijgt de kans om op 
eigen tempo en op eigen vermogen aan sport te doen.”

Andres legt uit hoe dat in zijn werk gaat. “Ik herhaal elk uur 
zeker 5 tot 10 keer dat iedereen vrij is hoe hij of zij de oe-
feningen invult. Als ik vraag om bijvoorbeeld 400 meter te 
lopen ben je vrij om pakweg enkel de eerste 100 meter te 
lopen en de rest te stappen. Iedereen bepaalt zo zelf de in-
tensiteit van de oefeningen.” 

Toekomst
Gevraagd naar hun toekomstplannen reageren broer en 
zus meteen gevat. “We zijn nog niet zo lang bezig. De ind-
oor-bootcamp ging net van start en we hopen dat die ook 
zal aanslaan. Op termijn willen we het concept ook in na-
burige gemeenten in gang duwen. We willen zelf graag in 
Hemiksem blijven maar kregen al de vraag vanuit andere 
gemeenten om daar een bootcamp te starten. We hopen dan 
ook anderen warm te kunnen maken om een bootcamp te 
starten in een aantal buurgemeenten. Als we een aantal les-
gevers op kunnen leiden moet dat zeker mogelijk zijn!”

Meer info: 
www.facebook.com/BootcampHemiksem 
Elke maandag tussen 20 en 21 uur aan de sporthal 
Atletiekstraat 1

Tijdens de wintermaanden ook op woensdag van 20 tot 
21 uur in de kleine (sport)zaal van Depot Deluxe, Nijver-
heidsstraat 27. 

Bootcamp Hemiksem brengt mensen samen
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Lerarenconcert Crossover 
woensdag 9 november 2016

Kersthappening 
zaterdag 10 december 2016

Sintconcert 
zaterdag 3 december 2016

Kerstconcert 
woensdag 21 december 2016

Dit schooljaar steken we ons lerarenconcert in een nieuw 
kleedje. De leerkrachten uit de verschillende disciplines 
werken samen om tot een mooie compositie te komen en 
deze voor jullie te brengen.

Op deze avond kan je ook kennismaken met medewerkers 
van 11.11.11. Zij engageren zich vrijblijvend voor een orga-
nisatie die staat voor het geloof in een betere wereld.

Praktisch

Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 
2620 Hemiksem
Tijdstip: 19.00 u.
Toegang: €5(+12j), 3€(-12j), gratis (-6j)

Kom in de stemming voor de feestelijkste maand van het 
jaar op de gezellige kerstmarkt van de gemeente Hemik-
sem. 

Je kan er terecht voor je kerstcadeaus, een drankje en een 
hapje, maar ook voor een heel fijn omkaderd concertje in 
een warme kerstsfeer. De leerlingen van de academie bren-
gen je hun favoriete kerstsongs, maar tonen ook waar zij 
de eerste maanden van het schooljaar aan gewerkt hebben. 

Praktisch

Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 
2620 Hemiksem
Tijdstip: 10.00 u. – 17.00 u. 
Toegang: gratis 

Een concert voor en door de allerjongste muzikanten van de 
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Hemiksem!

De leerlingen Initiatie en de leerlingen Algemene Verbale 
Vorming (AVV) zullen hun uiterste best doen om de Sint en 
Piet die dag te verwennen met zang, muziek en verhalen. 
Deze jonge musici en woordkunstenaartjes hebben zich al-
vast goed voorbereid om hun kunsten op het podium te 
kunnen vertonen.

Praktisch

Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 
2620 Hemiksem
Tijdstip: 10.30 u 
Toegang: gratis 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Academie voor Mu-
ziek en woord een kerstconcert, dat doorgaat in de Sint- Pe-
trus- en Pauluskerk in Schelle. 

Het jeugdkoor en het koor Gaudia Vocale onder leiding 
van Cristel De Meulder, gesteund door instrumenten en en-
sembles van de academie, brengen je op aangename wijze 
dichter bij het naderende kerstfeest. Op deze wijze wenst 
de academie je alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar toe!

Praktisch

Locatie: Sint- Petrus- en Pauluskerk, Fabiolalaan 11, 
2627 Schelle
Tijdstip: 20.00 u.
Toegang: €5 (+12j), €3 (-12j), gratis (-6j)

Bootcamp Hemiksem brengt mensen samen

Voor meer info over deze concerten: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem, 
03 288 27 30 of www.academiehsn.be 
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Sean Cannon, zanger van de iconische Ierse groep The 
Dubliners, vormt al een aantal jaren samen met zijn 
twee zonen James en Robert een trio dat zich The Can-
nons noemt. Beide zonen kregen muziek met de paple-
pel ingegeven en samen met hun vader brengen ze een 
bijzonder aanstekelijke mix van folk en country. 

Sean is inmiddels de zeven kruisjes gepasseerd, maar hij 
denkt er niet aan om te stoppen met muziek. Hij verdiende 
zijn sporen dubbel en dik met The Dubliners (nu The Dublin 
Legends) en die groep werd dan ook een deel van zijn leven. 
Als Sean Cannon niet met The Dublin Legends op tournee is, 
probeert het trio zoveel mogelijk samen te spelen.

Ze geven de voorkeur aan concerten in kleinere, gezellige 

zalen waarin de interactie met het publiek groot en de sfeer 
intens is. Bij hun optreden leiden The Cannons ons door de 
schatkamer van het Keltische folkrepertoire met omwegen 
langs het countrypad. Be ready for a Celtic night out!

Praktisch
Locatie: Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem 
Tickets VVK € 13 / € 11 (-26 j / academie HSN)
Tickets kassa € 15 / € 13 (-26 j / academie HSN)

Info & tickets
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, 
Hemiksem, 03 288 27 40
Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 
Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be                         

Een wakkere woordarme voorstelling van Compagnie 
Gorilla voor de allerkleinsten met achteraf een bele-
vingsmoment. 

Klimmen, klauteren, lopen en hinkelen, trekken en duwen, 
zwaaien, werpen.
Kijken, voelen, horen, proeven, ruiken.
Teder, vitaal, angst, woede, onzeker.
Denken, herkennen, erkennen, begrijpen.
Experimenteren, exploreren, waarnemen, herinneren.
Roepen, dansen, zingen, huilen, bewegen.
Tellen, meten, vergelijken.
Springen, glunderen, juichen.

Ik zit hier!

Over grote en kleine dingen.
Over scherpe kantjes en veilige plekken.
Over mooi en lelijk.
Over dik en dun.
Over zien en niet zien.
Over “ik ben verstopt achter het gordijn en jij moet mij zoeken”
Over zoeken dus en veel vinden.
Over loslaten en toch niet vallen.  Of wel vallen.  En pijn doen.
Kortom: een associatieve beleving en beweging.

  

Spel: Jona den Aantrekker & Johannes Vanbinnebeek 
Belevingsmoment: Dave Nauwelaerts Regie: Willem 
Verheyden. 

Praktisch
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
Toegang: € 9 / € 6 (-18j) - € 2 korting per ticket voor 
leden Gezinsbond                                                                                         

Info & inschrijvingen
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 
117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 
Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Optreden

Ierse legende op het podium met ‘The Cannons”    
vrijdag 16 december 2016 om 20 uur

Ik zit hier! Familievoorstelling (2,5 tot 5 jaar) 
zaterdag 12 november 2016 – 15 uur 

© Rudi Schuerewegen
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Je bent niet alleen gebeten door cultuur maar wil mee 
een verschil kunnen maken? Dan is de cultuurraad jou 
op het lijf geschreven! 

Meerdere keren per jaar komt de cultuurraad bij elkaar om 
samen te participeren in het cultuurbeleid van de gemeen-
ten Hemiksem en Schelle.  Wij zijn dan ook op zoek naar 
sterk geëngageerde mensen die zich ten volle willen inzet-
ten. Iets voor jou ? Kom dan zeker eens kennismaken op onze 
open cultuurraad.

Je kan ook gedurende die dag trouwens volop van cultuur 
genieten.  Het hele gebeuren wordt namelijk muzikaal inge-
kleed door Caitlin & the busdriving company.  Zij zullen met 
een mix van latin, swing en soft blues alvast de juiste toon 
zetten. 

Als afsluiter kan je deelnemen aan een luxueuze broodmaal-
tijd met dessertenbuffet. Gelieve je voor deze maaltijd op 

voorhand in te schrijven.

Praktisch
Locatie: Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem               
Toegang: gratis (excl. maaltijd) 
Maaltijd: € 20 / € 8 (-12j) / gratis (-3j)

Info & inschrijvingen maaltijd
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 
117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 
Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Heb je ook al vele jaren oude juwelen, kralen, broches, 
… liggen die je graag opnieuw zou gebruiken? In deze 
workshop leer je hoe je ze kan verwerken tot nieuwe 
hippe sieraden die jou volledig op het lijf geschreven 
zijn.

Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem                   
Toegang: € 11 / € 9 (inwoners Hemiksem-Schelle)

Info & inschrijvingen
• Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 
117, Hemiksem, 03 288 27 40
• Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 
55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be 

Binnenkort schaft De Lijn waarschijnlijk haar infoboekjes 
af. De bibliotheek organiseert daarom een workshop om-
trent het gebruik van het openbaar vervoer en het opzoe-
ken van informatie langs geautomatiseerde weg. 

Op een duidelijke en ontspannen manier wordt aangeleerd 
hoe je zelf een bus-, tram-, treinreis kunt plannen voor be-
paalde gelegenheden zoals een uitstap. Er wordt stilgestaan 
bij de verschillende soorten tickets, voorwaarden (tijd, leef-
tijd enz.) en prijs. Om dit alles onder de knie te krijgen wor-
den tot slot een aantal oefeningen voorzien.

Praktisch
Waar:  Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Info: in de bib, 03 288 27 40, 
bibliotheekbalie@ivebic.be

Open cultuurraad 
zondag 27 november 2016 - van 10.00 u. tot 14.30 u.

Workshop  
“Vintage juwelen”
woensdag 7 december 2016 
van 19.30 u. tot 22.00 u. 

Workshop openbaar 
vervoer online
maandag 14 en 21 november 2016 
13.30 u
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Scholencross Marc Coppens

Op zaterdag 1 oktober vond de 27ste editie 
van de Memorial Marc Coppens plaats. Alle 
273 atleten, zowel jong als oud, gaven het 
beste van zichzelf en leverden schitterende 
prestaties.

De kleutertjes van de 2de kleuterklas begon-
nen er als eerste aan om 14 uur. 

Ook de ouders, grootouders, nonkels, tantes, 
broers en zussen én uiteraard ook de leer-
krachten lieten zich van hun sportiefste kant 
zien tijdens de jogging! Ze konden kiezen 
tussen 2, 4 of 6 km. Iedereen keerde moe 
maar voldaan weer naar huis.

De resultaten zijn terug te vinden in het 
nieuwsitem over de scholencross op www.
hemiksem.be!

Terugblik

Strapdag

Vrijdag 16 september namen alle Hemik-
semse scholen deel aan de jaarlijkse Strap-
dag. Ook deze editie werd iedereen gevraagd 
om naar school te stappen of trappen. De 
straten in onze gemeente werden die dag 
dan ook opgevrolijkt door klinkende voet-
stappen en opgewekt belgerinkel.

Deze actie kan een eerste stap zijn om ou-
ders en kinderen te sensibiliseren en om na 
te denken over hun mobiliteitsgedrag. Is de 
wagen wel steeds het ‘juiste’ vervoersmid-
del? 

Het initiatief toont op een leuke wijze aan 
dat te voet of met de fiets naar school gaan 
bijdraagt tot een betere mobiliteit en ver-
keersveiligheid.
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Hoppas
Van 5 tot 25 september konden de leerlin-
gen van de 2e en 3e  kleuterklas en het 1e 
leerjaar een keertje kennis maken met de 
verschillende sportclubs in Hemiksem aan 
de hand van de Hoppas van de vrijetijds-
dienst.

SJB, WIK, FC Hemiksem, FC Oxford en  
Hellvoc ontvingen alle deelnemers met 
open armen en toonden hun club van de 
beste kant. 

Onze kleine deelnemers konden op die ma-
nier proeven van verschillende werkingen 
en zich eventueel aansluiten bij één van de 
sportclubs!

Hemiksem ontvangt 
verkeersveilig SAVE-label

Vrijdagavond 30 september ontving de ge-
meente Hemiksem als derde gemeente uit 
de provincie Antwerpen het zogenaamde 
SAVE-label. 

Vertegenwoordigers van lotgenotenorga-
nisatie Ouders van Verongelukte Kinderen 
(OVK) overhandigden het label in het bijzijn 
van Gwen Merckx, korpschef van de Politie-
zone Rupel, aan een vertegenwoordiging 
van het schepencollege. 

OVK zet zich in om het aantal (dodelijke) 
verkeersongevallen bij kinderen en jonge-
ren drastisch te doen dalen. Om dit te verwe-
zenlijken betrekt OVK steden en gemeenten 
bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. 
Daarvoor werd in 2011 het ‘SAVE-charter 
Steden & Gemeenten’ ontwikkeld, om ste-
den en gemeenten aan te sporen een beter 
en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. 

Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellin-
gen die een grotere veiligheid beogen voor 
elke weggebruiker en voor jongeren en kin-
deren in het bijzonder.
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Afvalophaling november-december
Restafval & GFT & PMD

woensdag 9 november
woensdag 23 november
woensdag 7 december
woensdag 21 december

Papier & karton

vrijdag 18 november
vrijdag 16 december

Snoeiafval (zie kaart)

21 tot 25 november: zone zuid
28 november tot 2 december: zone noord
5 tot 9 december: zone west

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

KGA – gewijzigde ophaling in 2016*

vrijdag 4 november van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 3 december van 08.30 u. tot 15.00 u. 

Vanaf 2016 gebeurt de ophaling van het klein ge-
vaarlijk afval (KGA) anders dan voorheen. Er is slechts 
één ophaalpunt aan het containerpark (G. Gilliotstraat 
50) waar het KGA gedurende één dag per maand aan-
geboden kan worden. De ophaling zal vanaf nu dus 
maandelijks gebeuren, afwisselend op een vrijdag en 
een zaterdag. 

Sluitingsdagen

Meer info: De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.
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Opgelet KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde dagen aan-
geboden worden aan het containerpark! Wie vragen heeft over afval 
kan steeds terecht op de milieudienst van de gemeente op het num-
mer 03 288 26 63 of via het e-mailadres sven@hemiksem.be.

AC
- dinsdag 1 november
- woensdag 2 november
- vrijdag 11 november
- maandag 26 december 

Magazijn
- dinsdag 1 november
- woensdag 2 november
- vrijdag 11 november
- maandag 26 december 

Containerpark
- dinsdag 1 november
- vrijdag 11 november
- zaterdag 24 december vanaf 12 uur
- zaterdag 31 december vanaf 12 uur

Bibliotheek
- dinsdag 1 november
- woensdag 2 november
- vrijdag 11 november
- zaterdag 24 december 
- maandag 26 december 
- zaterdag 31 december (t.e.m. 2 janu-

ari)

Zwembad
- dinsdag 1 november
- woensdag 2 november
- vrijdag 11 november
- maandag 26 december t.e.m. 8 januari

BKO ‘t Merelhofke
- maandag 31 oktober
- dinsdag 1 november
- vrijdag 11 november
- van maandag 26 december t.e.m. 
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Contact

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Openingsuren: 
maandag:  09.00 u. - 12.00 u. 
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u.   14.00 u. - 16.00 u. 
  18.00 u. - 19.30 u. 
woensdag:  09.00 u. - 12.00 u.   14.00 u. - 16.00 u.
donderdag  09.00 u. - 12.00 u.
vrijdag:   09.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be 

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 
2620 Hemiksem 
Openingsuren: 
maandag – donderdag: 12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag:    08.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

OCMW
Bouwerijstraat 50
2620 Hemiksem

Contact: 
03 871 91 00
info@ocmwhemiksem.be 

Overige diensten

Buitenschoolse Kinderopvang ’t Merelhofke  
 03 288 26 21  (coördinator)   -  03 288 27 61
Bibliotheek      
03 288 27 40
Containerpark      
03 350 08 14
School Het Klaverbos    kleuterafdeling De Boskabouter  
03 887 43 71            03 887 69 35
School De Regenboog     
03 887 43 83
Academie voor Muziek en Woord    
03 288 27 30

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 

Lucky Luke, de stripheld die sneller schiet dan zijn schaduw, 
wordt dit jaar 70 jaar. De bib viert mee en organiseert een 
tekenwedstrijd voor jong en oud. 
 
Teken en kleur jouw eigen versie van Lucky Luke en maak 
kans op strips van deze cowboy. Dien je tekening en inge-
vuld wedstrijdformulier in tussen 24 oktober en 13 november 
2016. De wedstrijdformulieren vind je aan de balie van de 
bibliotheek. 

 
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
24 oktober t.e.m. 13 november 2016 

Tijdens dit begeleid bezoek krijgen belangstellende senio-
ren informatie over het uitgebreide aanbod van de biblio-
theekmaterialen. 

Gezien de dienstverlening in de samenleving, ook op maat-
schappelijk vlak, meer en meer digitaal wordt, zal er ook een 
inzicht gegeven worden in de middelen die de bibliotheek 
hiervoor ter beschikking stelt. Het gaat hier over laagdrem-
pelige computercursussen, tablets, de internethoek en over 
het digitale aanbod zoals het tijdschriften- en krantenar-
chief, het archief van de Gazet van Antwerpen en de Winkler 
Prins online.  

Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
15 november 2016 13.00 u. 
Toegang is gratis 

Tekenwedstrijd 
Lucky Luke 

Senioren in de bib

    

Week van de Smaak: 
Kom proeven in de bib

Het thema van de week van de Smaak is dit jaar De Smaak 
van Toen. Gewoontegetrouw verwent de bib haar bezoekers 
graag met een proeverij. Deze gaat door op woensdag 16 
november 2016. 

Vanaf 14 uur kan je allerlei literair geïnspireerde hapjes 
degusteren die je in gedachten meenemen naar de tijd van 
toen. Kom zeker tijdig langs want op is op! 

Voor de kinderen organiseren we tot 16u30 een knutsel-
wedstrijd. De winnaar trakteren we op een kleine verras-
sing. 

Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
Woensdag 16 november 2016 14.00 u. – 16.30 u.  
Toegang is gratis 

Info (en inschrijvingen): in de bib, 
03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
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Op donderdag 22 september vierden we de huwelijksjubilarissen 2016 op het Administratief Centrum. De 30 
aanwezige koppels namen plaats aan de feesttafels. Na een gezellige middag keerden ze met een welverdiend 
presentje opnieuw naar huis. Proficiat allemaal!

Huwelijksjubilarissen 2016

Weet jij waar deze foto werd genomen? Stuur dan voor 25 november je antwoord door aan hilde@hemiksem.be 
of per brief t.a.v. ‘Hallo Hemiksem’ Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 

Uit alle juiste inzendingen trekken we één winnaar die in de volgende editie van Hallo Hemiksem wordt gepubliceerd én een  
Hemiksem-bon t.w.v. 25 euro ontvangt. 

Winnaar van de vorige fotowedstrijd werd 
Bertina Abs. Zij herkende het voormalige 
Gemeentehuis aan de Gemeenteplaats. 

Proficiat!

... en win een Hemiksembon van 25 euro!

Herken Hemiksem...

Weet jij waar deze foto  
werd genomen?


