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Nagenieten van leuke zomer
Onze sportkampioenen
Autoluwe zondag
Start & Run
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VOORWOORD

September - oktober 2017

INHOUD

Beste Hemiksemnaar,
Helemaal Hemiksem, dat zal de nieuwe slogan van onze gemeente worden. Van de deelnemende inwoners aan de enquête koos de meerderheid voor deze slogan. We maken nu
verder werk van een gepast logo. Samen met het logo is de
slogan één van de onderdelen van de moderne, uniforme
huisstijl waarmee de gemeente haar identiteit naar de buitenwereld toe wil onderstrepen.
De gemeente Hemiksem is vooral bekend omwille van ons rijk
verenigingsleven, onze uitstekende ligging en onze toeristische
troeven met het Callebeekveer, de waterbus en onze Sint-Bernardusabdij, bijkomend mogen we onze industriële geschiedenis
zeker niet vergeten!
Hemiksem profileert zich hoe langer hoe meer als een aangename gemeente om te wonen, te werken en te verblijven. Het
stijgend aantal jonge gezinnen is hier een tastbaar bewijs van.
Hemiksem wil zich dan ook als een gastvrije, moderne en actieve
gemeente tonen. In woord en daad, maar ook in beeld.
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Cultuur

We hebben getracht om in het logo een aantal typische kenmerken van onze gemeente te verwerken. Het logo wordt pas echt
een handelsmerk als het ook de hoofden en de harten van haar
inwoners verovert. Net dat is precies wat we beogen: ‘Helemaal
Hemiksem ’ is wat elke inwoner bedoelt als hij of zij zegt waarom
het zo aangenaam toeven is in onze gemeente.
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Waterbus
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Terugblik

De voorbije jaren hebben we enorme stappen gezet om op een
moderne en aangename manier de communicatie met onze inwoners te verbeteren. Denken we maar aan dit nieuwe gemeentemagazine Hallo Hemiksem, onze vernieuwde website, ons
uniek meldingssysteem, onze aanwezigheid op de sociale media
via Facebook, Twitter en Instagram. Binnenkort valt er ook nog
een splinternieuwe infogids in jullie brievenbus. Volgend jaar
mikken we overigens op een app van de gemeente.

14

Ophaling afval / Sportel

15

Griffelrock / Contact

16

Kalender / Herken Hemiksem

Het logo is bijna klaar. In Hemiksem doen we dit zonder dure studiebureaus in te schakelen. Samen met de bevolking en met een
aantal creatieve ambtenaren trekken we onze plan. Wat we zelf
doen, doen we immers beter. Niemand kan beter aanvoelen wat
er in een gemeente leeft dan de inwoners en de ambtenaren zelf.
De gemeenteraadsleden krijgen in het najaar van 2017 de primeur van het logo.

Je merkt het, Hemiksem gaat mee met zijn tijd: Helemaal Hemiksem.

Uw burgemeester
Luc Bouckaert

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
Zonder is gezonder – hoe en waarom pesticidenvrij tuinieren

Tentoonstelling maquettes zuidvleugel abdij

De milieuraad nodigt je uit op deze Open Milieuraad met als thema het gebruik van pesticiden.

Zoals je in de editie van maart-april 2017 van Hallo Hemiksem reeds kon lezen zal de Sint-Bernardusabdij en haar onmiddellijke omgeving de komende jaren heel wat veranderingen ondergaan.
De gemeente en vzw Kempens Landschap kunnen
sinds begin dit jaar samen werk maken van de verdere invulling van de abdij en haar omgeving.

Wil je -net zoals de openbare diensten- in jouw
tuin en op jouw voetpad het onkruid beheersen
“zonder het spuiten van schadelijke pesticiden”?
Hoe begin je daar dan aan? Met hak en mes? Met
een vlammenwerper? Met pekel en azijn? Of zijn
er nog andere manieren?
Op 25 september helpt Dan Slootmaekers van
de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) je verder
op pad. Hij geeft een uiteenzetting over pesticiden-vermindering en weegt de mogelijkheden tegen elkaar af. Iedereen welkom in de raadzaal van
het gemeentehuis, start 19.30 u, duur: ongeveer
1 uur.

Verhalenparade in de bib
Het begin van het schooljaar is in de bib tevens het
begin van een nieuw voorleesjaar. De bib geeft kleuters zo de kans om op een fijne manier kennis te
maken met boeken. Voorlezen stimuleert de fantasie en het taalgevoel en is daarom van groot belang
voor de ontwikkeling van kinderen.

De (leegstaande) zuidvleugel kwam daarbij logischerwijs meteen in het vizier. Met maar liefst
3500 m² aan ruimte zijn de mogelijkheden dan
ook groot. Naast een architectenbureau gingen
ook heel wat studenten architectuur meteen aan
de slag. De studenten maakten als opdracht een
maquette van hoe de zuidvleugel er volgens hen
binnen een aantal jaar uit zou kunnen zien.
Na het bekijken en beoordelen van de maquettes
groeide het idee om de architecturale ideeën van
de studenten ook te delen met het grote publiek.
Daarom krijg je op zondag 10 september tijdens
de Open Monumentendag de kans om de maquettes te bekijken. Die dag zijn immers zowel het
heemmuseum als het Tegelmuseum geopend. De
maquettes zal je in de gang van het museum of op
het binnenplein kunnen komen bewonderen.

De bib nodigt graag kindjes tussen 3 en 7 jaar uit
om te komen luisteren naar de verhalen van onze
voorlezers Chris, Inge en Frans. Om beurten nemen
zij onze jongste lezertjes mee in de nieuwe wereld
van het prentenboek. Na het voorlezen is er een gezellig knutselmoment.
Waar? Bib, Heuvelstraat 111-117,Hemiksem
Tijdstip: Woensdagen 13/9, 27/9, 11/10, 25/10
Toegang: gratis (inschrijven is verplicht)
Info: in de bib, 03 288 27 40,
bibliotheekbalie@ivebic.be

Test elektronische sirenes
Op donderdag 5 oktober tussen 11.45 u. en 13.15
u. worden de elektronische sirenes in onze gemeente opnieuw getest.
Op het ogenblik van de test geeft de sirene een
alarmsignaal. De huiltoon wordt na een korte periode herhaald, gevolgd door de gesproken boodschap ‘proefsignaal’. Deze test vindt om de drie
maanden plaats.

Handhavingsweek zwerfvuil &
sluikstort
Van 18 tot 24 september organiseert de gemeente in samenwerking met IGEAN een ‘handhavingsweek’. We kijken dan met verscherpt toezicht
toe op overtreders. Tegelijk willen we met steun
van de ‘Mooimakers’ ook mensen die keurig afval
of hondenpoep in de vuilbakjes deponeren belonen. Vervuilers straffen en wie sorteert belonen,
zo willen we Hemiksem samen met jullie proper
houden. Meer info volgt via onze andere kanalen!
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Gezocht: (nog meer) sportkampioenen
Ieder jaar zetten de vrijetijdsdienst en de sportraad de sportkampioenen van de gemeente in de bloemetjes. Dit jaar zal de kampioenenviering plaatsvinden op vrijdag 24 november in Depot Deluxe.
Tot dusver blijkt 2017 een uitzonderlijk sportjaar
voor de inwoners van Hemiksem. Denk maar aan
de titels van voetbalclub FC Oxford en volleybalclub Hellvoc maar ook aan de medailles van judoka’s Nore Van den bergh en Matthias Casse. Maar
er zijn ongetwijfeld nog meer kampioenen onder
de sportclubs en de meer dan 11.000 inwoners.

Oproep
Ben jij dit jaar alleen of in ploeg kampioen geworden
of denk je iemand te kennen die hiervoor zeker in aanmerking komt? Bezorg dan de naam, naam van de club,
eventuele teamgenoten, e-mailadres en uiteraard de

kampioenstitel aan Ellen.huysmans@hemiksem.be. Je
kan de gegevens doorgeven tot en met 1 november.

Hemiksem in ‘winning mood’
In de editie van mei-juni lieten we jullie al eens kennismaken met de jonge judoka’s Nore Van den bergh
en de broers Matthias en Jeroen Casse. Sindsdien bleef
het echter medailles regenen. Zo won Matthias nog
verschillende medailles tijdens de afgelopen judotornooien. Maar ook in andere disciplines doen onze
Hemiksemse sporters het super. Deze keer stellen we
jullie graag voor aan Elke Godden en Robin Casse.

Elke Godden, Belgisch kampioene 3000 m steeple
Elke Godden werd op 7 mei in Ninove Belgisch kampioene op de 3000 meter steeple. Ze pakte de gouden plak
in stijl met een persoonlijk record van 10.43.06. Elke is 21 jaar en studeerde net af als bachelor bio-ingenieur.
Maar net als in de sport is ze perfectionistisch en dus trekt ze volgend schooljaar naar Leuven omdat ze ook
graag haar masterdiploma wil behalen.
Elke Godden komt uit een sportieve familie. Haar broer
Tom was in de jeugdreeksen vaak aan het feest op de
sprintnummers. Vader Luc was een fervent marathonloper
en ook nu nog trekt hij regelmatig zijn loopschoenen aan.
Moeder Marileen werd sinds ze Luc leerde kennen helemaal meegetrokken in de sportieve geest van het gezin
Godden.
Elke zelf heeft meer aanleg voor de lange afstandsnummers. Ze loopt allerlei afstanden gaande van de ‘halve
fond’ (1500m) tot de fond (5000 tot 10.000 meter). Ook de
steeple (waarbij de lopers over een massieve balk met waterbak moeten geraken) staat op haar programma. “Als het
goed gaat is de steeple de leukste discipline”, bekent Elke.

Zowel voor als na haar knappe overwinning op het BK
ging het wat minder goed voor Elke. “In oktober 2016
kreeg ik af te rekenen met een burn-out en depressie. Het
studeren en trainen volgde elkaar steeds opnieuw op en
elke keer bleef ik maar doorgaan”, lucht ze haar hart. “Na
de examens in februari hadden we een lesvrije week. Ik
keek er enorm naar uit om eens een weekje op adem te
komen maar net die week werd ik ziek. Het bobijntje was
toen helemaal af.”
“Het BK in mei was iets waar ik me op gefocust had” vertelt Elke. “Ik heb op ‘safe’ gelopen maar voelde me die dag
echt goed. Ik volgde dan ook zonder aarzelen de 2 Nederlandse meisjes die mee liepen. Toen ik voelde dat ik wat
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gas terug moest nemen, heb ik hen laten gaan.” Elke hield
zo meer dan een halve minuut over op haar grote concurrente die de zilveren medaille won. “Het BK was mijn beste
wedstrijd van dit jaar en heeft me echt deugd gedaan. Het
leverde me een selectie op voor de Europabeker in het
Finse Vaasa. Daar liep het echter snel mis”, aldus Elke. “De
organisatie zat 20 minuten achter op de planning en besloot daarom beide steeple-wedstrijden samen te voegen.
Op die manier stormde er 37 man naar de eerste balk na
200 meter. Daar was ik het slachtoffer van want ik kwam
ten val en mijn wedstrijd zat er meteen op. Dat was mentaal heel zwaar, ik had er echt naar uitgekeken. Momenteel
ben ik fysiek heel sterk maar sinds Vaasa zijn mijn tijden

op training veel beter dan tijdens de wedstrijden. Ik zal nu
de knop om moeten proberen draaien” aldus Elke. “Mijn
volgende doel is het BK -23 in september. Daar werk ik nu
naar toe.”
Elke zal haar studies verder zetten in Leuven en gaat daarvoor op kot. “Ik heb nog heel wat te regelen. Zo zijn er in
Leuven 2 goede trainers maar ik werk heel graag en goed
samen met mijn huidige trainer. Waar ik in Leuven zal trainen moet ik ook nog verder uitpluizen.” Heel wat veranderingen dus voor Elke de komende tijd. Wij hopen alvast dat
ze mentaal weer snel boordevol vertrouwen zit en wensen
haar enorm veel succes toe bij de komende wedstrijden!

Robin Casse turnt zich met maatje Killian Goffaux
op podium World Games
Robin Casse (18) is de jongste telg van de vier broers Casse. Als acrogym atleet staat hij niet alleen op de turnmat. Samen met Killian Goffaux (16) vormt hij een enorm succesvol duo. Eerder dit jaar wonnen ze reeds goud
op World Cups in Portugal en Puurs. Nu trok het atletische duo naar het Poolse Wroclaw voor de World Games,
de Olympische spelen voor niet-olympische sporten die om de 4 jaar doorgaan. Olympische kampioenen worden op Zaventem opgewacht maar Robin en Killian kregen heel wat minder aandacht.
Robin zit op internaat in Gent en rondde er zijn middelbare studies net succesvol af. Hij zal ook volgend jaar in
Gent blijven om er zowel te trainen als te studeren. “Vast
staat dat het met een topsportstatuut zal zijn zodat ik samen met Killian gebruik kan blijven maken van de goede
trainingsfaciliteiten in Gent”, vertelt Robin. “Alleen over
wat ik precies ga studeren heb ik nog niet echt een keuze
gemaakt.”
Vincent, de oudste broer van Robins deed tot vorig jaar ook
aan acrogym. Matthias en Jeroen, zijn twee andere broers,
zijn talentvolle judoka’s. “Ik heb zelf beide sporten gedaan.
Maar na een tijdje koos ik voor acrogym zodat ik me daar
volledig op toe kon leggen”, aldus Robin. “In Gent trainen
we 2 keer per dag. De afgelopen 2 jaar zat ik er op internaat en na de vakantie ga ik er op kot. Ook mijn kompaan
Killian blijft in Gent dus we kunnen op hetzelfde niveau
blijven trainen. Via het topsportstatuut kan ik een schooljaar opdelen en bijvoorbeeld de helft van de vakken doen
in 1 jaar. Zo blijft de combinatie sport en studies haalbaar.”
“Momenteel staan we samen met een Russisch duo eerst
in de ranking van de wereldbeker”, vertelt Robin. “In september gaat in Portugal de laatste wedstrijd door en daar
gaan we nu volop voor trainen. Als we daar voor de Russen

eindigen winnen we de wereldbeker.” Het zou wat zijn!
Ook in oktober willen de twee acrogymnasten op niveau
zijn. “Dan is er het EK in Polen. In 2018 gaat het WK door
in Antwerpen, dat speelt ook al door onze hoofden”, somt
Robin de volgende grote doelen verder op.
De zegehonger is dus duidelijk nog aanwezig. Logisch ook
want ondanks hun jeugdige leeftijd zal hun carrière in het
beste geval nog maar enkele jaren duren. “De oudste collega’s zijn zo’n 25 jaar oud. Wij gaan als duo zeker door tot
het WK in 2018 maar dan gaan we alles eens herbekijken.
We hebben een goede band en gaan sowieso enkel in deze
samenstelling door. Maar als Killian te ‘zwaar’ wordt kan
het zijn dat we ermee ophouden. Deze sport is ook heel
belastend, dat kan je fysiek geen jaren aan een stuk volhouden. Vandaar dat de meeste niet tot hun 25 doorgaan
met acrogym”, legt Robin uit.
We vroegen ons tot slot nog af of Robin zijn broers eigenlijk vaak ziet door het drukke programma dat ze alle
4 hebben? “Nee, we zien elkaar niet zo vaak, maar ik zou
mijn broers nog wel herkennen als ik ze zie hoor”, geeft de
sympathieke Robin met een knipoog mee.
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Sport

Scholenloop & Jogging Marc Coppens
Traditioneel organiseert het comité Marc Coppens en de Vrijetijdsdienst de laatste week van september de
scholencross Marc Coppens. Dit jaar zal deze plaats vinden op zaterdag 30 september 2017. Smeer je beentjes
maar al in want het belooft weer een spannende en sportieve dag te worden!
Neem jij het graag een keer op tegen je leeftijdsgenoten in
een loopwedstrijd?
Aarzel dan niet en schrijf je zeker in voor de 28ste editie. Je
kan jezelf inschrijven bij je leerkracht voor 22 september of
ter plaatse tot een uur voor de start. Het eerste startschot
wordt gegeven aan de kleutertjes van de 2de kleuterklas
om 14 uur.

Geen scholencross in Hemiksem zonder de jogging want
ook de ouders, grootouders, nonkels, tantes, broers en zussen, leerkrachten… mogen zich van de sportiefste kant laten
zien. Waag je aan de 2, 4 of 6 km, verleg je grenzen en keer
moe maar voldoen naar huis.
Je kan inschrijven via de scholen van Hemiksem, bij de
vrijetijdsdienst of ter plaatse tot een half uur voor het
startschot dat om 16 uur weerklinkt.

Weet je nog niet welke sport jou aanspreekt?
De start van het nieuwe schooljaar betekent voor verschillende sportclubs meteen ook de start van een nieuw
seizoen. Heb je zin om te gaan sporten maar weet je nog niet goed welke sport of club jou aanspreekt? Geen
nood! Van 11 september tot en met 1 oktober kan je bij verschillende sportclubs gaan proeven van hun aanpak,
werking en vooral van de sport.
Kleutertjes van de 2de en 3de kleuterklas en leerlingen van
het 1ste leerjaar ontvangen hiervoor een Hoppas waarmee ze
3 keer bij iedere sportclub kunnen gaan testen. Leerlingen van
de andere studiejaren, kunnen uiteraard ook vrijblijvend een
keertje gaan proberen bij de verschillende sportclubs.
De Hoppas krijg je via jouw leerkracht, ga je niet in Hemiksem
naar school maar wens je toch gebruik te maken van deze
pas? Kom dan even langs de vrijetijdsdienst en haal je pasje
op bij één van de medewerkers! De volgende sportclubs stellen met veel plezier hun jeugdwerking voor: SJB, FC Hemiksem
V, Hellvoc en FC Oxford.

Toon je sportclub @school
Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse én
Hemiksemse scholen!
Op woensdag 13 september 2017 heeft de 6de editie plaats van de actie ‘Toon je sportclub @ school’.
Sport Vlaanderen, SVS, ISB en VSF roepen opnieuw
alle leerlingen op om in de outfit van hun sport(club)
naar school te komen. Wie sport maakt immers meer
mee. Het is dan ook het ideale moment om jongeren
te laten vertellen over hun mooiste sportmoment en
zo ambassadeur te worden voor hun sport op school.
Scholen met de leukste sportfoto’s en sportverhalen
van hun leerlingen maken kans op één van de 25
sportieve prijzenpakketten.
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Sport en kraak de code
deze herfstvakantie!
Dit wordt de spannendste week van je leven! Ontdekken jullie tijdens basket de basketbal met code?
Raakt jullie komeetbal het doel en verdienen jullie
zo het raadsel? Scoren jullie bij trampelino voldoende om een sleutel te verdienen?
De laatste 59 minuten en 59 seconden van de dag
bundelen we alle codes, aanwijzingen en tips om samen de ultieme uitdaging te volbrengen en te ontsnappen!
Van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november
(uitgezonderd woensdag 1 november) kan je in de sporthal
van Hemiksem terecht voor deze spannende dagen.
Alle dagen van 9 tot 16 uur staat er een team van monitoren klaar om je doorheen de uitdagingen te coachen.
Wens je meer informatie of wil je jezelf inschrijven?
Slechts 1 adres: vrijetijdsdiensthemiksem.be
Prijs: 50 euro voor 4 dagen

Start & Run
Dit jaar organiseren we niet één maar twéé start & run sessies! Goed nieuws dus voor wie nog eens mee wil doen
of wie de eerste reeks in het voorjaar zou gemist hebben want dit najaar, vanaf 11 september, start de tweede
lessenreeks.
Gedurende 10 weken werk je in groep aan je conditie om zo
op het einde van de reeks 5km aan één stuk te kunnen lopen. Bovendien zal deze reeks op andere dagen plaats vinden dan de eerste reeks. Op maandag en woensdag telkens
om 20 uur kan je genieten van een begeleide loopsessie en
één keer per week ga je individueel lopen.
Geen reden meer om excuses te verzinnen! Schrijf je in en
zet alvast je loopschoenen klaar! Deze lessenreeks richt
zich op de beginnende loper.

Praktisch
Prijs: 10 euro
Locatie: Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan Schelle
(op maandag)
kleedkamers tennisterreinen, Nieuwe dreef Hemiksem
(op woensdag)
Inschrijven of op zoek naar meer info?
Ga naar www. vrijetijdsdiensthemiksem.be .

Start inschrijvingen zapposdagen herfst en kerst
We zorgen er weer voor dat je jezelf tijdens de komende schoolvakanties niet hoeft te vervelen! Ga je mee
naar de chocoladefabiek? Wil je paardrijden of kom je mee muziek maken in de herfstvakantie? Of heb je
nog een gaatje in je agenda tijdens de kerstvakantie en kom je mee knutselen?
Begin september zal het volledige programmaboekje in de scholen verdeeld worden. Je vindt het dan ook terug op
de website: www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen.
Maandag 2 oktober 2017 om 18 uur gaan de Zappos inschrijvingen van start! Zorg dat je er op tijd bij bent want de
plaatsen zijn beperkt.
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Milieu

Autoluwe zondag
Zondag 17 september

Verken per fiets Hemiksem en Schelle samen met de milieuraden van beide gemeenten!
Waar zijn nog heerlijke en stille plekjes? Hoe behouden
we of ontwikkelen we natuur en een rustige omgeving?
Wat staat er op stapel aan de Schelde en in Schelle? Tijdens een rustige fietstocht krijg je antwoord op je vragen
en tonen we de fijnste kanten van beide buurgemeenten.
In 2016 verkenden 50 deelnemers samen met ons per fiets
de kalme kant van Hemiksem. Dit jaar gaan we voor we 100
deelnemers of meer!
Vertrek en aankomst zijn voorzien aan Cafetaria Scherpen-

Open Monumentendag

Zondag 10 september van 10 tot 18 uur
Niet alleen gebouwen maar ook landschapselementen, zoals rivieren, worden als onroerend erfgoed bestempeld. In het heemmuseum “Ontrent den Hover”
kan je tijdens de Open Monumentendag dan ook een
mooie tentoonstelling bezoeken over de Schelde.
Aansluitend brengt de cultuurraad een fotoreportage van
Johan Morel over de waterlopen die de gemeente Hemiksem begrenzen en uitmonden in de Schelde. De knotwilgen
langs de beken en akkers en de meerpalen naast de Vliet
zorgen vaak voor idyllische foto’s. Johan Morel trotseerde bij
het fotograferen weer en wind. De foto’s tonen dan ook de
prachtige schakeringen van de jaargetijden.
Diezelfde dag kan je tevens een tentoonstelling bezoeken
waarin de Sint-Bernardusabdij centraal staat. Daarin worden tekeningen, gemaakt als liefhebberij en bouwplannen
getoond die architect Jan Van Joenerboey (°1912 - † 2008)
in 1945 maakte in opdracht van het leger. Een deel van de
abdij, namelijk de werkplaats van de geïnterneerde incivieken, geraakte immers beschadigd door een (aangestoken)
brand. Anderzijds zijn er de tekeningen van de heemkundige Johan Morel. Daarbij ligt de focus op de 18de eeuw
toen de abdij grondige bouwkundige ingrepen onderging.

Praktisch
Locatie: Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Toegang: gratis
Info: Cultuurdienst gemeentehuis Schelle,
Fabiolalaan 55,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

stein in Schelle. Na de fietstocht bieden we alle deelnemers
een drankje aan.
De groepen worden begeleid door een gids en vertrekken
tussen 13 en 15 uur. De fietstocht duurt zo’n 2 uur.

TIP

Voor je eigen veiligheid en die van de groep raden wij
het dragen van een fluohesje aan. Zo ben je beter zichtbaar in het verkeer.

Rupske Lauwers
Zondag 10 september zal er tussen 13.00 u. en 18.30 u. verkeershinder zijn door de wielerwedstrijd Rupske Lauwers.
Volgend kaartje geeft het parcours weer waarop de renners
die namiddag hun wedstrijd afleggen. De organisatie voorziet seingevers en er zal ook signalisatie worden geplaatst.
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Bibliotheekweek

van 21 t.e.m. 27 oktober 2017
Onze Bibliotheekweek loopt in 2017 van 21 t.e.m. 27
oktober. Naar jaarlijkse traditie kan elke lener de hele
week gratis dvd’s, cd’s, cd-roms en Wii(U)-games ontlenen. Aansluitend, tijdens de herfstvakantie vanaf 28
oktober t.e.m. 4 november, kan de jeugd deelnemen aan
een tombola waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Verwendag
Op zaterdag 21 oktober organiseren we een heuse verwendag. De bib zal die dag bruisen van leven. Kinderen kunnen kennismaken met de Bee-bot. Laat deze bijzondere
bij woordjes vormen of door een doolhof lopen door haar
zelf te programmeren. Creatievelingen kunnen hun eigen
drukwerk maken met behulp van de mobiele drukinstallatie van Artforum. De plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven is daarom noodzakelijk. In het Digicafé kan iedereen
terecht voor meer informatie over de digitale kranten en
e-readers van de bibliotheek.
Er wordt zaterdag 21 oktober ook een Workshop Mediawijsheid georganiseerd voor (groot)ouders. Vooraf inschrijven
voor deze workshop is noodzakelijk. De kostprijs is 5 euro.

Digitale Week
De Digitale Week 2017 loopt van 20 oktober t.e.m. 5 november. Op Vlaams niveau wordt een publieksactie georganiseerd door Cultuurconnect, LINC vzw en Mediawijs.be.
Het thema voor 2017 is ‘Democratie’. In afwachting van de
verkiezingen in 2018, is er een digitaal platform dat iedereen de mogelijkheid geeft zijn of haar ideeën te delen.
Maak kennis met het concept “twetten”, een samentrekking
van Twitter + wet. Door te twetten, kunnen mensen samen
brainstormen op Twitter over digitale thema’s die de samenleving beïnvloeden. Alle twets worden verzameld op www.
twetstraat.be

Praktisch
Intergemeentelijke bibliotheek IveBiC HemiksemSchelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem - 03 288 27
40 of bij de cultuurdienst: 03 871 98 24, cultuur@
ivebic.be
Wanneer? Zaterdag 21 oktober 2017, tijdens de openingsuren van de bib

Leren programmeren in de bib
In de toekomst zal het niet voldoende zijn om apps te kunnen gebruiken. Eenvoudig programmeren zal ook tot
onze basiskennis moeten behoren. Voor kinderen en jongeren van vandaag is dit zeker belangrijk.
In samenwerking met een aantal vrijwilligers zal er vanaf september een Coderdojo groep opgestart worden in de bibliotheek : Coderdojo IveBiC Bibliotheek Hemiksem-Schelle. De vrijwilligers verbonden aan een Dojo hebben ICT-kennis en zijn
geëngageerd om kinderen en jongeren te coachen. Op de Dojo-locatie kan de jeugd leren programmeren, websites, games
en apps leren maken. Deze leeromgeving situeert zich in de vrijetijdssfeer, de workshops worden gratis gegeven.
Coderdojo is een internationale organisatie die gratis workshops organiseert voor kinderen en jongeren van 7 – 18 jaar. De
workshops zijn NIET bedoeld om te gamen, maar wel om kinderen en jongeren met technische interesse op een speelse
manier een stap verder te helpen. Wie weet kunnen zij later zelf Coderdojocoach worden? Bij voorkeur breng je zelf een PC
mee. De Coderdojo zorgt voor een aantal reserve toestellen.

Praktisch
Waar? Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: zaterdagen 23/9, 21/10, 18/11 en 16/12 van 14 – 17 uur
Prijs: gratis
Inschrijven via: https://www.coderdojobelgium.be/nl
Informatie: in de bib, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be of bij de cultuurdienst, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
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Cursus internetbankieren
Je hebt altijd netjes je papieren van de bank in het oog gehouden.
Maar nu de banken haast alleen nog op een geautomatiseerde manier
werken, wordt dat moeilijk. Wil je toch graag zelf je bankzaken van
thuis uit blijven opvolgen?
In de workshop ‘internetbankieren’ leer je jouw rekeningen beheren en
overschrijvingen uitvoeren via het internet. Dit kan zonder je privé-gegevens vrij te geven. Je hebt geen kaartlezer of bankkaart nodig. Er wordt
gewerkt met fictieve gegevens. Veiligheid komt ruim aan bod. Indien nodig
wordt op vrijdagvoormiddag nog een apart oefenmoment op maat voorzien voor specifieke vragen over de eigen bank.
Je brengt hiervoor je eigen laptop mee (geen tablet of smartphone) of je
gebruikt er één van de bib. De les wordt gegeven door een team van enthousiaste en geduldige vrijwilligers die een opleiding volgden bij Vormingplus Antwerpen.

Praktisch
Waar?: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: di 12/09 van 9u30 tot 12u OF woe 27/09 van 19u tot 21u30
Kostprijs: 2 euro
Info: in de bib, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be of bij de cultuurdienst,03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Cursus “Leren werken met een tablet”
Het gebruik van allerlei opvolgers van de computer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseert
de bib regelmatig cursussen, waarbij vrijwilligers getraind door Vormingplus je vanaf nul door de digitale jungle
leiden.
In het najaar vinden er 2 driedelige cursussen tablet plaats.
De ene cursus is geschikt voor mensen die een tablet hebben die werkt onder Android, de andere cursus is er voor
mensen met een iPad. Het is belangrijk om je voor de juiste
cursus op te geven.
Om praktische redenen worden de deelnemers van beide
cursussen voor de eerste les telkens in 2 groepen verdeeld,
die op een andere datum de eerste les zullen bijwonen. Vereiste voorkennis: een beetje met pc kunnen werken. Belangrijk: cursisten brengen zelf hun tablet onder Android of iPad
mee. Bij niet courante merken is de handleiding ook nuttig.

Praktisch
Waar: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip:
- iPad ma 2/10 of woe 4/10, woe 11/10, woe 18/10 van
19 tot 21u30
- Android di 14/11 of do 16/11, do 23/11, do 30/11 van
9u30 tot 12u
Info:
- in de bib, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- of bij de cultuurdienst, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be

Young meets old: ‘Om en rondom Bach’
Vrijdag 20 oktober 2017

Voor de tweede editie van het fel gesmaakte “Young
meets old-concert” duiken we onder in de wereld van
J.S.Bach.
Leerkrachten en leerlingen van de academie van HemiksemSchelle-Niel spelen op diverse oude en jonge instrumentenstukken van Bach. Ze laten zich bovendien ook inspireren
door muziekstukken en musici die Bach beïnvloedden of die
zelf door zijn meesterschap beïnvloed werden.

Praktisch
Locatie: Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Fabiolalaan 2, Schelle
Tijdstip: 2
 0.00 u.
ToegangVVK: €9/€7 (-26j/lln academie HSN)
Kassa: €11/€9 (-26j/lln academie HSN)
Info & tickets: bibliotheek of cultuurdienst HemiksemSchelle
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Wie is er bang voor Fatima Sultan? (16+)
Ontmoetingsspel voor vrouwen

Sommigen zijn geboren in Afghanistan, anderen hier. Jij bent één van hen. Het is een gelegenheid om elkaar in een
intieme omgeving te ontmoeten en ongecensureerd vragen te stellen, voorbij taboes en gêne. Want hoe beleven
vrouwen in een andere cultuur hun vrouw zijn? We hebben wel een idee, misschien ook een vooroordeel, maar hoe
kijken vrouwen zelf naar hun leven?
In “Wie is er bang voor Fatima Sultan?” ga je als vrouw
het contact en de interactie aan met Afghaanse vrouwen over alle aspecten die het vrouw zijn bepalen. Een
unieke kans om werkelijk een connectie te maken, van
vrouw tot vrouw. Dit geborduurd ontmoetingsspel is
een uitwisseling van verhalen in woorden, geuren en
kleuren. Het spel, geïnitieerd door kunstenares Sara
Dykmans, wordt op dezelfde dag 2 maal georganiseerd
en duurt zo’n 2,5 uur, inclusief pauze. Thee en Afghaanse koek zijn in de prijs inbegrepen.

Streekbierendegustatie
Toerisme Rupelstreek

Praktisch
Datum: zaterdag 28 oktober 2017
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle
Tijdstip: van 10.00 u. tot 12.30 u. of van 14.00 u. tot 16.30 u.
Toegang: € 13 / € 10 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
Info & inschrijvingen:
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117,
Hemiksem, 03 288 27 40 of cultuurdienst, gemeentehuis
Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Proeven van klassieke muziek
‘Muziek beluisteren’ is een groep muziekliefhebbers die geregeld onder leiding van musicoloog Michael Swolfs van klassieke muziek proeft. Zij gaan ook regelmatig samen, grondig
voorbereid en aan een voordelig tarief, naar concerten.
Via IveBiC kan je nu alvast 3 dinsdagen in september proeven
van deze muzikale ontdekkingstocht:

Na het overweldigend succes van de vorige
2 edities, zijn we dit jaar toe aan de 3de editie van een streekbieren degustatieavond in
de Rupelstreek. Welke streekbieren zijn er in
de Rupelstreek? Hoe smaken ze? Wie zijn de
brouwers? Dit alles kom je te weten tijdens
de streekbieren degustatieavond van Toerisme Rupelstreek op 1 december.
In samenwerking met tal van partners en de lokale microbrouwerijen degusteren de deelnemers verschillende streekbieren. Een deskundige
uitleg bij elk streekbiertje is eveneens voorzien.
Ben jij benieuwd naar wat onze brouwers je te
bieden hebben, noteer 1 december dan alvast
in je agenda. Om 19 uur start de degustatie in
het volkshuis van Terhagen. Schrijf je tijdig in
via info@toerismerupelstreek.be. Inschrijven is
noodzakelijk want de plaatsen zijn immers beperkt.
Meer info over dit evenement kan je terugvinden
op www.toerismerupelstreek.be of op de Facebook-pagina Rupelstreek.
Info en inschrijvingen (verplicht)
Toerisme Rupelstreek
Schommelei 1/3, 2850 Boom
03 880 76 25
info@toersimerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be

1. Genieten van muziek, de klok rond: Muziek en tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We ontdekken hoe componisten
de dageraad verklanken en hoe balletten de uren van de dag
uitbeelden met passende muziek. Nocturnes zijn dan weer de
muziek van deemstering en nacht.
2. Componisten op den boerenbuiten: De pastorale symfonie
van Beethoven is alom bekend. Maar waar haalde hij de mosterd
vandaan?
3. Bewegen op de golven van de muziek: Hoe laat muziek je
dansen? Waarom wiegen slaapliedjes? Hoe kunnen noten ronddwarrelen als een hommel? Vanaf nu ken je muzikale slakken én
snelheidsduivels. We nemen een kijkje in de verborgen machinerie van muziekstukken.
Om deel te nemen aan ‘Muziek beluisteren’ heb je geen voorkennis nodig. Welkom op dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur of
dinsdagavond van 19.30 u. tot 21.30 u. (schoolvakanties uitgezonderd) in de Academie Muziek en Woord te Hemiksem.
Meer info op www.academiehsn.be en muziekbeluisteren.blogspot.be

Praktisch
Data: dinsdag 5, 12 en 19 september 2017
Locatie: Academie Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: ‘s namiddags van 14 tot 16 uur of ‘s avonds van 19.30 tot
21.30 uur
Toegang: € 30 voor de reeks van 3 sessies
Info & inschrijvingen:
- Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem,
03 288 27 40
- Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be

12

De waterbus: succesvolle start, tarieven
& afvaartschema
De waterbus miste haar start niet, duizenden passagiers stapten in juli op in Hemiksem, Kruibeke of Antwerpen (Steenplein). Het nieuwe vervoer over de Schelde wil een alternatief aanbieden voor wie vanuit het zuiden
van Antwerpen naar de stad wil, in een latere fase is ook een traject voorzien naar het noorden van Antwerpen.
Vanaf 1 augustus vaart de waterbus met een uitgebreider vaarschema. Drie euro is het basistarief voor een enkele vaart.
Zo’n 30.000 passagiers reserveerden in juli hun plaats voor
een trip op de Schelde via de website www.dewaterbus.be.
Sinds 1 augustus is deze online reservatie vooraf niet meer
nodig. Tickets koop je nu aan boord van de ‘Aqua Diamond’.

We zijn bijzonder blij met zoveel belangstelling en bedanken alle reizigers voor het vertrouwen. De komende jaren
gaan we er alles aan doen om er samen met alle partners
een succesvol filevrij alternatief van te maken!”

Tarieven

Vertrektijden

Als passagier betaal je nu 3 euro voor een enkel ticket. Met
een reductietarief ga je voor 2,5 euro aan boord. Kinderen
tot en met vijf jaar reizen gratis. Met één ticket vaar je tussen
Antwerpen en Hemiksem/Kruibeke, een retourticket komt op
5 euro. Reductietarieven zijn er voor jongeren (6 jaar tot en
met 24 jaar), voor mindervaliden en voor 65-plussers. De waterbus werkte ook een maand- en jaarabonnement en een
10-rittenkaarten uit.

Sinds 1 augustus vaart de waterbus elke dag uit. Van
maandag tot vrijdag vertrekt de eerste afvaart om
06.30 u. in Antwerpen, om 20.30 u. vallen de trossen
van de waterbus een laatste keer over de meerpalen
van het Steenplein (Antwerpen). Op zaterdag is de
waterbus operationeel tussen 08.30 u. en 22.30 u., op
zon- en feestdagen tussen 08.30 u. en 19.30 u.

De tarieven liggen in de lijn van de ticketprijzen van De Lijn
en NMBS, waar passagiers 2 tot 3,2 euro betalen voor een
enkele rit. Op voorhand een plaats reserveren, zoals gebruikelijk was tijdens de gratis vaarten in juli, is niet langer nodig.
Gerbrand Schutten, Aqualiner, uitbater van de waterbus: “Bij
de start van de waterbus kiezen we er bewust voor om de
tickets contant aan boord te verkopen. Voor passagiers die
met vragen zitten over de tarieven of dienstregeling is het
meteen een geschikt moment om hun vragen te beantwoorden. De komende weken volgen de betaling met bankkaart
aan boord, de online tickets en een fysiek verkooppunt in
Antwerpen. Tevens biedt de waterbus straks allerlei ticketcombinaties aan met musea en attracties.

Opgelet want vanaf oktober veranderen deze vaartijden, er wordt dan een tweede waterbus ingezet zodat
er elk half uur een waterbus uitvaart!
Een uitgebreide dienstregeling en meer informatie
vind je op: www.dewaterbus.be!
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Terugblik
Gemeente test wagen op aardgas
De administratieve diensten van de gemeente testen sinds begin
juli een wagen op aardgas. Als de test positief uitdraait zal het wagenpark van de gemeente de komende jaren verder worden vernieuwd met meer wagens die op aardgas rijden. Aardgas of CNG
(compressed natural gas) is een goed alternatief voor diesel- en
benzinewagens. Die brandstoffen geraken immers uitgeput en zijn
bovendien erg vervuilend.

Sportkampen
Deze zomer namen heel wat jongeren uit Hemiksem deel aan verschillende sportkampen. Een danskamp speciaal voor kleutertjes,
volleybalkamp, omnisport, danskamp, verschillende watersportkampen, zelfs een taalsportkamp Engels,… voor ieder was er wel
wat wils. En of het leuk was! Aan sportieve uitdagingen dus geen
gebrek en iedere dag keerden de jonge sportievelingen moe maar
zeer voldaan huiswaarts. Was het maar al opnieuw (zomer)vakantie!
Kan jij ook niet wachten? Kijk dan elders in dit nummer van Hallo
Hemiksem welke activiteiten de vrijetijdsdienst in de herfstvakantie
aanbiedt!

Speelpleinwerking
Ook deze zomer kwamen heel wat kinderen zich uitleven op de
zomerse speelpleinwerking. Er viel elke dag wel weer iets nieuws
te beleven dankzij de speelse creativiteit van de fantastische
monitorenploeg! Er werd dan ook geravot , gespeeld, geknutseld,
gesport en vooral veel gelachen. Opdracht geslaagd dus! We hopen jullie volgend jaar allemaal terug te mogen begroeten op het
speelplein.

Pop-up skateramp
Tijdens de maanden juli en augustus konden fervente en minder
fervente skaters weer gebruik maken van een pop-up miniramp
aan het sportcentrum. Ideaal om tijdens de vakantieperiode nieuwe tricks te leren.
Maar er is meer dan dat! Vanaf oktober wordt er op dezelfde plaats
gewerkt aan een echt permanent skatepark. In dit gloednieuwe
skatepark worden zowel ‘streetskate- elementen’ als een ‘bowl’ ingewerkt in hoogwaardig beton. Voor de invulling en het ontwerp
gingen we te rade bij echte experts namelijk de lokale skaters zelf.
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Afvalophaling september-oktober
Opgelet, vanaf oktober overgang naar winterophaling!
Vanaf de maand oktober schakelt de afvalophaling in Hemiksem opnieuw over op het winterregime. Dit betekent dat zowel
restafval, GFT als PMD tweewekelijks op woensdag worden opgehaald.
In mei 2018 schakelt de ophaling weer over op het zomerregime met een wekelijkse ophaling van restafval en GFT.

Restafval & GFT
(wekelijks)
woensdag 6 september
woensdag 13 september
woensdag 20 september
woensdag 27 september

Papier & karton
vrijdag 15 september
vrijdag 20 oktober

KGA

woensdag 11 oktober
woensdag 25 oktober

vrijdag 1 september
van 12.00 u. tot 15.30 u.

PMD (tweewekelijks)

zaterdag 7 oktober
van 08.30 u. tot 15.00 u.

woensdag 13 september
woensdag 27 september
woensdag 11 oktober
woensdag 25 oktober

De ophaling gebeurt één keer per maand, afwisselend
op een vrijdag of een zaterdag. Opgelet KGA kan dus
enkel op de hierboven vermelde dagen aangeboden
worden aan het containerpark!
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.

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

Sporteldag
2017
De voorgaande jaren organiseerde de
gemeente Hemiksem en de seniorenraad reeds de “Sporteldag”, een (gratis)
sportieve dag voor 55-plussers.
Dit jaar werken we samen met de gemeente
Schelle. Voor de middag zijn er activiteiten in
Schelle, na de middag ben je welkom in en
rond Depot Deluxe om er te ‘sportelen’.

Inschrijven doe je via
ellen@hemiksem.be
of 03 288 26 92.

Er is slechts één ophaalpunt aan het containerpark (G.
Gilliotstraat 50) waar het KGA aangeboden kan worden.
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Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag:
dinsdag:
		
woensdag:
donderdag
vrijdag: 		

09.00 u. - 12.00 u.
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
18.00 u. - 19.30 u.
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
09.00 u. - 12.00 u.
09.00 u. - 12.00 u.

Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat
2620 Hemiksem

Houden van…
Griffelrock 2017
Op dinsdag 3 oktober legt de cultuurdienst opnieuw
een bus in waarmee we naar het Sportpaleis trekken.
Daar worden we getrakteerd op een leuke muzikale
namiddag waarin het Nederlandstalige lied centraal
staat.
Het programma oogt ook dit jaar weer indrukwekkend.
Dana Winner, Micha Marah, Johan Verminnen, 65 jaar De
Strangers met Voice Male, Connie Neefs, Jackobond, Martine Dams en Mama’s jasje zullen je volop laten genieten en
er een geweldige namiddag van maken. De presentatie ligt
wederom in de professionele handen van Luc Appermont.
Je kan op de bus stappen aan het gemeentehuis van Schelle, Fabiolalaan 55 om 12.45 u. of aan de bibliotheek in Hemiksem, Heuvelstraat 111-117 om 13 uur. Mensen die met
hun rolstoel op de bus willen, reserveren om praktische
redenen hun plaats ten laatste op 8 september.

Praktisch
Datum: dinsdag 3 oktober 2017
Locatie: Er zijn 2 ophaalpunten:
gemeentehuis Schelle & bibliotheek Hemiksem
Tijdstip: Vertrek om 12.45 u. in Schelle, of om 13 uur
in Hemiksem. De thuiskomst is voorzien omstreeks
18.30 u.
Toegang: € 14 (toegangsticket, bus en programmaboekje met liedtekst inbegrepen)
Info & inschrijvingen:
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 117, Hemiksem, 03 288 27 40
Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

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

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Contact:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be

Overige diensten
Buitenschoolse Kinderopvang ’t Merelhofke		
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
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Bestel tijdig je kalender 2018!
Afgelopen jaren bezorgden we als gemeente al onze inwoners een jaarkalender. De kalender werd in elke brievenbus gepost. Wie de kalender wilde gebruiken kon hem aan de ijskast of op een ander plekje ophangen. Heel
wat mensen gebruiken echter geen papieren kalender of agenda meer en dus verdwijnen veel kalenders ook
ongebruikt bij het oud papier. We willen het daarom anders aanpakken.
Wie een kalender wil kan die nog steeds gratis thuis
ontvangen. Alleen moet je voor 12 november je kalender bestellen.
Door inwoners op voorhand een kalender te laten bestellen krijgen we een goed zicht op de oplage die we
moeten voorzien. Zo besparen we enerzijds een deel
budget want we zullen een kleinere oplage moeten
laten drukken dan voorgaande jaren. Anderzijds sparen we ook het milieu doordat er veel minder papier
verloren zal gaan.
Je kan op drie manieren een kalender bestellen. Ofwel
breng je onderstaand formulier volledig ingevuld binnen aan het onthaal tijdens de openingsuren van het
Administratief Centrum. Op www.hemiksem.be vind je
bij het nieuws ook de link naar het online bestelformulier.

Ja, ik wil nog steeds een kalender ontvangen!
Naam: ...................................................................
...................................................................................

Adres: .................................................................
...................................................................................
(Bestellen kan tot 12 november)

Tot slot kan je ook telefonisch bestellen via het algemeen nummer 03 288 26 20.

Herken Hemiksem...

... en win een Hemiksembon van 25 euro!
Weet jij waar deze foto werd genomen? Stuur dan voor 25
september 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.

Proficiat!

Nadia Van Gansen wint de vorige fotowedstrijd.
Zij herkende de armenpoort in de Nijverheidsstraat.

Weet jij waar deze foto
werd genomen?

