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INHOUD
Afgelopen zomer troffen we heel wat inwoners in het bui-
tenland aan. Enkele leden van scouts en gidsen trokken 
naar de Wereldjamboree in de USA. Hemiksem was tevens 
de eindstreep voor een ambitieuze fietstocht van Yves 
Vandeputte die met zijn initiatief ‘Cycling for the smile of 
a child’ uit Spanje vertrok voor het goede doel. Onze eigen 
redactie ontmoette in New York een uitgeweken Hemik-
semnaar die er een succesvol Belgisch restaurant runt. Een 
uitgebreid interview hierover kan u lezen in dit nummer.
 
En net als vorig jaar werden we getrakteerd op een warme en 
droge zomer. Ons klimaat verandert in sneltempo en klimato-
logen waarschuwen ons dat we hiermee rekening zullen moe-
ten houden. Toch kunnen we zelf nog heel wat ondernemen om 
onze leefomgeving leefbaar te houden. Op het Klimaatfeest van 
zondag 29 september kan je kennis komen vergaren over de 
mogelijkheden die we hebben om ons steentje bij te dragen aan 
een leefbare aarde.

Een leefbare woonomgeving moet ook voor iedereen veilig zijn. 
Daarom testen we op 3 oktober het BE-Alertsysteem. Met dit 
systeem krijg je, indien een incident zich voordoet, een waar-
schuwing via sms, telefoon of e-mail. Het inschrijven voor BE-
Alert is volledig gratis. Op de laatste pagina van deze Hallo 
Hemiksem krijg je de nodige informatie mee over hoe je je hier-
voor kan inschrijven. 

Het thema veiligheid hebben we het afgelopen jaar al meerdere 
keren aangehaald. We hebben het project rond de schoolstraten 
getest en zullen dit project niet verderzetten. Toch kunnen we 
niet genoeg benadrukken dat verkeersveiligheid in de buurt van 
scholen van essentieel belang is. 

Ook vanuit de gemeente leveren we inspanningen om iedereen 
zich zo veilig mogelijk te laten voelen, dit zowel in het verkeer 
als in je eigen woning. In het volgende nummer van Hallo He-
miksem kom ik graag nog eens terug op dit thema met meer 
tips over het beveiligen van je woning en het ontmoedigen van 
individuen met slechte bedoelingen. Zo hoop ik met de don-
kere dagen in het vooruitzicht dat het voor ieder van ons een  
aangename herfst en winter zal worden.  

 

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

V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 
2620 Hemiksem

Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:  
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Prikbord
De nieuwe digitale energiemeter
Sinds 1 juli 2019 startte Fluvius met de uitrol van 
de digitale energiemeter. Deze elektronische meter 
zal uw huidige elektriciteits- en gasmeter vervangen. 
En dat brengt enkele leuke voordelen met zich mee:
- Uw meterstanden worden voortaan automatisch 
doorgegeven.
- U kan heel eenvoudig slimme toestellen aan uw 
energiemeter koppelen.
- U krijgt een beter zicht op uw verbruik, waardoor u 
makkelijker energie kan besparen.
Kortom: met een digitale meter moet u minder en 
kan u meer.

Maar wat verandert er nog meer? 
Surf naar www.digitalemeter.be voor een antwoord 
op al uw vragen.

Bestel je Hemiksem-kalender 2020

Net als de vorige jaren kunnen onze inwoners een 
jaarkalender bestellen. Je kan op drie manieren de 
kalender bestellen. Ofwel breng je bijgevoegd for-
mulier volledig ingevuld binnen aan het onthaal 
tijdens de openingsuren van het Administratief 
Centrum. 

Op www.hemiksem.be/nieuws vind je ook de link 
naar het online bestelformulier. Tot slot kan je ook 
telefonisch bestellen via het algemeen nummer 03 
288 26 20

Bestel je kalender vóór vrijdag 1 november en wij 
zorgen ervoor dat de kalender in de loop van decem-
ber in je brievenbus terechtkomt.

Let wel: je kan de kalender alleen bestellen als inwo-
ner van onze gemeente en je kan maar  1 kalender 
per adres bestellen.

Ja, ik wil graag de nieuwe kalender ontvangen!

Naam: .........................................................................

Adres: .........................................................................

(Bestellen kan nog tot 1 november 2019)

Oproep Speelgoed

De pakjesperiode is nog een eindje weg, maar voor 
gezinnen waar het financieel wat moeilijker gaat   
geeft dit toch weer heel wat kopzorgen. Welzijn-
schakel Tochtgenoten en Buurthuis Hemiksem slaan 
daarom de handen in elkaar en starten een grootse 
inzamelactie voor speelgoed op, nog voor de drukte 
van de eindejaarsperiode. 

Heeft u nog speelgoed in een goede staat dat niet meer 
gebruikt wordt? Maak er een ander kind blij mee en 
breng het speelgoed binnen op een van de volgende 
locaties tussen 2 september en 16 oktober 2019:
- in het Buurthuis, Parklaan 13 - elke dinsdagvoormid-
dag van 9u-12u en woensdagnamiddag van 14u-16u
- bij Tochtgenoten, Saunierlei 54 - op maandag tussen 
14 en 16 uur en donderdag van 18 tot 20 uur. 
- tijdens de openingsuren van het administratief cen-
trum aan het onthaal, Sint-Bernardusabdij 1

Laat je stem doorwegen op het  
mobiliteitsdebat
Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw 
buurt nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn 
vragen waarop de VVSG (Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten)  via een enquête bij alle 
inwoners een antwoord willen. Met die informa-
tie kunnen ze aan slag om na te denken over de 
mobiliteit van morgen. De bevraging loopt vanaf 
september en deelnemers maken kans op één van 
de tien bonnen ter waarde van 50 euro.

Via de link www.vvsg.be/Bevraging-mobili-
teit-in-uw-buurt  kan je vanaf september de enquê-
te online vinden.  Deze loopt 3 maanden lang. Hoe 
meer inwoners deelnemen hoe beter ons zicht op 
de uitdagingen van de mobiliteit van morgen! 

HEMIKSEM OP JE 
SMARTPHONE OF 

TABLET? 
DOWNLOAD DE APP!



4
 

Ben jij dit jaar alleen of in ploeg kampioen geworden of denk 
je iemand te kennen die hiervoor zeker in aanmerking komt? 
Bezorg de vrijetijdsdienst dan de gegevens van de persoon. 
Zo hebben we zijn of haar naam nodig. Ook de naam van de 
club, eventuele teamgenoten, adres, e-mailadres en uiteraard 
de behaalde kampioenstitel. Indien er extra informatie, foto-
materiaal of anekdotes zijn, aarzel niet om deze door te geven.

Sportkampioen?
Wat verstaan wij onder een kampioen of persoon die extra 
in de bloemetjes gezet mag worden?  

- voor ploegsport hanteren we de regel dat er een 1ste 
plaats moet behaald worden, ongeacht de reeks. 

- voor individueel voorzien we meerdere categorieën: 
• gewestwedstrijden = 1ste plaats 
• niveau provincie of hoger = podiumplaats 
• niveau EK & WK = deelname/finaleplaats

- Uiteraard zijn er ook altijd prestaties die niets met een po-
dium te maken hebben, maar toch extra aandacht verdienen. 
Wij denken hierbij aan een persoon binnen de club die met 
pensioen gaat na x-aantal jaren dienst, de club bestaat x-aan-
tal jaar, … Ook deze prestaties kunnen/mogen gemeld worden 
zodat we kunnen bekijken wat we hiervoor kunnen doen. 

Je kan de gegevens doorgeven tot en met 31  
oktober  aan ellen.huysmans@hemiksem.be .

Traditioneel wordt er de laatste week van septem-
ber de scholencross Marc Coppens georganiseerd. 
Dit jaar zal de 30ste editie plaats vinden op zater-
dag 28 september 2019. Smeer je beentjes maar 
al in want het belooft een spannende, sportieve én 
muzikale dag te worden! 

Neem jij het graag een keertje op tegen je leeftijdsgenoten 
in een loopwedstrijd? Aarzel dan niet en schrijf je zeker in 
voor de 30ste editie. Je kan jezelf inschrijven bij je leerkracht 
vóór 20 september of ter plaatse tot een uur voor de start. 
Het eerste startschot wordt gegeven aan de kleutertjes van 
de 2de kleuterklas om 14uur. 

Jong en oud
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 voorzien wordt rond 16u30. 

Feesteditie
Om de speciale editie nog feestelijker te maken, zal de band 
“Zat van A” een live optreden geven en voorzien we voor alle 
deelnemers frietjes aan 1 euro. De sportievelingen die nog 
een beetje energie over hebben, kunnen zich nog uitleven op 
het springkasteel. 

Met vragen kan je terecht bij de vrijetijdsdienst 
ellen.huysmans@hemiksem.be .

Gezocht: sportkampioenen 30 jaar Scholenloop
Ieder jaar zetten het gemeentebestuur en de sport-
raad de sportkampioenen in de bloemetjes op de 
kampioenenviering. Dit jaar zal de viering doorgaan 
op vrijdag 22 november 2019 in Depot Deluxe. 

     
Hemiksem: 

www.hemiksem.be 
Ellen.huysmans@hemiksem.be 

03 288 26 93 
Bibliotheek Hemiksem 
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Anders dan de vorige jaren zal het evenement dit jaar over 2  
dagen verspreid worden. Het wordt een speciale editie, bedoeld 
om het evenement op te waarderen en verder uit te bouwen 
naar de toekomst. Dat wielrenner Willy ‘Rupske’ Lauwers 60 jaar  
geleden gestorven is, is een gegeven maar wordt niet echt vernoemd als 
reden om te feesten. Het middelpunt van de feestelijkheden bevindt zich 
rond café Den Zoeten Inval aan de Assestraat.  Daar start op zaterdag 7 
september om 8 uur een ontbijtbuffet. Tegelijk verzamelen er ook oldti-
mers die vanaf 9.30 uur een rondrit maken van Hemiksem naar Bornem 
en terugkeren naar onze gemeente. Ondertussen vindt er vanaf de middag 
een open podium plaats voor lokaal talent. 

Oldtimerrondrit

Tussen 16 en 17 uur worden alle wagens verwacht aan de abdij van Hemik-
sem. Van daaruit worden kleine colonnes gevormd om onder begeleiding door 
de straten van Hemiksem te flaneren. Opnieuw zal de aankomst verkeersvrij 
gemaakt worden om de terugkerende oldtimers feestelijk te ontvangen. Alle 
deelnemers krijgen als beloning een kopje koffie of thee met een stukje taart 
en, wie weet, nog een geschenkje bovenop ...  .

Het sportieve gebeuren staat op zondag 8 september op het programma. De 
18de Grote Prijs Rupske Lauwers gaat vanaf 13.30 uur van start voor de masters 
in de categorieën C, D en E. Vanaf 16 uur volgt het Europees kampioenschap voor 
cyclo sportieven.

De wedstrijd verloopt in een lus van telkens 6,7 kilometer. De start en aankomst bevinden zich in de Assestraat 179 café De 
Zoeten Inval). De organisatie voorziet seingevers en er zal ook signalisatie geplaatst worden aan de omloop. Hieronder vind 
je een kaartje met het parcours. 

Inschrijvingen voor de oldtimerrondrit, ontbijtbuffet en andere info vind je via www.rupskelauwers.be

Op zaterdag 7 en zondag 8 september staat Hemiksem in 
het teken van de wielersport. Voor de 18de keer wordt de 
omloop Rupske Lauwers gereden door onze gemeente. 

 

18de Grote Prijs 
Rupske Lauwers 
viert 2 dagen 
feest
 

Wie was Rupske Lauwers?
Willy “Rupske” Lauwers was een Belgisch wielren-
ner, geboren in Hemiksem op 17 april 1936. Hij werd 
bekend als “Rupske” Lauwers en stierf op 22-jarige 
leeftijd als gevolg van een ongeluk op de wielerpiste 
van Palma de Mallorca (12 april 1959). Willy erfde de 
bijnaam “rupske” van zijn vader Stan “rups” Lauwers, 
die eveneens wielrenner was geweest en die toen 
was opgevallen door zijn karakteristieke wiegende 
en slingerende bewegingen tijdens het fietsen. Zan-
ger Pater Mestdagh zong in 1959 een lied over de 
dood van deze wielrenner: “Rupske Lauwers”.

Belangrijkste resultaten
• 1954: 2de in Scheldeprijs Vlaanderen
• 1956: 2de in Hanret criterium
• 1957: 3de in Antwerpen - Herselt
• 1957: 2de in Zesdaagse van Antwerpen; 
   met Reginald Arnold, Ferdinando Terruzzi
• 1957: 1ste in Leuven
• 1958: 1ste in Antwerpen
• 1958: 1ste in Borgerhout
• 1958: 1ste in Hoegaarden - Antwerpen - Hoegaarden26 

5
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Sinds 1 juli 2019 kan je als lid van de bibliotheek van IVEBICA gratis een 30-tal online cursussen (informatica, talen en 
vrije tijd) van de bib volgen. De bib werkt hiervoor in een pilootproject samen met een aantal andere bibliotheken en 
de firma Skillstown. 
Hoe werkt het?

1. Je bent lid van de bib van IVEBICA.
2. Indien je nog geen bibliotheekaccount hebt, maak je eerst een “Mijn-Bibliotheek”-login aan via de catalogus van de bib: 

ivebica.bibliotheek.be
3. Surf naar: academieportal.nl/onlinelerenmetdebib en log in met je “Mijn Bibliotheek”-account.

Meer info: intergemeentelijke bibliotheek // Heuvelstraat 111 // Hemiksem of bibhemiksem@ivebica.be

Fantastische songs, een passie voor pure en warme muziek en een straffe live- 
reputatie… Lady Linn heeft het allemaal. 

Ze speelt regelmatig samen met haar Magnificent Seven en met een bigband maar bij ons 
kan je haar komen ontdekken in een intieme bezetting. Kortom… een piano, een contrabas 
en Lien haar waanzinnig mooie stem. Tijdens dit uniek concert brengt ze een mix van oude 
en nieuwe nummers.
 
Locatie: Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Hamerstraat 7-9, Schelle // Toegang: VVK : € 14 / 
€ 12 (-26 j / academie HSN). Kassa : € 16 / € 14 (-26 j / academie HSN) 

Bij Heemkring Heymissen kan je tijdens Open Monumentendag gaan kijken naar een 
tentoonstelling over de bevrijding van Hemiksem. Hierbij wordt een link gelegd met de 
functie van de abdij tijdens en na de bevrijding. De tentoonstelling is tevens te bezich-
tigen tijdens de eerste zondagen van september, oktober en november 2019.
Ook het Gilliot & Roelants Tegelmuseum zet de deuren open en toont in de nieuwe vleugel 
een selectie uit de Pozzo-verzameling. Dit in het kader van het Europees thema ‘Kunst en 
Vrije Tijd’. De Pozzo-collectie van de Koning Boudewijnstichting bevat een uniek internatio-
naal beeld van wandtegels.

Locatie: Sint-Bernardusabdij // Tijdstip: van 10 tot 18 uur // Toegang: gratis                          

Het 16de eeuwse kasteel van Arenberg. Dit kasteel en het domein errond werden in 
1916 door de Hertog van Arenberg aan de universiteit geschonken. Vandaag herbergt 
het, te midden van een groene oase van rust, de faculteit ingenieurswetenschappen.
Na de middaglunch verkennen we Leuven met daarbij vooral aandacht voor de geschiedenis 
van de stad als universiteitsstad: van de universiteitsgebouwen en hun architectuur over 
de belangrijke wetenschappers die het voortbracht tot het studentenleven in het begijnhof. 
Over Leuven valt zó veel te vertellen... . Om 16.30 uur krijg je tips mee om in een kleinere 
groep enkele leuke plekken in Leuven te ontdekken, gaande van culturele bezienswaar-
digheden tot cafeetjes en winkeltjes. Het vertrek huiswaarts is voorzien omstreeks 18.30u. 
Inschrijven kan tot en met 14 september 2019. Gelieve ons via cultuur@ivebica.be te ver-
wittigen indien je bepaalde voedingsrestricties hebt.

Vertrekplaats: Gemeenteplaats, Hemiksem – 7.55 uur 
Toegang: € 54 / € 49 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)

Gratis online cursussen van de bib

Lady Linn - Duo 
vrijdag 27 september om 20 uur

Open Monumentendag Hemiksem  
zondag 8 september van 10 tot 18 uur

Ontdek Leuven en kasteel Arenberg - busuitstap  
zaterdag 5 oktober

IVEBICA
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Je hebt een Smartphone aangekocht, maar weet nog niet goed welke mogelijkheden 
deze heeft? In deze cursus breng je zelf je Smartphone mee, want de cursus wordt en-
kel gegeven voor mensen met een toestel dat werkt  met het Android systeem.   
Na deze praktische lessen, gegeven door de vrijwilligers van ons Rupelbib-team,  heeft je 
toestel geen geheimen meer voor jou. 

Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Antwerpsestraat 24, Niel //  
Toegang: € 5  voor de reeks

Elke dag worden we overrompeld door berichten over ingewikkelde onderwerpen  
zoals klimaatverandering, politieke instabiliteit, migratie, ... . 

Maar is het werkelijk allemaal slecht nieuws, of zijn er nieuwe opportuniteiten? De 19e-eeuw-
se Duitse filosoof Nietzsche reikt je een leessleutel voor vandaag aan. 

Treed samen met leerkracht Wim Verbeeck binnen in de gedachten van een groot denker en 
maak daarna zelf je analyse.

Locatie: De Plukboerderij, Steenwinkelstraat 499, Schelle //
Toegang: € 5

Leren werken met een Smartphone
dinsdag 8, dinsdag 15 en dinsdag 22 oktober 2019 
telkens van 9.30 tot 12 uur

 

Nietzsche leert je de wereld te begrijpen - Maatschappijcafé (18+)
donderdag 24 oktober 2019 om 20 uur

IVEBICA

NOG MEER TE BELEVEN BIJ IVEBICA
Meer info op www.ivebica.be en in de Eb & Vloed-seizoensbrochure.

#FILTERNOFILTER - FOTOEXPO
van 31 aug t.e.m. 2 sept 2019

EXPO JOS TYSMANS
1 sept t.e.m. 3 nov 2019

PROEVEN VAN KLASSIEKE MUZIEK
vanaf 3 sept 2019

BEGINTERNET
vanaf 5 sept 2019

BEZOEK DE ELECTRABELSITE IN 
SCHELLE
zondag 8 september 2019

VERHALENPARADE HEMIKSEM
11 en 25 sept & 9 en 23 okt 2019

LEREN PROGRAMMEREN VOOR 
JONGEREN
14 sept & 12 okt 2019

SLEUTELEN AAN JE FIETS (18+)
vanaf 17 sept 2019

TENTOONSTELLING                   
NOOIT MEER OORLOG HERDENKEN
dinsdag 17 sept t.e.m. 11 okt 2019

FASTSTONE
vanaf 24 sept 2019

LEESKRING
24 sept, 22 okt & 26 nov 2019

VERWENDAG BIB NIEL
5 okt 2019

BIBLIOTHEEKWEEK
van 7 t.e.m. 12 okt 2019

GOED GESLAPEN?
9 okt 2019

VERWENDAG BIB HEMIKSEM
12 okt 2019

LEGO MINDSTORMS
12 okt 2019

DE SLAG BIJ STALINGRAD
15 okt 2019

VERHALENPARADE NIEL
16 okt 2019

HALLOWEEN IN DE BIB
30 okt 2019

Info & inschrijvingen activiteiten IVEBICA
www.ivebica.be 
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Wilde bijen, vogels, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk. Ze zien hun natuurlijke leefomgeving 
verdwijnen of worden geplaagd door allerlei ziekten, als gevolg van gebruikte pesticiden. Ze vinden almaar 
minder voedsel, nectar of stuifmeel en daardoor komt ook onze eigen voedselproductie in het gedrang.

Tweede editie van Klimaatfeest op  
29 september

Breng leven in je tuin

We kunnen deze dieren echter eenvoudig een handje helpen 
om te overleven. Doe jij ook mee? Maak dan van je tuin een 
paradijs voor vogels, vlinders en wilde bijen en plant streekei-
gen bomen en struiken, of plaats een bijenhotelletje. 

Hoe je dat precies moet doen, ontdek je tijdens het 2de Kli-
maatfeest op zondag 29 september. Vanaf 13 uur kan je aan 
de hoeve in de Assestraat (thv  nr. 19) terecht voor info en tips 
voor het aanleggen van een ‘levende tuin’. Een bloemenweide 
is een eenvoudig voorbeeld hiervan.

Tijdens dit gratis minifestival kan je de recent gezaaide bloe-
menweide verkennen en meteen zaadjes bestellen om in het 
voorjaar je eigen stukje te kunnen zaaien in de tuin. Ook het 
aanplanten van klimplanten, hagen en bomen is belangrijk 
voor vlinders, bijen en vogels, zodat ze voldoende schuilplaat-
sen en voedsel kunnen vinden in je tuin. Dankzij de campag-
ne ‘Behaag Natuurlijk’ van Natuurpunt, kan je ter plekke je 
pakket bestellen, geschikt voor jouw tuin. Kan je niet meer 

wachten tot het klimaatfeest? Dan kan je ook nu al bestellen, 
met het bijgevoegde bestelformulier dat je vind in het mid-
den van deze editie van Hallo Hemiksem.

Maar dat is niet alles. Lokale producenten laten je proeven 
van hun lekkere ambachtelijke producten en de vrijwilligers 
van de wereldwinkel zorgen voor de nodige verfrissende 
drankjes, allemaal met een muzikale noot op de achtergrond.

Ook aan de jongste generatie werd gedacht. Zij kunnen hun 
evenwicht testen op het bomenparcours, samen met de imker 
waskaarsen maken, of een muziekinstrument uit hout leren 
maken. Met een stempelkaart op zak, kunnen de kinderen alle 
activiteiten uittesten en maken ze kans voor een pit-over-
nachting voor 4 (dat is midden in de natuur slapen in een 
boompit, een tent ) ! Allemaal natuur- en klimaatvriendelijke 
activiteiten dus. Jij viert toch met ons mee?

Voor meer informatie kan je terecht bij de 
milieudienst van de gemeente, via 03 288 26 63 
of sven.vangyseghem@hemiksem.be 

Voordracht: Behaag Natuurlijk 2019  
Struiken en bomen in je tuin
Tijdens deze voordracht geeft Joeri Cortens, medewerker van Natuurpunt CVN en ook bekend van radio- en TV-praatjes, 
tips voor het natuurlijk en vogelvriendelijk inrichten van je tuin. Een levende tuin waar vogels, vlinders, wilde bijen en 
hommels welkom zijn en er zich thuis voelen. En waar je de deur niet uit moet om te genieten. Tevens worden de soorten 
besproken die tijdens de Natuurpuntcampagne Behaag Natuurlijk te koop worden aangeboden en eventueel kan je ter 
plaatse een bestelling plaatsen. 

Maandag 14 oktober, van 20 tot 22uur // Sint-Bernardusabdij, Hemiksem 
Deelname voordracht: 2 euro/persoon, wel vooraf inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be
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Open Monumentendag 
Gilliot & Roelants  
Tegelmuseum
8 september 2019 – 10u tot 18u
 
De tegels van Gilliot & Cie in art nouveaustijl kenden  
vanaf 1904 een wereldwijd succes dank zij de prachtige  
motieven en de aantrekkelijke kleurcombinaties. In de nieuw  
ingerichte Pozzo-zaal kan de bezoeker vanaf nu de 150  
mooiste art nouveautegels van Gilliot & Cie uit de Pozzo- 
collectie bewonderen.

Ook blijft de eerste thematentoonstelling “Goede vaart!  
Schepen en het maritieme thema op tegel” nog te bezoeken. 
Daarnaast is ook voor het eerst de gerestaureerde kleibreek-
molen te zien, een onmisbare machine in de industriële droog-
persproductie van vloer- en wandtegels in Hemiksem. 

De indrukwekkende machine uit de ateliers van B. Piret in  
Gilly werd tussen 2012 en 2018 gerestaureerd door leerlingen 
van PTS Boom en zorgvuldig gemonteerd door de technische 
ploeg van Heemkring Heymissen.

Het tegelmuseum blijft tot einde september open van 
woensdag tot zondag van 14u tot 17u. Nadien enkel op 
zondag.

7tips
om inbraken te voorkomen 
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Een stukje Hemiksem in New York City
Vele inwoners trokken deze zomer op vakantie naar het buitenland. Ook Hemiksem is nooit ver weg wanneer je in New York City 
door West 22nd Street  verschillende  winkels tegenkomt die historisch ogende tegels in hun etalages aanbieden. De link naar het 
tegelverleden van Hemiksem is zo snel gelegd. In diezelfde straat van hartje Manhattan kwamen we na een tip terecht en vonden 
er een Belgisch restaurant in het Flatiron District. De man aan het roer van dit bloeiende restaurant is een fiere Hemiksemnaar die 
zijn leven in de ‘big apple’ succesvol heeft  opgebouwd en graag zijn verhaal exclusief  voor Hallo Hemiksem vertelt . 

Hemiksemnaar Klaas Claes (34) kwam op zijn 18de in Londen 
terecht om er stage te doen bij een sterrenchef. Hij had inmid-
dels een professionele opleiding genoten aan de bekende ho-
telschool Ter Duinen in Koksijde. De buitenlandse microbe had 
hem stevig te pakken want niet veel later trok hij naar New 
York om daar te gaan werken als privé-chef voor de Belgische 
ambassadeur van de Verenigde Naties. 

“We slagen er in om de lokale be-
volking te laten proeven van onze 
bourgondische keuken maar het 
zijn vooral uitgeweken Europeanen 
die hier hun pintje komen drinken”.
In 2012 startte Klaas samen met een zakenpartner het restau-
rant BXL Zoute in het Flatiron District op West 22nd Street. Het 
restaurant ademt de Belgische sfeer met heel wat emailplaten 
aan de muur die ‘ons bier’ promoten.  Een tapkraan met een 
15-tal Belgische bieren doen heel wat bezoekers watertanden. 
“We zijn best fier op ons aanbod. We hebben hier zelfs Duvel 
van ‘t vat en dat wéten onze klanten (lacht)”, vertelt Klaas die 
graag tijd maakt voor een praatje over New York én over He-
miksem. Naast een biertje kan je in BXL Zoute ook terecht voor 
een vol-au-vent, mosselen of carbonade à la flamande. “

We slagen er in om de lokale bevolking te laten proeven van 
onze bourgondische keuken maar het zijn vooral uitgeweken 
Europeanen die hier dagelijks hun pintje komen drinken”. 
Ik heb 25 personeelsleden in dienst die zeven dagen op zeven 

in het restaurant werken. De meeste ervan zijn  ook Europeanen 
en mijn zakenpartner komt uit Brasschaat.”  Naast BXL Zoute is 
er ook het BXL Café aan Times Square waar je in het interieur 
meteen kennismaakt met gehandtekende truitjes van enkele 
Rode Duivels. Het café bestond al iets langer en is meer gespe-
cialiseerd in de Belgische bieren. Mosselen staan prominent op 
de menukaarten. “

Het zijn vooral de Europeanen die mosselen verkiezen, maar 
zelfs een echte New Yorker komt hier wel eens een portie eten. 
We bereiden de mosselen net als in Vlaanderen maar ze komen 
helaas niet uit Zeeland. Die afstand is echter te ver om ze vers 
te kunnen aanbieden. Onze mosselen komen uit Canada maar 
zijn qua kwaliteit te evenaren aan de Zeeuwse.”, vertelt Klaas 
fier.

Snel verliefd geworden
Het is ondertussen al een tijdje geleden dat Klaas nog in He-
miksem is geweest. “Mijn ouders hadden tijdens mijn jeugdja-
ren een bankfiliaal  op de steenweg in Hemiksem. Ondertus-
sen wonen ze in Terhagen maar ze komen me bijna jaarlijks 
bezoeken in New York. Zelf ben ik al een hele tijd niet meer in 
Hemiksem geweest. 

“Mijn ouders hadden tijdens mijn 
jeugdjaren een bankfiliaal  op de 
steenweg in Hemiksem”.
Ik durf voorzichtig zeggen dat ik België niet echt mis. New York 
is totaal anders! Hier gaat alles snel vooruit en daar hou ik van. 
Lange wachtrijen bestaan hier bijna niet. Je wordt hier overal 
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snel bediend. Ik ben hier dan ook snel verliefd geworden. Toch 
heb ik fijne jeugdherinneringen en mis mijn vrienden van toen 
wel. Vooral aan café De Linde op Gemeenteplaats waar ik met 
vrienden pintjes ging pakken denk ik nog graag aan terug. Over 
de vele apestreken die we uithaalden zal ik het maar niet heb-
ben zeker? (lacht).”

“Ik ben aan het trainen voor de 
Ironman-triathlon. Het is hier niet 
altijd even makkelijk om te trainen 
en dan denk ik wel graag terug aan 
de Scheldeboorden in Hemiksem 
en de hele Rupelstreek. Het moet 
zalig zijn om daar nu te lopen en 
te fietsen”.
Triathlon

“Ik ben volop aan het trainen voor de Ironman-triathlon van dit 
jaar. Het is hier niet altijd even makkelijk om te trainen en dan 
denk ik wel graag terug aan de Scheldeboorden in Hemiksem 
en de hele Rupelstreek. Het moet zalig zijn om daar nu te lopen 
en te fietsen. En ja, de abdijweide is lekker rustig in de zomer. 
We hebben hier ook wel groene parken maar die worden tij-
dens het weekend druk bezocht en zitten dan al gauw overvol. 
Al kan ik Central Park wel aanbevelen aan toeristen. Zelf woon 
ik op Long Island want dat is iets rustiger en vooral goedkoper 
dan het drukke Manhattan.

Naast de zakelijke kant van het restaurant en de verantwoor-
delijkheid van de keuken is Klaas ook de gastheer die luistert 
naar de verhalen van zijn klanten. Zelf kregen we heel wat tips 
over de omgeving en Klaas maakte graag even tijd om zijn cu-
linaire ‘neighbourhood’ voor te stellen. Aan het enthousiasme 
ontbreekt het de uitgeweken Hemiksemnaar niet.

Evenementen
“Zowel het café als het restaurant wil méér zijn dan enkel een 
plaats om iets te eten en te drinken. Zo organiseren we ook 
regelmatig evenementen die verwijzen naar de feestelijkhe-
den in België. Wanneer de Rode Duivels spelen is er hier altijd 
veel volk en komen de uitgeweken Belgen in hun rode voetbal- 
outfit naar ons restaurant. Op zondag is het in New York ook een 
rustdag en organiseren we hier ‘zondag Josdag’ (waarbij Klaas 
verwijst naar het populaire televisieprogramma uit de jaren 
‘90)”, lacht Klaas. 

“Ik probeer nog altijd een beetje het reilen en zeilen uit België 
te volgen maar ik heb mijn leven hier opgebouwd. Toch doet 
het me telkens plezier als er Belgen in het restaurant komen. 
Iedereen is hier welkom en klanten die uit Hemiksem komen 
mogen altijd naar mij vragen.”

Meer info: 
www.bxlrestaurants.com

11
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Terugblik 

ATV-vertellingen
Niet minder dan 2000 bezoekers kwamen op maandag 22 
juli de abdijweide innemen voor de ATV-vertellingen. De voor  
velen onbekende Bas Birker kon rekenen op een dankbaar 
publiek dat niet alleen uit onze inwoners bestond. De grap-
jes over gemeenteambtenaren vielen in de smaak, zelfs bij 
de aanwezige ambtenaren.  Een uurtje comedy in een pracht- 
decor, een gratis biertje en een aangename avondzon zorgde 
ervoor dat iedereen met een glimlach huiswaarts keerde. 

Acrobat festival
Een nieuw evenement in Hemiksem dat voor de eerste keer 
plaatsvond was het Acrobatfestival. Een week lang kon  
iedereen komen proeven van workshops en voorstellingen 
in de verschillende circustenten en op de abdijweide. Een 
publiektrekker van formaat dat heel wat circusliefhebbers 
en andere nieuwsgierigen naar onze gemeente lokte. De  
organisatie sprak van een succesvolle editie en lonkt al  
stiekem naar volgend jaar.

Fuchsiatentoonstelling 
Tijdens het weekend van 27 en 28 juni stond de bin-
nenkoer van de Sint-Bernardusabdij volop in kleur 
dankzij de bloemenpracht van fuchsia’s en andere 
potplanten. Tijdens de opbouw moesten de mede-
werkers van vriendenkring De Bellekens de hittegolf 
trotseren om tenslotte de tentoonstelling te openen 
in de gietende regen. Maar dat weerhield het talrijke 
publiek niet om de jaarlijkse expositie te bezoeken. 

12
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Terugblik 

Speelkriebels en beweegkriebels
Tijdens de zomermaanden had de vrijetijdsdienst weer heel 
wat op het programma staan  voor de jeugd van Hemiksem. 
Zo konden ze zich uitleven op de speelkriebels. Wat dacht je 
van een bezoek aan Technopolis, een avontuurlijke dag in 
Bobbejaanland, uitstap naar De Schorre, een bezoekje aan het 
circus en nog zoveel meer.  De sportieve jongeren konden zich 
dan weer gaan uitleven op de beweegkriebels. Er werd ge-
speeld, geknutseld en nog zoveel meer. Wij hopen jullie alvast 
volgende jaar weer te zien voor een leuke zomer!

Initiatie skatepark
Tijdens de  zomermaanden was het skatepark weer een trek-
pleister voor ervaren, iets minder ervaren en zelfs beginnen-
de skaters.  Samen met de nieuwe lokale vereniging ‘Layback 
Skate Club’ organiseerde de vrijetijdsdienst vier gratis skate 
initiaties tijdens de zomervakantie. Heel wat jonge skaters 
werden voorzien van tips en tricks en kregen de ideale voor-
bereiding om zich volledig uit te leven op het skatepark.

Koningschieting
Op zondag 7 juli hield de Sint-Sebastiaansgilde haar 
jaarlijkse Koningschieting op het domein Hemixem-
hof. Nadat traditioneel de burgemeester en sche-
penen de schieting officieel openden dor zelf pijl 
en boog te hanteren, was het Gert Dombret die de 
hoofdvogel schoot. Hij mag zich nu een jaar lang ko-
ning laten noemen binnen de Sint-Sebastiaansgilde 
van Hemiksem. 

13
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Afvalophaling september - oktober

Restafval en GFT worden in september wekelijks op maandag  opgehaald. PMD blijft opgehaald worden om de twee 
weken. Vanaf oktober start terug de winterregeling en wordt restafval en gft om de twee weken opgehaald.

Restafval en GFT 
maandag 2 september
maandag 9 september
maandag  16 september
maandag 23 september
maandag 30 september
maandag 7 oktober
maandag 21 oktober

PMD
maandag 9 september
maandag 23 september
maandag 7 oktober
maandag 21 oktober

Papier & karton
vrijdag 20 september
vrijdag 18 oktober

Info
De volledige ophaalkalender vind je op 
www.hemiksem.be onder leefomgeving -> 
huisvuil & afval. En op de Hemiksem app.

Wie vragen heeft over afval kan steeds 
terecht op de milieudienst van de ge-
meente op het nummer 03 288 26 63 of 
via het e-mailadres sven@hemiksem.be.
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Textiel
september 4 september

KGA
vrijdag 13 september  
van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 5 oktober  
van 08.30 u. tot 15.00 u. 

Er is slechts één ophaalpunt aan het con-
tainerpark (G. Gilliotstraat 50) waar het KGA 
gedurende één dag per maand aangeboden 
kan worden. De ophaling gebeurt één keer 
per maand, afwisselend op een vrijdag of  
zaterdag. 

Opgelet!   KGA kan dus enkel op de hierbo-
ven vermelde dagen aangeboden worden 
aan het containerpark!

Grofvuil op afroep
vrijdag 27 september
vrijdag 25 oktober

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na 
schriftelijke afspraak. 
Download hiervoor het formulier op  
hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil 
of via 03 288 26 63

Hoe wonen we in de toekomst?
Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Hebben ze 
bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog groenten, fruit 
en vlees uit de buurt? Staan zij met hun auto in de file?

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toe-
neemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te 
wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken 
maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt 
het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare 
ruimte om te springen. De eerste versie van het nieuwe Provin-
ciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen noemen we de conceptno-
ta. Ze bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en 
een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen 
voor de uitvoering van de visie.

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en 
bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop 
reageren. Ze is ook te vinden op www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte. Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties 

en opmerkingen heb-
ben een belangrijke 

meerwaarde. 

Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, 
van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de 
deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende 
manieren:
• per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
• per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provin-

cie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
• door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, 

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 
• door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de in-

fomarkten, tussen 19 en 21 uur (je komt langs wanneer het 
jou past:

 - donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe)  
provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 
2018 Antwerpen
 - maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De 
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het 
definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je 
dan op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.
be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook 
altijd de meest actuele informatie over het proces en 
de aankondiging van toekomstige inspraak- en partici-
patie-initiatieven.
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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. 
* enkel dienst burgerzaken en onthaal

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

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

Openingsuren: 
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur, 
woensdag gesloten

Recyclagepark Hemiksem
Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag:  13.30 u. - 17.30 u.
woensdag: 13.30 u. - 17.30 u.
donderdag: 13.30 u. - 17.30 u.
vrijdag:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.

Noodnummers
Dringende politiehulp     
101
Medische spoedgevallen en brandweer  
100 en 112
Lokale politie  Wijkteam Hemiksem  
03 443 09 50  03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be 
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Zorg dat je niets mist door 
griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm 
je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag 
ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidspro-
blemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of 
nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel ho-
ger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo 
heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter. 
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheids-
organisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waar-
schijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het 
zelfs  gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort 
en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je 
huisarts.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? 
Surf naar www.griepvaccinatie.be. 

Voortaan is het gemakkelijker om een dokter van wacht te 
bereiken via het centrale noodnummer 1733. Dit nummer 
voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de 
lokale wachtdiensten.
tussen 6u ’s morgens en 22u ’s avonds.
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We willen graag onze gemeente in een positief daglicht stellen. Op  
“Instagramwijze” vragen we jullie medewerking om ons jullie Hemik-
sem-foto’s door te sturen. 

De leukste, mooiste  en/of origineelste foto’s plaatsen we graag telkens op 
de laatste pagina van Hallo Hemiksem. Er zijn geen spelregels maar denk 
eraan dat je onze gemeente op een positieve  wijze in beeld brengt. Als er 
personen duidelijk op je foto staan dienen zij wel hun toestemming aan jou 
te hebben gegeven voor publicatie. Die verantwoordelijkheid blijft bij de 
fotograaf/inzender van de foto. 

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

#Hallohemiksem

foto: Laura Nagtegaal   Locatie: Gemeenteplaats

Test BE-Alert op 3 oktober 2019 
Een grote brand, een overstroming of een stroomon-
derbreking? Bij een noodsituatie willen we jou graag 
snel verwittigen. Daarom beschikt onze gemeente 
over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt 
van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 3 
oktober zullen we dit systeem testen. 

Nationale test 
Op 3 oktober houden verschillende gemeenten in België een 
BE-Alert test. Ook onze gemeente doet mee. Inwoners die in-
geschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via sms of  telefoon 
een testbericht ontvangen. 
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures 
inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners be-
wust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de 
hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is tevens de ide-
ale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven 
om dit te doen op de website www.be-alert.be 

Wat is BE-Alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we jou kunnen 
verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een bur-
gemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken 
een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie 
impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de no-
dige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij 
een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon 
of e-mail. 

Registreer je 
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. Dit kan 
heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsfor-
mulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in en test 
mee op 3 oktober!

METEEN 

VERWITTIGD 

BIJ EEN 

NOODSITUATIE

Bericht
vandaag 15:16

Bericht
vandaag 15:18

Op 3 oktober test onze gemeente BE-
Alert.

Schrijf je in via www.be-alert.be


