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Haakwerken brengen kleur in Hemiksem
Sinterklaas komt op
23 november

Een veilige winter
in Hemiksem

Mobiel
recyclagepark

2

VOORWOORD

November - december 2019

Beste inwoners,
Afgelopen zomer mochten we kennismaken met kleurrijke
gehaakte kunstwerkjes in onze gemeente. Ook veel dagtoeristen die met de waterbus naar Hemiksem kwamen
vonden de gehaakte bollen aan de Scheldeboord een fotomoment waard. In deze Hallo Hemiksem kan je een interview
lezen met de maakster/haakster en wat haar drijfveren zijn om
Hemiksem ‘in te pakken’.
Op 26 september nam de bestendige deputatie van de provincie
Antwerpen de beslissing om een omgevingsvergunning af te leveren aan Engie/Electrabel voor het bouwen van 4 windturbines
op de gronden van Umicore. Dit ondanks de duidelijk negatieve
adviezen van de gemeente Hemiksem, de stad Antwerpen en hun
eigen provinciale omgevingsvergunningscommissie. Omdat zoveel
inwoners door de plaatsing van de enorme windturbines rechtstreeks getroffen worden in hun wooncomfort heeft het college
van burgemeester en schepen van Hemiksem beslist om beroep
aan te tekenen bij de bevoegde minister. Een uitspraak kan verwacht worden in maart 2020.
Toch denkt onze gemeente mee over het klimaat en duurzaamheid.
Wie slechts kleine restanten recycleerbaar afval heeft of minder
mobiel is om naar het recyclagepark te rijden, kan dit afval nu ook
kwijt op het mobiele recyclagepark. Tijdens de openbare markt van
20 november zal het mobiele recyclagepark voor de eerste keer in
Hemiksem opgesteld worden.
Eind oktober verzetten we de klok naar het winteruur. Een moment
waarop we weer geconfronteerd worden met donkere dagen. Vorige winter kregen we helaas af te rekenen met een inbrakenplaag
in onze gemeente. Ondanks de inzet van politie en waakzaamheid
van inwoners leek het er op dat Hemiksem in het bijzonder geviseerd werd. Heel wat inbraken kunnen nochtans voorkomen worden door enkele kleine praktische tips. Tegelijk geef ik u mee dat
politiediensten en BIN-coördinatoren nauwgezet samenwerken
om van Hemiksem een veilige thuishaven te maken.
Maar het aankondigen van de winterperiode brengt ook positief
nieuws. Op 23 november verwachten we immers Sinterklaas die
met de veerboot zal aanmeren aan Callebeekveer. Eén dag eerder
viert Hemiksem haar sportkampioenen en dat drukke novemberweekend sluiten we zondag af met de Comedynight. Tot slot wil ik
al aankondigen dat we de traditionele bewonersdrink van begin
januari verplaatsen naar zondag 17 mei waar we graag samen met
u klinken op een mooie zomer. Meer nieuws volgt nog in een latere
editie van Hallo Hemiksem en via onze andere mediakanalen. De
trekking van de eindejaarstombola van de middenstandsraad blijft
behouden in januari en zal plaatsvinden in Depot Deluxe op zondag 19 januari 2020.
Uw burgemeester
Luc Bouckaert
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Prikbord
Geef eens een streekproduct cadeau

Programma 11 novemberherdenking

Verwen je geliefden dit eindejaar met een streekmandje! Wat dacht je van enkele streekbieren, aangevuld met overheerlijke Rupelsteentjes (koekjes),
lokale honing of lekkere Nielse Parels (pralines)?
Toerisme Rupelstreek biedt een ruime keuze aan
streekgebonden producten in een feestelijke verpakking, en in verschillende prijsklassen. Vooraf bestellen is aan te raden want we werken met dagverse
producten.
INFO
Toerisme Rupelstreek vzw
Schommelei 1/3, 2850 Boom
03 880 76 25, info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be

Gezocht:
vrijwilligers huiswerkbegeleiding
Het Huis van Het Kind Hemiksem is op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die kinderen uit de lagere
school willen ondersteunen bij hun schooltaken.
Wie zoeken we:
• Je werkt graag met kinderen van de lagere school
en hun ouders.
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je hebt wekelijks een gaatje in je agenda op
woensdag tussen 14 uur en 16 uur.
• Je wil werken met kleine groepjes kinderen.
• Je engageert je voor een langere periode, liefst het
volledige schooljaar.
• Je helpt de kinderen in het overlopen van de
agenda, rekenen, lezen, schrijven, enzoverder.
• Je bent erg gemotiveerd om kinderen te ondersteunen.
• Je staat er als vrijwilliger niet alleen voor, wij
zorgen voor de nodige ondersteuning.
INTERESSE?
Neem dan contact op met onze dienst via
huisvanhetkind@hemiksem.be of op het
algemeen nummer 03 288 26 20.

Op maandag 11 november zal er een herdenkingsviering plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk aan
de Gemeenteplaats. Op die dag herdenken we de
slachtoffers, gesneuvelden en gevangenen van beide wereldoorlogen.
Na de misviering zal er aan het monument voor
de gesneuvelden een ceremonie plaatsvinden in
de aanwezigheid van afvaardigingen van de 3 Hemiksemse scholen, het college van burgemeester
en schepenen, bestuursleden van de Confederatie
der Vaderlandslievende Groeperingen van Hemiksem, vaandeldragers, brandweer, politie en Rode
Kruis. Hierna gaat de optocht onder begeleiding
van de harmonie verder naar de gemeentelijk begraafplaats waar onder meer de vlam ontstoken
wordt. De plechtigheden worden afgesloten met
een bloemenhulde.
PROGRAMMA
10.30 uur Vredesviering in de St.-Niklaaskerk ter
nagedachtenis van de gesneuvelden, gefusilleerden, opgeëisten, politieke gevangenen en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen
11.00 uur Plechtigheid aan het monument van de
gesneuvelden op de Gemeenteplaats
11.20 uur Optocht naar het kerkhof via de Gemeenteplaats en de Kerkstraat
11.30 uur Plechtigheid aan het gedenkteken op
het kerkhof

Word jij vrijwilliger bij Toerisme
Rupelstreek?
Toerisme Rupelstreek staat in voor de bevordering
van toerisme en recreatie in Boom, Niel, Schelle,
Rumst, Hemiksem en de westrand van Mechelen.
Daarvoor kunnen ze rekenen op een team van enthousiaste vrijwilligers.
Heb jij interesse in het toeristisch reilen en zeilen in
de Rupelstreek? Heb je zin om mee te werken aan de
smikkeltocht, wil je af en toe het infokantoor bemannen of zet je graag mee je schouders onder de opening van het toeristische seizoen? Dan is Toerisme
Rupelstreek op zoek naar jou! Kom vrijblijvend naar
het infomoment in het infokantoor in De Schorre te
Boom op maandag 20 januari 2020. Infokantoor Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom
INFO EN INSCHRIJVEN
info@toerismerupelstreek.be
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Prikbord
Bestemmingsmodule regiogids
Scheldeland-Oost

Comedy Night met Jens Dendoncker
en Kamal Kharmach

Heb je altijd al willen gidsen in de mooie omgeving
van het Scheldeland?

Ook dit jaar krijgen we weer bezoek van twee straffe mannen tijdens de Comedy Night in Hemiksem.
Vorig jaar hadden we Jens Dendoncker op onze affiche staan maar moest hij spijtig genoeg afzeggen
omwille van gezondheidsproblemen. Maar zoals
beloofd staat Jens dit jaar terug op onze affiche te
blinken, dit keer samen met Kamal Kharmach.

De kennis over de rivieren, het unieke landschap, de
streekgeschiedenis delen met binnen- en buitenlandse toeristen, lijkt je dat iets? Neem dan zeker
deel aan de bestemmingsopleiding regiogids Scheldeland-Oost! Na deze opleiding kan je aan de slag
als gids in de Rupelstreek, Klein-Brabant, Willebroek
en Zwijndrecht.
De regio met verschillende parels: steenbakkerijverleden, streekproducten, bier, paling,…, kastelen, forten, sigmagebieden… Kortom een regio waar veel te
beleven valt!
De lessen zullen plaatsvinden in het PIVA-gebouw,
Desguinlei 244, Antwerpen. De leslocatie is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft een
parking voor de deur. Daarnaast zullen er ook enkele
lessen plaatsvinden in de regio zelf, zo ontdek je meteen de streek.

Kamal Kharmach kijkt in zijn allereerste oudejaarsconference terug op het jaar 2019 met zijn intussen bekende verlegen, maatschappijkritische maar
vooral hilarische stijl. Een jaar vol klimaatbetogers,
ontslagnemende ministers, corrupte voetbalploegen en visa-dealende politici belooft in ieder geval
een spetterende try-out in Hemiksem.

Een infomoment zal plaatsvinden op woensdag 20
november en donderdag 16 januari, telkens van 19
tot 20uur.
Toelatingsvoorwaarden:
• Basisjaar gids/reisleider afgewerkt hebben

Jens staat met zijn show in uitverkochte zalen. Ook
op televisie is Jens niet meer weg te denken. Soms
met een kinderlijke naïviteit vertelt Jens Dendoncker een verhaal over het schijnbaar eindeloze
geklungel dat jongvolwassenheid met zich meebrengt en de bijhorende nostalgie naar een vervlogen jeugd.

Concreet:
• Start februari 2020
• Lespakket: 100 lesuren
• Maandagavond 18.30 tot 22 uur
• Twee uitstappen op zaterdag
• Inschrijvingsgeld: 150 euro + werkingskosten:
gem. 40 euro

Wees er op tijd bij want -ook naar jaarlijkse traditievliegen de tickets de deur uit en zijn de plaatsen
beperkt. Tickets kosten slechts € 6.

INFO
www.cvovitant.be
03 240 63 80
linne.apers@provincieantwerpen.be

Gratis online cursussen van de bib
Vanaf 1 juli 2019 kan je als lid van de bib 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?
• Je bent lid van de bib van IVEBICA.
• Indien je nog geen bibliotheekaccount hebt, maak
je eerst een “Mijn-Bibliotheek”-login aan via de catalogus van de bib: ivebica.bibliotheek.be
• Surf naar: https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib en log in met je “Mijn Bibliotheek”-account.

TICKETS
Vrijetijdsdienst Hemiksem (uitverkocht),
Bibliotheek, Q8 Hemiksem.

INFO
intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat
111, Hemiksem of bibhemiksem@ivebica.be
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Hoor wie klopt daar kinderen?
Kijken jullie stiekem ook al reikhalzend uit naar de komst van dé vedette van het jaar? Dan heb je geluk want
ook dit jaar mogen we Sinterklaas in onze gemeente verwelkomen!
De Sint laat ons weten dat jullie allemaal je warme jas mogen
aantrekken op zaterdag 23 november om hem, en zijn stoomboot, op te wachten in Hemiksem. Sinterklaas komt dan weer
samen met zijn pieten uit Spanje aan. We verwachten de Sint en
zijn pieten rond 14 uur aan het veer van Hemiksem.
Wij wachten jullie vanaf 13.30u op met muziek en entertainment
zodat de Sint warm verwelkomd wordt. Zorg maar dat je enkele
leuke Sinterklaasliedjes kent.

Feest in Depot
Van het veer trekt de Sint met de koets door Hemiksem naar
Depot Deluxe waar het feest verder gaat. Om 15uur gaan de
deuren van de feestzaal open. Alle kindjes, de brave en iets
minder brave, zijn dan welkom bij de Sint. Kom mee liedjes
zingen, laat je schminken, kleur nog gauw een tekening in,…
Misschien heeft de Sint wel wat lekkers meegebracht?! Het
aftellen kan beginnen.

Stoet
De stoet trekt dit jaar langs deze route naar de feestzaal: Callebeekveer - Scheldestraat - Scheldeakker - Oxfordstraat Heuvelstraat - Saunierlei - Statieplaats - Bouwerijstraat - Europalaan - Atletiekstraat - Georges Gilliotstraat - Bosstraat - Depotstraat - Kruishoevewijk - Nijverheidsstraat - Depot Deluxe.

Start & Run najaar 7 km in 7 weken tijd
De zomer ligt definitief achter ons en extreme temperaturen zijn nu geen excuus
meer om die loopschoenen aan de kant te laten staan. Heb je het toch moeilijk met
je motivatie terug te vinden om een toertje te gaan lopen? Dan hebben wij de idéale
oplossing in de aanbieding.
Vanaf 5 november starten we met een nieuwe loopsessie die verder bouwt op de
start & run. De eerste weken zal de 5km opgefrist en onderhouden worden en stap
per stap wordt er opgebouwd naar 7km. Iedere dinsdag en donderdag wordt er om
19.30u verzameld aan de kleedkamers in de Nieuwe Dreef en loop je in groep én
onder begeleiding van 2 superenthousiaste coaches. Voor deze 7 weken betaal je
7 euro. In de prijs is zelfs een fluo-hesje en hoofdlampje inbegrepen. Je bent ook
tijdens het lopen verzekerd door de gemeente.
INFO EN INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via de website vrijetijdsdiensthemiksem.be
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden?
Ellen.huysmans@hemiksem.be of 03 288 26 92 .
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IVEBICA
Tentoonstelling Jos Tysmans – Brancardier aan het IJzerfront

van 1 september tot en met 3 november 2019

Jos Tysmans werd in 1893 in Hemiksem geboren als zoon van Alois Tysmans, schoolhoofd in het katholiek onderwijs. Het gezin was zeer kunstminnend en ook Jos bleek
over artistiek talent te beschikken.
In de tentoonstelling krijgen we het werk te zien dat Tysmans tijdens wereldoorlog I aan het
front maakte. Talrijke schetsen, potloodtekeningen, aquarellen en silhouetten in Chinese inkt.
Als groep een bezoek brengen met een gids? Contacteer ons op cultuur@ivebica.be of
03 871 98 24.
Elke donderdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17u. // Locatie: Hal Serviceflats
St. Bernardus, Sint-Bernardusabdij 5, Hemiksem // Toegang: gratis

Uitstap Hof Van Busleyden
donderdag 14 november 2019

Ontdek de glorieperiode van Mechelen als hoofdstad van de Bourgondische
Nederlanden. We wandelen langs iconische plekken en brengen een bezoek aan het
Hof Van Busleyden.
Dat 16e-eeuwse prachtige renaissancepaleis opende in 2018 opnieuw zijn deuren en wil een
broedplaats van ideeën en een verzamelplek van zowel oude als actuele kunst zijn.
Carpoolen vanuit Schelle? Laat het ons weten via cultuur@ivebica.be of 03 871 98 24.
Locatie: Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, Mechelen
Toegang: € 14 (excl. middaglunch)

Angélique: monoloog (met broodjeslunch)
zondag 17 november om 11.30 uur

De weinig nog levende personen die de “Independence” in toenmalig Belgisch Congo
hebben meegemaakt, zwijgen er liever over. In deze voorstelling doet Angélique haar
verhaal, beschouw het als een late getuigenis…
“ANGÉLIQUE” een ouder wordende vrouw die als jonge kloosterzuster naar het toen nog “Belgisch Congo” getrokken is en begin van de jaren zestig, eens terug in België is uitgetreden. Nu
zoveel jaren later leeft zij met haar hebben en houden in opvangtehuizen.
Theatermonoloog van Erik Vlaminck, met spel en zang vertolkt door LEEN PERSIJN
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111/117 Hemiksem
Toegang: € 12/ € 9 (-26 jaar) // Inschrijven voor 10 november

Weerwolven - Swaajp Interactief improvisatietheater

vrijdag 13 december 2019 om 19.30uur

In deze combinatie van improvisatie en het razend populaire spel ‘Weerwolven van
Wakkerdam’ wordt het publiek meegenomen naar een klein dorpje waarover een weerwolvenvloek neergedaald is.
’s Nachts gaan de weerwolven op jacht om een onschuldige burger te vermoorden. Overdag
proberen de dorpelingen hen samen met het publiek te ontmaskeren. Maar hoe herken je
een weerwolf en wie is te vertrouwen?
Ook voor jongeren vanaf 10 jaar.
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j)

7

IVEBICA
Boks – Theater De Spiegel - Familietheater (1,5 tot 5 j)
zaterdag 14 december 2019

Twee personen ontdekken dat ze vastzitten in een kleine ruimte, een box. Ze raken niet
meer van elkaar af. Er is verwarring, angst en onwennigheid. Stilaan groeien ze naar
mekaar toe met de nodige spanningen, botsingen en emoties en het onwennig gewoel
ontaardt in gelach en aanstekelijk amusement.
‘BOKS’ is een fysieke zoektocht naar de ander en naar samenzijn, met een soundscape die live
gecreëerd wordt. Er zijn 2 voorstellingen, om 14.30u en om 16.30u.
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j) - € 2 korting per ticket voor leden Gezinsbond

Kerstconcert

woensdag 18 december 2019 om 20uur
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Academie voor Muziek en Woord een kerstconcert dat plaatsvindt in de Heilige Familiekerk te Schelle. Het jeugdkoor en het koor
Gaudia Vocale onder leiding van Cristel de Meulder, gesteund door instrumenten en
ensembles van de academie, brengen je op aangename wijze dichter bij het naderende
kerstfeest.
Op deze manier wenst de academie jou een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe!
Locatie: Heilige Familiekerk, Tolhuisstraat 34, Schelle
Toegang: €5 (+12j), €3 (-12j), gratis (-6j), tickets enkel aan de kassa
Informatie: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem,
03 288 27 30, www.academiehsn.be

NOG MEER TE BELEVEN BIJ IVEBICA

Meer info op www.ivebica.be en in de Eb & Vloed-seizoensbrochure.
#FILTERNOFILTER - FOTOEXPO
van 30 sep 2019 t.e.m. 15 jan
2020

WEEK VAN DE SMAAK
BIB HEMIKSEM
13 nov 2019

TENTOONSTELLING
ELI VERHEYEN - MIRAGGIO
van 3 t.e.m. 4 nov 2019

MAROKKAANSE KOOKWORKSHOP

MAAK JE EIGEN WINTERDECORATIE
5 nov 2019

FINGERFOOD VOLZET - WACHTLIJST
16 nov 2019

LERARENCONCERT
i.s.m. 11.11.11
6 nov 2019

LEREN PROGRAMMEREN VOOR
JONGEREN - CODERDOJO
16 nov en 14 dec 2019

LEREN WERKEN MET EEN TABLET
ANDROID
vanaf 12 of 14 nov 2019

VERHALENPARADE NIEL
20 nov en 11 dec 2019

VERHALENPARADE HEMIKSEM
13 en 27 nov & 4 en 18 dec 2019

VOLZET - WACHTLIJST

16 nov 2019

LEESKRING
26 nov en 17 dec 2019 & 28 jan
2020

OUDE KOEIEN AAN DE COSTA
DEL SOL

UITVERKOCHT - WACHTLIJST

30 nov 2019

LEREN WERKEN MET EEN
SMARTPHONE
ANDROID - VOLZET - WACHTLIJST
vanaf 2 dec 2019
KOKEN MET ZEEWIER
3 dec 2019
KLASSIEKE COCKTAILS (18+)
VOLZET - WACHTLIJST

11 dec 2019

INTERNETBANKIEREN VIA EEN
APP ANDROID
12 dec 2019

Info & inschrijvingen activiteiten IVEBICA
www.ivebica.be // Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem // Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Een veilige winter in Hemiksem
De donkere winterdagen zijn ondertussen ingegaan. Een tijd van huiselijke gezelligheid maar ook een periode
waarin we helaas soms leven met een onveiligheidsgevoel. Vorige winter werden we in de Rupelstreek, met
Hemiksem als epicentrum, geplaagd door een inbrakenplaag in het centrum van onze gemeente.
Politiediensten en gemeente kregen tijdens die periode vaak
het verwijt dat ze te weinig voor de veiligheid van de burgers
zorgden. Ook de minimale communicatie werd niet altijd begrepen door iedereen. Ook al was daar een goede reden voor.
In een lopend onderzoek worden media op een afstand gehouden om geen foute informatie door te geven zodat personen met criminele bedoelingen geen voorsprong krijgen
en hun werkwijze kunnen aanpassen waardoor de pakkans
kleiner wordt.

We willen uiteraard een inbrakenplaag als vorige winter
vermijden en geven hierbij graag nog enkele, maar zeer belangrijke tips mee zodat onze inwoners alert blijven en bij de
minste verdachte handeling tijdig de politiediensten kunnen
verwittigen.
Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De
beste sloten zullen niet helpen als je ze niet gebruikt of als je
tegelijkertijd een raam laat openstaan. Veilige leefgewoonten
kosten weinig of niets en hebben toch een enorm effect in het
buiten houden van ongewenste bezoekers. Deze maatregelen
zijn zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd gezien worden.

Dit zijn enkele voorbeelden van organisatorische maatregelen :
• Doe altijd uw ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even afwezig bent.
• Draag zorg voor uw sleutels; hang er geen labels aan en laat ze niet aan de binnenkant van ramen of deuren zitten of
– erger nog – verstopt onder de deurmat.
• Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is: gebruik tijdschakelaars voor de verlichting, laat bij afwezigheid je
brievenbus leegmaken en vraag aan je buren om de rolluiken op en af te laten. Vermeld op sociale netwerken vooral
niet dat je op vakantie vertrekt.
• Plaats aantrekkelijke voorwerpen zoals gsm, laptop, GPS, televisie, hifi-keten, enz. uit het zicht van voorbijgangers.
• Berg materiaal dat inbrekers van pas zou kunnen komen op, zoals een ladder, tuingereedschap, enz.
• Merk en registreer uw goederen.
• Wees een waakzame buur. Een gezonde nieuwsgierigheid voor wat er op straat of bij de buren gebeurt, kan helpen om
de risico’s op diefstal te verkleinen.
• Geef blijk van een gezonde dosis wantrouwen: laat onbekenden niet zomaar binnen zonder geldige reden, ook al lijkt
hun verhaal aannemelijk.

Sociale maatregelen
Een goed contact met de buren en een gezonde vorm van sociale controle is nog altijd de beste preventie tegen inbraak.
In buurten waar de mensen elkaar niet kennen, kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag slaan.
Indien u verdachte handelingen vaststelt in uw straat of
buurt, neem dan onmiddellijk contact op met de 101. Zelfs
als u niet zeker bent, neemt u best contact op met de politie.

Voorkomen is beter dan genezen! De politie zal u nooit zeggen dat u hen voor niets heeft gestoord.
Indien u er de kans toe hebt, probeer dan een foto te nemen
van de verdachte persoon of het verdachte voertuig maar
zorg in de eerste plaats voor je eigen veiligheid.
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Mechanische maatregelen
Het is heel belangrijk dat alle ‘zwakke’ punten van je woning
goed beveiligd zijn. Als een inbreker ondanks alles toch jouw
woning uitkiest, is het belangrijk om hem zo lang mogelijk
buiten te houden. Een onderzoek heeft aangetoond dat een
inbreker zijn poging na gemiddeld 3 minuten staakt. Alle bereikbare gevelopeningen – deuren, (schuif)ramen, garage en
kelderopeningen – moeten dus goed beschermd worden.

Dit zijn enkele voorbeelden van mechanische maatregelen :
• Voorzie de buitendeuren van een meerpuntssluiting met minstens drie sluitpunten.
• Een cilinder die meer dan 2 mm uitsteekt, vormt een potentieel inbraakrisico.
Zorg daarom voor een stevige cilinderbescherming (langschild of rozet).
• Kies voor een veiligheidscilinder met veiligheidskaart.
• Heb je geen veiligheidsslot? Plaats dan een opbouwslot.
• Kies voor gelaagd glas. Dat is moeilijk in te slaan en vormt voor de inbreker een extra hindernis.
• Let erop dat het raamkader stevig verankerd zit in het metselwerk.
• Ga voor vergrendelbare raamkrukken.
• Zorg voor buitenverlichting die aanspringt wanneer iemand je woning nadert.

BIN’s

(Buurtinformatienetwerk)
In een buurtinformatienetwerk (BIN) werken inwoners van een bepaalde wijk samen met de lokale politie om de veiligheid te verhogen. Hemiksem telt 7 BIN-zones waarvan 1 voor de middenstand.
De actoren van een buurtinformatienetwerk zijn de burgers
(zij werken mee), een coördinator (die leiding geeft) en de
lokale politie (overleggen). Het uiteindelijk doel van een BIN is
om het veiligheidsgevoel te verhogen, te werken aan preventieve
maatregelen, communicatiekanalen te creëren en sociale
controle te bevorderen. Alle informatie kan je lezen op:
www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk
Indien je als buurtbewoner interesse hebt, kan je nog steeds lid
worden van een BIN in Hemiksem. Het inschrijvingsformulier per
BIN kan je terugvinden op onze website of kan je ophalen in het
administratief centrum.

Rookmelders verplicht vanaf 2020
Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur,
maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt
zich razendsnel. Vooral als er ‘s nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en
doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de
Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.
Vanaf januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders
beschikken. Wacht dus niet langer en plaats zo snel mogelijk rookmelders in uw woning. Rookmelders zijn helemaal
niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Via de gemeente kan je nu voordelig rookmelders aanschaffen. Deze zijn getest op
hun efficiëntie en dankzij een duurzame lithiumbatterij gaan deze melders tot 10 jaar mee. Voor de prijs van amper 9 euro
per stuk of 25 euro per 3 stuks kan je de rookmelders aanschaffen aan het onthaal van het gemeentehuis. Een bijhorende
folder geeft je alle uitleg over hoe en waar je best de melders plaatst.
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Haakwerken van Cindy
brengen kleur in
Hemiksem
Wie afgelopen zomer de Scheldeboord passeerde kon niet naast de bollen met het
gehaakte jasje kijken. De kleurrijke creaties kregen op korte tijd heel wat positieve
reacties via sociale media en werden zo ook hét gespreksonderwerp binnen Hemiksem. De gehaakte bollen zijn een creatie van Cindy Van der Veken (38) en zijn volgens haar nog maar een begin om Hemiksem een aangename gemeente te maken.
“Ik ben beginnen haken toen ik nog erg jong was. Mijn bomma had een café op
de Heideplaats in Niel en zat vaak te breien achter haar toog. Eigenlijk heb ik de
basis van haar en van mijn moeder geleerd.
Zelf vond ik haken makkelijker dan breien en door de jaren
heen heb ik wel wat ervaring opgedaan”, vertelt Cindy. “Er zijn
wel veel jaren geweest dat de activiteit minder prominent
aanwezig was,… je kent dat wel: wanneer je gaat studeren,
iemand leert kennen en er komen dan kinderen (lacht). Maar
een aantal jaren geleden kreeg ik een zware rugoperatie te
verwerken en moest ik me dus maanden stilhouden. Voor mij
was dit het ideale moment om de haakpen terug boven te
halen.

Een aantal jaren geleden kreeg ik
een zware rugoperatie te verwerken en moest ik me dus maanden
stilhouden. Voor mij was dit
het ideale moment om de
haakpen terug boven te halen. “
Ik koop vaak patronen om allerlei haakwerken te maken. Zo leer
ik ook altijd iets nieuw bij maar jarenlange ervaring maakt het
mij nu makkelijk om zelf creaties te ontwerpen. Kleding maak
ik minder vaak maar soms is daar wel vraag naar. Ik ben nu
zelfstandige en maak vaak iets op bestelling. Vooral doopsuikercreaties op maat van de klant zijn erg in trek, maar tegelijk
zijn sjaals, handtassen, sleutelhangers en andere kleine gadgets ook altijd gewild. Ik probeer ook altijd te maken wat trendy
is. Het heeft geen zin om te blijven haken aan iets wat totaal
niet gewild is. Dan blijf ik er ook mee zitten. Het materiaal is
tenslotte ook niet zo goedkoop.
Ik hou mijn prijzen bewust laag zodat ik de prijs van de wol of
katoen er kan uithalen. Mensen zien vaak de prijzen op goedkope Chinese websites, vergelijken en trekken dan de foute conclusie. Er is ook veel verschil in kwaliteit. Haken met goedkope
wol of haken met katoen is niet alleen verschillend in prijs, je
ziet het ook snel in de afwerking. Voor kleine accessoires in

de afwerkingsfase werk ik met mijn man Jurgen samen. Hij is
houtbewerker en heeft ook z’n eigen atelier waar hij prachtige
sculpturen en gebruiksvoorwerpen uit hout maakt.

Wildhaken
Met het gezin zijn wij elke dag op wandel in Hemiksem. Door
mijn rugproblemen is dat nog de enige sport die ik kan beoefenen. We wonen hier graag en genieten dan van wat er op ons pad
komt. Dat inspireert ons ook wel in onze creatieve bezigheden.
Via facebook zien we zo vaak berichten over inwoners die zich
negatief uitlaten over kleine dingen. Gaat het niet over hondenpoep, dan gaat het over zwerfvuil,… maar zelf zorgen voor
een positieve noot in de gemeente wordt bijna niet gedaan.
“Een hele tijd geleden zag ik via sociale media als Instagram
en Pinterest voorbeelden van ‘yarn-bombing’, dat is eigenlijk de
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Engelstalige term voor wildhaken. Vaak zijn het bomen die een
gehaakt jasje krijgen maar ook andere voorwerpen op straat
kunnen een jasje krijgen van haakwerk. Zo vroeg ik vorig jaar
aan de gemeente of ik eens een boom mocht haken. Door plotse drukke bestellingen is het er toen niet van gekomen.”
“Maar deze zomer kreeg ik terug zin om eraan te beginnen. Mijn
gezin gaat vaak wandelen in de buurt rond park Den Akker en
de Scheldeboord. Daar kreeg ik het idee om die bollen aan de
waterbus een kleurrijk jasje te geven. Ik voelde me er eerst wat
onwennig bij en wist niet goed hoe voorbijgangers zouden reageren. Gelukkig waren alle reacties positief. Er was maar 1 oudere man die me vroeg of hij daar nu elke dag moet op kijken,
maar hij wou gelukkig alleen maar een grap uithalen. Zelfs de
krant kwam me om een interview vragen naar aanleiding van
die bollen. Omdat er vaak grootouders met hun kleinkinderen
passeerden dacht ik eens iets leuks te maken. De kikkerbol met
de grote ogen erop heeft ondertussen al geposeerd voor vele
selfies”, lacht de optimistische Cindy.

Toekomstplannen
Cindy heeft nog veel ideeën om uit te werken en om van te
dromen. “Ik ben een enorme fan van Olek. Deze Amerikaanse is
een heuse ‘yarn-bombing’-artieste. Zij heeft een Instagramaccount en laat mij vaak dromen over verdere toekomstplannen.
Olek heeft zo al veel gebouwen ‘ingepakt’ in haakwerk, maar
ook voertuigen zoals auto’s , bussen en zelfs treinen heeft ze helemaal ‘inge-haakt’. Ik heb zelf nog geen grote creaties gehaakt
maar droom er wel van. Ik hoop dat de mensen van Tomorrowland mij ooit contacteren om grote creaties te maken tijdens
het festival. Ik ben er zelf nog nooit geweest maar ik zou graag
willen meewerken aan de aankleding van het festival.”

“De abdij een jasje van haakwerk geven zou wel origineel zijn
natuurlijk, al lijkt me dit te hoog
gegrepen. “
En in Hemiksem?
“(lacht)tja,…. de abdij een jasje van haakwerk geven zou wel
origineel zijn natuurlijk, al lijkt me dit te hoog gegrepen. Maar
ik heb al wel nagedacht over de stalen constructie aan de ingang van Park Den Akker. Niet echt makkelijk met die rechte
hoeken maar wie weet,…. Ik ga in elk geval niet té veel wildhaken. Alles heeft z’n grenzen en overdaad schaadt.
Als haakwerken niet meer mooi zijn of vuil geworden zijn, dan
verwijder ik ze. Ik kan altijd nieuwe projecten starten en zo blijft
het afwisselend, zowel voor mij als voor de inwoners die de
yarn-bombing ontdekken en er moeten op kijken. Suggesties
zijn altijd welkom en ik kijk graag uit naar reacties.”, besluit Cindy.

INFO

www.facebook.com/haakwerkjescindy/
haakwerkjescindy.blogspot.com/
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Terugblik
Jubilarissen 2019
Op donderdag 19 september werden 31 koppels ontvangen
in de Scheldezaal van het administratief centrum voor de viering van hun speciale huwelijksverjaardag. Naast 50-, 60-, 65-,
waren er dit jaar ook twee echtparen die hun 70ste (platina)
huwelijksverjaardag vierden. Na een inleiding van de burgemeester en de avant-première van de nieuwe gemeentefilm
kregen de koppels een geschenk en een lunch aangeboden.

Rupske Lauwers
Op 8 september werd de omloop Rupske Lauwers in onze
gemeente gereden. Dit jaar bestond het evenement uit 2 dagen want de dag voor het wielerkampioenschap werd voor
de eerste keer een rondrit voor oldtimers georganiseerd. Een
twintigtal bolides maakten een rondrit door de Rupelstreek
om in de namiddag via de straten van Hemiksem aan te komen in de Assestraat waar de oldtimers nog in een statische
show te zien waren.

Tai Chi 55+
Sinds enkelen jaren zet de gemeente volop in om de
55-plussers te prikkelen met toegankelijke sportieve activiteiten. Begin oktober startte er een nieuwe
sportreeks Tai Chi. Het enthousiasme was zeer groot
en de twee lessenreeksen Tai Chi zaten dan ook in
een mum van tijd vol. Het proeven van de basistechnieken van Tai Chi werd dat ook enorm gesmaakt.
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Terugblik
Klimaatfeest
Hoewel de weergoden niet gunstig bleken te zijn voor het
tweede Klimaatfeest waren er toch nog zo’n 200 geïnteresseerden opgedaagd op zondag 29 september. Het aanplanten
van bomenstruiken en hagen werd dit jaar extra in de kijker
gezet met de actie Behaag Natuurlijk omdat deze aanplantingen veel kunnen betekenen voor het klimaat in eigen regio.

Scholenloop
Ondanks het slechte weer was de 30ste editie van de
Scholenloop Marc Coppens weer een succes. De feesteditie lokte maar liefst 189 sportievelingen die streden om
de hoogste plekken op het podium. Sporters beleven meer
en dat is bij dit weer bewezen.

Nieuwe inwoners
Op donderdag 8 oktober ontvingen we onze nieuwe
inwoners in de Scheldezaal van het administratief
centrum. Na een korte voorstelling van onze gemeente werd er ook een kort bezoek gebracht aan onze
administratieve diensten, het tegelmuseum en de
heemkundige kring. Onze nieuwe Hemiksemnaren
maakten ook kennis met Brenda Vranckaerts, die de
titel van verdienstelijke inwoner toegewezen kreeg
voor haar enthousiaste en vrijwillige inzet in het
Buurthuis
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Afvalophaling november - december
Restafval, GFT en PMD worden om de
twee weken op maandag opgehaald.
Restafval, GFT en PMD
maandag 4 november
maandag 18 november
maandag 2 december
maandag 16 december
maandag 30 december
Papier & karton
vrijdag 15 november
vrijdag 20 december
Textiel
Woensdag 4 december
Snoeiafval
(zie kaartje)
25 tot en met 29 november: zone zuid
2 tot en met 6 december: zone noord
9 tot en met 13 december: zone west
KGA
vrijdag 8 november
van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 7 december
van 08.30 u. tot 15.00 u.
Er is slechts één ophaalpunt aan het
containerpark (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!

W
W

N

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

Z
Opgelet!
KGA kan dus enkel op de hierboven
vermelde dagen aangeboden worden
aan het containerpark!
Mobiel recyclagepark
(op Gemeenteplaats)
Woensdag 20 november

Grofvuil op afroep
vrijdag 29 november
vrijdag 20 december
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

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 gemeente op het nummer 03 288 26 63 of via
het e-mailadres sven@hemiksem.be.

Sluitingsdagen
Administratief centrum
- vrijdag 1 november 2019
- maandag 11 november 2019
- dinsdag 24 december 2019 (vanaf 12uur)
- woensdag 25 t.e.m.
vrijdag 27 december 2019
- dinsdag 31 december 2019
(vanaf 12 uur)
- woensdag 1 januari t.e.m.
vrijdag 3 januari 2020

Gemeentemagazijn

- vrijdag 1 november 2019
- maandag 11 november 2019

- dinsdag 24 december (vanaf 12 uur)
- van woensdag 25 december 2019 t.e.m.
vrijdag 3 januari 2020

Recyclagepark
- vrijdag 1 november 2019
- dinsdag 31 december 2019
- dinsdag 24 t.e.m.
donderdag 26 december 2019
- woensdag 1 januari 2020

Bibliotheek
- vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019
- maandag 11 november 2019
- woensdag 25 december 2019

- dinsdag 31 december 2019
- woensdag 1 januari 2020

Zwembad
- vrijdag 1 en zaterdag
2 november 2019
- maandag 11 november 2019
- maandag 23 december 2019 t.e.m.
zondag 5 januari 2020 (kerstvakantie)

BKO ‘t Merelhofke
- vrijdag 1 november 2019
- maandag 11 november 2019
- dinsdag 24 december 2019 t.e.m.
donderdag 2 januari 2020
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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

Mobiel recyclagepark
IGEAN en gemeente Hemiksem starten in november een proefproject ‘mobiel recyclagepark’. Niet iedereen beschikt immers
over de mogelijkheid om recycleerbaar materiaal naar het recycleerpark te brengen. Minder mobiele inwoners of personen
zonder auto kunnen daarom nu rekenen op een mobiel recyclagepark.
Samen met IGEAN willen we alle inwoners helpen om beter
te recycleren en bewust met afval om te gaan. We richten
het mobiele recyclagepark in op een marktdag, zodat je het
nuttige aan het aangename kan koppelen.
Je kan er volgende materialen binnenbrengen:
• Harde kunststoffen (bloempotjes, plantentrays, …)
• Kapot servies, porselein, e.d.
• Vlak glas
• Hout (fotokadertjes, kratjes, …)
• Kurken stoppen
• Kaarsresten
• Piepschuim
• Metaal
• Klein elektro
• Zuivere plastic folie
• KGA
Let wel: alleen bovenstaande materialen zijn toegelaten en
enkel in kleine hoeveelheden, reken ongeveer het volume
van een volle emmer.
Het mobiel recyclagepark staat opgesteld op de markt op
woensdag 20 november tussen 9 en 12 uur, ter hoogte van
het oud gemeentehuis.
Als we voldoende afval inzamelen, komt het mobiele recyclagepark vanaf 2020 drie maal per jaar langs.
Voor de grotere zaken, alsook grof huisvuil e.a., kan je steeds
terecht op het recyclagepark in de G. Gilliotstraat. morgens en
22u ’s avonds.

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

12.30 u. - 16.30 u.
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:
dinsdag:		
woensdag:
donderdag:
vrijdag:		
zaterdag:

gesloten
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.
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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Gratis infoavond groepsaankoop dak – en zolderisolatie
Je dak ‘energiefit’ isoleren?

Doelgroep: iedereen die zijn woning energiezuiniger en comfortabeler wil maken.

Laat je niet afschrikken, maar informeer je goed. Zo vermijd
je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere energiefactuur en
meer wooncomfort. Schrijf je daarom vandaag nog in voor
onze gratis infoavond in Rumst of Wijnegem!
Advies in mensentaal

Gratis Energiefit-avond
Groepsaankoop
dak- en zolderisolatie

Dakis

olatie

- 12 november van 19u tot 21u Gemeentehuis Rumst
- 28 november van 19u tot 21u 't Gasthuis Wijnegem

Jouw gemeente en het EnergieK Huis organiseren een infoavond waarin je alles te weten komt over dak en zolderisolatie. Voorkennis is niet nodig. We overstelpen je niet met
moeilijke technische termen, maar spreken jouw taal. Ontdek
aan de hand van praktijkvoorbeelden de voor-en nadelen van
materialen en technieken.

Dakisolatie,
de beste investering voor je
woning!
Geen technische termen, we spreken jouw
taal. Via praktijkvoorbeelden ontdek je
alle voor- en nadelen van materialen en
technieken. Voorkennis is niet nodig.

Schrijf je vandaag nog in
via www.fluvius.be/energiefit

Om je goed op weg te helpen organiseert het EnergieK Huis
samen met jouw gemeente een groepsaankoop dak en zolderisolatie. Via een groepsaankoop kan je zonder zorgen, én
voor een lagere prijs, dak of zolderisolatie laten plaatsen door
een lokale aannemer.
Schrijf je vandaag nog in!
Deze infoavonden zijn gratis. Schrijf je vlug in, want de plaatsen zijn beperkt.
De infoavond dak – en zolderisolatie in Rumst vindt plaats op 12/11/2019 in het gemeentehuis Kon. Astridplein 12
te Rumst, van 19uur tot 21 uur. Inschrijven kan via de website
www.fluvius.be/energiefit of www.igean.be/groepsaankoopdakisolatie

#Hallohemiksem
We willen graag onze gemeente in een positief daglicht stellen. Op
“Instagramwijze” vragen we jullie medewerking om ons jullie Hemiksem-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.

foto: Jasmien Sellier - locatie: Zinkvallaan

E-FIT april 2019 - v.u. Isabel Van Cutsem, Communicatie Fluvius

Dak – of zolderisolatie is één van de beste investeringen voor je woning. Want warme lucht stijgt, zodat je
woning de meeste warmte verliest via je dak. Je dak
isoleren kan bovendien op veel manieren. En vaak zijn
de werken minder ingrijpend dan je denkt.

