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INHOUD
Veiligheid en zich veilig voelen op alle gebied staan voor 
onze gemeente prioritair bovenaan. We investeerden de vo-
rige jaren al in de oprichting van buurtinformatienetwerken, 
in het plaatsen van vaste en verplaatsbare camera’s, en in de 
plaatsing van  ANPR camera’s en recent nog in de uitbrei-
ding van ons politiekorps. Gelukkig werden we de afgelopen 
winter gespaard van een nieuwe inbrakenplaag. 

Maar veiligheid gaat natuurlijk ook veel verder. We moesten 
immers de afgelopen maanden  6 inwoners laten opnemen in 
het ziekenhuis met koolstofmonoxidevergiftiging. Zulke vergifti-
ging loop je op zonder waarschuwing op door slecht werkende 
verbrandingstoestellen. Koolstofmonoxide is immers geur- en 
kleurloos. Enkel een CO-melder in huis kan je wijzen op het ge-
vaar van koolstofmonoxide. De gemeente heeft  dankzij onze 
brandweerzone  een reeks CO-melders aangeschaft om onder 
onze inwoners te verkopen aan een voordelig tarief. Meer hier-
over kan je lezen in het artikel op pagina 4.

Graag focus ik me verder op de komende lentedagen. Inwoners 
komen terug op straat en verschillende activiteiten komen terug 
tot leven. Naast de opening van het toeristisch seizoen en de erf-
goeddag kijk ik zelf ook al uit naar de bewonersdrink op 17 mei. 
Deze datum lijkt nog een eeuwigheid ver en pas in de volgende 
editie van Hallo Hemiksem zullen we dit evenement uitgebreid 
uit de doeken doen. De datum kan al wel noteren in je agenda. 

In het kader van erfgoeddag belichten we in dit nummer een 
artikel over Gydo Wyn, een Hemiksemnaar met een hart voor 
nostalgie en erfgoed. Op zijn facebookpagina verbluft hij ons da-
gelijks met prachtige foto’s en anekdotes uit Hemiksem ‘toen en 
nu’. Het gebruik van onze slogan is nog te weinig ingeburgerd bij 
onze inwoners maar dit is ook weer ‘Helemaal Hemiksem’. 
 

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
Serviceflats in het abdijpark

Liefst blijven we zo lang mogelijk thuis wonen. 
Maar op een bepaalde punt in het leven merk je dat  
sommige zaken minder vlot gaan en/of moeilijker 
verlopen. De huidige woning is te groot om te onder-
houden, jij of je partner hebben meer ondersteuning 
nodig,…Een serviceflat kan hiervoor de oplossing 
zijn.

Je woont zelfstandig en vrij in een eigen flat (living 
met open keuken, badkamer, berging, inkomhal en 
een aparte slaapkamer). Hierbij kan je gebruik ma-
ken van ons noodoproepsysteem, gratis technische 
bijstand en de sociale dienst waarbij je terecht kunt 
met je vragen en zaken voor jou kan regelen.

Zowel de flats als het gebouw zijn rolstoeltoeganke-
lijk. De serviceflats zijn gelegen in de oostvleugel van 
de Sint-Bernardusabdij. Momenteel zijn er een aantal 
serviceflats beschikbaar. 

Indien je zelf of iemand die je kent interesse heeft, 
kan je steeds contact opnemen met Sasha Bruynseels 
03/871.91.05 of sasha.bruynseels@hemiksem.be

Halfvastenkermis op de Gemeenteplaats
Ook dit jaar strijkt de halfvastenkermis neer op de Gemeenteplaats in He-
miksem. Eendjes vissen, botsauto’s, de paardenmolen in combinatie met de 
geur van smoutebollen zullen ongetwijfeld jong en oud verblijden. 

De kermis zal dit jaar op volgende dagen en uren open zijn:
- vrijdag 20 maart 2020 15.30 u. - 23.00 u.
- zaterdag 21 maart 2020 14.00 u. - 23.00 u.
- zondag 22 maart 2020 14.00 u. - 22.00 u.
- woensdag 25 maart 2020 10.00 u. - 22.00 u.  (marktdag)
- vrijdag 27 maart 2020 15.30 u. - 23.00 u.
- zaterdag 28 maart 2020 14.00 u. - 23.00 u.
- zondag 29 maart 2020 14.00 u. - 22.00 u.

Opgelet want vanaf woensdag 18 maart om 13.00 u. start de opbouw van 
de kermis. Ten laatste op dinsdag 31 maart om 16.00 u. moet het terrein 
weer helemaal vrij gemaakt worden. 

Droge billetjes met de Pamperbank
Het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle gaat 
met een Pamperbank van start!

Wie luiers op overschot heeft, kan deze depone-
ren in één van de Pamperboxen die in Hemiksem 
opgesteld staan. De ingezamelde luiers worden 
gesorteerd per maat en in pakketten van 25 lui-
ers voor 1 euro via Welzijnsschakel Tochtgenoten 
verkocht aan gezinnen die hiervoor in aanmerking 
komen. De opbrengst komt volledig ten goede van 
Welzijnsschakel Tochtgenoten voor de aankoop van 
nieuwe luiers. Met de Pamperbank wil het Huis van 
het Kind in samenwerking met Welzijnsschakels 
bijdragen aan de bestrijding van kinderarmoede en 
verspilling tegengaan. 

Op volgende locaties kan je de pamperboxen terug 
vinden:
- BKO Het Merelhofke
- Administratief Centrum
- Buurthuis Hemiksem
- Bibliotheek
- Gemeentelijke Basisschool Het Klaverbos
- Gemeentelijke Basisschool de Regenboog
- Zonnekesschool

 
Huis van Het Kind Hemiksem-Niel-Schelle
Opvoeden doe je elke dag, maar dat is niet altijd eenvoudig. Elke ouder heeft wel eens twijfels, een vraag of zoekt informatie 
over de opvoeding van kinderen. Daarom stellen we u graag Het Huis van Het Kind Hemiksem-Niel-Schelle voor. We zijn geen 
fysiek huis, maar wel een netwerk met gemeentelijke en intergemeentelijke partners, die zich inzetten voor ouders, jongeren en 
kinderen. Op 11 maart gaat het Huis officieel van start en lanceren we de website  www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.
be. Deze website is de plaats voor alle ouders, kinderen en jongeren met informatie rond opvoeden en opgroeien. Ook activitei-
ten en acties die we als netwerk organiseren kan je hierop terugvinden. 
Soms heb je als ouder niet voldoende aan online informatie. Je kan in het Huis van het Kind daarom ook terecht bij je lokaal 
aanspreekpunt met vragen over opvoeden en opgroeien, we gaan samen opzoek naar tips of passende antwoorden. In He-
miksem kan je hiervoor terecht bij de gezinsondersteuners Ellen Vermeire en Leentje De Maeyer. Zij helpen je graag verder in 
Buurthuis Hemiksem, Parklaan 72, op dinsdag van 9u-12u en op woensdag van 14u-16u of via huisvanhetkind@hemiksem.be.
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Prikbord
Hemiksem verkoopt CO-melders 
Na de succesvolle verkoop van rookmelders zal He-
miksem nu ook CO-melders verkopen aan een gunst-
tarief voor haar inwoners. CO-vergiftiging  is de be-
langrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België! 
CO (koolstofmonoxide) is een geurloos en kleurloos 
gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas 
(aardgas en butaan- of propaangas), kolen, stookolie, 
petroleum, benzine of hout. In een woning vormen 
verwarmingstoestellen en installaties voor de pro-
ductie van warm water mogelijke bronnen van CO. 

Koolstofmonoxide mengt zich in de omgevingslucht. 
Via de ademhaling dringt het door in het bloed en 
verstoort het transport van zuurstof door de rode 
bloedlichaampjes. De organen krijgen dus onvol-
doende zuurstof. De hersenen en het hart zijn het 
meest gevoelig voor dit gebrek aan zuurstof.
Afgelopen winter  zijn er in Hemiksem in totaal 6 
personen met CO-vergiftiging opgenomen in het 
ziekenhuis wegens defecten aan hun verwarmings-
toestellen. 

Het gemeentebestuur van Hemiksem stelt de veilig-
heid van haar inwoners als grote prioriteit en heeft 
daarom een bestelling geplaatst van CO-melders.  
CO-melders hebben als doel de CO-concentratie in 
de lucht te volgen en een alarmsignaal te geven 
wanneer een bepaalde CO concentratie gedurende 
een bepaalde tijd overschreden wordt.

De CO-melders zijn van hoge kwaliteit en worden te 
koop aangeboden aan 25 euro per stuk via het ont-
haal van het administratief centrum.  Bij de aankoop 
krijg je ook een folder mee met veilige tips en aan-
bevelingen waar je de CO-melder het beste plaatst. 

Campagne Rode Kruis: 
Ons dorp geeft
Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor 
veilig en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. 
Met dank aan donoren in heel Vlaanderen. Dus ook 
in onze gemeente.  

Omdat jij of je buurman het misschien ooit nodig 
hebt.
Wist je dat er 70% kans is dat iemand ooit een 
bloedproduct nodig heeft? Dat geldt dus ook voor 
jou of je buurman. Op dit moment geeft maar 3% 
van alle Vlamingen bloed-, plasma- of bloedplaat-
jes. En daar wil Rode Kruis-Vlaanderen verandering 
in brengen. Als in 2020 4% van de bevolking do-
neert, dan zijn er meer donoren om de bloedvoor-
raad op peil te houden. 

Hoeveel geven wij? 
Het Rode Kruis roept elke stad, elk dorp en elke ge-
meente op om er samen voor te zorgen dat we dat 
extra procent halen. Vandaag telt onze gemeente 
3,22% donoren. Dat is mooi, maar het kan altijd be-
ter. Help jij mee om van Hemiksem de vrijgevigste 
gemeente te maken? Kom dit jaar minstens 1 keer 
bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie 
of vrienden of ze mee willen doneren om zo naar 
1% meer bloed-, plasma- en bloedplaatjes te gaan 
in onze gemeente. Op rodekruis.be/onsdorpgeeft 
vind je een interactieve kaart waarop je kan zien 
hoeveel donoren er al zijn in onze gemeente. Ga je 
mee de uitdaging aan om daar tegen eind dit jaar 
1% bij te doen? 

Waar doneren?
Waar je gaat doneren is niet belangrijk voor de sta-
tistieken van je woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen 
kijkt immers naar je woonplaats en niet naar waar 
je je goede daad hebt gedaan. Je kan dus met een 
gerust hart in een buurgemeente of in een van de 
donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen gaan do-
neren. Kijk op rodekruis.be/bloed waar en wanneer 
je kan gaan doneren.

De eerstvolgende bloedinzameling in Hemiksem 
gaat door op donderdag 12 maart om 18 uur in  
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 24.

Opening toeristisch seizoen
Noteer 29 maart 2020 alvast in je agenda want dan 
viert Toerisme Rupelstreek  de publieksopening van 
het toeristisch seizoen Rupelstreek. 

Iedereen is welkom op zondagnamiddag 29 maart 
van 12 tot 17 uur om samen met vrienden en fami-
lie de streek te (her)ontdekken tijdens een gezellige 
streekmarkt met o.a. degustaties, streekgerechten, 
kinder- en randanimatie, workshops en  infostands. Je 
kan genieten van een optreden van coverband J-Red. 

De opening zal doorgaan in het Provinciaal Recrea-
tiedomein De Schorre te Boom aan de Vlindertent en 
is gratis toegankelijk voor iedereen. 

Meer info kan je terugvinden op www.toerismeru-
pelstreek.be, nieuwsbrief en facebook.



5

De plicht voor iedere inwoner om zijn voetpad, met inbegrip van 
goot, proper te houden staat in elke Vlaamse gemeentecodex. 
Voor velen spreekt dit voor zich maar toch haalt die discussie 
tijdens het sneeuwruimen weer de bovenhand. Ook tijdens de 
afgelopen zomer kwamen er veel meldingen binnen over ‘onge-
wenst onkruid’ op voetpaden. 

Onkruid 

Door de klimaatveranderingen krijgen we inderdaad warme zo-
mers waardoor ongewenste gewassen te snel groeien. Sinds 1 ja-
nuari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden voor 
al het terreinonderhoud van alle openbare besturen. De warme 
zomer van 2019 was voor onze groendienst dan ook niet echt 
makkelijk om onkruid te wieden terwijl het een week later terug 
in volle bloei stond. Toch werd er met man en macht gewerkt 
om Hemiksem aangenaam groen te maken. Ondertussen werd 
er ook achter de schermen gezocht naar oplossingen om het 
verspreiden van ‘ongewenst kruid’ tegen te gaan. Kleine perkjes 
krijgen dit voorjaar een nieuw uitzicht en waar het kan nieuwe 
aanplantingen dat is opgewassen tegen ‘ongewenst kruid’. Zo kan 
de groendienst zich minder bezighouden met onkruid wieden en 
zal het zijn medewerkers optimaal inzetten bij aanplantingen en 

onderhoud in bestaande groenperken en parken. Onze diensten 
kunnen helaas niet overal tegelijk zijn en zullen in verschillende 
zones hun uiterste best doen om het openbaar domein proper 
te houden. Ze vragen hierbij ook uw hulp en appreciëren het ten 
zeerste als u ook eens met een straatbezem gedurende enkele 
minuutjes uw voetpad en goot proper maakt. Het is een kleine 
moeite maar maakt een groot verschil als iedereen deze burger-
plicht op zich neemt. 

Mooimakers
Onder de slogan ‘Keer ne keer meer’ willen we de inwoners van 
Hemiksem aanzetten om af en toe eens voor eigen deur te keren. 
Bovendien bevorderd het ook het sociaal contact met uw buren 
zodat je binnenkort weer de conversatie kan aangaan over dat 
het vroeger niet beter was maar dat je vandaag toch weer in 
een mooie straat woont.  Samen met de organisatie Mooimakers 
zijn we bovendien ook een coachingstraject  aangegaan om het 
zwerfvuil in Hemiksem aan te pakken. Zo zullen we verschillen-
de initiatieven nemen waarbij gemeentepersoneel en inwoners 
actief betrokken worden en hopen dat Hemiksem misschien wel 
de properste gemeente wordt. 

Hieronder vind je nog een handige wegwijs in wat de gemeente doet en wat je zelf doet:

INWONER 

- stoep en fietspad voor je deur proper houden  
- sneeuw ruimen op voetpad en fietspad voor   
  je deur 
- (herfst) bladeren voor je deur verwijderen  
-onkruid tussen  tegels voor je deur 
  verwijderen 
 

GEMEENTE

- onderhoud van voetpaden en fietspaden op 
  het openbaar domein 
  (bijv. waar geen huizen staan)
- onderhoud van goten met veegmachine op   
  regelmatige tijdstippen
- bladkorven plaatsen in de herfst 
- onderhoud groenperkjes openbaar domein
- onderhoud parken

“Vroeger was alles beter” of “vroeger was alles properder” zijn 
vaak gelezen berichten op sociale media en ook in de omgang vormen 
deze uitspraken dikwijls het begin van een eindeloze conversatie.  Met deze kijk 
naar ‘vroeger’  delen we dan ook graag afbeeldingen van uit de oude doos (zie ook artikel p. 10-
11). Vaak zie je op die oude foto’s straatbeelden van enkele decennia geleden waarop de vrouw des huizes 
staat afgebeeld met een bezem in haar hand. De straat keren was toen nog een algemeen ingeburgerde bezigheid 
wat voor ieder huishouden als de normaalste zaak werd beschouwd. 

Hemiksem wil samen met 
inwoners voetpad properhouden

Keer ne 
keer 
meer
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Op woensdagnamiddag 18 maart is er “Feest in de bib” met “Robin Hood” door het  
gezelschap “Spelenderwijs”. 

Deze interactieve voorstelling scoorde goed op het vertelfestival in Alden Biesen. Iedereen 
tussen 6 en 12 jaar wordt ervoor uitgenodigd.  Daarna kunnen de kinderen nog smullen van 
een pannenkoek.
 
Locatie: intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem, Heuvelstraat 11
Toegang: € 2

Kom in het atrium van het gemeentehuis van Niel genieten van een zondagochtend die  
gevuld is met heerlijke pop- en soulcovers.

Silke Mastbooms eindigde tweede in het eerste seizoen van The Voice en Michael Asnot won 
in 2017 het Eén-programma ‘Koen zoekt een Kris’. 

Deze twee klasbakken brengen samen met een extra muzikant een handvol bekende en 
prachtige songs… van Chaka Khan & Paul Simon tot Bruno Mars & Rita Ora..

Locatie: Gemeentehuis Niel (Atrium), Ridder Berthoutlaan 1
Toegang: VVK : € 6 / € 4 (-26 j / academie HSN) – incl. drankje

De Jeugdboekenmaand 2020 heeft als thema “Kunst”. 

Met de 3D printerpen gaan kinderen van plastic zelf creaties maken zoals maquettes, siera-
den en sculpturen… . De kinderen leren tijdens de workshop de mogelijkheden van de 3D 
printerpen en het 3D printen. Uiteindelijk gaan ze vanuit een platte tekening hun eigen 3D 
creaties maken.  Met de 3D printerpen kunnen driedimensionale figuren getekend worden. 
De eerste stap is om van een plat figuur een driedimensionaal figuur te maken. Vervolgens 
gaan de kinderen een eigen ontwerp op papier maken en deze uitwerken tot een 3D figuur, 
zelf getekend met de 3D printerpen! 

Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Niel - Antwerpsestraat 24
Uren: 1ste, 2de en 3de leerjaar van 13u30 tot 15u 
          4de, 5de en 6de leerjaar van 15u30 tot 17u
Toegang: €2 – vooraf inschrijven is noodzakelijk

“Dag lieve juffrouw lente, dag rozen op je hoed. De wereld is een reuzegrote zomersproet!” 

Tijdens dit concert brengen de leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord van de 
afdeling Niel de zon naar je toe. Je mag je verwachten aan een enorm gevarieerd programma 
met muziek en woord. Achteraf nodigen we jou graag uit voor een kleine receptie die wordt 
aangeboden door de gemeente Niel.

Locatie: GO! Niel (Turnzaal), Veldstraat 1, Niel
Toegang: € 3 / Gratis (-12 J) // T.v.v. Belgisch centrum voor geleidehonden 

Jeugdboekenmaand: Feest in de bib met Robin Hood  
woensdag 18 maart 2020 / 14.30 – 16 uur

Silke & Michael Aperitiefconcert
zondag 8 maart 2020 om 11.30 uur

Jeugdboekenmaand: Workshop 3D printer pen 
woensdag 11 maart 2020

Lenteconcert: Muziek & Woord 
vrijdag 27 maart 2020 van 18.30 uur

IVEBICA
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Brighid’s Call dompelt met ‘Vlinder Mij’ je volledig onder in een Keltische fusionsfeer.

Via toetsen, zang en harp brengen ze een voorstelling waarin muziek, proza en poëzie hand 
in hand gaan en waarbij ze je meenemen op een innerlijke reis. Breekbaar en licht, speels en 
vurig en vanuit een diepe verbinding met de natuur en de oerkracht van het bestaan.

Locatie: Heilige Familiekerk, Tolhuisstraat 34, Schelle
Toegang: VVK : € 8 / € 6 (-26 j / academie HSN)
   Kassa : € 10 / € 8 (-26 j / academie HSN)                

In de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem is er om 10u de lezing “Het 3rd Royal Tank Regiment en 
de bevrijding van de Rupelstreek”, door Alex Ramael.  Je kan er tevens komen kijken naar een 
tijdelijke tentoonstelling, de gerestaureerde breekmolen en een nieuwe film. Heemkring Hey-
missen werkt rond “De Nachtwacht”: zowel de Studio 100-serie en het schilderij van Rembrandt 
als de beveiliging ‘s nachts tussen de twee wereldoorlogen. Bekijk het volledige programma 
voor Erfgoeddag op 25 en 26 april 2020 in Hemiksem, Schelle en Niel op www.ivebica.be.

Toegang: gratis
        

Meer evenwicht, meer loopbaangeluk.  Je goed voelen in de job die je zo graag doet, zonder 
dat jij, je gezin of je relaties eronder lijden, dàt is het doel van deze avond. 

Zeg je liever ‘neen’ tegen:  frustraties afreageren op je kinderen of je partner. Een gevoel van 
geleefd te worden. Een leven in overlevingsmodus. Stress laten ophopen tot deze ontploft. 
Jezelf in een hoekje (laten) duwen. In deze workshop ga je met Gerda Devos van Nextstepcoa-
ching, aan de slag met knelpunten uit je eigen leven, zodat je meteen de aangereikte informa-
tie kan toepassen op een manier die bij jou past.

Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Niel - Antwerpsestraat 24
Toegang: gratis – vooraf inschrijven is noodzakelijk

Brighid’s Call – Vlinder mij Een intense Keltische avond
vrijdag 24 april 2020 om 20.15 uur

Erfgoeddag
zondag 26 april 2020 van 10 tot 18u

Vorming ga voor meer loopbaangeluk Work-life balans 
woensdag 22 april 2020 / 19u30 tot 22u 

IVEBICA

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

MARIE VERDURMEN – EXPO
nog t.e.m. 21 jun 2020

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
CURSUS DUITS CONVERSEREN
vanaf 3 mrt 2020

LEREN WERKEN MET EEN iPad
vanaf 10 of 12 mrt 2020

VERHALENPARADE HEMIKSEM
11 en 25 mrt & 29 apr 2020

VERZORGEN VAN KAMER- EN 
TERRASPLANTEN
11 mrt 2020

KAZACHSE KOOKWORKSHOP
14 mrt 2020

LEREN PROGRAMMEREN VOOR
JONGEREN - CODERDOJO
14 mrt en 25 apr 2020

VERHALENPARADE NIEL
18 mrt 2020

SPINNENMETENKNIPPEN (6+) 
MAX LAST
ONTROERENDE FAMILIEVOOR-
STELLING
22 mrt 2020

LEESKRING
31 mrt, 28 apr en 26 mei 2020 

NIELSE NACHTELIJKE VERHA-
LEN & MUZIEK
25 apr 2020

HULDE AAN SLACHTOFFERS 
V-BOMBARDEMENTEN
SCHELLE
26 apr 2020

TENTOONSTELLINGEN ERF-
GOEDDAG
26 apr 2020

Info & inschrijvingen activiteiten IVEBICA
www.ivebica.be // Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem // 
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

                       



8

Inwoners van Hemiksem zijn erg actief op sociale media en richtten de afgelopen jaren dan ook enkele face-
bookgroepen op waar iedereen kan aan deelnemen aan (vaak pittige) discussies. Vaak zijn de minst bekende 
groepen ook de meest interessante. De laatste maanden kwam de nieuwe facebookgroep ‘Hemiksem toen en 
nu’ wat vaker in beeld en heeft ondertussen al meer dan 270 leden. Gydo Wyn (68) richtte op 5 oktober deze 
groep op om het erfgoed in onze gemeente bekender te maken. 

“Ik was oorspronkelijk medebeheerder van een andere fa-
cebookgroep binnen Hemiksem met als doel het erfgoed in 
onze gemeente in beeld te brengen. Maar zoals bij vele groe-
pen kwamen er na een tijdje persoonlijke boodschappen en 
berichten over andere gemeenten die niets met nostalgie te 
maken hebben. Omdat ik hierop kritiek uitte werd ik helaas 
verwijderd al beheerder”, begint Gydo zijn verhaal. “Mijn be-
doeling is om leuke foto’s uit de oude doos en anekdotes uit 
onze gemeente te delen met iedereen die een hart heeft voor 
Hemiksem. Daarom start ik met de facebookgroep ‘Hemiksem 
toen en nu’. Iedereen mag hier zijn of haar foto’s delen maar 
het een vereiste dat het over onze gemeente gaat en niet de 
commerciële toer opgaat.”

“Mijn bedoeling is om leuke foto’s uit 
de oude doos en anekdotes uit onze 
gemeente te delen met iedereen die 
een hart heeft voor Hemiksem.”
Gydo is gepassioneerd door onze gemeente en kan met fier-
heid zeggen dat hij een echte Hemiksemnaar is. “Ik ben ge-
boren in  1952 en heb tot 1960 gewoond in de Heuvelstraat. 
Daarna bracht ik mijn jeugd door in de Kruishoevewijk en nu 

woon ik sinds mijn huwelijk in de jaren ‘70 in de Bouwer-
ijstraat. In vogelvlucht liggen deze plaatsen dicht bij elkaar 
maar ik heb toch de aangenaamste herinneringen aan de 
Kruishoevewijk. Ik heb hier nog de soldaten meegemaakt en 
de vervallen abdij. We hebben hier in onze jeugd ook heel 
wat kattenkwaad uitgehaald maar daar zwijg ik liever over”, 
lacht Gydo. 

Cafés
“Door altijd hier te wonen weet ik veel over de gemeente 
maar weinig mensen kennen mij persoonlijk. Het is hier al-
tijd aangenaam thuisgekomen geweest. De laatste 25 jaren 
voor m’n pensioen werkte ik bij de firma Mertens Wilrijk als 
machine-operator maar daarvoor werkte ik ook een tijdje bij 
General Motors.” 

Over elk plekje in de gemeente kan Gydo een verhaal ver-
tellen, over hoe het vroeger was en hoe de evolutie verliep. 
“Ik heb veel zien veranderen. Ik sta er nog altijd van versteld 
dat er op de Sint-Bernardsesteenweg wel 20 café waren. En 
ook 2 volwaardige cinemazalen waren we rijk.” Wanneer Gydo 
zijn verhaal doet, waan je je bij een lid van de heemkundige 
kring. Niets is minder waar. “Ik ben geen lid van de heemkring 
omdat het er eigenlijk nooit van is gekomen. Een verklaring 
heb ik niet voor want het interesseert we allemaal wel maar 
ik denk gewoon wat tijdsgebrek.”

Gydo Wyn is gepassioneerd door 
oude foto’s van Hemiksem 

Facebookgroep Hemiksem toen en nu verbindt Hemiksemnaren
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Voor het posten van nostalgische foto’s op zijn facebookgroep put Gydo uit 
een rijk persoonlijk archief van meer dan 2000 foto’s. “Dat zijn natuurlijk niet 
allemaal mijn foto’s. Ik ga zelf heel vaak wandelen en heb dan mijn camera 
bij of smartphone om foto’s nemen van hoe Hemiksem er nu uit ziet. Maar 
oude foto’s haal ik soms ook uit scans van oude kranten en tijdschriften. 
Dankzij deze facebookgroep komen mensen mij ook al spontaan fotoal-
bums brengen die ik mag scannen om te gebruiken. 

Ik ben trouwens niet de enige die foto’s plaatst op het internet. In ‘He-
miksem toen en nu’ mag iedereen foto’s plaatsen en er zijn ondertussen 
al vaste ‘medewerkers’ die waardevolle foto’s en zelfs videobeelden in de 
groep gooien. Het moet natuurlijk wel allemaal over Hemiksem gaan.” 

Winkelgevels
Om een overzicht te bewaren heeft Gydo op zijn laptop de vele foto’s inge-
deeld in onderwerpen. Tijdens het interview opent hij een mapje met foto’s 
van winkelgevels. Bij elke foto kan hij een verhaal vertellen over de desbe-
treffende winkel, situeert hij de plaats, en geeft hij aan welke wijzigingen 
het gebouw de laatste jaren heeft ondergaan. 

“Tweebergen is de plaats waar ik in mijn 
jeugd graag vertoefde. Nu is dat park Den 
Akker maar heel lang geleden stonden daar 
effectief 2 bergen.”
Over hoe Gydo zelf de evolutie van Hemiksem ziet moet hij diep nadenken. 
Als favoriete plaats staat de abdij op de eerste plaats, maar eigenlijk heeft 
hij toch meer herinneringen naar een andere plek. “Tweebergen is de plaats 
waar ik in mijn jeugd graag vertoefde. Nu is dat park Den Akker maar heel 
lang geleden stonden daar effectief 2 bergen en daar gingen we dan fiet-
sen. Ja, daar kan ik nog vele uren over vertellen.”, lacht Gydo. “Ik vind dat 
Hemiksem positief geëvolueerd is, ook al merk je in sommige facebook-
groepen dat mensen op alles negatieve aanmerkingen hebben”. 

Op de vraag wat er in negatieve zin veranderd is moet Gydo even naden-
ken. “Alles heeft zijn tijd en natuurlijk veranderd er veel. Het is inderdaad 
jammer als je aan de hand van de foto’s kan zien dat er vroeger een brui-
sende middenstand was met heel wat winkels. Beenhouwers en een viswin-
kel hebben we niet meer en dat is jammer. Maar om op de vraag terug te 
komen vind ik het wel jammer hoe het Saunierpark er tegenwoordig uitziet. 
Ik vond dat vroeger een prachtig park met heel veel bomen en nu is er meer 
open ruimte gecreëerd maar klagen doe ik hier niet over.”

De anekdotes en verhalen die Gydo vertelt blijven komen en hij hoopt dat 
hij die allemaal nog kan verwerken op zijn facebookpagina. “De ene post 
zet soms een andere in beweging. Vaak zit ik nog tot 2uur ‘s nachts aan 
mijn laptop om een duidelijk overzicht te kunnen bewaren. Bovendien 
heb ik nu alle foto’s voorzien van een onderwerp zodat je hierop makke-
lijk kan zoeken. Het gaat niet altijd over het aantal ‘likes’ maar ik hoop 
toch dat de facebookgroep kan uitbreiden en dat onze inwoners actief 
foto’s delen en dit met een positieve ingesteldheid”, besluit Gydo zijn 
facebookverhaal. 

Meer info: 
www.facebook.com/groups/962391437442197/ 
of via facebook op te zoeken als ‘Hemiksem toen en nu’
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Sinds zaterdag 1 februari kunnen inwoners van Hemiksem tegen een voordeeltarief 10-beurtenkaarten aan-
kopen in het zwembad van Aartselaar. Hiermee wil de gemeente Hemiksem haar inwoners aansporen om 
gezond te bewegen en kan je al eens kennismaken met het terrein waar het nieuwe zwembad gaat komen op 
grondgebied Aartselaar. 

Voordeeltarief zwembad Aartselaar

Op 1 april gaat het 
nieuwe tennisseizoen 
van start

Schrijf je in voor een 
nieuwe Start & Run  
sessie

Hemiksem beschikt over vier gravelterreinen die 
we verhuren. De terreinen zijn open vanaf 1 april 
tot en met 31 oktober telkens tussen 9 en 21 uur. 
Vanaf dit jaar werken we enkel met abonnemen-
ten per seizoen.  Je kan dus geen aparte tennis-
beurten via de automaat aankopen. 

Als je op zoek bent naar een terrein waarop je we-
kelijks buiten een uurtje kan tennissen, is dit je 
kans. Bepaal welke dag en tussen welke uren u 
zou willen komen tennissen en u hebt heel het 
tennisseizoen een terrein beschikbaar.  

Tarieven abonnement:
€ 60 per seizoen of € 100 per seizoen met gebruik 
van douches en kleedruimten

Abonnees spelen op een vast moment in de week. 
Een abonnement kan je aanvragen aan de hand 
van het aanvraagformulier www.hemiksem.be/
vrije-tijd/tennisterreinen. U zal van de vrijetijds-
dienst een badge ontvangen om het terrein te 
kunnen betreden. 

Vanaf dinsdag 31 maart organiseert de vrijetijds-
dienst van Hemiksem een nieuwe Start & Run-ses-
sie: van 0 naar 5 km in 10 weken.

Gedurende 10 weken werk je in groep aan je condi-
tie. Op dinsdag en donderdag telkens om 19.30 uur 
kan je genieten van een begeleide loopsessie en één 
keer per week ga je individueel lopen. Deze reeks 
richt zich op de beginnende loper. 

De eerste les vangt aan met een korte infosessie zo-
dat iedereen goed voorbereid en gemotiveerd aan 
de reeks kan beginnen en hopelijk ook afmaken.

- Waar en wanneer: dinsdag en donderdag vanaf 
  31 maart, 10 weken lang, in de Nieuwe Dreef aan   
  de kleedkamers van de tennisterreinen.
- Verzamelen: om 19.30 uur  
- Inschrijven: vanaf 1 maart kan je online 
  inschrijven
- Prijs: € 10
- Heb je nog vragen dan kan je terecht bij
  ellenhuysmans@hemiksem.be

Er zijn 2 verschillende tarieven voor de 10-beurtenkaarten. 
Voor zwemmers onder de 18 jaar geldt het tarief van 15 euro 
en vanaf 18 jaar betaal je slechts 22 euro. Een belangrijke 
voorwaarde om van dit gunsttarief te kunnen genieten is dat 
je je dient te identificeren op basis van je identiteitskaart aan 
de kassa van het zwembad. 

Het voordeeltarief is ook enkel van toepassing op 10-beur-
tenkaarten en niet op individuele tickets. Het gemeentelijk 
zwembad ligt in de Kleistraat 204 in Aartselaar en bestaat uit 
een groot bad (25m x 12,5m), een instructiebad (12,5m x 12m) 
en 4 whirlpools.

Openingsuren zwembad Aartselaar: www.aartselaar.be/zwembad-3
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Vanaf 22 april biedt de vrijetijdsdienst wekelijks op woensdag laagdrempelige Bachata salsalessen aan voor 55+.  

 Vanaf dinsdag 21 april kunnen 65-plussers komen bewegen en dansen tijdens de cursus ‘Bewegen en Ontdekken’. 

Ook deze zomer kunnen jongeren zich komen uitleven op onze speelpleinwerking, sportkampen en ons kleuterkamp.

10 weken bachata salsa-lessen voor 55+

Speel- en sportkriebels zomer 2020

Beweeg, dans en ontdek voor 65+

Voor slechts 10 euro kan u 10 weken lang elke woensdag een 
uurtje komen genieten heerlijke wereld van de bachata sal-
sa. Leer basispassen van salsa en leer de muziek goed aan te 
voelen. De mensen van Hemiksem Danst leren  je op een ge-
structureerde manier en met de nodige persoonlijke aandacht 
de authentieke, pure, onversneden bachata salsa. 

Wil u ook een uurtje met zwiepende heupen en zwierende 
armen genieten van Cubaanse muziek? Schrijf je dan in vanaf 
16 maart bij ellenhuysmans@hemiksem.be

Start woensdag  22 april van 19.30u tot en met  20.30u in 
Depot Deluxe.

Meer info: 
ellen.huysmans@hemiksem.be of 03 288 26 92

Speelplein
Zit je in de lagere school van Hemiksem? 

Dan kan je van 1 juli tot en met 21 au-
gustus tijdens de weekdagen van 9 u ‘s 
morgens tot 16.00 u. ‘s avonds terecht bij 
de Speelkriebels in Depot Deluxe, nijver-
heidsstraat 27. (Vooropvang vanaf 7u t/m. 
9u en naopvang vanaf 16u t/m 18u)

De Speelkriebels staan deze zomer voor 
je klaar vol met avontuur, sport, spel en 
creativiteit. Je zal er nieuwe vrienden en 
vriendinnen maken en nog zoveel meer. 
Door te spelen in groepsverband leren 
leer je de mogelijkheden van jezelf en 
van anderen te ontdekken. Er is ook 
ruimte voor vrij spel: gezelschapsspelen, 
strips lezen, voetballen,... . 

Inschrijven voor de speelpleinwerking 
kan vanaf maandag 27/04 18u. via de 
website van Hemiksem. 

Sportkampen
Ben je meer het sportieve type? Dan 
bieden we ook sportkampen aan.

Van 6 tot en met 10 juli kunnen de spor-
tievelingen zich uitleven op een New 
Games kamp in de sporthal van Schelle. 

Van 24 tot en met 28 augustus organi-
seren we samen met de vrijetijdsdienst 
van Schelle en de lokale sportclubs een 
Sportclubweek. Dit laatste sportkamp 
zal dus doorgaan wanneer de speelkrie-
bels reeds gesloten zijn! 

Inschrijven voor deze sportkampen kan 
vanaf dinsdag 24 maart 2020 18u. via 
de website van de gemeente Schelle. 

Let op, u dient hier op voorhand een 
I-school account voor aan te maken via 
de website van Schelle!

Kleuterkamp
De kleutertjes kunnen zich van 20 tot 
en met 24 juli (uitgezonder 21 juli) weer 
uitleven op een fantastisch kleuterkamp 
in Depot Deluxe. 

Hiervoor inschrijven is mogelijk vanaf 
maandag 27/04 18u. .

De programmaboekjes met meer 
informatie zullen via de scho-
len verspreid worden, ook bij de 
‘Vrijetijdsdienst kan je altijd een 
brochure ophalen. 

Hebt u nog geen I-school ac-
count voor de gemeente Hemik-
sem (hiermee kan u inschrijven 
bij BKO of zapposdagen), kan u 
dit reeds op voorhand aanmaken. 
Op die manier kan de inschrijving 
vlotter verlopen. 

Negen keer kan je op dinsdag tussen 10u en 11u in Depot 
Deluxe komen dansen en bewegen. Tijdens deze danscursus 
zal je in aanraking komen met verschillende vormen van be-
weging en dansen die met elkaar verweven zijn. Een menge-
ling van actieve dans (vrije, losse bewegingen) meditatieve 
dans (bewegen om innerlijk stil te worden) en de cirkeldans 
(waarin je verbonden bent met elkaar). De muziek is afwis-
selend, rustig, uitbundig, vrolijk of meditatief. Je danst op je 
eigen ritme, zonder maar iets te moeten. Je doet niets méér 
dan je lichaam aan kan.

Meer info: 
Wil je op dinsdag 21/4,  28/4 ,12/5 , 19/5,  26/5, 2/6, 9/6, 
16/6 en 30/6 komen dansen? 

Schrijf je dan in vanaf 16 maart bij ellenhuysmans@
hemiksem.be voor slechts 9 euro.
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Het gemeentebestuur Hemiksem stelt in ‘Depot Deluxe’ een polyvalente zaal ter beschikking. Depot Deluxe 
bevindt zich aan het rustige en groene domein van de Sint-Bernardusabdij in de Nijverheidsstraat. 

Vraag jij je soms af wat er in Hemiksem gebeurt op vlak 
van ontwikkelingssamenwerking, Fairtrade, duurzame 
ontwikkeling en de vierde wereldproblematiek? Wij 
stellen met plezier de Noord- Zuidraad aan jullie voor.

Op zoek naar een geschikte locatie in Hemiksem voor 
jouw vereniging, club of bedrijf? 

Adviesraad Noord-Zuidraad  
INFO  Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij de vrijetijdsdienst 03 288 26 93

De oppervlakte van de polyvalente zaal bedraagt 193m² en 
is dus kleiner en handiger dan de grote zaal. Naast de zaal is 
een ruime parking voorzien. De activiteiten die in aanmerking 
komen zijn sportieve activiteiten.

Wil je de zaal éénmalig huren of verkies je om weke-
lijks op een vast tijdstip de zaal te gebruiken? Geen pro-
bleem, er zijn verschillende mogelijkheden. Vanaf 1 maart 
tot 30 april kunnen potentiële gebruikers hun voor-
keursdata indienen voor de periode van 1 september 

 2020 tot en met 31 augustus 2021. Reservaties in de loop van 
het jaar kunnen enkel voor de dagen die nadien nog beschik-
baar zijn. In geval van een dubbele aanvraag zal het gemeen-
tebestuur de doorslaggevende beslissing geven.

Je voorkeur indienen doe je online. Je voert je gewenste reser-
vatie in via het reservatieprogramma (reservaties.hemiksem.
be ). Daar worden alle reservaties verzameld tot 30 april. Na-
dien maken we een planning op en krijgt iedereen een ant-
woord betreffende zijn of haar reservatie.

De Noord-Zuidraad is een door de gemeente Hemiksem opge-
richte en erkende adviesraad inzake ontwikkelingssamenwer-
king en hulp aan de vierde wereld.

De Noord-Zuidraad heeft tot doel:
- de inwoners van Hemiksem bewust te maken van de groei-
ende kloof tussen arm en rijk.
- de gemeente te adviseren over thema’s van uiteenlopende 
aard die betrekking hebben op duurzame ontwikkeling, ont-
wikkelingssamenwerking en/of vierde wereldproblematiek. 
Dit advies kan op eigen initiatief of op vraag van het gemeen-
tebestuur worden verleend. 
- initiatieven van organisaties in Hemiksem die tot doel  heb-
ben de kloof tussen arm en rijk te verkleinen, te ondersteunen.
- zelf initiatieven te nemen in Hemiksem om aan ontwikke-
lingssamenwerking te doen.
- interculturele initiatieven te ondersteunen

Concreet betekent dit dat de Noord-Zuidraad  steun verleent aan 
acties en projecten die betrekking hebben op duurzame ontwik-
keling, ontwikkelingssamenwerking, de derde en vierde wereld, 
aan interculturele initiatieven en aan acties die de inwoners van 
Hemiksem bewust maken van de groeiende kloof tussen arm en 
rijk in de wereld. 

De Noord-Zuidraad biedt ook financiële ondersteuning aan 
derde wereldlanden in acute noodsituaties (natuurrampen, 
hongersnood, …). Aan de hand van een door het schepencolle-
ge goedgekeurde subsidiereglement zal  de raad, organisaties 
die werken rond de problematiek van de derde  en vierde we-
reld, financieel ondersteunen.

Tenslotte zullen de leden van de Noord-Zuidraad zelf activi-
teiten organiseren om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden 
van  het  “fairtrade label” en om de inwoners van Hemiksem te 
sensibiliseren rond de ontwikkelingsproblematiek. 

Kan het altijd nog beter? Tuurlijk!
Heb jij een goed idee, wil je je engageren als vrijwil-
liger of je aansluiten bij de Noord- Zuidraad, aarzel 
dan niet en neem contact op met onze voorzitter: Joris 
Wachters (0496/50.62.80 - joris.wachters@telenet.be) 
of met de ondersteunende ambtenaar Laura Beeckaert 
(03 288 26 84 - laura.beeckaert@hemiksem.be).
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Bevrijding van de Rupelstreek en Hemiksem 

Lezing om 10 uur

Herdenking 75 jaar Bevrijding van de Kampen 
en einde van de Tweede Wereldoorlog 
Vrijdagavond 8 mei 2020

Ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding en het einde WO II wordt in de Roelantszaal van het tegelmuseum  en in samenwerking met 
de Confederatie Vaderlandslievende Groeperingen Hemiksem de bevrijding van de Rupelstreek en Hemiksem herdacht.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Bevrijding van de Kam-
pen en van het einde van de Tweede Wereldoorlog organiseert het lo-
kaal bestuur van Hemiksem en de Confederatie der Vaderlandslievende 
Groeperingen van Hemiksem een gepaste herdenking in Hemiksem op 
vrijdagavond 8 mei 2020.

Een bijzondere lezing over de bevrijding van de Rupelstreek  wordt ge-
houden door Alex Ramael, erfgoedcoördinator Boom.  “Het 3rd Royal 
Tank Regiment en de bevrijding van de Rupelstreek”

Rijk geïllustreerd wordt de bevrijdingsroute gevolgd door de Britten van 
Normandië tot Antwerpen, de figuur van Lt.-Col. Silvertop, 4 september 
1944: het maneuver van Robert Vekemans in Willebroek en Boom en de 
weerstand in actie in de Rupelgemeenten, gesitueerd.

Ook zal het verloop van de bevrijding te Hemiksem nader worden ge-
situeerd en zal Kurt Van Camp kort zijn boek over de weerstandsgroep 
uit de Rupelstreek en Klein Brabant ‘Het verzet van De Zwarte Hand’ 
voorstellen.

Gelieve deze datum reeds te noteren in uw agenda !  

Meer details en informatie over de herdekinzal u vernemen in Hal-
lo Hemiksem van mei-juni. Wij rekenen alvast op uw zeer talrijke  
aanwezigheid (nabestaanden van de oorlogsslachtoffers, burgers, veri- 
gingen, ouders, kinderen, …) op de herdenking van deze belangrijke ver-
jaardag.
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Afvalophaling  maart  - april

Restafval, GFT en PMD  worden om de 
twee weken op maandag  opgehaald.  
Restafval, GFT en PMD
maandag 9 maart
maandag 23 maart
maandag  6 april 
maandag 20 april

Papier & karton
vrijdag 13 maart
vrijdag 10 april

Mobiel recyclagepark
Woensdag 11 maart aan het oud gemeentehuis tijdens de 
markt

Snoeiafval (zie kaartje)
Maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart: 
zone noord
Maandag 9 tot en met vrijdag 17 maart: zone west

Opgelet! 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 plaats-
vindt. Elk adres wordt immers slechts één keer bediend. 
Snoeiafval dat wordt buiten gezet nadat de gemeentedien-
sten passeerden zal bijgevolg blijven liggen. 

KGA
vrijdag 10 maart  van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 4 april  van 08.30 u. tot 15.00 u. 

Er is slechts één ophaalpunt aan het containerpark (G. Gil-
liotstraat 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 hierboven vermelde  
dagen aangeboden worden aan het containerpark!

Info
De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.
be onder leefomgeving -> huisvuil & afval. En op de He-
miksem app. Wie vragen heeft over afval kan steeds te-
recht op de milieudienst van de gemeente op het nummer 
03 288 26 63 of via het e-mailadres sven@hemiksem.be.
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Grofvuil op afroep
vrijdag 27 maart
vrijdag 24 april

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

N

Z

W

Terugblik 

Eindejaarstrekking 
middenstandsraad 
Zondag 19 januari liep Depot Deluxe vlotjes vol voor de ein-
dejaarstrekking van de middenstandsraad. Heel wat tombolal-
otjes werden tijdens de eindejaarsdagen uitgedeeld zodat er 
ook een grote prijzenpot te verdienen viel. Ook dit jaar was de 
hoofdprijs een auto en die werd gewonnen door een inwoon-
ster uit de Tulpenlaan. 
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Sluitingsdagen
Administratief centrum

- maandag 13 april 2020

Gemeentemagazijn
- maandag 13 april 2020
Recyclagepark
- maandag 13 april 2020

Bibliotheek
- maandag 13 april 2020

BKO ‘t Merelhofke
- maandag 13 april 2020

Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
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 

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

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

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

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag:  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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Mobiel recyclagepark
In november kon je al kennismaken met het proefproject ‘mobiel 
recyclagepark’ van IGEAN en gemeente Hemiksem. Omdat niet 
iedereen beschikt over de mogelijkheid om recycleerbaar materi-
aal naar het recycleerpark te brengen kan je nu tijdens de markt-
dag op woensdag 11 maart terecht met kleine fracties. 

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 nut-
tige aan het aangename kan koppelen. Bovendien kan je bij 
deze mobiele parkwachters ook terecht met jouw  afvalvraag. 
Ze helpen je graag verder en zullen je tips geven om nog 
beter te helpen bij je sorteerproces. 

Je kan volgende materialen afgeven:
 • 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 11 maart tussen 9 en 12 uur, ter hoogte van het 
oud gemeentehuis. 

Voor de grotere zaken, alsook grof huisvuil e.a., kan je steeds 
terecht op het recyclagepark in de G. Gilliotstraat. 
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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.

#Hallohemiksem

foto:  Steffie Bouckaert   -   locatie: abdijpark

Oud gemeentehuis zoekt nieuwe concessiehouder voor 
invulling horecazaak

Volgens de erfpachtovereenkomst  dient het gebouw ingevuld 
te worden voor een exploitatie van een niet-hinderlijke horeca-
zaak op ten minste één van de verdiepingen. De andere ruimtes 
kunnen voorzien worden als ondersteunende of voor andere ac-
tiviteiten zoals co-working spaces, kantoorruimtes, lokalen voor 
commerciële (dienst)activiteiten,… . De erfpachtovereenkomst 
zal worden afgesloten voor een termijn van 27 opeenvolgende 
jaren. Na deze termijn kan de concessie verlengd worden. 

Niet alleen de gemeente maar ook de inwoners van Hemik-
sem zien in het oud gemeentehuis een groot potentieel voor 
een bloeiende zaak. Met de heraanleg van de Gemeenteplaats 
in het vooruitzicht zal het oud gemeentehuis nog meer haar 
waardevolle karakter in de dorpskern zien openbloeien. Ernsti-
ge kandidaten kunnen een afspraak maken om het gebouw te 
bezichtigen en de voorwaarden in te kijken.  

Wie meer info wil of zijn/haar kandidatuur wil indie-
nen, kan terecht bij de technische dienst van de ge-
meente via Dirk Smits (directeur technische dienst) op 
het nummer 03 288 26 60 of  dirk.smits@hemiksem.

Sinds vorige zomer staat het oud gemeentehuis terug leeg na de stopzetting van de activiteiten van de toenmalige 
concessiehouder. Daarom is de gemeente terug op zoek naar een gepaste invulling van het gebouw.

Erfgoeddag in het Gilliot & Roelants Tegelmuseum
26 april 2020 doorlopend 10 tot 18 uur
In het tegelmuseum kan je de tijdelijke tentoonstellingen “Goede 
vaart! Schepen en het maritieme thema op tegel” en “Selectie 
Art Nouveau tegels van Gilliot & Cie” uit de Pozzo collectie nog 
bezoeken en dit nog tot einde mei 2020.

Het museum is vanaf Erfgoeddag tot half juni elke zondag geo-
pend van 14 uur tot 17 uur. Tijdens Erfgoeddag wordt de video 
van de Koning Boudewijnstichting met verzamelaar en schen-
ker Roberto Pozzo voor het eerst getoond. In een interview met 
Dr. Mario Baeck vertelt Roberto Pozzo over het tot stand komen 
van zijn merkwaardige verzameling met meer dan 9000 tegels 
die via de KBS aan het tegelmuseum in beheer werd gegeven.

Ook de grote  breekmolen van Gilliot & Cie die recent door vrij-
willigers van de heemkundige kring werd gerestaureerd kreeg 
een centrale plaats in het museum. Eet- en drinkgelegenheid 
wordt in het cafetaria van het heemkundig museum geboden.

 


