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Beste inwoners,
Terwijl we bij het verschijnen van de vorige Hallo Hemiksem
ons nog volop in de coronacrisis bevonden, kijken we nu volop uit naar de verdere afbouw ervan. Zowel wereldwijd als in
onze kleine gemeente hadden we weinig vat op de gevolgen
van deze pandemie. Nogmaals wil ik daarom iedereen bedanken die zijn steentje, groot of klein, heeft bijgedragen om de
voorbije tijd bij te staan en hulp te bieden waar het kon.
Onze gemeente heeft zelf mondmaskers aangekocht omdat de
mondmaskers via de federale overheid lang op zich lieten wachten.
De verdeling van de Hemiksemse mondmaskers in onze gemeente
zijn dankzij de bereidwilligheid van velen op korte tijd bedeeld
kunnen geraken.
Nu de verspreiding van het virus stilaan onder controle lijkt te komen, moeten we verder gaan nadenken over het ‘nieuwe normaal’.
Ook ik hoop dat er snel een vaccin kan gevonden worden om dit virus de wereld uit te helpen maar tot die tijd er is zullen we creatief
moeten omgaan in ons dagelijks leven. Heel wat handelaars in onze
gemeente hebben schade geleden door een verplichte sluiting van
hun zaak. Als we deze zomer terug naar buiten gaan kunnen we
onze lokale horeca en handelaars zeker steunen als we vakantie in
eigen land doorbrengen. Wie toch uitkijkt naar een vakantie in het
buitenland kan even verder dromen en het artikel lezen over het
leven dat Kathleen Vermeiren heeft opgebouwd in Abu Dhabi. Deze
Hemiksemnaar volgde haar man naar het midden-oosten en gaf
ons een interview waarin ze vertelt over haar leven als gids.
Tijdens de voorbije maanden hebben we gemerkt dat een goede
communicatie essentieel is. We hebben dan ook met al onze middelen ingezet naar een open en duidelijke communicatie. Uiteraard
kunnen we nog beter en ondernemen hier ook meteen actie in.
Vanaf september zal Hallo Hemiksem maandelijks in uw brievenbus vallen zodat u nog sneller nieuws uit uw gemeente ontvangt.
Ik hoop dat het leesplezier inspiratie bezorgt en u een mooie kijk
geeft op de vele troeven die Hemiksem die bieden heeft.
Of u deze zomer naar het buitenland gaat of in onze mooie Rupelstreek blijft vertroeven, ik wens jullie alleszins een mooie en
deugddoende vakantie.

Uw burgemeester
Luc Bouckaert

INHOUD

3

Prikbord

4

Toerisme Rupelstreek

5

Toerisme Rupelstreek

6

We blijven bewegen

7

Gilliot & Roelants
Tegelmuseum

8
9
10

IVEBICA

11

Hemiksem in het
buitenland

12

Info Hemiksem stopt

13

Terugblik

14

Ophaling afval

15

Landschapselementen/
Contact

16

Warme dagen
#Hallohemiksem

IVEBICA
Hemiksem in het
buitenland

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

3

Prikbord
Huurbemiddeling in
coronatijden

Normale dienstverlening
klantenkantoren Fluvius
Sinds 8 juni zijn alle Fluvius-klantenkantoren opnieuw open voor de klanten.
Naast de 13 kantoren waar de klant nu al vrij kan
binnenlopen, openden ook de overige 17 kantoren
op afspraak. Aan de bestaande openingsuren wijzigt
niets.
WAAROM OP AFSPRAAK?
Op afspraak werken heeft heel wat voordelen:
- Het voorkomt wachtrijen in de kantoren.
- De wachttijd is tot een minimum beperkt.

Sommige huurders en verhuurders van een woning
komen in de problemen door de coronacrisis. Mogelijk
betaalt de huurder de huur niet meer of weigert de verhuurder een dringende herstelling uit te voeren. Misschien raken de huurder en verhuurder het niet eens
over de huurwaarborg …

- De klanten kunnen makkelijk afstand bewaren.

Vaak is het mogelijk om die problemen samen op te lossen, maar niet altijd. Huurders en verhuurders van een
woning die er samen niet meer uit raken, kunnen vanaf
nu gratis terecht bij de Vlaamse ombudsman. De ombudsman probeert te bemiddelen tussen de huurder en
de verhuurder en samen met de partijen naar een oplossing te zoeken. De bemiddeling blijft beperkt tot huurwoningen die de hoofdverblijfplaats van de huurder zijn.

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN?

Studentenkamers of handelshuur komen niet in aanmerking voor de bemiddeling.

- De klant weet vooraf welke documenten hij moet
meebrengen en vermijden zo een tweede bezoek.
- De Fluvius-medewerker kan zich voorbereiden op
het bezoek en kan dus een snellere dienstverlening
verzorgen.

Een afspraak maken kan telefonisch via het algemeen nummer 078 35 35 34. Een bezoek kan enkel
tijdens de openingsuren van het kantoor. Via www.
fluvius.be/klantenkantoren kunnen klanten de openingsuren opzoeken.
Het dichtstbijzijnde Fluviuskantoor vind je in
Hoboken op de Antwerpsesteenweg 260.

MEER INFORMATIE
U kunt contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst
door te mailen naar info@vlaamseombudsdienst.be
of te bellen naar het gratis nummer 1700 van de
Vlaamse Infolijn. Lees meer op de website
www.vlaamseombudsdienst.be.

Erfgoed Rupelstreek is erkend als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed-dienst (IOED)
Dankzij een lang en intens voortraject en de inspanningen van de Raad van Bestuur, de Stuurgroep en de projectmedewerker
van de Intergemeentelijke projectvereniging (I.P.) ERFGOED Rupelstreek en de medewerking van de Colleges van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraden van de vijf Rupelgemeenten heeft Goed in Erfgoed C.V. een sterk aanvraagdossier
kunnen samenstellen om erkend te worden als IOED.
Het aanvraagdossier werd op 12 januari 2020 door de I.P. ERFGOED Rupelstreek ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Van de 12 ingediende dossiers voor erkenning als IOED in Vlaanderen werden
er slechts 5 goedgekeurd. Het resultaat is nu dat de I.P. ERFGOED Rupelstreek recent bij ministerieel besluit op 30 april
2020 van minister Diependaele (bevoegd voor Onroerend Erfgoed) erkend is als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Erfgoed Rupelstreek. Hiermee heeft de Rupelstreek nu eindelijk haar noodzakelijke structurele sokkel voor
een efficiënt regionaal afgebakend erfgoedbeleid.
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We blijven bewegen deze zomer
Gedurende deze zomer zijn er tal van mogelijkheden om op een sportieve manier te ontspannen in onze
gemeente! Misschien trok u de voorbije maanden uw sportschoenen weer aan, greep u de kans om uw conditie
nog béter te onderhouden of misschien wordt het voor u nu pas een beetje rustiger?

Finse piste en fit-o-meter

Skate

Je kan de Finse piste gebruiken als opwarmertje om nadien je
kracht en uithouding bij te schaven op de fit-o-meter van de
gemeente. De verschillende toestellen kan je terug vinden rond
de Finse piste aan de sporthal (Nieuwe dreef).

Al 3 jaar kunnen de skaters uit Hemiksem en omstreken zich
uitleven op het skatepark van Hemiksem. Je kan hier gratis terecht om je skateskills bij te schaven of jezelf even volledig uit
te leven in de skatebowl. Heb je hier graag meer begeleiding
bij of nog behoefte aan wat meer tips en tricks? Aarzel niet
om eens contact op te nemen met de lokale skatersclub. Deze
sympathieke skaters zullen je met alle plezier verder helpen!

Petanque
Een tripje naar de Franse Côte d’Azur of Provence zit er dit jaar
misschien niet in, maar niets houdt ons tegen om deze zuiderse
sferen naar Hemiksem te brengen. Wist je dat Hemiksem zelfs
… petanquebanen heeft?
Er is geen beter moment om deze klassieke balsport te herontdekken met uw gezin, buren en beste vrienden in het zonnige
Hemiksem. Je vindt de petanquebanen aan de Gemeenteplaats.

Tennis
Zin in een spelletje tennis? Gezien de uitzonderlijke omstandigheden en om iedereen de kans te geven om een balletje
te slaan zal er dit seizoen geen bijdrage gevraagd worden. De
tennisterreinen zullen gratis toegankelijk zijn deze zomer. Maak
hier dus zeker eens gebruik van.

MAAR DAT IS NIET ALLES
Naast het vaste aanbod zal de vrijetijdsdienst gedurende de zomervakantie ook enkele leuke routes
aanbieden, telkens met een ander thema. We zullen alvast een tipje van de sluier lichten:

Hinkelpadparcours

• Voor de kleinsten voorzien we een heus hinkelpadparcours. De gemeente zal voor enkele hinkelpaden zorgen doorheen de gemeente. Je kan er alvast naar op zoek gaan want binnenkort zullen we alle locaties bekend maken via onze
website en sociale media. Bovendien zullen we ook jullie hulp inschakelen om er een echt succes van te maken!

Schattentocht

• Voor de durvers zullen we een echte schattentocht doorheen Hemiksem organiseren. In de vakantie kunnen jullie de
schatkaart terugvinden om op pad te gaan.

Looproutes

• Voor de sportievelingen zullen we enkele looproutes rond en door Hemiksem uitwerken. Ook deze routes zullen pas
in de loop van de vakantieperiode vrijgegeven worden. Tijd genoeg dus om je alvast voor te bereiden en die conditie op
pijl te brengen en/of houden!

GPS tocht

• Voor de slimmeriken onder ons voorzien we een echte GPS tocht! Neem je vergrootglas en kompas al maar klaar
voor dit grote avontuur!
BEN JE BENIEUWD?
Hou dan gedurende de vakantie zeker de facebookpagina van de vrijetijdsdienst goed in het oog!
Info: www.facebook.com/vrijetijdsdiensthemiksem/
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Blijven fietsen!
Heb jij de voorbije maanden tijdens de lockdown
ook je fiets (her)ontdekt? Het is ons in ieder geval opgevallen dat er in onze gemeenteflink
meer gefietst wordt. Top! Dat kunnen we alleen
maar blijven aanmoedigen. De ideale ontspanning om je hoofd leeg te maken en bovendien
een gezonde bezigheid.
Natuurlijk hopen we dat je ook blijft fietsen als je
binnenkort weer naar je werk of naar school mag.
Vergeet die files en parkeerstress. Fietsen is zoveel
leuker en ontspannender, dat heb je nu zelf ontdekt! Samen met de politie doen we er alles aan
om de fietser voldoende ruimte te geven in onze
gemeente, zodat het veilig blijft voor iedereen.
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met de eerste fietscampagne op Vlaams niveau. Wij springen graag op de kar
en moedigen onze inwoners aan om te blijven fietsen! Tenslotte zijn we met z’n allen goed bezig. Nog niet overtuigd? Morgen
misschien wel?!
Print ook een affiche af om voor je raam te hangen en blijf fietsen!
Downloads voor print op A3 of A4 op vind je www.vsv.be

Update: Een zomer vol Speelkriebels
De speelkriebels zullen er dit jaar iets anders uitzien dan de andere jaren. We hebben ondanks de coronamaatregelen geprobeerd om er toch nog een leuk zomerprogramma van
te maken.

Update

Alle informatie over het programma kan je terugvinden op www.vrijetijdsdiensthemiksem.be.
Omwille van de coronamaatregelen werken we dit jaar met twee bubbels. Je kan kiezen
tussen een inschrijving per week of inschrijving per dag maar hiervoor zijn de plaatsen
beperkt. Probeer dus zoveel mogelijk per week in te schrijven. Let op bij de inschrijvingen
dat je zeker de juiste optie aanduidt: inschrijving per dag of per week.
INSCHRIJVEN
Onze inschrijvingen gebeuren via I-school. Meer info vind je hierover op onze website.
Betalingen gebeuren onmiddellijk online, anders wordt je inschrijving niet goedgekeurd!
Bij vragen of problemen kan je steeds terecht bij de vrijetijdsdienst op 03/288 26 93 of sim@hemiksem.be.

Gilliot & Roelants Tegelmuseum heropent zijn deuren
Na een gedwongen sluiting omwille van de coronacrisis opent het Gilliot & Roelants Tegelmuseum opnieuw de
deuren voor het publiek.
De grote tentoonstelling over Gilliot en de art nouveau is uitgesteld, maar de bezoeker hoeft niet op zijn honger te blijven zitten.
Enkele nieuwe panelen zullen in de loop van de komende weken
in het museum verschijnen.
Enkele oudere topstukken worden of zijn ondertussen gerestaureerd. Een tipje van de art nouveau-sluier zal zo toch al opgelicht
worden. Ondertussen loopt ook nog de wisseltentoonstelling
“Goede vaart!”. Daarin wordt vooral gefocust op tegels of panelen
met een nautisch of maritiem thema.
In juli en augustus zal het museum steeds van woensdag tot en
met zondag de deuren openen, telkens van 14u tot 17u. De inkom
blijft gratis.

Coronamaatregelen
Om social distancing te garanderen zal het aantal bezoekers per
uur beperkt worden. Wil je er zeker van zijn dat je op het gewenste uur binnen kan, stuur dan minstens 24u op voorhand een
mailtje naar info@gilliottegelmuseum.be.
Voorts worden bezoekers o.a. gevraagd aan de ingang hun handen te ontsmetten en het aangegeven parcours te volgen doorheen het museum.
INFO
Stefan Van Linden, tel. 0494 310 910
e-mail: stefan_vanlinden@hotmail.be
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Programmatie nieuw seizoen IVEBICA
De voorbije periode hebben we met veel enthousiasme en passie ons activiteitenprogramma samengesteld
voor het komende seizoen. Normaal gezien zouden we vanaf midden juni vol trots dat programma via onze Eb
& Vloed-brochure aan jou bekend gemaakt hebben.
We willen echter zo goed mogelijk kunnen inspelen op eventuele maatregelen vanuit de federale overheid. Daarom hebben we besloten om de nieuwe activiteiten uit het volgende
seizoen momenteel enkel aan te kondigen via onze website
www.ivebica.be. Op die manier heb je toch al de kans om
volop te ontdekken wat we in petto hebben en kan je alvast
wat data met stip noteren in jouw agenda.

kets kopen. De start van de algemene ticketverkoop staat
gepland op maandag 7 september 2020.
Wij kijken er in elk geval al volop naar uit om jullie terug op
onze publieksactiviteiten te mogen verwelkomen!

Die data zijn voorlopig dus wel nog onder voorbehoud en
voor de meeste activiteiten kan je momenteel nog geen tic-

Inschrijvingen academie
Muziek & woord

Bibliotheek
Verrassingen in je valies

Als academie hebben wij ons de voorbije maanden
ook heel snel moeten aanpassen aan de voorschriften. Leraars gingen online aan de slag, een nieuw
digitaal tijdperk diende zich aan in onze school.
Maar ondanks deze (gedwongen) zoektocht, hebben zowel onze leraars als onze leerlingen zich
zeer flexibel getoond en er alsnog een fantastisch
laatste trimester van gemaakt.

VOOR LEERKRACHTEN

Wij maken ons sterk dat bij de start van het nieuwe
schooljaar ook de academie opnieuw haar lessen op de
klassieke manier kan hervatten. Dit uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen.
Dus wil jij die muzikale droom alsnog waarmaken? Of
heb je eigenlijk altijd iets willen doen met taal? Kom
snel naar onze website www.academiehsn.be en neem
een kijkje tussen ons aanbod.
En schrijf je in! Dit kan net als vorig schooljaar online!
De inschrijvingsperiode loopt nog tot en met 30 september 2020.

Misschien wil je de zomer gebruiken om pareltjes uit
de jeugdliteratuur te ontdekken? Tijdens de zomervakantie geeft de bib leerkrachten de kans om een
pakket van 5 jeugdboeken aan te vragen. Wij willen
jou op ontdekkingsreis sturen. We zullen zelfs jouw
koffer pakken.
Dit is het plan:
• We sturen jou de zomer in met een pakket van 5 verrassende boeken voor een welbepaalde leeftijdsgroep.
• Bij elk boek zorgen we voor een recensie. Kwestie van
jouw oordeel te toetsen aan dat van andere volwassen
kinderboekenlezers.
• Er is verder geen haast bij: we verwachten het pakket
pas na 8 weken terug.
Meedoen is eenvoudig. Mail naar bibhemiksem@ivebica.
be en 3 dagen later ligt jouw boekenpakket klaar in de
bib. De start is vanaf vrijdag 26 juni 2020. De boeken worden terug verwacht tegen 5 september.
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Zomerspaaractie Win een mooie prijs
Rupelbib organiseert in de zomervakantie een actie om kinderen
aan te zetten tot lezen.
Per gelezen boek krijgen ze een stempel en als de kaart vol is een verrassing. De spaarkaarten zijn geldig in alle Rupelbibs. Voor de kinderen die
de meeste boeken hebben gelezen is er een aanmoedigingsprijs. Uit alle
ingeleverde kaarten wordt na afloop van de actie een gelukkige geloot die
met de hangmat naar huis gaat.
Data: 1 juli t.e.m. 31 augustus 2020 tijdens de openingsuren van de bib
Locatie: Bliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
(van zodra mogelijk sluit ook de bibliotheek in Niel aan bij deze actie)
Deelname: gratis
INFO
• www.ivebica.be en Intergemeentelijke bibliotheek

Kunstproject - Oproep kunstenaars

WIST JE DAT…

Voor een nieuw kunstproject dat start in de zomermaanden zijn we
nog op zoek naar kunstenaars uit Hemiksem, Schelle & Niel.

• Het mogelijk is om
materialen te laten reserveren
in bib Hemiksem of bib Niel en
ze te laten overbrengen naar de
andere bib?

Ben jij een beroepsmatig kunstenaar of ben je gepassioneerd bezig
met kunst als hobby? Schilderkunst, tekeningen, fotografie, beeldhouwwerk of prachtige poëtische teksten? Het kan allemaal.
Laat het ons weten via cultuur@ivebica.be en wij bezorgen jou
al de nodige info. Zelf geen kunstenaar maar nu wel al benieuwd
naar dit project? Hou dan zeker onze website
www.ivebica.be en onze
Facebookpagina goed
in de gaten.

• Het mogelijk is om
bibliotheekmaterialen binnen te
brengen in beide biblocaties,
ook door elkaar?
• Bib Niel tijdelijk zal verhuizen
naar de Emile Vanderveldelaan
30 (het vroegere ING-kantoor),
een locatie op de begane grond,
met een tuin die ook gebruikt zal
kunnen worden. Meer info over de
verhuis volgt nog via latere
communicatie.
• Bib Hemiksem eraan denkt om een
digitale werkplaats op te starten.

Schatten van vlieg Zoektocht
Tijdens de zomer gaat heel het land weer op zoek naar de schatten
van Vlieg!. En uiteraard doet de bibliotheek ook dit jaar weer mee en
organiseren we een heuse Vlieg!-zoektocht.
Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bib en ga mee op
zoek. Je kan er een heel leuk verrassingspakket mee verdienen.
Data: 1 juli tot en met 31 augustus tijdens de openingsuren van de bib.
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: gratis
INFO
• www.ivebica.be en Intergemeentelijke bibliotheek
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HEMIKSEM IN HET BUITENLAND

“De kracht van Abu Dhabi is elkaar
aanvaarden, tolereren en accepteren”
Kathleen Vermeiren uit Hemiksem woont in Abu Dhabi

Terwijl zowat iedereen na de wekenlange corona-quarantaine snakt naar een vakantie in het buitenland, zijn
er ook Hemiksemnaren die hun leven hebben opgebouwd in het buitenland en misschien graag dichtbij hun
familie in Hemiksem vertoefden.
“Kathleen Vermeiren (45) woont ondertussen al enkele jaren
met haar echtgenoot en dochter in het warme Abu Dhabi. Via
het werk van haar echtgenoot in de olie-industrie kwam het
gezin terecht in het midden-oosten.

kregen op de Arabische wereld. Ik kan uiteraard alleen vanuit
eigen ervaring spreken en die is bijzonder positief.”

Ondertussen is Kathleen een bekende geworden voor de vele
Vlamingen die een reis geboekt hebben naar Abu Dhabi en
Dubai. “Toen we hier aankwamen werkte ik als vrijwilliger
in de Internationale School. Ik wilde echter de plaatselijke
cultuur en tradities beter leren begrijpen en volgde hier een
opleiding voor. Na het afleggen van examens behaalde ik de
licentie om te mogen gidsen. In het begin gidste ik enkel in
het Engels voor Amerikanen, Australiërs en Britten. De laatste
2 jaren gids ik voornamelijk Vlamingen via een Belgisch reisagentschap.”

“Als ik de moskee bezoek met toeristen moet ik mij uiteraard
ook houden aan de dresscode. Dat wil zeggen dat ik mijn haren, armen en benen moet bedekken. Tijdens de Ramadan
mag ik ook niet eten of drinken in het openbaar. Elke godsdienst heeft eigen gebruiken en uit respect houd ik me daar
natuurlijk aan.”

“Ik kan het zeker aanraden om Abu Dhabi te bezoeken. Op
nummer 1 staat de Sheikh Zayed Moskee, één van de grootste moskeeën ter wereld. Het Louvre van Abu Dhabi staat ook
steeds op mijn tour als gids. Het verhaal achter de collectie is
prachtig en de architectuur van het gebouw is buitengewoon
adembenemend. Om de cultuur van de Emiratis te bergijpen,
bezoek je Qasr Al Hosn, het oudste fort dat gelinkt is met de
ontdekking van het eiland in1761.”
Is het makkelijk om als vrouw aanvaard te worden in een
Islamwereld? “Ja, absoluut. Vrouwen krijgen hier heel veel
respect van mannen. Alle Emiratis zijn erg vriendelijk, behulpzaam, geïnteresseerd in onze mening en ongelofelijk gastvrij.
Ik ken heel wat locals dankzij de school en het werk dat ik
doe. Door hier te wonen heb ik ook een heel andere kijk ge-

Godsdienst

“Tijdens Ramadan wordt de vasten onderbroken als de zon
ondergaat. De zonsondergang gaat gepaard met een ‘kanonschot’. Twee jaar geleden ging ik met mijn gezin naar de
Sheikh Zayed Moskee om dit moment mee te maken. Ik kan
vertellen dat het schot gebeurt met een écht kanon en dat
het geluid oorverdovend is.”, lacht Kathleen. “Elk jaar deelt de
moskee meer dan 1000 maaltijden uit. Iedereen is er dan welkom. Delen met elkaar is hier heel belangrijk.”

Dagelijks leven
“Mijn voornaamste bezigheid is de zorg voor mijn gezin. Ik
werk af en toe tijdens de schooluren om mijn dagen een bee
tje anders in te vullen en om mijn kennis te delen met Belgische toeristen. Ik kan niet alle dagen naar het strand gaan en
koffie gaan drinken met vriendinnen. De werkweek loopt hier
van zondag tot donderdag. Vrijdag en zaterdag is het weekend
en dan gaan we naar het strand en help ik mijn dochter met
haar schoolwerk.”
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Kathleen woont met haar gezin op een appartement. “Eigenlijk is het een community waar een gemeenschappelijke gym
en zwembad beschikbaar is. IN het begin woonden wij in een
huis met een tuintje. De huizen staan hier in een compound
(een groep huizen met een omheining en een veiligheidsagent, nvdr). Als er iemand op bezoek komt moet men zijn telefoonnummer geven en aangeven bij welk huis ze op bezoek
gaan. Ook de nummerplaat wordt genoteerd.

Terwijl jullie in november al dikke
jassen beginnen te dragen, liggen
wij in onze bikini op het strand
(lacht) maar wij missen dan weer
de boswandelingen in de frisse
lucht en de mooie herfstkleuren
rondom ons.”
Abu Dhabi is wel verkozen als één van de meest veiligste steden ter wereld en in heel het land is er een lage criminaliteit.
De Sharia is een strikte wetgeving en iedereen volgt de regels.
Als je iets gaat drinken kan je je computer of smartphone gewoon laten liggen als je je plaats even verlaat. Niemand zal
iets durven stelen, dus het veiligheidsgevoel is hier wel groot.”
“Eigenlijk is het dagelijks leven in Abu Dhabi niet veel verschillend dan in België al is het hier wel zalig warm in de
winter en bloedheet in de zomer. Terwijl jullie in november al
dikke jassen beginnen te dragen, liggen wij in onze bikini op
het strand (lacht) maar wij missen dan weer de boswandelingen in de frisse lucht en de mooie herfstkleuren rondom ons.”
“Als ik in Hemiksem iets zou missen dan is het wel het fietsen
of wandelen langs de Scheldboord, de wekelijkse markt maar

ENKELE TIPS VAN KATHLEEN VOOR
JE REIS NAAR ABU DHABI
- Boottochtje naar de vele eilandjes
- Jeepsafari in de woestijn
- Wandelen in de Mangroven
- Observatiedeck (74ste verdieping)
in de Etihad Towers
- Drink een Emirates Palace Cappucino met
24 -karaats goudschilfers erop
- Racen op het Formule 1-circuit
- De snelste rollercoaster ter wereld in Ferrariworld gaat naar 150km/h in minder dan 2
minuten
- Yas Waterworld voor liefhebbers wat waterglijbanen
- In Heritage Villa ontdek hoe de inwoners hier
leefden vòòr de ontdekking van olie
- Grootste tip: boek en gids om de geschiedenis
en cultuur meer te begrijpen en te aprreciëren.

zeker de frietjes van de frituur. En natuurlijk mis ik ook mijn
familie. Twee keer per jaar komen we terug naar Hemiksem,
tijdens de kerstdagen en ook tijdens de zomermaanden.”

Nationaliteiten
“Veel dagdagelijkse dingen blijven ook hetzelfde zoals gaan
werken, en ook hier brengen mama’s hun kinderen naar school
nadat ze de lunchboxen hebben gemaakt. Het enige wat misschien anders is in het midden-oosten is de glimlach en de
zon. De lucht is hier bijna alle dagen blauw en iedereen is
vriendelijk. In Abu Dhabi wonen bijna 3 miljoen inwoners en
meer dan 100 verschillende nationaliteiten. Ik heb dus heel
wat vriendinnen van Nieuw Zeelandse, Zuid-Afrikaanse, Iranese, Libanese en zelfs ook Belgische afkomst. “
“Onze dochter gaat naar een internationale school en heeft
veel Arabische vriendinnetjes. Dat heeft haar wereld enorm
verruimd. We leren samen leven met andere culturen, andere
godsdiensten en andere nationaliteiten,… dat is het verhaal
en de kracht van Abu Dhabi: elkaar aanvaarden, tolereren en
aanvaarden.
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Info Hemiksem stopt als huis-aan-huisblad
In april viel Info Hemiksem voor de laatste keer in de Hemiksemse brievenbussen. Het huis-aan-huisblad dat in Hemiksem
graag gelezen werd voor verenigingsnieuws en advertenties
van onze lokale middenstand stopt na 31 jaar trouwe dienst.
Veel Hemiksemnaren hebben lang gedacht dat Info Hemiksem
werd uitgegeven door de gemeente maar werd in feite uitgegeven door de vzw Dienstencentrum.
We praatten met Monique Uytterhoeven, die mee aan de wieg
stond, over de start van Info Hemiksem en het Dienstencentrum. “Tot 31 jaar geleden bracht de toenmalige pastoor alle
nieuwtjes van de verenigingen samen in een soort gazetje en
drukte dit zelf op een oude drukpers. Om al dat werk wat te
ontlasten en de kwaliteit te verbeteren werd er toen besloten
om met de opbrengst van het bal van de burgemeester een
nieuwe offset drukpers aan te kopen en zo met vrijwilligers een
nieuw informatieblad op te starten. Ik werkte in het begin als
vrijwilligster en nadien kwamen er subsidies van de Vlaamse
Overheid om het Dienstencentrum op te starten.”

Verschillende locaties
Het Dienstencentrum was in al die jaren op verschillende
plaatsen gehuisvest, en had zijn kantoor eerst in het oud gemeentehuis om daarna via de Assestraat, de Sint-Bernardsesteenweg, het station, de Bekaert-site uiteindelijk terecht te
komen in Depot Deluxe. “Info Hemiksem werd in al die jaren
door 2 personeelsleden gemaakt en werd rondgebracht door
tal van vrijwilligers. In het begin hadden we een oplage van
3600 exemplaren en hebben nu toch kunnen afronden op 5300
exemplaren. Hemiksem is op al die jaren enorm uitgebreid.”,
gaat Monique verder.
“Er werd altijd hard gewerkt om Info Hemiksem tijdig klaar
te krijgen want het infoblad was zeer geliefd bij de inwoners.
Wanneer het rondbrengen niet snel genoeg gebeurde kregen
we al telefoon van verontruste inwoners. Sommige edities werden zelfs in het buitenland gemaakt, toen ik op vakantie was in
Egypte. Het was dan altijd wel stressen om de lay-out met een
trage internetverbinding op tijd in Hemiksem te krijgen zodat
de drukpers op tijd kon opgestart worden.”

Garageverkoop
Door het wegvallen van subsidies door de Vlaamse Overheid
was het laatste nummer van Info Hemiksem voorzien in juli
maar de coronacrisis heeft deze einddatum wat vervroegd. “Ik
ga het enorm missen want we wilden zeker nog jaren doorgaan. Wat ik vooral ga missen zijn de nieuwtjes en de goede
contacten met verenigingen en middenstand”, vertelt Monique.

“Ergens in onze gemeente moeten
er dus ooit diamantjes in een
brievenbus gevonden zijn”
Info Hemiksem als huis-aan-huisblad is gestopt maar de vzw
Dienstencentrum blijft wel bestaan. Wat mogen we nog verwachten in de toekomst? “We hebben verschillende opties en
ideeën op tafel liggen. Het drukwerk dat we deden voor de
verenigingen zal nu worden overgenomen door de gemeente.
Zelf willen we nog jaarlijks de garageverkoop organiseren en
ook een repair café is een mogelijkheid. Verder onderzoeken
we of we eventueel gratis sessies door een psycholoog kunnen
aanbieden en de lokalen beschikbaar kunnen stellen voor de
verenigingen.”

Brievenbussen en diamanten
Na het uitgeven van 318 nummers Info Hemiksem heeft Monique Uytterhoeven heel wat leuke herinneringen en anekdotes.
“Ik heb me vaak ‘geërgerd’ aan de brievenbussen die te klein
zijn. In Hemiksem zijn er zelfs brievenbussen die heel erg goed
verstopt zijn. Jaren geleden ben ik eens enkele diamantjes van
mijn ring kwijtgespeeld omdat de vaak opening van de brievenbussen zo klein zijn en ik de Info Hemiksem anders niet
deftig in de bus kreeg. Ergens in onze gemeente moeten er dus
ooit diamantjes in een brievenbus gevonden zijn”, besluit Monique lachend.

WIJZIGING BIJ BESTELLING DRUKWERK DIENSTENCENTRUM
Sinds kort kunnen verenigingen en scholen die voorheen hun drukwerk bestelden via het Dienstencentrum nu terecht
via het onthaal van het administratief centrum in de Sint-Bernardusabdij.
Om de bestelling online door te geven kan u gebruik van het e-mailadres: drukwerk@hemiksem.be
Afhalen zal voortaan ook te gebeuren via het onthaal van het gemeentehuis en dient cash of via bancontact betaald te
worden. De bestaande prijzen voor kopies blijven gehanteerd.
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Terugblik #CORONA
MONDMASKERS
Ondertussen hebben alle inwoners vanaf 12 jaar in Hemiksem een
herbruikbaar mondmasker van de gemeente ontvangen. Hier ging een
hele voorbereiding vooraf. Het onderzoeken naar de kwaliteit, het
bestellen en het uiteindelijk vullen van de enveloppen op adres
gebeurde allemaal door het gemeentepersoneel uit de
verschillende diensten. Ook het ronddragen en de vele
kilometers gebeurde in sneltempo door de vrijwillige
medewerkers.

SCHUREN MET DE BUREN/MIDDENSTANDSRAAD
Het eenmalige evenement “Schuren met de buren” kende al
gauw succes in Hemiksem en daarbuiten. Het plaatjesdraaien
op vrijdagavond werd een manier om via verzoeknummers geld
in te zamelen voor diverse goede doelen. Ook de middenstandraad zette zich mee achter het initiatief en met de opbrengst
werden voedsel- en speelgoedpakketten aangekocht om te
schenken aan o.a. vzw Tochtgenoten. Zo werd de coronacrisis
ook een beetje draaglijker voor mensen in moeilijkheden.

OPENBARE MARKT
Na 2 maanden stilte op de Gemeenteplaats kon de wekelijkse markt op
woensdag 20 mei terug doorgaan op de UNO-laan. De tijdelijke verplaatsing was noodzakelijk om de nodige social distancing te bewaren. Het
marktbezoek was wel nog wat anders ingericht zodat men in dezelfde
richting diende aan te schuiven. Alcoholgel werd aan de toegangen van
de markt door medewerkers van de gemeente aangeboden. Mede dankzij
een goede handhygiëne kon de markt in alle veiligheid doorgaan. Marktkramers in inwoners waren alvast opgelucht dat de markt terug kon
doorgaan.

SKATEPARK
Voor heel wat jongeren was de verplichte sluiting van het skatepark een zware domper. De heropening van het skatepark
lokte dan weer vele skaters terug naar buiten. Vlaams
minister Benjamin Dalle, bevoegd voor o.a. jeugd en sport,
kwam op maandag 18 mei het skatepark zelf bezoeken en
waagde zich aan enkele moves.

STEUN UW LOKALE
MIDDENSTAND

EN WINKEL HIER
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Afvalophaling juli - augustus
Restafval en GFT worden van mei tot en met september wekelijks opgehaald op maandag. PMD wordt om de 2 weken
opgehaald op maandag.
Restafval, GFT
maandag 6 juli
maandag 13 juli
maandag 20 juli
maandag 27 juli
maandag 3 augustus
maandag 10 augustus
maandag 17 augustus
maandag 24 augustus
maandag 31 augustus

KGA
vrijdag 3 juli van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 1 augustus 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! KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde
dagen aangeboden worden aan het containerpark! (ingevolgde de coronacrisis bestaat de kans dat het recyclagepark gesloten is. Volg de laatste mededelingen via onze
website of sociale media)

PMD
maandag 13 juli
maandag 27 juli
maandag 10 augustus
maandag 24 augustus

Grofvuil op afroep
vrijdag 31 juli
vrijdag 28 augustus

Papier & karton
vrijdag 10 juli
vrijdag 14 augustus

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

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.
In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen met Bancontact.
De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.

Sluitingsdagen
Administratief centrum
- maandag 20 juli
- dinsdag 21 juli

Bibliotheek
- dinsdag 21 juli
- maandag 15 augustus

Gemeentemagazijn

Recyclagepark
- zaterdag 11 juli
- dinsdag 21 juli
- zaterdag 15 augustus

- maandag 20 juli
- dinsdag 21 juli

BKO ‘t Merelhofke
- maandag 20 t.e.m. vrijdag
24 juli
- donderdag 27 augustus
-vrijdag 28 augustus
- maandag 31 augustus

Administratief centrum enkel nog open op afspraak

Administratief centrum enkel nog open op afspraak
De voorbije weken bleven de gemeentediensten steeds ter
beschikking van onze inwoners op het administratief centrum maar op een andere manier dan voorheen. We werkten met een systeem van afspraken die op voorhand diende
gemaakt te worden via e-mail of telefoon.
In de loop van 2021 zou een afsprakensysteem voor onze
diensten al voorzien worden maar door de coronamaatregelen waren we genoodzaakt deze manier van werken
te vervroegen. We blijven deze manier van werken verder
hanteren. Als er een fysieke afspraak nodig is, gelden er
uiteraard voorzorgsmaatregelen. In het administratief centrum en in het gemeentemagazijn is er handalcohol voor-

zien en plexiglas aan de loketten en bij de medewerkers.

Mail of bel
Alle diensten zijn beschikbaar. Wel vragen we nog steeds
om een afspraak te maken. Respecteer het uur van je afspraak, kom dus niet te vroeg of te laat. We raden je aan om
een mondmasker mee te nemen naar het gemeentehuis, dit
voor het geval de afstand van 1,5 meter niet kan bewaard
worden.
Maak een afspraak:

AFSPRAAK@HEMIKSEM.BE OF 03 288 26 20
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Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1

Kleine Landschapselementen aanleggen,
herstellen of onderhouden?
Kleine landschapselementen zijn de vele ‘kleine’ natuurelementen die ons landschap al eeuwenlang vorm en kleur schenken.
Beeldt u in: Wat zou Hemiksem saai zijn zonder haar robuuste
knotbomenrijen, vele houtkanten, weelderige hagen, feeërieke
hoogstamboomgaarden, trage wegen, levendige poelen, idyllische beekjes en bloemrijke akkerranden! Al deze kleine landschapselementen bepalen mee het uitzicht van onze gemeente.

Onderhoud kleine landschapselementen

Openingsuren - enkel op afspraak:
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

Regionaal Landschap Rivierenland zet zich in om de kwaliteit
en kwantiteit van kleine landschapselementen te verhogen.
Ze planten jaarlijks tienduizenden autochtone bomen en
struiken aan, voeren achterstallige onderhoudswerken uit,
adviseren bij natuurvriendelijke inrichting van percelen en
onderzoeken de subsidiemogelijkheden.

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50

Hoe kan jij het landschap mee vorm geven?

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

- Streekeigen haag, heg of houtkant aanplanten
- Poel aanleggen of herstellen
- Beheer monumentale bomen en knotbomen
- Bebossen, speelnatuur, groen in de stad
- Fruitboomgaard aanplanten
- Ruigtekruiden, wilde bloemen en akkerranden inzaaien
Stuur je aanvraag naar info@rlrl.be. Vermeld daarbij
de locatie (adhv straatnaam, huisnummer en eventueel
perceelsnummer) en je wensen. Dan bekijken zij hoe
ze jou kunnen helpen? Dat kan gaan van louter advies
per mail, tot advies tijdens een terreinbezoek of zelfs
coördinatie van de aanplant indien de locatie voor ons
geschikt is.
Opgelet! Heb je interesse in een aanplant komend
plantseizoen (november-december 2020)? Dan stuur je
jouw aanvraag best vóór augustus op. Zodat Rivierenland tijdig de nodige voorbereidingen kan treffen, een
terreinbezoek inplannen en een beplantingsvoorstel
opmaken.

CONTACT EN INFO
info@rlrl.be
www.rlrl.be
015 21 98 53
www.facebook.com/Rivierenland
regionaallandschaprivierenland

Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

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

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
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
www.facebook.com/GemeenteHemiksem
www.instagram.com/hallohemiksem
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.hemiksem.be
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Wat te doen bij warm weer?

“Wees voorbereid en zorg voor anderen”

Die warme dagen. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Maar dat lekkere weer heeft soms minder
prettige gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Stevige zonnestralen
op komst? Bereid je goed voor en breng tijdens deze periode een extra bezoekje aan alleenwonende ouderen of
chronisch zieken. De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte indien ze verstandig omgaan met de
zon, maar alert blijven is de boodschap. Jaarlijks sterven nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van warmte.
Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.

Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je
alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo
iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken
of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Misschien kan je wat boodschappen doen. Baby of jonge
kinderen in de buurt? Help ze om voldoende te drinken. Laat
kinderen nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet als
je twee minuutjes naar de winkel moet.

Wees voorbereid

Website met advies en praktische tips
Maar zover hoeft het hopelijk niet te komen. Wie
tijdens de warme dagen zijn gezond verstand
gebruikt, komt al een heel eind. Wie toch nog advies wenst kan terecht op www.warmedagen.be.
Daar vind je antwoord op vragen als ‘mag je koffie
of thee drinken bij warm weer’, ‘hoe krijg ik mijn
slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’? Met deze
tips kun je in alle veiligheid genieten van de warme dagen!

Dat warme weer? Dat pakken we wel aan als het zover is.
Het ziet er bewolkt uit, geen vuiltje aan de lucht. Toch ben
je tijdens de ‘warme maanden’ best altijd voorbereid. Zorg er
bijvoorbeeld voor dat je altijd water bij hebt, zeker onderweg. En hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je
minder snel voor verrassingen te staan.

Wanneer hulp zoeken?
Heeft de zon of warmte je toch te pakken? Dan neem je
best op tijd maatregelen. Banale symptomen als hoofdpijn
of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Voel je je niet lekker op een heel warme
dag? Drink dan zeker meteen meer water, zoek een koele
plek en rust. Als je toch twijfelt is het goed om je huisdokter te bellen. Handig dus als je zijn of haar nummer op zak
hebt. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten,
kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur, …. Dan is
het goed om meteen de spoeddiensten te bellen. Koel de
persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien
nodig.

#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: Jan Dries - locatie: Park Den Akker

