September 2020

Koop lokaal in Hemiksem
RMS verdwijnt
voorgoed

Speeltoestel voor
hondenweides

Kondig evenementen
gratis aan

CONTACT
Administratief
centrum enkel nog
open op afspraak
Het administratief centrum (gemeentehuis)
werkt met een systeem van afspraken die
op voorhand dienen gemaakt te worden via
e-mail of telefoon.
Als er een fysieke afspraak nodig is, gelden er
voorzorgsmaatregelen. In het administratief
centrum en in het gemeentemagazijn is er handalcohol voorzien en plexiglas aan de loketten en bij de medewerkers. Het dragen van een
mondmasker is verplicht voor bezoekers aan het
administratief centrum.

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

Alle diensten zijn beschikbaar. Respecteer het uur
van je afspraak, kom dus niet te vroeg of te laat.

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50

Maak een afspraak op
afspraken@hemiksem.be
of bel 03 288 26 20

Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

Volg ons!

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:

www.facebook.com/GemeenteHemiksem
www.instagram.com/hallohemiksem
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via
www.hemiksem.be

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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Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1

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

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

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

BESTE INWONER,

IN DIT NUMMER

We zijn nog niet af van het coronavirus en een voorspelde
2de golf kwam vroeger dan verwacht. Terwijl het virus
zich verspreidde, kwamen ook vele nieuwe maatregelen op ons af die ons werden opgelegd door de federale,
Vlaamse en provinciale overheden.
Vanuit onze gemeentelijke diensten deden we al het
mogelijke om u deze maatregelen zo snel mogelijk
kenbaar te maken. Vaak werden ons wijzigingen en/of
aanpassingen meegedeeld die bij publicatie op sociale
media reeds ‘oud nieuws’ waren. Het is onze taak als lokale
overheid om u correct te informeren en we begrijpen
dat elke inwoner een eigen mening heeft. We merkten
vaak eigen interpretaties van de opgelegde maatregelen
met heel wat wrevel en misnoegde inwoners tot gevolg.
Via de sociale media vinden jullie dikwijls tegenstrijdige
informatie. We raden jullie dan ook aan om bij twijfel
steeds de gemeentelijke website te bezoeken waar we
telkens de meest recente maatregelen publiceren.
Vanaf september zal Hallo Hemiksem ook maandelijks
verschijnen en zo kunnen we jullie nog beter en sneller
informeren.
Ondanks een stijging van het aantal besmettingen in
augustus werden de maatregelen wel goed opgevolgd
in onze gemeente. We moeten blijven volhouden, streng
zijn voor onszelf. Enkel zo kunnen we de komende herfstperiode vermijden dat er een derde golf op ons af komt.
Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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COVID19-steunplan
Koop lokaal
Onze jeugdbewegingen
IVEBICA
RMS
Evenementen verenigingen
Terugblik
Afvalophaling
Huismussen

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

foto: Sven Van den Bruel
locatie: Callebeekveer
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Het Huis van Het Kind Hemiksem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kinderen uit de lagere school willen ondersteunen bij
hun schooltaken.

Heel wat gezinnen zagen door de corona maatregelen hun gezinsinkomen
dalen. De Vlaamse regering kondigde
daarom aan om een extra toeslag te
voorzien binnen het Groeipakket (de
vroegere kinderbijslag) voor de kwetsbare gezinnen: de Covid-19-toeslag.

Interesse?
Neem dan contact op met onze dienst
via huisvanhetkind@hemiksem.be
of op het algemeen nummer 03 288 26 20.

Jeugdraad zoekt nieuwe voorzitter
In Hemiksem functioneert de jeugdraad als adviesorgaan naar de
gemeente toe. Als gemeentelijke jeugdraad proberen we de jongeren van Hemiksem een stem te geven. Maandelijks komen vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen en enkele externen bij elkaar
om een aantal thema’s te bespreken, voorstellen te doen, nieuwe
initiatieven te nemen, …
In september zal er een nieuwe voorzitter voor de jeugdraad verkozen worden. Je kandidatuur stellen kan nog tot aan de volgende bijeenkomst van de jeugdraad die zal doorgaan op dinsdag 6 oktober
in het administratief centrum.
Meer informatie bij Sim Leroy via sim@hemiksem.be

Joossen
. - © Joost
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Tegemoetkoming in
Groeipakket

Je staat er als vrijwilliger niet alleen voor, wij zorgen voor de
nodige ondersteuning!

1210 Brussel

Kom op
het enige
plantje da tegen Kanker:
maar ho
t je koopt
udt voor
voor iem
jezelf
and ande
plantjesw
rs,
eekend.b
e #plan
tjeswee
kend

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers
huiswerk-begeleiding
Wie zoeken we:
• Je gaat graag aan de slag met kinderen van de lagere school en
hun ouders.
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je hebt wekelijks een gaatje in je agenda na de schooluren.
• 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.
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Plantjesw

Koop ee
op 18, 19 n azalea
of 20 se
ptember

Zo zorg
je er sam
en met Kom
kankerp
atiënten
op tege
de zorg
krijgen die n Kanker voor dat
zij verdiene
alle
De azalea
n.
van

Konings
straat 217,

Honderden enthousiaste vrijwilligers verkopen
azalea’s aan supermarkten, op gemeentepleinen
of deur aan deur. Je kunt je plantjes vanaf begin
september ook online bestellen en ophalen bij een
afhaalpunt in je buurt of bij Aveve, of je kunt je
plantjes thuis laten leveren.

De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar steun- en
zorgprojecten voor mensen met
kanker en hun naasten. Zo is de
azalea het enige plantje dat
je koopt voor iemand anders,
maar houdt voor jezelf. Ontdek alle verkooplocaties op
€7
www.plantjesweekend.be,
koop een plantje en steun
de strijd tegen kanker.

Voor mijn
tante

Michils,

Kruis 18, 19 en 20 september alvast aan in je agenda. Dan vindt het Plantjesweekend voor Kom op
tegen Kanker plaats en sla je twee vliegen in één
klap: je haalt een mooi plantje in huis en steunt
tegelijk het goede doel.

Met dank

Voor wie koop jij een azalea?

v.u.: Marc

aan Myrt
e, Assenede

PRIKBORD

Deze specifieke tegemoetkoming is er
voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking
met januari of februari, in zekere mate
is gedaald in maart, april, mei of juni
én onder de inkomensgrens van 2.213
euro zit. Ze moeten 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen. Deze
gezinnen ontvangen eenmalig een
toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Zo
worden de gezinnen met de laagste
inkomens ondersteund, waaronder
een groot deel éénoudergezinnen.
Hoe kun je de toeslag aanvragen?
Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat
kan van 15 juni tot en met 31
oktober 2020.
Je uitbetaler zal je vragen om bij je
aanvraag ook bewijsstukken toe te
voegen om je inkomensverlies aan te
tonen (vb. loonfiches, attesten van de
uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).
Meer informatie:
www.groeipakket.be

13/03/20
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VOOR HEMIKSEMSE MIDDENSTAND
EN VERENIGINGEN
Het college van burgemeester en
schepenen besliste om de plaatselijke middenstand en de verenigingen
een éénmalige financiële steun te
voorzien. Voor de middenstand die te
lijden heeft onder de huidige coronaproblematiek heeft de steun als doel
een bedrag van maximum 150 euro
te vergoeden voor de aankoop van beschermingsmiddelen. De middelen die
aangekocht zijn sedert 13 maart en
aangetoond kunnen worden, komen in
aanmerking.

MIDDENSTAND
Om hiervoor in aanmerking te komen
dient men in Hemiksem een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uit te
oefenen én dient de winkelruimte,
praktijk of bureau zich in Hemiksem te
bevinden. Bovendien betreft het een
hoofdactiviteit waarbij de zelfstandige
rechtstreeks en persoonlijk in contact

komt met de klant (dus geen webshop). Winkelketens of franchisenemers met een vestiging in Hemiksem
komen niet in aanmerking voor deze
compensatie. Het bedrag van maximum 150 euro kan maar éénmalig
worden aangevraagd.
Deze aanvraag dient uiterlijk op 30
december om 12 uur ingediend te
zijn bij de dienst lokale economie in
het administratief centrum (Sint Bernardusabdij 1). Bij de aanvraag dien je
ook de bewijsstukken voor de aankoop
van beschermingsmaterialen toe te
voegen. In de loop van de maand januari worden de aanvragen bekeken
en bij goedkeuring een maand later
uitbetaald.
De aanvraagformulieren zullen in de
loop van september online op onze
website staan of kan je ook in september afhalen aan het onthaal van het
administratief centrum.

VERENIGINGEN
Ook verenigingen kregen het de afgelopen maanden niet gemakkelijk en
moesten hun activiteiten stopzetten
waardoor ook de nodige inkomsten
wegvielen. Jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen die ofwel aangesloten en erkend zijn door de Hemiksemse gemeentelijke raad ofwel
gevestigd zijn in Hemiksem met een
werking op Hemiksems grondgebied ,
kunnen aanspraak maken op een subsidie.
Dat volledige reglement zal je vanaf
september kunnen terugvinden op
onze website.
Meer informatie over de subsidie voor
verenigingen kan je vekrijgen bij Sim
Leroy via sim@hemiksem.be

BIB-TIPS VAN DE MAAND
Nieuwe aanwinst in de bibliotheek:
TREINSTAPPER 2
Met 8 wandelingen van station naar station langs de Grote Routepaden.
Wil je een wandeltocht maken in het Zoniënwoud, in de Kempische bossen of
langs Brabantse abdijen? Deze wandelgids brengt je via de mooiste paden van
start- naar eindstation. inclusief verkortingstips voor gezinnen met kinderen en
gps-tracks.
recht
DE LENGTE VAN EEN OCEAAN : STEMMEN EN STEMMINGEN IN AMERIKA
VRT-journalist Björn Soenens maakt een reis door heel Amerika om met
gewone mensen te spreken over het alledaagse leven en over de diepgewortelde
problemen die het land verdelen. Een kunstwerk in boekformaat.
Voor de jongsten:
DVD – DE NOTENKRAAK 2 : VAN NATURE NOTIG
Eekhoorn Surly en zijn vrienden wonen weer in het stadspark. De burgemeester wil
hen verjagen om een pretpark te bouwen. Vanaf ca. 6 jaar.
CD - K3 TOPPERS.
Het allerbeste van K3, verzameld op een dubbel-CD.
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KOOP LOKAAL

Maak kennis met onze nieuwe slager en huiskamerrestaurant.
Tijdens de coronacrisis werd het al snel duidelijk dat de lokale middenstand het niet makkelijk zou
krijgen. Toch maakten enkele moedige Hemiksemnaren in volle crisistijd al volop plannen om hun
nieuwe zaak op te starten. We laten de eigenaars van 2 nieuwe zaken aan het woord.

Bij slagerij Thomas mag
het ietsje meer zijn
Thomas De Ceuster (31) startte midden juni zijn slagerij op de Gemeenteplaats nadat de opening al enkele
keren diende uitgesteld te worden
door de coronacrisis. “Ik werkte bij een
bekende keurslager in Antwerpen en
hoorde van de mogelijkheid tot overname in Hemiksem. Zelf ben ik niet
van Hemiksem maar mijn echtgenote
werkt hier wel en mijn dochter gaat
in deze gemeente zelfs naar school.
Ik speelde al langer met het idee om
een eigen zaak te starten. Ik studeerde
aan de afdeling ‘beenhouwerij’ van het
gekende PIVA dus het vak is me niet
onbekend. Ik heb ooit zelfs een tijdje
bij de vorige zaakvoerder hier in Hemiksem gewerkt.”
Tijdens het interview wordt Thomas
een paar keer weggeroepen want het
is erg druk in de zaak. “We maken alles zelf ter plaatse en zo vers mogelijk
dus is het ook vaak erg druk. We hebben deze ochtend zelfs 60 kilo gehakt
verkocht en zo meteen ga ik nog eens
25 kilo aanmaken om de middag door
te komen”, begint Thomas zijn verhaal.
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“De coronacrisis bezorgde me wel
een hoop stress. Ik kon gelukkig wel
nog blijven werken bij m’n vorige
werkgever en zelfs tot 2 weken voor
onze effectieve opening werkte ik
dus nog in Antwerpen bij één van de
bekendste slagers.” Thomas werkt in
zijn zaak met 5 vaste personeelsleden waarvan ook kennissen en familie de ploeg versterken.

“De coronacrisis
bezorgde me wel
een hoop stress.”
Specialiteiten
Zoals de meeste slagers staat ook
Thomas garant voor zijn kwaliteit
en specialiteiten. “Mijn gehakt is één
van de betere in België durf ik gerust
zeggen. Het geheim zit in mijn kruidenmengeling waar ik toch wel een
dag mee bezig ben en ik kreeg al heel
veel goede feedback van onze klanten. Voor de rest ben ik trots op onze
‘reepjes’. Elke dag hebben we andere
‘reepjes’ die makkelijk klaar te maken
zijn in een wok. Met wat pasta of

rijst heb je zo heel snel een maaltijd
klaargemaakt. Tijdens onze opening
hadden we de ‘Heymisse reepjes’ in
de aanbieding en daar werden toch
al meteen meer dan 50 kilo van verkocht. Alle slaatjes maken we ook
zelf in huis en charcuterie wordt ter
plaatse op maat van de klant afgesneden. Voorgesneden producten zal
je in onze toog niet gauw vinden.

Oud gemeentehuis
Het oude gemeentehuis werd
door de vorige slager gebruikt
voor koffietafels en ontbijtmomenten. Heeft Thomas
de ambitie om dit verder
te zetten? “Ik speelde wel
met het idee om er een
restaurant in onder te
brengen maar die plannen
heb ik opgeborgen. Ik
concentreer me liever op
de beenhouwerij want
dat is toch mijn passie. “
Slagerij Thomas,
Gemeenteplaats 58.
Tel 0465 03 75 40
www.slagerijthomas.be

In huiskamerrestaurant
‘Cochon en carotte’ gaat
niets verloren
Het was na een culinaire wereldreis
dat Florian Vleminckx (31) en Anneli
Geenens (32) de knoop doorhakten
en besloten een huiskamerrestaurant
op te starten. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een koksopleiding aan het PIVA in Antwerpen. De
vonk sloeg niet alleen over aan het
fornuis maar ook op relationeel vlak
groeiden de twee naar elkaar toe.
Ze vonden al snel hun thuisbasis
in Hemiksem. “Het gebouw in de
Lindelei was van mijn grootouders
en groot genoeg om er een gezellig huiskamerrestaurant in onder te
brengen. Trouwens, alles wat je hier
ziet is tweedehands. We hebben
letterlijk de oude inboedel weggedaan om nieuwe spullen te kopen.
Dat is ook een deel van ons concept.
We gooien niets weg, ook niet in de
keuken. Alle restjes worden op een
verantwoorde manier verwerkt. Zo
werken we volgens het zero-waste
principe”, vertelt Florian.
“Tijdens onze wereldreis merkten
we dat we in onze Westerse wereld
teveel voedsel weggooien dat eigenlijk nog bruikbaar is. Groenteschillen
gooien we niet weg want die zijn
nog perfect bruikbaar om een bouillon van te maken dat we dan weer
kunnen verwerken in een saus. Ik wil
niet de wereldverbeteraar uithangen
maar als ik zie hoeveel vuilniszakken men soms buiten zet en
vergelijk met ons wekelijks
afval dan besef ik
toch maar eens hoeveel
we verspillen terwijl het
zeker anders kan.”
“En we zijn soms erg ver
gegaan in ons principe. We
vonden het zonde om de
oude bedden in dit huis
weg te doen. Het hout gaven
we aan houtbewerker Marc
van Bella Madera die er
prachtige plankjes van
maakte. Daar serveren we
nu ook enkele van onze
gerechten op. Helemaal
volgens het cradle-tocradle principe*”, lacht
Florian.

Charcuterie
De restaurantuitbaters hebben telkens 2 menu’s beschikbaar waarvan
1 voor vleeseters en één vegetarisch
menu. “Zoals het reeds in onze naam
duidelijk is serveren we voornamelijk
vlees van het varken omdat hiervan
zo goed als alles te verwerken is in
onze voedselketen. We werken hiervoor samen met een bio-landbouwbedrijf en we maken zelf ook onze
charcuterie die je overigens online
kan bestellen via onze website.”
Het restaurant is enkel open tijdens
de avonduren op donderdag, vrijdag
en zaterdag. “We wilden eigenlijk in
maart al openen maar de coronacrisis dacht daar anders over. Ik zou
fulltime met het restaurant bezig zijn

en Anneli werkt ook nog parttime
bij het Rode Kruis. Gelukkig hadden
we die inkomsten nog de voorbije
maanden maar ik moet toegeven
dat we financieel gezien echt op ons
tandvlees zaten. We willen nu rustig
aan opbouwen zodat we eventueel in
de toekomst nog kunnen uitbreiden
naar ruimere openingsmomenten”,
besluiten Anneli en Florian.
Huiskamerrestaurant
Cochon en Carotte,
Lindelei 198.
Tel 0495 20 03 17
www.cochonencarot.com
* De centrale gedachte van de filosofie

achter cradle to cradle (wieg tot wieg), is
dat alle gebruikte materialen na hun leven
in het ene product, nuttig kunnen worden
ingezet in een ander product.
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Even voorstellen:
ONZE JEUGDBEWEGINGEN
Zoals elk jaar stonden er ook nu in
september twee fantastische openspelnamiddagen gepland voor de
Hemiksemse jeugd. Chiro en scouts/
gidsen laten er dan het beste van
zichzelf zien en de kinderen kunnen
dan proeven van beide werelden.
Spijtig genoeg zal dat dit jaar niet
kunnen doorgaan door de coronamaatregelen. Daarom stellen wij
jullie via deze weg de plaatselijke
jeugdbewegingen nog eens voor.
Voel je zeker welkom om eens langs
te komen en te proeven van hun activiteiten!

Gidsen Hemiksem

Scouts Hemiksem

Knotsgekke meiden en nog gekkere
leidsters: 1 plek waar we plezier maken. Elke zondag weer van de partij.
Nergens leer je zoveel als bij de scouts
of de gidsen. Het is de universiteit van
het leven. Vrienden maken, vuur maken, een ei bakken, aan mensen vragen
om een ei te bakken, naar toilet gaan
in het bos, met iedereen overeen komen, … .

Buiten spelen, experimenteren en
het avontuur opzoeken, de natuur in
trekken en samen ontdekken. Recht
op blauwe plekken en om ons eens
‘goe vuil’ te maken. We mogen onszelf
zijn in een begeleide en dus veilige
omgeving met prikkelend spelaanbod.

Elke week ontvangen we jullie stralende gezichten in onze lokalen in de
Saunierlei (achter de kerk) en om 17
uur gaan we jullie nog stralender naar
huis sturen. Daar doen we het voor.
www.gidsenhemiksem.be

www.scoutshemiksem.be

Chiro Klaasje

Chiro Jochihe

Iedere zondagnamiddag staan de leidsters van Chiro Klaasje paraat om jong
en oud een gekke namiddag te bezorgen. De jongsten gaan op zoek naar
avontuur in eigen lokalen, in het bos
en op het plein. De oudsten maken Hemiksem onveilig en trekken wel eens
naar iets verdere oorden met de fiets
of de bus. Iedereen tussen 6 en 18 jaar
is welkom!

Samen met onze gemotiveerde leiding
trekken we naar het bos of de heide.
We spelen op de speelplaats of in het
lokaal. Elke zondag opnieuw kunnen
de leden enthousiast en vol verhalen
naar huis terugkeren.

Chiro Klaasje is gevestigd in de Heiligstraat nr. 6 in Hemiksem. We zijn er op
zondag meestal te vinden tussen 14u
en 17u.
www.chiroklaasje.be
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Jongeren tussen 6 en 18 jaar oud beleven iedere zondag hun dag van de
week dankzij de toffe activiteiten bij
Scouts Hemiksem. Onze lokalen zijn
gevestigd aan de Provinciale steenweg 3. Ontdek wat we doen, kom eens
af en speel mee het spel van scouting!

Wij zorgen ervoor dat al onze leden
hun vrije tijd op een leuke manier
doorbrengen en vrienden voor het leven maken. Elke zondag van september tot juni ben je om 14u welkom in
onze lokalen in de Lindelei 201! Je kan
je zoon terug komen ophalen om 17u.
www.chirojochihe

Jaarlijkse Strapdag
op 18 september

Zapposdagen

Jaarlijks strappen duizenden kinderen
in Vlaanderen te voet, met de fiets, step,
te paard,…. naar school, maar deze dag
mag het nog net iets
meer zijn. De doelstelling is enerzijds het benadrukken dat duurzaam
verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu is en bovendien laagdrempelig. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en
trappers in de schoolomgeving. De campagne is een vast onderdeel van
de Week van de Mobiliteit.

De vrijetijdsdienst bekijkt
momenteel op welke manier
er vakantieactiviteiten zouden kunnen doorgaan in de
herfstvakantie. Meer informatie hierover zal verspreid
worden via de scholen en de
gemeentelijke informatiekanalen (website, facebook, app,
nieuwsbrief, ...)

Hinkelen is helemaal Hemiksem
Heb jij ze ook al gespot? De nieuwe hinkelpaden in Hemiksem fleuren de
Hemiksemse voetpaden op. Daag je kinderen uit om ze allemaal te testen of een
nog cooler hinkelpad te creëren voor de deur voor alle Hemiksemse jongeren.
Je kan de hinkelpaden op de volgende plekken spotten:
1. Op het einde van de Nieuwe Dreef (rond punt)
2. Aan de parking van de Kastanjelaan
3. Op het speelterrein van de Acacialaan
4. Op het paadje tussen de Beukenlaan en Assestraat
5. Op het paadje tussen de Heiligstraat en Landbouwweg
6. Callebeekveer
7. Op het paadje tussen de Rietweg en de speeltuin
Deel jullie ervaringen gerust met de vrijetijdsdienst of via de hashtag
#HemiksemHinkelt op sociale media.

Scholenloop
Marc Coppens
afgelast
Na de spetterende feesteditie
van vorig jaar heeft het comité
Marc Coppens de beslissing genomen om dit jaar geen Scholenloop te organiseren.
De veiligheid van de kinderen en
hun familie staat voorop en de
omstandigheden kunnen dit niet
voor 100% garanderen.
De vrijetijdsdienst van de gemeente en het comité kijken uit
naar een veelbelovende editie in
2021!

Reserveer Depot Deluxe voor 2021
Wens je in 2021 een zaal te reserveren in Depot Deluxe, dan is het nu
het moment om dit aan te vragen.
Enkel verenigingen en gemeentelijke raden van Hemiksem kunnen de
zalen van Depot Deluxe aanvragen. Je kan in het online reservatieprogramma tussen 1 juli en 15 september je voorkeurdata indienen. In de loop
van het jaar kan je enkel nog de vrije dagen aanvragen. Via het online
reservatieprogramma kan je ofwel de grote-, kleine- als feestzaal in Depot
Deluxe reserveren. Het reglement kan je terug vinden op onze website
www.hemiksem.be/vrije-tijd

Wandelroute 4 of 7 km
Misschien trok jij je loopschoenen de voorbije maanden opnieuw aan of ben je ondertussen al een gevorderde loper. Looproutes kunnen beginnen vervelen en laat dit niet één van de redenen zijn om het
lopen op te geven.
Wist je dat we in Hemiksem een bestaande
wandelroute hebben, de Gilliotroute? Deze bestaat uit een toertje van 4 of 7km, perfect om ook
al lopend te verkennen. Meer informatie hierover
vind je op de website van onze gemeente!
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IVEBICA IS KLAAR VOOR HET NAJAAR
Tickets aankopen en inschrijvingen dienen op voorhand te
gebeuren. We werken voorlopig niet meer met een kassa ter
plaatse.
Gelieve een mondmasker mee te
brengen naar onze activiteiten.
Voor heel wat activiteiten koop
je je tickets per bubbel. Je zit dus
samen met de houders van de
tickets die in één reservatie zijn

aangekocht. Als deze regeling
van toepassing is staat het bij
de activiteit aangegeven in het
ticketsysteem.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele maatregelen i.v.m. het coronavirus. Bij
verplaatsingen of annuleringen
van activiteiten proberen we
steeds om je zo snel mogelijk op
de hoogte te brengen.

INFO & INSCHRIJVINGEN
ACTIVITEITEN
- www.ivebica.be
- Intergemeentelijke bibliotheek,
Heuvelstraat 111 – 117,
Hemiksem
- Cultuurdienst,
Fabiolalaan 55,
Schelle

Rupelse kunst aan het raam
t.e.m. zondag 20 september 2020

Doorheen de gemeenten Hemiksem, Schelle & Niel tonen diverse kunstbeoefenaars eigen werk aan hun raam. Van schilderijen, tekeningen en
kalligrafie tot beeldhouwwerk en sculpturen.
Op die manier worden de talrijke kunstenaars uit onze gemeenten extra
in de schijnwerpers gezet en genieten de inwoners volop van al die artistieke creativiteit.
Op de website www.ivebica.be kan je een overzicht van de deelnemende
kunstenaars en de locaties van de werken terugvinden. Gelieve wel zeker
steeds de geldende coronamaatregelen te respecteren.

Infodag Academie
Muziek en Woord

zaterdag 12 september 2020
van 10 tot 12 uur
Wil je graag een muziekinstrument leren bespelen of met woorden, taal en
toneel aan de slag gaan? Of misschien
heb je altijd al gedroomd van een acteurscarrière?
Meer weten? Kom dan naar onze infodag. Tussen 10u en 12u kan je alle instrumenten komen uitproberen en kan
je terecht in onze bar om te luisteren
naar al dat moois. Onze leerkrachten
aan de infostands zijn er om alle vragen te beantwoorden.
Academie voor muziek en woord,
Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Info: 03 288 27 30,
info.hemiksem@academiehsn.be
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Mediawijze (groot)ouders Lezing

woensdag 30 september 2020 van 19 tot 21uur
Welke wegen mogen mijn kinderen online verkennen? Stel jij jezelf
ook wel eens die vraag. Vaak denken we dat onze (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en weten we niet goed wat we zelf kunnen doen. Heb jij ook dat gevoel? Of heb je vragen over zaken zoals
schermtijd, sociale media, games, privacy, het mediagebruik van kinderen van 0 tot en met 18 jaar. In samenwerking met LINC.
Intergemeentelijke bibliotheek, vestiging Niel,
Emile Vanderveldelaan 30, Niel
Toegang €2

De Zwarte Hand Lezing

woensdag 23 september 2020 vanaf 20 uur
Tjen Mampaey, die er eerder een boek over schreef,
vertelt over het verzet van de Zwarte hand, één van de
eerste verzetsgroepen in België.
Deze groep heeft geen grote sabotagedaden op zijn
actief, maar bestond uit opvallend veel jonge mensen
die zich in Klein-Brabant en de Rupelstreek tegen de
terreur van de nazi’s hebben verzet. Velen van hen
hebben dat in de concentratiekampen met hun leven
moeten bekopen.
Intergemeentelijke bibliotheek,
vestiging Hemiksem
Toegang € 5
Op voorhand tickets kopen is verplicht en kan vanaf
07/09 om 9u.

Hommage aan Edith Piaf

Concert met Marina Stockx en Jo Braet
zaterdag 3 oktober 2020 om 14.30 en om 19 uur
De prachtige muziek van Edith Piaf ontroert nog
steeds. Marina Stockx en Jo Braet eren deze grote dame van het Franse chanson met haar tijdloze
nummers. Van ‘Milord’ en ‘Padam’ tot ‘La vie en rose’
en ‘Non, je ne regrette rien’.
Geen groot orkest, geen show, geen groot podium,
maar een kleine vrouw met een mooie stem in een
zwarte jurk, begeleid door een getalenteerd pianist.
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang: € 5
Op voorhand tickets kopen is verplicht en kan
vanaf 07/09 om 9u.

NOG MEER TE BELEVEN
BIJ IVEBICA
Meer info op www.ivebica.be en in de
Eb & Vloed-brochure.
TENTOONSTELLING
MARIE VERDURMEN – THIN SKIN
t.e.m. 3 dec 2020

Veilinghuis Bernaerts

Kijkje achter de schermen
donderdag 8 oktober 2020 om 9.45 uur
Kunstveilingen zijn voor velen van ons een onbekende wereld. Peter Bernaerts beseft dat en
geeft graag een inkijk achter de schermen. Zijn
verhaal ademt de liefde voor het vak. Als je hem
aan het woord hoort, stap je de volgende keer
zonder aarzelen een veilinghuis binnen.
We bezichtigen na zijn presentatie de kunstwerken van moderne meesters die geveild zullen
worden. Het einde is voorzien rond 12.15u.

PROEVEN VAN KLASSIEKE MUZIEK
INITIATIE
vanaf 8 sep 2020
VERHALENPARADE HEMIKSEM
9 en 23 sep 2020
LEESKRING
29 sep en 27 okt 2020

Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 18
(nabij KMSKA), Antwerpen
Toegang: € 7 (incl. drankje achteraf)
Op voorhand inschrijven is verplicht en kan
vanaf 07/09 om 9u.
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RIJKSMIDDELBARE SCHOOL NA 88
JAAR TEGEN DE VLAKTE
Deze zomer ging een deel van de oude schoolgebouwen van de Rijksmiddelbare School (RMS) aan de
Bouwerijstraat tegen de vlakte. Hiermee verdwijnt het iconisch gebouw, dat in 1932 de schooldeuren
opende, uit de Hemiksemse ‘skyline’.
Oorspronkelijk gebouwd als gemeenteschool werd de
school in 1941overgedragen aan de Belgische staat. Bij
het uitbreken van de tweede wereldoorlog werden de gebouwen achtereenvolgens een tijd bezet door Belgische,
Franse en Duitse troepen.
De Rijksmiddelbare school voor Meisjes, zoals het nog
steeds ingebeiteld staat op de hardsteen aan huisnummer
127, staat sinds de beginjaren ‘80 leeg nadat het aantal
leerlingen drastisch daalde en onderwijshervormingen
zich opdrongen. In 1988 werd de school terug even geopend als onderafdeling van het KTA van Hoboken. Heel
wat Hemiksemnaren liepen hier school en hebben tal van
goede herinneringen aan deze school. De afgelopen jaren
kwamen oud-leerlingen en hun onderwijzers nog regelmatig samen tijdens georganiseerde schoolreünies.
Tijdens de jarenlange leegstand deden zich heel wat
scenario’s de ronde over de herbestemming van de school
en het terrein. Zo lagen er onder andere plannen op tafel
om appartementsgebouwen te plaatsen of zelfs een winkelcomplex. Na bijna veertig jaar leegstand is er besloten
om de gebouwen af te breken. Tijdens de leegstand deed
het gebouw ook wel eens dienst als filmdecor in o.a. de
serie Vermist.
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Afbraak
De afbraak van de school kadert in een langetermijnvisie
om een zone te ontwikkelen rond de huidige site van de
firma Lamifil, die het terrein en de gebouwen in 2018 aankocht. Lamifil zal op middellange termijn een deel van het
terrein in gebruik nemen. Dat project past in de toekomstplannen van het bedrijf, waarin duurzame groei, lokale
verankering en tewerkstelling belangrijke pijlers zijn. De
gemeente zal een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opstellen om de rest van het perceel een nieuwe
bestemming te geven. In afwachting
van het RUP zal een groene zone
worden aangelegd op het perceel.

Urban exploration
De laatste jaren kwam de
schoolruïne vaker in een
negatief daglicht wegens
het bezoek van krakers en
jongeren die er wel eens
een illegaal vuurtje
stookten en de inboedel
vandaliseerden.

Ook het bezoek van urbex-fotografen maakte de RMS heel
populair op vele websites zoals Youtube en populaire
urbex-sites.
Urbex (of urban exploration) is een aparte tak in de fotografie waarbij fotografen op zoek gaan naar vervallen en/
of leegstaande gebouwen om er foto’s te gaan nemen. De
term urban exploring is Engels en betekent letterlijk verkennen van de urbane (=stedelijke) steden of gebouwen,
maar het kan zich net zo goed op het platteland afspelen.
Deze manier van foto’s nemen is meestal illegaal omdat er
in vele gevallen ingebroken moet worden. De professionele urbex-fotografen zoeken echter naar een opening zodat er niet echt altijd sprake is van braak. Hoewel er geen
verenigingen met statuten en regels voor urban explorers
bestaan, houden de meesten zich aan de gedragslijn: “Laat
slechts voetstappen achter, neem slechts foto’s mee”.
Onze communicatiedienst maakte in mei een laatste tocht
door de schoolgebouwen onder begeleiding van een veiligheidsexpert van Lamifil. Het resultaat hiervan kan je
zien op de foto’s bij dit artikel. Op het Youtube-kanaal van
Hemiksem vind je een film over de laatste dagen van de
rijksmiddelbare school.

DE TOREN
Een belangrijk herkenningspunt van de
rijksmiddelbare school was de opvallende
toren. Heel wat verhalen over de school zelf
staan nog in het collectief geheugen maar
de functie van de toren is nog niet echt
opgehelderd.
De architectuur van deze toren doet
denken aan die van een brandweerkazerne
omdat deze een hoge toren hadden om hun
waterslangen in te laten drogen. Volgens
sommige Hemiksemnaren werden vroeger
de brandweerslangen naar deze toren in de
Bouwerijstraat gebracht om te drogen.
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KONDIG JE
EVENEMENTEN
GRATIS AAN
Organiseert je vereniging een activiteit? Plan je een
wafelenbak, spaghettislag of komt er een fuif of
optreden aan? Toon aan Hemiksem wat jouw vereniging organiseert!
Na de stopzetting van Info Hemiksem willen we vanuit
het lokaal bestuur het verenigingsleven en de gemeentelijke raden verder ondersteunen door promotie te
maken voor hun werking en evenementen.
Erkende verenigingen en gemeentelijke raden in Hemiksem die hun evenementen binnen Hemiksem willen
aankondigen kunnen dit doen via onze gemeentelijke
website én via de Hemiksem app. Bovendien worden de
verzamelde gegevens ook gratis opgenomen in de evenementenkalender van dit magazine.

Wil je je evenement aankondigen, stuur dan
je gegevens door via onze website.
hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor
Van zodra je jouw gegevens hebt doorgegeven
kijken we het nog even na op de volledigheid ervan en
komt het online te staan op onze website.
Evenementen die een politieke boodschap verspreiden
en/of in strijd zijn met de openbare zeden zullen niet
gepubliceerd worden. Ook privé-initiatieven of initiatieven met commerciële doeleinden komen niet in aanmerking. Enkel evenementen met een openbaar karakter én voor iedereen toegankelijk worden aangekondigd.

EVENEMENTEN
VERENIGINGEN
WANDELZOEKTOCHT:
DWARS DOOR HEMIKSEM EN OMGEVING
Een leuke wandelzoektocht waarmee u Hemiksem en
omgeving kan (her)ontdekken. Zoek de antwoorden
en zet de fotoreeks in de juiste volgorde.
Deelnameformulier via mail wiksally@gmail.com of
telefonisch 0486/266.615 bestellen. Na betaling van €5
(deelnameprijs) verzenden wij uw deelnameformulier.
Organisatie: turnkring Willen Is Kunnen en Masereelfonds Hemiksem.

19 september.
KAAS- EN WIJNAVOND
Kaas- en wijnavond ten voordele van VZW Villa Max
in Depot Deluxe.
Inkom €20 per persoon.
Reserveren kan door het bedrag over te schrijven op
rekeningnummer: BE64 1030 3819 7052 met vermelding van naam en kaas of vlees.
Info: www.vzwvillamax.be

Van vrijdag 25 september t.e.m.
zondag 27 september
VOSHEMFEESTEN 2020
Onder voorbehoud van coronamaatregelen, zullen de
voshemfeesten van de oud-scouts Hemiksem doorgaan in hun lokaal Jan Sanderslaan 162, Hemiksem.
Inschrijven kan via info@voshem.be of via
0475/50.16.10 & 0494/91.16.43.

OPEN MONUMENTENDAG
GILLIOT & ROELANTS TEGELMUSEUM

HEEMKRING HEYMISSEN

Op zondag 13 september zet het museum de deuren
open van 10 tot 17 uur. Kom kijken naar de
boeiende wisseltentoonstelling ‘Gilliot & Cie’ en de
Belgische Art Nouveautegel in de Pozzo-collectie en
ontdek de ‘voelkist tegeltechnieken’.

Op open Monumentendag (en op zondag 6/9 en 4/10) kan
je bij heemking Heymissen een bezoek brengen aan de fototentoonstelling “Hemiksem door de ogen van vader en
dochter”.

Controleer op voorhand de website van het
tegelmuseum, www.gilliottegelmuseum.be voor
eventuele maatregelen in het kader van het coronavirus.
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Fotograaf Van Linden was in Hemiksem in vervlogen tijden een
gerenommeerde fotograaf die vele Hemiksemse beelden heeft
geschoten. Het resultaat kan men nog altijd zien in de bekende
oude postkaarten van ons dorp. Vele jaren later heeft de dochter op de identieke plaatsen terug beelden geschoten.

TERUGBLIK
JEUGDKAMPEN
De jeugdbewegingen
van Hemiksem kregen
met steun van de gemeente en de gezondheidsraad uitgebreide
EHBO-koffers mee
voor de kampen die ze
deze zomer organiseerden. Zo konden
onze jeugdbewegingen goed voorbereid
aan hun veilige en
toffe zomer beginnen.

AFVALOPHALING
SEPTEMBER
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 7 september
maandag 14 september
maandag 21 september
maandag 28 september

PMD

maandag 7 september
maandag 21 september

Papier & karton
SPEELPLEINWERKING

vrijdag 11 september

Gedurende 2 maanden
konden Hemiksemse
jongeren rekenen
op heel wat spelplezier tijdens de
Speelkriebels. Het
abdijpark werd
zelfs enkele dagen
een heus springkastelendorp
waarop de
kinderen hun
energie konden
kwijtraken.

Textiel

Woensdag 2 september

KGA

vrijdag 4 september van 12.00 u. tot 15.30 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 dag aangeboden worden aan het recyclagepark!

Grofvuil op afroep

vrijdag 25 september

PONY IN ‘T MERELHOFKE
De allerkleinsten
van BKO ‘t Merelhofke kregen in juli 2
pony’s op bezoek die
ze mochten aaien,
voederen en waarop
ze zelfs een ritje
mochten maken.
Blije gezichten,
soms een beetje
bang maar zeker
één van de geslaagde dagen in
‘t Merelhofke.

Opgelet! 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

INFORMATIE
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.
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Kies het speeltoestel voor de 3 hondenweides
Agility, of behendigheid, is een actiespel waarbij het teamwork van hond en
baas voorop staat. Het is dé pleziersport
en vrijetijdsbesteding voor honden en
bazen en sluit aan bij de natuurlijke wil tot
beweging en aard en gedrag van de hond.
De hond (en baas) moeten zich samen
lichamelijk inspannen. De hond wordt
zelfbewuster en de band met de baas
wordt versterkt.
Opdrachten die de hond zelfstandig
moet uitvoeren, prikkelen zijn zintuigen, en versterken zijn geheugen
en concentratie. Heel veel baasjes en
hun honden beleven bijzonder plezier

aan deze vormen van sport. Gemeente Hemiksem gaat op haar 3 hondenweiden (Abdijpark, Scheldestraat &
Varenstraat) speeltoestellen plaatsen
en vraagt de hondeneigenaars in Hemiksem om mee te stemmen voor een
geschikt toestel.
Je kan vanaf 1 tot 15 september je
keuze uit verschillende speeltoestellen doorgeven op onze website
(www.hemiksem.be/nieuws). Onze eigen
technische dienst zorgt voor de uitvoering en plaatsen van de gekozen
toestellen.

Geef de huismus een huis in Hemiksem
De populatie van de huismus gaat achteruit. Dat blijkt op basis van de resultaten van het langlopend telproject Het
Grote Vogelweekend waarin ’s winters
de huismus wordt gezien. Tuinen op het
platteland scoren beter dan stadstuinen.
Daarom wil Hemiksem nestkasten plaatsen. Om te weten waar die nestkasten
het beste geplaatst worden, willen we
ook weten waar de mus nog te zien is
in jouw buurt. Dat kan je doorgeven via
www.waarnemingen.be of via mail op
informatie@hemiksem.be Dit project
organiseren we samen met Natuurpunt.
Heb je huismussen in je tuin, dan kan
hetzijn dat je gecontacteerd wordt
door ons om een nestkast in je tuin te
plaatsen.

Hoe herken je de huismus?
- mannetjes hebben een grijze kruin
met kastanjebruine zijden
- mannetjes hebben grauwgrijze
wangen en zwarte kegelsnavel
(in de zomer)
- mannetjes hebben een zwarte bef
die doorloopt op de borst
- vrouwtjes zijn egaler bruin en
hebben een lichte wenkbrauwstreep
grootte: 14 - 16 cm

Wat kan jij doen voor de huismus?

- Richt uw tuin vogelvriendelijk in,
zodat er het hele jaar insecten en
zaden te vinden zijn.
- Plaats een drinkschaal, zodat
mussen kunnen drinken en baden.
- Zorg voor dekking van struiken of
een haag, waar ze zich veilig voelen.

In samenwerking met heemkundige kring ‘Ontrent den hover’
publiceren we hier een oude foto uit Hemiksem. Op exact dezelfde
plaats hebben we de foto opnieuw gemaakt in 2020.
Rijksmiddelbare school voor meisjes (zie ook reportage op pag. 12 en 13)

Verzameling WDB
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