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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

CONTACT

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
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
socialedienst@hemiksem.be 

Enkel op afspraak
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:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
woensdag:        13.00 u. - 19.00 u.
donderdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
vrijdag:         13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag: 09.00 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

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.hemiksem.be 

Bescherm jezelf  
en je omgeving.

KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP  
LAATJEVACCINEREN.BE

Blĳf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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BESTE INWONER,
Ook vandaag blijft de corona crisis ons leven nog in grote mate 
bepalen.  Gelukkig is het nieuws dat we krijgen steeds positie-
ver en mogen we nu echt beginnen hopen dat we het ergste 
achter de rug hebben.
Het vaccinatiecentrum Rupelaar draait op volle toeren en 
de doelstelling om alle inwoners vanaf 18 jaar minstens 1  
vaccinatie toe te dienen voor de Vlaamse Feestdag lijkt haal-
baar.  De horeca komt stilaan terug op gang en spoedig wordt 
er veel meer mogelijk.

Ons bestuur is in elk geval voorbereid om de versoepelingen 
volop te benutten.  Vooral voor onze jongeren doen we al het 
mogelijke om hen een prettige zomervakantie in het vooruit-
zicht te kunnen stellen.  Ondanks de versoepeling zullen vele 
gezinnen dit jaar nog niet op reis kunnen gaan en hun vakantie 
thuis moeten doorbrengen.  Daarom organiseert onze vrijetijds-
dienst dit jaar ‘Vakantiekriebels’, met extra monitoren om alles 
volgens de regels te laten verlopen.  Al onze kinderen van de 
kleuter- en lagere school hebben de vakantiekriebelsbrochure 
gekregen en de inschrijvingen lopen volop. Op 14 mei open-
de minister Benjamin Dalle de uitbreiding van ons skatepark 
aan de Atletiekstraat.  Naast de tieners hebben de jongsten nu 
ook de kans om hun skatekunsten te oefenen op een installatie 
aangepast aan hun niveau.

Uiteraard moeten we niet alleen aan de vrije tijd van onze jeugd 
denken, ook het algemeen welzijn van onze jongeren verdient 
onze volle aandacht.  In september gaan we het ‘Huis van het 
Kind’ een eigen plek geven bij ‘t Merelhofke zodat de drempel 
naar deze dienst lager wordt voor jonge ouders.  In samenwer-
king met Samenlevingsopbouw starten we een project dat spe-
ciaal gericht is op het welzijn van onze middelbare scholieren.

Ik hoop volgende maand de goede vooruitzichten te kunnen 
bevestigen zodat ik jullie een aangename vakantie in het voor-
uitzicht kan stellen.

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

IN DIT NUMMER

#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:  Yasmin Van Oostveldt 
locatie: skatepark
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PRIKBORD

Heb je vragen over energie, wonen of renoveren?
22 juni EnergieK loket in Hemiksem

Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van 
klimaatverandering laten zich steeds duidelijker 
gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is 
één van de belangrijkste prioriteiten van het EnergieK 
huis. 

Dit doet het EnergieK huis door in te zetten op een 
forse verhoging van de renovatiegraad, hernieuwbare 
energie, waterbesparing en meer groen in onze regio. 

Om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen 
organiseert het EnergieK huis regelmatig 
acties zoals groepsaankopen en 
infosessies over renoveren, isoleren, 
zonnepanelen en nog veel meer.

Bovendien kan je bij hen terecht voor 
een renteloze energielening, check zeker de voor-
waarden bij het EnergieK loket.  

Op dinsdag 22 juni kan je in 
Hemiksem terecht bij het loket. 

Heb je vragen over energie, wonen of renoveren? 
Neem dan contact op met het EnergieK loket. Ze 
helpen je verder op afspraak , via mail, telefoon of 
een digitaal gesprek. 

03 350 08 08 energie@igean.be 
www.igean.be/energiekloket 

 

Droge billetjes met de 
pamperbank
Wist je dat een kind bijna 5000 luiers gebruikt voordat 
het zindelijk is? De aankoop van luiers voor baby’s en 
jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget 
van jonge en kwetsbare gezinnen. De Pamperbank is 
een samenwerking van Welzijnsschakel Tochtgenoten 
Hemiksem en het Huis van Het Kind Hemiksem.

Het idee van de Pamperbank is eenvoudig. Héél wat ge-
zinnen hebben vaak een overschot aan pampers. Kinderen 
groeien snel uit de luiers, hebben een grotere maat nodig 
of worden zindelijk. Deze overschotten kunnen gedepo-
neerd worden in de daarvoor voorziene inzamelboxen. 
De ingezamelde luiers worden gesorteerd per maat en in 
pakketten van 25 luiers voor 1 euro via  Welzijnsschakel 

Tochtgenoten verkocht aan gezinnen die hiervoor in aan-
merking komen. De opbrengst komt volledig ten goede 
van Welzijnsschakel Tochtgenoten voor de aankoop van 
nieuwe luiers. 

Wil je de pamperbank steunen maar heb je geen luiers 
op overschot, dan kan je luiers aankopen en deze bin-
nenbrengen bij de medewerkers van het Huis van Het 
Kind in het Administratief centrum. Er is vooral een grote 
nood aan de maatjes 5 en 6. 

Helaas zijn niet alle locaties toegankelijk momenteel, 
maar op volgende locaties kan je nog steeds terecht om 
je luieroverschotjes te deponeren: 
• Administratief Centrum
• De Bib

Meer info Leentje De Maeyer via 
huisvanhetkind@hemiksem.be of 
0497 41 44 19
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PRIKBORD

HOOGTIJ! Feest in Rivierpark Scheldevallei neemt je 
vanaf 20 juni mee op sleeptouw langs de Schelde, 
Durme en Rupel. In 23 gemeenten en steden maak je 
op een verrassende manier kennis met het water. In 
de Rupelstreek bieden we een nieuwe beleving aan 
op de Baksteenfietsroute. 

Je komt ook van alles te weten over het Sigmaplan 
dat ervoor zorgt dat de Scheldevallei beter is be-
schermd tegen overstromingen en hoe het plan de 
natuur daar een enorme boost mee geeft.

Ook Hemiksem doet mee! Samen met de andere ge-
meenten van de Rupelstreek en Willebroek laten we 
onze regio tot leven komen met een gloednieuwe 
verhalenroute. 

Benieuwd hoe water onze streek op alle vlakken 
vormgeeft? Scan de QR-code op verschillende stop-
plaatsen langs de route en luister naar een verhaal, 
weetje of lied verbonden aan die plek. 

Wil je weten wat HOOGTIJ deze zomer nog meer te 
bieden heeft? 

Ontdek het volledige programma op 
www.toerismerupelstreek.be of 
www.hoogtijscheldevallei.be.

Een hele zomer feest met HOOGTIJ!

Stem voor de 
Steenbakkerstunnels
‘ Steenbakkerstunnels herontdekt’!
Ieder jaar kiest de provincie Antwerpen de 
‘Wandeling van het jaar’. Acht wandelingen 
zijn dit jaar genomineerd. De Rupelstreek is er 
bij met ‘Steenbakkerstunnels herontdekt’ !

Laat ons samen de Tunnelwandeling naar de 
overwinning stemmen. De Rupelstreek mag 
fier zijn op haar steenbakkerserfgoed. 

De tunnels zijn de gidsen op een wandeltra-
ject van 17 km. De kleilaag werd vanaf de Ru-
pel verder en verder afgegraven. Op sommige 
plaatsen mocht men niet afgraven omdat er 
een weg overheen liep. Dankzij de tunnels kon 
men de klei en de gedroogde stenen gemak-
kelijk van de kleiput naar de productieplaats 
en de steenovens langs de Rupel brengen. 

Stemmen en de wandeling 
downloaden kan je op
www.toerismerupelstreek.be. 

Je kan de wandeling ook ophalen in 
het Administratief Centrum in Hemik-
sem of het Toerismekantoor Rupel-
streek in de Schorre.

Kosteloze 
rechtenverkenning 
voor senioren
Wist u dat u als +65-jarige uit Hemiksem terecht kan 
bij de sociale dienst voor uw rechtenverkenning, advies 
of informatie? Ook wanneer u een vraag hebt voor een 
oudere in uw omgeving kan u hier terecht.

Indien u hulp nodig hebt om zelfstandig te leven, in-
dien wat vroeger vanzelfsprekend leek niet meer lukt, 
dan bestaat de kans dat u in aanmerking komt om een 
zorgbudget te ontvangen. De maatschappelijk assisten-
ten bekijken graag met u waar u mogelijks recht op 
heeft en begeleiden u bij de aanvraag.

Ook als u vragen hebt rond zorg, welzijn, hulp om zo 
lang mogelijk zelfstandig te wonen, personenalarm-
systemen, maaltijden, een rol gratis vuilzakken bij in-
continentieproblemen, enz., kan u bij hen terecht voor 
persoonlijk en onafhankelijk advies op maat.

U kan bellen, e-mailen of langskomen 
(omwille van coronamaatregelen op afspraak):
• Jelle: jelle.peeters@hemiksem.be 
       03.871.91.03
• Mieke: Mieke@hemiksem.be 
       03.871.91.06

WZC Hoghe Cluyse - Bouwerijstraat 50, 
Hemiksem (over de watertoren)
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KEN JIJ DE EERSTELIJNSZONE RUPELAAR?

KIES MEE DE NAAM VAN ONS NIEUW ZWEMBAD 

In de berichtgeving over corona en COVID-19 hoor je geregeld verwijzen naar de rol die eerstelijnszones 
(ELZ) hierin kunnen spelen. Maar wat is de eerste lijn en wat is een eerstelijnszone? 

HOE GAAT HET 
ECHT MET JOU?

www.rupelaar.be

@EerstelijnszoneRupeLaar

Ben je verdrietig, gestresseerd, 
eenzaam of heb je moeite om je 
huishouden te regelen? Blijf er niet 
mee zitten. Als je nood hebt aan hulp 
kan deze folder je op weg helpen. 
Je staat er niet alleen voor!

Eerstelijnszone RupeLaar

Eerstelijnszone RupeLaar verbindt de zorgvrager of 
mantelzorger met hulpverleners uit de gezondheids- 
en welzijnszorg en de lokale besturen.

De Eerstelijnszone zet onder andere in op duidelijke 
communicatie, samenwerking, ondersteuning en 
bekendmaking van zorgvragers, mantelzorgers en 
professionelen. Onze focus ligt op alle personen die zorg 
en ondersteuning nodig hebben met een specifieke focus 
op de kwetsbare groepen.

Deze folder kwam tot stand in samenwerking met de 
lokale partners, de gemeenten Aartselaar, Niel, Schelle, 
Hemiksem, Boom, Rumst en Logo Mechelen.

De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg- 
en hulpverleners die het dichtst 
bij de persoon met een zorg- of 
ondersteuningsnood staan zoals 
huisartsen, apothekers, kinesisten, 
thuisverpleegkundigen, verzorgen-
den, psychologen, maatschappelijk 
werkers… Zij zijn het eerste aan- 
sprekingspunt voor wie zorg of hulp 
nodig heeft. Een ‘eerstelijnszone’ 
wordt gevormd door alle partners 
uit het zorg- en welzijnslandschap.

Vanaf 1 juli 2020 zijn er in Vlaande-
ren 60 eerstelijnszones actief. Het 
zijn intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden tussen een aan-
tal lokale besturen, gezondheids-
werkers en welzijnswerkers in de 
eerste lijn; en patiëntenvertegen- 
woordigers. De gemeenten Aart-
selaar, Boom, Hemiksem, Rumst, 
Niel en Schelle vormen samen de  

Eerstelijnszone RupeLaar.

De bedoeling is dat de zorg voor 
mensen in de eerstelijnszones be-
ter op elkaar is afgestemd en waar-
bij de aandacht voor de patiënt 
centraal staat. De eerstelijnszones 
vervangen de vroegere samenwer-
kingsverbanden zoals SEL (samen-
werking eerste lijn) en LMN (lokaal 
multidisciplinair netwerk). In deze 
voormalige samenwerkingsverban-
den waren de lokale besturen ech-
ter niet mee opgenomen.

Hoewel het vooral de bedoeling 
is dat iedere eerstelijnszone een 
eigen beleidsplan uitwerkt op ba-
sis van de specifieke noden in hun 
werkingsgebied, worden de eerste-
lijnszones nu in heel Vlaanderen 
mee ingezet om de corona-pande-
mie mee te bestrijden. 

Zo werd Eerstelijnszone RupeLaar 
van bij de start betrokken bij de or-
ganisatie van het triage- en testcen-
trum aan het ziekenhuis Rivieren-
land in Reet. Begin augustus 2020 
is er een lokaal contactonderzoek 
opgestart. Dit lokaal contactonder-
zoek is aanvullend op het bestaan-
de initiatief van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid met bijzondere 
aandacht voor de kwetsbaren. 

Tenslotte is sensibilisering ook een 
belangrijke taak voor elke Eerste-
lijnszone. Specifiek voor Eerstelijns-
zone RupeLaar gaat dit over het 
mentaal welzijn van de jongeren 
(met behulp van het project Warme 
William), uitleg geven over quaran-
taine en isolatie en het mee beha-
len van de 70% vaccinatiegraad in 
de Eerstelijnszone. 

Een tijdje geleden begon de zoektocht naar een naam 
voor ons nieuw zwembad. We komen stilaan dichter bij 
een ontknoping. Jullie stuurden 463 voorstellen in voor 
de naam van ons nieuw intergemeentelijk zwembad.

Daar zijn nu door de stuurgroep uiteindelijk vijf namen 
uit weerhouden:

• Rupeldruppel
• Dok 3
• Hemelaar
• HANIbad
• Zwaahn 

De uiteindelijke keuze ligt nu bij jullie, de inwoners van 
Hemiksem, Niel en Aartselaar. Wat moet de nieuwe naam 
van ons zwembad worden? Stem op onze website op jouw 
voorkeur! Stemmen kan tot 30 juni 2021. In september 
maken we de definitieve naam van het zwembad bekend. 

Hemiksem.be/nieuws        
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Het gemeentebestuur wil tijdens de zomer graag de 
kinderen van onze gemeente de ruimte geven om 
veilig te kunnen spelen. Voetgangers, skaters en spe-
lende kinderen hebben in de speelstraat voorrang op 
iedereen. 

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tij-
dens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst 
is, waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is.
Het gaat om een tijdelijk statuut, dat ingevoerd wordt tij-
dens de zomervakantie en gedurende een deel van de 
dag (‘speeluren’) en dit maximum twee dagen per maand.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een speel-
straat, onder andere:

• Een speelstraat ligt in een woonzone waar een snel-
heidsbeperking van 50 km/uur of minder geldt en de 
straat mag niet gebruikt worden door het openbaar 
vervoer.
• De afgesloten straat mag het rondgaand verkeer niet 
hinderen.
• Bewoners kunnen enkel voor hun eigen straat de 
‘speelstraat’ aanvragen.
• Parkings en handelszaken dienen bereikbaar te blijven.
• Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3e  
van de bewoners die wonen in het gedeelte dat kan 
worden ingericht als speelstraat akkoord gaat.

Wil je van uw straat ook een speelstraat maken? 
Lees dan goed alle voorwaarden, aanvraagproce-
dure en bekijk ook de subsidiemogelijkheden. Dit 
alles kan je terugvinden op www.hemiksem.be, on-
der ‘vrije tijd’.

De vrijetijdsdienst en het Huis van het Kind 
slaan de handen in elkaar om onze jongste 
inwoners een onvergetelijke zomer te bezor-
gen. Ze bieden hen een zomerscheurkalender 
aan boordevol originele, laagdrempelige en 
coronaproof activiteiten en challenges voor 
het hele gezin. 

Elke dag een grappig dilemma om over na te 
denken, ruimte om aan te duiden hoe je jezelf 
vandaag voelt, welk weer het wordt en plaats 
voor eigen notities in een speelse vormgeving. 
Om de hele zomer lang elke dag van te genieten!

De zomerkalender wordt jullie gratis aangebo-
den en zal eind juni verdeeld worden aan de kin-
deren (één kalender per 
gezin) via de Hemiksem-
se scholen. Kinderen 
die wel in Hemiksem  
wonen, maar er niet 
naar school gaan,  
kunnen hun exem-
plaar ophalen tijdens 
de openingsuren in 
het administratief 
centrum of in de bi-
bliotheek van He-
miksem.

Op naar een onver-
getelijke zomer!

Speelstraten Scheurkalender

Huur de kleine zaal van Depot Deluxe met je vereniging! 
Op zoek naar een geschikte locatie in Hemiksem voor jouw vereniging, club of 
bedrijf? Het Gemeentebestuur Hemiksem stelt in ‘Depot Deluxe’ een polyva-
lente zaal ter beschikking. 

Depot Deluxe bevindt zich aan het rustige en groene domein van de Sint- 
Bernardusabdij. De oppervlakte van de polyvalente zaal bedraagt 193 m² en is 
dus kleiner en handiger dan de grote zaal. Naast de recent gebouwde zaal is 
een ruime parking voorzien. 

De activiteiten die in aanmerking komen, zijn sportieve activiteiten. Wil je de 
zaal eenmalig huren of verkies je om wekelijks op een vast tijdstip de zaal te 
gebruiken? Geen probleem, er zijn verschillende mogelijkheden!  
Potentiële gebruikers kunnen hun voorkeursdata tot 30 juni indienen voor de 
periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022. Reservaties in de loop 
van het jaar kunnen enkel voor de dagen die nadien nog ter beschikking zijn. 

Je voorkeur indienen doe je online. Je voert je gewenste reservatie in via het 
reservatieprogramma (reservaties.hemiksem.be). Daar worden alle reservaties 
verzameld tot 30 juni. Nadien maken we een planning op en krijgt iedereen 
een antwoord betreffende zijn reservatie.

AANGEBODEN DOOR DE GEMEENTE

ZOMERKALENDER

MET HEEL HET GEZIN

2021
HEMIKSEM

Deel je foto’s met #zomerkalender

dilemma’s · challenges · trucjes · 
buiten spelen · puzzels · weetjes …Inspiratie voor elke dag van de vakantie

Vrijetijdsdienst Hemiksem vrijetijd@hemiksem.be 03 288 26 91 Volg ons voor alle leuke zomeropdrachten 
via de facebookpagina van 

Vrijetijdsdienst Hemiksem.
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Voor het derde jaar op een rij kan je Lukas Janssens en zijn kudde van tweehonderd schapen aan het werk zien 
in onze gemeente. Zijn herkauwers worden ingezet om de Japanse Duizendknoop te bestrijden, een woekeren-
de uitheemse plantensoort die moeilijk te bestrijden is maar waar schapen dol op zijn. Het werd dan ook tijd 

om even kennis te maken met Stadsherder Lukas en zijn kudde.

Schaapsherder Lukas

“Lukas groeide niet op in een  
boerenfamilie,  zijn beide ouders zijn 
ingenieur en er is niemand anders 
in de familie die in de agrarische  
sector werkzaam is. “Ik heb nooit 
echt gespeeld met de gedachte 
om schapenherder te worden. Tij-
dens een vakantie in de Franse  
Pyreneeën kwam daar verandering 
in. Daar kwam ik in contact met  
een schaapsherder die me liet  
werken met zijn schapen. Vanaf 
toen had ik het schapenvirus stevig 
te pakken”.

“Toen ik vijf jaar was droomde ik  
ervan om boer te worden, liefst  
veehouderij of iets met kippen, in  
ieder geval iets met dieren. Ik was 
dan ook heel enthousiast toen ik 
vrijwilligerswerk mocht doen op de 
kinderboerderij van Wilrijk. Vijf jaar 
lang kon je me daar elke zaterdag 
vinden.”

Intussen studeerde Lukas aan de 
landbouwschool (PITO ) in  Sta-
broek. Daarna volgde een opleiding 
biologische landbouw bij Landwij-
zer vzw, dit is een vormingscentrum 
voor biologische en biodynamische 
landbouw in Vlaanderen. 

“Zo merk je dat veel  
gemeenten de laatste jaren 

op zoek zijn naar  
ecologische manieren om 

hun groen te onderhouden, 
daar sluit mijn verhaal  

perfect op aan.” 

“Ik heb verschillende stages ge-
lopen zo ook bij natuurvereniging 
Kemp vzw. Deze vereniging is al 

enkele jaren bezig met natuurbe-
heer door gebruik te maken van 
schapen. Toen begreep ik dat er 
alternatieve manieren van veehou-
derij zijn. Dat opende mijn ogen 
en heeft me doen beslissen om in 
het Antwerpse te gaan werken met 
schapen. Ik maakte er mijn eind-
werk rond, dat was een bedrijfsplan 
en ik heb dat plan dan ook uitge-
voerd (lacht).”

Biodiversiteit 

“Natuurlijk heb ik wel het geluk 
gehad dat ik op het juiste moment 
ben begonnen. Zo merk je dat veel 
gemeenten de laatste jaren op zoek 
zijn naar ecologische manieren om 
hun groen te onderhouden. Daar 
sluit mijn verhaal perfect op aan, ik 
wil de landbouw terugbrengen on-
der de mensen en zorgen voor een 
betere biodiversiteit.” 

“Ik wil de landbouw terugbrengen 
onder de mensen en zorgen voor 

een betere biodiversiteit”.



9

Sinds kort is de kudde schapen van 
Lukas zelf. “Tot voor kort huurde ik 
de kudde van Kemp vzw. Ik zorg er 
nu voor dat ik de schapen heel het 
jaar kan inzetten. Grasland wordt zo 
in de winter nog één keer kort ge-
zet, waardoor het gras in het voor-
jaar jonge grasscheuten produceert 
en niet verder groeit als ‘oud’ gras. 
In het voorjaar kan de landbouwer 
terug vlot met de tractors over de 
graslandschappen rijden.” 

Het vervoer van de schapen pro-
beert Lukas zo ecologisch mogelijk 
te doen. “Met een gewone auto krijg 
ik een aanhangwagen vol schapen 
niet getrokken. Telkens een vracht-
wagen huren vind ik geen goed 
idee. Daarom probeer ik zoveel mo-
gelijk te voet af te leggen. Schapen 
kunnen gemakkelijk 12 km per dag 
wandelen. Ik heb behalve hier in 
Hemiksem ook in Niel en Wilrijk 
projecten. Die afstand kunnen we 
perfect te voet afleggen. Deze zijn 
gemakkelijk bereikbaar en het zijn 
goede plaatsen.”

Het is voor Lukas noodzakelijk om 
veel begrazingsprojecten op een 
kleine afstand van elkaar te hebben. 

“Daarom hoop ik dat ik nog enkele 
mooie projecten in het Antwerpse 
kan vinden. In de Kempen gaat het 
iets gemakkelijker, daar zijn kleine 
landweggetjes die veel gebieden 
met elkaar verbinden. Hier zit je al 
snel in de buurt van de A12 of E19.”

Planning
Je zou het misschien niet verwach-
ten maar Lukas moet zijn planning 
heel goed voorbereiden. “En dan 
nog ben ik altijd afhankelijk van 
verschillende zaken. Zo is het weer 
heel bepalend.” 

“Het is heel tof dat de politie zeer 
behulpzaam is maar die willen na-
tuurlijk op voorhand weten welke 
dag en uur ik met de schapen op 
stap ga. Dat is niet altijd zo gemak-
kelijk te bepalen. Als de schapen 
plots snel beginnen eten, ben ik 
soms een dag eerder klaar.”

“Het dagelijks werk doe ik alleen. 
Gelukkig krijg ik veel hulp van  
familie en vrienden. Vooral tijdens 
de wandelingen van de ene plek 
naar de andere plek kan ik hun hulp 
zeer goed gebruiken.”

VOORDELEN 
SCHAPEN-
BEGRAZING
Een kudde schapen die 
rondtrekt tussen verschil-
lende terreinen zorgt voor 
een betere verspreiding van 
zaden en insecten. Dit zorgt 
dan weer voor een grotere 
biodiversiteit. De beestjes 
dragen immers de zaden en 
insecten mee via hun wol, 
de hoeven en de mest.

Schapen selecteren wat ze 
graag eten en daardoor krij-
gen andere gewassen de 
kans om te groeien. Zo krij-
gen kruiden en andere in-
heemse plantjes meer licht 
en ruimte om te groeien en 
kunnen insecten en vlinders 
weer eitjes leggen in het 
gras. 

www.stadsherder.be
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BELEEF SAMEN 
MEER IN EIGEN 
STREEK
Alle data zijn onder  
voorbehoud. 
Raadpleeg de website van 
IVEBICA voor de meest 
recente info.

INFO & INSCHRIJVINGEN 
Tickets aankopen en inschrijvingen dienen op voorhand 
te gebeuren. IVEBICA werkt voorlopig niet meer met een 
kassa ter plaatse.

Gelieve een mondmasker mee te brengen naar de  
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 probeert IVEBICA  steeds 
om je zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

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

De bib nodigt kinderen uit voor een voorleesuurtje. 
De voorlezers nemen de jongste lezertjes (3 tot 7 
jaar) mee in de spannende wereld van het pren-
tenboek.
Daarna wordt een half uurtje geknutseld.

Int. bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
gratis
Op voorhand inschrijven is verplicht.

VERHALENPARADE RUPELBIB 
Voorleesuurtje
woensdag 9 juni van 15 tot 16 uur

De vrijwilligers van CoderDojo blijven ook in tijden van 
corona actief om jongeren van 7 tot 18 jaar de beginselen 
van het programmeren bij te brengen en hen websites, 
apps en games te leren maken. Anders dan gewoonlijk 
worden de workshops nu alleen online georganiseerd. 

Voorkennis is geen vereiste. Je hebt wel een pc en een 
internetverbinding nodig. Jongeren onder de 12 jaar wor-
den best bijgestaan door een ouder.

De workshop gaat enkel online door en is gratis. Info op 
ivebica.bibliotheek.be onder ‘Digibib’. Op voorhand in-
schrijven via hemiksem.coderdojobelgium.be is verplicht.

Een organisatie van IVEBICA i.s.m. CoderDojo Hemiksem.

LEREN PROGRAMMEREN 
VOOR JONGEREN - CoderDojo
zaterdag 12 juni van 14 tot 17 uur

Leden van onze bib kunnen nog altijd de gratis 
online cursussen volgen. Surf daarvoor naar ive-
bica.bibliotheek.be en zoek onder de tab “Digi-
bib” naar “Online leren”. Daar vind je hoe je kan 
inloggen.

Er zijn drie vormen van cursussen: webinars 
(voordrachten), e-learnings (geschreven lessen) 
en essentials (heel korte intro’s). 

Zo kan je een initiatie Spaans volgen, blind leren 
typen, yoga uitproberen of de basis van Android 
leren om met je smartphone of tablet te werken.   

LEREN MET DE BIB 
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Van 1 juli t.e.m. 30 september ’21 kan je langs-
heen een parcours door Hemiksem, Schelle en 
Niel theater beleven. 

Je doet dit door op zitbanken langs dat parcours de 
QR-codes te scannen. Je bent zo getuige van een  
20-tal intieme, bizarre en aangrijpende dialogen 
die zich (misschien) hebben afgespeeld op die 
plek. 

Het parcours kan je vanaf 1 juli raadplegen 
op www.ivebica.be.

Dit is een productie van OPENDOEK. Deelna-
me is gratis. Wens je meer informatie, dan kan 
je terecht op cultuur@ivebica.be.

HET BANKJE - Tweede editie
van 1 juli tot en met 30 september ‘21

INFODAG 
Academie voor muziek en woord
12 juni ’21 om 10 uur of 11 uur

Wil je graag een muziekinstrument leren be-
spelen of wil je graag met woorden, taal en to-
neel aan de slag gaan?
 
Kom dan op 12 juni ’21 om 10 uur of 11 uur naar 
de academie om te luisteren en te kijken naar 
een leuke instrumentenvoorstelling.  

Want of je nu piepjong of een dagje ouder bent, 
in onze academie-opleidingen is iedereen wel-
kom. In ons aanbod zitten er bijvoorbeeld al ini-
tiatielessen voor zes- of zevenjarigen, maar ook 
volwassenen kunnen uiteraard bij ons terecht.

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
gratis
Op voorhand online tickets reserveren is 
verplicht.
Info & tickets: www.academiehsn.be 

Aankondiging: publieksraadpleging 
over nieuwe Bijzondere Nood- en In-
terventieplannen van Sevesobedrijven
Van 16 september 2021 tot 15 oktober 2021 organiseert 
de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging 
over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Interventie
plannen van Sevesobedrijven. Als inwoner van Hemiksem 
kunt u de ontwerpteksten raadplegen en uw opmerkingen 
formuleren. Concreet gaat het over volgende bedrijven:

• 3M Belgium
• Alca Petroleum
• Arlanxeo Belgium (Lanxess Rubber)

Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke 
stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze 
stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. 
België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer 
informatie over dit onderwerp vindt u op de website 
www.seveso.be. Een Bijzonder Nood- en Interventieplan 
(of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om 
zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het 
plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten 
en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend 
te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft 
onder meer de mogelijke risico’s, de alarmerings-
procedures, de beschermingsmaatregelen voor de 
bevolking, enz. De ontwerpteksten van het nieuwe 
Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan 
enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de 
Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, 
Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 16 
september 2021 tot 15 oktober 2021. 

Info nodig of een afspraak maken kan per e-mail via 
noodplanning@fdgantwerpen.be. 

Bescherm jezelf  
en je omgeving.

KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP  
LAATJEVACCINEREN.BE

Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
 
GODINNEN VAN DE ART NOUVEAU
Wim Hupperetz (redacteur), Angela Klein 
(redacteur), Gaby Kuper (redacteur)  

Het beeld van de vrouw in de art nou-
veau, beschreven door verschillende, 
internationale auteurs. Met veel afbeeldingen.

WAT IS ER AAN DE HOND? : HET GEDRAG VAN JE 
HUISGENOOT ONTRAFELD
Tiny De Keuster (auteur)  

Iedereen is uniek, ook je huisgenoot. 
Een boek over spelen en knuffelen, 
over opvoeden en trainen, over hon-
den met een hoekje af en over hoe je 
altijd minstens met twee bent in de 
relatie.   

DE POP
Yrsa Sigurdardóttir (auteur), Willemien 
Werkman (vertaler)

Als er een oude pop gevonden wordt in 
de netten van een vissersboot, neemt 
een vrouw die mee naar huis voor haar 
jonge dochter. Dit heeft echter grote 
gevolgen, en vijf jaar later worden in 
dezelfde oceaan de resten van een 
menselijk skelet gevonden…

JACHT
Cis Meijer (auteur)                                                            

Sam (ik-persoon) fraudeert met haar 
schoolcijfers op de laptop van een lera-
res. Vlak daarna raakt die lerares zwaar-
gewond bij een brand op school. Als 
Sam op onderzoek uitgaat, ontvangt 
ze een dreigbrief. Tijdens het school-
kamp in de bossen enkele dagen 
daarna, voelt Sam van alle kanten ge-
vaar dreigen. Vanaf ca. 13 jaar.

EEN VRIEND, WAT IS DAT? : NIEUWE 
VERHALEN VAN PANDA & EEKHOORN 
Ed Franck (auteur), Thé Tjong-Khing (illustrator) 

Zes verhalen over de bijzondere vriend-
schap tussen Panda en Eekhoorn. Als 
Panda uit een boom is gevallen, weet 
hij niet meer wie Eekhoorn is. Eek-
hoorn legt uit en laat zien wat een 
vriend is. Zal Panda zijn geheugen 
weer terug krijgen? Vanaf 3-5 jaar 
Voorleesverhalen, Prentenboeken

Doe meer met je budget ! 
gebruik de Opstap-pas
De Opstap-pas is een kaart die jou en heel je gezin recht 
geeft op tal van voordelen

Je kan momenteel met de pas korting krijgen bij:
• De Vakantiekriebels (zomervakantie) en Zaposdagen
• De voor- en naschoolse opvang
• Het inschrijvingsgeld van zowel de bibliotheek als de 

gemeentelijke academie muziek en woord
• Culturele activiteiten georganiseerd door de cultuur-

dienst van IVEBICA
• De babytheek georganiseerd door ‘het huis van het 

kind’
• De fietsotheek
• Voedselbedeling en pamperbank bij welzijnsschakel 

Tochtgenoten

www.opstappas.be 

Ben je financieel getroffen 
door de coronacrisis? 
Wij bieden hulp!
De coronacrisis treft een grote groep mensen in onze maat-
schappij, waardoor heel wat mensen plots in een kwetsbare 
situatie dreigen te komen.

We kunnen voor deze personen een tussenkomst verlenen  
voor materiële en medische kosten, onbetaalde facturen in-
zake huisvesting en energieverbruik, psychosociale hulp ... . 
Ook kunnen we jullie ondersteunen op het vlak van (men-
tale) gezondheid, primaire behoeften als voeding en verzor-
ging, digitalisering, … .

Heb jij het (door corona) moeilijk om de eindjes aan elkaar te 
knopen? Neem dan zeker contact op met onze sociale dienst.

Of misschien ken je wel iemand die deze steun kan gebrui-
ken, breng hem of haar dan zeker op de hoogte van deze 
ondersteuningsmaatregelen. In moeilijke tijden kan dit een 
wereld van verschil maken!

Na een aanvraag tot ondersteuning, zal een maatschappe-
lijk assistent van de sociale dienst een sociaal en financieel  
onderzoek doen. Deze aanvraag wordt dan voorgelegd aan 
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Sociale dienst Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1. 
Wij werken enkel op afspraak: 
03.288.26.80 of socialedienst@hemiksem.be

1 ap
ril 2021 - 1ap

ril 2022

Naam 

RRN 
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BUITENSPEELDAG 2021: SPEEL BUITEN EN WIN!
Op woensdag 21 april hebben weer heel veel kinderen buiten 
gespeeld naar aanleiding van de nationale buitenspeeldag. Een 
groot evenement was nog niet mogelijk. Een toffe wedstrijd om 
het buiten spelen zoveel mogelijk te stimuleren kon dan weer 
wel! Proficiat aan de winnaars. 

RUPELRUN
Tijdens de maanden maart en april heeft de sportraad van 
Hemiksem in samenwerking met de gemeenten Hemiksem, 
Schelle, Niel en Aartselaar de RupelRun georganiseerd. Bewe-
gen was de boodschap en dat hebben jullie massaal gedaan! 
Fijn om te zien dat vele inwoners al lopend of wandelend de 
verschillende parcoursen hebben afgelegd. 

HET GOUDEN EI
In de week van 10 mei en de week van 24 mei kon iedereen 
mee op zoek gaan naar het Gouden Ei. Vele inwoners zijn de 
uitdaging aangegaan en hebben de cryptische omschrijvin-
gen en rebussen proberen oplossen. En de beste speurneuzen 
werden beloond!

STICKERACTIE RODE KRUIS-VLAANDEREN
Donderdag 22 april ging de 60e stickeractie van Rode 
Kruis-Vlaanderen van start.. Rodekruisvoorzitter Marc Geerts 
mocht de eerste sticker van de nieuwe veertiendaagse verko-
pen aan burgemeester Luc Bouckaert. 

Twee weken lang kon je de befaamde sticker voor 5 euro ko-
pen.. Hiermee investeren de vrijwilligers in ambulances, inter-
ventiekledij, materiaal voor eerstehulpopleidingen …

TERUGBLIK 
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STEL JE VERENIGING VOOR OF KONDIG JE EVENEMENTEN 
GRATIS AAN IN HALLO HEMIKSEM

Organiseert je vereniging een  
activiteit? Plan je een wafelen-
bak, spaghettislag of komt er 
een fuif of optreden aan? Zoe-
ken jullie vrijwilligers? Toon aan  
Hemiksem jouw vereniging!

Erkende verenigingen en gemeen-
telijke raden in Hemiksem die 
hun evenementen binnen Hemik-
sem  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 het 
gemeentelijke magazine Hallo He-
miksem. Let wel: voor verschijning 
in Hallo Hemiksem dient de infor-
matie in ons bezit te zijn op de 1ste 
dag vóór de volgende maand, dus 
ten laatste op 1 juni  voor verschij-
ning in juli/augustus 2021. 

Wil je je evenement aankondigen, stuur dan je gegevens door via onze website 
www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .

We weten dat er momenteel  geen evenementen kunnen plaatsvinden door de huidige maatregelen. Misschien 
organiseert je vereniging wel een online-evenement? Ook dit nemen we graag mee in een volgende uitgave.

VERENIGING IN DE KIJKER:
KONINKLIJKE FOTOKRING LICHT & SCHADUW

De  Koninklijke Fotokring Licht & Schaduw Hemiksem in 
de kijker zetten is feitelijk een open deur instampen. Ze-
ker voor wie al een poosje in Hemiksem woont of zich al 
eens in de wereld van de amateuristische kunstfotografie 
begeeft.

De fotokring werd opgericht in 1950 en stelt zich tot 
doel, voor al wie er belang aan hecht, de fotografie tot 
een waar genot te maken en op een hoger peil te bren-
gen. Dit doen ze onder andere door raad te geven, lessen 
te organiseren , sprekers uit te nodigen en wedstrijden te 
organiseren. Hun deur staat voor geïnteresseerden altijd 
wagenwijd open op donderdagavond om 20 uur in het 
Parochiaal Centrum, Saunierlei 54 in Hemiksem.

Tijdens de pandemie vergaderen ze momenteel enkel 
virtueel, maar laat je dat niet tegenhouden. Wil je jouw 
passie voor fotografie delen stuur dan een mailtje naar 
de voorzitter jozefvanbrusselen@scarlet.be en je krijgt 
een uitnodiging toegestuurd om deel te nemen aan de 
eerstvolgende vergadering.

Jaarlijks houden ze in Depot Deluxe een fotosalon, ini-
tieel is dit steeds eind augustus. Omdat dit geen jaar is 
zoals voorgaande gaan ze proberen de tentoonstelling 
11, 12 en 13 december te organiseren. 

www.lichtenschaduw.be
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AFVALOPHALING 
JUNI

Restafval en GFT 
maandag 7 juni
maandag 14 juni
maandag 21 juni
maandag 28 juni

PMD
maandag 14 juni
maandag 28 juni

Papier & karton
vrijdag 25 juni

Textiel
Woensdag 5 mei

Mobiel recyclagepark (Gemeenteplaats)
Woensdag 16 juni

KGA
Zaterdag  5 juni  van 8.30u. tot 15u. 

Er is slechts één ophaalpunt aan het recyclageparkpark 
(G. Gilliotstraat 50) waar het KGA gedurende één dag 
per maand aangeboden kan worden. De ophaling ge-
beurt 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 juni

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na  
schriftelijke afspraak. Download 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.

De openingsuren van het recyclagepark kan je terug-
vinden op pagina 2.

Restafval en  GFT worden van mei tot en met sep-
tember wekelijks opgehaald op maandag. PMD 
wordt tweewekelijks opgehaald op maandag

Eikenprocessierups 
De eikenprocessievlinder is een onschuldige, in-
heemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. 
Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder 
onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die 
brandwonden op de huid en schade aan de ogen en 
luchtwegen veroorzaken. 

De processierups is actief tussen begin april en half 
juli. De overlast begint doorgaans begin juni, wan-
neer de meeste rupsen hun brandharen afschie-
ten. Vanaf begin juli gaan de rupsen verpoppen. De 
brandharen van de rups blijven echter achter in de 
nesten en worden door de wind verspreid in de bui-
tenlucht.

Er is geen reden tot paniek als er rupsen in je om-
geving zitten: gezond verstand en een voorzichtige 
aanpak kunnen veel hinder voorkomen. Als de nes-
ten zich op een afgelegen plek bevinden waar wei-
nig mensen komen, kan je zeker overwegen om ze te 
laten hangen. In deze gebieden wordt het biologisch 
evenwicht behouden door natuurlijke vijanden. 

Ziet u eikenprocessierupsen op openbaar 
domein die overlast kunnen bezorgen ?
Stuur een melding naar melding@hemiksem.be 
of bel het nummer 03 288 26 54 
Ook kan je de meldingskaart invullen op de website 
via www.hemiksem.be/melding

Wil je eikenprocessierupsen laten verwijderen 
uit je tuin, dan kan je een aannemer raadplegen. 
De gemeente bestrijdt enkel rupsen op het open-
baar domein. Op privaat domein ben je zelf verant-
woordelijk voor de bestrijding. De gemeente werkt 
samen met de firma Krinkels nv. 0473 590 248 of  
david.claes@krinkels.be

Deze prijzen (incl. btw) zijn afgesproken:
1. Curatief, zonder hoogtewerker € 106,48 
2. Curatief, met hoogtewerker € 159,72 
3. Dringend curatief, zonder hoogtewerker € 181,50 
4. Dringend curatief, met hoogtewerker € 234,74

Bij elke opdracht rekent de aannemer een 
administratieve kost aan van €72,60
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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 2021.

Bouwerijstraat

Verzameling WDB

Opening uitbreiding skatepark
Op vrijdag 14 mei verklaarde minister van jeugd Benjamin 
Dalle samen met burgemeester Luc Bouckaert de uitbrei-
ding van ons skatepark officieel voor geopend.

De gevorderde skaters hadden al langer de weg naar ons 
skatepark aan het sportcentrum gevonden. Dankzij de  
uitbreiding kunnen nu ook de beginnelingen op een vei-
lige manier hun eerste stappen op een skateboard komen 
zetten. 

Het nieuwe stukje skatepark, zo’n 150 vierkante meter extra 
ruimte, is speciaal voor de beginnende ‘boarders’  ingericht. 
Ook deze keer is de gemeente voor het ontwerp van de uit-
breiding te rade gegaan bij echte experts: de lokale skaters 
zelf. 

De minister en de skateliefhebbers kwamen het nieuw 
stukje beton uitproberen en zagen dat het goed was. Van 
beginner tot ervaren skater, ze kunnen vanaf nu nog meer 
sportplezier in open lucht beleven!


