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Casse is klaar voor de Olympische Spelen
Schrijf je in voor
Start & Run 2021

Ken jij de regels in
een fietsstraat?			

Warme dagen,
zorg dragen

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Woensdag 21 juli
Gemeentemagazijn
Woensdag 21 juli
Bibliotheek
Woensdag 21 juli
BKO ‘t Merelhofke
Woensdag 21 juli
Woensdag 25 augustus
t.e.m. 31 augustus
Recyclagepark
Woensdag 21 juli

Steun de middenstand en
win prachtige prijzen!
Door de recente versoepelingen kan de jaarlijkse
Koop en Win actie dit jaar toch nog plaatsvinden.
De Middenstandsraad zal de actie van 1 juli tot en
met 3 september 2021 organiseren. De trekking
van de loten gebeurt midden oktober met een
gerechtsdeurwaarder, de winnaars zullen gecontacteerd worden.
In de Hallo Hemiksem van september kan je meer
lezen over de trekking en de prijzen. Want ook dit
jaar valt er vanalles te winnen. Zo zit er in de prijzenpot een auto, een prachtige reis en een super
handige elektrische fiets.

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:
vrijdag: 			

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

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:

www.facebook.com/GemeenteHemiksem

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.

www.instagram.com/hallohemiksem

Noodnummers

Volg ons!
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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CONTACT

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

De leeftijdsgrens op enkele vaccins heeft nog enige
vertraging opgeleverd maar de cijfers evolueren zo goed
dat we nu echt mogen uitkijken naar een zomer waarin het
normale leven terug op gang komt. Uiteraard moeten we nog
altijd voorzichtig blijven voor onszelf en de anderen maar er
kan en mag gelukkig al veel meer.
De eerste weken van deze zomer worden in elk geval
een feest voor de sportliefhebbers onder ons; niet alleen
wachten we in spanning op de ontknoping van het EK
voetbal, we kijken uit naar de Olympische Spelen en vooral naar de prestaties van onze ere-burger Matthias Casse in het judo. Hij kroonde zich pas nog tot wereldkampioen judo in Boedapest! Knap gedaan Matthias. Het is
van 1984 geleden dat we Roger Ilegems als olympisch
kampioen mochten vieren, we hopen dat Matthias een
nieuwe gouden medaille naar Hemiksem brengt.
Voor onze gemeentediensten staat er ook een belangrijke
gebeurtenis op de agenda: Na 38 jaar als gemeentesecretaris en Algemeen Directeur onze diensten geleid te hebben
vertrekt Luc Schroyens op 1 juli met pensioen. Kirsten Van
Meirvenne neemt het roer over als Algemeen Directeur van
onze gemeente- en ocmw-diensten. Kirsten is opgegroeid
en woont nog steeds in Hemiksem, ze deed reeds de nodige ervaring op als directeur van het woonzorgcentrum en later als afdelingshoofd bij de gemeente. Wij wensen Kirsten
veel succes in haar opdracht om de dienstverlening aan onze
inwoners verder uit te bouwen.
Ik wens jullie een fantastische zomer!
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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Warme dagen, zorg dragen
Wisseltentoonstelling
Interview Matthias Casse
Affiche ‘Hemiksem steunt Casse’
IVEBICA
De Rupelstreek op zijn zondags
Terugblik
Fietsstraat en woonerf
HOOGTIJ!
My e-box

#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: Nick van Damme
locatie: Valkenisseweg
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PRIKBORD
Wijziging bestuur club of
vereniging? Laat het ons weten!

Je kan je aanvraag om
Depot Deluxe te huren in
2022 nu doorsturen!

September is voor vele clubs en verenigingen de opstart
van een nieuw werkjaar. Wijzigt er iets binnen jullie club of
bestuur?
Laat ons gerust jullie nieuwe contactgegevens of website
weten. Zo blijven wij steeds up-to-date en kunnen we de
juiste personen contacteren.
Nieuwe gegevens van verenigingen mogen doorgegeven worden aan sim@hemiksem.be.
De nieuwe gegevens van je sportclub mag je aan
thomas@hemiksem.be laten weten.

Wandelzoektocht Hemiksem
Deze zomer werd gekozen voor Hemiksem als uitvalsbasis voor de wandelzoektocht van Toerisme Rupelstreek.
Aan de hand van kleurenfoto’s die op het parcours genomen
werden, los je dertig vragen op. Als je dan ook nog de schiftingsvraag juist inschat én het ingevulde formulier tijdig
terugbezorgt, maak je kans op mooie prijzen. De zoektocht
is kort en gezellig en daarom zeker geschikt als activiteit
voor het hele gezin, ongeacht het Belgische zomerweer!
Deelnemen aan deze leuke fotozoektocht is eenvoudig en
kan van 4 juni tot en met 17 oktober 2021. Schaf je voor € 4
een deelnameformulier (€3 voor inwoners van Hemiksem)
aan op één van volgende locaties aan en ga snel op pad.
•

Infokantoor Toerisme Rupelstreek, De Schorre,
Schommelei 1, Boom

•

Bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111,
Hemiksem

•

Bibliotheek Niel, E. Vanderveldelaan 30, Niel

•

Gemeentehuis Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1,
Hemiksem

•

Volkshuis, Heuvelstraat 16, Hemiksem

Antwoordformulieren kunnen uitsluitend binnengebracht
worden in het infokantoor van Toerisme Rupelstreek tot
uiterlijk zondag 30 oktober 2021. In november volgt de uitreiking van de prijzenpot. Alle winnaars worden hiervoor
persoonlijk uitgenodigd.

www.toerismerupelstreek.be
03 880 76 25
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De reservaties voor de feestzaal en foyer van
Depot Deluxe voor het jaar 2022 gaan van
start op 1 juli 2021. Tot en met 15 september
kan je via het online reservatieprogramma de
gewenste data aanvragen.
Pas na 15 september en na de goedkeuring
van het schepencollege worden de aanvragen omgezet in reservaties. Bij dubbele
aanvragen wordt in overleg op zoek gegaan
naar een andere vrije datum. Sowieso wordt
bij goedkeuring rekening gehouden met de
vooropgestelde criteria (terug te vinden in
het reglement).
Op volgende link tref je het online reservatieprogramma aan: reservaties.hemiksem.be.
Voor vragen kan je steeds terecht bij de
vrijetijdsdienst: sim@hemiksem.be of
03 288 26 92.

Geen doorgang van
Depot Deluxe naar
abdijpark
Gedurende de zomermaanden is de
doorgang van en naar het abdijpark
naast Depot Deluxe afgesloten.
De vrijetijdsdienst organiseert de
Vakantiekriebels in Depot Deluxe. Om
de veiligheid van alle spelende kinderen te garanderen, wordt de doorgang
tussen Depot Deluxe en het abdijpark
voor 2 maanden afgesloten.
Van 1 juli tot en met 25 augustus kan u
de Abdij alleen bereiken via de achterste doorgang aan de parking van Depot Deluxe of via de Nijverheidsstraat
of Depotstraat.

PRIKBORD
Warme dagen,
zorg dragen

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die
je hulp kan gebruiken.

Maak een
overzicht van
alle medicijnen
die de persoon
neemt en de mensen
met wie je contact
kunt opnemen
bij problemen.
Een hitteslag kan gevaarlijk
zijn. Bel 112 als nodig.

Zorg dat iemand anders
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

WEES VOORBEREID
20°
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sdag
woen
rdag
donde
vrijdag
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Zorg dat je altijd water bij je hebt.

21°
20°
19°

30°
32°
30°
29°

30°
20°
33°
22°
30°
19°

Volg de weersvoorspellingen.

Smeer je op tijd en voldoende in
als je de zon niet kunt vermijden.

DRINK VOLDOENDE

Drink MEER dan gewoonlijk.
OOK als je geen dorst hebt.

Drink vooral WATER.
Koffie en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER?
Drink meer!

HOU JEZELF KOEL

Zoek verfrissing op.

Kies voor lichte,
loszittende kledij.

Doe zware inspanningen
op koelere momenten.

Zoek een plekje in
de schaduw op om
te ontspannen.

HOU JE WONING KOEL

Gebruik zo weinig mogelijk
apparaten die warmte produceren.

Benut je zonnewering
maximaal.

Zet je ramen en deuren open zolang
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning
hittebestendig.

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dewolf, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - november 2018 - Illustraties: Circuze

Draag een
hoofddeksel.
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Schrijf je in voor Start & Run 2021! Van 0 naar 5 km in 10 weken.
Vanaf 9 augustus organiseert de vrijetijdsdienst van Hemiksem een nieuwe Start & Run sessie.
Gedurende 10 weken werk je in
groep aan je conditie. Op maandag
en donderdag kan je genieten van
een begeleide loopsessie en één
keer per week ga je individueel lopen. Deze reeks richt zich op de beginnende loper.
De eerste les vangt aan met een korte infosessie zodat iedereen goed
voorbereid en gemotiveerd aan de
reeks kan beginnen en hopelijk ook
afmaken!

- Vanaf 9 augustus, 10 weken lang.
maandag starten we om 19u30 en
donderdag om 20u00.
- Verzamelen: in de Nieuwe Dreef
aan de kleedkamers van de tennisterreinen.
- Inschrijven vanaf maandag 21 juni
via thomas@hemiksem.be
- Prijs: € 10

GILLIOT & ROELANTS TEGELMUSEM

Wisseltentoonstelling 2021

“Gilliot & Cie en de Belgische Art Nouveautegel in de Pozzo-collectie”

De Belgische art nouveau-architectuur – met vooraanstaande architecten en ontwerpers als Henry Van
de Velde, Victor Horta, Gustave Serrurier-Bovy en vele anderen – staat
internationaal in hoog aanzien. In
een belangrijk deel van de gebouwen rond 1900 werden de diverse
mogelijkheden van de industriële
wandtegel op een esthetisch hoog
niveau benut.
Naast de standaardproducten gaat
het daarbij ook om unieke en speciaal op maat gemaakte tegel-ensembles en -panelen in gevels of in portieken en nissen van woningen en in
het interieur ervan in vaak prachtige
wintertuinen.
Alle grote en gespecialiseerde Belgische wandtegelfabrieken boden
in hun catalogi een enorme variatie
aan kleurrijke en zeer aantrekkelijke
ontwerpen aan. Ze werden in grote
6

aantallen gekocht en ook internationaal geëxporteerd. Dit commerciële
succes was te danken aan de hoge
kwaliteit van uitvoering en ontwerp.
Uit de indrukwekkende tegelcollectie van Roberto Pozzo – met meer
dan 9.000 tegels - die sinds 2016 beheerd wordt door het museum, koos
het museum een 30-tal decoratieve
panelen en zowat 300 tegels die tot
de mooiste voorbeelden van de Belgische productie behoren, zowel uit
de fabriek van Gilliot & Cie als uit
deze van concurrenten. Laat u verrassen, want de gepresenteerde selectie is een waar feest voor het oog

Lezing

Dr. Mario Baeck houdt op zondag 29
augustus om 14 uur in het tegelmuseum een lezing over de expo ‘Gilliot
&Cie en de Belgische Art Nouveautegel’. Inschrijven via info@gilliottegelmuseum.be.

Brochure

Naar aanleiding van de tentoonstelling is er een brochure beschikbaar
‘Van avant-garde tot massaproduct’,
Gilliot & Cie en de Belgische artnouveautegel’. Er wordt beeldrijk ingegaan op de vernieuwende aspecten
van de art nouveaustijl en op de
Belgische productie van keramische
wandtegels.
De brochure is te koop in het museum (10 euro) of kan toegezonden
worden (15 euro).
Bestellen Kan via de website of
info@gilliottegelmuseum.be.
Toegang museum gratis.
Groepen op afspraak:
info@gilliottegelmusem.be of
info@toerismerupelstreek.be

Matthias Casse

“Ik ben doorheen het jaar telkens beter beginnen
presteren, dit geeft aan dat we op schema zitten
om tijdens de Spelen in topvorm te zijn.”
Wanneer straks de Olympische Spelen starten zijn alle ogen in Hemiksem gericht op judoka Matthias Casse.
De inwoner van Hemiksem is kandidaat voor het goud in Japan. Matthias mag zich sinds kort dan ook de eerste
Belgische mannelijke wereldkampioen judo noemen. Vandaag kan de nummer 1 in de categorie tot 81 kg vol
vertrouwen naar de Olympische Spelen in Tokio vertrekken. Voor hij vertrekt heeft hij nog even tijd om enkele
vragen te beantwoorden.
- Corona heeft het judo, net als de
andere sporten, een tijd stilgelegd.
Hoe lastig was dat voor jou?
MATTHIAS CASSE “Het feit dat de
competitie een tijd stil ligt is voor
een judoka heel lastig omdat we
deze competities echt nodig hebben
om onszelf te meten met anderen en
op die manier te kijken waar we nog
moeten verbeteren.”
- En toen werden ook nog de Olympische Spelen van Tokio een jaar uitgesteld. Een grote teleurstelling?
CASSE “Ik zag het uitstel wel aankomen, maar het blijft toch een tegenslag die je moet verwerken. Ik
was toen in heel goede vorm en alles liep perfect richting de Spelen.
Daarna hebben we de hele planning
moeten omgooien om een jaar later
in topvorm te zijn.”
- Je werkte onlangs ook mee aan ons
vaccinatiespotje. Weet je al wanneer
je zelf een vaccin zal ontvangen?
CASSE “Als Olympisch atleet heb ik
voorrang gekregen op de vaccinatie,
dus ik kreeg mijn tweede prik op 21
mei. Iets waar ik heel dankbaar voor
ben en dat me toelaat om met een
gerust gevoel me volledig te focussen op mijn voorbereiding.”
- Je bent kandidaat voor het goud op
de Olympische Spelen deze zomer,
hoe ga je om met die druk?
CASSE “Als nummer 1 op de wereldranking en huidig wereldkampioen

ben ik de te kloppen man op de Spelen. Je groeit natuurlijk in de favorietenrol en dit komt geleidelijk aan.
Daardoor heb ik al de tijd gehad om
te leren omgaan met druk. Ik probeer
me de dagen voor de competitie zo
ontspannen mogelijk te houden.”
- Heb je het gevoel dat je terug in
topvorm bent voor de spelen? Hoe
schat je jouw kansen in?
CASSE “In het begin van dit jaar had
ik niet de verwachte resultaten op de
eerste wedstrijden. Dit kwam deels
door de coronacrisis die me niet toeliet 100% te trainen en ook omdat
we onze piek pas plannen eind juli
tijdens de Olympische Spelen. Ik ben
doorheen het jaar telkens beter en
beter beginnen presteren, dit geeft
aan dat we op schema zitten om tijdens de Spelen in topvorm te zijn.”
- Bekijk je de Olympische Spelen
gewoon als een wedstrijd zoals de
andere?
CASSE “Ik probeer de Olympische
Spelen zoals een andere wedstrijd te
benaderen. Natuurlijk zal er tijdens
het grootste sportevenement ter
wereld iets meer pers, aandacht en
circus rond zijn. Het is belangrijk dat
ik daar voor mijn wedstrijd wat voor
afgeschermd blijf.”

lo’s aan gewicht verliezen om onder
mijn gewichtslimiet te zitten. Daarom neem ik altijd iets lekkers mee
als beloning voor na de wedstrijd.”
- Je studeert ook nog aan de Karel de
Grote Hogeschool. Valt het allemaal
nog wat te combineren?
CASSE “Het is zeker niet evident om
te combineren. Ik ben vaak in het
buitenland en als ik in België ben
train ik ook elke dag. De school zelf
helpt en steunt me enorm om zowel mijn studies als sportcarrière zo
goed mogelijk te laten verlopen. “
- Je begeleider en olympisch medaillewinnaar Dirk Van Tichelt zei ooit
dat judo op topniveau je lichaam
sloopt. Merk jij daar al iets van?
CASSE “Ik ben natuurlijk nog een stuk
jonger dan Dirk, mijn lichaam heeft
nog veel minder afgezien. Maar Ik
ben er me van bewust dat topsport
slopend is voor je lichaam, daarom
werk ik ook heel veel aan blessure
preventie, mobiliteit en stretching
zodat mijn lichaam nog mijn hele
leven mee kan.
We wensen je
veel succes
in Tokio!

- Is er iets dat zeker niet in je koffer
mag ontbreken wanneer je richting
Tokio vertrekt?
CASSE “Ik moet vooraf heel wat ki-

Hang deze affiche aan je raam aan laat
zien dat ook jij Matthias Casse steunt!
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BELEEF SAMEN
MEER IN EIGEN
STREEK
Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud van eventuele
maatregelen i.v.m. het coronavirus. Raadpleeg de website
van IVEBICA voor de meest
recente info.

ZOMERSPAARACTIE 2021:
Bestemming bib!

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

HET BANKJE - Tweede editie

van 1 juli tot en met 30 september ‘21

Rupelbib wil kinderen en jongeren aanmoedigen om te lezen, ook in de zomervakantie.

Van 1 juli t.e.m. 30 september ’21 kan je langsheen een
parcours door Hemiksem, Schelle en Niel theater beleven.

Daarom geeft de bib hen per gelezen boek stempels op een spaarkaart. Als de kaart vol is, krijgen
de kinderen een kleine verrassing. De spaarkaarten zijn geldig in alle Rupelbibs.

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.

En met de REISPAS maak je 6 reistips:, in de natuur, in de tijd…Vraag je spaarkaart, je reispas en
info in de bib!

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

Int. bibliotheek, vestiging Hemiksem
Int. bibliotheek, vestiging Niel

SCHATTEN VAN VLIEG
ZOEKTOCHT

Tijdens de zomer gaat heel het land op jacht naar
de schatten van ‘Vlieg!’.
En uiteraard doet de bib ook dit jaar weer mee. De
bib organiseert een heuse ‘Vlieg!’ zoektocht! Kom
tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in
de bibliotheek en zoek mee. Je kan er een leuk verrassingspakket mee verdienen. Tot binnenkort in
de bib!
Int. bibliotheek, vestiging Hemiksem
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INFO & INSCHRIJVINGEN

Dit is een productie van OPENDOEK.
Deelname is gratis.

RUPELSE KUNST AAN HET
RAAM - Tweede editie
1 juli t.e.m. 12 september 2021

Van 1 juli t.e.m. 12 september organiseert de cultuurdienst de tweede editie van ‘Rupelse kunst aan
het raam’. Gestart als coronaproof alternatief werd
de eerste editie in 2020 een groot succes met maar
liefst 70 deelnemende kunstenaars.
Ook bij de tweede editie laten we zo veel mogelijk - maar vooral beeldende - kunstvormen aan bod
komen: van schilderkunst, fotografie, tekeningen en
beeldhouwwerk tot een prachtig gedicht of kantwerk. Allemaal zichtbaar vanop de openbare weg.
Wil je weten wie dit jaar meedoet,
surf dan naar de website van IVEBICA op
www.ivebica.be/rupelsekunstaanhetraam.
Wil je extra info over een bepaalde
kunstenaar, contacteer dan de cultuurdienst op
cultuur@ivebica.be
Deelname is gratis.

ONDERNEMERS VAN
HEMIKSEM, SCHELLE EN NIEL
IN DE KIJKER
1 juli t.e.m. 12 september 2021

Fotograaf Bart Boodts portretteerde het afgelopen
jaar in totaal 140 ondernemers in Hemiksem, Schelle en Niel. Hij deed dit in volle coronacrisis, onder
meer om de ondernemers een hart onder de riem
te steken. Zijn gewaardeerde initiatief is ook de cultuurwerking van IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
niet ontgaan.
Om de artistieke schoonheid en authenticiteit van
deze portretten het allerbest tot hun recht te laten komen, werd door de cultuurdienst een parcours
gecreëerd langsheen 79 ondernemers die hun portret
op groot formaat tentoonstellen.
De portretten zijn vanaf
de straat zichtbaar. Een
overzicht van de deelnemende ondernemers
vind je terug op de website van IVEBICA.
Deelname is gratis.

DE LEESJURY

(NIEUWE NAAM KINDER- EN JEUGDJURY)
Vanaf september 2021
De Leesjury is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een
lijst van 8 boeken om te beoordelen.
Van september 2021 tot april 2022 komen de
juryleden en begeleiders om de zes weken samen om de boeken te bespreken die de kinderen
hebben gelezen. Er zullen dit seizoen weer vier
groepen deelnemen: groep 1 (-6 jaar), groep 2
(6-8 jaar), groep 3 (8-10 jaar) en groep 4 (10-12
jaar).
Inschrijven kan tot en met 31 augustus. De
plaatsen per groep zijn beperkt.
Intergem.
Groep 1-2
Intergem.
Groep 3-4

bibliotheek, vestiging Hemiksem |
van 18 tot 19u
bibliotheek, vestiging Hemiksem |
van 19 tot 20u

INSCHRIJVINGEN
Academie Muziek en Woord
Vanaf 1 juni t.e.m. 30 september kan u
zich online inschrijven via
mijnacademie.be/academiehsn.
Indien u niet eerder online inschreef aan onze
academie, dient u eerst een account aan te
maken.
Leerlingen initiatie instrument en leerlingen die
menen in aanmerking te komen voor een vermindering maken het best een afspraak. Gelieve uw
attest(en) mee te brengen teneinde een vermindering te kunnen bekomen.
Van 15 t.e.m. 30 juni en gedurende de maand
september kan u eveneens aan één van onze
balies inschrijven. Voor de maand juni dient u
hiervoor een afspraak te maken via de website
www.academiehsn.be
Nieuwe leerlingen dienen hun identiteitskaart
mee te brengen.
De administratie van de academie is gesloten
vanaf 1 juli t.em. 26 augustus.
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Ontdek de Rupelstreek op
zijn ‘zondags’!
Met Toerisme Rupelstreek trek je er elke eerste zondag van
de maand op uit. Ervaren gidsen brengen een verhaal over
waterlopen, voormalige industriële sites en hun omgeving.
Al eeuwenlang bepalen Rupel, Schelde en Nete het landschap in de Rupelstreek. Zij geven nog steeds vorm aan dit
landschap.
We schenken alle aandacht aan de covid-19 maatregelen,
volgen deze nauwgezet en houden afstand tijdens de rondleiding. Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht.
Praktische info gegidste wandelingen
Vooraf inschrijven is verplicht.
Kostprijs: 5 Euro/deelnemer (kinderen tot 12j gratis)
Inschrijven via: info@toerismerupelstreek.be met vermelding datum wandeling en aantal personen.
4 juli, 14u – 16u: De Oude Netearm in Rumst
Start/Einde: 3Rivieren aan de blauwe bruggen.
1 augustus, 14u – 16u: Rupeltunnels in Niel
Start/Einde: Natuur.huis de Paardenstal (wandelknooppunt
153) Boomsestraat 221
5 september, 14u – 16u: Blik op de toekomst, Hemiksem
Start/Einde Veer Hemiksem. Callebeekstraat 88
3 oktober, 14u – 16u30: Stroom aan het water, Schelle
Start/Einde Voormalige elektriciteitscentrale ‘Interescaut’.
Interescautlaan 100
Zelf op stap?
Een uitgebreid aanbod THEMATISCHE WANDEL- en
FIETSROUTES vind je op www.toerismerupelstreek.be
of stel zelf je wandelroute samen
wandelroutes.provincieantwerpen.be of fietsroute
fietsroutes.provincieantwerpen.be

STEL JE VERENIGING VOOR OF KONDIG JE
EVENEMENTEN GRATIS AAN
Organiseert je vereniging een activiteit? Zoeken jullie vrijwilligers? Toon aan Hemiksem jouw vereniging!
Erkende verenigingen en gemeentelijke raden in Hemiksem
die hun evenementen binnen Hemiksem willen aankondigen
kunnen dit doen via onze gemeentelijke website. Bovendien
worden de verzamelde gegevens ook gratis opgenomen in de
evenementenkalender van het gemeentelijke magazine Hallo
Hemiksem. Let wel: voor verschijning in Hallo Hemiksem dient
de informatie in ons bezit te zijn op de 1ste dag vóór de volgende maand, dus ten laatste op 1 augustus voor verschijning
in september 2021.

Wil je je evenement aankondigen, stuur dan je
gegevens door via onze website
www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .
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BIB-TIPS VAN DE
MAAND
GA OP DE FIETS : 15 ROUTES DOOR
EUROPA : AVONTUREN + ERVARINGEN
Irene Maaskant (auteur), Laura Maat
(auteur)
Laura & Irene keerden vorig voorjaar
terug van een reis van zeven maanden. Ze zijn
naar Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië,
Kroatië, Bosnië en Herzegovina gefietst. In totaal
6000 km. Na het lezen van dit boek wil je
nog maar een ding: je ketting smeren, je
banden oppompen en gaan!
DE SMOEZELS EN DE REUZENINKTVIS
tekst en illustraties Erhard Dietl, Hedi De
Zanger (vertaler)
De twee smoezelkinderen zijn beresterk, zien alles in het donker, spreken
alle talen van de wereld, eten afval en
hebben een hekel aan schoon. Ze reizen dit keer
naar het jaar 1604 en gaan met een duikboot in
de Duivelszee op zoek naar een gezonken schip.
Vanaf ca. 7 jaar.
		
DVD: The undoing
Susanne Bier (regisseur), Jean Hanff
Korelitz (naar het werk van)
Het gelukkige leven van de succesvolle therapeute Grace Fraser wordt
verstoord wanneer een vrouw dood
teruggevonden wordt. Grace probeert haar echtgenoot, die op een conferentie
zou moeten zijn, te contacteren, maar dat lukt
niet. Omdat ze geen idee heeft waar
haar man is, wordt ze paranoïde en
krijgt ze visioenen van de moord.
Strip: DE DAME, DE KOU EN DE DUIVEL
Mirka Andolfo (auteur)
Wanneer een kalm mijndorp wordt
verstoord door een reeks brute
moorden, is de nederzetting in rep
en roer. Mirka Andolfo presenteert
een victoriaanse gotische horror over anders
zijn, verdoemenis en wat het betekent om een
monster te zijn. Vanaf ca. 13 jaar.
Strip jeugd: DE 100-JARIGE OORLOG
Jean-Charles Gaudin (scenarist), Jean
Barbaud (illustrator), Minte (illustrator)
In de Honderdjarige Oorlog staat
het Franse rijk tegenover dat van
Engeland. Deze periode wordt
gekenmerkt door de pest en door
gevechten. En ondertussen strijden
onze sympathieke helden aan de zijde van
Jeanne d’Arc…

TERUGBLIK
SPORTSNOEPDAG

Op 25, 27 en 28 mei hebben het 4de en 5de leerjaar van alle
Hemiksemse scholen zich kunnen uitleven op een coronaproof
sportsnoepdag. In de sporthal werden verschillende springkastelen geplaatst en buiten op het grasveld werd er een pijl en boog
initiatie voorzien. Het deed iedereen zichtbaar deugd.

STILLE STUDEERRUIMTE

Van half mei tot eind juni konden de studenten van Hemiksem
weer gebruik maken van de raadzaal in het administratief centrum als stille studeerruimte. Op donderdag 17 juni kregen we
zelfs bezoek van de pauzemobiel van MNM en dit voor
Marathonradio 2021! Hopelijk heeft dit alles mee bijgedragen
tot een mooi eindresultaat van een bijzonder schooljaar.

MUURGEDICHT RECYCLAGEPARK

Dichter en auteur Geert Briers creëerde een liefdesgedicht rond
de typische kenmerken van een recyclagepark. Met dit muurgedicht wil hij de bezoekers op een eerder ongewone locatie laten
kennismaken met kunst én waarde toevoegen aan het proces
van sorteren en inzamelen. Het muurgedicht kwam tot stand
dankzij Wolf Oil, Igean en de gemeente Hemiksem.

JAARLIJKS OPRUIMACTIE

Donderdag 20 mei kon je weer deelnemen aan de jaarlijkse
opruimactie van de gemeente. Zwerfvuil vormt een grote bron
van ergernis en dit willen we dan ook samen aanpakken. Er
werden een hoop vuilniszakken gevuld met zwerfvuil. Bedankt
aan alle deelnemers om Hemiksem wat mooier te maken!
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WELKE REGELS GELDEN IN EEN FIETSSTRAAT
EN EEN WOONERF?
Wat is een fietsstraat?

Hemiksem zet steeds meer in op de veiligheid en het
comfort van de fietser. We gaan hiervoor op zoek naar
creatieve alternatieven voor bestaande verkeerssituaties. De fietsstraat is één van deze alternatieven. Hemiksem telt ondertussen al enkele fietsstraten.

Wat is een woonerf?

In Hemiksem zijn er ook verschillende woonerven. Je
herkent deze aan het blauwe verkeersbord met het spelende kind op. In deze woonerven gelden andere regels
voor het gebruik van de openbare weg. We sommen ze
even voor jullie op.

Weet u welke verkeersregels er
gelden in een woonerf?

Weet u welke verkeersregels er
gelden in een fietsstraat?
• Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is
herkenbaar aan een groot fietspictogram. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid
met een verkeersbord.
• Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar
je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u.
• In een fietsstraat mag je met de auto of andere
motorvoertuigen geen fietsers inhalen.
• Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels
houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan
gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in
hun rijrichting en de helft van de breedte langs de
rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide
richtingen.
• Voor verkeer dat uit zijstraten een fietsstraat inrijdt, gelden de algemene verkeersregels. Dat wil
zeggen dat indien er geen wegmarkering of verkeersbord een andere regeling aanduidt, de algemene voorrangsregel geldt: voorrang van rechts.
Daardoor kan het gebeuren dat fietsers in een
fietsstraat voorrang moeten geven aan verkeer
dat langs rechts de fietsstraat inrijdt.
•

Fietsstraten in Hemiksem
• Jan Sanderslaan
• Parklaan
• Plataanlaan
• Meidoornlaan
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• Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
• Spelen is er eveneens toegelaten.
• Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar
brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze
stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel
voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
• Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
• Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
• Parkeren is verboden met uitzondering van de
plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere
kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren
kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het
toelaat.
• Fout geparkeerde wagens zorgen voor gevaarlijke
situaties voor andere weggebruikers, vooral voor
fietsers en voetgangers.

Woonerven in Hemiksem
• Steenbakkerijstraat
• Akkerstraat
• Oxfordstraat
• Schelleakker

AFVALOPHALING
JULI EN AUGUSTUS
Restafval en GFT worden van mei tot en met september wekelijks opgehaald op maandag. PMD
wordt tweewekelijks opgehaald op maandag

Restafval en GFT

Op ontdekking in
Rivierpark Scheldevallei!
Een hele zomer lang neemt HOOGTIJ! je mee op
sleeptouw langs de Schelde, Durme en Rupel. In 23
gemeenten en steden maak je op een verrassende
manier kennis met het water.

HOOGTIJ! prikkelt een zomer lang
je zintuigen
Ook HOOGTIJ! steekt dit jaar in een coronaproof jasje. Je kan deze zomer niet slechts één dag, maar drie
maanden genieten.
Met HOOGTIJ in beeld heb je keuze uit zes fototentoonstellingen in openlucht. De natuurbeelden komen extra tot hun recht tijdens een wandeling in
het groene decor van de Kalkense Meersen, Laarne,
Destelbergen en de Scheldeoevers in Wetteren en
Berlare. Wie een sportieve uitdaging zoekt, vindt
zijn gading bij HOOGTIJ voor speurneuzen. Drie lussen vormen een grote fietszoektocht langs de Durme, Dender en Schelde. Liefhebbers van lekker eten
kunnen terecht bij HOOGTIJ op smaak. Twaalf lokale
handelaars werkten een HOOGTIJ-picknickpakket uit.
En met de gloednieuwe fietskaart vind je meteen
de mooiste route naar de beste picknickplekjes in
Klein-Brabant, Kruibeke, Temse en Zwijndrecht.

Hou je van een goed verhaal?
HOOGTIJ in verhalen neemt je mee op de Geluidsgolven-fietsroute. Luisterfragmenten onderweg vertellen je meer over de rol van water in de
streek.
De verhalen voor Hemiksem en Schelle werden
ingelezen door leerlingen en oud-leerlingen van
de Academie voor Muziek en Woord. Bedankt Haike Van den bergh, Raf Overvelde, Tinne De Cort en
Merel Thys. In Hemiksem kan je het verhaal ‘Apocalyptica’ (geschreven door Arnd Van Meirvenne)
en het overgeleverde verhaal over de heks Kallemoer. ontdekken.
Alle info op www.hoogtijscheldevallei.be.
Feest, fiets, wandel, zoek, luister, kijk en proef
mee!

maandag 5 juli
maandag 12 juli
maandag 19 juli
maandag 26 juli

PMD

maandag 12 juli
maandag 26 juli

Papier & karton

maandag 2 augustus
maandag 9 augustus
maandag 16 augustus
maandag 23 augustus
maandag 30 augustus
maandag 9 augustus
maandag 23 augustus

vrijdag 23 juli
vrijdag 20 augustus

KGA

Vrijdag 2 juli van 12u. tot 15.30u.
Zaterdag 31 juli 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 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 30 juli
vrijdag 27 augustus
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 terugvinden op pagina 2.
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Al uw overheidsdocumenten
op één plaats
Je kan e-Box het best vergelijken met een online brievenbus bij de overheid. Dankzij deze digitale brievenbus kan je als
burger officiële documenten van de overheid ontvangen, bewaren en beheren. Elke Belg heeft er één.
U kunt uw persoonlijke e-Box activeren via het portaal
www.mye-box.be. Telkens een nieuw document voor u beschikbaar is, krijgt u een melding op het door u opgegeven e-mailadres. Toegang tot uw e-Box is ook mogelijk via
private dienstverleners zoals Doccle, TrustO, KBC … in een
partnership met de overheid.

Voortaan al je overheidsdocumenten op
één plaats

Overheden, officiële organisaties en grote bedrijven werken tegenwoordig allemaal met een eigen digitale brievenbus voor al je documenten. Handig, maar het is een
hele klus om je overal te registreren en alle aanmeldingsgegevens up-to-date te houden. Daarom maakt de overheid het je - samen met heel wat privépartners - graag
gemakkelijk. Als burger én als ondernemer.

Overzichtelijker dan ooit

Met de e-Box creëer je in 1-2-3 een centraal verzamelpunt
om al je digitale overheidsdocumenten te bekijken, te bewaren en te beheren. Sinds kort kan het zelfs in de interface waarmee jij als gebruiker het meest vertrouwd bent!
Niets dan voordelen
• Je hebt altijd en overal toegang tot al je documenten: log in waar en wanneer het jou het best uitkomt.
• Gedaan met zoeken en tijdverlies, want je vindt alles
snel, overzichtelijk en op één plaats terug.
• Je kan 100% gerust zijn, want de toegang is sterk
beveiligd.
• Aanmelden is eenvoudig: het kan met je eID of token
of via de gebruiksvriendelijke mobiele app itsme®.

Kies je eigen interface

Gebruiksgemak is alles. Daarom kan je als burger zelf bepalen hoe je toegang krijgt tot je persoonlijke e-Box. Dat
kan via de portaalsite ‘my e-box’ van de overheid, maar net
zo goed via het platform van een erkende privépartner.
Wil je dat alles werkt zoals jij het gewend bent, op de
plaats waar jij het verwacht? Dan kan je de e-Box dus eenvoudig activeren op het platform van jouw keuze!
Activeer je e-Box via myebox.be of link het online via Doccle, bpost bank, TrustO, KBC en Mijn Burgerprofiel.

e-Box is er ook voor ondernemingen!
Ook als ondernemer kan je
gratis gebruik maken van een e-Box.
Na registratie op het portaal van
de sociale zekerheid wordt je
beveiligde elektronische brievenbus automatisch geactiveerd. Zo
kan jij (of de personen aan wie jij
toegang verleent) heel wat
overheidsdocumenten
digitaal beheren in een
beveiligde, overzichtelijke
ruimte. Denk maar aan bewijsstukken van aangiften, het personeelsbestand, vakantiebestanden,
detacheringsdocumenten, enz.

Een handig digitaal archief waarmee je heel
wat tijd en geld bespaart!

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.
Scheldeboord

Verzameling WDB
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