Oktober 2021

Wil jij ook een zwerfvuilvrije gemeente?
Maak kennis met het
Huis van Het Kind

Wil je ook brandweervrijwilliger worden?		

Oktober
borstkankermaand

IN DIT NUMMER

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
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Zwerfvuil
Evenement aanvragen?
Borstkankers bij mannen
Huis van Het Kind
IVEBICA
Brandweervrijwilligers
Activiteiten verenigingen
Fietsotheek
Comedy Night

SLUITINGSDAGEN
Recyclagepark
Vrijdag 1 oktober
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
Foto voorblad: Samyn David © Toerisme Scheldeland
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Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
Contact:
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be
Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

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:

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		
03 443 09 00		
Brandweer voorpost Hemiksem 		
03 288 27 27
Meer info en contactgegevens:

www.hemiksem.be

BESTE INWONER,
De natuur hult zich in prachtige herfstkleuren en daarmee
staat het najaar voor de deur. Samen met de kinderen of
kleinkinderen er op uit, heerlijk wandelen, in de plassen
springen en nadien opwarmen bij een warme chocomelk.
Even zorgeloos genieten.
Ondertussen zijn de voorbereidende werken aangevat om
een voet- en fietsersbrug te bouwen tussen Schelle en Hemiksem. Tegen het najaar van 2022 zullen we deze brug
feestelijk kunnen openen.
Er is terug licht in zicht na de COVID-19 pandemie. Dit najaar
kunnen we stilaan terug naar een normaler leven. Dat kan
alleen maar omdat we met zijn allen enorme inspanningen
hebben geleverd, waarvoor ik jullie graag wil bedanken. In
onze gemeente liet meer dan 88% van de bevolking zich
vaccineren, waardoor we het virus ook in Hemiksem halt
toe kunnen roepen.
De versoepeling lieten ook toe dat we onze jubilarissen op
23 september terug konden ontvangen. Het werd een feestelijk moment voor de echtparen die hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardag vierden.

Daarnaast heeft de middenstand nog voor mooie prijzen
gezorgd waaronder een prachtig reis en een elektrische
fiets. Ik wens alle deelnemers alvast veel succes!
In dit nummer van Hallo Hemiksem zetten we graag de
brandweerzone Rivierenland in de kijker. De overstromingen van afgelopen zomer hebben er ons maar weer eens
aan herinnerd hoe belangrijk onze hulpdiensten zijn. Bij ons
zet Brandweerzone Rivierenland zich dan ook elke dag in
voor mensen in nood. Heb je altijd al interesse gehad in de
brandweer en wil je graag je steentje bijdragen? Dan ben jij
misschien wel de geknipte brandweervrijwilliger.
Binnenkort kunnen (aanstaande) ouders, jongeren en kinderen die het Huis van Het Kind bezoeken in Depot Deluxe
terecht. Je kan hier terecht met al je vragen. Want opvoeden,
dat doe je niet alleen. Deze nieuwe locatie is meteen ook de
perfecte plek om de babytheek op te starten.
Maak er een warm en gezellig najaar van!
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert

Eind september liep ook de Koop en Win actie van de middenstand af. Op 17 oktober trekken we, onder toeziend oog
van een gerechtsdeurwaar, de winnaars. Wie weet ga jij wel
met de hoofdprijs, een auto, aan de haal.

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

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

foto: Alain De Clercq
locatie: Scheldeboord
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PRIKBORD
Tussenkomst voor uw
minimale aardgaslevering
met budgetmeter

Heropening van het
Pensioenpunt van
Hemiksem

In de winter loopt het energieverbruik op. Soms wordt
het zo koud dat je met wat je oplaadt op uw aardgasbudgetmeter je je woning onvoldoende warm krijgt. Het
is dan ook mogelijk dat je zonder aardgas dreigt te vallen eens het verbruikskrediet volledig op is en er geen
geld is voor een volgende oplaadbeurt. Om dit te voorkomen kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om
je aardgasbudgetmeter op te laden. Van zodra de nodige
afspraken rond zijn, zorgt deze tussenkomst ervoor dat je
je woning kan blijven verwarmen.

Als u vragen hebt over uw pensioen, kijkt
u best eerst op mypension.be. U vindt er
veel nuttige informatie (pensioendatum,
raming van het bedrag, de betaaldata, …).

Voor mensen met een budgetmeter voor elektriciteit garandeert de minimale levering aan 10 ampère een ononderbroken minimaal comfort. Die gewaarborgde levering is niet gratis maar laat een minimumverbruik toe.
Via de aardgasbudgetmeter is dit soort minimale levering om
technische redenen niet mogelijk. De Vlaamse regering riep
daarom vanaf 2010 een alternatieve financiële tussenkomst
in het leven. De OCMW’s kunnen van 1 november tot 1 maart
elke twee weken een beperkt budget opladen op de aardgasbudgetmeter van mensen die onvoldoende geld hebben om
hun woning te verwarmen.
Beschik je over over een aardgasbudgetmeter, neem dan zeker
contact op met de sociale dienst om te informeren of je in
aanmerking komt voor de minimale levering aardgas.

Sarah Schevenhals
Maatschappelijk assistente
Sociale dienst Gemeente Hemiksem
Tel: 03/288.26.82
energie@hemiksem.be

DONDERDAG
7 OKTOBER
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
Op donderdag 7 oktober 2021
van 18 uur tot 20.30 uur gaat de
bloedinzameling door in het lokaal van het Rode Kruis in Depot
De Luxe, Nijverheidsstraat 27 in
Hemiksem.
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Hebt u geen toegang tot mypension.be of
vindt u niet wat u nodig hebt? Bel dan de
gratis Pensioenlijn 1765. De pensioenexperten beantwoorden al uw vragen.

Wilt u toch liever een
pensioenexpert ontmoeten?
U kunt een afspraak maken met een pensioenexpert in het Administratief Centrum
in Hemiksem elke tweede woensdag van
de pare maanden (februari – april – juni –
augustus – oktober – december) van 14 tot
16 uur. Bel daarvoor naar de gratis Pensioenlijn 1765. De medewerker van de Pensioendienst zal u eerst vragen waarom u
een afspraak wilt. De medewerker bekijkt
dan of hij u telefonisch verder kan helpen
om te vermijden dat u zich onnodig moet
verplaatsen.
Als er een afspraak nodig is, zal de medewerker met u een afspraak vastleggen volgens de beschikbaarheid.

Stel je voor: jij kan zomaar het leven
van iemand redden! Gewoon door
bloed, plasma of bloedplaatjes te
geven. Het vraagt amper een klein
uurtje van je tijd. De vrijwilligers van
het Rode Kruis organiseren meerdere bloedinzamelingen per jaar. Kom
langs en help hen helpen! Wegens
de preventieve coronamaatregelen
vraagt men om een afspraak te
maken voor de bloedinzameling
van donderdag 7 oktober. Dit kan via

donorportaal.rodekruis.be of via het
gratis nummer 0800 777 00. Vergeet
je identiteitskaart niet mee te brengen!
Voor meer info kun je altijd
terecht bij Karine Dewippe
op het tel. 03 887 84 22. Rode
Kruis Hemiksem hoopt
jullie daar (met mondmasker)
te mogen ontmoeten!

PRIKBORD
WIL JIJ OOK EEN ZWERFVUILVRIJE GEMEENTE?

WEEK VAN
DE HANDHAVING

4/10 TEM 10/10

EXTRA CONTROLE OP
ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT.

Bestel je
Hemiksemkalender 2022
Net als de vorige jaren kunnen onze
inwoners een jaarkalender bestellen.
Je kan op drie manieren de kalender
bestellen.
Je brengt bijgevoegd formulier volledig ingevuld binnen aan het onthaal
tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum.
Je kan online bestellen via
www.hemiksem.be/nieuws waar je
de link vindt naar het online bestelformulier.
Tot slot kan je ook telefonisch
bestellen via het algemeen nummer
03 288 26 20
Bestel je kalender vóór vrijdag
29 oktober en wij zorgen ervoor
dat de kalender in de loop van
december in je brievenbus terechtkomt.

Ja, ik wil graag de nieuwe kalender
ontvangen!
Naam: ...................................................
Tijdens de Week van de Handhaving vragen we extra aandacht
voor sluikstort en zwerfvuil door:
• Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen
(sociale controle opvoeren)
• Overtreders te beboeten
• Positieve acties van burgers te waarderen

...............................................................
Adres: ...................................................
...............................................................
Bestellen kan tot vrijdag 29 oktober
2021

We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen
achterlaten op het openbaar domein door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen...
Zo willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke
inspanningen maximaliseren.
Sigarettenpeuken.
We plaatsen binnenkort verschillende peukenzuilen aan
cafés en een selectie van bushaltes. Door verschillende
meetingen te doen willen we onderzoeken welke de
beste plaatsen zijn voor deze zuilen in onze gemeente. en een selectie van bushaltes. Voordat deze worden geplaatst zal er eerst een
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Zappos- en sportkampen herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseren we voor kinderen die wonen en/of naar school
gaan in Hemiksem drie prettige en uitdagende kampen. Ze vinden plaats van dinsdag 2 november t.e.m. vrijdag 5 november 2021.

Kleuterkamp Beestenboel: 3 - 6 jaar

Samen met Sporta organiseren we een beestig leuk kamp. De animatoren lezen
elke dag een verhaaltje voor dat ons onderdompelt in de magische dierenwereld. Vervolgens gaan we er creatief én sportief mee aan de slag. Misschien
bakken we wel mierenzoete koekjes of worden we beresterke touwtrekkers.
Het wordt in ieder geval een dolfijne week!

Omnisportkamp: 6 - 12 jaar

Wil jij een intensieve en gevarieerde sportweek beleven? Neem dan deel aan
ons omnisportkamp! Basketbal, atletiek, hockey en nog zoveel meer, het komt
allemaal aan bod. Trek je sportschoenen en zweetbandje maar al aan, want samen
met de monitoren van Sporta maken we er een sportastische week van!

Aspenkamp (ski- of snowboard) : 6 - 12 jaar

Zin in een week vol wintersport dicht bij huis? Wij trekken naar indoorskispiste
Aspen waar we onder begeleiding van ervaren instructeurs de ski- of snowboardkampioen in ons naar boven halen. Al veel ervaring op de latten of een
totale beginner? Wees allemaal van harte welkom op dit koele én vooral coole
kamp!
Meer info verdelen we via de scholen en kan je terugvinden op onze
gemeentelijke website of bij de vrijetijdsdienst.

Oproep
Sint
Op zaterdag
20 november
zal de Sint zijn
intrede maken in
Hemiksem. Om 14u meert
de Sint met zijn trouwe helpers aan het Callebeekveer
aan. Hij zal vervolgens in een
koets en via een uitgebreid
parcours doorheen de gemeente naar Depot Deluxe
rijden.
Indien je interesse hebt om
deel te nemen met een volgwagen aan de stoet of het
evenement wenst te sponsoren met snoepwaren of
gadgets, mag je altijd contact
opnemen met de vrijetijdsdienst.
Info via de
vrijetijdsdienst:
sim@hemiksem.be

Een evenement aanvragen? Dat doe je vanaf nu via EagleBe.

Een evenement of activiteit organiseren vraagt een goede voorbereiding en planning. Ben je wel in orde met de
wetgeving en het politiereglement? Wat moet je doen om
met de algemene veiligheid, brandveiligheid, verzekeringen … in orde te zijn? Door de aanvraag voor jouw evenement in te dienen via het evenementenloket, krijg je een
uitgebreid overzicht van je taken en verplichtingen als organisator. Als je voldoet aan alle verplichtingen ontvang
je van de gemeente een toelating. Vanaf 1 oktober 2021
lopen alle aanvragen voor de Rupelgemeenten via het
systeem van EagleBe.

Wanneer heb je een toelating nodig?

Je hebt voor jouw evenement een toelating nodig als:
• jouw evenement plaatsvindt op openbaar domein (naast
de openbare weg zijn dat ook openbare plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn zoals parken, parkings of pleinen)
• je op privaat domein (zowel binnen als buiten) een fuif
of muziekoptreden organiseert dat publiek toegankelijk is.
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Wanneer moet je jouw aanvraag indienen?

Voor grotere evenementen (meer dan 800 bezoekers)
moet de aanvraag minstens 90 dagen vooraf gebeuren.
Voor kleinere activiteiten of evenementen (zoals buurtfeesten) is de termijn 30 dagen. Dien jouw aanvraag dus
tijdig in via het evenementenloket. Evenementen die te
laat aangevraagd worden, kunnen niet meer behandeld en
dus ook niet vergund worden.

Hoe kan je een toelating aanvragen?

1. Maak een account aan via EagleBe.
2. Via de pagina van de vrijetijdsdienst op onze website
kan je je aanvraag indienen vanaf 1 oktober 2021.
(Zelf organiseren -> Aanvraag evenement)
Met vragen kan je terecht bij de vrijetijdsdienst:
sim@hemiksem.be

Oktober borstkankermaand

BORSTKANKERS BIJ
MANNEN

BIB-TIPS VAN DE
MAAND
HET GROTE WATERBOEK : VAN ZWETENDE PLANTEN TOT VERWOESTENDE
TSUNAMI’S		
Sarah Garré (auteur), Marijke Huysmans
(auteur), Wendy Panders (illustrator)
Water in (ondergrondse) rivieren, in
riolen, drinkwater, virtueel water …
Mooi boek over het belang van water op onze
planeet. Vanaf 9 jaar.

Oktober is traditioneel de borstkankermaand, sedert 2019
is er één speciale dag voor mannelijke borstkankerpatiënten: 7 oktober. Rond deze dag werken we aan het bewustmaken dat deze ziekte ook mannen treft en dat indien een
man de genetische vorm heeft hij de ziekte ook kan doorgeven aan zijn zonen en dochters.
Borstkanker wordt bij mannen vaak pas ontdekt als er al duidelijke symptomen zijn. Bovendien wordt bij klachten niet
altijd meteen gedacht aan borstkanker. Mannen zelf, maar
ook zorgverleners, zijn minder alert op de mogelijkheid van
borstkanker bij mannen. Latere ontdekking betekent meestal ook een slechtere prognose. De precieze oorzaak van het
ontstaan van borstkanker bij mannen is niet bekend. Wel
zijn er een aantal factoren die het risico op deze ziekte verhogen, zoals ouderdom, erfelijke en familiale aanleg, leefstijlfactoren als overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging
en overmatig gebruik van alcohol en blootstelling aan röntgenstraling in de borstregio voor hun dertigste.

Geen bevolkingsonderzoek
In België zijn er jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen die de
diagnose te horen krijgen, tegenover slechts iets meer dan
100 mannen. Maar daar staat tegenover dat de overlevingskans voor vrouwen groter is dan voor mannen. Voor mannen bestaat er immers geen bevolkingsonderzoek (50-69
jaar), en de meeste mannen onderzoeken hun eigen borsten
nooit. Ook de huisarts zal zeer zelden de borsten van een
man onderzoeken. Gevolg: de diagnose wordt dikwijls te
laat gesteld en dat kan fataal zijn.
Want zoals voor alle kankers geldt ook bij borstkankers: de
diagnose wordt best in een zeer vroeg stadium van de ziekte
gesteld zodat de therapieën tijdig kunnen opstarten en de
patiënt maximale overlevingskansen heeft.
In 2018 werd de vzw BorstkankerMAN opgericht door vijf
patiënten, maar het aantal leden (allemaal patiënten) steeg
sneller dan gedacht. De vzw wil elke mannelijk patiënt met
raad en daad bijstaan en informatie bezorgen zodat hij
maximale overlevingskansen heeft.

PROFESSOR S. EN DE GESTOLEN BREINBRIL
Erik Scherder en Fred Diks (auteur) ,
Mariella Van de Beek (illustrator)
Tycho, die in een rolstoel zit, wil meedoen aan de Paralympische spelen
Spelen. Professor S heeft een breinbril
uitgevonden, waarmee hij Tycho kan
helpen. Maar dan wordt de professor
ontvoerd… Een geslaagde mix van fictie en non-fictie met veel informatie
over de hersenen. Vanaf 9 jaar.
SARAH ZINGT DE LEUKSTE KINDERLIEDJES
Sarah (uitvoerder)
‘Sarah zingt’ is een nieuw TV-programma op Ketnet Junior. Daar
brengt wrapster Sarah het muzikaal erfgoed voor peuters en
kleuters tot leven. Van ‘Op een
rode paddenstoel’ tot ‘Ik zag twee
beren’, samen met haar sidekick Bavo
zingt Sarah klassieke kinderliedjes. Vanaf 3 jaar.
MOTHER NATURE
Angélique Kidjo (uitvoerder)
Viervoudig Grammy-winnares
Angélique Kidjo heeft inmiddels
al dertien albums op haar naam.
De West-Afrikaanse zangeres is
internationaal gelauwerd en werd
in 2019 onderscheiden met de
Edison Oeuvreprijs Jazz/World.
THE SANDHAMN MURDERS - Seizoen 4
Viveca Sten (naar het werk van), Jakob
Cedergren (acteur), Alexandra Rapaport
(acteur)
Een moordenaar heeft genadeloos toegeslagen op het idyllische
Zweedse eiland Sandhamn. Politie-inspecteur Thomas Andreasson
moet de zaak tot een goed einde
brengen.

www.borstkankerman.be
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MAAK KENNIS MET

HUIS VAN HET KIND

Heb je vragen over opvoeden? Zoek je hulp of wil je advies over een opvoedingskwestie? Binnen de gemeente Hemiksem kan je altijd terecht bij gezinsondersteuners Ellen
en Leentje van Huis van Het Kind.

Waarvoor kan je bij het huis van het
kind terecht?
“Het Huis van Het Kind zet zich in
voor (aanstaande) ouders, jongeren
en kinderen. Je kan bij ons terecht
met al je vragen over zwangerschap,
opvoeding, kinderopvang, verminderd tarief kinderopvang, groeipakket, school, schooltoelage, sport, vrije
tijd ... Elke woensdagnamiddag staan
onze deuren open, daarnaast zijn we
telefonisch bereikbaar en kan je ook
terecht op onze website en facebookpagina.”
Jullie nemen binnenkort de intrek in
een nieuwe locatie?
“Klopt. Midden oktober start de verhuis naar Depot Deluxe, in de Nijverheidsstraat. Vanuit het Huis van het
Kind zijn we heel blij binnen onze
gemeente een eerste fysieke Huis te
openen. We willen een warme ontmoetingsplaats creëren waar gezinnen elkaar leren kennen en over het
ouderschap kunnen praten. En het is
meteen de perfecte plek voor onze
babytheek. We hopen dit najaar helemaal geïnstalleerd te zijn.”
Wat is de babytheek?
“De babytheek is een uitleendienst
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voor babyspullen. Het is als een bibliotheek, maar dan voor spullen die
een baby nodig heeft of de ouders
gebruiken in de eerste 18 maanden
na de geboorte. De babytheek maakt
kwalitatieve babyspullen toegankelijk door middel van een uitleensysteem. Jonge gezinnen die lid worden
kunnen op een fijne en toegankelijke
manier spullen ontlenen om te testen en te gebruiken, om vervolgens
weer terug te geven zodat iemand
anders er iets aan heeft. Daarnaast
zet de babytheek in op sociale contacten, duurzaamheid en sociale inclusie.”

“We willen een
warme
ontmoetingsplaats
creëren waar
gezinnen elkaar
leren kennen en
over het ouderschap kunnen
praten. “

Het Huis van Het Kind doet ook nog
andere dingen?
“ Zeker! Peuters die voor het eerst
naar schoolgaan krijgen kort voor
de start een uitnodiging om het ‘ik
ga bijna naar school pakketje’ af te
halen. Dit pakket bevat een prentenboek over naar school gaan, een
plasposter met beloningsstickers en
een brooddoos. Alles wat je kind nodig heeft om zijn/haar schoolcarrière
vlot te starten!
Daarnaast organiseren we ook huiswerkondersteuning in samenwerking
met de drie scholen binnen de gemeente. Kinderen van het eerste tot
en met het derde leerjaar gaan onder
begeleiding van vrijwilligers aan de
slag om een goede huiswerkattitude
aan te leren. Een aanmelding voor de
huiswerkondersteuning gebeurt op
basis van een doorverwijzing van de
scholen.”
Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Het lijkt ons fijn om de samenwerkingsverbanden met onze partners
nog te versterken en deze uit te breiden. We hebben een locatie waar we
kunnen samenkomen en dat veel
mogelijkheden biedt naar de toe-

komst toe. Ook zijn we heel fier op wat we
samen met onze partners al hebben verwezenlijkt. En we blijven dromen! We zijn nog
niet zo lang opgestart en er staan nog heel
wat uitdagingen voor de deur, maar we gaan
geen enkele uitdaging uit de weg.”
Het Huis van het Kind
Depot Deluxe
Nijverheidstraat 27
03 288 26 20
huisvanhetkind@hemiksem.be
www.huisvanhetkindhemiksemschelleniel.be
Huis van het Kind Hemiksem

Luiers op overschot?
De aankoop van luiers neemt een grote hap uit het budget
van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Heb jij overschotjes luiers liggen die je niet meer nodig hebt? Dan kan
je die binnenbrengen op één van de inzamelpunten. Wil je
de Pamperbank steunen maar heb je geen luiers op overschot, dan kan je luiers aankopen en deze afgeven bij de
medewerkers van het Huis van Het Kind. Er is vooral een
grote nood aan de maatjes 5 en 6.
De ingezamelde luiers worden gesorteerd en per maat in
pakketjes van 25 stuks verkocht aan 1 euro, aan gezinnen
uit kansengroepen. Kwetsbare gezinnen kunnen terecht bij
Welzijnsschakel Tochtgenoten voor de aankoop van de luiers.
Inzamelpunten: Administratief centrum | de Bib | BKO Het
Merelhofke / Huis van Het Kind | Buurthuis Hemiksem | Gemeentelijke Basisschool Het Klaverbos | Gemeentelijke Basisschool De Regenboog | Zonnekesschool

HEMIKSEM
SCHELLE
NIEL

Babyspullen
gezocht
De babytheek is nog opzoek naar babyspullen. Heb je thuis nog iets van
onderstaande lijst liggen of ander
kwalitatief en bruikbaar babymateriaal, aarzel dan zeker niet om contact
op te nemen.
• Babybjorn wippertjes
• Maxi-Cosi met veiligheidslabel
ECE-R 44/03, ECE-R 44/04 of i-Size
(UN R129)
• verkleinkussen en regenhoezen
voor Maxi-Cosi
• babybadjes
• co-sleepers
• babycook/stoomkoker voor
babyvoeding
• voetenzakken voor de winter en
regenhoezen voor buggy’s

Vrijwilligers babytheek
Het Huis van het Kind Hemiksem is op zoek naar gedreven
vrijwilligers die de babytheek willen ondersteunen. Samen
met andere vrijwilligers vorm je hét team dat de babytheek
runt. Naargelang jouw zin, tijd en vaardigheden worden taken verdeeld, zoals:
• Ouders warm onthalen
• Open houden van de babytheek
• Advies geven over babyspullen
• Een praatje maken over het wel en wee met een
nieuwe baby in huis
• De online catalogus up-to-date houden
• Reserveringen maken en lidmaatschappen aanmaken
• Gedoneerde of aangekochte spullen sorteren
Kortom, als vrijwilliger draag jij zorg voor de werking van
de Babytheek en maak je zo het leven van jonge gezinnen
wat makkelijker. Wil je graag een steentje bijdragen aan dit
duurzaam en sociaal project voor jonge gezinnen? Neem
dan contact op met het Huis van het Kind Hemiksem.
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK
BIBLIOTHEEKWEEK
GRATIS ONTLENEN
Vanaf 25 september kan naar jaarlijkse traditie elke
lener de hele week gratis dvd’s, cd-roms, Wii(U)- en
Switch-games ontlenen.
25 september 2021 t.e.m. 2 oktober 2021
Tijdens de openingsuren

VERWENDAG IN DE BIBLIOTHEKEN
Op zaterdag 2 oktober is er een verwendag in bib
Hemiksem en bib Niel. In Niel wachten de medewerkers je op met een degustatie van hapjes en een
drankje. Nadien kan je je handen laten verwennen
door een nagelstyliste. In Hemiksem kan je ook een
hapje en een drankje krijgen. Daarnaast zal er gelegenheid zijn om kennis te maken en info te krijgen
over de makerspace in oprichting, “de Fabdij”.

OVERSCHAKELING NAAR EEN
NIEUW BIBLIOTHEEKSYSTEEM
VOOR HEEL VLAANDEREN
In oktober schakelen de bibliotheken uit de provincie
Antwerpen over naar het eengemaakte Vlaamse bibliotheeksysteem (EBS). Dat biedt op termijn technisch meer
mogelijkheden. Aandacht: Om de wijzigingen mogelijk
te maken is er vanaf 6 oktober een sluitingsperiode en
uitleenstop. Alle materialen en uitleengegevens worden
dan overgebracht van het ene systeem naar het andere.
Bib Hemiksem start terug op zaterdag 16 oktober, bib
Niel op maandag 18 oktober. We wijzen studenten erop
dat ze volgend schooljaar verplichte lectuur best tijdig
lenen!

VRIENDINNEN - THEATER
Maria en Florentine. We volgen beide vrouwen vanaf
hun jeugdjaren tot op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. Zoals iedereen
kennen ze vreugde en verdriet, succes en tegenslagen,
ruzies en verzoeningen… lachen en huilen. Een humoristische en ontroerende topper met Marleen Merckx en
Annemarie Picard.
Donderdag 7 oktober 2021 om 20 uur
Vrijdag 8 oktober 2021 om 14 uur
Depot Deluxe, Hemiksem
€ 10 / € 8 (-26 jaar)

ISH AIT HAMOU, HET MOOIS DAT WE DELEN
LEZING

‘Het moois dat we delen’ is de vierde
roman van successchrijver en choreograaf Ish Ait Hamou. In deze leesclub
gaat hij samen met het publiek dieper
in op het aangrijpende verhaal van de
hoofdpersonages Soumia en Luc. Wil
je graag met Ish in gesprek gaan over
dit boek? Breng dan zeker je vragen
mee. Je kan uiteraard ook gewoon het
gesprek volgen, dat staat je vrij. Je zal
er zeker iets van opsteken.
Zaterdag 9 oktober 2021 om 20 uur
Depot Deluxe, Hemiksem
€ 10 / € 8 (-26 jaar)
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DE VOS IN HET BOS
THEATERWANDELING

Theater beleven met het hele gezin in
het bos? Het kan! DE VOS… IN HET BOS!
is een theater-wandeling voor het hele
gezin vanaf 4 jaar. De verhalen zijn gebaseerd op bekende en minder bekende
fabels. Volg de wegwijzers in Walenhoek
om de zes fragmenten van het theaterverhaal te bekijken. Je kan de fragmenten bekijken door de QR-code te scannen met je smartphone.
Zaterdag 18 oktober 2021 t..e.m.
31 oktober 2021
Walenhoek Niel
Gratis toegankelijk

JULES DE RANTER TENTOONSTELLING
Aan de in 2019 veel te vroeg gestorven kunstenaar Jules
De Ranter wijdt IVEBICA samen met de gemeenten Boom
en Niel en de Kunstacademie Niel (KAN) vzw een driedelige hommagetentoonstelling.
De Ranter heeft in zijn ca 40-jarige carrière als kunstenaar een mooi artistiek parcours afgelegd. Na zijn studies
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in
Gent kiest hij resoluut de weg van de schilderkunst. Zijn
oeuvre bestaat uit zowel heel gestueel geschilderde doeken, uit transparante, kleurrijke aquarellen op papier alsook uit installaties. In veel van De Ranters werken speelt
de menselijke figuur een belangrijke rol.
Jules De Ranter was in 1992 medeoprichter van de
Kunstacademie Niel (KAN) vzw en hij was er tot 2007 directeur en tevens ook leraar.
Elk onderdeel van deze tentoonstelling is gratis
toegankelijk.

ALGEMEEN OVERZICHT ARTISTIEK WERK

Gemeentehuis Boom, lombaertszaal
9 en 10 oktober 2021 van 14 tot 17 uur
11 oktober 2021 van 9 tot 16 uur
17, 24 en 31 oktober 2021 van 14 tot 17 uur

SELECTIE VAN AANTAL GROTE WERKEN
Fabriekshal Peeters en Van Mechelen
9 oktober 2021 tot en met 7 november 2021
Op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Of maak een afspraak via 03 888 25 54

DE AQUARELLIST IN JULES EN JULES DE RANTER ALS OPRICHTER, DIRECTEUR ÉN LEERKRACHT VAN DE KUNSTACADEMIE NIEL (KAN)
Kunstacademie Niel (KAN): Landbouwstraat 2, Niel
6 en 7 november 2021 van 14 tot 17 uur
8 november 2021 van 10 tot 16 uur

HALLOWEEN IN DE BIB
JOUW FOTO IN DE GRIEZELHOEK VAN
BIB HEMIKSEM

Op woensdag 27 oktober tussen 13 tot 17 uur krijgen
kinderen die verkleed naar de bib komen een kleine
traktatie. In de griezelhoek kunnen zij een foto laten nemen met de Chromavid app op een Halloweenstemmige
greenscreen achtergrond. Ouders die hun e-mailadres
doorgeven krijgen de foto direct doorgestuurd.

GRIEZELEN IN BIB NIEL

Ben je tussen 4 en 12 jaar? Kom dan sidderen en beven
in een tot griezelpaleis omgetoverde bib op woensdag
27 oktober van 18 tot 19 uur. Vind de antwoorden in
onze zoekdoos en schrijf je toverspreuk in ons toverboek. Ben je verkleed? Dan krijg je naast een kleine
traktatie ook je foto mee naar huis.

BELEEF NOG MEER...
DE NOUVEAU – Concert
Za 2 oktober 2021 om 15 uur en om 20 uur
VERHALENPARADE RUPELBIB Voorleessessies Hemiksem
Wo 17/11, 01/12, 15/12/2021 en 12/01, 26/01, 09/02, 23/02,
23/03, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06/2022
JOHAN BRAECKMAN OVER KRITISCH DENKEN - Lezing
Di 12 oktober 2021 om 20 uur
BEGINTERNET - Rupelbibcursus
Do 21/10, 28/10, 04/11, 18/11, 25/11, 02/12, 9/12, 16/12 en
23/12/2021 - Van 9.30 tot 12 uur
APPBANKIEREN VOOR TABLET OF SMARTPHONE (ANDROID)
Rupelbibcursus Di 9 november 2021 van 9.30 tot 12 uur
LERARENCONCERT ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
I.S.M. 11.11.11 - Concert
Wo 10 november 2021 om 19 uur

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be
- Bibliotheek

vestigingen
Hemiksem en Niel

- Cultuurdienst
Schelle

IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
@ivebica_cultuur
Bij IVEBICA kan je ook terecht
met je Opstap-Pas, bekijk je
voordelen op onze website of
vraag er naar in de bib.

B-FIVE: THE SOULE OF HEAVEN - Concert
Za 13 november 2021 om 20 uur
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Wil je ook brandweervrijwilliger worden?
Om het team te versterken is Brandweerzone Rivierenland op zoek naar heel wat nieuwe brandweervrijwilligers.
Heb je altijd al interesse gehad in de brandweer en wil je graag je steentje bijdragen? Dan ben jij misschien wel
de persoon die ze zoeken!
De job van een brandweerman of –
vrouw is heel uiteenlopend. Dat zegt
ook sergeant Steven De Bondt.
Steven is 40 jaar en sinds 2007 actief
bij Brandweerzone Rivierenland als
vrijwilliger en sedert 2020 sergeant.
Hij is niet alleen brandweervrijwilliger, maar rijdt ook regelmatig mee
als vrijwillig ambulancier. Hij woont
in Puurs-Sint-Amands, op enkele minuten van de kazerne Sint-Amands.
Zijn nieuw samengesteld gezin staat
volledig achter zijn keuze om bij de
brandweer te gaan. “
“Achter elke stoere brandweerman of
-vrouw staat een steunende partner.
Ook na een zware interventie is de
steun van je partner onmisbaar.” Bij
de collega’s kan Steven ook steeds
terecht na een zware dag. “Dat is het
fijne aan de brandweer. We zijn een
heel hecht team. Het klinkt cliché,
maar we zijn wel echt familie.”
Er worden geen doekjes om gewikkeld, brandweerinterventies kunnen
heel zwaar zijn. “De interventie die
mij altijd zal bijblijven, is een bestuurder die inrijdt op een caravan.
De jonge kinderen zaten gekneld
in de wagen en dat was toch wel
schrikken. Ik heb zelf jonge kinderen
en dan denk je toch wel even, wat als
ik met mijn gezin in die auto zat?”
Gelukkig worden brandweervrijwilligers goed opgeleid. Blijvende opleidingen zijn belangrijk om interventies succesvol af te ronden. Niet
alleen kennis, maar ook teamwork
zijn de sleutels tot een goede interventie. “Ik vond de opleiding toen ik
12

begon al goed. Vandaag de dag is die
enkel verbeterd. Ik heb graag pas afgestudeerde brandweervrijwilligers
mee op interventie.”
Of hij nog tips heeft voor mensen die
brandweervrijwilliger willen worden? “Je moet een echte teamspeler
zijn. Een interventie is geen one man
show. Ik heb het al eerder gezegd, de
brandweer is een hele hechte familie, zowel op een interventie als achteraf. Dat houdt ons recht. We zijn er
voor elkaar en voor de burger.”

“De brandweer is
een hele hechte
familie, zowel op
een interventie
als achteraf.
We zijn er voor
elkaar en voor de
burger.”
Is er ook ‘girl power’ bij de brandweer? Zeker en vast zo is Wendy De
Bondt 46 jaar en al 22 jaar brandweervrijwilligster en ambulancier
voor Brandweerzone Rivierenland.
Ze woont op slechts enkele minuten
van de brandweerkazerne in Willebroek. Haar hobby’s? “Brandweer!”
lacht ze. “Voor zover je dat nog een
hobby kunt noemen, want er wordt
toch wel vrij veel van je verwacht.

Het is intussen al meer een bijberoep geworden.”
Als vrouw is ze duidelijk in de minderheid in de zone. Zelf merkt ze
geen verschil. Ze voelt zichzelf ‘one
of the guys’ zoals ze het zelf omschrijft. Vooroordelen over vrouwelijke brandweervrijwilligers zijn er
zeker. “Soms vragen mensen zich
af wat zo’n ‘poppemieke’ tussen die
kerels staat te doen. Als ik zo’n blik
van omstaanders opmerk, durf ik wel
eens te kijken en te knipogen. Kijk
maar eens wat dat ‘poppemieke’ allemaal kan!”
Ze zette op haar 24 de stap naar vrijwilliger, een keuze waar ze na meer
dan 20 jaar nog geen spijt van heeft.
Mensen helpen, daar draait het om
voor haar. De dankbaarheid die mensen hebben na een interventie is ook
altijd een fijn klopje op de schouder.
“Het is een verslaving. Omdat je
weet dat je in veel gevallen het verschil kan uitmaken, omdat je weet
dat je mensen hun pijn kan verzachten door de dingen die je doet op
interventie. Of omdat je ervoor kunt
zorgen dat ze zo min mogelijk schade hebben. Het draait eigenlijk allemaal om mensen helpen. Daar word
je zo sterk tot aangetrokken, dat je er
gewoon niet mee kan stoppen.”
Wil je ook brandweervrijwilliger worden?
Neem snel een kijkje op
brandweerzonerivierenland.be

TERUGBLIK
DE HEERLIJKHEID HEMIKSEM

Tijdens het weekend van 27 augustus 2021 t.e.m. 29 augustus
2021 opende we feestelijk de vernieuwde binnenkoer van de
Sint-Bernardusabdij. Het was een nat maar ook fijn weekend vol
met muziek en comedy!

PLANTJESVERKOOP KOM OP TEGEN KANKER
De vrijwilligers van de gezondheidsraad hebben zich opnieuw
belangeloos ingezet om Azeala’s te verkopen. Bij verkooppunten op de markt en aan Aldi en Okay kreeg de bevolking de
kans een of meerdere plantjes te kopen.De verkoop via de
kleuter- en basisscholen was dit jaar een groot succes. Meer
dan 500 plantjes werden via de scholen besteld. De gezondheidsraad wil zeker nog eens iedereen bedanken die op deze
manier de strijd tegen kanker steunt.

START & RUN

Een enthousiaste groep is de uitdaging aangegaan om in tien
weken vijf kilometer te leren lopen. De sportievelingen zijn op
negen augustus gemotiveerd gestart onder de deskundige begeleiding van Jenne en Sofie. Alvast proficiat aan iedereen met het
behaalde resultaat. Volgende uitdaging? Blijven lopen, succes!.

ZOMERACTIE MIDDENSTAND HEMIKSEM

Deze zomer kon je bij 38 Hemiksemse handelaars een tombolalotje krijgen. Tot 30 september kon je dit lotje binnenbrengen bij de deelnemende handelaars. In oktober volgt de
trekking van deze unieke zomeractie. We weten dan wie de
hoofdprijs, een auto mee naar huis mag nemen.
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EVENEMENTEN VERENIGINGEN
2 oktober (17 tot 20 uur) tot 3 oktober (12 tot 19 uur)
MOSSELFESTIJN HARMONIE HEMIKSEM

Bij de Verenigde Vrienden in Het Welzijn op de Gemeenteplaats zijn de mosselen het lekkerst!
Inschrijven is niet nodig. Kom je met een groot gezelschap?
Mail naar eetfestijn@harmoniehemiksem.be

3 oktober (10 tot 17 uur)
14de THUISTWEEDEHANDSVERKOOP

Meer dan 200 inwoners bieden weer hun spullen aan. Op de
Gemeenteplaats staan er foodtrucks. Iedereen welkom.

5 oktober (vertrek om 13 uur)
WANDELING FEMMA

Femma gaat in Schelle wandelen, samenkomst aan hun lokaal in de Heiligstraat 6. Info: 0477 82 16 76

9 en 10 oktober (12 tot 22 uur)
JUMP & FOOD

Foodtruckfestival met een springkastelendorp voor de kleinste.
Abdijpark te Hemiksem

12 oktober (vertrek om 13 uur)
FIETSTOCHT FEMMA

Femma fietst naar Beveren, samenkomst aan Callebeek-Veer.
Info: 0477 82 16 76

19 oktober (19 uur)
NAAILESSEN FEMMA

Wil iets naaien voor jezelf of je kinderen? Kom naar de naailessen in Heiligstraat 6.
Info: 0476 67 63 76 of ingridvankeilegom@hotmail.com

23 en zondag 24 oktober (10 tot 18 uur)
57STE VOGELSHOW DE KANARIE HEMIKSEM

De ornithologische vereniging De Kanarie organiseert haar
jaarlijkse show van zang-, kleur- en siervogels in Depot Deluxe.
U kan kennismaken met een boeiende hobby en genieten van
lekkere snacks. Zondag tussen 10u en 13u is er een vogelverkoop. De toegang is zoals steeds gratis.

23 oktober (19.30 uur)
WIK-KWIS

Turnkring Willen Is Kunnen organiseert haar 10e Algemene
kwis in de turnzaal. Ploegen van max. 6 personen. Inschrijvingsprijs : 20 euro/ploeg. Inschrijven: wiksally@gmail.com
of schuerwegen@gmail.com vóór 20/10/2021.

27 oktober (19 uur)
CREA-AVOND FEMMA

Ze gaan glazen potjes of flesjes bekleden met touw, jute, lint ...
Info: Kim 0491 59 58 15 of kim aerts@live.be

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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VERENIGING IN DE KIJKER

BECO

De naam BECO komt van Bekaert-Cockerill. Dat
was een fabriek in Hemiksem waar meer dan vijftig jaar staaldraad werd gemaakt. De badmintonclub was een onderdeel van de personeelsclub
van Bekaert-Cockerill, en is blijven bestaan nadat
de fabriek de deuren sloot in 2008.
In de club wordt er recreatief aan badminton gedaan. Voorkennis of ervaring is niet nodig om bij
BECO te komen spelen. Op vijf velden worden er
onderling wedstrijden dubbelspel gespeeld. Een
vaste dubbelpartner is niet nodig, want elke wedstrijd wordt er gewisseld van partner en van tegenstanders. Dat maakt de wedstijden gevarieerd,
en zorgt er voor dat je iedereen van de club leert
kennen. Vermits er geen training gegeven leer je
al doende. Elke wedstrijd wordt op een ander niveau gespeeld en daar leer je veel uit.
De club bestaat uit een kleine veertig leden. Niet
iedereen komt wekelijks spelen, gemiddeld zijn ze
met zo’n een 25 spelers per keer. Het niveau en de
ervaring van hun spelers is zeer uiteenlopend. Er
zijn leden die al jaren ervaring hebben en meedoen aan toernooien, maar ze hebben ook leden
die puur voor het plezier komen spelen met zo
goed als geen ervaring. De minimumleeftijd om
lid te worden is 16 jaar.
BECO speelt elke maandagavond tussen 20.30
uur en 22.30 uur in de sporthal van Hemiksem.
Ze spelen van september t.e.m. mei en we het
lidgeld voor een seizoen bedraagt slechts €40. Je
moet zelf voor je eigen materiaal zorgen.
Heb je interesse gekregen?
Mail dan naar beco.hemiksem@hotmail.com.
Je mag natuurlijk altijd een kijkje komen
nemen op maandagavond in de sporthal.

Duurzame Helden van
Hemiksem - fietsotheek
Kinderen groeien snel en een kinderfiets is al snel te
klein. Een kind heeft zo’n 4 à 5 fietsen nodig, van loopfietsje tot volwassenenfiets. Daarom opende in februari
de fietsotheek van Hemiksem zijn deuren.
Met succes, want al 50 kinderen kwamen hun eerste fiets
en bijhorend fietsabonnement ophalen. Het principe is
laagdrempelig: je betaalt een kleine jaarlijkse bijdrage en
je krijgt in ruil daarvoor altijd een fiets op maat van je
kind. Is de fiets die je uitleende te klein geworden, dan ruil
je de fiets voor een groter exemplaar.
De aankoop van een fiets neemt al snel een grote hap uit
het gezinsbudget. Door de kostprijs van een abonnement
bij de fietsotheek laag te houden( €20/jaar), willen we
elke kind de mogelijkheid te geven om over een passende
fiets te beschikken. Daarnaast zijn er ook voordelen voor
het milieu doordat de fietsen meermaals worden ingezet.
De vrijwilligers van de fietsotheek zorgen voor het onderhoud en voeren waar nodig kleine
herstellingen uit.

AFVALOPHALING
OKTOBER
Restafval, GFT en PMD worden van oktober tot en
met april tweewekelijks opgehaald op maandag.

Restafval en GFT en PMD
maandag 4 oktober
maandag 18 oktober

Papier & karton
Vrijdag 15 oktober

Mobiel recyclagepark

Woensdag 6 oktober van 9u. tot 12u. op de markt aan de
Gemeenteplaats

KGA

Zaterdag 2 oktober 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 23 oktober
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

FIETSEN GEZOCHT!
Heb je nog een kinderfiets die de fietsotheek gratis of voor een klein prijsje mag overnemen. Geef
dan zeker een seintje.
Interesse? Mail naar fietsotheek@gmail.com of bel
0468 04 09 89. De fietsotheek werkt enkel op afspraak.

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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Comedy Night

Bert Gabriëls: try-out eindejaarsconference 2021
Vorig jaar gooide corona nog roet in het eten, maar dit jaar krijgen we weer een veelzijdige komiek bezoek op onze
Comedy Night. Bert Gabriëls mag het lijstje van straffe namen dat op ons podium heeft gestaan vervoegen. We kregen
immers al Michael Van Peel, Jens Dendoncker, Bart Cannaerts, Kamal Kharmach, Henk Rijckaert, Jeron Dewulf, Nigel
Williams, Bas Birker en Thomas Smith over de vloer.

Bert Gabriëls: try-out eindejaarsconference 2021
Na het succes van de #Eindejaars 2019, gaat Bert Gabriëls verder op het elan met een nieuwe #Eindejaars. Maar
deze keer nog slimmer, grappiger en scherper dan de
vorige. Het zal een bijzondere conférence worden zoals
je er nog nooit één hebt gezien, want het was een jaar
zoals we er nog nooit één hebben meegemaakt. Het zal
een show zijn over ons. Over wat we hebben bijgeleerd.
En over hoe we daar weer samen nog een keer goed mee
kunnen lachen.
Bert Gabriëls is een van de hardst werkende en meest
ervaren comedians van Vlaanderen. Hij maakte al tien
theatershows waarmee hij door heel Vlaanderen en Nederland toerde. Hij werd bekend dankzij tv-programma’s
als Comedy Casino, Scheire en de Schepping, Absurdistan, Advocaat van de duivel en natuurlijk Zonde van de
Zendtijd.
“Gabriëls is een van de meest veelzijdige Vlaamse komieken.” − De Morgen

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 - 19u30
Depot Deluxe
Nijverheidsstraat 27
2620 Hemiksem
TICKETS

“Bert Gabriëls scheert hoge toppen met zijn conférence” −
De Morgen, 4 sterren

Tickets kosten slechts € 6. Wees er op tijd bij
want − ook naar jaarlijkse traditie − vliegen de
tickets de deur uit en zijn de plaatsen beperkt.

“Een mooi evenwicht tussen bevrijdende humor en verhulde
maatschappijkritiek” − De Standaard, 4 sterren

Bestel je tickets per mail of telefonisch via de
vrijetijdsdienst: sim@hemiksem.be

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.
Site Bekaert toen nog Sambre Escaut

Verzameling WDB
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