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Binnenkijken bij brandweerpost Hemiksem
Bijzondere 11
novemberplechtigheid

Blijde intrede van de
Sint

Werken wandel- en
fietsbrug opgestart

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Maandag 1 november (Allerheiligen)
Dinsdag 2 november (Allerzielen)
Donderdag 11 november (Wapenstilstand)
Vrijdag 12 november
Gemeentemagazijn
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Donderdag 11 november
Vrijdag 12 november
Donderdag 18 november
BKO ‘t Merelhofke
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Donderdag 11 november
Vrijdag 12 november
Bibliotheek
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november

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

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

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

Recyclagepark
Maandag 1 november
Donderdag 11 november

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Volg ons!

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.facebook.com/GemeenteHemiksem
www.instagram.com/hallohemiksem
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via
www.hemiksem.be
Colofon
Dit is een publicatie van het lokaal bestuur Hemiksem.
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be
V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1,
2620 Hemiksem
Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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CONTACT

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:

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,

IN DIT NUMMER

De herfst is in het land en we draaiden de klok net weer een uur
terug. Nog even en de winter staat alweer voor de deur.
Naar traditie herdenken we met Allerheiligen en Allerzielen op
1 en 2 november onze overleden dierbaren. Er staat dit jaar terug een 11 novemberplechtigheid gepland. Aan het monument
op de Gemeenteplaats en op de gemeentelijke begraafplaats
worden die dag de slachtoffers van de beide wereldoorlogen
herdacht. Ieder jaar opnieuw worden tijdens de plechtigheden
de woorden ‘nooit meer oorlog’ uitgesproken en roepen we op
tot vrede en verdraagzaamheid.
Helaas kregen we in onze gemeente recent te maken met dramatische en onomkeerbare feiten na een extreme daad van zinloos geweld. Op 28 september kwam een 17-jarige inwoner om
het leven in de omgeving van de Statieplaats. Dit voorval heeft
ons allen diep geraakt en moet ons nog meer aanzetten om alle
vormen van bedreigingen en fysiek geweld te voorkomen.
In deze Hallo Hemiksem zetten we de brandweerpost Hemiksem in de kijker. Je leest alles over de recente veranderingen
binnen het wagenpark en komt meer te weten over het reilen
en zeilen binnen ons lokaal brandweerkorps.
Begin oktober kregen we een stukje van onze vrijheid terug met
het wegvallen van de mondmaskerplicht in winkels, horeca en
scholen. Stilaan nemen we ons “oude” leven weer op.
We zijn dan ook blij dat we de Sint dit jaar opnieuw mogen verwelkomen. Sinterklaas meert op 20 november met de veerboot
aan bij Callebeekveer. Er staan dat weekend nog meer feestelijkheden gepland, want één dag eerder huldigt Hemiksem judoka
Matthias Casse. Liefhebbers van comedy kunnen op zondag 21
november het weekend afsluiten met de Comedynight.
Veel leesplezier!
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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Conformiteitsattest
De Sint komt naar Hemiksem
Oxfam Wereldwinkel
Brandweer Hemiksem
IVEBICA
11 november
Hellvoc
Asbest
Wandel- en fietsbrug

#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: Bart Van Lommel
locatie: De Bosschen
#Strapdag
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PRIKBORD
Vaccinatiecampagne: booster prik
Eerstelijnszone Rupelaar blijft inzetten op een zo goed mogelijke
bescherming tegen het coronavirus. Wie ouder is dan 65 wordt
begin november uitgenodigd voor een booster prik in het vaccinatiecentrum in Niel. Eerder werden risicopatiënten, 85-plussers en
bewoners van woonzorgcentra uitgenodigd voor een derde prik.

www.vaccinatiecentrumrupelaar.be

Noodplanning Waterkant
zoekt vrijwilligers
Voor regio Waterkant (gemeenten Aartselaar, Bonheiden,
Boom, Duffel, Hemiksem, Niel, Putte, Rumst, Schelle en
Sint-Katelijne-Waver), zoekt noodplanning Waterkant
vrijwilligers om de telefooncentrale en/of opvangcentrum te bemannen bij incidenten.

Steenbakkerstunnels
herontdekt
verkozen tot wandeling
van het jaar
De wandeling ‘Steenbakkerstunnels herontdekt’
in Boom, Niel en Rumst werd door wandelaars
verkozen tot wandeling van het jaar, een wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen.
Deze boeiende wandeling zet industrieel erfgoed in de kijker maar ook natuur, graffitikunst,
magische trollen en karaktervolle horeca komen
aan bod.
Meer details, trajectinfo en gedetailleerde brochure op vind je op www.toerismerupelstreek.be.

Word Atmosfeermaker

Vind je het niet erg om ‘s nachts uit je bed gebeld te
worden? Wil je graag anderen helpen en ben je stressbestendig, diplomatisch en discreet? Bij een incident kan er
een noodnummer geopend worden, waar bezorgde burgers terecht kunnen voor meer informatie. Hiervoor zoekt
Noodplanning Waterkant vrijwilligers die deze telefoons
willen beantwoorden.
Daarnaast kan er ook opvang in scholen of andere gebouwen georganiseerd worden, indien getroffenen niet meteen naar huis kunnen bij een incident. Ook hier zoeken ze
vrijwilligers, die deze personen willen opvangen, noteren
wie aanwezig is en voorzien van koffie en dergelijke.

Noodplanning Waterkant
0472 88 04 31
rampenambtenaar@boom.be

Beau Van Reeth
verkozen tot Miss Talent
Beau Van Reeth uit Hemiksem
werd op zondag 26 september gekroond tot Miss Talent tijdens de
verkiezing van Miss Antwerpen.
Hierdoor mag ze mee naar de preselectie voor Miss België 2022. Wij
wensen Beau alvast veel succes!
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Wil jij graag mee de handen uit de mouwen steken voor een klimaatvriendelijker
Hemiksem? Geef je dan op voor Atmosfeermakers!
Het startevent en de eerste denkavond hebben we al achter de rug, maar in november
staan er nog een aantal denkavonden gepland. Onder begeleiding van Avansa regio
Antwerpen werk je samen met andere inwoners van Hemiksem acties uit voor een
beter klimaat. Geef je gegevens door via
het contactformulier op en we houden je
verder op de hoogte.
Want het klimaat heeft een impact op iedereen en iedereen heeft een impact op
de klimaatverandering. Met concrete acties
willen we daar samen iets aan doen!
www.atmosfeermakers.be/gemeente/
hemiksem/

PRIKBORD
Conformiteitsattesten voor verhuurders
met de oudste woningen. Bij elke nieuwe
verhuring, zal de eigenaar een uitnodiging
ontvangen om een conformiteitsattest aan
te vragen.

Een conformiteitsattest aanvragen

De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van
groot belang. Daarom willen we de verhuurders stimuleren een
conformiteitsattest aan te vragen.
Is je woning ouder dan 20 jaar? Dan is een conformiteitsattest
verplicht. Voor woningen die niet ouder zijn dan 20 jaar is geen
conformiteitsattest verplicht volgens de nieuwe verordening. Het
conformiteitsattest is een garantie, dat de huurwoning op het
moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen
inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Daarnaast vermeldt het attest ook de woningbezetting. Hiermee wordt het aantal personen aangegeven dat maximaal in de woning mag wonen.
De gemeente heeft een “verordening conformiteitsattesten” ingevoerd. Deze is al enkele jaren in werking. Met de verordening wil
de gemeente (gefaseerd) alle huurwoningen screenen, beginnend

Het conformiteitsattest kan door de verhuurder online of bij het gemeentelijk
woonloket aangevraagd worden. Na de
aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse
door een woningcontroleur van IGEAN. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de
woning voldoet aan minimale normen van
de Vlaamse Codex Wonen. De woningcontroleur bekijkt zowel de binnenkant als de
buitenkant van de woning. Daarnaast wordt
de aanwezigheid van rookmelders op elke
verdieping gecheckt. Zijn deze er niet, dan
wordt er geen conformiteitsattest afgeleverd. Als de woning aan één van de punten
niet voldoet, worden er gebreken aangeduid op het technisch verslag. Heeft de woning minder dan 7 gebreken in categorie 1,
dan kan het conformiteitsattest afgeleverd
worden door de burgemeester.

INFOAVOND
Wil je hierover meer weten? Of heb
je vragen? Schrijf je in voor de gratis webinar op dinsdag 7 december
2021 om 19.30 uur. Inschrijven kan
via www.igean.be/form/infoavondverordeningCA

ALS JE TE SNEL RIJDT, ZIE JE MINDER
Onvoorziene wegenwerken, een koerier die een
pakje moet leveren, een hond die net een kat
ziet, een beginnende skater, een uitwijkende
vuilniswagen of een bal waar zeker en vast nog
een kind achteraan komt. De openbare weg ziet
er elke dag, nee, zelfs elke seconde anders uit.
Maar wie zich aan de snelheidslimiet houdt,
heeft alles gezien.

www.beloofd.be

V.U.: Jan Peumans, Stationsstraat 110,

De snelheidslimiet is gebaseerd op potentiële gevaren, mogelijke hindernissen en de kans op een
ongeval. Wie zich aan de limiet houdt, heeft genoeg tijd om alles te zien én heeft nog de kans
om tijdig en veilig te reageren in onvoorziene omstandigheden. Daarom is de snelheidslimiet ook
de veiligheidslimiet. Beloof jij ook om je aan de
toegelaten snelheid te houden?

ALS JE TE
SNEL RIJDT,
ZIE JE MINDER
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zaterdag 20 november

FEESTELIJKE INTOCHT VAN DE SINT
Vorig jaar geraakte hij door de coronacrisis niet in Hemiksem, maar op zaterdag 20 november zal Sinterklaas onze
gemeente opnieuw bezoeken.
Om 13 uur meert de goedheiligman met zijn trouwe helpers aan bij Callebeekveer. Jeuk Meespeeltheater warmt de
kinderen muzikaal op. Daarna zal de Sint met zijn gevolg
per koets door Hemiksem trekken.

Route
Omdat Sinterklaas vorig jaar geen enkele inwoner van Hemiksem kon ontmoeten, wil hij nu graag heel veel kinderen zien.
De optocht zal dan ook voor één keer extra groot zijn:
hij vertrekt aan de Scheldeboord en vervolgt zijn weg
door de Callebeekstraat, Antwerpse Steenweg, Lindelei,
Gemeenteplaats, UNO-laan, Bouwerijstraat, Abdijstraat
en Nijverheidsstraat. Uiteindelijk houdt de stoet om 15
uur halt bij Depot Deluxe. Zoals steeds hopen we jullie
langs het parcours te mogen verwelkomen. Wie weet valt
er wel iets lekkers uit de lucht!
In Depot Deluxe kunnen kinderen om de beurt bij de Sint
op bezoek. Daarnaast is er tijd om te genieten van de uitgebreide randanimatie. Zo kan je je eigen totebag versieren, je
laten schminken of naar een verhaal gaan luisteren bij de
voorleesstand. Het wordt weer een fantastisch feest voor
iedereen!

Danskamp kerstvakantie
Genoeg aan tafel gezeten op al die feestdagen? Leef
je in de tweede week van de kerstvakantie uit tijdens
ons danskamp! Ben je al een ervaren danser of vind je
het gewoon leuk om de beentjes eens los te schudden?
Iedereen is welkom. Onze ervaren dansers en danseressen ontvangen je met open armen.

Maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 januari 2022
Leeftijd: 6 -12 jaar
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidstraat 27, Hemiksem
Uren: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 9 uur en 16 tot 17 uur
Prijs: € 50
Meebrengen: lunch, koekje en fruit,
drinkbus met water.
Inschrijven via www.hemiksem.be

Ben je middenstander en wens je de intocht van Sinterklaas te sponsoren? Stuur dan een e-mail naar vrijetijd@hemiksem.be of bel 03 288 26 92.

Kampioenviering
Matthias Casse
Normaal zouden we op vrijdag 19 november onze lokale sportkampioenen van het voorbije seizoen in de
bloemetjes zetten. Helaas leidde de heropflakkering
van het coronavirus tot een nieuwe stillegging van de
verschillende competities en moesten ook onze kampioenen in spe thuisblijven.
Er was één uitzondering: onze ereburger en befaamde judoka Matthias Casse behaalde een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokyo.
Graag willen we hem op vrijdag 19 november met
een gala-avond in de bloemetjes zetten, samen met
jou. Meer info volgt nog via de andere informatiekanalen van de gemeente. Prik de datum alvast in je
agenda.

*

* Houders van de Opstap-Pas krijgen 50% korting (€3 per persoon)
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Duurzame Helden van Hemiksem

OXFAM WERELDWINKEL

BIB-TIPS VAN DE
MAAND
SCI-GIRL* SLAAT TOE:
(*spreek uit als: saai-girl)		
Tjibbe Veldkamp (auteur), Kees De Boer
(illustrator)
Tweede humoristische boek over Nik,
die zichzelf een grappige held vindt.
Met afwisselend kleurige tekeningen,
striptekeningen en tekst. Voor 6 – 8 jaar.
Strip: DE LIEFDES VAN CASSIOPEIA
Giovanni Di Gregorio (scenarist),
Alessandro Barbucci (illustrator)

Oxfam-Wereldwinkel is de pionier in de fairtradebeweging.
Al 50 jaar werken ze aan de oorspronkelijke doelstelling
van fair trade: het leven verbeteren van de mensen die ons
voedsel produceren. De producenten staan daarbij centraal,
niet alleen hun producten.
In de wereldwinkel vind je het breedste assortiment aan
fairtrade-en solidariteitsproducten van België. Je vindt er
koffie, chocolade, wijn, fruitsappen, thee, honing, rietsuiker,
quinoa, rijst, cacao, koekjes, chips … van het huismerk. Daarnaast heb je er enorme keuze aan artisanale producten uit
eerlijke handel. Kies je voor Oxfam-producten, dan draag je
bij aan een eerlijk en leefbaar inkomen voor de producenten
van Congo over Peru, Brazilië tot in België én hun families.
Hoewel de focus op het Zuiden ligt, staan er in de Oxfam-Wereldwinkels ook producten van bij ons. Omdat de
handel dichterbij ook niet altijd zo fair verloopt, werd de
filosofie verruimt naar eerlijke Noord- & Zuidhandel. Overal ter wereld leggen grote bedrijven een te zware druk op
kleinschalige producenten.
Oxfam zet de deuren van de wereldwinkel wijd open voor
iedereen die eerlijke handel omarmt. Wandel eens binnen
en geef je ogen de kost, praat met de vrijwilliger achter de
toonbank of proef van één van de producten. Onze winkel is
gelegen in de Lindelei 202. Je kan er terecht op woensdag
van 9.30 tot 12 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.
Misschien heb je wel zin om aan te sluiten bij de
vrijwilligersgroep? Laat het ons weten via
hemiksem@oww.be of 0494 62 65 17.
Meer info: oxfamwereldwinkels.be

Zoals elke zomer brengen de zusjes
Duizendblad de vakantie door bij hun
grootmoeder. Cassiopeia heeft liefdesverdriet: haar liefje is in de stad
gebleven. Dan maakt ze kennis met
een andere aanbidder: de knappe
Olivier, die vertelt dat een geheimzinnig
spook ’s nachts de klokken luidt in de oude kerk.
HELDINNEN: VROUWEN DIE SPORTGESCHIEDENIS SCHREVEN
Luca Caioli (auteur), Elvira Giménez
(auteur), Marta De la Rocha Fernández-Jardón (illustrator)
Een boek over topatletes en vrouwen
die grenzen verlegden en taboes in
de sportwereld doorbraken.
FACTCHECK. IS HET ECHT DUURZAAM?
Georgina Wilson-Powell (auteur), Ana Karen Abitia
Hill (illustrator)
Als we ons goede keuzes proberen te
maken voor het klimaat, komen we
met heel wat fake news in aanraking. Dit boek gaat op zoek naar de
groenste oplossing, of als die er
niet is, naar een verklaring waarom
die er (nog) niet is.
DVD: BLACKBIRD
Roger Michell (regisseur), Susan Sarandon
(acteur), Kate Winslet (acteur)
Lily heeft ALS en wil binnen enkele
dagen zelf een einde aan haar leven
maken. Ze roept haar naasten bij
elkaar om afscheid te nemen: haar
man, twee volwassen dochters, twee
schoonzoons, een kleinzoon en
een vriendin. Tijdens dit weekend
komen veel emoties boven.
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DE BRANDWEER, ZE GAAN VOOR
ONS DOOR HET VUUR!
Tientallen mannen en vrouwen van het vrijwillige brandweerkorps in Hemiksem
zetten zich elke dag in voor onze veiligheid. Dirk Mees, kapitein postoverste, is dit
jaar 34 jaar in dienst.

Hoe ben je bij de brandweer terechtgekomen?
“Omdat mijn vader ook brandweerman was, kwam ik al van kinds af aan
in de kazerne. Als ik thuis de sirene
hoorde loeien, want dat ging in die
tijd zo, haastte ik me met mijn fiets
naar de kazerne. Toen werd er nog
op een krijtbord geschreven waar
de noodsituatie zich voordeed. Als ik
wist waar het incident was, reed ik er
naartoe om te gaan kijken. Zo ben ik
er stilaan ingerold. Op 1 januari 1987
ben ik als brandweerman begonnen,
net 18 jaar. “
Hoe was het om als jonge knaap te
starten?
“Ik was heel gedreven. Als ze vroegen
wat ik later wilde worden zei ik steevast officier. Maar ik was het groentje
tussen alle ervaren rotten. Als ik er
vandaag op terugkijk was dat echt
een andere tijd, toen hadden we nog
geen moderne informatiesystemen
en was het materiaal verouderd. Daar
is de laatste jaren wel verandering in
gekomen. Maar toch ben ik blij deze
tijden te hebben meegemaakt, ik ben
er zeker van overtuigd dat die er voor
gezorgd hebben dat ik sta waar ik nu
sta en ben wie ik nu ben. “
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In 2004 was er een brandweerhervorming, wat was daar de aanleiding
toe?
“Na de gasramp in Gelligen in 2004
bleek dat de brandweer in België niet
meer aangepast was aan de noden
van de moderne hoogtechnologische
samenleving en voerde de regering
de Snelst Adequate hulp in. Elke Belg
had het recht om de snelste hulp te
krijgen. Hierdoor vielen de gemeentegrenzen weg. Vanaf toen konden
we ook uitrukken om hulp te bieden
in naburige gemeenten, maar ook
hulp ontvangen natuurlijk.”

“De nieuwste
aanwinst van post
Hemiksem is het
signalisatievoertuig
dat wordt ingezet
om de brandweermannen te
beveiligen bij
werken“

“In 2015 ontstonden de vernieuwde brandweerzones en vanaf toen
maakte brandweer Hemiksem volwaardig deel uit van brandweerzone
Rivierenland. De brandweerpost telt
vandaag 37 gemotiveerde brandweerlieden en een uiterst modern
materieel- en voertuigenpark. Zo
kunnen we snel en adequaat hulp
bieden. Binnen de zone kunnen wij
ook gespecialiseerde hulp garanderen door bijvoorbeeld het inzetten
van onze duikers en seinmannen of
verkenners gevaarlijke stoffen (meeploegen). “
Heeft de oprichting van de brandweerzone Rivierenland een grote
impact gehad?
“Voor 2015 beslisten we, in samenspraak met de burgemeester en de
schepenen, letterlijk alles, zoals de
begroting bijvoorbeeld. Zo waren wij,
mede dankzij de steun van de gemeente Hemiksem, een van de eerste
posten in de buurt die volledig gedigitaliseerd waren. Sinds de hervorming is er een managementteam dat
de zone aanstuurt. En dat maakt dat
ik soms wat moet schipperen. Want
natuurlijk wil ik vooral mijn mensen
tevreden en gemotiveerd houden. Na
een lange periode van onzekerheden

kunnen we nu stellen dat de brandweerpost Hemiksem een prominente
rol heeft binnen het netwerkmodel
van de brandweerzone Rivierenland.”
Hoe ziet het voertuigenpark er vandaag uit?
“De nieuwste aanwinst van post Hemiksem is het signalisatievoertuig
dat wordt ingezet om de brandweermannen te beveiligen bij werken
op openbare weg en/of autostrades.
Daarnaast kregen we er ook nog een
extra logistiek voertuig bij. Daartegenover staat wel dat we nu slechts
nog over één autopomp meer beschikken in plaats van twee. Verder
bestaat ons voertuigenpark ook nog
uit een ladderwagen, een personeelswagen en een commandowagen.”
Wat is een van de memorabelste momenten uit je brandweercarrière?
“Dat is al vele jaren geleden. Ik was
toen nog brandweerman. We werden
opgeroepen om een kelder leeg te
pompen bij een oudere dame. Toen
de klus geklaard was bood ze me
als bedanking een pak Prince-koeken aan. Ik zag dat ze het financieel
niet breed had, maar ze stond erop
dat ik het pak koeken aanvaardde.
De dankbaarheid van die vrouw, dat
zal ik nooit vergeten. Dat de koeken
vervallen waren, maakte het gebaar
alleen nog groter.”
Ik neem aan dat er ook moeilijke momenten waren?
“Zeker. We zijn drie collega’s verloren,
in 1993 (brand Wolf Oil red.) en 1997
(brand Beddencentrum red.), waaronder mijn eigen vader. Dan staat je
wereld stil.”

“Gelukkig heb ik altijd kunnen terugvallen op mijn hechte brandweerfamilie. De kameraadschap en het
samenhorigheidsgevoel, dat heb je
hier echt wel. We beleven samen intense momenten, soms verdrietig en
ontroerend. Op andere momenten
wordt er dan weer hard gelachen.
Dat schept een band.”
Nog even ter opfrissing. Wat doet de
brandweer allemaal?
“Het takenpakket is veel ruimer
dan louter brandbestrijding, al blijft
dit wel één van de kerntaken. De
brandweer wordt ingezet voor verschillende opdrachten zoals hulp
bij stormschade of wateroverlast,
wespenbestrijding, bevrijden van geknelden bij auto-ongevallen of mensen die vastzitten in een lift, signalisatie bij een ongeval, reinigen van
het wegdek, het redden van dieren
uit een hachelijke situatie, brandpreventie …”
Je bent uiteindelijk kapitein postoverste geworden. Hoe zie je je toekomst hier nog?
“In januari 2024 stop ik er mee. Dan
ben ik 55 jaar en ga ik meer tijd maken voor mezelf, mijn gezin en mijn
familie. Mijn doel is om een moderne,
goed functionerende brandweerpost
door te geven. Een post waar de
nodige stabiliteit is, na de veranderingen die gepaard gingen met het
beleidsplan 2.0. Verder hoop ik nog
enkele extra brandweermannen of
-vrouwen aan te trekken, zodat ik
met een gerust gemoed de brandweerpost kan doorgeven aan mijn
opvolger.”

Vrijwilligers
gezocht
Om de continuïteit van de
brandweerpost Hemiksem te
blijven garanderen zijn nieuwe
collega’s altijd welkom.
Meer info kan je vinden op de
website www.brandweer.be of
maak een afspraak via
info@brandweerhemiksem.be.

De geschiedenis in een
notendop
In 1902 werd de “maatschappij
van pompiers Hemixem-Schelle”
opgericht door Dhr. Georges Gilliot. Het brandweerkorps telde
een 50-tal leden, vooral werknemers van het toenmalige bedrijf
Gilliot.
De eerste standplaats was gelegen in een magazijn aan de
Sint-Bernardsesteenweg 111 en
eigendom van Dhr. Gilliot. Later
verhuisde de brandweer naar
de Korte Nieuwstraat (nu Schuttershofstraat) en daarna naar de
Abdijstraat. Vandaag vind je de
brandweerkazerne in, hoe toepasselijk kan het zijn, de Georges Gilliotstraat 50. Het gebouw
werd geïntegreerd in het gemeentemagazijn.
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK
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.

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
Elk onderdeel van deze tentoonstelling is gratis
toegankelijk.

LERARENCONCERT ACADEMIE VOOR MUZIEK,
WOORD EN DANS IN SAMENWERKING MET
11.11.11 - Concert

B-FIVE
THE SOULE* OF HEAVEN
Concert

De leerkrachten van de academie voor muziek, woord en dans verwennen jullie met een smaakvol concert en dit in samenwerking met de vrijwilligers van 11.11.11. Het concert is geïnspireerd door het verhaal “De
Reuzenperzik” van Roald Dahl. Jong en oud zal zeker in de wolken zijn na
dit concert!
Woensdag 10 november 2021 om 19 uur
Depot Deluxe, Hemiksem
€ 5 (+12 jaar), € 3 (-12 jaar), gratis (-6 jaar)

WEEK VAN DE SMAAK, DE SMAAK VAN GELUK
Proeverij
In de Week van de Smaak verwennen we onze bezoekers graag met
een proeverij in de bib. Vanaf 14
uur kan je iets degusteren. Ook dit
jaar besteden we extra aandacht
aan gezonde voeding en gewoontes. Kom zeker tijdig langs want
op is op! Voor de kinderen organiseren we een knutselactiviteit.
Zij kunnen tot 16.30 uur met ons
meedoen. De winnaar trakteren
we nog op een kleine verrassing.
Woensdag 24 november 2021
van 14 tot 17 uur
Intergem. bibliotheek, vestiging
Hemiksem
Gratis
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Workshop

Ongedwongen samen genieten
en delen van kleine hapjes is altijd fijn en al zeker als ze uit de
wereldkeuken komen. Tijdens
deze workshop maken we leuke,
hippe tapas. Snel klaar, makkelijk,
leuk, verrassend, gezellig, weinig
afwas… maar vooral om duimen
en vingers af te likken!
Woensdag 24 november 2021
van 19.30 tot 21.30 uur
Intergem. bibliotheek, vestiging
Niel
€ 7 / € 5 (inwoners Hemiksem
-Schelle-Niel)

B-Five is een internationaal blokfluitkwintet, bij wie de consortmuziek uit de
renaissanceperiode centraal staat. Bijzonder aan de cd-voorstelling van ‘The
Soule of heaven’ is dat Annemarie Peeters de muzikanten vergezelt met een
lezing van haar kortverhaal ‘Naar huis’,
waarin ze zich liet inspireren door de
muziek en de bijzondere vader-zoonrelatie van de Ferrabosco´s.
*Soule is een oude Engelse schrijfwijze
voor soul. Het verwijst naar hoe dichter
Ben Johnson de muziek van zijn goede
vriend Ferrabosco noemde: ‘The soule
of heaven’.
Zaterdag 13 november 2021 om 20 uur
Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Schelle
€ 10

STOKMAN & VOS – MOOIE MEISJES
Concert

Mooie meisjes, ze zijn overal. Ze flaneren over de kermis, bij de
eerste lentezon liggen ze op de plage en als het regent zitten
ze in de cinema. Iedereen spreekt over hen, iedereen heeft hen
gezien. Het sopranenduo Astrid Stockman en Liesbeth Devos
brengen een ode aan alle meisjes, bezongen in de mooiste
liedjes uit vervlogen tijden. Samen met Stijn Bettens op de accordeon trakteren ze het publiek op hun favoriete meezingers.
Donderdag 25 november 2021 om 15 uur en om 20 uur
Depot Deluxe, Hemiksem
€ 10

SINTCONCERT - LEERLINGEN VAN DE
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN
DANS - Concert

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be
- Bibliotheek

vestigingen
Hemiksem en Niel

Hij komt, hij komt
Die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind

- Cultuurdienst
Schelle

Ook dit jaar zijn er alleen maar flinke kinderen in de academie,
daarom komt de Sint naar een fantastisch concert luisteren, gebracht door al die lieve kindjes.
Woensdag 1 december 2021 om 17.30 uur
Depot Deluxe, Hemiksem
Gratis

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.

BELEEF NOG MEER...
JEF STRUYF – MENSEN EN HUN ZIEL
Tentoonstelling
1 september 2021 t.e.m. 25 februari 2022
VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies intergem. bibliotheek, vestiging
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

CODERDOJO
Programmeren voor de jeugd
Za 20 november 2021, inschrijven via hemiksem.coderdojobelgium.be
bOOm, Compagnie Quand Je Serai Grand-E
Familietheater (3+)
Za 27 november 2021 om 14 uur en om 16.30 uur

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies intergem. bibliotheek, vestiging Niel
Wo 10/11, 08/12/2021 en 19/01, 16/02, 16/03,
20/04, 18/05, 15/06/2022

Meer info op www.ivebica.be en in de Eb & Vloed-brochure.
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Bijzondere 11 novemberplechtigheid
Hemiksem herdenkt alsnog de bevrijding van de kampen en het einde van de Tweede Wereldoorlog
tijdens een bijzondere 11 novemberplechtigheid.
De herdenking ‘75 jaar Bevrijding van de kampen en
Einde van de Tweede Wereldoorlog’ in Hemiksem kon in
2020 niet doorgaan omwille van de toen geldende coronamaatregelen. Het gemeentebestuur van Hemiksem en
het bestuur van de Confederatie der Vaderlandslievende
Groeperingen van Hemiksem hebben eraan gehouden
om de historische feiten in 1945, namelijk de bevrijding
van de kampen in april 1945 en het einde van de Tweede
Wereldoorlog op 8 mei 1945 alsnog te herdenken.
Op donderdag 11 november 2021 vindt in Hemiksem
de bijzondere 11 novemberplechtigheid ‘75+1 jaar Bevrijding van de kampen en Einde Tweede Wereldoorlog’ plaats. Na de herdenkings- en vredesviering in de
Sint-Niklaaskerk ter nagedachtenis van de Hemiksemse
oorlogsslachtoffers van de beide wereldoorlogen zal
aan het oorlogsmonument op de Gemeenteplaats een

PROGRAMMA
10.00 uur
Herdenkings- en vredesviering in de
Sint-Niklaaskerk ter nagedachtenis
van de Hemiksemse oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen
10.30 uur
Plechtigheid aan het oorlogsmonument van de gesneuvelden op de
Gemeenteplaats
10.40 uur
Optocht naar de begraafplaats in de
Kerkstraat
10.50 uur
Plechtigheid aan het erepark op de
begraafplaats
12

korte plechtigheid worden gehouden. Aansluitend worden de aanwezigen begeleid naar de begraafplaats in de
Kerkstraat. Aan het erepark zal de plechtigheid vervolgd
worden met het ontsteken van de vlam op het gedenkteken en een dodenappel met naamafroeping van de 76
Hemiksemse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verder zal het project van het Instituut voor Oorlogserfgoed ‘Onze Vergeten Helden 40-45’ met focus op
de overleden Belgische militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog toegelicht worden. Er zal eveneens aandacht
besteed worden aan de politieke gevangenen.
Om de toekomstige bezoekers van de
begraafplaats beter te informeren over
het erepark met gedenkteken werd een
informatiepaneel geplaatst. Dit zal tijdens de plechtigheid onthuld worden.

EREPARK MET GEDENKTEKEN VOOR DE HEMIKSEMSE
OORLOGSSLACHTOFFERS
Op 19 juli 1948 aanvaardde het gemeentebestuur het voorstel
van het ‘11 novembercomité’ om de Hemiksemse oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen samen te begraven. Er werd een
erepark met grafkelder en gedenkteken in het centrum van de
begraafplaats opgericht dat op 11 november 1949 plechtig ingehuldigd werd. Op de zuilen rondom het gedenkteken werden de
namen gebeiteld van de Hemiksemse oorlogs-slachtoffers van de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Onderaan op het gedenkteken staan de namen
van de oorlogsslachtoffers die in het erepark begra-ven liggen.
Mede door dit erepark met oorlogsgedenkteken op de begraafplaats
in de Kerkstraat en het oorlogsmonument op de Gemeenteplaats
blijven we onze oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog steeds gedenken en herdenken.

TERUGBLIK
PROEVEN VAN EEN NAMIDDAG BIJ DE CHIRO

Op zondag 12 september konden kinderen uit Hemiksem proeven
van een echte Chiro-namiddag op de Gemeenteplaats. Er werden
verschillende leuke activiteiten georganiseerd rond het thema
‘Smurfen’.

‘DOE MEE’ MET SOUTS EN GIDSEN

Een weekje later, op zondag 19 september, staken de Scouts en
Gidsen hun jaarlijkse ‘Doe Mee’ in elkaar op het evenementenplein voor de abdij. Ook hier was de zon van de partij waardoor kinderen zich naar hartenlust konden uitleven tijdens
verschillende leuke activiteiten.

JUBILARISSEN IN DE BLOEMETJES

Er werd een feestelijke middag georganiseerd in het gemeentehuis voor de 37 koppels die dit jaar hun gouden, diamanten of
briljanten bruiloft vieren. Het ging om huwelijksparen die elkaar
het ja- woord gaven in 1956, 1961 of 1971. Na de speech van de
burgemeester kregen de jubilarissen een hapje en een drankje
aangeboden en werd er gezellig gekeuveld. Alle koppels gingen
met een geschenk naar huis.

WAKE TEGEN ZINLOOS GEWELD

Ook de jeugdraad van Hemiksem was erg aangeslagen door
het overlijden van de 17-jarige Ismael. Daarom organiseerde ze
vrijdag 8 oktober een wake tegen zinloos geweld. Er werd van
het station van Hemiksem naar Sjatoo in Schelle gewandeld.
De wake werd afgesloten met één minuut stilte.
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VERENIGING IN DE KIJKER

HELLVOC

Hellvoc ontstond 10 jaar geleden uit de fusie tussen Hemix vc en
Schelle vc. Daarmee is de club al bijna 50 jaar een begrip in de
volleybalwereld. Beide clubs hadden afzonderlijk al in de hoogste
reeks van de Belgische competitie gespeeld, Hemix vc bij de heren
en Schelle vc bij de dames.
Ondertussen telt de club een 400-tal leden, waarbij iedereen de
mogelijkheid krijgt om op een sportief verantwoorde manier te
volleyballen, zowel competitief als recreatief. Onze 2 boegbeelden
spelen in 1e Nationale (Heren) en 3e Nationale (Dames). Daarnaast
zijn er ploegen op provinciaal, gewestelijk en recreatieniveau.
De jeugdploeg wordt begeleid door uitstekend opgeleide trainers
die hen alle kneepjes van de sport aanleren. Elke zaterdag trainen
kinderen tot 13 jaar in de sporthal van Schelle van 9.30 tot 11 uur.
De ideale gelegenheid om eens te komen proberen.
Naast de sportieve insteek wil de club ook een gezellige omgeving
creëren waar alle leden graag vertoeven. De cafetaria, Café Touché, is daar de ideale plek voor. Ook niet-leden zijn welkom om
eens te komen kijken of iets te drinken.

START TO VOLLEY
Kriebelt het om te volleyballen? Dan is dit hét moment!
Door de grote vraag heeft de club een nieuwe recreatieploeg opgestart. Iedereen is van harte welkom om aan te
sluiten, ook als je weinig of geen ervaring hebt. De trainingen duren anderhalf uur en daarna ben je vrij om gezellig
bij te praten met een drankje erbij. Kom je graag eens proberen? Je mag de eerste drie beurten gratis komen meetrainen.
Wanneer: Elke woensdagavond van 21 tot 22.30 uur
Waar: Sporthal De Ark, Kleistraat 204, Aartselaar
Meer info: www.hellvoc.vc of clubadministratie@hellvoc.be

HELLVOC STAAT VOOR:

HE van Hemix, LL van Schelle en VOC van
volleybalclub.

Wil je een evenement aankondigen, stuur dan je gegevens door via onze website
www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .
Wil je een vereniging in de kijker zetten, stuur dan een mailtje naar informatie@hemiksem.be

De Grote Grondvraag
Hoe gezond is uw grond? Die vraag
wil de OVAM samen met de Vlaamse
gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft
alle grondeigenaars in Vlaanderen de
kans om te controleren of hun grond
mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028
moeten alle Vlaamse risicogronden
onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde
gronden minstens in sanering zijn.
Vlaanderen heeft een rijk industrieel
verleden en dat laat zijn sporen na
in de bodem. Zonder gezonde grond
14

kunnen we de kostbare ruimte in
Vlaanderen niet optimaal gebruiken.
Via de campagnewebsite kunnen
alle grondeigenaars in Vlaanderen
hun grond controleren. Heel eenvoudig: de grondeigenaar vult zijn
of haar adres in, en aan de hand van
de beschikbare informatie van de
Vlaamse steden en gemeenten zie je
meteen of de grond een risicogrond
is. Als dat het geval is, geeft de OVAM
stap voor stap aan wat te doen om
de grond opnieuw gezond te maken.
Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te ma-

ken. Lang niet elke risicogrond moet
noodzakelijk gesaneerd worden. Een
oriënterend bodemonderzoek biedt
in eerste instantie vooral informatie
en zekerheid over de grond, en leidt
niet noodzakelijk tot sanering. Is
die sanering toch verplicht (+/- 15%
van de onderzochte gevallen tot
op heden) dan zorgt de OVAM voor
begeleiding bij alle stappen die de
grondeigenaar moet zetten om de
grond opnieuw gezond te maken. In
heel wat gevallen zal de OVAM ook
de kosten van het onderzoek én de
sanering dragen.
www.degrotegrondvraag.be

-

Nieuwe Glasbollen
Onlangs verschenen er nieuwe glasbollen in het
straatbeeld. Igean verving de oude groene glasbollen door blauwe modellen. De nieuwe glasbollen zijn nog duurzamer en zijn gemaakt uit HDPE
(hoge dichtheid polyetheen) en dus 100% recycleerbaar.
Dankzij de verbeterde inwerpklep sluit de bol
beter af. Zo blijven geurtjes binnen en insecten buiten. Inzamelen blijft hetzelfde: wit en
gekleurd glas afzonderlijk. Dat blijft belangrijk,
want glas kan voor 100% gerecycleerd worden.
Goed sorteren is dus de boodschap!
Het gemeentebestuur ziet erop toe dat de
omgeving van de glasbollen schoon en netjes blijft. Als de glasbol vol zit, vragen we om
het glas in een andere bol te deponeren, in te
leveren bij het containerpark of mee terug te
nemen naar huis.

Samen verslaan we
het asbestbeest

AFVALOPHALING
NOVEMBER

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

GFT

Woensdag 3 november
Maandag 15 november
W
W
Maandag 29 november

N

Restafval en PMD

Zaterdag 6 november
(Opgelet, op de
ophaalkalender staat
dit foutief op woensdag
3 november)
Maandag 15 november
Maandag 29 november

Papier & karton

Vrijdag 12 november

Snoeiafval zone zuid
Maandag 22 t.e.m.
vrijdag 26 november

Z

Snoeiafval zone noord

Maandag 29 november t.e.m. vrijdag 3 december
Opgelet! Het snoeiafval moet steeds op maandagochtend
vóór 9 uur buiten worden gezet in de zone (noord, zuid
of west) waar die week de ophaling van het snoeiafval
plaatsvindt. Elk adres wordt immers slechts één keer bediend. Snoeiafval dat wordt buiten gezet nadat de gemeentediensten passeerden zal bijgevolg blijven liggen.

KGA

Vrijdag 5 november van 12 tot 15.30 uur

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. De vezels
komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door
blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.
Jouw lokaal bestuur en IGEAN, in samenwerking met
OVAM, helpen je graag om jouw woning veilig en
vakkundig asbestveilig te maken door ophaling aan
huis. Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of
een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met
asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen.
Meer informatie vind je op
www.igean.be/asbest

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 26 november
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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Werken aan nieuwe wandel- en fietsbrug
opgestart
In 2022 wandel of fiets je veilig van het dorpshart van Schelle naar de abdijsite in Hemiksem over een gloednieuwe
brug. De voorbereidende werken om de stalen brug te installeren zijn gestart. De brug is een realisatie van de gemeenten Hemiksem en Schelle samen met Stichting Kempens Landschap. Ook de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie
Antwerpen steunen het project.
mensen aansporen om te voet of per fiets onze gemeente
te ontdekken.

42 meter
De stalen constructie leidt je over de vlietvallei in het
verlengde van het bestaande landhoofd, dat vroeger onderdeel was van de scheepswerf bij de Vliet. Aan de oever in Hemiksem wordt een nieuw betonnen landhoofd
gebouwd. Het ingenieursbureau Ney & Partners ontwierp de boogbrug, die maar liefst 42 meter overspant
en wordt opgebouwd met duurzaam en onderhoudsvrij
cortenstaal.

Stapstenen Hemiksem
In de zuidvleugel van de eeuwenoude abdij van Hemiksem zal binnen enkele jaren een nieuwe intergemeentelijke bibliotheek en cultuurbelevingscentrum zijn intrek
nemen nadat de ruimten gerestaureerd worden. Cultuurliefhebbers die vanuit Niel en Schelle naar de abdij komen, kunnen dan de nieuwe groene verbinding gebruiken.

De werken werden aan de firma HYE nv uit Zwijndrecht
gegund. Zij zullen de komende maanden de onderdelen
van de brug klaarmaken in hun atelier om ze daarna samen te voegen en ter plaatste te installeren. Stichting
Kempens Landschap is bouwheer en coördineert de werken in afstemming met de gemeenten.

De brug is onderdeel van het langere traject ‘Stapstenen
Hemiksem’ met verschillende onthaalplekken in onze gemeente. Door die nieuwe infrastructuur willen we meer

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.
Brandweer Abdijstraat

Verzameling WDB
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