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Samen werken we aan een prachtig 2022
Resultaten
bodemonderzoek

Gelegenheidsdichters
uit Hemiksem

Kleur en
speur mee

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
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Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

Politie werkt op afspraak
Monitoren gezocht
Villa Max

Contact:
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be

Kleur en speur je mee?

Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Gelegenheidsdichters

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50

Bodemonderzoek
Seniorenverenigingen
Terugblik
DOK~3

SLUITINGSDAGEN
Bibliotheek
Zaterdag 1 januari (Nieuwjaar)
Recyclagepark
Zaterdag 1 januari (Nieuwjaar)
Magazijn
24dec- 2jan?
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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Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1

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,
We hadden met zijn allen gedacht dat we de COVID-pandemie met het toedienen van het vaccin halt zouden toeroepen. Alles werd in het werk gesteld om iedere inwoner
boven de 12 jaar een dubbele dosis van het vaccin toe te
dienen. Meer dan 92% van de +18-jarige inwoners hebben
zich laten vaccineren. Het vaccinatiecentrum werkte prima,
een bijzonder dankwoord hiervoor aan de vele vrijwilligers
uit Hemiksem die zich hier met hart en ziel hebben ingezet.
Helaas stak in oktober 2021 via een aantal varianten het
virus terug de kop op. Gelukkig werden de mensen die al
gevaccineerd werden maar toch besmet geraakten, minder
gemakkelijk en meestal minder ernstig ziek. Opnieuw werden er vanuit de overheid beperkingen opgelegd zodat het
virus zich minder snel zou verspreiden.
Ondertussen is het vaccinatiecentrum volop bezig met het
toedienen van de derde prik, het boostervaccin. Inwoners
ouder dan 65, mensen uit de zorgsector en hulpverlening
behoren nu ook tot de prioritaire doelgroep. Uiteindelijk
zullen alle inwoners in het voorjaar van 2022 uitgenodigd
worden in het vaccinatiecentrum te Niel voor hun derde
prik.
Naar aanleiding van de bodemverontreiniging in Zwijndrecht hebben we aan het Provinciaal Instituut voor Hygiëne
afgelopen zomer gevraagd om in Hemiksem op een 10-tal
plaatsen bodemstalen analyseren. Gelukkig blijven we in
Hemiksem onder de alarmdrempels. Meer details lees je
verder in dit magazine.

In 2022 zal de aanleg de van Gemeenteplaats - Assestraat
- Kerkeneinde en de vernieuwing van de school Klaverbos
eindelijk van start gaan. Beide projecten hebben vertraging
opgelopen door de coronapandemie en door de economische toestand die momenteel zorgt voor hoge meerprijzen
van grondstoffen en energie. Verder staat ook de aanleg
van de Heemdaalstraat op de planning. De aanleg van deze
toegangsweg is een samenwerking tussen de 4 gevestigde
bedrijven, de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij en de
gemeente.
Wie popelt om het nieuwe intergemeentelijk zwembad te
ontdekken zal nog heel even geduld moeten hebben. De
opening van DOK~3 in Aartselaar staat in het voorjaar gepland. We komen hier in deze en volgende edities van de
Hallo Hemiksem nog op terug.
In het najaar wordt de Vlietbrug opgeleverd. Deze brug
zal het dorpsplein van Schelle met de zuidvleugel van de
Sint-Bernardusabdij verbinden. Door de nieuwe infrastructuur willen we nog meer mensen aansporen om te voet of
per fiets onze gemeente te ontdekken.
Ik wens iedereen voor het nieuwe jaar alvast een goede
gezondheid toe. Blijf zorgen voor elkaar. Ik klink alvast op
een hoopvol 2022!
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert

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

#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: Danny Kerremans
locatie: kerkhof
11 novemberplechtigheid
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PRIKBORD
Wandelbegeleiders
gezocht
Ben jij de perfecte persoon om na een vorming
mensen uit kwetsbare doelgroepen te begeleiden om zelf te beginnen met wandelen?

Fototentoonstelling
buurtbewoners in
bibliotheek

Het is lang niet voor iedereen makkelijk om
dagelijks of wekelijks er op uit te trekken. Het
project ‘Mee op Stap’ wil iedereen die nog aarzelt net dát duwtje in de rug geven om met een
wandelbegeleider PLUS in kleine groepjes op
stap te gaan.
Departement Vrije Tijd van de provincie Antwerpen is op zoek naar geëngageerde mensen
die zich hiervoor willen inzetten. Je behaalt op
één vormingsdag een attest van Wandelsport
Vlaanderen én via 3 extra modules vul je deze
expertise aan met een vorming tot Wandelbegeleider PLUS.
Data zijn: 26 februari, 4, 9 en 12 maart 2022.
De vorming vindt telkens plaats op een andere
locatie in onze provincie.
Interesse?
Stuur een mailtje met motivatie naar:
sabine.denissen@provincieantwerpen.be

Update de eID
software
Wie zijn of haar elektronische identiteitskaart (eID) gebruikt voor online
toepassingen, doet er goed aan de
nieuwste software te installeren.

Bewoners uit omgeving van
de Parklaan maakten samen met het buurthuis en fotograaf Jan de Wilde een fototentoonstelling over hun dagelijkse leven. Met
wegwerpcamera’s gaven ze een beeld van hun
bezigheden, hun geluk en hun zorgen. Daarnaast maakte Jan sprekende portretten. De
werken zijn nog tot eind januari in de bibliotheek van Hemiksem te bezichtigen. Iedereen
is welkom om een kijkje te nemen.
Voor meer info neem je contact
op met Liesbeth Verbruggen
via 0495 24 41 68 of
liesbeth.verbruggen@saamo.be.

Vernieuwde
identiteitskaart
Met de invoering van de nieuwe
identiteitskaarten kreeg ook de contactchip, die op de achterkant van de
kaart is ingebouwd, een upgrade. Om
de chip te kunnen uitlezen en jouw
eID voor bepaalde elektronische toepassingen probleemloos te kunnen
gebruiken, moet je over de nieuwste
software beschikken. En dat is bij
veel burgers (nog) niet het geval.

Aanmeldproblemen met
je eID?
Lukt het je niet (meer) om je met je
kaartlezer aan te melden bij online
toepassingen zoals Tax-on-web of
Mijn Burgerprofiel? Dan is de kans
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groot dat de software van je kaartlezer toe is aan een update. Het probleem is welbekend en ligt niet aan je
nieuwe identiteitskaart of aan de gemeentedienst die je kaart afleverde.
Er is een nieuwe versie van de
‘eID software’ beschikbaar.
Update de software via
eid.belgium.be.
Ook de applicatie ‘eID Viewer’ kan
je via eid.belgium.be bijwerken. Met
deze applicatie kan je je PIN-code
veranderen en de geldigheid van de
certificaten op de identiteitskaart
verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft je toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening kan je documenten elektronisch
ondertekenen.

PRIKBORD
HOUTIG ERFGOED IN
DE RUPELSTREEK

Deze plantaan is meer dan 125 jaar oud en heeft een stamomtrek van 5 meter.

In 2021 hebben de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
(IOED) Rupelstreek en het Regionaal Landschap Rivierenland de
handen in elkaar geslagen om het houtig erfgoed in kaart te brengen. Het gaat hierbij om beplantingsvormen die representatief
zijn voor het werk van de mens of van de natuur, of een combinatie
van beiden. Denk hierbij aan oude knotbomen, kapelbomen of andere beeldbepalende bomen in publieke parken en private tuinen.
In 2022 wordt dit project verder uitgerold.
Oude bomen of struiken vertellen vaak iets over de geschiedenis
van een plaats: ze illustreren oude gebruiken, historisch landgebruik of bepaalde technieken. Aangezien het gaat om levend
erfgoed is er geen strikte leeftijdslimiet. Ook jongere aanplanten
kunnen erfgoedwaarde hebben, als ze – omwille van schade of
afsterven – een ouder exemplaar vervangen. De bomen en struiken kunnen zowel op openbaar als privédomein staan.
Voor dit project wordt er samengewerkt met de betrokken gemeenten, de erfgoedactoren en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van deze
waardevolle erfgoedelementen wordt het terreinwerk aangevuld met bronnenonderzoek, zoals bijvoorbeeld oude prentkaarten. De uiteindelijke doelstelling is om alle gegevens te bundelen in een vrij raadpleegbare inventaris. Naast kennisopbouw
zal er met de gemeenten bekeken worden welke initiatieven er
genomen kunnen worden om beter zorg te dragen voor dit houtig erfgoed.
Wil je graag mee aan de slag in dit inventarisatieproject ‘Houtig erfgoed in de Rupelstreek’? Of ken jij
een bijzondere boom of struik in Hemiksem, Schelle, Niel, Rumst of Boom die zeker niet mag ontbreken? Heb je nog een oude foto’s/prentkaarten
van deze erfgoedelementen? Laat het weten via:
info@erfgoedrupelstreek.be of iris.verstuyft@rlrl.be

POLITIE WERKT
OP AFSPRAAK
Vanaf 10 januari 2022 zal politiezone Rupel een nieuw afsprakensysteem hanteren voor een efficiëntere
dienstverlening. Via de website kies
je waar en wanneer je een afspraak
wenst en welke documenten je mee
moet brengen.
Wachtrijen behoren tot het verleden.
Door de coronamaatregelen mag je
slechts één voor één de onthaalruimte binnen. Daarnaast geniet iedereen
meer privacy en word je meteen door
de juiste medewerker geholpen.
Een afspraak maken kan vanaf 10
januari via de website www.politiezonerupel.be. Op weekdagen kan je
een vrij afspraakmoment kiezen van
9 tot 19 uur en op weekenddagen
van 10 tot 18 uur.
Voor dringende hulp blijft de
politiezone Rupel dag en nacht
beschikbaar via het noodnummer 101.

FEESTBUS VAN
DE LIJN OP
OUDEJAARSNACHT
Op het moment dat deze Hallo Hemiksem in
druk ging was het voor De Lijn, vanwege COVID-19, nog niet helemaal duidelijk of de feestbussen op oudejaarsnacht zullen worden ingelegd. Hou onze website in de gaten voor verder
informatie.
www.hemiksem.be
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STUDEREN IN DE
SINT-BERNARDUSABDIJ
Studeren in alle rust? Van maandag 27 december t.e.m. vrijdag 28
januari ben je welkom in de abdij van Hemiksem. In de raadzaal kan je
in alle rust je examens voorbereiden. Je bent welkom van maandag tot
donderdag van 9 tot 16 uur en op vrijdag tussen 9 en 12 uur.

GRATIS
LESSENREEKS 55+:

JUDO EN
ZELFVERDEDIGING

Reserveer op voorhand je studeerplek via
www.hemiksem.be/maak-een-afspraak.

Gezocht:

MONITOREN
VAKANTIEKRIEBELS
Ben jij 18 jaar of ouder? Ben je een echt groepsdier en werk je
graag met kinderen? Dan is de speelpleinwerking iets voor jou!
Ook deze zomer organiseert de vrijetijdsdienst opnieuw haar speelpleinwerking. Elke week start er een nieuwe groep enthousiaste monitoren die zorgen voor een programma vol actieve en creatieve activiteiten
voor kinderen van 2,5 jaar t.e.m. 12 jaar. Voel je jezelf geroepen?
Geef je dan tussen 1 januari en 28 februari op als monitor.
Twijfel je nog? Of heb je nog nooit op een speelplein gestaan? Helemaal
niet erg! Dan nodigen we je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de vrijetijdsdienst nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld.
Het aanvraagformulier vind je terug via
www.hemiksem.be/vrijetijd.

VAKANTIEKRIEBELS:

sportkampen, daguitstappen en workshops
Ook dit jaar organiseert de vrijetijdsdienst sportkampen, toffe daguitstappen
en leuke workshops tijdens de schoolvakanties. Daarnaast kunnen kinderen
weer terecht in ‘t Merelhofke, waar de begeleiders steeds klaarstaan met een
grote rugzak vol spelletjes en activiteiten.

Nieuw dit jaar is het Vakantiekriebelsboekje
Per schoolvakantie wordt een Vakantiekriebelsboekje opgemaakt waarin je
alle activiteiten kan terugvinden. Het boekje met de activiteiten voor de krokusvakantie wordt na de kerstvakantie verdeeld in alle scholen in Hemiksem.
Download de digitale versie via www.hemiksem.be/vrijetijd.
Met vragen kan je terecht bij de vrijetijdsdienst: sim@hemiksem.be
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Vanaf 10 maart organiseert de vrijetijdsdienst een 10-delige lessenreeks
judo en zelfverdediging. Deze lessen
zijn gericht op 55-plussers die graag
actief blijven en meer willen leren
over zelfverdediging.
Judo is niet alleen de ideale sport om
op de juiste manier met je lichaam in
beweging te zijn, maar zo kan je jezelf
ook weerbaar maken. Deze lessen zullen aangepast zijn op ieders niveau.
De lessen worden gegeven door Belgische Judoka Ilse Heylen, die zich
plaatste voor de Olympische Spelen.
Ze behaalde in Athene een uitmuntende prestatie en ging met brons
naar huis.

Wanneer?

Op volgende donderdagen van 10 tot
11 uur: 10/3 - 17/3 - 24/3 - 31/3 - 21/4
- 28/4 - 5/5 - 12/5 - 19/5 - 2/6

Waar?

Polyvalente zaal van Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27.
Inschrijven voor deze gratis
lessenreeks kan vanaf
maandag 10 januari via
vrijetijd@hemiksem.be
of 03 288 26 91.

BIB-TIPS VAN DE
MAAND
Strip Jeugd
HET VOLK VAN HET VUUR
Laurent Libessart (illustrator)

Duurzame Helden
van Hemiksem

VILLA MAX

Als één van je kinderen ernstig ziek is heeft dit een grote impact
op het hele gezin. Samen er een weekje tussenuit, weg van dokters en ziekenhuizen, is dan zeker niet evident. Villa Max maakt
dit wel mogelijk.
Villa Max organiseert kosteloze vakanties op maat van gezinnen
met een ernstig ziek kind en die gezien de omstandigheden weinig
of geen mogelijkheden hebben om er samen even tussenuit te zijn.

Casa Ametza
De gezellige vakantiehuisjes van Casa Ametza (tot max. 6 personen) in het park van Brasschaat zijn rolstoeltoegankelijk en
aangepast aan specifieke zorgnoden. Hierdoor kunnen er tijdens
één Villa Max-week zes gezinnen tegelijkertijd van een fijne en
deugddoende vakantie genieten. Naast een aangepaste accommodatie zorgt Villa Max ook voor (zorg)ondersteuning op maat
in samenwerking met professionele zorgaanbieders, (zorg)materiaal, leuke activiteiten, uitstappen en enkele maaltijden. Villa
Max neemt de kosten van het verblijf, verschillende activiteiten
(vb. pretparkbezoek, cinema, kinderanimatie ...) en enkele maaltijden op zich. Ze zorgen ervoor dat het voor het hele gezin een
onvergetelijke week wordt waar ze nog lang van kunnen nagenieten. In 2022 wil Villa Max 42 gezinnen ontvangen voor een
deugddoende vakantie.
www.villamax.be of 0472 99 05 31.
Villa Max is een niet-gesubsidieerde organisatie die afhangt van acties en donaties van verenigingen, bedrijven,
particulieren ... Zo slagen ze er telkens weer in “warme” vakantie(s) aan te bieden. Wil jij ook je steentje bijdragen?
Neem een kijkje op www.vzwvillamax.be/kom-in-actie
HAAK JE MEE?
Villa Max zoekt mensen die mee het VillaMax popje willen
haken. Mr Max, wordt na iedere vakantie met de gezinnen
meegeven. Perfect als knuffel of als herinnering. Het patroon kan je op de website vinden.

Astorix, de vader van Alex, is het
slachtoffer van een complot. Wanneer hij Graccus ontmoet, wordt
hij betrapt met een fles vergif en
Helvetisch goud. De tienjarige
Alex moet de naam van zijn vader zuiveren door het complot te
ontrafelen.
Jeugd non-fictie
HET VIRUSLAB: DE GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DODELIJKE ZIEKTES
Richard Platt (auteur), John Kelly
(illustrator)
Een leerrijk boek met fantastische illustraties waarin professor Ratticus en zijn labassistenten de meest dodelijke ziektes
uit de geschiedenis onderzoeken. Bacteriën, virussen, protisten en ziektes als lepra, de
pest en covid-19 komen aan
bod. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Adolescenten fictie
DE IJZIGE VERLOOFDE
Christelle Dabos (auteur), Eef
Gratama (vertaler)
Ophelia die door spiegels kan
reizen en de geschiedenis van
voorwerpen kan lezen woont
op de zwevende ark Anima.
Na haar huwelijk met Thorn
van de Drakenclan belandt
ze in een gevaarlijk politiek
steekspel.
dvd
JUDAS AND THE BLACK MESSIAH
Shaka King (regisseur)
Eind jaren ’60 gaat William
O’Neal (LaKeith Stanfield), een
kleine misdadiger, akkoord
met een samenwerking met
de FBI als informant. Hij zet
zijn leven op het spel en
infiltreert in de Black Panther Party met als taak om
hun charismatische leider, voorzitter Fred Hampton (Daniel Kaluuya) die
doelwit is van de autoriteiten, in de gaten
te houden.
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Speurkaart

Deze kerstvakantie is je vervelen verleden tijd! Haal
de kunstenaar in jezelf naar boven en ga daarna mee
op speurtocht!

KLEUR EN
SPEUR JE
MEE?
ZO DOE JE MEE:

1

Kies de kleurplaat die jij het
leukst vindt. Surf naar onze website
(www.hemiksem.be) en druk je kleurplaat af of haal jouw exemplaar op bij
het onthaal van het gemeentehuis of
de bib van Hemiksem.

2

Ga aan de slag met kleurpotloden, stiften, verf … en maak van de
kleurplaat een echt feestelijk kunstwerkje. Hoe creatiever, hoe leuker!

3
4

Hang je tekening voor je raam
zodat iedereen ze goed kan zien.

Tijd om zelf op pad te gaan!
Knip de speurkaart hiernaast uit en
ga op zoektocht doorheen Hemiksem! Waar vind je overal tekeningen
terug? Trek streepjes (turven).
Hoe meer kinderen er meedoen, hoe
leuker! Bovendien vrolijk je er je
straat en Hemiksem helemaal mee
op. Hoe tof is dat!

De actie loopt tot het einde van de kerstvakantie. Veel plezier!
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Het grootste poëziefeest van de Lage Landen wordt
in 2022 voor de tiende keer gevierd. Van Alkmaar
tot Zottegem, van peuterklas tot leesgroep, iedereen doet mee! Acties en activiteiten worden overal
te lande opgezet om poëzie te vieren.
Wij riepen jullie, de inwoners van Hemiksem, op om
zelf in de pen te kruipen! We gingen op zoek naar
gelegenheidsdichters die zich geroepen voelden
om een stukje poëzie te schrijven over Hemiksem.
Hieronder vind je de charmantste inzendingen. Depot Deluxe

Hemiksfeer
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‘Ik denk dat he

15 huisartsen die voor ons zorgen
Een gezellige markt elke woensdagm
orgen
Ne judoka uit de Varenstraat werd wer
eldberoemd
En niemand die weet hoe de Ronny
zijn frituur noemt
Een voetbalploeg in’t groen en wit
Op 20 minuten in’t stad met 1 treinrit
Volleyballers op een hoog niveau
Ene keer in’t jaar geven turners ne
show
Een harmonie dat elk lieke kan spe
len
Scouts of Chiro, de jeugd zal zich niet
vervelen
3 lagere scholen voor uwe kleine zijn
intellect
Ontelbare cafés waar menig Rupelvo
lk naar trekt
Pizzeria’s, frituren en Chinese restaura
nten
Ne gazettewinkel of de Q8 voor onz
e dagelijkse kranten
Een doe-het-zelf-zaak over een schr
ijnwerkerij
Een trendy zomerbar vlak neffest d’ab
dij
Boodschappen doen in den Aldi of
den Okay
Bakkers bij de vleet voor ne verse pist
olet
Na lang wachten terug nen beenhouwe
r voor ne verse steak
Hemiksem, de parel van de Rupelst
reek
Jelle Mast

Eleni Rombauts

Gouwfeest turn

kring Mortsel-H

emiksem
Ik was ongeveer
9 jaar
en woonde in M
ortsel.
Kort geknipt ha
ar,
maar geen weerb
orstel.
We stonden in gr
oep te wachten
in de Lindelei.
En onder mijn pa
ntoffel voelde ik
een kassei.
We gingen in op
tocht naar een he
el groot plein.
Ik kon toen niet w
eten, dat hier ooit
mijn toekomst zo
u zijn.
Vele jaren later,
leerde ik mijn m
an kennen.
En ik moet beke
nnen.
‘t Was niet in ca
fé de Kivu.
Toch had ik een
déjà vue.
Het voelde aan
als een feest.
Want ik wist, dat
ik ooit eerder in
Hemiksem was ge
weest.
Lutje Van Hecke
n

Helemaal Hemiksem

vergeten…
Verguisd, versleten, en
en volprezen
Vernieuwd, verrezen
pot Deluxe
D’abdij, Gilliot en De
oots verleden
Getuigen van een gr
en Callebeekbos
Ook Park Den Akker
en meer bomen
Met visput en duizend
s
iemt door ’t takkenbo
Het ochtendgloren pr
komen dromen
En al wat leeft, kan er
boom kunnen zijn
Ik zou daar wel een
in
Dik of dun, groot of kle
chagrijn
en
ge
In herfst of winter
kan ‘t zijn
lijk
er
he
Kaal en koud, hoe
en fraai			
Lente en zomer mooi
mdraai.				
Dit in één seizoenso
end leven			
Zaden, sappen, bruis
cht maar even
Dag kreupelhout, wa
nsen vreemd
Niets toch is des me
derneemt
Wat men ook maar on
eds wat gaande		
In Hemiksem is er ste
de!
men sterven… staan
Eén schril contrast: bo
ert

Walter Van den Boga

Deze en andere inzendingen kan je nalezen op www.hemiksem.be
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK
AANDACHTSPUNT I.V.M. HET VERLENGEN VAN JE LIDMAATSCHAP
In het nieuwe bibliotheeksysteem is het belangrijk dat je
er voor zorgt dat je lidmaatschap onafgebroken door kan
lopen als je dat wenst te verlengen.
Als het lidmaatschap onderbroken is, is het niet mogelijk Mijn Bibliotheek te gebruiken of uit te lenen via de

zelfuitleentoestellen. Eventueel lopende reservaties worden automatisch geannuleerd en kunnen door het personeel niet verder opgevolgd worden. Als je een mailadres
opgegeven hebt, krijg je vóór je lidmaatschap verloopt
een waarschuwing. (Lidmaatschappen die vervallen, vervallen altijd op de laatste dag van de maand.)

ENGELS VOOR BEGINNERS

ENGELS CONVERSEREN

CURSUS

CURSUS

Heb je weinig of geen achtergrondkennis van de
Engelse taal maar wil je jezelf wel kunnen uitdrukken
in het Engels of een eenvoudige Engelse tekst kunnen
begrijpen? Dan is deze reeks iets voor jou. Germaniste
Katelijne Lauwers geeft deze 5-delige reeks op een
speelse en niet-schoolse manier. Ze kan je zo helpen
om zonder vrees Engels te praten.

We gaan in gesprek over actuele onderwerpen uit het
nieuws, de wereldpolitiek of de film- en muziekwereld
en schaven zo ons Engels bij. De klemtoon ligt op het
spreken. Afhankelijk van de noden kan er op theorie
ingegaan worden. Verschillende taalniveaus zijn welkom, maar een basiskennis Engels is absoluut vereist.
Germaniste Katelijne Lauwers leidt de conversatie.

Dinsdag 25 januari 2022, 1, 8, 15 en 22 februari 2022
9.30 tot 11.30 uur
Gemeentehuis Schelle
€ 30 voor de reeks van vijf sessies
Op voorhand inschrijven is verplicht!

Dinsdag 25 januari 2022, 1, 8, 15 en 22 februari 2022
19.30 tot 21.30 uur
Gemeentehuis Schelle
€ 30 voor de reeks van vijf sessies
Op voorhand inschrijven is verplicht!

THE WAY WE WERE. WEN BELLENS ZINGT BARBRA STREISAND CONCERT
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De Vlaamse vocaliste Wen Bellens brengt samen met
Hendrik Vanattenhoven (contrabas) en Koen Geudens
(piano) een zeer mooi muzikaal eerbetoon aan icoon
Barbra Streisand. Ze doen dat nota bene in 2022, het
jaar waarin Barbra Streisand tachtig jaar zal worden.

dag 18 februari word je meegenomen doorheen het
indrukwekkende en veelzijdige muzikale oeuvre van
Streisand. En ja, er komt gegarandeerd wat nostalgie
bij kijken. Nostalgie om van te genieten.

Zangeres, actrice, regisseur, producent en activiste rond
vrouwenrechten, Barbra Streisand is het allemaal. Ze
verkocht meer dan 200 miljoen platen en verzamelde
8 Grammy Awards en 2 Oscars. Op deze vrijdagnamid-

Vrijdag 18 februari 2022
14 uur
Depot Deluxe Hemiksem
Toegang € 10

LADY LINN IN DUO CONCERT
Fantastische songs, een passie voor pure en warme muziek en een straffe livereputatie… Lady Linn heeft het
allemaal. Ze speelt regelmatig samen met haar Magnificent Seven en met een bigband maar bij ons kan je haar
komen ontdekken in een intieme bezetting. Kortom…
een piano, een contrabas en Lien haar waanzinnig mooie
stem.

Tijdens dit uniek concert brengt ze een mix van oude en
nieuwe nummers.
Zondag 20 februari 2022
16 uur & 20 uur
Depot Deluxe, Hemiksem
€ 14 / € 12 (-26 jaar/ Academie HSN)

LOKALE MUZIEKHELDEN
GEZOCHT
In 2019 deed IVEBICA voor het eerst mee aan Lokale Helden. Zomaar eventjes 12 muziekgroepen van eigen bodem gaven het allerbeste van zichzelf op 7 verschillende
locaties in Hemiksem en Schelle.
In 2022 willen we weer heel wat lokaal muziektalent
van Hemiksem, Schelle en Niel een podium bieden. Van
beginnende dj’s en rappers tot punkrock-, folk- en coverbands. Sta je al jaren op een podium of kom je nog maar
net voor het eerst uit het repetitiekot? Wij zoeken jou!
Het concept zal er in 2022 wat anders uitzien. Wij willen
de muziekhelden niet alleen een podium bieden, maar
hen ook een duwtje in de rug geven bij hun muzikale
carrière. Door samen met de groepen te bekijken waar

zij nood aan hebben: een
professionele fotoshoot, een
kwaliteitsvolle
muziekopname, een correct opgestelde
technische fiche, etc. We sluiten
Lokale Helden af met een concert van de
verschillende artiesten. Dit concert gaat door op zaterdag 30 april 2022 in Depot Deluxe, Hemiksem. Hou die
datum alvast vrij!
Dus heb jij zelf of een van je groepsleden een link met
één van onze gemeenten en wil je meedoen? Laat het
ons dan zeker vóór 1 maart weten via cultuur@ivebica.
be of 03 871 98 24 en misschien sta je in april ’22 mee
op de affiche.

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 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 23/03, 27/04, 11/05, 25/05,
08/06/2022
VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies intergem. bibliotheek, vestiging Niel
Wo 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06/2022
CODERDOJO
Programmeren voor de jeugd intergem. bibliotheek, vestiging
Hemiksem
Za 22/01, 12/02, 12/03, 23/04, 14/05, 18/06/2022

Meer info op www.ivebica.be en in de Eb & Vloed-brochure.

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be

- Bibliotheek

vestigingen Hemiksem en Niel

- Cultuurdienst

Schelle (enkel op afspraak)

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.
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BODEMONDERZOEK PFOS/PFAS
EN ZWARE METALEN IN HEMIKSEM
Naar aanleiding van de berichtgeving over de vervuiling met PFOS en PFAS in Zwijndrecht (3M) en de verspreiding van deze vervuiling in de wijdere omgeving besliste het gemeentebestuur om deze zomer een bodemonderzoek te laten uitvoeren door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH).
Vanwege de historiek van vervuiling met zware metalen in Hemiksem werd de opdracht verruimd naar het onderzoeken van volgende zware metalen: cadmium, koper, lood en zink.
Voor het bodemonderzoek werden 10 locaties met
openbaar karakter verspreid over het grondgebied
uitgekozen:
• speeltuin Irisweg
• hondenweide Varenstraat
• speeltuin Lelielaan
• grasveld Gemeenteplaats
• speeltuin Saunierlei
• speelweide Callebeekstraat
• boomstronk abdijweide
• speelweide Acacialaan
• skatepark sporthal
• wegberm Bredestraat

HET PIH KWAM TOT VOLGEND BESLUIT:
• ZWARE METALEN: Lokaal werd de streefwaarde en/of
de richtwaarde overschreden. Nergens werden er overschrijdingen boven de bodemsaneringsnorm vastgesteld.
• PFAS:
- Ter hoogte van speeltuin Lelielaan werd de richtwaarde voor som PFOS overschreden. De gemeten
waarde blijft wel onder de bodemsaneringsnorm. De
streefwaarden werden niet overschreden.
- Ter hoogte van alle andere locaties werden er nergens
overschrijdingen vastgesteld van de streefwaarden.

ADVIEZEN
ZWARE METALEN (IN HET BIJZONDER CADMIUM):

Indien je plannen hebt om een groentetuin te beginnen
(of er al een hebt) dan kan je best eerst een
bodemonderzoek laten uitvoeren. Je kan hiervoor terecht
bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne via
pih@provincieantwerpen.be of 03 259 12 00. Je krijgt
dan een specifiek advies over welke groenten je kan
telen en welke je best vermijdt.

PFOS-PFAS

Hoewel de metingen in onze gemeente eerder geruststellend zijn, toch geven we graag een aantal algemene
preventieve adviezen.
1. VOEDING
• Varieer voldoende in je voeding. Grijp niet altijd naar
dezelfde voedingsproducten of naar producten afkomstig van dezelfde locatie maar wissel eens af ( bv. niet
steeds van je tuin, dezelfde boer ...). Kies zoveel mogelijk
voor plantaardige en verse, onbewerkte producten. Voor
meer informatie raadpleeg de richtlijnen voor gezonde
eetmomenten van Vlaams Instituut Gezond Leven via
www.gezondleven.be/themas/voeding.
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• Gebruik keukengerei in roestvrij staal of gietijzer, of
alternatieve (keramische) antikleefpannen.
• Wees voorzichtig bij oververhitting en het gebruik
van pannen met een antiaanbaklaag. Hierdoor kunnen
PFOA-bevattende dampen vrijkomen. Breng pannen met
antiaanbaklaag die bekrast of beschadigd zijn naar het
containerpark.
• Was regelmatig je handen. Bij kinderen is dit extra belangrijk omdat zij hun handen vaak in de mond stoppen.
2. ADEMHALING
• Gebruik waterafstotende producten voor bijv. schoenen
en jassen die vrij zijn van PFOS/PFOA. Gebruik deze producten enkel buitenshuis.
• Ventileer of verlucht regelmatig je huis. Verschillende
materialen of producten die in de woning gebruikt worden, kunnen schadelijke stoffen in de binnenlucht brengen. Tips hiervoor kan je vinden op www.vlaanderen.be/
publicaties/ventileren-en-verluchten.
• Poets je huis regelmatig met nat. Zo verwijder je meer
stofdeeltjes dan door te borstelen of door te stofzuigen.

De stofdeeltjes kunnen schadelijke stoffen bevatten die dan met
het water worden weggespoeld.
Als je toch een stofzuiger gebruikt,
kies dan een stofzuiger met een
HEPA-filter.
3.HUIDCONTACT
• Controleer labels van cosmetica (bv.
nagellak, oog make-up) en verzorgingsproducten (bv. shampoo, flossdraad). Vermijd schoonheidsproducten wanneer ze ingrediënten bevatten
met de woorden “fluor” of “perfluoro”.
Een uitzondering hierop is fluoride in
tandpasta, wat wordt toegevoegd om
het tandglazuur te versterken.
• Wanneer je in contact komt met
specifieke chemische stoffen, is het
belangrijk om je huid te spoelen met
water of je om te kleden voordat je
naar huis terugkeert. Als je hier niet
de mogelijkheid toe hebt, doe je dit
best vooraleer je de huiskamer binnenkomt (bv. in de garage).
• Gebruik niet te vaak zeep op je huid.
Zeep zorgt ervoor dat de beschermende opperhuid verloren gaat, met als
gevolg dat allergenen en sommige
chemische stoffen makkelijker doorheen de huid kunnen binnendringen.

WAT IS PFOS?
Eigenlijk spreken we over PFAS
(poly- en perfluoralkylstoffen)
en dit is een verzamelnaam
voor een groep zwaar vervuilde en giftige chemische stoffen
die voortkomen uit fluoridering: processen waarbij fluoride
aan drinkwater of voedingsmiddelen wordt toegevoegd.
PFOS (perfluoroctaansulfonaten) is één chemische stof
binnen de PFAS-groep, die gebruikt wordt om producten zoals textiel water- en vuilafstotend te maken.

Seniorenverenigingen in de kijker:

OKRA en S-PLUS

Ben je op zoek naar stimulerende activiteiten, een portie beweging of
wens je gewoonweg in contact te komen met leeftijdsgenoten? Misschien vind je dan je gading bij één van onze seniorenverenigingen.

OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Je vindt in
OKRA tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en
samen activiteiten te doen. Daarbij krijg je de kans om je talenten te
ontplooien, blijf je actief en kan je mee in de steeds evoluerende wereld.
Het uiteindelijke doel is om tot een warmere samenleving voor iedereen
te komen. En daar draagt elk lid van OKRA zijn of haar steentje toe bij.
Contact en vriendschap staan centraal. Het aanbod aan activiteiten is zo
verscheiden. Wandelen, gezellig samenzijn, petanque, dansen, een bezoek
aan een museum of op reis. Bovendien krijg je tien keer per jaar een magazine en kan je van tal van ledenvoordelen profiteren.
Okra Hemiksem centrum - Mart Gys - 03 288 14 95
johny.rens@telenet.be - www.okra.be

S-plus streeft naar de verbetering van de gezondheid en het welzijn
van plussers en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk en
politiek leven. De focus ligt op je goed voelen, ongeacht je leeftijd. Niemand is te jong om aandacht te besteden aan gezondheid en zich wel in
zijn vel te voelen. Niemand is te oud om nog bij te leren of mee te tellen.
Het gaat niet om je leeftijd, maar om wie je bent. Ben je 50-plus of al
ruim 80-plus? Iedereen die zich kan vinden in het aanbod van activiteiten,
thema’s en acties is welkom. S-Plus is er voor alle plussers met pit.
S-plus Hemiksem - Hendrik Wastyn - 0476 49 34 57
hendrik.wastyn@telenet.be - www.s-plusvzw.be

EVENEMENTEN VERENIGINGEN
NIEUWE
DATUM

Van 14 januari tot 16 januari 2022
72E FOTO- EN SALON VOOR DIGITAAL BEELD EN
62E BRABO WEDSTRIJDSALON

Dit jaar stelt Kon. Fotokring Licht & Schaduw Hemiksem weer het
beste werk uit de vijf kringwedstrijden van het afgelopen werkjaar
voor.
Een retrospectieve van deze wedstrijd met foto’s op papier uit de
jaren 1980-’90 zullen ze eveneens tentoon stellen net als werk van
de gastexposant met beeldhouwkunst en experimentele fotografie,
Danny Moortgat.
- vrijdag 14 januari om 20 uur: Opening met prijsuitreiking
Brabo - digiwedstrijd
- zaterdag 15 januari van 14 tot 18 uur - prijsuitreiking van de
47e interclubwedstijd van de Rupelstreek om 20 uur
- zondag 16 januari van 10 tot 18 u - projectie om 14.30 uur
Depot Deluxe Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem

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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TERUGBLIK
BEHAAG NATUURLIJK

De actie Behaag Natuurlijk kende dit jaar haar 28ste editie. Er
werden maar liefst 759 pakketten streekeigen groen verkocht in
Hemiksem. Na het afhaalmoment ging iedereen druk aan de slag
met het planten van hagen en fruitbomen.

HULDIGINGSFEEST VOOR MATTHIAS CASSE

Matthias Casse behaalde afgelopen zomer een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Op 19 november werd de
judoka in de bloemetjes gezet tijdens een huldigingsfeest voor
zijn knappe prestatie. Matthias nam deel aan een panelgesprek
met zijn sparringpartners Karel Foubert en Dirk Van Tichelt.
Ook de mama van Matthias, zijn voormalig judoleraar en
Hemiksemse Miss Belgium-kandidate Beau Van Reeth
werden uitgenodigd voor het gesprek. De avond eindigde
met een toost op het olympische succes van Matthias.

DAG SINTERKLAASJE

De Sint is al even terug vertrokken naar warmere oorden, maar
zijn bezoek aan Hemiksem zindert nog na. Op zaterdag 20 november werd hij onder luid applaus onthaald door enthousiaste
kinderen, mama’s en papa’s bij zijn aankomst aan Callebeekveer.
Ook de Pieten waren weer van de partij met hun gekke toeren
en zakken vol snoepgoed. Sinterklaas trok met een koets door
de straten van Hemiksem om nog meer kinderen te begroeten.

COMEDY NIGHT MET BERT GABRIËLS

Het weekend werd op zondag 21 november afgesloten met de
jaarlijkse Comedy Night. Dit keer mocht Bert Gabriëls het podium van Depot Deluxe betreden met de try-out van zijn eindejaarsconference. Hij werd warm onthaald door het publiek, dat
met volle teugen genoot van zijn optreden. De opbrengst van
deze avond ging naar de Warmste Week.
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KERSTBOOM
HERPLANTEN
Heb je een kerstboom met kluit gekocht en
vind je het zonde de boom weg te gooien?
Geef hem een tweede leven door de kerstboom in je tuin te planten!
Een kerstboom herplanten klinkt misschien niet zo moeilijk, maar als je wil dat
je boom ook daadwerkelijk in leven blijft
(voor de volgende kerst) moet je wel nog
rekening houden met enkele belangrijke
punten.

IN HUIS

- Een boom met een stevige kluit heeft
een grotere overlevingskans.
- De boom zelf kan best niet al te groot
zijn. Kleinere bomen hergroeien makkelijker.
- Als de boom eenmaal binnen staat is
het belangrijk dat je de boom goed blijft
verzorgen. Geef de boom voldoende
water, zowel met de gieter bij de kluit als
met de plantenspuit op de naalden. Een
goede kerstboom kan tot wel meer dan
een liter water per dag verdampen.
- Plaats de boom niet op een te warme
plaats, anders droogt de boom uit.
- Laat de boom niet te lang binnen staan.
Hoe langer de boom in de warmte staat,
hoe meer die daar aan gewend raakt en
hoe moeilijker de overgang naar de tuin
wordt.

NAAR DE TUIN

- De boom moet ook wennen aan de
nieuwe temperatuur buiten. Zorg er voor
dat de boom acclimatiseert voor hij naar
buiten gaat.
- Plant de boom pas in de tuin als de ergste vorstperiode voorbij is.
- De kerstboom voelt zich het beste in
een ruim gat in de grond, gevuld met
goede tuingrond zónder mest.
- Ook als de boom in de tuin staat moet je
de boom goed blijven verzorgen. Geef de
boom veel water, zowel net na het planten als in de warmere periodes, want ook
in de tuin verbruikt de kerstboom veel
water.

AFVALOPHALING
JANUARI

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

Restafval, GFT en PMD
Maandag 10 januari
Maandag 24 januari

Papier & karton
Vrijdag 7 januari

KGA

Vrijdag 14 januari van 12 tot 15.30 uur
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 28 januari

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

Kerstbomen

Maandag 10 en dinsdag 11 januari

OPHALING KERSTBOMEN
Binnenkort bergen we onze kerstversiering weer op en
daarmee verdwijnt de kerstboom ook uit onze huiskamer.
De gemeentelijke groendienst haalt op maandag 10
en dinsdag 11 januari alle afgedankte kerstbomen op.
Zet je kerstboom op 10 januari voor 9 uur goed zichtbaar aan de straatkant. Kerstbomen van kunststof of
bomen die nog versierd zijn worden niet opgehaald.

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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OPENING VAN HET NIEUWE ZWEMBAD KOMT DICHTERBIJ!
DOK~3 biedt voor ieder wat wils, van plonzen met je kleintje tot baantjes trekken in het 25 meterbad.

WATERWEETJES:
• De gevulde baden bevatten in
totaal ongeveer 1200 m³ aan
water.
• De zwembaden werden gevuld
tegen 4 cm per uur. Er was in totaal 160 uur nodig om alle baden
te vullen.
• 70% van het ‘vuile water’ wordt
gerecupereerd via een filterinstallatie.
• 4 zandfilters zuiveren het water. In totaal zit er 22,5 ton aan
zand met verschillende korrelgroottes in de filterinstallatie.
• Het opwarmen van het zwembadwater neemt 6 dagen in beslag (2,5°C /dag).

Voor de kleinsten is er een baby/peuterbad met fonteintjes, een peuterglijbaan, een waterspeeltafel, een waterparaplu en nog vele andere leuke
waterspeeltjes.
Het doelgroepenbad heeft een beweegbare bodem waarvan de diepte aanpast kan worden van 0 tot 150 cm en is dus multi-inzetbaar. Verder vind je er een waterval, nekdouche, een aquatunnel en een tegenstroomapparaat voor een heerlijke rugmassage.
Baantjes trekken doe je in het wedstrijdbad. Die diepte van dit bad gaat
van 110 naar 370 cm. Het water van het gehele 25 meterbad wordt om de
213 minuten volledig rondgepompt met een pompcapaciteit van 225m³/u.

EN ER VALT NOG MEER TE BELEVEN!
Zo komt er een ruim aanbod van zwemverenigingen en zwemscholen. Op
vastgestelde tijdstippen kan je aquafitness volgen. Ook verjaardagsfeestjes vier je binnenkort in DOK~3!
Zwemmen was nog nooit zo aangenaam met aangepaste sfeerverlichting
en een zacht achtergrondmuziekje. Wij kunnen alvast niet wachten om
een het nieuwe zwembad te gaan verkennen!

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 2022 .
Assestraat

Verzameling WDB
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