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Nieuwe graffitikunst in Hemiksem
Bewonersdrink
15 mei

Ophaling asbest

Mammobiel op Rode
Kruisplein

CONTACT
SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Donderdag 26 mei
(Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart)
Vrijdag 27 mei (Brugdag)
Gemeentemagazijn
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
BKO ‘t Merelhofke
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Bibliotheek
Geen sluitingsdagen

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.

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

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

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:

woensdag: 13.00 - 19.00 u.
vrijdag:
13.00 - 17.00 u.
zaterdag: 09.00 - 16.00 u.
Op andere momenten kan je terecht in een nabij
gelegen recyclagepark van regio zuid.
Op donderdag 26 mei zijn alle recyclageparken van
IGEAN gesloten.

Noodnummers

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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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

Na twee jaar coronacrisis herleeft Hemiksem. De evenementen
komen met mondjesmaat terug. Dat hebben we in grote mate
te danken aan ons bloeiende verenigingsleven. Hierbij wil ik de
vrijwilligers van al onze verenigingen in de bloemetjes zetten.
Jullie engagement heeft immers een erg positieve impact op de
samenhang en verbondenheid in onze gemeente.
Als lokaal bestuur ondersteunen we dan ook graag de bekendmaking van jullie activiteiten. Dat doen we onder meer met een
evenementenkalender op onze website en in de Hallo Hemiksem. Wil je de activiteiten van jouw vereniging laten opnemen
in deze kalender? Registreer ze dan op www.hemiksem.be/kalender . Ik nodig iedereen uit om deze kalender regelmatig te
raadplegen. Zo zal je zien dat er in Hemiksem altijd een gelegenheid is om gezellig samen te zijn.
Een gezellig samenzijn, dat is ook de Bewonersdrink op zondag
15 mei (14-17 uur) in Depot Deluxe. Je leest er alles over op
bladzijde 12. Daar vind je het invulstrookje dat je op de Bewonersdrink kunt ruilen voor drankbonnetjes. Bent je recent of
tijdens de coronaperiode naar Hemiksem verhuisd? Dan ben
je al om 13 uur van harte welkom op onze speciale ontvangst
voor nieuwe inwoners. Inschrijven hiervoor is de boodschap.
Opgelet: deze speciale ontvangst gebeurt in het gemeentehuis.
Tot slot bedank ik alle Hemiksemnaren die zich inzetten voor
de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog beklijft
ons allemaal. Als warme gemeente blijven we ons inzetten om
een veilige omgeving te zoeken voor mensen op de vlucht. Aan
iedereen die een tijdelijke verblijfplaats of materiële hulp aanbood, wil ik oprecht hulde brengen. Samen solidair, ook dat is
duidelijk Helemaal Hemiksem.
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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Lokale economie
250 jaar Sint-Niklaaskerk
Vakantiekriebels
Mammobiel
Street art
IVEBICA
Bewonersdrink
VIBH
Terugblik
Evenementen verenigingen

#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: Stefaan De Clercq
locatie: Heuvelstraat
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PRIKBORD
Elektrische deelwagen strijkt neer in Hemiksem
Als lokaal bestuur maken we werk van duurzame mobiliteit.
Dat doen we onder meer met de introductie van een elektrische deelwagen in onze gemeente. Binnenkort zal er achteraan op de parking van Depot Deluxe zo’n elektrische wagen
staan van burgercoöperatie Partago. Door lid van Partago te
worden, kan je de wagen gebruiken. Via de bijbehorende app
reserveer en betaal je.
Alle info over het gebruik van de Partagowagen vind je op
www.partago.be. Op de bewonersdrink van 15 mei zal je de
deelwagen al een keer kunnen bewonderen. Het initiatief
rond de elektrische deelwagen kadert in het project ‘Deel
de zon’ en onze samenwerking met energiecoöperatie ZuidtrAnt. Meer uitleg daarover vind je in de Hallo Hemiksem
van juli-augustus.

BRENG ONZE LOKALE ECONOMIE MEE IN KAART
Als lokaal bestuur willen we graag alle zelfstandige activiteiten in onze
gemeente in kaart brengen. Om duidelijk en vlot te communiceren met
onze ondernemers, hebben we recente contactgegevens nodig.
Wil je ons helpen om de lokale economie in kaart te brengen? Vul dan
het onderstaande formulier in en bezorg het aan Hilde Van der Aa, het
aanspreekpunt voor lokale economie bij het lokaal bestuur. Eventuele
vragen kan je ook aan haar stellen.

Hilde Van der Aa
Lokaal bestuur Hemiksem
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
hilde@hemiksem.be
03 288 26 53

Naam Firma:

…...…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Firma:

…...…………………………………………………………………………………………………………………………

Ondernemingsnummer: …………………………………………………………………………………………………………………
Eigenaar/Uitbater:
Telefoon:
GSM:

…...………………………………………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:

…...………………………………………………………………………………………………………………………………

Website:

…...………………………………………………………………………………………………………………………………

Soort bedrijf:

…...…………………………………………………………………………………………………………………………

Sluitingsdagen:
		
4

…...…………………………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………...

250 JAAR SINT-NIKLAASKERK

8 september 1772. Hemiksem maakt zich klaar voor een heuglijke ochtend. De gloednieuwe Sint-Niklaaskerk op de Gemeenteplaats is klaar. Voor de eerste keer vindt er een mis plaats. Vanuit
de oude kerk op het Kerkeneinde vertrekken vele gelovigen in
stoet naar het nieuwe gebedshuis. Anno 2022 is de Sint-Niklaaskerk 250 jaar oud en is bijna elke Hemiksemnaar er wel eens geweest. Voor een eucharistievering, een doop, een vormselviering,
een huwelijk of een begrafenis. Doorheen de gelukkige en soms
ook droevige momenten, groeide de kerk uit tot een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Hemiksem.
250 jaar Sint-Niklaaskerk, dat laten de parochie en de kerkraad
niet zomaar voorbijgaan. Op donderdagavond 8 september
2022, 250 jaar na de eerste mis, is er een orgelconcert in de kerk.
Jan Van Mol zal het beschermde Van Peteghemorgel bespelen.
Hij is de organist van de Antwerpse Sint-Pauluskerk en docent
aan het Koninklijk Conservatorium.
Op zondag 11 september 2022 is er een plechtige eucharistieviering waarin de nog levende priesters die aan de kerk verbonden waren of zijn, zullen voorgaan. Nadien bieden de parochieraad, kerkraad en het lokaal bestuur een receptie aan.
De heemkundige kring zal in haar driemaandelijkse tijdschrift
Heymissen artikels over de geschiedenis van de kerk en haar
kunstschatten publiceren. Deze teksten worden bovendien begin september in boekvorm uitgegeven.

Wees niet gek.
Doe de tekencheck!
De lente is begonnen en dat betekent dat we weer de natuur
intrekken. Helaas is de ziekmakende teek ook fan van de natuur.
Met de campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck!’ roept de
Vlaamse overheid ons op om regelmatig de ‘tekencheck’ te doen.
In Hemiksem is er er een gemiddeld risico om een tekenbeet te krijgen. Zo’n tekenbeet draagt virussen en bacteriën
met zich mee en kan je besmetten met de ziekte van Lyme.
De Vlaamse overheid vraagt dan ook om
volgende maatregelen toe te passen
na een wandeling in de natuur.
1. Controleren
2. Verwijderen
3. Symptomen opvolgen
www.tekenbeten.be.

BIB-TIPS VAN DE
MAAND
LIAM EN DE MONSTERS: DE SPUUGTANDHAGEDIS
Kris Humphrey (auteur), Pete Williamson (illustrator)
Als leerling van de wachter is het
Liams taak om het dorp tegen
monsters te beschermen. Gewapend met zijn katapult en een paar
magische stenen moet hij twee spuugtandhagedissen tegenhouden. Vanaf 9-11 jaar
				
DE NIJL: BIOGRAFIE VAN EEN RIVIER
Terje Tvedt (auteur)
De Nijl is bekend omwille van Mozes en het rieten mandje, omwille
van gevechten die ervoor gevoerd
werden in de wereldoorlogen, en
ook nu strijden landen om het
belangrijke water.
ALI BABA & DE ZEVEN DWERGEN –
DE SPROOKJESHUWELIJKEN
Philip Maes (auteur), Eric Bouwens
(illustrator)
Een mix van sprookjes, dat leidt tot
een sprookjeshuwelijk: Ali Baba
ontdekt een fabelachtige schat,
die door 40 rovers gestolen werd
van zeven lieve dwergen. Hij besluit de dwergen te helpen, maar
dat laten de rovers niet zomaar
gebeuren… Luisterboeken, vanaf 9-11 jaar
THE BOY NAMED IF
Elvis Costello (uitvoerder), The Imposters (uitvoerder)		
Elvis Costello, bekend voor zijn
rock- en new-wavemuziek,
maakte eerder een tocht langs
country, jazz en klassieke muziek. Hier bewijst hij met The
Boy Named If dat hij op zijn
67ste samen met zijn band The Imposters,
nog altijd een plaat kan maken met ijzersterke songs.				
EXTREME WITCHCRAFT
Eels (uitvoerder)
Voor deze cd werkte Eels zoals
bij Souljacker weer samen met
producer en muzikant John Parish. Ook nu een aangenaam
verrrassende plaat, een mix
van typische ‘Eelse’ songs,
gecombineerd met met rock,
jazz, blues en funky invloeden.
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EEN SPETTERENDE ZOMER
IN HET VERSCHIET MET DE
VAKANTIEKRIEBELS
Het belooft een spetterende zomer te worden vol speel- en sportplezier. De Vakantiekriebels hebben weer een supertof programma in elkaar gepuzzeld voor de Hemiksemse jeugd.
Markeer dinsdag 26 april in je agenda, want dan gaan vanaf 9 uur de inschrijvingen voor de
zomeractiviteiten van start.
De Vakantiekriebels bestaan uit drie categorieën:
1. KLEUTERKRIEBELS: speelplein voor kinderen tussen
2,5 jaar en 6 jaar (kleuters).
2. SPEELKRIEBELS: speelplein voor kinderen tussen 7
jaar (eerste leerjaar voltooid) en 12 jaar.
3. BEWEEGKRIEBELS: sportkampen.

BEWEEGKRIEBELS
Jong en zin in een
sportieve zomer?
Dan zijn de beweegkriebels iets voor
jou.
ZWEMMEN EN
OMNISPORT
in samenwerking met Sportkriebels vzw

KLEUTERKRIEBELS EN SPEELKRIEBELS
Van maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 26 augustus organiseren we elke weekdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16
uur boeiende en uitdagende activiteiten.
Je kan je inschrijven per (halve) dag. De betaling gebeurt
achteraf via factuur. De prijs voor een halve dag bedraagt
€ 7,30 en voor een hele dag € 11, ongeacht de geplande
activiteit of de leeftijd van het kind.

Maandag 18 juli t.e.m. vrijdag 22 juli (niet op 21 juli).
Leeftijd: 5-8 jaar
Locatie: Intergemeentelijk zwembad Dok~ 3 en
sporthal Aartselaar, Kleistraat 204, 2630 Aartselaar.
SPORTCLUBWEEK
Maandag 22 augustus t.e.m. vrijdag 26 augustus
Leeftijd: 7-15 jaar
Locatie: Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3,
2627 Schelle.

Het programmaboekje met inschrijvingsformulier is via de scholen verspreid. Je kan het ook raadplegen op
www.hemiksem.be/vrije-tijd/vakantiekriebels. De inschrijvingen zullen opnieuw gebeuren via het
online inschrijvingsprogramma I-school.
Om je kind online in te schrijven, moet je als ouder eerst een account aanmaken. We raden je aan om
dat op voorhand te doen, zodat je op 26 april vlot kan inschrijven. Heb je al een account, dan kan je dat
uiteraard opnieuw gebruiken.
Alle info over het inschrijfprogramma vind je eveneens op www.hemiksem.be/vrije-tijd/vakantiekriebels.
Met vragen kan je terecht bij de vrijetijdsdienst: vrijetijd@hemiksem.be of sim@hemiksem.be
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Voorkom borstkanker

BEZOEK DE MAMMOBIEL
TUSSEN 30 MEI EN 22 JUNI

Van 30 mei tot en met 22 juni staat er een mammobiel op het Rode Kruisplein in
Hemiksem. Mammo-wat? Een mammobiel is een bus die speciaal ontworpen is om
mammografieën te nemen. Dat zijn röntgenfoto’s van de borsten. Zo’n screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er
zelf iets van merkt. Als we borstkanker tijdig ontdekken, is de kans op een succesvolle
behandeling en genezing groter.
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek spoort alle
vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke twee jaar
een screeningsmammografie te laten nemen. Ook jonge
vrouwen kunnen borstkanker krijgen, maar dat risico is veel
kleiner. Ruim drie kwart van alle borstkankers komt voor bij
vrouwen die ouder zijn dan 50.

Tussen de 50 en 69 jaar

Ben je tussen de 50 en 69 jaar oud en liet je de voorbije
twee jaar geen mammografie nemen? Dan ontvang je binnenkort een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) om deel te nemen aan zo’n screening.
Ook met een voorschrift van je (huis)arts kan je een mammografie laten nemen. Het onderzoek is volledig gratis, als
je bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. Je betaalt
geen remgeld.
In de brief zal een voorstel van dag en uur staan om langs
te gaan bij een mammografische eenheid, zoals de mammobiel in Hemiksem. De onderzoeken in de mammobiel
vinden plaats van 30 mei tot 22 juni, telkens tussen 8 en 15
uur of tussen 12 en 19 uur. Als het voorgestelde afspraakmoment niet past, kan je het altijd laten wijzigen door gratis te bellen naar 0800 60 160. Ben je uitgenodigd voor een
screening buiten Hemiksem? Ook dan kan je bellen naar
0800 60 160 om de mammografie alsnog in de mammobiel
op het Rode Kruisplein te laten plaatsvinden.

Heb je vragen?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of bel het
Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer
0800 60 160 (elke werkdag van 9 tot 12 en van 13
tot 16 uur). Nadat je jouw postcode hebt ingetoetst,
helpt het CvKO je graag verder. Op www.hemiksem.
be kan je bij de nieuwitems antwoorden vinden op
veelgestelde vragen in verband met de mammobiel.

Je beslist zelf of je deelneemt of niet. Informeer je goed.
Dan weet je wat het onderzoek inhoudt en wat de bedoeling ervan is.

FOTOZOEKTOCHT TOERISME RUPELSTREEK
Toerisme Rupelstreek organiseert ook dit jaar een uitdagende foto- en
wandelzoektocht. Deze keer trekken we naar het Hombeeks Plateau en
zetten we Leest in de kijker. Het is dus het ideale moment om dit rustieke dorp op een gezellige manier te leren kennen.
Concreet zal je op basis van enkele kleurenfoto’s dertig vragen kunnen
oplossen. De zoektocht loopt van 3 juni tot en met 16 oktober. Iedereen
maakt kans op mooie prijzen. Deelnameformulieren koop je bij het Infokantoor van Toerisme Rupelstreek en bij VisitMechelen. De zoektocht is
kort, maar uitdagend. Daarom is ze zeker geschikt als activiteit voor het
hele gezin, wat de weersomstandigheden ook zijn.
www.toerismerupelstreek.be
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RWINA, graffitikunstenaar van eigen bodem
Aan het skatepark kan je sinds kort een nieuw kunstwerk bewonderen.

In opdracht van het lokaal bestuur maakte de Hemiksemse graffitikunstenaar RWINA er een graffitischildering als
eerbetoon aan Ismaël ‘Izzie’ Salaoui. Deze zeventienjarige jongeman uit onze gemeente kwam eind september om het
leven, na een verschrikkelijke daad van zinloos geweld. Wij zochten RWINA op voor een gesprek over zijn kunstwerk, zijn
ervaringen als graffitikunstenaar en de plaats van graffiti in de openbare ruimte.
Een simpele zoekopdracht via Google leert dat je vandaag een befaamde graffitikunstenaar bent. Maar hoe
ben je ooit begonnen?
RWINA: Ik teken eigenlijk al heel
mijn leven. Bekijk mijn schoolboeken maar eens (lacht). Toen het einde van mijn schoolcarrière bij Don
Bosco Hoboken in zicht was, kreeg ik
spontaan het idee om aan de slag te
gaan met graffiti. Ik had al heel wat
street art opgemerkt op autosnelwegen, langs bruggen… en dat triggerde me om zelf aan de slag te gaan.
Met mijn eerste doos spuitbussen
ben ik naar Park Spoor Noord (een
landschapspark in de Antwerpse
wijk Dam-Schrijnpoort, red.) getrokken. Daar heb ik mijn eerste muurschildering gemaakt. In 2015 heb ik
dan deelgenomen aan een graffitiproject in een Antwerps jeugdhuis.
Daar heb ik de feeling met graffiti
echt gevoeld en zo is de bal aan het
rollen gegaan.
Werken als graffitikunstenaar vereist
toch enkele vaardigheden. Hoe heb
je die ontwikkeld?
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RWINA: Toen ik aan de slag wilde
gaan met graffiti, wist ik niet dat
er allerlei workshops en opleidingen bestaan voor street artists in
spe. Bovendien heb ik op school de
studierichtingen hout & bouw en
mechanica gevolgd, niet meteen
‘kunstrichtingen’ dus. Puur door te
oefenen, heb ik mijn graffitivaardigheden ontwikkeld. In het begin was
het een hobby zoals een andere. Tussen 2017 en 2018 kreeg ik dan mijn
eerste grote project en mocht ik een
muur beschilderen in Berchem.

Met street art wil
ik de mensen
afleiden uit hun
dagdagelijkse
routine en prikkelen met nieuwe
denkbeelden

Hoe intensief ben je vandaag bezig
met je graffitiwerk?
RWINA: Momenteel besteed ik er letterlijk alle dagen van de week aan.
Ik doe het nog altijd bijzonder graag.
Nu en dan voelt het aan als werk,
op andere momenten dan weer niet.
Ik hanteer niet echt een regelmaat.
Soms werk ik iets rustiger, bij bepaalde projecten ben ik dan weer tien dagen non-stop bezig.
Waar vind je precies de voldoening
in?
RWINA: Ik geniet enorm hard van het
proces zelf: actief en creatief bezig
zijn, nieuwe technieken ontwikkelen… Je leert bij elk nieuw project
wel iets bij. Voor heel wat mensen
is graffiti niet meer dan verf uit een
spuitbus laten komen, maar eigenlijk
is het toch fantastisch om te kunnen
denken: als ik zo spuit, verschijnt
deze tekening.
Als graffitikunstenaar voer je opdrachten uit. Hoe belangrijk vind je
het daarbij om je eigen inbreng te
hebben?
RWINA: Aan die eigen inbreng hecht

ik veel waarde. Zo ben ik dankbaar
dat ik voor deze opdracht veel creatieve ruimte hebben gekregen van
het lokaal bestuur. Ook qua praktische regelingen is eigen ruimte
belangrijk. Wie street art wil maken,
moet daarvoor genoeg tijd krijgen.
De kleinste details vragen bijzonder
veel geduld.
Wat is volgens jou de publieke meerwaarde van street art?
RWINA: Mijn artiestennaam is niet
toevallig ‘RWINA’, het Arabische
woord voor ‘chaos’. Vandaag leven we
zo gestroomlijnd en in ‘hokjes’, dat er
af en toe iets nodig is om wat chaos
te brengen. Met street art wil ik de
mensen afleiden uit hun dagdagelijkse routine en prikkelen met nieuwe denkbeelden. Met mijn muurschilderingen wil ik chaos omzetten
in positieve energie.
Graffiti doet veel mensen denken
aan vandalisme. Hoe kunnen we dat
beeld kenteren?
RWINA: We moeten street art de
ruimte geven die ze verdient. In
grootsteden zijn er al heel wat initiatieven die aantonen dat graffiti
een echte kunstvorm is. Mensen beginnen te beseffen dat je met zo’n
spuitbus fantastische dingen kunt
doen. Vergeet ook niet dat street
artists de ongeschreven regel hebben dat je afblijft van een muurschildering die niet de jouwe is. Een muur
die professioneel beschilderd is, zou
dus niet meer het slachtoffer mogen
worden van graffitivandalisme.
Dit kunstwerk is een eerbetoon aan
de overleden Ismaël Saloui. Op welke manier heb je geprobeerd om de
herinnering aan hem hier levend te
houden?

RWINA: Deze street art bestaat letterlijk en figuurlijk uit drie kanten. De
voorkant toont de moto van Ismaël,
zijn typische attribuut. Zijn bijnaam
‘Izzie’ prijkt eveneens hier. Daarmee
wil ik tonen dat dit een gedenkplaats voor Ismaël is. De achterkant
toont een vlinder ten opzichte van
een uitvergroot hand. Zo verbeeld ik
the scale of life. Het toont hoe groot
en klein tegelijkertijd het leven kan
zijn. Daarmee wil ik op deze plaats
sereniteit brengen. Ook met de twee
neonvlinders op de zijkant wil ik een
rustige sfeer scheppen.
Welke specifieke uitdagingen brengt
de creatie van zo’n eerbetoon met
zich mee?
RWINA: Als je zo’n opdracht krijgt,
weet je dat je die in de eerste plaats
voor anderen doet. Je beseft dat je
kan bijdragen aan de verwerking van
ondraaglijke pijn. Tegelijkertijd heb
je een grote verantwoordelijkheid.
Je bepaalt immers mee hoe een persoon herdacht wordt. Ik ben trots dat
ik als inwoner van Hemiksem met
dit kunstwerk kan bijdragen aan een
positieve herinnering aan Ismaël en
aan een krachtige boodschap tegen
zinloos geweld.
Wat wil je zeggen tegen de RWINA’s
van de toekomst, jongeren die popelen om zelf met graffiti aan de slag
te gaan?
RWINA: Wacht niet langer en start
er mee, maar creëer enkel street art
waar het mag. Doe het in de eerste
plaats voor het plezier en vind dat
plezier ook in je fouten. In het begin
had ik niet door dat ik fouten maakte,
maar ik heb er wel veel uit geleerd.
Kom zeker naar jams waar je andere
graffitikunstenaars kunt ontmoeten.

Als street artist ontwikkel je je eigen
tempo, kleurpatronen, schaduwtechnieken… Op zo’n jam kan je dan je die
ervaringen uitwisselen met collega’s,
erg boeiend.
Tot slot, welke plekken in Hemiksem
kunnen volgens jou wat graffitikunst
gebruiken?
RWINA: Oh, erg veel (lacht). Als ik
‘carte blanche’ zou krijgen, zou ik graffitikunst aanbrengen op de lange
muur tussen de Nijverheidsstraat en
het abdijpark. Ook aan het station en
de watertoren in de Bouwerijstraat
zie ik wel ruimte om onze gemeente
op te fleuren.
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK
JOHAN PETIT: NU HET NOG KAN

MAESTROCONCERTEN
LEERLINGEN VAN
DE ACADEMIE VOOR
MUZIEK WOORD EN DANS

TEKST EN MUZIEKTHEATER
‘Op een ochtend in februari, een paar weken voor corona,
fiets ik naar mijn werk. Links het vliegveld, rechts volkstuintjes. Terwijl de opkomende zon in mijn linkeroog valt, denk
ik plots: wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen?’

CONCERT

Maestro-concerten, dat betekent muziek van de bovenste plank! Onze eigen maestro’s, alias laatstejaarsstudenten, spelen een week lang gevarieerde
concerten voor u. Zowel muziek als woord komen
aan bod.
VAN 14 TOT 20 MEI 2022
19 UUR
SCHELDEZAAL SINT-BERNARDUSABDIJ,
HEMIKSEM
GRATIS – VOORAF RESERVEREN NOODZAKELIJK

Aan het woord Johan Petit, theatermaker en gelegenheidsfilosoof. Er ligt weer iets op zijn hart, over het leven, maar
vooral over hoe hij zelf in dit leven staat. Tom Pintens
schreef speciaal voor deze voorstelling een prachtige
soundtrack die live gebracht wordt.
DONDERDAG 19 MEI 2022
20 UUR
HELLEGAT HOF (NOEVERSEWEG 34, NIEL)
GRATIS

JPR-FESTIVAL LEERLINGEN VAN DE ACADEMIE VOOR MUZIEK
WOORD EN DANS - CONCERT
Rock Werchter? - Lame - Jazz Middelheim? - Passé - Pukkelpop? Pukkelwat?
De echte festivalganger weet dat hij op het Jazz Pop Rock Festival
in Hemiksem moet zijn. Een ‘festival’ klein maar fijn waar de combo’s van onze academie genieten van hun eerste festivalervaring on
stage. De binnenkoer van onze academie fungeert als graswei, jij
vertolkt de enthousiaste festivalganger.
Koop nu je tickets zodat ook jij erbij kan zijn.
ZATERDAG 21 MEI 2022
14 UUR
BINNENKOER VAN DE ACADEMIE TE HEMIKSEM,
NIJVERHEIDSSTRAAT 27
GRATIS

DE FABDIJ EN ONLINE LEREN
MET DE BIB
Neem eens een kijkje op www.ivebica.bibliotheek.be.
Onder het tabblad Digibib vind je meer informatie over
de fabdij en online leren met de bib terug.
De leden van de bib krijgen gratis toegang tot de fabdij, de plaatselijke makerspace in oprichting. Als je
doorklikt op de afbeelding van de aankondiging, krijg
je meer info over de openingsdagen, de machines en
de werkwijze. De bib is ook nog op zoek naar vrijwilligers die af en toe mee kunnen instaan voor de bege-
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leiding in de werkruimte. Je kan je daarvoor melden bij
bibhemiksem@ivebica.be.
Als lid van de bib kan je met een Mijn Bibliotheekaccount (gratis aan te maken voor leden) online cursussen
volgen en bv. inschrijven op een cursus Spaans, een office cursus of digitale fotografie.
Openingsdagen van de fabdij:
VRIJDAG 27 MEI EN 16 JUNI 2022
20 TOT 23 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM
GRATIS

L’OIGNON FAIT LA SAUCE
FEEST IN DE BIB
Theater Zazoe brengt met “L’oignon fait la
sauce” een humoristische voorstelling voor
kinderen vanaf 10 jaar over Lodewijk de
Veertiende, die gaat trouwen. Dat gaat niet
zonder problemen. Nochtans moet het huwelijk doorgaan om een oorlog te vermijden. Een guitige komedie, ondergedompeld
in een Frans taalbad.
Daarna wordt de jeugd uitgenodigd voor
een pannenkoek.
WOENSDAG 1 JUNI 2022
14.30 TOT 16 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM
€ 2 – VOORAF INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK

COMEDY PARADE
MET SEPPE TOREMANS, BAS BIRKER,
JEROEN VERDICK EN
MC JASPER POSSON
COMEDY

Wat als je een Kempenaar met meer humor dan alleen al zijn hilarisch accent, een ambtenaar die het over ongelukkige dolfijnen
heeft, een compleet onvoorspelbaar en ongeleid genie en een
comedian met een scherpe tong bij elkaar zet? Het klinkt als het
begin van een flauwe mop maar het is de ijzersterke line-up van
een heerlijke Comedy Parade. Samengeteld kunnen ze het aantal
ereplaatsen en overwinningen in comedywedstrijden niet meer
bijhouden en schrijven ze mee aan de strafste humorprogramma’s
van het land. Maar het zijn bovenal 4 comedians pur sang.
Zij zijn klaar voor jou, maar ben jij klaar voor hen?
WOENSDAG 1 JUNI 2022
20 UUR
TUIN HEEMMUSEUM BYSTERVELT (PEPERSTRAAT 48, SCHELLE)
€6

BELEEF NOG MEER...

INFO EN TICKETS

Meer info op www.ivebica.be.

FASTSTONE
Rupelbibcursus
Intergem. bibliotheek, vestiging
Niel
Di 03/05, 10/05, 17/05 en
31/05/2022
JOHAN BRAECKMAN OVER KRITISCH DENKEN
Lezing
Gemeentehuis Schelle
Ma 09/05/2022

TWELF
Tentoonstelling
Abdijpark en Administratief centrum Hemiksem
Ma 16/05 t.e.m. Zo 11/09/2022
VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies
Intergem. bibliotheek, vestiging
Niel
+ digitaal
Wo 18/05 en 15/06/2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies
Intergem. bibliotheek, vestiging
Hemiksem
Wo 11/05, 25/05 en 08/06/2022

APPBANKIEREN VOOR TABLET
OF SMARTPHONE (ANDROID)
Rupelbibcursus
Intergem. bibliotheek, vestiging
Niel
Di 24/05/2022

CODERDOJO
Programmeren voor de jeugd
Intergem. bibliotheek, vestiging
Hemiksem
Za 14/05 en 18/06/2022
Inschrijvingen alleen via Eventbride!

LEESKRING
Literatuur
Intergem. bibliotheek, vestiging
Hemiksem
Di 31/05 en 21/06/2022

- 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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Eindelijk kan het weer:

BEWONERSDRINK OP 15 MEI
Het is bijna zover. Na uit- en afstel door je-weet-wel-wat kunnen we eindelijk weer een Bewonersdrink organiseren.
Concreet ben je op zondag 15 mei van harte welkom in Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem). Tussen
14 en 17 uur kan je bij een hapje en een drankje gezellig bijpraten met de andere Hemiksemnaren.

Rondleidingen
Je ontdekt er bovendien wat er allemaal in onze gemeente leeft. Zo kan je een rondleiding krijgen op de
oude Bekaertsite. Het consortium legt er uit hoe het
een tweede leven aan de industriële site zal geven. Bij
aankomst op de bewonersdrink kan je je inschrijven
voor zo’n rondleiding.
Verder laten Toerisme Rupelstreek en Casa Blanca Concerts je kennismaken met hun zomerprogramma, zal je
kunnen plaatsnemen in de gloednieuwe elektrische
deelwagen, kan je de lokale brandweer ontmoeten…
Kortom, voor ieder wat wils.
Elke aanwezige inwoner krijgt vijf drankbonnetjes. Bij
aankomst in Depot Deluxe geef je het onderstaan-

de strookje ingevuld af. In ruil krijg je dan de drankbonnetjes.

Ben je een nieuwe
Hemiksemnaar?
De burgemeester en schepenen nodigt je uit voor een
speciale ontvangst in het gemeentehuis (Sint-Bernardusabdij 1).
Na deze ontvangst trekken we samen naar de bewonersdrink in Depot Deluxe. In de brief die je als nieuwe
inwoner onlangs kreeg, vind je alle info.
Benieuwd naar het volledige programma van de
bewonersdrink?
Ontdek het op www.hemiksem.be/nieuws/bewonersdrink.

In ruil voor dit ingevulde strookje, ontvang je op de Bewonersdrink vijf drankbonnetjes
per aanwezig gezinslid.
Naam: ……………………………………………...................................................................................................................
Voornaam: ………………………………………..................................................................................................................
Aantal aanwezige gezinsleden: ………………….....
Straat en huisnummer: ………………………………...................................................
E-mailadres: ………………………………………….......................................................
Telefoon/gsm: ………………………………………........................................................
Ik wens de digitale nieuwsbrief van het lokaal bestuur te ontvangen
(schrappen wat niet past): ja/nee
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Vereniging in de kijker

Vereniging Industriële Bedrijven Hemiksem
In de vorige editie van Hallo Hemiksem, lichtte Geert Siebens van Siebens Spoorbouw een tipje van de sluier over wat de Vereniging Industriële Bedrijven Hemiksem (VIBH) doet. Wij wilden er echter meer over weten. Katja Kerremans, directiesecretaresse bij Tank Opslag Verbeke en secretaris van de vereniging, laat ons
uitgebreid kennis maken met dit overlegplatform voor de lokale industrie.
Het VIBH brengt de industriebedrijven van Hemiksem samen. We hebben ongeveer
twintig leden en komen drie maal per jaar samen om allerlei actuele zaken en problemen in verband met de industrie te bespreken. Meestal zijn de CEO’s van de bedrijven
zelf aanwezig op de vergaderingen.

Kunstwerk in het abdijpark

Sinds vorig jaar proberen we met het VIBH de
samenwerking met het lokaal bestuur te versterken. Zo hebben we onze schouders gezet
onder de jobbeurs en denken we mee na over
een kunstwerk in het abdijpark dat de Hemiksemse industrie in beeld zal brengen.
We willen ook het imago van de lokale bedrijven verbeteren. Hemiksem is door zijn
geschiedenis erg verbonden met de industrie die hier veel werk gecreëerd heeft en
dat nog altijd doet. We streven ernaar dat
elke Hemiksemnaar die band met de industrie als iets positiefs beschouwt.

Voetbaltoernooi

Met onze vereniging steunen we tot slot
goede doelen. Dit jaar organiseren we op
zaterdag 7 mei vanaf 14 uur een voetbaltoernooi ten voordele van Welzijnsschakel De Tochtgenoten. De benefiet vindt
plaats in de gemeentelijke sporthal aan
de Nieuwe Dreef.
Een ijsjes- en frietkraam zullen de
maagjes vullen. Met een spetterende
fuif in café Touché eindigen we de dag.
Iedereen is van harte welkom! Inkom
bedraagt 5 euro.

JE EVENEMENTEN OF
VERENIGING IN DE
KIJKER HIER IN HALLO
HEMIKSEM
Toon aan Hemiksem jouw
vereniging en wat ze organiseert!

19174_VIBH_Po

ster_A2_Zaalvo

etbalTornooi_Up

date 2022_v1

_OL.indd 1

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

8/03/2022 17:40
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TERUGBLIK
INHULDIGING ZAAL FRANS CAUWENBERGHS

Op donderdag 7 april werd de trouwzaal in het gemeentehuis
omgedoopt tot zaal Frans Cauwenberghs. Van 1995 tot 2000 was
Frans Cauwenberghs burgemeester van onze gemeente. Hij was
daarnaast bijna twintig jaar volksvertegenwoordiger. Tijdens de
inhuldiging gaf huidig burgemeester Luc Bouckaert een overzicht van de carrière en verwezenlijkingen van Frans Cauwenberghs, doorspekt van enkele grappige anekdotes. Daarna werd
een portret onthuld van de gewezen
burgervader.

WHEELSKAMP, EEN WEEK OP ROLLETJES

Tijdens de paasvakantie organiseerde de vrijetijdsdienst in
samenwerking met Yes-Events een cool wheelskamp op het
skatepark. De Hemiksemse jeugd leerde er de basis van skaten
en steppen. Geoefende skaters konden dan weer hun tricks
bijschaven.

Judo 55+

De lessenreeks judo en zelfverdediging van de vrijetijdsdienst is volop bezig. De befaamde judoka Ilse Heylen laat
de Hemiksemse 55-plussers op een laagdrempelige manier kennismaken met de gevechtssport. Het enthousiasme
onder de deelnemers is alvast erg groot. Weest gerust, de
vechtlust houden we onder controle.

Samen voor een asbestvrij Hemiksem
Je hebt ongetwijfeld al gehoord van
asbest. Het werd vroeger veel in
de bouwsector gebruikt. De vezels
waaruit asbest bestaan zijn echter
gevaarlijk als je ze inademt. In het
slechtste geval veroorzaakt de inademing ervan op lange termijn long-,
longvlies-, of buikvlieskanker. Omdat
het niet altijd eenvoudig is om afbraak- of verbouwingswerken asbestveilig te houden, biedt IGEAN in
samenwerking met ons lokaal
bestuur een ophaling van asbesthoudend materiaal aan.
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Concreet levert IGEAN plaatzakken, big
bags of een container, steeds met twee
sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult die dan zelf met
het asbesthoudend materiaal. Op www.
igean.be/asbest lees je hoe je dat veilig kan doen. Je vindt er ook de tarieven
van de ophaling. Op jouw vraag haalt
IGEAN dan de gevulde zakken of container op. Tot eind juni 2022 kan je voor
asbestverwijdering tijdens renovatiewerken een verhoging van het premiebedrag ontvangen bij Fluvius, mits je
ook isolatie plaatst. Meer info vind je op

www.fluvius.be of bij het EnergieK-loket in ons administratief centrum.

De eerstvolgende openingsdagen
van het EnergieK-loket zijn 24 mei
en 21 juni, van 14 tot 16 uur.

Duurzame Helden van Hemiksem

TWEEDEHANDSTHUISVERKOOP

AFVALOPHALING MEI
Van mei tot en met september haalt IGEAN restafval
en GFT wekelijks op maandag op. PMD haalt IGEAN
om de twee weken op, eveneens op maandag.

ZONDAG 22 MEI

GFT en restafval

Op zondag 22 mei organiseert
vzw Dienstencentrum naar jaarlijkse
gewoonte een grote tweedehandsthuisverkoop. Vanaf
10 uur kan je overal in de gemeente terecht om aan een
spotprijs tweedehandsschatten op de kop te tikken. Een
aankoop op de thuistweedehandsmarkt is bovendien een
duurzame aankoop. Je geeft immers een tweede en nuttig leven aan spullen die niet meer gebruikt worden. Monique Uytterhoeven, de bezielster van de thuistweedehandsverkoop, geeft ons alvast meer info over het duurzame initiatief.

PMD

Monique: Vijftien jaar geleden zagen we volop garageverkopen opkomen. Met het Dienstencentrum hebben
we dan ook zo’n initiatief op poten gezet. We wilden er
meteen een groot sociaal evenement van maken, een gezellige ontmoetingsmoment voor alle Hemiksemnaren.
Wat maakt volgens jou het evenement zo populair?
Monique: Iedereen heeft wel eens het voornemen om
zijn zolder op te ruimen. De tweedehandsthuisverkoop
is een gelegenheid om dat voornemen waar te maken.
Bovendien is het leuk om te weten dat je oude spullen
nog een nieuwe en duurzame toekomst kunnen krijgen. Vergeet ook niet dat de tweedehandsthuisverkoop
anders is dan de typische rommelmarkt waar je meestal dezelfde dingen vindt, zoals vazen en oude kaarten.
Bij een garageverkoop als de onze verkopen mensen
bijvoorbeeld geschenken die ze niet meer nodig hebben of meubels van een overleden familielid. Daar zitten vaak waardevolle stukken tussen.
Wat moeten mensen doen die als verkoper willen deelnemen?
Monique: Alle Hemiksemnaren kregen een inschrijvingsformulier in de bus. Als je dat invult en samen
met 5 euro inschrijvingsgeld deponeert in de brievenbus op het adres UNO-laan 156 – bus 1 ben je ingeschreven. Heb je het inschrijvingsformulier niet meer?
Schrijf dan gewoon je naam en adres op een briefje.
Je kan je ook inschrijven op woensdag 11 mei tussen
15 en 19 uur in het Dienstencentrum in Depot Deluxe
(Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem). Alle verkopers
ontvangen een affiche en flyers en ballonnen om aan
de stand te hangen.
Tot slot, hoe verloopt de dag van de thuistweedehandsverkoop praktisch?
Monique: Vanaf 10 uur kan je op de Gemeenteplaats in
onze tent een gratis deelnemerslijst krijgen. Zo weet je
precies waar je tweedehandsschatten kunt vinden. De verkoop duurt
tot 17 uur. De catering op de Gemeenteplaats is er tot 19 uur. Komt
dat zien, zou ik zo zeggen.

Maandag 2 mei
Maandag 9 mei
Maandag 16 mei
Maandag 23 mei
Maandag 30 mei
Maandag 2 mei
Maandag 16 mei
Maandag 30 mei

Papier & karton
Vrijdag 27 mei

KGA

Vrijdag 6 mei tussen 12 uur en 15.30 uur.
De inzameling van het KGA gebeurt via een kar die
enkel op bovenvermelde dag voor het recyclagepark
(G. Gilliotstraat 50) staat. Enkel dan kan je er dus je KGA
deponeren. De KGA-inzameling gebeurt één keer per
maand, afwisselend op een vrijdag of zaterdag.

Grofvuil op afroep

Vrijdag 20 mei

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke
afspraak. Download daarvoor het formulier op hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of neem contact op met de milieudienst via het telefoonnummer 03
288 26 63. Je mag niet meer dan 1 m³ grofvuil aanbieden per ophaling.

HERINNERING
Sinds 1 mei concentreert het recyclagepark in Hemiksem zich volledig op gratis afvalfracties. Ontdek wat
er concreet voor jou verandert in de Hallo Hemiksem van april 2022 of op www.hemiksem.be/nieuws/
recyclagepark-hemiksem-krijgt-duurzame-en-betaalbare-toekomst.
Heb je nog jetons voor het recyclagepark? Aan het
onthaal van het administratief centrum kan je ze laten
terugbetalen.

Vragen over afval? Je kan steeds terecht bij de
gemeentelijke milieudienst:
03 288 26 63 of sven@hemiksem.be.
De volledige ophaalkalender vind je op
www.hemiksem.be/leefomgeving/ophaalkalender.
De openingsuren van het recyclagepark kan je daarin
terugvinden op pagina 2.
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EVENEMENTEN
VERENIGINGEN

telijke sporthal (Nieuwe Dreef 80, 2620 Hemiksem) voor
een prachtig spektakel met als thema ‘popsterren’. Van de
Backstreet Boys tot Billie Eilish, voor ieder wat wils dus.
Tot op 14 mei?

Zaterdag 7 mei

JOH! & PEESTOEMP IN CONCERT

Het Welzijn (Gemeenteplaats 24) organiseert na twee
jaar coronastilte, nog eens een muzikale avond met talent van eigen bodem. De percussieband en het jeugdorkest verwachten je op zaterdag 7 mei, om 19.30 uur. Ze
popelen om je nog eens te verwennen met de leukste,
mooiste en knapste muziek. De inkom bedraagt € 5.Kinderen, jonger dan 12 jaar genieten gratis toegang. Met
een abonnement kan je dit concert gratis bezoeken!
Zaterdag 7 mei

BENEFIET TVV WELZIJNSSCHAKEL HEMIKSEM
Alle info vind je op bladzijde 13
Zondag 8 mei

Opgelet: voor de allereerste keer vindt de kaartverkoop
voor de middag- en de avondshow enkel online plaats,
op www.turnkringsjb.be. Ook dit jaar werken we met
genummerde plaatsen, dus wees er snel bij! Het laatste
nieuws rond de show kan je vinden op www.facebook.
com/SJB.Hemiksem.
Woensdag 18 mei

VOORDRACHT BALBOOGSCHIETEN

Heemkring Heymissen organiseert om 19 uur een lezing over balboogschieten voor haar leden. Sprekers zijn
Frank van Tichelen (Vooruit en recht) en Geert Roggeman
(voorzitter heemkring Heymissen). Ze leren je graag wat
bij over over de vergane kruisboogsport met loden kogeltjes in onze gemeente.
Zondag 22 mei

STEAKFESTIVAL

Zin in een gezellige namiddag/avond met een lekkere
steak of groenteburger, aangevuld met heerlijke frietjes
en saus naar keuze (peper, champignon of kruidenboter)?
Kom dan op 8 mei naar het Steakfestival van Harmonie
Hemiksem in Het Welzijn (Gemeenteplaats 24). Schrijf je
tijdig in via eetfestijn@harmoniehemiksem.be en vermeld het gewenste aantal steaks (€ 18 per stuk), groenteburgers (€ 12) en/of kinderburgers (€ 10). Vermeld tevens het uur waarop je langskomt. Je bent doorlopend
welkom in Het Welzijn tussen 12 en 19 uur.
Zaterdag 14 mei

TURNSHOW VAN TURNKRING SJB

De jaarlijkse turnshow van Turnkring SJB is terug van
weggeweest! Je bent van harte welkom in de gemeen-

THUISTWEEDEHANDSVERKOOP
Alle info vind je op bladzijde 15.
Woensdag 27 mei

MUZIEKFEESTENQUIZ

Dit jaar op een latere datum, maar daarom niet minder
uitdagend en interessant: de muziekfeestenquiz in Het
Welzijn. Quizmaster Rowin zal een spervuur aan vragen
afvuren op de deelnemers. Niet enkel je brein wordt op
de proef gesteld, het wordt ook een zeer leuke en entertainende avond. Je kan deelnemen met een ploeg van
maximaal zes personen. Inschrijven kost slechts € 20
per ploeg. Wij voorzien een volle prijzentafel, heerlijke
snacks en voldoende drank om je hersenen vochtig te
houden. Inschrijven kan via quiz@harmoniehemiksem.be.

In samenwerking met heemkundige kring Heymissen publiceren we
hier een oude foto uit Hemiksem. Op exact dezelfde plaats hebben we
de foto opnieuw gemaakt in 2022 .
Sint-Niklaaskerk
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Verzameling WDB

