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Veelzijdige kunst in abdijpark
Nieuws uit
Tegelmuseum

Ontdek toeristisch
zomerprogramma

Stille studeerruimte
in de abdij

CONTACT
SLUITINGSDAGEN

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1

Administratief centrum
Maandag 6 juni (pinkstermaandag)

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

Gemeentemagazijn
Maandag 6 juni (pinkstermaandag)
BKO ‘t Merelhofke
Maandag 6 juni (pinkstermaandag)

Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

Bibliotheek
Maandag 6 juni (pinkstermaandag)

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1

Hulp nodig bij je
belastingaangifte?
Op maandag 20 juni organiseert de FOD Financiën een zitdag in het Administratief Centrum.
Tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 15 uur kan
je er ondersteuning krijgen bij de invulling van
je belastingaangifte. Een afspraak duurt 12 minuten. Je reserveert een afspraak door te bellen
naar het onthaal van het AC (03 288 26 20).
Past 20 juni voor jou niet, maar wil je wel graag
ondersteuning om je belastingaangifte in te vullen? Het belastingkantoor in Mechelen biedt
hulp op afspraak aan. Je kan een afspraak bij het
belastingkantoor maken via het telefoonnummer 02 575 56 66.
Meer info over de zitdag en alle ondersteuningsmogelijkheden in verband met je belastingaangifte vind je op www.hemiksem.be/nieuws/ondersteuning-belastingaangifte.

Contact:
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be
Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

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

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

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:

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

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

Ons abdijpark ken je ongetwijfeld als een oase van rust en
wandelplezier. Sinds twee weken is het nog meer dan dat. De
groene schaduw van de abdij is immers tot midden september
een heus openluchtmuseum. Je kan er twaalf unieke kunstwerken bewonderen van vermaarde artiesten. De expo draagt
de naam ‘Twelf. Ogenschijnlijke tegenstellingen’. En zet zo
onze abdij in de kijker als een kruispunt van heden en verleden, van cultuur en natuur, van rivier en land. Je leest er alles
over op bladzijde 8 en 9.
De abdij is ook de traditionele ontvangstplaats voor nieuwe
inwoners. Samen met de schepenen mocht ik onlangs met
deze nieuwe Hemiksemnaren kennismaken. We mogen er
trots op zijn dat tal van gezinnen de voorbije jaren onze gemeente hebben uitgekozen als hun nieuwe thuishaven. Aan
de boorden van Schelde en Vliet blijft het duidelijk aangenaam wonen en leven.
Als toerist kom je in Hemiksem en de brede regio eveneens
aan je trekken. Op bladzijde 12 en 13 stelt Toerisme Rupelstreek het toeristische aanbod voor deze maand voor. Ik nodig je van harte uit om dit rijke programma actief te beleven.
Zo wordt ook de zomer Helemaal Hemiksem.
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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Rupske Lauwers
STROOMfestival
Speelstraat
Tegelmuseum
TWELF
IVEBICA
Toerisme Rupelstreek
Terugblik
Bescherm inheemse planten
Femma / Evenementen

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

#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: Niels T’Seyen
locatie: Abdijpark
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PRIKBORD
ONDERSTEUNING GEZOCHT VOOR 20STE EDITIE VAN
GROTE PRIJS RUPSKE LAUWERS
Op zondag 11 september 2022 vindt voor de
twintigste keer de wielerwedstrijd ‘Grote Prijs
Rupske Lauwers’ plaats. Om er een echte feesteditie van te maken, roept de organisatie
inwoners en verenigingen op om hun
schouders te zetten onder de wedstrijd.
Vzw Grote Prijs Rupske Lauwers vraagt aan
Hemiksemnaren die op het parcours (zie
kaartje hieronder) wonen om op de dag van
de wedstrijd de voorgevel van hun huis feestelijk te versieren. Misschien wordt er zelfs
een prijs uitgereikt voor de origineelste gevelversiering. Op het parcours zullen er enkele hotspots zijn waar lokale verenigingen
in samenspraak met de organisatie een infostand of een verkooppunt met dranken/
kleine etenswaren kunnen inrichten. Inkomsten zijn uiteraard voor de clubkas van de vereniging die de stand opzet. Ook hier zijn originele voorstellen welkom. De veiligheid van
de wielrenners en het publiek moet uiteraard
wel voorop staan. Verenigingen die een hotspot bemannen, zetten twee vrijwilligers als
seingevers op de hotspot in. Deze seingevers
moeten minstens 18 jaar oud zijn. De organisatie registreert de vrijwilligers en voorziet
de nodige attributen.
Interesse om met je vereniging zo’n stand op te zetten?
Laat dan iets weten aan vzw Grote Prijs Rupske Lauwers. Je kan de organisatie telefonisch bereiken op
het nummer 0478 66 01 44 of via info@rupskelauwers.be

Rommelmarkt op
18 juni in
WZC Hoghe Cluyse
Op zaterdag 18 juni organiseert woonzorgcentrum Hoghe Cluyse een rommelmarkt in zijn tuin (Bouwerijstraat
50). Tussen 13.30 en 16.30 uur kan je er
waardevolle tweedehandsspullen op de
kop tikken.
Het woonzorgcentrum voorziet hotdogs
en verfrissende drankjes. Wil je zelf met
een kraampje op de rommelmarkt staan?
Via ergo@ocmwhemiksem.be kan je een
tafel reserveren. Per gereserveerde tafel
betaal je 1 euro. Je kan maximaal twee
tafels reserveren.
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Glasvezelaansluitingen
Binnenkort start het bedrijf Fiberklaar met de aanleg van glasvezelaansluitingen in Hemiksem. De glasvezeltechnologie moet
het mogelijk maken om sneller en zonder storingen te surfen,
streamen, gamen en digitaal tv te kijken.  
Fiberklaar biedt nu gratis fiberaansluitingen in onze gemeente
aan. Je kan zo’n aansluiting aanvragen op www.fiberklaar.be/hemiksem. Meer info over het aanbod van Fiberklaar kan je op de
website vinden of verkrijgen op één van de infomomenten van
het bedrijf.
Online infomoment: Dinsdag 28/06 – 19.30-21.00 uur.
Live infomoment: Donderdag 30/06 – 19.00-21.00 uur, zaal Het
Welzijn, Gemeenteplaats 24.
Over de werken waarmee de aanleg van de glasvezelaansluitingen
gepaard gaan, houden we je als lokaal bestuur op de hoogte.

PRIKBORD
Fotowedstrijd
Kempens Landschap
Kempens Landschap geeft in samenwerking met
lokale besturen aan waardevolle landschappen,
gebouwen en open ruimten een nieuwe toekomst. En dat doet het al 25 jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseert Kempens
Landschap een fotowedstrijd.

Wat moet je doen?
• Ga op zoek naar jouw favoriete Kempens Landschapplekje in Hemiksem en omgeving en maak
er een foto van.
• Stuur de foto voor 31 augustus naar info@
kempenslandschap.be en vertel erbij waarom dit
jouw favoriete plekje is.

Wat kan je winnen?
Een vlucht met een zweefvliegtuig boven één
van de domeinen van Kempens Landschap.

Meer weten?
Op www.kempenslandschap.be vind je alle
wedstrijdinfo.

Maak je tuin vogelveilig
Het broedseizoen is volop bezig. Jonge vogels verkennen
onze gemeente en in het bijzonder onze tuinen. Daarbij worden ze weleens gehinderd door katten. Graag geven we dan ook enkele tips mee om je tuin ‘vogelveilig’
te maken.
• Voer vogels op een open, overzichtelijke plaats, zodat
ze katten zien aankomen.
• Hang nestkasten op een veilige plek waar de katten
niet bij kunnen, minstens twee meter hoog.
• Plaats een ‘kattengordel’ of een kraag van afstaand
gaas rond een boomstam. Zo voorkom je dat katten bij
een nest kunnen komen.
• Raad de buren aan de kat binnen te houden, zeker als
er net jonge vogels zijn uitgevlogen.

STROOMfestival in de Scheldevallei
van 23 juni tot 3 juli
STROOM is een nieuw muziekfestival in Rivierpark Scheldevallei met een hart voor een duurzame natuur.
Laat je elf dagen lang meevoeren op een muzikale tocht langs de Schelde. Ontdek het verrassend
programma van dit nieuwe festival met grote
concerten in openlucht, intieme muzikale belevenissen en duurzame discours. STROOM meert
elke dag aan in een andere stad of gemeente
tussen Antwerpen en Gent en brengt je langs de
Kastelen van de Schelde, oevers met wijds uitzicht en verborgen parels. Bovendien loopt het
kunstproject #herecomestheflood tot eind augustus in onze gemeente en 22 andere locaties langs
Schelde, Durme en Rupel.
Neem deel aan de fotowedstijd in Hemiksem
en onze buurgemeenten en maak kans op een
streekmand of verblijf in een B&B!
Kom alleen, met twee of met het hele gezin. Kies je favoriete dag uit of maak er een meerdaagse van met overnachting in de regio, en geniet van klassieke muziek in de groene natuur in Rivierpark Scheldevallei.
www.festivalstroom.be.
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Studeer in stilte én in een
uniek kader

De examens komen eraan en dus opent onze stille studeerruimte weer haar deuren. Vanaf maandag 30 mei kan je in de prachtige Vlietzaal (raadszaal) op de hoogste verdieping van de abdij
je proefwerken rustig voorbereiden.
Concreet ben je welkom tot en met vrijdag 24 juni. Van maandag tot en met donderdag is de studeerruimte open van 9 tot
16 uur. Op vrijdag kan je er tot 12 uur studeren. In het weekend
is de studeerruimte gesloten.
Je kan gebruik maken van de wifi. Een drankje of snack meebrengen is toegelaten, maar je lunch eet je buiten of thuis. We
wensen je alvast veel studiegenot en succes bij de komende
examens!

Vorm je straat om tot speelstraat
Al gehoord van de speelstraten? Een speelstraat is een openbare
weg die tijdens bepaalde uren afgesloten is voor doorgaand verkeer, zodat kinderen er volop en veilig kunnen spelen.
Een openbare weg kan maximaal twee dagen per maand een
speelstraat zijn. Wil jij met je buren jouw straat tijdens de zomer ook eens inrichten als speelstraat? Bekijk dan eerst volgende
voorwaarden en dien je aanvraag in via www.hemiksem.be/vrijetijd. Op onze website vind je eveneens alle mogelijkheden rond
subsidiëring van speelstraten.

Voorwaarden om openbare weg in te richten als
speelstraat

• Een speelstraat ligt in een woonzone waar een snelheidsbeperking van 50 km/uur of minder geldt.
• In de straat rijdt er geen openbaar vervoer.
• De afgesloten straat mag het rondgaande verkeer niet
hinderen.
• De aanvragers van de speelstraat moeten allemaal in de
desbetreffende straat wonen.
• Parkings en handelszaken dienen bereikbaar te blijven.
• Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3 of 66%
van de bewoners die in het ‘speelstraatgebied’ wonen
akkoord gaan met de inrichting.

Herinnering: schrijf je in voor de Vakantiekriebels

Nog op zoek naar een zinvol en vooral plezant zomeraanbod
voor je kinderen? De Vakantiekriebels hebben nog steeds een
gevarieerd aanbod in petto. Een beroepenweek, circus, experimenteren met professor X, een sportclubweek… Het komt allemaal aan bod! Op www.hemiksem.be/vrije-tijd/vakantiekriebels
vind je het volledige aanbod en alle info over de inschrijvingen.
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BIB-TIPS VAN DE
MAAND
DE VERDWENEN STEDEN
Shannon Messenger (auteur),
Maria Postema (vertaler)
Spannend verhaal over Sophie,
een telepaat die zich niet thuis
voelt in haar omgeving. Als zij
Fitz ontmoet, blijkt dat ze diep
weggestopt in haar geheugen
over gevaarlijke en zeer gewilde
kennis beschikt.
Vanaf 12-14 jaar.
HAMLEY EN DE DRAAK
Sandra J. Paul (auteur)
Een nieuw verhaal over Hamley,
het kleine zwarte katje dat mensen kan verstaan. Hier maakt
Hamley kennis met het Chinees
Nieuwjaar en de draken die
daarbij horen. Bovendien zou
Hamley ook wel eens een échte
draak willen zien…
Vanaf 6-8 jaar.
POKEMON LEGENDS: ARCEUS
(game)
Beleef een nieuw avontuur in de
regio Sinnoh. Het is een terugkeer naar de roots, maar met
wat nieuwigheden. Jouw missie: de eerste Pokédex van de
regio voltooien. Slaag jij erin
om alle Pokémons te vangen?
EIFFEL
(dvd)
Martin Bourboulon (regisseur), Romain Duris
(acteur), Emma Mackey (acteur)
Na de bouw van het Vrijheidsbeeld krijgt de Franse ingenieur Gustave Eiffel de vraag
om een spectaculair ontwerp
te maken voor de Wereldtentoonstelling van Parijs in
1889. Maar Eiffel wil liever
de metro ontwerpen. Alles
verandert wanneer hij het
pad van een mysterieuze
vrouw kruist. De passie
tussen de twee inspireert Eiffel om de
wereldberoemde Eiffeltoren te ontwerpen.

NIEUWE TENTOONSTELLING: GILLIOT & ROELANTS TEGELMUSEUM

Tussen twee wereldoorlogen

De Belgische tegel van art nouveau naar art deco en modernisme
Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum start het jubileumjaar 125 jaar Gilliot & Cie met een nieuwe wisseltentoonstelling die van eind juni 2022 tot begin juni 2023
te zien zal zijn. In deze tentoonstelling staat de Belgische
tegelproductie in het interbellum (1919-1939) centraal.
Smaakveranderingen en betaalbaarheid leidden na de
Eerste Wereldoorlog stilaan tot een grondige wijziging
in het tegelaanbod. De succesvolste fabrikanten hielden
daarbij goed stand en oogsten in deze periode heel wat
internationaal succes.
In de Eerste Wereldoorlog was de
Belgische tegelindustrie zowel door
vernielingen en opeisingen door de
Duitse bezetter als door gebrek aan
bestellingen grotendeels stilgevallen. Vanaf eind 1918 werden de nog
beschikbare machines in de diverse
tegelfabrieken zo snel als mogelijk opnieuw in gang gezet. Zo speelden ook
de tegelfabrieken een belangrijke rol
in de wederopbouw van onze verwoeste gebieden.

Wereldtentoonstellingen

Nieuwe stijlopvattingen, met name de
art deco, het modernisme, de nieuwe
zakelijkheid en externe factoren zoals
de arbeidslonen en vooral de financiële
crisis in de jaren 1930, brachten een
grondige verandering in de tegelont-

werpen. De wereldtentoonstellingen hadden in het interbellum eveneens een belangrijke impact op de tegelfabrieken. Op de wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel
maakte Gilliot Hemiksem indruk met een volledig eigen paviljoen. Dit kleine paleis vormde een harmonieuze synthese
van klassieke stijl en discrete art deco en toonde nieuwe
toepassingsmogelijkheden voor het keramisch materiaal.
Het werd dan ook door diverse binnen- en buitenlandse
decorateurs en architecten geprezen als één van de meest
geslaagde realisaties van de wereldexpo.

Tussen de twee wereldoorlogen

Deze periode tussen de twee wereldoorlogen wordt in de nieuwe wisseltentoonstelling ruim geïllustreerd
aan de hand van diverse en nog nooit
getoonde tegelpanelen uit de Pozzocollectie van de Koning Boudewijnstichting en de reserves van het
Gilliot- en Roelants Tegelmuseum.
Verder zijn er unieke foto’s en documenten uit het Gilliotarchief en het
archief van de begaafde oud-medewerker Karel Hadermann.
Dankzij al deze bijzondere objecten
en de topstukken uit de vaste collectie
komt zo een ongemeen boeiende periode uit de Belgische designgeschiedenis weer tot leven.

Meer info over de tentoonstelling en een bezoek aan het Gilliot & Roelants Tegelmuseum
vind je op www.gilliottegelmuseum.be. Je kan contact opnemen met het museum via
info@gilliottegelmuseum.be.

Gilliotmarkt: zondag 19 juni 2022 van 10 tot 17 uur
Na twee jaar onderbreking vindt aan het tegelmuseum opnieuw de Gilliotmarkt plaats. Binnen- en buitenlandse
standhouders tonen hun privécollectie en stellen een selectie van artistieke keramiektegels te koop.
Om 14 uur houdt dr. Mario Baeck een lezing over de
nieuwe wisseltentoonstelling ‘Tussen twee oorlogen:
de Belgische tegel van art nouveau naar art deco en
modernisme’. Voor deze lezing kan je je inschrijven
via info@gilliottegelmuseum.be. Na of voor de lezing
kan je de tentoonstelling bezoeken.
Vanaf 16 uur kan je eigen tegels of panelen laten
schatten en restauratieadvies krijgen. In de cafetaria
van de heemkundige kring Heymissen is er drank- en
eetgelegenheid.
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TWELF. Ogenschijnlijke tegenstellingen.
Twaalf veelzijdige beelden vernieuwen blik op de abdij.

Nog tot en met 11 september kan je in het abdijpark de gratis beeldententoonstelling ‘TWELF. Ogenschijnlijke tegenstellingen.’ bezoeken. Twaalf kunstwerken geven er een nieuw gezicht aan de eeuwenoude site. Hoewel het stuk voor
stuk erg verschillende beelden zijn, draaien ze allemaal rond één en hetzelfde thema: tegenstrijdigheden. Curator Zjos
Meyvis en medeorganisator Jan Stuyck lichten alvast een tipje van de sluier.
Hoe is de idee ontstaan om deze
expo op poten te zetten?
Zjos Meyvis: “In 1988, toen de abdij
nog in puin was, heb ik er mee de
grote tentoonstelling ‘Verdwenen
aarde’ georganiseerd. Op zes weken
tijd kwamen er maar liefst 5000
bezoekers. Sinds de abdij gerenoveerd is, zijn er regelmatig exposities in de hal op de eerste verdieping. Nu wilde ik opnieuw een
beeldententoonstelling organiseren
in het park rond de abdij. Ik ben blij
dat Jan zijn schouders mee onder dit
project heeft gezet.”
Jan Stuyck: “Ik ken Zjos al een tijdje en heb via hem kennisgemaakt
met het project ‘Verdwenen aarde’.
Ik vind het heel fascinerend hoe dat
initiatief tot stand is gekomen. Met
‘TWELF’ kunnen we nog eens refereren naar ‘Verdwenen aarde’ en tegelijk iets nieuws rond kunst in de
publieke ruimte organiseren.”
Welke kracht heeft het abdijpark
voor jullie als locatie voor zo’n openluchttentoonstelling?
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Zjos: “Als je aan mij vraagt wat de
belangrijkste plaats in Hemiksem is,
dan antwoord ik zonder enige twijfel: de abdij. Dit monument torent
letterlijk boven de gemeente uit.
Dankzij de abdij herken je Hemiksem van ver, zelfs van over het water.
Het is een historisch waardevolle
site, maar ook op andere domeinen
is deze plek belangrijk. Hier kruisen
bijvoorbeeld rivieren elkaar. Zowel
het pure uitzicht van de site als de
symbolisch belangrijke waarde lenen zich als ideale plaats om kunst
te presenteren. Tegelijk is het een
kans om dit ‘bangelijke’ monument
nog eens in de kijker te zetten.”
Jan: “De ruimte van het abdijpark
laat toe om diverse beelden samen
te brengen. Voor mij is dit bovendien een plek vol interessante tegenstrijdigheden. De abdij was ooit
een gevangenis, maar ook een zorginstelling. Als erfgoedsite neemt
ze je mee naar het verleden, maar
als administratief centrum speelt ze
evenzeer een belangrijke rol in het
heden. Ook verschillende materiële
componenten komen er samen; zo-

als het water van de rivieren en de
stenen waaruit de abdij zelf is opgebouwd. Niet toevallig organiseren we de expo vanuit die insteek:
‘ogenschijnlijke tegenstellingen’.”
Op welke manier komen die ‘ogenschijnlijke tegenstellingen’ aan bod
in de kunstwerken zelf?
Zjos: “De auto in de boom van Lut
Vandebos en Niko Van Stichel bulkt
van de tegenstellingen. De boom
straalt een zekere rust uit, terwijl
de rechtopstaande auto heel confronterend overkomt. Het kunstwerk
‘Hier en nu’ van Johan Rottiers is
dan weer tegenstrijdig omdat het de
vorm heeft van een typisch infobord
in een bos, maar eigenlijk niet meer
bevat dan de tekst ‘U bevindt zich
hier’. Het is een glasplaat die niet
informeert, maar uitnodigt om echt
naar de natuur te kijken.”
Jan: “Zelf vind ik dat er heel wat tegenstellingen samenkomen in ‘Le
timbre dorique’ van Philippe Gouwy
(lacht). Met zijn verticale vorm staat
het in lijn met de toren van de abdij,

maar is het in tegenstrijd met het
horizontale landschap. Hoewel het
doet denken aan stenen kapwerk, is
het beeld van hout gemaakt.”
Wat maakt een openluchttentoonstelling anders dan een traditionele
expo in een museum?
Zjos: “Een openluchttentoonstelling
als de onze is altijd en voor iedereen toegankelijk. De kunstwerken
kunnen zo een groter bereik krijgen.
Dat is voor ons belangrijk. We willen dat zoveel mogelijk mensen uit
Hemiksem en omgeving kunnen
kennismaken met de beelden én
met de magische abdijsite.”
Jan: “De interactie tussen de kunstwerken en de openlucht, de aarde
vind ik heel krachtig. Er is een voortdurende dynamiek tussen het artistieke werk en de openbare ruimte. In
een openluchttentoonstelling word
je als bezoeker geconfronteerd met
de vraag: waar bevind ik mij eigenlijk? In een museum bevindt kunst
zich in een aparte ruimte. De werken
moeten er volledig zelf spreken, de
ruimte staat op de achtergrond. Een
openluchttentoonstelling
draagt
ook bij aan een mooiere openbare
ruimte. Daarom ben ik ook blij dat
bij de heraanleg van de Gemeenteplaats er een nieuw kunstwerk zal
verschijnen.”
Willen jullie met ‘TWELF’ de Hemiksemnaar anders doen kijken naar de
abdijsite?
Jan: “Zeer zeker. Het is meer dan
kennismaking met kunst in een bij-

zondere ruimte. De kunst doet je
met andere ogen naar de abdij kijken. De bijenkast ‘beebox’ van Jacques Dujardin bijvoorbeeld dwingt
om de abdijsite te zien als een ruimte vol biodiversiteit. Je begint je af
te vragen welke bloemen er zijn. De
rondzwermende bijen zullen sneller
opvallen (lacht).”

“We willen dat
zoveel mogelijk
mensen uit
Hemiksem en
omgeving kunnen
kennismaken met
de beelden én met
de magische
abdijsite.”
Hoe hebben jullie de artiesten en
kunstwerken geselecteerd?
Zjos: “We hebben geen open oproep gedaan. Op basis van gevoel
zijn we op zoek gegaan naar beelden die divers zijn qua materiaal en
volgens ons het best samen passen
in het landschap van de abdijsite. Zo
zetten we de ‘Speakers corner’ van
Dirk Hamblok aan de zuidgevel van
de abdij (waar de zomerbar is, red.),

omdat zowel het kunstwerk als de
gevel boogvormen hebben. De gigantische kubus ‘Cubes#94’ van Luc
De Man staat dan weer dichtbij ‘Le
timbre dorique’, omdat ook dat werk
zo groot is. Enkele artiesten exposeerden trouwens al bij ‘Verdwenen
aarde’, zoals Johan Rottiers.”
Moet ik als bezoeker een vast parcours volgen?
Jan: “Nee, er is geen vastgelegd begin- of eindpunt. Je kan perfect op
een dag vijf kunstwerken bekijken
en de volgende dag terugkomen om
er nog twee te bekijken. Wil je ze allemaal zien? Perfect, maar dat hoeft
niet. Door niet te werken met een
uitgetekend parcours, houden we de
tentoonstelling laagdrempelig.”
Tot slot, waarom moet ik als Hemiksemnaar zeker ‘TWELF’ bezoeken?
Zjos: “Omdat het een unieke gelegenheid is. Na meer dan dertig jaar
is er nog eens een beeldenexpo in
het abdijpark.”
Jan: “Tegelijk is een bezoek aan
‘TWELF’, zoals eerder gezegd, een
kans om de abdijsite te herontdekken, om de dagdagelijkse omgeving
vanuit een andere hoek te bekijken.
Bezoek de tentoonstelling, herontdek de abdij en zo ook onze eigen
gemeente.”

Alle info over ‘TWELF. Ogenschijnlijke tegenstellingen.’ en
een digitale catalogus vind je
op www.ivebica.be/TWELF.
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK
MOESTUIN OP JE TERRAS
LEZING

Je hebt een grote of kleine tuin, terras of balkon? Je
wil graag zelf groenten, kruiden en eetbare bloemen kweken? Je wil dat je tuin, terras of balkon een
mooi plekje is, zodat je er heerlijk kan genieten?
Kom naar deze inspirerende workshop. In deze
workshop ontdek je hoe je aan de slag kan gaan
met bloempotten en -bakken. Ben je minder mobiel? Ook voor jou zijn er mogelijkheden!
Breng je eigen potjes, schort en tuinhandschoenen
mee.
i.s.m. AVANSA Antwerpen

DINSDAG 14 JUNI 2022
19.30 TOT 21.30 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING NIEL
€3

MAKERSPACE DE FABDIJ
Onlangs richtte de bibliotheek de Fabdij op, een makerspaceruimte voor leden van bib IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel. Dit initiatief biedt grote mogelijkheden voor alle
leden met interesse in computers en techniek. Geïnteresseerden kunnen op de openingsdagen vrijblijvend een
kijkje komen nemen.
We zoeken ook begeleiders: mensen met ervaring in bv.
het bedienen van een lasercutter, een 3D-printer, een pers,
een snijplotter…

VRIJDAG 17 JUNI 2022
20 TOT 22 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM
GRATIS

INFODAG
ACADEMIE VOOR MUZIEK
WOORD EN DANS
Wil je graag een muziekinstrument leren bespelen
maar weet je niet welk instrument? Kom dan zeker naar
de infodag op 18 juni! Altijd al eens willen acteren op
een podium? Kom het zelf ervaren want in iedereen zit
dat verborgen talent dat wij zoeken. Kan je niet stilzitten? Kom dan zeker kennismaken met de dansjuf die je
al die leuke danspassen kan aanleren.
Misschien twijfel je nog om je in te schrijven omdat je
nog met vragen zit. Ook hierop kan je een antwoord
krijgen.
Meer info op: www.academiehsn.be
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ZATERDAG 18 JUNI 2022
10 UUR
GRATIS

LAUREATENCONCERT

CONCERT LEERLINGEN VAN
DE ACADEMIE VOOR MUZIEK
WOORD EN DANS

Op het Laureatenconcert huldigen
we de leerlingen die met succes
hun eerste, tweede of derde graad
afrondden. Leerlingen die een uitzonderlijke prestatie neerzetten op
hun examen zullen nog één keer
hun prachtige werk vertolken. Alle
laureaten van de academie zijn aanwezig en nemen na het concert hun
diploma in ontvangst. Ben jij er ook
om hen te feliciteren?
ZONDAG 26 juni 2022
10.30 UUR
DEPOT DELUXE, HEMIKSEM
GRATIS

BELEEF NOG MEER...
Meer info op www.ivebica.be.

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies
Woensdag 08/06/2022
Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
PHISHING
Rupelbibcursus
Donderdag 09/06/2022
Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies
Woensdag 15/06/2022
Intergem. bibliotheek, vestiging Niel
TABLET (ANDROID)
Rupelbibcursus
Donderdagen 16/06, 23/06 en 30/06/2022
Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
WORKSHOP: CODERDOJO
Programmeren voor de jeugd
Zaterdag 18/06/2022
Intergem. bibliotheek, Hemiksem
Inschrijvingen via https://www.eventbrite.co.uk

LAATSTE NOOTJES

CONCERT LEERLINGEN VAN DE ACADEMIE VOOR
MUZIEK WOORD EN DANS

‘Laatste Nootjes’ is de apotheose van een jaar vol musiceren, voordragen, toneel spelen, samen spelen… Van een jaar hard werken,
maar vooral genieten van onze fantastische hobby. De academie
stelt haar grote en kleine ensembles de klassen samenzang en
haar leerlingen woord aan jou voor. Deze schitterende slotconcerten brengen je alvast in de juiste stemming voor een fijne en
deugddoende zomer!
WOENSDAG 29 JUNI 2022
18 UUR & 20 UUR
DEPOT DELUXE, HEMIKSEM
GRATIS

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.

11

Activiteitenkalender toerisme rupelstreek
De zomerpocket ‘Tip voor Trips’ van Toerisme Rupelstreek zal dit jaar niet in je brievenbus belanden.
Deze activiteitenkalender van alle plaatselijke zomeractiviteiten staat nu online op onze website
www.toerismerupelstreek.be en op Uit in de Rupelstreek.
WANNEER

UUR

3 juni tem 23 okt

Doorlopend Leest

ACTIVITEIT

ORGANISATIE

MEER INFO

Fotowandelzoek
tocht

Toerisme
Rupelstreek vzw

www.toerismerupelstreek.be

15 mei tem 30 sept Doorlopend Boom en
omgeving

Wandelzoektocht

Dienst Sport Boom www.boom.be/wandelzoektocht

1 mei tem 30 sept

Doorlopend Schelle

Fotowandelzoek
tocht

Gem Schelle en
Vzw SPE

www.spe.vlaanderen/
events/3de-fotowandelzoektocht-schelle

30 april tem
30 september

Doorlopend Rumst

Fotowandelzoek
tocht

S-Plus Rumst

Hugo.kraey@skynet.be

Woensdag 1 juni

20u tot
22.30u

Tuin Heemmuseum Bystervelt
Peperstraat 48
Schelle

Comedy Parade
Geannuleerd

Ivebica

www.ivebica.be

Donderdag 2 juni

7u tot 15u

Heiligstraat 6
Hemiksem

Wandeltocht
Heymissentocht

Wsvschelle

www.wsvschelle.be

Vrijdag 3 juni

20u tot
21.15u

Tuin Heemmuseum Bystervelt
Peperstraat 48
Schelle

Voorstelling
Fwiet!Fwiet!

Ivebica

www.ivebica.be

4 juni tem 19 juni

Zaterdag en ’t Geleeg Emzondag 14u abb Machinehal
Peeters-Van
tot 14u
Mechelen

Noeveren Brandt

CC De Steiger

www.desteigerboom.be/
noeveren-brandt

Zondag 5 juni

7u tot 15u

Onnefretterstocht WSV
Schorrestappers

Zaal De
Koophandel
Noeveren 68
Boom

patrick.elsen@skynet.be

Zondag 5 juni en
14u tot 18u
elke eerste zondag
van de maand

Sint-Bernardus- Heemdag Bezoek
abdij Hemiksem Heemmuseum

Heemkundige kring www.heemkundigekringheyHeymissen
missen.be

Zondag 5 juni

Kleine PaepeRommelmarkt
daelenlaan Reet

Wijk Kleine
Paepedaelen

8u tot 17u

www.facebook.com/groups/
paepedaelen

Rondleiding op de Hertenform
hertenfarm
Parkcoplus

Elke eerste zondag 14u tot 17u
van de maand

Grote Heide 31
Leest

Maandag 6 juni

10u tot 17u

Gemeentelijk
park Boom

Plantendag

Provinciaal
Recreatiedomein
De Schorre

onthaal@deschorre.be

Zaterdag 11 juni

11u

Hospitaalstraat
27 Boom

Toonmoment
Buitengewoon
MuziekAtelier

Gem. Academie
voor Muziek en
Woord Boom

www.academieboom.be

Zondag 12 juni

14u

Steenbakkerij
site ’t Geleeg

Toerisme
Rupelstreek vzw

info@toerismerupelstreek.be

Zondag 12 juni

10u tot 17u

Steenbakkerij
site ’t Geleeg

CC De Steiger

www.desteigerboom.be/
keramiekmarkt

info@toerismerupelstreek.be
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WAAR

Rupelzondagen
Bezoek aan
‘t Geleeg

Noeveren Brandt
Keramiekmarkt

www.farmingwhiteandreddeerfromparks.be

www.toerismerupelstreek.be

WANNEER

UUR

WAAR

ACTIVITEIT

13 tot 25 juni

Inschrijven

Hospitaalstraat
27 Boom
Laarstraat 21
Reet-Rumst

Gem. Academie
Academie voor
voor Muziek en
Muziek en Woord Woord Boom

Woensdag 15 juni

19u

Sint-Bernardus- Voordracht
abdij Hemiksem

Zaterdag 18 en
zondag 19 juni

14u tot 17u

Emabb
Noeveren 67
‘t Baksteentje

Tentoonstelling
Boomse glas

Emabb vzw

Zaterdag 18 juni

12u tot 16u

Heldenplaats
Boom

City Run

Dienst Sport Boom www.boom.be/cityrun

Zondag 19 juni

10u tot 17u

Sint-Bernardus- Gilliotmarkt Lezing Gilliot & Roelants
abdij Hemiksem
Tegelmuseum

Maandag 20 juni

13.30u

Openluchtzwem- Begeleide
bad Boom
wandeling

Woensdag 22 juni

19.30 tot
21.30

Hoofdinkom
Rondleiding
PTS Beukenlaan Dromen van een
Boom
nieuw Boom

ALB Architectuwww.architectuurliefhebbersurliefhebbers Boom boom.mailchimpsites.com

Woensdag 22 juni

14u

Hospitaalstraat
27 Boom

Gem. Academie
voor Muziek en
Woord Boom

www.academieboom.be

23 juni tem 26 juni

Doorlopend Plein over café
de Koophandel
Noeveren 68

Noeveren Kermis

Noeveren Kermis
Vrienden

noeverenkermis@gmail.com

23 juni tem 9 juli

Tickets

Evenementenweide park Sint
-Bernardusabdij

Casa Blanca

Happy Few

www.casablancaconcerts.be/
programma

Vrijdag 24 juni

15u tot 19u

Brooikensplein
Begijnenbossen streekmarkt
Rumst

Gemeente Rumst

www.rumst.be/maandelijkse-streekmarkt

Zaterdag 25 juni

14u

Emabb
Noeveren 67
‘t Baksteentje

Rondleiding

Emabb vzw

info@emabb.be

Zondag 26 juni

14u

Emabb
Noeveren 67
‘t Baksteentje

Rondleiding

Emabb vzw

info@emabb.be

Elke laatste zondag 14u tot 17u
van de maand

Peperstraat 48
Schelle

Tentoonstelling
Geboorte

Heemmuseum
Bystervelt

Ingrid.van.verre@telenet.be

Zondag 26 juni

7u tot 15u

Clublokaal Klei- Piet Van Aken
trappers Korte
tocht
Veerstraat Rumst

De Kleitrappers
vzw

poortmansld@gmail.com

Elke zondag van
juni tot oktober

14u

Emabb
Noeveren 67
‘t Baksteentje

Elke zondag van
mei tot juni

14u tot 17u

Sint-Bernardus- WisseltentoonGilliot en Roelants
abdij Hemiksem stelling 2022- 2023 Tegelmuseum

www.gilliottegelmuseum.be

Elke zaterdag en
zondag van mei
tem september

14u tot 17u

Museum Rupelklei Uitbreidingsstraat 33
Terhagen

www.museum-rupelklei.be

Toerisme Rupelstreek

Voorstelling
instrumenten en
toneel

ORGANISATIE

MEER INFO
www.academieboom.be

Heemkundige kring www.heemkundigekringheyHeymissen
missen.be
info@emabb.be

www.gilliottegelmuseum.be
www.heemkundigekringheymissen.be

Dienst Sport Boom www.boom.be/sportelen

Zondagrondleiding Emabb vzw

Weekendopening Museum Rupelklei
museum Rupelklei Gemeente Rumst

info@emabb.be

toerisme_rupelstreek
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TERUGBLIK
JOBBEURS MET LOKALE INDUSTRIE

In samenwerking met de lokale industrie, de VDAB en maakbedrijf Vlotter organiseerden we een jobbeurs in Depot Deluxe. 200
mensen bezochten de beurs en maakten kennis met lokale en
duurzame jobs. Het was meteen een interessante gelegenheid
om de voordelen van werk in eigen streek in de kijker te zetten:
minder files, meer zachte mobiliteit, een betere worklifebalans…

STEM IN HEMIKSEM

Tijdens zeven woensdagnamiddagen konden de kinderen van
het vijfde en zesde leerjaar op een boeiende manier kennismaken met Science, Technology, Engineering en Mathematics.
Na de reeks STEM-workshops volgde de kers op de taart: een
bedrijvenbezoek aan de hoogtechnologische omgeving van
Wolf Oil, Proviron of Lamifil.

BUITENSPEELDAG

We riepen kinderen en jongeren om op 20 april naar buiten
te trekken en de vijftiende Buitenspeeldag met ons te vieren.
In het park van Schelle zette de vrijetijdsdienst samen met
de collega’s van Schelle verschillende opblaasbare attracties
op. Wat was het fijn om te zien dat jullie zo talrijk aanwezig
waren.

SKATEFEST, EEN FEEST OP WIELEN

In samenwerking met Stoked Board vond op 7 mei de
derde editie van het Skatefest plaats. Skaters konden
hun beste tricks laten zien aan de jury die per categorie de beste all-roundskater verkoos. Op de Event Car
van Red Bull konden dan weer de winnaars van onze
DJ-contest zich van hun beste kant laten horen. Dankzij
Frui-Vita en El Sabor del Sur genoten we van een fris
drankje en een lekker hapje. Het was een dag vol spektakel en fun!
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AFVALOPHALING JUNI
Van mei tot en met september haalt IGEAN restafval en GFT wekelijks op maandag op. PMD wordt om
de twee weken opgehaald, eveneens op maandag.
Opgelet: op maandag 6 juni is er geen ophaling van
restafval.

GFT en restafval

Bescherm onze
biodiversiteit

Strijd mee tegen de Japanse duizendknoop

maandag 6 juni (enkel gft)
maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni

pmd

maandag 13 juni
maandag 27 juni

papier & karton
vrijdag 24 juni

kga

zaterdag 4 juni tussen 8.30 uur en 15 uur.

De Japanse duizendknoop rukt op in onze gemeente. Deze
invasieve exoot heeft een enorm sterke groeikracht, waardoor ze inheemse plantensoorten verdringt en de biodiversiteit bedreigt. De medewerkers van de groendienst
volgen momenteel een opleiding om de duizendknoop te
verwijderen. Intussen vragen we aan inwoners die in hun
tuin zo’n Japanse duizendknoop opmerken om volgende
tips toe te passen.

vrijdag 24 juni

1. Knip de plant af
Knip de Japanse duizendknoop af tot op de grond. Herhaal
dit iedere week. De plant raakt zo uitgeput en komt na verloop van tijd minder snel terug. De afgeknipte restanten
deponeer je bij het huisafval. Bij het gft-aval zouden ze immers een nieuwe groeiomgeving vinden.

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.

2. Giet heet of kokend water over de plant
Om de plant onschadelijk te maken, besproei je hem best
met kokend water. De plant zal zo langzaam afsterven. Let
er wel op dat je andere planten niet aantast. Om de plant
echter helemaal onder de duim te houden, moet je de wortels verwijderen.
3. Graaf de plant uit
Niet in alle gevallen zal uitgraven de uiteindelijke oplossing zijn. De wortels kunnen immers tot zeven meter diep
zitten. Wanneer de plant zich recent in de tuin heeft gevestigd, biedt uitgraven wel soelaas. Belangrijk daarbij is dat je
oude grond afvoert en nieuwe grond toelaat.
Let op! Je mag niet zomaar de restanten van de grond ergens anders deponeren. De duizendknoop groeit dan weer
uit tot een plant en zal het nieuwe gebied gewoon overwoekeren. Laat de gebruikte grond daarom wegbrengen of
ophalen door een groenverwerker én vermeld specifiek dat
je te maken hebt met een invasieve en overwoekerende
onkruidsoort.
4. Dek de Japanse duizendknoop af
Je dekt de duizendknoop af onder een flexibele, niet-licht
doorlatende materie of een zeil, zodat de wortels uitgeput
raken. De planten moeten voor de afdekking gemaaid zijn.
Het maaisel moet zorgvuldig afgevoerd zijn. Afdekken kan
met een dikke folie. Gebruik daarbij geen landbouwfolie of
antiworteldoek. Hier groeit de plant altijd dwars doorheen.
Een groot nadeel van deze methode is dat ze erg tijdrovend
is. Het afgedekte deel moet drie tot vijf jaar effectief afgedekt blijven.

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

MOBIEL RECYCLAGEPARK
Op woensdag 15 juni is er een mobiel recyclacegepark
op de markt op de Gemeenteplaats. Tussen 9 en 12 uur
kan je er gratis kleine hoeveelheden (niet meer dan een
volle emmer) van volgende fracties deponeren: harde
kunststoffen, hout, kaarsresten, keramiek en porselein
(beschadigde tassen en borden), klein gevaarlijk afval,
kurk, metaal, piepschuim, plastic folie en glas.

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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Duurzame Helden van Hemiksem

FEMMA HEMIKSEM
Elke maand belichten
we een Hemiksems
initiatief dat één of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de praktijk brengt.
Deze maand zetten we Femma in de
kijker. Bestuurslid Ingrid Van Keilegom legt uit hoe de socio-culturele
vereniging zich inzet voor meer gendergelijkheid, de vijfde Duurzame
Ontwikkelingsdoelstelling.
Hoe zou je Femma Hemiksem omschrijven?
Ingrid: We zijn een vrouwenvereniging
met een duidelijke visie op mens en
samenleving. We organiseren wandelen fietstochten, naailessen, crea-avonden, gespreksavonden over onder andere erfrecht, kookavonden, gezellige
samenkomsten, uitstappen... We tellen
58 leden.

Op welke manier draagt Femma bij
aan meer gendergelijkheid en vrouwenemancipatie?
We nodigen vrouwen uit om zich met
elkaar te verbinden via activiteiten én
om tijd te maken voor vrije tijd. Die
vrije tijd is cruciaal om je als individu
te ontplooien. Bij Femma ontmoeten
we elkaar, leren we van elkaar, ontdekken, beleven en maken we cultuur en
geven we de samenleving mee vorm.
Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en
geluk voor vrouwen én mannen.
Welke plannen en ambities hebben
jullie op dit moment?
Na twee jaar coronastilte richten we
ons dit jaar vooral op gezellige momenten. Daarmee willen we de sociale contacten weer op gang brengen.
Volgend jaar hopen we opnieuw een

EVENEMENTEN
VERENIGINGEN

uitgebreid programma aan te bieden.
Je kan ons volgen via www.facebook.
com/femmahemiksem.

www.femma.be/nl/groep/hemiksem-centrum-sint-niklaas.
Voor meer info kan je contact opnemen met Ingrid Van Keilegom via
ingridvankeilegom@hotmail.com of
0476 67 63 76.

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni

HELLVOC BEACH 2K22

Woensdag 15 juni

VOORDRACHT OVER DE ABDIJ VAN AULNE

Elk jaar geeft Karel Verhofstadt een lezing over een abdij die
op de één of andere manier een band had met onze eigen
Sint-Bernardusabdij. De abdij van Aulne bevindt zich in de
provincie Henegouwen. Wil je er meer over weten? Dan ben
je op woensdag 15 juni om 19 uur welkom bij de heemkundige kring (Sint-Bernardusabdij 4, 2620 Hemiksem).

Hellvoc Beach, het grootste beachvolleybaltornooi van de
Rupelstreek, komt er weer aan. Het tornooi biedt amusement voor iedereen. Ook de kinderen zijn welkom.
Hellvoc voorziet randactiviteiten op het terrein. Uiteraard
kan je ook genieten van een lekker drankje en hapje. Op
vrijdag is er een strand-BBQ, op zaterdag is er spetterende
beachparty.
Meer info vind je op www.hellvoc.vc/beach.

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-Bernardusabdij
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Verzameling WDB

