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CONTACT

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
Openingsuren - enkel op afspraak: 
maandag:  09.00 u. - 12.00 u. 
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u.  & 14.00 u. - 16.00 u. & 
  18.00 u. - 19.30 u.  *
woensdag:  09.00 u. - 12.00 u.  & 14.00 u. - 16.00 u. 
donderdag  09.00 u. - 12.00 u.
vrijdag:   09.00 u. - 12.00 u. 
* enkel dienst burgerzaken en onthaal

Contact: 
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be 

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: 08.00 u.- 12.00 u 
         en 12.30 u. - 16.25 u
Vrijdag: 08.00 u. - 11.55 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
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

MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE
OP LAATJEVACCINEREN.BE

Blijf jezelf en je 
omgeving beschermen. 

Herlaad je 
corona-immuniteit
met een 
boosterprik.Blijf ook de andere voorzorgsmaatregelen volgen.
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Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.hemiksem.be 

Colofon
Dit is een publicatie van het lokaal bestuur Hemiksem. 
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be

V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 
        2620 Hemiksem
Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar: 
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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#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: Wendy Van Dam
locatie: park Den Akker 

BESTE INWONER,
Begin juli werden we opgeschrikt door een zware brand in het 
zuiden van onze gemeente. Er vielen gelukkig geen slacht-
offers, maar een familiaal bedrijf is plotsklaps helemaal ver-
woest. Namens het lokaal bestuur wens ik de uitbaters van de 
getroffen onderneming een hart onder te riem te steken. Ik 
wil eveneens hulde brengen aan alle hulpdiensten die op de 
avond en in de nacht van de brand tot het uiterste zijn gegaan 
om verdere schade te vermijden.

Tegelijk hoop ik dat je herinneringen aan de voorbije zomer 
toch vooral gekleurd zijn door de verschillende prachtige eve-
nementen die in Hemiksem plaatsvonden. De gratis dag Casa 
Blanca, de ATV-vertelling, de Rupelzondag… Op bladzijde 14-
15 blik ik graag met jou terug op deze bijzondere momenten.

Hierbij nodig ik je meteen ook uit voor enkele komende eve-
nementen. In het weekend van 10 en 11 september vieren we 
de 20ste editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers, die intus-
sen tot veel meer is uitgegroeid dan een wielerwedstrijd. Je 
leest er alles over op bladzijde 16. Deze maand is er trouwens 
nog een jarige: onze Sint-Niklaaskerk wordt 250 jaar. Dit laten 
we uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Je ontdekt alles 
over de feestelijkheden op bladzijde 8 en 9. Ook de opendeur-
dag van onze brandweerpost op 18 september wordt onge-
twijfeld een boeiende gebeurtenis.

Tot slot wens ik alle schoolgaande Hemiksemnaren en de 
leerkrachten van onze lokale scholen een fantastisch nieuw 
schooljaar toe. Een schooljaar dat – als het even kan – ook 
Helemaal Hemiksem wordt. 

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

5 Sortkampioen gezocht

6 Gezondheids- en seniorenbeurs

7  Zwemmen & lopen

8 250 jaar Sint-Niklaaskerk

9 Hemiksemse Qualicantokoor

10 IVEBICA

12 Sociaal verhuren

13 Duurzame helden

14  Terugblik zomer 2022

16  Rupske Lauwers / Evenementen

IN DIT NUMMER
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PRIKBORD
GRATIS GLAS WATER

Geef de contactgegevens van je verenigingen door
September is voor vele clubs en verenigingen de opstart van een nieuw werkjaar. Wijzigt er iets binnen jullie 
club of bestuur? Hebben jullie een nieuwe website of Facebookpagina? Deel dan zeker deze gegevens met 
onze vrijetijdsdienst. Zo weten we wie onze aanspreekpunten binnen de verschillende verenigingen zijn. 

Nieuwe gegevens van sportclubs mogen doorgegeven worden aan karen.celis@hemiksem.be. Nieuwe 
contactinfo van alle andere verenigingen kan bezorgd worden aan sim@hemiksem.be. 

Publieksraadpleging: 
Bijzondere Nood- en Interventieplannen 
Sevesobedrijven
Van 17 oktober 2022 tot 16 november 2022 organiseert de 
Gouverneur van Antwerpen, mevrouw Cathy Berx, een publieks-
raadpleging over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Inter-
ventieplannen (BNIP’s) van Sevesobedrijven. Een Sevesobedrijf 
is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behan-
delt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig 
of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven.

Als inwoner van Hemiksem kan je de ontwerpteksten van de 
BNIP’s voor de volgende twee Sevesobedrijven raadplegen en je 
opmerkingen erbij formuleren:

• TotalEnergies Olefins – site C (Zwijndrecht)
• Umicore Precious Metals Refining (Antwerpen –  Hoboken) 

De Bijzondere Nood- en Interventieplannen zijn opgesteld door 
de overheid en bevatten specifieke informatie die de hulpdien-
sten en overheden in staat stelt om snel en doeltreffend te re-
ageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer 
de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures en de bescher-
mingsmaatregelen voor de bevolking.

De ontwerpteksten voor de nieuwe Bijzondere Nood- en Inter-
ventieplannen kan je na afspraak raadplegen in de kantoren van 
de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur, Italiëlei 4, 
2000 Antwerpen. De raadplegingsperiode loopt van 17 oktober 
tot 16 november 2022. 

Een afspraak maak je per e-mail:
noodplanning@fdgantwerpen.be. 
www.seveso.be 

BOOSTERVACCINATIE 
tegen COVID-19
Een vaccinatie aan het begin van de herfst 
is sterk aanbevolen voor al wie extra kwets-
baar is om door een COVID-19-besmetting 
zwaar ziek te worden. In de najaarscampag-
ne zullen deze personen dan ook als eerste 
uitgenodigd worden voor een nieuwe boos-
tervaccinatie:

• Alle personen vanaf 65 jaar. Ook aan 
mensen van 80 jaar en ouder die aan het 
begin van de zomer al een extra (tweede) 
booster gekregen hebben, wordt aanbe-
volen om in de herfst een vaccinatie te 
krijgen. Sinds de vorige vaccinatie moeten 
wel minstens drie maanden verlopen zijn.

• Mensen met een verzwakte immuniteit 
(12+).

• Iedereen die werkt in de zorgsector.
Alle andere volwassen Vlamingen worden 
uitgenodigd voor een boostervaccinatie 
in september en oktober, op volgorde van 
leeftijd. Vaccinatiecentrum Rupelaar start 
met vaccineren op maandag 12 septem-
ber. Nadat je per brief de uitnodiging voor 
een boostervaccinatie hebt ontvangen, 
kan je zelf online of telefonisch een af-
spraak boeken. 

Info: www.laatjevaccineren.be

Dankzij www.gratiswater.be is er altijd een gratis glas water in de buurt! Op deze 
website kan je immers zien bij welke handelaars en horecazaken in onze regio je 
gratis kraanwater kunt krijgen.

Wil jij als lokale middenstander ook gratis kraanwater aanbieden? 
Registreer je dan op www.gratiswater.be/home/. 
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PRIKBORD

SPORT- 
KAMPIOENEN 
GEZOCHT 
Ieder jaar zetten het lokaal bestuur en 
de sportraad onze plaatselijke sport-
kampioenen in de bloemetjes op een 
heuse kampioenenviering. Ben jij dit 
jaar alleen of in ploeg kampioen ge-
worden of ken je iemand die hiervoor 
zeker in aanmerking komt? 

Bezorg ons dan de naam (en naam 
van de club), eventuele teamge-
noten, e-mailadres en uiteraard 
de specifieke kampioenstitel, via  
karen.celis@hemiksem.be. Je kan 
kampioenen voordragen tot 23  
oktober.

Dit jaar vindt de 
kampioenenviering plaats op 
vrijdag 25 november in 
Depot Deluxe, 
Nijverheidsstraat 27.

 

CURSUSSEN VOOR 
LAAGGELETTERDE 
VOLWASSENEN
Het nieuwe schooljaar is begonnen, voor kinderen, jongeren én 
heel wat volwassenen. Ook Ligo, het Centrum voor Basiseducatie, 
organiseert verschillende cursussen. Deze cursussen versterken 
laaggeletterde volwassenen.

Een greep uit het leeraanbod van Ligo
• Het rapport lezen van je kind.
• Betalen met je telefoon.
• Formulieren invullen voor je werk.
• Een app gebruiken om te parkeren.
• Beter rekenen.

Goed om te weten
• Les volgen bij Ligo kan als je ouder bent dan 18 jaar en wei-
nig schoolopleiding hebt.
• De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld, maar er 
zijn een paar uitzonderingen. Ligo bespreekt samen met jou je 
situatie. Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor lesma-
teriaal zoals kopieën of een handboek.
• Een cursus kan door omstandigheden naar een andere dag, 
uur of datum verplaatst worden.
• Op het einde van een cursus kan je een deelcertificaat of 
certificaat behalen.
• Werk je en volg je ten minste 32 uur les? Dan kan je Vlaams 
opleidingsverlof aanvragen bij je werkgever. Vroeger heette dit 
betaald educatief verlof.

www.ligo.be/regio-mechelen, 
03 888 89 66 

“ Even een appje downloaden! 
 Zelfs geletterde mensen 
 kunnen dat niet altijd! 
 Maar ik ben bij de gelukkigen 
 die het geleerd hebben.”

 - ambassadeur Ronny
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11 september Open Monumentendag: 
Tegelmuseum hele dag open
Naar aanleiding van Open Monumentendag is het Gilliot & 
Roelants Tegelmuseum op zondag 11 september de hele dag 
open. Van 10.00 tot 17.00 uur kan je er de vaste collectie en 
de wisseltentoonstelling ‘Tussen twee oorlogen’ bezichtigen.

18 september: 
Opendeurdag brandweerpost
Op zondag 18 september opent onze brandweerpost in  
Georges Gilliotstraat 50 zijn deuren voor het grote publiek. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur ben je van harte welkom om te 
ontdekken wat het betekent om bij de brandweer actief te 
zijn. Er zullen enkele demonstraties zijn en uiteraard kan je de 
indrukwekkende brandweervoertuigen van dichtbij bekijken. 
Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger deel uit te maken van 
de brandweerploeg? Kom dan zeker langs en vuur al je vragen 
af op je toekomstige collega’s.

29 september: 
Gezondheids- en 
seniorenbeurs
Op donderdag 29 september, van 
13.00 tot 18.00 uur, vindt in De-
pot Deluxe (Nijverheidsstraat 
27) de derde editie van de ge-
zondheids- en seniorenbeurs 
plaats. Je kan er kennismaken 
met verschillende initiatie-
ven die een positieve impact 
hebben op de gezondheid 

en/of bijdragen aan een actieve seniorentijd. 
Zo kan je deelnemen aan gratis gehoortesten, informatie 
verkrijgen over zorgvolmachten en het toeristische aanbod 
van onze streek verkennen. 

Ook de lokale seniorenverenigingen, onze sociale dienst, een 
plaatselijk reisagentschap, patiëntenverenigingen en vele 
andere organisaties en middenstanders zullen aanwezig 
zijn. Elke bezoeker krijgt een heerlijke pannenkoek en maakt 
kans op mooie prijzen bij een gratis tombola. 

Deze beurs is een initiatief van het lokaal bestuur, de ge-
zondheidsraad en de seniorenadviesraad. 

www.hemiksem.be/nieuws/gezondheids-en-seniorenbeurs 
en jelle.peeters@hemiksem.be/ 03 871 91 03 

BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
ACHTER DE SCHERMEN IN DE DIE-
RENTUIN
Breng een verrassend bezoekje aan 
de grootste dierentuinen, wildpar-
ken en aquariums van de wereld! 
Met deze mooie gids kijk je achter 
de schermen. Je ontdekt eigen-
aardigheden van verschillende 
dieren en je leert wat dieren-
verzorgers écht doen. Het is bovendien een 
mooi naslagwerk voor spreekbeurten. Vanaf 
ca. 8 jaar.

EÉN ENKELE SECONDE
Rébecca Dautremer (auteur), 
Edward van de Vendel (vertaler) 
Eén enkele seconde is niet veel. 
Die ene seconde tekende Dau-
tremer in haar gekende stijl op 
een blad van twee meter. Als je 
dat uitvouwt, zie je een plein vol 
dieren. Op de achterzijde van de 
lange harmonica staat er bij elk 
dier een nummer en in het bijgevoegde 
boekje lees je wat elk van hen doet. Vanaf 
ca. 6 jaar.

OP TIJDREIS DOOR DE SCHILDERKUNST 2 :  
VAN WATTEAU TOT PICASSO
Ivana Smudja (scenarist), Gradi-
mir Smudja (illustrator)
De ondeugende kat Vincent 
en zijn jeugdige bazinnetje 
zetten hun betoverende reis 
in het spoor van de grootste 
schilders uit de kunstge-
schiedenis van de voorbije 
drie eeuwen verder. Een kleur-
rijke sliert personages, van Goya tot Keith 
Haring, vormt het sluitstuk van dit en prach-
tig geïllustreerde tweeluik.

DEATH ON THE NILE (dvd)
Kenneth Branagh (regisseur), 
Agatha Christie (naar het werk 
van), Tom Bateman (acteur) 
Aan boord van het cruise-
schip S.S. karnak bevindt 
zich de rijke erfgename 
Linnet Ridgeway. Als zij 
dood wordt aangetroffen, 
blijken velen aan boord 
een motief te hebben. 
Vervolgens moet de Belgische detective 
Hercule Poirot het mysterie ontrafelen.
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Op woensdag 28 september organiseert de vrijetijdsdienst een heuse scholenveldloop op de evenementenweide 
aan de abdij. Smeer je beentjes maar al in, want het belooft een spannende en sportieve dag te worden! 

HEMIKSEM ZET EXTRA IN OP SCHOOLZWEMMEN
Toen het enkele jaren geleden duidelijk werd dat het 
gemeentelijk zwembad in Hemiksem aan een zeer gron-
dige vernieuwing toe was, sloegen de lokale besturen 
van Aartselaar, Niel en Hemiksem de handen in elkaar 
en bouwden ze samen het nieuwe intergemeentelijk 
zwembad DOK~3. Zo werd het schoolzwemmen voor de 
komende 30 jaar verzekerd.

Schoolzwemmen: iedereen 
zwemt
Inzetten op schoolzwemmen is 
zoveel mogelijk kinderen de kans 
geven om effectief te leren zwem-
men. Zeker in een gemeente als de 
onze, met visvijvers, kleiputten en de 
Schelde, is dit geen overbodige luxe. 
Privélessen zwemmen zijn uiteinde-
lijk ook niet voor iedereen betaal-
baar en die moeten alsnog kunnen 
plaatsvinden in een zwembad in de 
buurt.

Maximumfactuur
Het eerste schooljaar zwemmen in het nieuwe interge-
meentelijke bad heeft ons heel wat geleerd. Om de uitba-
ting van het zwembad financieel draagbaar te houden voor 
de lokale besturen, werd de prijs voor een beurt school-
zwemmen vastgezet op 3 euro per kind en doorgerekend 
aan de ouders. Het lokaal bestuur van Hemiksem nam de 
kost van het busvervoer op zich. Omdat het schoolzwem-
men zwaar doorwoog op de maximumfactuur van onze 
scholen, werd het aantal zwembeurten teruggeschroefd. 

Extra inspanning
Om toch genoeg schoolzwembeurten te kunnen inplannen 

zonder al te zware impact op de maximumfactuur, maakt 
het lokaal bestuur hiervoor extra geld vrij. Concreet 
zullen de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van 
de lagere scholen vanaf dit schooljaar telkens om de 
twee weken een zwemles krijgen. Zo zullen Hemiksemse  
kinderen al op erg jonge leeftijd over voldoende  
zwemvaardigheden beschikken. 

Het lokaal bestuur draagt volledig 
de kosten van de zwembeurten van 
de kinderen van het 1ste leerjaar. 
De kostprijs van deze zwemlessen 
wordt dus niet doorgerekend aan 
de ouders. Voor de zwemlessen van 
de kinderen van het 2de leerjaar, 
draagt het lokaal bestuur ongeveer 
1/3 van de kosten. Het overige deel 
wordt via de schoolfactuur aange-
rekend. Het extra busvervoer dat 
voor deze lessen nodig is, wordt 
volledig bekostigd door het lokaal 
bestuur. 

Betere zwemvaardigheden
Phil De Smet, leerkracht lichamelijke opvoeding in GBS 
Het Klaverbos, licht het belang van leren zwemmen op 
jonge leeftijd toe: ‘Mijn ervaring leert dat je kinderen 
best zo snel mogelijk moet laten kennismaken met wa-
ter. Hoe vroeger je aan watergewenning doet, hoe meer 
voorsprong je zal hebben qua zwemvaardigheden. Op 
latere leeftijd zal je dan ook veel minder angstig reage-
ren wanneer je onverwachts het water moet induiken. 

Dankzij het nieuwe intergemeentelijk zwembad DOK~3 
kunnen we voor onze Hemiksemse kinderen het school-
zwemmen verder blijven zetten.’ 

Woensdag 28 september: Welkom op de scholenveldloop

 Neem jij het graag op tegen 
  je leeftijdsgenoten in een  
 loopwedstrijd? Aarzel dan 

niet en schrijf je zeker in! Je 
kan jezelf inschrijven bij 

je leerkracht (Hemiksemse      
scholen) tot 16 september of 
ter plaatse tot een uur voor 
de start. 

Het 1ste startschot wordt gegeven 
voor de kleutertjes van de 2de kleu-
terklas om 13.30 uur. Deze scholen-

veldoop is een organisatie 

van de gemeentelijke vrijetijdsdienst die zo de fakkel 
volledig overneemt van het comité Marc Coppens. We 
bedanken de vrijwilligers van het comité dan ook erg 
graag voor al het geleverde werk. Dankzij hen is de 
scholenveldloop een echt begrip geworden in Hemiksem. 

In deze 31ste editie focussen we extra op de sportbe-
leving van de kinderen. Er is dus geen jogging voor vol-
wassenen. Wie alsnog deze maand wil deelnemen aan 
een jogging, kan zich inschrijven voor de ‘Proviron: 5 
mijl van Hemiksem’. Meer info hierover vind je op blad-
zijde 16.

www.hemiksem.be/nieuws/scholenveldloop en 
karen.celis@hemiksem.be 
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SINT-NIKLAASKERK, 
HEMIKSEMS ERFGOED

Deze maand viert de Sint-Niklaaskerk haar 250ste verjaardag. Doorheen alle eucharistievieringen, doopsels, huwelijken, 
begrafenissen… groeide het kerkgebouw uit tot een belangrijke ontmoetingsplaats in onze gemeente. Maar wat weet jij 
over dit Hemiksemse erfgoed? Wij vatten alvast 250 jaar Sint-Niklaaskerk samen in 10 opmerkelijke weetjes.

Verder lezen? 
250 jaar Sint-Niklaaskerk: geschiedenis, kunst en fune-
rair erfgoed in Hemiksem. 

Heymissen vzw.  - Avonts, K., Coenjaerts, D., Van Laeken, A., & Van 
Melis, J. - 2022. 

Dit boek, speciaal uitgegeven naar aanlei-
ding van de 250ste verjaardag van de Sint- 
Niklaaskerk, is te verkrijgen bij heemkundige 
kring Heymissen vzw.

         www.heemkundigekringheymissen.be 

1. De allereerste eucharistieviering in de Sint-Niklaas-
kerk vond plaats op 8 september 1792. Precies 250 jaar 
later, op 8 september 2022, herdenken we dit met een 
feestelijk orgelconcert, van 20.00 tot 21.30 uur. Jan Van 
Mol zal het beschermde Van Peteghemorgel bespelen. 
Nadien is er een receptie. 

2. De vroegere kerk op het Kerkeneinde verkeerde aan 
het einde van de 18de eeuw in zo’n slechte toestand, dat 
ze nog amper gelovigen kon trekken. Zo ontstond het 
idee om een nieuwe kerk te bouwen, in wat intussen de 
dorpskern was geworden: de huidige Gemeenteplaats.

3.De zoektocht naar geld om de kerk te bouwen verliep 
niet vlot. De abdijheren noch de rijke familie Schilder van 
het Hemiksemhof wilden geld ter beschikking stellen. 
Uiteindelijk werd de bouw volledig gefinancierd door de 
Antwerpse juffrouw Maria Isabella Josepha van Horn. Zij 
had een buitenverblijf op het Hemiksemse kasteel Hoog 
Poorte. Op 13 september 1770 legde de juffrouw zelf de 
eerste steen van de nieuwe kerk.

4.Vele Hemiksemnaren werkten mee aan de bouw van 
de kerk en kregen als dank verfrissende traktaties van 
toenmalig pastoor Mortelmans.

5. Op 10 december 1798 – onze gebieden waren dan 
al 4 jaar bezet door Frankrijk – werd de Franse vlag ge-
hesen op de toren van de kerk. De Sint-Niklaaskerk werd 
een gemeentehuis. Op 8 april 1799 vond in het kerkge-
bouw de eerste bijeenkomst van de pas opgerichte ge-
meenteraad plaats. Vanaf 1802 kon het gebouw opnieuw 
zijn religieuze functie vervullen.

6. Doorheen de 19de eeuw werd de kerk sterk verfraaid 
en uitgebreid, als antwoord op de bevolkingstoename. Zo 
zijn de huidige pilaren van de kerk restanten van de oor-
spronkelijke buitenmuur. Het gebouw was vroeger dus 
opmerkelijk kleiner.

7. Op 9 oktober 1914 sloten Duitse soldaten 50 on-
schuldige Hemiksemnaren op in de Sint-Niklaaskerk. Dit 
was een vergelding voor de zogezegde moord op een 
Duitse soldaat. Uiteindelijk werd de ‘vermoorde’ militair 
teruggevonden. Hij was in slaap gevallen nadat hij te 
diep in het glas had gekeken…

8. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) nam 
de Duitse bezetter de luidklok van de kerk in beslag. Net 
als ongeveer 4000 andere Belgische kerkklokken werd 
ze naar Duitsland gestuurd, om de grondstoffen ervan in 
de oorlogsindustrie te gebruiken. Uiteindelijk werd onze 
klok na de oorlog teruggevonden in Hamburg. Het zou 
nog duren tot 1954 voor ze weer in Hemiksem was. 

9. De Sint-Niklaaskerk heeft in al die jaren verschillen-
de kunstwerken verworven. Zo hangt links vooraan het 
schilderij ‘De Koningin der Maagden’ van Cornelis Schut, 
één van de belangrijkste schilders van altaarwerken in 
onze gebieden in de 1ste helft van de 17de eeuw. In het 
Museum Gouda kan je een 2de versie bewonderen van 
‘De Koningin der Maagden’.

10. Tussen 2002 en 2018 stonden in de kerktoren 
gsm-masten. Vanaf 2023 zal er zich opnieuw een zend-
station bevinden. Je sms’jes zijn bij onze 250-jarige on-
getwijfeld in goede handen.
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Ter gelegenheid van 250 jaar Sint- 
Niklaaskerk is er op zondag 11 sep-
tember om 11.00 uur een plechtige 
eucharistieviering, opgeluisterd door 
het Hemiksemse Qualicantokoor.  
Dirigente Kathleen Van Hoofstat en 
koorlid Hilde Van der Aa kijken al uit 
naar deze heuglijke dag en nemen ons 
mee achter de schermen van hun mu-
ziekgroep waar iedereen welkom is.

Hoe zouden jullie het Qualicanto-
koor in enkele zinnen omschrijven?
Kathleen: ‘We zijn een koor waar-
bij het plezier van samen zingen 
centraal staat en waarbij iedereen 
welkom is, of je nu goed noten kunt 
lezen of niet. We willen erg laag-
drempelig zijn. We leren de liedjes 
op een rustig tempo en wie wil, kan 
zich via oefenbestanden thuis voor-
bereiden.’
Hilde: ‘We zijn inderdaad een fijne 
groep die op een aangename manier 
muziek maakt. We zijn bovendien erg 
divers, zeker qua leeftijd.’

Hoe zijn jullie bij het koor terecht-
gekomen?
Hilde: ‘Toen ik een aperitiefconcert 
van het Qualicantokoor bijwoonde, 
kreeg ik veel zin om de groep te ver-
voegen. Door mijn visuele beperking 
kan ik geen noten lezen, maar dat 
bleek geen groot probleem te zijn. Ik 
zet de liedjesteksten om in braille en 
zing mee op het geluid.’ 
Kathleen: ‘Ik ben altijd de dirigen-
te geweest, van bij de start van het 
Qualicantokoor in oktober 2005. We 
zijn de opvolger van het vroegere 
Hemiksemse jongerenkoor. Tijdens 
onze studententijd waren we elkaar 
een beetje uit het oog verloren. Ge-
lukkig vonden we elkaar op tijd te-
rug om weer samen te musiceren en 
werden we vervoegd door heel wat 
andere Hemiksemnaren, allemaal 
jong van hart.’

Waarin vinden jullie precies het ple-
zier voor koorzingen?

Kathleen: ‘Van kindsbeen af ben ik 
bezig met muziek. Ik heb dwarsfluit 
gespeeld, piano- en orgellessen ge-
volgd… Als student in Leuven ben ik 
bij het solidariteitskoor terechtge-
komen. Daar ben ik gepassioneerd 
geraakt door koorzingen. Het geeft 
me telkens een heerlijk opgeladen 
gevoel. Het is trouwens wetenschap-
pelijk bewezen dat er bij samen zin-
gen in de hersenen bepaalde stoffen 
vrijkomen, waardoor je gelukkiger 
wordt.’
Hilde: ‘De sfeer in de groep is ove-
rigens heel fijn. Bij onze wekelijkse 
samenkomsten wordt eerst iedereen 
welkom geheten. Als een koorlid iets 
bijzonders heeft meegemaakt of ge-
woonweg jarig is, zingen we er een 
speciaal liedje voor. Na de repetities 
kan je mee iets drinken op café.’

Hebben jullie een bepaalde zangstijl 
of een specifiek repertoire?
Hilde: ‘Ter voorbereiding van de eu-
charistieviering op 11 september fo-
cussen we ons nu even op religieuze 
liederen, maar ook andere genres 
komen in onze bijeenkomsten zeker 
aan bod. We zongen bijvoorbeeld al 
de nummers Alegría van Cirque du 
Soleil, De roos van Ann Christy, Mag 
ik dan bij jou van Claudia de Breij en 
Leave a Light On van Marble Sounds.’

Jullie luisteren binnenkort een eu-
charistieviering op. Doen jullie dit 
vaker?
Kathleen: ‘Onze werking valt onder 
de parochiale vleugels, dus als we 
gevraagd worden om een misviering 

op te luisteren, doen we dit met veel 
plezier. In het verleden zetten we 
onze schouders onder andere onder 
de kerstnachtvieringen in Hemik-
sem. Verder namen we al deel aan 
Nightfever, een evenement in de Ant-
werpse kathedraal rond stilvallen in 
de drukte van de grootstad. We zon-
gen dan een halfuurtje verschillende 
liederen en mensen konden blijven 
luisteren zolang ze zelf wilden. Ook 
niet religieus getinte evenementen, 
luisteren we graag op zolang ons 
repertoire past bij het betreffende 
evenement. Zo traden we enkele ja-
ren geleden op bij een benefietactie 
voor een Oegandese school.’

Kerkgebouwen zijn ongetwijfeld bij-
zondere plaatsen om in te zingen?
Kathleen: ‘Klopt, de akoestiek van 
een kerkgebouw leent zich heel 
goed om helder te zingen. Bovendien 
geeft het toch wel een bijzonder ge-
voel om in een religieus gebouw op 
te treden. Je voelt dat er gebeden 
wordt, je voelt er de geschiedenis 
van het gebouw.’

Zijn jullie nog op zoek naar bepaalde 
stemmen?
Kathleen: ‘Elke stem is meer dan 
welkom! Vooral goesting hebben om 
samen te zingen is belangrijk. We 
repeteren elke woensdag, van 19.45 
tot 21.00 uur in de Oude Boekerij, 
Heiligstraat 6 in Hemiksem.’
Hilde: ‘Kom dus zeker eens langs 
en leg je oor te luister. De prachtige 
koormicrobe zal je wellicht snel te 
pakken hebben.‘

‘Het plezier 
van samen 
zingen staat 
centraal’  
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

Tijdens deze Rupelbibcursus leren we hoe je de apps 
Itsme® en Doccle op je smartphone kunt zetten.  Met 
itsme® kan je onder andere op het platform van Doccle 
inloggen. 

Via de Doccle-app of -website kan je berichten van nuts-
maatschappijen, overheden, banken... ontvangen en be-
talingen uitvoeren. Je kan extra hulp krijgen bij de instal-
latie van de Itsme- en Doccle-app tijdens het ankerpunt, 
elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in de bib in Hemik-
sem. Breng je smartphone, identiteitskaart met pincode, 
bankkaart en bankkaartlezer mee.

ITSME® 
RUPELBIBCURSUS

INFODAG ACADEMIE

AMONGSTER
LAARKAPELCONCERT 
Songwriter Thomas Oosterlynck, aka Amongster, brengt 
sterke songs die gegoten zijn in een sfeervol indierock-
jasje. 

In 2014 won Oosterlynck ‘De Nieuwe Lichting’ van Stu-
dio Brussel. In de prachtige en unieke setting van de 
Laarkapel is de songwriter nu te zien in een semiakoes-
tisch trio, met Robbe Vekeman op percussie en drums 
en Roos Denayer op gitaar en zang. Oude en nieuwe 
nummers krijgen een uitgepuurd arrangement waarbij 
de essentie van de songs en de stem optimaal tot hun 
recht komen.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022
20 UUR 
LAARKAPEL, LAARHOFSTRAAT 59, SCHELLE
€ 8 / € 6 (-26 J / ACADEMIE HSN) 

Wat schuilt daar diep in jou? Ik zie hem zitten, het is 
een kunstenaar! Nog een beetje verlegen, maar hij 
voelt dat zijn tijd is gekomen. Ben je nog niet zeker of 
jouw kunstenaar een muzikant, zanger, acteur of dan-
ser is? Ontdek het tijdens de infodag van de academie 
van Hemiksem-Schelle-Niel. 

De leerkrachten begeleiden jou in je zoektocht naar 
jouw kunstenaar. Maak kennis met instrumenten en 
leerkrachten op de instrumentenbeurs. Geniet ook van 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 2022
9.30 TOT 12 UUR 
INTERGEM. BIB, VESTIGING HEMIKSEM, HEUVEL-
STRAAT 111-117

€ 3

een drankje in de bar in de academie in Hemiksem. Zo 
proef je van de Academiesfeer! Iedereen, of toch bijna, is 
welkom. Vanaf 6 jaar (1e leerjaar) kan je je al inschrijven.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022
ACADEMIE, VESTIGING NIEL: 9.30 TOT 10.45 UUR
ACADEMIE, VESTIGING HEMIKSEM : 11.30 TOT 14 UUR 
GRATIS TOEGANG
MEER INFO OP WWW.ACADEMIEHSN.BE
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BELEEF NOG MEER IN SEPTEMBER…
Meer info op www.ivebica.be. 

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be 

- Bibliotheek
  vestigingen Hemiksem en Niel 
- Cultuurdienst
  Schelle (enkel op afspraak)

IVEBICA Hemiksem-Schel-
le-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.

EEN CULTUREEL NAJAAR
Ook in de rest van het najaar valt er heel wat 
te beleven! We brengen graag al enkele 
culturele activiteiten voor het voetlicht. 

• woensdag 5 oktober ’22  
  Familievoorstelling ‘Ik en IK’ (2+)
• donderdag 6 oktober 22 
  Theatervoorstelling ‘Apenverdriet’ 
  met Tania Van der Sanden
• vrijdag 7 oktober ’22 
  Muzikale lezing over de 
  Boogiewoogie
• vrijdag 7 oktober ’22 
  Geanimeerde lezing over het werk 
  van Martin Scorsese
• zaterdag 8 oktober ’22
  BUURMAN met een try-out-concert   
  van hun nieuwe show ‘Vuurman’ 
• maandag 10 oktober ’22 
  Unieke literaire avond met Lize 
  Spit en Saskia De Coster

DE OCEAAN, HET KLIMAAT EN 
ONZE GEZONDHEID
LEZING

Een boeiend verhaal over hoe alles verbonden is. Wereld-
wijd verdwijnen bossen in een zeer hoog tempo, met gro-
te gevolgen voor de ecosystemen in de oceaan en op het 
land, en ook voor de gezondheid van de mens.

Dos Winkel, van oorsprong orthopedisch fysiotherapeut, 
heeft 30 jaar lang gedoken in tropische en ijskoude wate-
ren en kent ecosystemen als zijn broekzak. Over het ver-
val in deze gebieden vol onschatbare biodiversiteit geeft 
hij sinds 2008 lezingen.

Winkel is bovendien de bedenker van de Sea First Foun-
dation en werkt samen met vrijwilligers om deze kennis 
te verspreiden. Allemaals samen kunnen we immers ons 
steentje bijdragen om de negatieve trend te keren.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022
19.30 UUR 
INTERGEM. BIB, VESTIGING HEMIKSEM, HEUVELSTRAAT 
111-117
€ 2 (DRANKJE NIET INBEGREPEN)
GELIEVE OP VOORHAND IN TE SCHRIJVEN

‘TWELF’
Tentoonstelling
Abdijpark Hemiksem
Tot en met zondag 
18 september 2022

BEGINTERNET
Rupelbibcursus
Intergem. bib, vestiging 
Hemiksem
Vanaf donderdag 
8 september 2022

TABLET
Rupelbibcursus
Intergem. bib, vestiging Niel
Vanaf dinsdag 
13 september 2022

DE LEESJURY
Intergem. bib, vestiging 
Hemiksem
Vanaf maandag 19 
september 2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voor kinderen
Intergem. bib, 
vestiging Hemiksem
Woensdag 21 september 2022

LEESKRING
‘Ons soort mensen’ van Juli Zeh
Intergem. bib, 
vestiging Hemiksem
Dinsdag 27 september 2022



12

Heb je een huis of appartement dat je zonder zorgen en zonder stress wil verhuren? Dan is verhuren aan een sociaal 
verhuurkantoor wellicht iets voor jou. Sociaal verhuurkantoor (SVK) Optrek huurt in de Rupelstreek en Klein-Brabant 
studio’s, appartementen en woningen op de privéhuurmarkt om die dan door te verhuren aan kwetsbare huurders. 
SVK Optrek neemt heel wat van je zorgen over.

Sociaal verhuren, verhuren zonder zorgen 

Sociaal verhuren = verhuren zonder zorgen
• Zekerheid van betaling van de huurgelden (ook bij 
leegstand). 
• SVK Optrek houdt toezicht op de woning. Zo ben je er 
als eigenaar zeker van dat je de woning op het einde 
van het huurcontract in de oorspronkelijke staat te-
rugkrijgt. De gebruikelijke slijtage staat hier uiteraard 
los van. 
• Geen administratieve rompslomp meer, want SVK 
Optrek verzorgt het beheer van A tot Z (opmaken huur-
contract, kosteloze registratie huurcontract, afsluiten 
brandverzekering, kosteloze plaatsbeschrijving, onder-
houd centrale verwarming, herstelling van eventuele 
huurschade…).
• Als eigenaar geniet je van een verlaagd tarief voor 
de onroerende voorheffing.  
• In sommige gevallen heb je als eigenaar ook recht 
op premies, een belastingvermindering, verlaagde re-
gistratierechten en een verlaagd BTW-tarief.

Professioneel partnerschap
SVK Optrek verzekert een professioneel partnerschap. Je 
wordt als eigenaar niet meer geconfronteerd met alle 
ongemakken van verhuring en je vermijdt het risico op 
langdurige gerechtelijke procedures. In ruil hiervoor 
vraagt SVK Optrek een woning conform de kwaliteit-
snormen tegen een billijke huurprijs en een huurcon-
tract voor 9 jaar.

Infoavonden
Wil je meer weten over zorgeloos verhuren via sociaal 
verhuurkantoor Optrek? Kom dan naar een infoavond 
over sociaal verhuren. Drankjes en versnaperingen wor-
den voorzien. Inschrijven voor een infoavond kan via 
svk@optrek.be. 
- Donderdagavond 20 oktober, 19.30 uur, in CC Binder,  
  Forum 9 in Puurs-Sint-Amands.
- Donderdagavond 27 oktober, 19.30 uur, in de raadszaal 
  van het gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1 in Niel. 

www.optrek.be/Ik-wil-verhuren

EVENEMENTEN VERENIGINGEN
Zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 september
Foto- en digisalon Licht & Schaduw
De Koninklijke Fotokring Licht & Schaduw toont zijn werk 
van het afgelopen werkjaar in Depot Deluxe, Nijverheids-
straat 27. Ook de beeldende kunstenaar François Van de Wa-
ter stelt tentoon. 
Er is een voorstelling van digitale reeksen op zaterdag om 
15.00 en 20.00 uur, op zondag om 15.00 uur en op maandag 
om 20.00 uur. De foto’s op papier zijn doorlopend te bezich-
tigen: op zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur, op zondag van 
10.00 tot 18.00 uur en op maandag van 18.00 tot 22.00 uur.

Zondag 4 september
Opendeurdag turnkring Willen Is Kunnen
Tijdens deze opendeurdag kan je allerlei afdelingen van 
turnkring WIK aan het werk zien en zelf deelnemen aan een 
turnsessie. Het uurschema met de activiteiten per afdeling 
vind je op www.wikhemiksem.be. 

Drankjes en eten zijn te verkrijgen in de kantine.  De open-
deurdag gaat door in de lokalen van WIK, Heuvelstraat 13.

Zaterdag 11 september
Open Monumentendag in Sint-Niklaaskerk
Op Open Monumentendag kan je tussen 14.00 en 17.30 uur 
de Sint-Niklaaskerk op de Gemeenteplaats bezichtigen, naar 
aanleiding van haar 250-jarige bestaan. 

Je kan onder andere de schilderijen en het orgel bewonderen 
en er worden een aantal bijzondere objecten tentoongesteld. 
De heemkundige kring en de kerkfabriek verschaffen daarbij 
de nodige uitleg.

Zaterdag 17 september
Kaas- en wijnavond Villa Max
Ten voordele van Villa Max is er een kaas- en wijnavond 
in Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27. Deuren openen om 
19.00 uur. Deelname bedraagt 20 euro per persoon. 
Voor wie geen kaas lust, kan er een vleesschotel voorzien 
worden. Inschrijven doe je via info@vzwvillamax.be. 

Woensdag 21 september
Zangstonde heemkring Heymissen
Heemkring Heymissen duikt met jou 200 jaar terug in de tijd 
door een aantal leuke liedjes uit de oude doos te zingen en 
uitleg te geven over de achtergrond van de teksten. Ken je 
Catootje nog die naar de botermarkt ging? Wie zat er ook 
alweer op die wagen? 

Enkele muzikanten begeleiden de zangstonde. Je bent wel-
kom om 19.00 uur in de lokalen van de heemkundige kring, 
Sint-Bernardusabdij 4.

Toon aan Hemiksem jouw vereniging en wat 
ze organiseert!

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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Duurzame Helden van 
Hemiksem

CAFÉHOUDERS 
TEGEN 
PEUKENAFVAL 
Met Mooimakers startten we een coachingtra-
ject om de strijd tegen zwerfvuil op te voeren. 
Eén van de aandachtspunten in dit traject is 
peukenafval. 

Peukenrecipiënt
Daarom plaatsten we in februari aan verschil-
lende bushaltes in Hemiksem een peukenzuil 
en onderzochten we hoeveel lokale cafés over 
een peukenrecipiënt beschikken. Vrij snel bleek 
dat er in elk Hemiksems café al een peukenre-
cipiënt staat, in de vorm van een emmer, bak of 
peukenzuil. Bovendien gaan de poetshulpen van 
verschillende cafés regelmatig de straat op peu-
kenafval te verwijderen.

Merci
Dit engagement tegen zwerfvuil verdient een 
oprechte ‘merci’. Peukenafval is één van de  
meest voorkomende vormen van zwerfvuil. Elke 
peuk die in een peukenrecipiënt terechtkomt,  
betekent dus minder zwerfvuil. Als teken van 
dank boden we aan alle Hemiksemse caféhou-
ders een kleine attentie aan. Vechten tegen 
zwerfvuil, ook dat is immers Helemaal Hemik-
sem.

AFVALOPHALING SEPTEMBER

Vragen over afval? Je kan steeds terecht bij de 
gemeentelijke milieudienst: 
03 288 26 63 of  omgeving@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.

Van mei tot en met september haalt IGEAN huisvuil 
en gft wekelijks op maandag op. Pmd wordt om de 
twee weken opgehaald, eveneens op maandag.

GFT en huisvuil
maandag 5 september
maandag 12 september
maandag 19 september
maandag 26 september

PMD
maandag 5 september
maandag 19 september

Papier & karton
vrijdag 16 september

KGA
vrijdag 2 september tussen 12.00 en 15.30 uur.
Opgelet! 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 30 september
De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke 
afspraak. Download daarvoor het formulier op hemik-
sem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of neem con-
tact op met de milieudienst via het telefoonnummer 03 
288 26 63.

Textiel 
Op woensdag 7 september is een speciale  
ophaling van textiel. Je stopt het textiel in een ge-
sloten zak, zo behoudt het zijn waarde.

      Wat kan?
Kledij, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, de-
kens, gordijnen…), schoenen, handtassen en leder-
waren.

      Wat kan niet?
Elektrische dekens, matrassen, kussens, tapijten, 
bevuilde kledij, ander huishoudelijk afval.
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TERUGBLIK    Helemaal zomer, Helemaal Hemiksem 
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1 Buurtfeest De Drie Mereltjes
De zomer werd op 2 juli fenomenaal in-
gezet op het buurtfeest van vzw De Drie 
Mereltjes. Tot in de late uurtjes werd er 
gezellig gepraat, gegeten, gedronken én 
gesprongen op het springkasteel.

2 Koningsschieting Sint-Sebasti-
aansgilde
De Sint-Sebastiaansgilde, de oudste ver-
eniging van Hemiksem, organiseerde op 
3 juli en 4 juli haar befaamde konings-
schieting op het Hemiksemhof. Uiteinde-
lijk haalde Gert Drombet de wip, net als 
bij de vorige editie, naar beneden. 

3 Gratis dag Casa Blanca
Op zondag 3 juli waren alle Hemiksem-
naren welkom op de abdijweide voor 
een speciale gratis dag Casa Blanca. 
Dankzij de optredens van Kaatje, Meis, 
Danny Vera en Novastar werd het één 
groot volksfeest.

4 Buurtfeest K. De Backerstraat
Op zaterdag 9 juli vond, naar aanleiding 
van de Vlaamse feestdag, het jaarlijkse 
buurtfeest van de K. De Backerstraat 
plaats. De sfeer zat er goed in! 

5 Zomerconcert harmonie
Samen met café De Witte organiseerde 
de Harmonie Verenigde Vrienden Hemik-
sem op zondag 17 juli een gratis concert 
op de Gemeenteplaats. De combinatie 
van prachtige muziek en een zomers 
drankje smaakte naar meer!

6 Muziekkamp academie
De Academie voor Muziek en Woord 
deed met een muziekkamp de zomer 
extra mooi klinken. Zingen, viool spelen, 
op de hobo blazen… Het werd één groot 
en divers muzikaal gebeuren.

7 Kampen jeugdbewegingen
Wat is er nu meer zomers dan op kamp 
gaan met de jeugdbeweging? Dank aan 
de leiding van de Scouts, Chiro Klaasje, 
Chiro Jochihe en de Gidsen om zoveel 
Hemiksemse kinderen opnieuw een 
fantastisch kamp te bezorgen!

8 ATV-vertelling
Op 1 augustus vond de ATV-vertelling 
plaats op onze abdijweide. Jeron Dewulf 
duikte met ons onder in de bijzondere – 
en hilarische – sprookjeswereld. Door al 

het lachen dreigden onze stembanden 
even uit te drogen, maar een gratis bier-
tje voor elke aanwezige bood gelukkig 
soelaas. 

9 Vakantiekriebels
Tijdens de zomermaanden leefden tal 
van kinderen zich uit bij onze Vakantie-
kriebels. Een uitstap naar ‘t Struisvogel-
nest , een zwemweek in intergemeen-
telijk zwembad DOK~3, een workshop 
circustechnieken, originele spelen van 
onze fantastische monitoren… 
      
10 Skate-initiaties
Tijdens de zomer organiseerde de 
vrijetijdsdienst samen met skatecoach 
Yomac twee skate-initiaties. Heel wat 
kinderen hebben zo kennisgemaakt met 
de geweldige skatesport. Hopelijk zien 
we jullie snel terug in ons skatepark aan 
de Atletiekstraat!

11 Zomerschool
Twee weken lang gaven heel wat leer-
krachten en monitoren het beste van 
zichzelf om zestig kinderen voor te be-
reiden op het aankomende schooljaar. 
In de voormiddag waren er lessen, in de 
namiddag was er ruimte voor sport en 
spel. Ook het VRT-journaal kwam eens 
een kijkje nemen.

12 Beeldententoonstelling TWELF
Nog tot en met zaterdag 18 september 
kan je in het abdijpark de gratis beel-
dententoonstelling TWELF bezoeken. 
Twaalf bijzondere beelden drukken er 
de ogenschijnlijke tegenstellingen van 
de abdijsite uit.

13 #herecomestheflood
Het project bracht 23 herkenbare lo-
caties in beeld om te laten zien wat de 
gevolgen van een overstroming kunnen 
zijn. Eén van deze locaties was ons 
abdijpark.

14 Vriendenkring De Bellekens
Bloemenweelde in de abdij dankzij 
Vriendenkring De Bellekens. In het 
weekend van 30 juli kon je genieten 
van deze prachtige tentoonstelling.

15 Jong en milieubewust
In augustus stelden enkele geënga-
geerde jonge Hemiksemnaren hun 
plannen voor een nog groener Hemik-
sem voor. Wordt vervolgd!
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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 .

Koerstalent op de Gemeenteplaats

Verzameling WDB

20ste edite Grote Prijs 
GROTE PRIJS RUPSKE LAUWERS
Zaterdag 10 en zondag 11 september 

Op 10 en 11 september vieren we 
twintig jaar Grote Prijs Rupske Lau-
wers. Het wordt een echt feestweek-
end, met tal van gezellige activiteiten 
zoals een zoektocht met oldtimers, 
live optredens, een jogging… Het 
hoogtepunt is natuurlijk de wieler-
wedstrijd zelf op zondagnamiddag.

Willy ‘Rupske’ Lauwers
De Grote Prijs Rupske Lauwers is een 
eerbetoon aan wielerlegende Willy 
‘Rupske’ Lauwers uit Hemiksem. Op 
12 april 159 stierf de toen 22-jari-
ge Rupske na een zware val op de 
wielerpiste in het Spaanse Palma de 
Mallorca. Met de Grote Prijs laat He-
miksem de herinnering aan dit wie-
lertalent voortleven.

Zaterdag 10 september
Op zaterdag 10 september start het 
weekend met een ontbijtbuffet, van 

8.00 tot 11.00 uur in de tent na-
bij café de Zoeten Inval (Assestraat 
179, Hemiksem). Nadien is er de Ru-
pel Rups Rondrit, een ontspannende 
rondrit- en zoektocht met oldtimers, 
georganiseerd in samenwerking met 
de Belgian Corvette Club. Tijdens de 
rondrit kan je deelnemen aan een 

barbecue. Terugkomst is voorzien 
tussen 16.00 en 17.00 uur op de ter-
reinen van turnkring Willen Is Kun-
nen, Heuvelstraat 13. 

Aansluitend is er een prijsuitreiking. 
Aan café de Zoeten Inval zijn er van-
af 18.00 uur verschillende optredens.

Zondag 11 september
Op zondag kan je al wandelend of 
joggend deelnemen aan ‘Proviron: 5 
mijl van Hemiksem’, mee georgani-
seerd door de gemeentelijke spor-
traad. Er is een gezamenlijk vertrek 

om 10.00 uur bij café de Zoeten In-
val. Deelname bedraagt 10 euro voor 
volwassenen en 5 euro voor wie jon-
ger dan 18 jaar is (gratis voor kinde-
ren onder de twaalf jaar). Houders 
van een opstap-pas betalen 3 euro. 
De opbrengst wordt verdeeld onder 
verschillende goede doelen. 

In de namiddag breekt dan het 
grootste feest aan: de Grote Prijs zelf. 
Om 13.30 uur begint de wedstrijd 
voor masters categorieën C-D-E. De 
prijsuitreiking is om 15.20 uur. Om 
15.30 uur start de wedstrijd voor 
cyclosportievelingen. De prijsuitrei-
king hiervan is om 18.00 uur. Start 
en aankomst zijn telkens aan café de 
Zoeten Inval.

 Op het parcours zijn er ook verschil-
lende hotspots waar lokale vereni-
gingen animatie aanbieden. Woon je 
langs het parcours? Versier dan zeker 
de voorgevel van je huis. Je maakt 
immers kans op een mooie prijs.

Het volledige parcours van 
de Grote Prijs Rupske Lau-
wers, alle info over het pro-

gramma van het feestweekend 
en een inschrijftool voor de af-
zonderlijke activiteiten vind je op  
www.rupskelauwers.be. 


