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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. 

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

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Dinsdag 1 november (Allerheiligen)
Woensdag 2 november (Allerzielen)
Vrijdag 11 november (Wapenstilstand)

Gemeentemagazijn
Dinsdag 1 november 
Woensdag 2 november 
Vrijdag 11 november

BKO ’t Merelhofke
Dinsdag 1 november 
Woensdag 2 november 
Vrijdag 11 november

Bibliotheek
Dinsdag 1 november 
Woensdag 2 november 
Vrijdag 11 november

Recyclagepark
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november

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: Tina De Vos
locatie: J. De Grooflaan  

BESTE INWONER,
Wanneer je deze Hallo Hemiksem ontvangt, is het al november. 
Een maand die draait rond herdenken. We  zetten bloemen op 
het graf van onze overleden familieleden en vrienden en denken 
aan de fijne momenten die we met hen mochten beleven. 

Aanstaande 11 november herdenken we naar aanleiding van 
 Wapenstilstand in het bijzonder de gesneuvelden van beide wereld- 
oorlogen. In Hemiksem is er om 11.25 uur een gedenkmoment 
aan het kerkhof. Graag nodig ik je uit om hieraan deel te nemen.  

Ik kan echter niet ontkennen dat het begrip ‘Wapenstilstand’ van-
daag raar klinkt, nu er zich aan de poorten van Europa opnieuw 
een oorlog afspeelt. Hebben we wel iets geleerd uit de geschie-
denis? 

Ook in eigen land voelen we de gevolgen van de oorlog in  
Oekraïne. Energie lijkt haast een luxeproduct, de inflatie 
scheert hoge toppen.  Energie besparen zal bij zowat alle ge-
zinnen, zelfstandigen, bedrijven en ook voor ons lokaal bestuur 
de boodschap zijn. In dit nummer laten we je alvast kennis- 
maken met Mijn VerbouwPremie, een nieuw Vlaams loket waar je 
premies kunt aanvragen voor renovaties en energiebesparende  
investeringen.

Verder blikken we terug op het tijdelijke kwaliteits- 
probleem van het drinkwater in september. Het was een bijzonder  
vervelende situatie. Daarom, nogmaals oprecht bedankt voor het 
begrip en de constructieve medewerking.

Wat leuker nieuws: ook deze maand hebben we weer aller-
lei boeiende activiteiten in petto. Denk aan de Comedy Night 
met Thomas Smith op donderdag 24 november, de intrede van  
Sinterklaas op zaterdag 26 november… Kortom, opnieuw een 
maand in het vooruitzicht die Helemaal Hemiksem kan worden. 
 
Veel leesplezier!

Uw burgemeester,
Luc Bouckaert

IN DIT NUMMER

4 Wapenstilstand

5  Sociaal verwarmingsfonds

6 De Sint komt!

7 De Opstap-pas

8 Terugblik drinkwater

9 Bouwen en verbouwen 

10 IVEBICA

12   Het Voshem

13 Gym11

14  Terugblik in beeld

16  Blootstellingsonderzoek
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PRIKBORD
NIEUW FIETSPAD LANGS VALLEI BOVENVLIET

LERAREN-CONCERT 
academie in samenwerking met

De leerkrachten 
van de acade-
mie voor muziek, 
woord en dans 
verwennen jul-

lie op donderdagavond 10 november met een 
smaakvol familieconcert in samenwerking met de 
Hemiksemse afdeling van 11.11.11. Ze brengen 
een muzikaal verhaal gebaseerd op het boek Een 
melodie van ijzer en staal. 

11 november
HERDENK MEE 
WAPENSTILSTAND 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het lokaal 
bestuur en de Confederatie van Vaderlandslievende 
Groeperingen Hemiksem op vrijdag 11 November, 
Wapenstilstandsdag, een hulde voor de plaatselijke 
gesneuvelden, gefusilleerden, opgeëisten, politie-
ke gevangen en burgerslachtoffers van de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog. Alle Hemiksemnaren zijn 
van harte uitgenodigd om aan deze hulde deel te 
nemen.

Programma
10.30 uur
Herdenkings- en vredesviering in de Sint-Niklaaskerk.

11.00 uur
Plechtigheid aan het oorlogsmonument van de 
gesneuvelden op de Gemeenteplaats.

11.15 uur
Optocht naar de begraafplaats in de Kerkstraat.

11.25 uur
Plechtigheid aan het erepark op de begraafplaats.

Op 10 oktober startten de voorbereidende werken voor een nieuw fietspad dat de Provinciale Steenweg in Schelle met 
de Zinkvallaan in Hemiksem verbindt. Het recreatieve pad loopt langs de zuidelijke dijk van de Bovenvliet en door het 
bos aan de wijk Kerkeneinde. 

Vanaf de Provinciale steenweg rijden de fietsers in de 
toekomst het 3 meter brede fietspad op. Het pad volgt de 
waterloop tot het via een nieuwe fietsbrug de Bovenvliet 
oversteekt. Via een stuk langs het industrieterrein en het 
bos maakt het fietspad de aansluiting op de Zinkvallaan 
in Hemiksem. Het hele traject is net geen 2 kilometer lang. 
Het mooie groene plaatje maakt het fietspad ideaal voor 
recreanten. Daarnaast biedt het ook een veilig alternatief 
voor het fietsende schoolverkeer of woon-werkverkeer tus-
sen Schelle, Hemiksem en Aartselaar.

In dit sprookje ontmoet de jonge Alexander een 
beeldschoon zigeunermeisje en ontdekt hij dat 
hij een bijzondere gave heeft voor muziek. Het is 
een verhaal waarin een open geest de angst voor 
het onbekende overwint, waarin liefde en muziek 
krachtiger blijken dan vooroordelen en waarin 
duidelijk wordt dat in elke persoon talent schuilt. 
Jong en oud zullen dus in de wolken zijn na deze 
voorstelling!

Het lerarenconcert vindt plaats op  donder-
dag 10 november 2022 om 19.00 uur in De-
pot Deluxe. Tickets zijn verkrijgbaar via www.
academiehsn.be en kosten 5 euro (+ 12 jaar), 
3 euro (- 12 jaar) of zijn gratis (- 6 jaar).

De opbrengsten gaan naar 11.11.11. De na-
jaarscampagne van deze NGO heeft dit jaar 
als slagzin ‘Klimaatonrecht verhit’. Met de 
ingezamelde giften steunt 11.11.11 over de 
hele wereld organisaties die actief opkomen 
voor klimaatrechtvaardigheid, vanuit de ge-
dachte dat de klimaatcrisis vooral de mensen 
en landen treft die er het minst verantwoor-
delijk voor zijn.



Nieuwe bushalte: 
‘Abdij’
Sinds 17 oktober heeft buslijn 14 (Ope-
ra – Hoboken – Hemiksem) een nieuwe 
eindhalte: ‘Abdij’. Deze nieuwe halte be-
vindt zich aan de ingang van de Abdijsi-
te in de Nijverheidsstraat. 

De halte ‘Nijverheidsstraat’, aan het be-
gin van de Nijverheidsstraat, wordt niet 
meer bediend. Reizigers kunnen ook ge-
bruik blijven maken van de halte ‘Del-
vauxstraat’ in de Heuvelstraat, op 150 
meter van de voormalige halte ‘Nijver-
heidsstraat’.

Gratis films 
streamen via 
bibliotheek

Lid van de bib? Met Cinébib stream je de 
beste documentaires van DOCVILLE, de 
strafste kortfilms vanop het Kortfilmfesti-
val Leuven, de bijzonderste wereldcinema 
van MOOOV filmfestival en de leukste kin-
der- en jongerenfilms van JEF. Het aanbod 
wordt wekelijks aangevuld met nieuwe 
titels.

Meer info vind je op 
www.ivebica.bibliotheek.be.
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PRIKBORD

Sociaal Verwarmingsfonds  
ondersteunt je bij betaling  
verwarmingsfactuur

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tus-
sen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen 
die zich in een moeilijke situatie bevinden. Om recht te heb-
ben op deze toelage dien je aan bepaalde voorwaarden te 
voldoen.

Het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt toelagen op energie, 
specifiek voor gebruikers van huisbrandolie of propaangas die 
zich in een meer kwetsbare situatie bevinden. Met de stijgen-
de energieprijzen heeft de regering recent beslist om deze 
toelagen te verhogen en aan te passen aan de huidige prijzen 
op de markt. De maximumtoelage werd van 20 cent naar 36 
cent per aangekochte liters verhoogd, afhankelijk van jouw 
specifieke aankoopprijs. Daarnaast werd de maximumhoe-
veelheid die betoelaagd kan worden verhoogd van 1500 liter 
per jaar naar 2000 liter per jaar. Dit alles voor aankopen in 
bulk (om een mazout- of propaantank te vullen).

Gezinnen die zich verwarmen met huisbrandolie of lamppe-
troleum (type c), aangekocht aan de pomp in kleine hoeveel-
heden of jerrycans, kunnen rekenen op een verhoging van 
een forfaitaire toelage van 210 euro/jaar naar 456 euro/jaar. 
Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds moeten aange-
vraagd worden via jouw plaatselijk OCMW.

Vergeet je stookoliepremie van 225 euro niet
Naast de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds (ge-
richt op de meer kwetsbare gezinnen) voorziet de regering 
een stookoliepremie van 225 euro voor elke gebruiker van 
stookolie en/of propaangas – in bulk. Om te genieten van de 
stookoliepremie van 225 euro dien je een aanvraagprocedure 
bij de FOD economie te volgen. Vergeet niet dat je beide aan-
vragen kan cumuleren om zo maximaal jouw energiefactuur 
te drukken.

Meer informatie: www.verwarmingsfonds.be 



6

Op zaterdag 26 november zal Sinterklaas onze mooie 
gemeente opnieuw bezoeken. Om 13.00 uur meert hij 
samen met zijn trouwe helpers aan het Callebeekveer 
aan. Jeuk Meespeeltheater warmt de kinderen er alvast 
muzikaal op. Vervolgens zullen de Sint en zijn gevolg in 
stoet en per koets doorheen de gemeente trekken.

Grote optocht
Omdat Sinterklaas zoveel mogelijk inwoners van Hemik-
sem wil ontmoeten, zal de optocht dan ook extra groot 
zijn: hij vertrekt aan de Scheldeboord en vervolgt zijn 
weg door de Callebeekstraat, Antwerpse Steenweg, Lin-
delei, Wijngelagweg, Lelielaan, Varenstraat, Heiligstraat, 
Gemeenteplaats, UNO-laan, Rubenslaan, Rode Kruis-
plein ,Van Dycklaan, UNO-laan, Berkenlaan, Acacialaan, 

Parklaan, Bouwerijstraat, Atletiekstraat, G. Gilliotstraat, 
Depotstraat, Kruishoevewijk, Nijverheidsstraat en hij ein-
digt aan Depot Deluxe. Indien mogelijk zal de Sint even 
pauzeren aan het Rode Kruisplein en op de parking van 
Depot Deluxe. 

Zoals steeds hopen we jullie langs het parcours te ont-
moeten. Aarzel niet om de bijzondere bezoekers toe te 
juichen. Wie weet valt er iets lekkers uit de lucht…

Ben je een middenstander en wens je de intocht 
van Sinterklaas te sponsoren? 
Stuur dan een e-mail naar vrijetijd@hemiksem.be 
of bel het nummer 03 288 26 96.

Donderdag 24 november: 
Comedy Night met Thomas Smith
In onze vorige Hallo Hemiksem kon je het al lezen: op donderdag 24 novem-
ber vindt onze befaamde Comedy Night plaats. Dit jaar zal niemand minder 
dan Thomas Smith het podium van Depot Deluxe betreden.

TICKETS
Tickets kosten slechts 10 euro in voorverkoop 
en 12 euro aan de kassa. Houders van een Op-
stap- pas krijgen 50% korting.
Bestel je tickets online of koop je tickets via de 
vrijetijdsdienst, de bibliotheek of de cultuur-
dienst (gemeentehuis Schelle). 
MEER INFO: 
vrijetijd@hemiksem.be of 03 288 26 95

Zaterdag 26 november: 
HIJ KOMT, HIJ KOMT... 
FEESTELIJKE INTOCHT SINTERKLAAS
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Doe meer met je 
budget dankzij de 
Optap-pas
Met de Opstap- pas willen we inwoners met een beperkt 
inkomen extra financieel ondersteunen om hen de kans 
te geven aan verschillende culturele, sportieve en ont-
spannende initiatieven en activiteiten in Hemiksem deel 
te nemen. Zo krijgen mensen met de Opstap-pas sinds 1 
september 2022 50% korting op een toegangsticket voor 
intergemeentelijk zwembad DOK~3. Bovendien heb je als 
houder van de Opstap-pas recht op financiële tegemoet-
komingen voor kinderopvang- en schoolfacturen. 

Verenigingen
We willen ook de verengingen van Hemiksem mee be-
trekken in de werking van de Opstap-pas.   Concreet 
stellen we engagementsovereenkomsten op. Het lokaal 
bestuur van Hemiksem engageert zich daarbij om een 
deel van het lidgeld van de Opstap-pashouder te be-
talen, volgens de afspraken in het reglement van de 
Opstap-pas en de bijhorende infobrochure. Aan de ver-
eniging wordt gevraagd om hun leden met een beperkt 
inkomen positief te stimuleren en te ondersteunen in 
de deelname aan activiteiten. De vorm van deze onder-
steuning kan van verschillende aard zijn en wordt door 
de verenigingen zelf gekozen.  

Alle voordelen
Hiernaast delen we alvast een (beknopt) overzicht van 
alle voordelen die de Opstap-pas biedt. Voor meer info 
kan je terecht op www.opstappas.be. In het Adminis-
tratief Centrum, de bibliotheek, de sociale dienst en 
bij Tochtgenoten vind je ook brochures met meer info. 
Als persoon met een beperkt inkomen, kan je jouw Op-
stap-pas aanvragen via opstappas@hemiksem.be of 
telefonisch op het nummer 03 288 26 80. 

• Gemeentelijke vrijetijdsdienst: 50 % korting op alle 
activiteiten (Comedy Night, sportkampen, 55+ sport enz.).

• Vakantiekriebels (speelpleinwerking): 75% korting.

• Basisonderwijs: 50% op de maximumfactuur en op 
de minder scherpe maximumfactuur waarmee meer-
daagse uitstappen worden betaald.

• BKO ’t Merelhofke: 50% korting.

• Intergemeentelijk zwembad DOK~3: 50% korting 
op toegangstickets.

• Academie IVEBICA: 80% korting op het inschrij-
vingsgeld, 80% korting voor de huur van instrumenten 
en 80% korting op alle voorstellingen en activiteiten.

• Bibliotheek IVEBICA: geen lidgeld en 80% korting 
op alle activiteiten.

• Culturele activiteiten IVEBICA: 80% korting op alle 
activiteiten.

• Huis van het Kind: 50% korting op betalende  
activiteiten.

• Babytheek: Jaarlijks lidmaatschap voor slechts 5 euro 
i.p.v. 25 euro.

•Fietsotheek: 50% korting op jaarlijks lidgeld.

• Welzijnsschakel Tochtgenoten: recht op tweeweke-
lijkse voedselbedeling, mogelijkheid om per twee weken 
25 pampers te krijgen aan 1 euro (indien er luiers 
voorradig zijn in de gevraagde maat).

BIB-TIPS VAN DE MAAND
APPLAUS VOOR MIJN VINGER
Erik van Os (auteur), Jan Jutte (illustrator) 
In een eigentijdse taal en vorm 
schreef Erik van Os een toeganke-
lijke dichtbundel met herkenbare 
onderwerpen voor tieners. Naast 
woordspelingen en verrassende 
rijmen ontbreekt ook de humor 
niet.  Enkele van zijn gedichten 
kan je ook als lied beluisteren op 
Tiktok, Spotify en YouTube.

Vanaf 12-14 jaar - Gedichten

DE LEZENDE MENS: DE BETEKENIS VAN HET BOEK 
VOOR ONS BESTAAN
Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel (auteur) 
Wat is lezen eigenlijk en hoe beïnvloeden scher-
men onze leesgewoonten?  Een interessant boek, 
ook om gewoon eens in te grasduinen.

Boeken, geschiedenis, lezen 

ONNO
Yolanda Köhnen (auteur)
Meertalig prentenboek over de vis Onno die 
een tikje anders is. Tekst in het  Nederlands, 
Arabisch, Frans, Russisch, Spaans en Turks.

Vanaf 3-5 jaar - Verdrietig zijn, Blij zijn
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Naast een melding via BE-Alert en berichten op de  
officiële gemeentelijke website en sociale media, gingen 
Pidpa-medewerkers van deur tot deur om deze bood-
schap door te geven en om alle mogelijke vragen te be-
antwoorden. Via de brandweerpost van Hemiksem werd 
ook een drinkwaterbedeling georganiseerd. Door inten-
sief te spoelen en te chloreren, slaagde Pidpa erin om de 
lichte verontreiniging in het leidingnet te verwijderen. 
Op vrijdag 23 september gaven de Vlaamse Milieumaat-
schappij en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

dan ook hun groen licht om het kraanwater weer voor 
alle toepassingen te gebruiken. Vanaf dan hoefden we 
kraanwater niet meer te koken voor gebruik. 

We begrijpen dat deze situatie tot bezorgdheden heeft 
geleid. Hieronder proberen we dan ook op enkele veel 
gestelde vragen een zo goed mogelijk antwoord te ge-
ven. Tegelijk wensen we je graag te bedanken voor het 
begrip, het geduld en de constructieve medewerking tij-
dens deze moeilijke dagen.

TERUGBLIK OP 
TIJDELIJK 
KWALITEITSPROBLEEM 
DRINKWATER 
Op maandag 19 september stelde waterbedrijf Pidpa 
tijdens een routinecontrole een lichte verontreiniging 
vast in het kraanwater in de Heiligstraat en de Tuitbos-
lei. Vervolgens werden er in de ruimere omgeving stalen 
van het drinkwater genomen. Op dinsdag waren de re-
sultaten van deze staalnames bekend en op basis hier-
van, vroeg Pidpa aan alle inwoners om het kraanwater te 
koken voor gebruik. 

1. Was deze verontreiniging te vergelijken met die van 2010? 
De bacteriologische verontreiniging riep bij vele nare herinneringen op aan eind 2010, toen er ook een veront-
reiniging in het leidingnet werd vastgesteld. Uit de resultaten van de staalnames bleek echter al snel dat beide 
verontreinigingen niet met elkaar te vergelijken zijn. Het recente kwaliteitsprobleem was duidelijk minder erg 
dan dat van eind 2010.

2. Wat was deze keer de oorzaak van de verontreiniging van ons drinkwater? 
Voor de experten van het waterbedrijf is het momenteel nog niet duidelijk wat de oorzaak van deze verontrei-
niging is. Pidpa probeert alles duidelijk in kaart te brengen en hoopt zo een antwoord te vinden. 

3. Hoe wordt er gewaakt over de veiligheid van het water?
De waterbedrijven controleren in Vlaanderen het kraanwater dagelijks. Daarbij moeten ze verplicht een lijst 
van parameters controleren. Die lijst is opgesteld op basis van de aanbevelingen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie. Pidpa blijft dan ook de kwaliteit van het drinkwater nauwgezet opvolgen aan de hand van  
controleprogramma’s.

4. Ik heb hinder ondervonden. Wat nu?
Waterbedrijf Pidpa zal binnenkort alle Hemiksemse gebruikers een compensatie aanbieden voor de geleden 
hinder tijdens het kwaliteitsprobleem van het drinkwater in september.
Compensatie voor de inwoners: Elke Hemiksemse huishoudelijke gebruiker zal een waardebon van 15 euro 
ontvangen die geldig is bij de lokale middenstanders.
Compensatie voor de scholen: Pidpa zal gratis inkomtickets voor Hidrodoe voorzien voor alle scholieren van 
Hemiksem. Hidrodoe is een interactief doe-centrum over water in het Netepark in Herentals.
Compensatie voor de verenigingen: Pidpa zal een gratis plaatsing van een watertappunt aan een speeltuin of 
ander recreatiepunt aanbieden. 

De praktische regeling van deze compensaties wordt momenteel uitgewerkt. Meer informatie volgt nog. 

Indien je denkt dat je schade hebt geleden door deze problematiek, kan je jouw concrete schadeclaim indien via  
distributieschadegevallen@pidpa.be met de nodige bewijsstukken (foto’s, facturen…). 
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1 loket voor Vlaamse renovatie- en energiepremies

MIJN VERBOUWPREMIE

INFOSESSIES DUURZAAM BOUWEN EN RENOVEREN 

Mijn VerbouwPremie is het nieuwe online loket van de Vlaamse overheid voor de aanvraag van premies voor  
renovaties en energiebesparende investeringen. Heb je plannen om jouw muren, vloer of dak te renoveren en te  

isoleren? Zijn je ramen  aan vervanging toe? Plaats je nieuwe leidingen voor elektriciteit of sanitair? Of investeer je 
in een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler? Met 1 loket en een vereenvoudigde procedure is het nog 

makkelijker om premies te vinden en aan te vragen.  

Nood aan meer info over hoe je duurzaam kan bouwen of renoveren? Kom dan naar één van de Energiefitsessies.  
Fluvius geeft je tijdens deze ontmoetingen advies en praktische tips. De sessies vinden plaats in het gemeentehuis 

van Schelle, Fabiolalaan 55, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. In november kom je alvast alles te weten over warmwa-
terproductie, warmtepompen en zonnepanelen. Inschrijven doe je via benoveren.fluvius.be/infomomenten . 

• Voor wie?
Voor al wie investeert in een bestaande woning, bestaand 
appartement, appartementsgebouw of bedrijfspand.  

• Voor wat? 
Er zijn premies in volgende categorieën: dakrenovatie,  
buitenmuurrenovatie, vloerrenovatie, renovatie van buiten-
schrijnwerk, binnenrenovatie, investeringen in hernieuwba-
re energie, en vernieuwing van elektriciteit en sanitair. 

• Welk bedrag?
Het bedrag van de premie hangt voor woningen af van het 
totale gezinsinkomen en de samenstelling van het gezin.
Voor bedrijfspanden gaat het om een vast bedrag per vier-
kante meter of per installatie. 

Ontdek via de simulator op www.mijnverbouwpremie.
be op welke premies en premiebedragen je recht hebt. 
Je vindt er ook meer informatie over de renteloze Mijn 
VerbouwLening waarmee renovaties gefinancierd kun-
nen worden die zowel focussen op woningkwaliteit als 
op een betere energieprestatie.

Dinsdag 8 november: warm water 
In deze sessie maak je kennis met centrale en decentrale warmwaterproductie, met of zonder warmwateropslag. Je 
ontdekt ook of hernieuwbare energie haalbaar is voor jou. Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontdek je de voor-
en nadelen van verschillende toestellen en technieken.

Dinsdag 15 november: warmtepompen 
Met een warmtepomp kun je tot driekwart van je warmte gratis uit de lucht, grond of water halen. Maar is je woning 
wel geschikt voor een warmtepomp? En hoe hou je het elektriciteitsverbruik binnen de perken? Welk type biedt de 
meeste voordelen en heb jij nodig?

Dinsdag 22 november: zonnepanelen 
Zonnepanelen blijven een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie steek je heel wat 
op over de onderdelen en de werking. Je ontdekt ook hoeveel zonnepanelen jou kunnen opbrengen.
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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 o.a. op het platform van Doccle inloggen. 

Via de Doccle-app of -website kan je berichten van 
nutsmaatschappijen, overheden, banken,... ontvangen 
en ook betalingen doen. Je kan extra hulp krijgen bij 
het installeren van de itsme- en Doccle-app tijdens 
het ankerpunt elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in 

ITSME EN DOCCLE 
RUPELBIBCURSUS 

SMARTPHONE-CURSUS 
(ANDROID)
RUPELBIBCURSUS 

FEBELFIN: INFOSESSIE 
DIGITAAL BANKIEREN EN BETALEN

Digitaal bankieren valt niet meer weg te denken 
uit ons dagelijks leven. Maar wat zijn de voordelen,  
wat kan je er allemaal mee doen en waar moet je 
op letten? Is het wel veilig? 

Je krijgt ook uitleg over ‘phishing’ en andere vor-
men van online fraude. Hoe gaan oplichters te werk 
en hoe herken je verdachte mails of sms’en? Ook 
contactloos betalen, PayConiq en Itsme komen aan 
bod tijdens deze infosessie van Febelfin, de koepel-
organisatie van de financiële sector. De presentatie 
met PowerPoint duurt ongeveer twee uur.

DINSDAG 22 NOVEMBER 2022
19.30 TOT 21.30 UUR
INTERGEM. BIB VESTIGING HEMIKSEM, HEUVEL-
STRAAT 111-117
GRATIS
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHTStelt je smartphone je voor een raadsel? Vrijwilligers 

van Rupelbib leren je o.a. bellen, sms’en en whatsappen.  
Vereiste voorkennis: een beetje met pc kunnen werken.  
Breng bij de cursus je eigen smartphone mee.  De cursus 
zal afgestemd zijn op toestellen met Android.  (Niet voor 
iPhone.)

DINSDAG 15, 22 EN 29 NOVEMBER 2022
9.30 TOT 12.00 UUR
INTERGEM. BIB VESTIGING HEMIKSEM, HEUVELSTRAAT 
111-117
€ 5 INCLUSIEF DRANKJE
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT

de grote zaal van IVEBICA Hemiksem. Breng je smart-
phone, identiteitskaart met pincode, bankkaart en 
bankkastje mee.

DINSDAG 8 NOVEMBER 2022
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING NIEL, 9.30 
TOT 12 UUR 
TOEGANG: € 3,- 
OP VOORHAND INSCHRIJVEN IS VERPLICHT 
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BELEEF NOG MEER IN NOVEMBER…
Meer info op www.ivebica.be. INFO EN TICKETS

- www.ivebica.be 

- Bibliotheek
  vestigingen Hemiksem en Niel 
- Cultuurdienst
Gemeentehuis Schelle

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.

TANIA POPPE - ONDER DRUK
VOORSTELLING
Geef toe, iedereen voelt de druk. Niet alleen de midlifers, ook 
jongeren, pubers en zelfs kinderen voelen het. 

We leven in een maatschappij waar we blijkbaar nooit aan deze 
druk kunnen ontsnappen. Zelfs als we er echt uit willen, loert ‘de 
druk’ om de hoek.
 
In deze voorstelling belicht Tania Poppe vanuit alle mogelijke 
hoeken hoe we onszelf tot in het absurde toe wringen in een le-
ven ‘Onder Druk’. Ze legt daarmee onze eigen vicieuze cirkel her-
kenbaar bloot met een vette knipoog en een flinke dosis humor.

Grotesk, grappig en… pijnlijk herkenbaar!

DONDERDAG 24 NOVEMBER ‘22
ATRIUM GEMEENTEHUIS NIEL, RIDDER BERTHOUTLAAN 1
20.00 UUR
TOEGANG:  € 5

VOORLEESVERTELLING
DOOR KIP VAN TROJE
THEATER

Voorlezen, dat is leesplezier voor jong en 
oud.  Tijdens de voorleesweek komt een ge-
kostumeerde  verteller, voorzien van kleine 
spelattributen, muziekinstrumentjes, ver-
kleedmateriaal en leuke boekjes, voorlezen 
in onze stemmig ingerichte bib.

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022
INTERGEM. BIBLIOTHEEK NIEL 
TUSSEN 14.00 EN 17.00 UUR
TOEGANG: GRATIS
AANMELDEN AAN DE BALIE

FABDIJ MAKERSPACE
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Vrijdag 11 en 25 november 2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Woensdag 16 en 30 november 2022

CODERDOJO
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Zaterdag 19 november 2022

CULINAIR MET DE NIEUWE VOEDSELPIRAMIDE
Workshop/lezing
Intergem. bib, vestiging Niel
Dinsdag 29 november 2022

LEESKRING
‘Wij en ik’ van Saskia De Coster
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Dinsdag 29 november 2022
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EVENEMENTEN VERENIGINGEN
Zondag 6 november
Bezoek het heemmuseum
Elke eerste zondag kan je het heemmuseum bezoeken tussen 
14.00 en 18.00 uur. Ontdek de pareltjes en de voortdurende 
veranderingen in het museum. Adres: Sint-Bernardusabdij 4.

Zaterdag 12 november
Vloamsche eetavond
Is er iets beter dan met je voetjes onder tafel schuiven bij de 
bomma en een lekker bordje stoofvlees met frietjes voorge-
schoteld te krijgen? Nee, toch? 
Daar zijn de gidsen het helemaal mee eens! Daarom organi-
seren ze een echte ‘Vloamsche eetavond’ ter ondersteuning 
van hun buitenlands kamp. Vanaf 17.00 uur ben je welkom 
in de gidsenlokalen: Saunierlei 58 (achter de kerk). Inschrij-
ven kan tot 6 november via www.gidsenhemiksem.be en het  
facebookevenement. Er wordt ook veggie vol-au-vent voorzien.

Woensdag 16 november
Sfeervertellingen
Elk jaar vertelt heemkring Heymissen enkele spannende, on-
gelofelijke verhalen die te maken hebben met de geschiede-
nis van onze gemeente. 
Op woensdag 16 november om 19.00 uur ben je welkom in 

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

VERENIGING IN DE KIJKER
Het Voshem 
vereniging van oud-scouts en -gidsen
Regelmatig zetten we in de Hallo Hemiksem een plaatselijke 
vereniging in de kijker. Deze maand vertelt Merijn Decock alles 
wat we moeten weten over het Voshem, de vereniging van oud-
scouts en -gidsen waarvan Merijn voorzitter is.

‘Het voshem is in 1954 ontstaan, uit de scoutsgroep 34ste 
Sint-Lodewijk. De oud-leiding heeft zich toen verenigd om het 
scoutsdenken verder te zetten en de jonge scouts te onder-
steunen. Vandaag richten we ons ook tot de gidsen van 29ste 
Sint-Paulus. Het Voshem telt net iets minder dan 100 leden die 
zich in en rond Hemiksem bevinden, maar er zijn ook leden tot 
in de verste uithoeken van het land en zelf het buitenland. We 
richten ons voornamelijk op oud-scouts en oud-gidsen. Maar uit-
eindelijk is iedereen is welkom die de scoutsgedachte volgt en 
respecteert. Elke zondag is ons cafeetje in de Jan Sanderslaan 
geopend. Maandelijks voorzien we een kleine of grote activiteit 
voor onze leden, zoals een wandel- of fietstocht, een mosselfes-
tijn of een uitstap. We tellen af naar de verbouwingswerken bij de  
nieuwe scoutslokalen.  Daar komt een volwaardig Scoutshuis 
voor jong én oud.’

Aarzel niet om het nieuwe Scoutshuis te steunen via 
www.scoutshemiksem.be/fort34

de lokalen van de heemkring, Sint-Bernar-
dusabdij 4, om mee te genieten van deze 
sfeervertellingen.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 november
Jean Bosco Safari In Harmony
Samen met Jean Bosco Safari verzorgt Har-
monie Hemiksem een spetterend optreden 
voor jou. 
Verwacht je opnieuw aan de vaste ingre- 
diënten: enkele knappe en meeslepende 
werken, gebracht door de Harmonie en af-
gewisseld met een gastoptreden. Tickets en 
meer info op www.haroniehemiksem.be. 
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‘Op verschillende manieren is het cijfer 11 aanwezig in 
onze club én ons leven’

Al 20 jaar lang zetten de broers Sam en Thomas Vervoort vele Hemiksemnaren aan het fitnessen in hun buurtclub 
Gym11.  Hoe kom je op het idee om zo’n buurtclub te openen en waar maak je als lokale fitness het verschil? Met 

onder meer deze vragen trokken wij naar Heuvelstraat 11 voor een goed gesprek.

Sam: ‘Wij zijn altijd fervente fit-
nessers geweest, maar konden niet 
goed aarden in de grote clubs. Dat 
stimuleerde ons om zelf een buurt-
club te openen.’
Thomas: ‘In de grote fitnessclubs za-
gen we dat persoonlijke training er 
erg duur is en dat veel klanten toe-
stellen verkeerd gebruiken, omdat 
ze niet de juiste info krijgen. Onze 
missie was meteen om fitness echt 
toegankelijk maken, voor zoveel 
mogelijk mensen uit Hemiksem en 
omgeving.’ 

Waar maken jullie dan concreet het 
verschil met de grote clubs?
Sam: ‘Eerst en vooral: iedereen die 
hier komt, kennen wij bij naam. 
Onze leden komen hier natuurlijk 
om te sporten, maar ook om met an-
dere leden en met ons gezellig bij 
te praten. Sommige klanten drinken 
eerst een uur koffie, sporten dan een 
halfuurtje en blijven nadien nog 
enkele uren bijpraten in de cafeta-
ria. Hier is echt de ruimte om naast 
intensief te sporten ook gewoon te 
‘zwansen’ met elkaar. Verder zijn we 
heel eerlijk tegen onze klanten. Zo 
maken we bijvoorbeeld duidelijk dat 
enkele sessies fitness niet volstaan 
om een ongezonde levensstijl van 
verschillende jaren plots ongedaan 
te maken.’
Thomas: ‘We beantwoorden even-
eens met veel plezier de vragen van 

onze klanten over hun oefeningen. 
Wie een abonnement neemt, krijgt 
bij de start een uur gratis persoon-
lijke training. Zo weet je als klant 
meteen welke fitnessoefeningen het 
best bij jou passen. We zijn gepassi-
oneerd door ons werk en proberen 
dat uit te stralen. Als lokale onder-
nemers werken we ook samen met 
bijvoorbeeld kinesisten uit de buurt.’

Zijn er in al die jaren belangrijke inno-
vaties in de fitnesssector geweest?
Sam: ‘Doorheen de jaren zijn er wel 
een aantal trends in onze sector ge-
passeerd, zoals zumba, spinning, en 
total body workouts. De basis waarop 
wij ons focussen blijft ongewijzigd 
en is al decennia geleden uitgevon-
den: krachtoefeningen  en cardio in 
combinatie met een gezond voe-
dingsschema.’

Welke persoonlijke herinneringen aan 
20 jaar buurtfitness springen er voor 
jullie uit?
Thomas: ‘De voortdurende interac-
ties tussen onze klanten is fantas-
tisch om te zien. Onze jongste be-
zoeker is 16, onze oudste is 83. Toch 
vinden zij elkaar in het fantastische 
gevoel dat fitnessen kan geven. Ook 
wanneer mensen concreet aangeven 
hoe fitness hun gezondheid structu-
reel heeft verbeterd, is dat geweldig 
om te horen. We hebben bijvoor-
beeld een klant van wie het choles-
terolgehalte spectaculair is gedaald 

door te fitnessen, wat hem dan weer 
een hogere levensverwachting gaf.’
Sam: ‘Ook wedstrijdatleten trainen 
is onze specialiteit. Bram Röttger, 
Belgisch Kampioen Men’s Physique 
in 2021, hebben we hier begeleid.’

De naam ‘Gym11’ doet vermoeden dat 
het cijfer 11 iets bijzonders is voor jul-
lie?
Sam: Klopt, op verschillende manie-
ren is het cijfer 11 aanwezig in onze 
club én ons leven. We zijn gevestigd 
in de Heuvelstraat 11, we zijn open 
gegaan op 11 november 2002, ons 
telefoonnummer eindigt op 11… 
Ons broertje James is in 1991 vlak 
gestorven voor zijn 11de verjaar-
dag. Exact 11 jaar later zijn we met 
Gym11 begonnen. Met ‘Jamie’ als 
officiële naam voor onze bvba blij-
ven we aan hem denken en is hij in 
zekere zin betrokken bij ons levens-
werk.’

Tot slot, hoe vieren jullie straks jullie 
verjaardag? 
Sam: ‘We organiseren op 11 novem-
ber onze jaarlijkse opendeurdag, die 
deze keer natuurlijk extra feestelijk 
zal zijn. We geven bovendien aan 
iedereen die op die dag intekent 
voor een jaarabonnement 20 pro-
cent korting. Iedereen is van harte 
welkom!’

OP BEZOEK BIJ BUURTCLUB GYM11



14

1 Doe Mee
Op zondag 11 september luidden de 
Scouts en Gidsen hun nieuw werkjaar 
in met de Doe Mee op de abdijweide. 
Springkastelen, waterglijbanen, hinder-
nissenparcours… Het was er allemaal!

2 Plantjesverkoop Kom op tegen 
Kanker
994; net geen 1000 plantjes hebben 
de fantastische vrijwilligers van onze 
gezondheidsraad en Hemiksemse scho-
lieren verkocht ten voordele van Kom op 
tegen Kanker. Volgend jaar gaan we voor 
de 1000!

3 Openspelnamiddag 
Op zondag 18 september organiseer-
den Chiro Jochihe en Chiro Klaasje een 
openspelnamiddag op de Gemeen-
teplaats, om kinderen te laten kennis 
maken met hun werking. Een fijn nieuw 
werkjaar toegewenst! 

4 Scholenloop
Op woensdag 28 september vond de 
scholenloop plaats. Het werd een span-
nende en sportieve dag!

5 Gezondheids- en seniorenbeurs
Op donderdag 29 september sloegen 
het lokaal bestuur, de Gezondheidsraad 
en Seniorenadviesraad de handen in 
elkaar voor de 3de editie van de Ge-
zondheids- en Seniorenbeurs. Bedankt 
om dit waardevolle initiatief op poten 
te zetten!

6 FluoFest
Chiro klaasje, Chiro Jochihe, Scouts He-
miksem en Gidsen Hemiksem zetten op 
vrijdag 30 september samen FluoFest 
op poten, een knetterende fuif in een 
prachtige tent op de abdijweide.
 
7 Viering jubilarissen
Op dinsdag 27 september zetten we de 
Hemiksemnaren in de bloemetjes die 
50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Proficiat!

8 Heymissen Fest
In het weekend van 1-2 oktober vond 
het middenstandsfeest Heymissen Fest 
plaats, met onder meer de trekking van 
de zomeractie. Roger Cools Boon ging 
aan de haal met de hoofdprijs: een 
elektrische fiets. Gefeliciteerd!

TERUGBLIK    
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Duurzame Helden
Didier Grimonprez geeft 
zwerfvuillessen 

Didier Grimonprez kennen we als 
een erg actieve zwerfvuilvrijwilliger, 
maar wist je dat hij sinds kort ook 
zwerfvuillessen geeft? 

Aan de kinderen van het derde leer-
jaar van gemeentelijke basisschool Het Klaverbos 
legde hij afgelopen maand uit wat zwerfvuil pre-
cies is en waarom het zo slecht is. De kinderen 
moesten ook zelf een berg afval sorteren, om te 
testen wat ze van de les hadden opgestoken. ‘Wij 
krijgen jeuk van je peuk’,  klonk het in koor.

Fietsotheek verkozen tot 
Duurzame Held van het 
jaar
Naar aanleiding van de Week van de Duurzame 
Gemeente, gingen we via een enquête op zoek 
naar de Duurzame Held van het jaar in Hemiksem. 
Uit jullie reacties bleek dat de Fietsotheek van 
het Dienstencentrum deze mooie titel verdient. 
Proficiat aan de vrijwilligers van dit duurzame 
initiatief!

Meer info over de Fietsotheek vind je in de Hallo 
Hemiksem van oktober 2021 en op www.face-
book.com/fietsotheek.hemiksem. Je kan ook con-
tact opnemen via fietsotheek@gmail.com. 

Ken jij een Duurzame Held in Hemiksem die ook 
extra aandacht verdient? Laat het weten via 
informatie@hemiksem.be
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AFVALOPHALING NOVEMBER
Van oktober tot april haalt IGEAN huisvuil, gft- en 
pmd-afval tweewekelijks op maandag op.

huisvuil, gft en pmd
maandag 14 november / maandag 28 november

papier & karton
zaterdag 12 november

kga
vrijdag 4 november, 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 de-
poneren. De kga-inzameling gebeurt één keer per maand, 
afwisselend op een vrijdag of zaterdag. 

grofvuil op afroep
vrijdag 25 november

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke af-
spraak. Download daarvoor het formulier op hemiksem.be/
leefomgeving/ophaling-grof-vuil of neem contact op met 
de dienst omgeving via het telefoonnummer 03 288 26 63.

Snoeiafval zone zuid
Maandag 21 t.e.m. 
vrijdag 25 november

Snoeiafval zone 
noord
Maandag 28 november 
t.e.m. vrijdag 2 december

Opgelet! Het snoei-
afval moet steeds op 
maandagochtend vóór 
8.00 uur buiten liggen 
in de zone (noord, zuid 
of west) waar die week 
de ophaling van het 
snoeiafval plaatsvindt.

Textiel
Op woensdag 30 november is er een speciale ophaling van 
textiel. Je stopt het textiel in een gesloten zak, zo behoudt 
het zijn waarde.
Wat kan? Kledij, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, de-
kens, gordijnen…), schoenen, handtassen en lederwaren.
Wat kan niet? Elektrische dekens, matrassen, kussens,  
tapijten, bevuilde kledij, ander huishoudelijk afval.

vragen over afval? Je kan steeds terecht 
bij de gemeentelijke milieudienst: 

03 288 26 63 of  omgeving@hemiksem.be.

De openingsuren van het recyclagepark kan 
je terugvinden op pagina 2.

Een online en steeds up-to-date ophaal-
kalendervind je in de 
Recycle!-app: www.recycleapp.be

N

Z

W
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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 ge-
maakt in 2022 .

Watertoren 

Verzameling WDB

Reeds geruime tijd is er bij de omwonenden rond de Umicore-site in Hoboken ongerustheid over de blootstelling aan 
metalen, en de effecten ervan op de gezondheid. Daarom start dit najaar een uitgebreid humane-biomonitoringson-
derzoek bij 200 jongeren van 14-15 jaar die wonen binnen een straal van 3 km rond de Umicore-site in Hoboken, 
Kruibeke en Hemiksem. De studie zal een grondige inschatting maken van de gezondheidsrisico’s voor de bevolking 
voor de blootstelling aan lood, cadmium, arseen en roet. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in 2024 
en zullen de basis zijn voor het toekomstige omgevings- en gezondheidsbeleid voor de regio.

Blootstellingsonderzoek zware metalen 
omgeving Umicore

Participatief project
Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van de provincie Antwer-
pen, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), 
de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. De Vlaamse 
overheid, de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen en Umicore 
financieren het onderzoek.

Via een participatief project kan de bevolking het onderzoek van 
dichtbij volgen. De lokale besturen, plaatselijke burgergroepen, 
scholen, huisartsen en jeugdverenigingen worden uitgenodigd 
worden om de studie van dichtbij op te volgen in een klankbord-
groep. Er wordt gepeild naar hun bezorgdheden en verwachtin-
gen, zodat de onderzoekers bij de interpretatie van de resultaten 
maximaal rekening kunnen houden met de lokale context.

Neem deel aan de studie
Het lokaal bestuur van Hemiksem zet mee zijn schouders onder 
deze humane biomonitoring en roept de betreffende inwoners op 
om zeker deel te nemen aan de studie, in het belang van de volks-
gezondheid. De leden van de deelgroep worden daarvoor persoon-
lijk uitgenodigd. Vertegenwoordigers van het lokaal bestuur zullen 
in de klankbordgroep zetelen, om de studie van nabij op te volgen.

www.provincieantwerpen.be 
> humane biomonitoring Hoboken


