
December 2022

Huis van Het Kind 
zoekt vrijwilligers

Gratis 
renovatiebegeleiding

Ontdek de nieuwe 
deelfietsen

Hemiksemnaren schitteren in The Voice

Prettige feestdagen



2

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
Maandag 26 december (tweede kerstdag)
Gemeentemagazijn
Maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 december 
(kerstvakantie)
BKO ’t Merelhofke
Maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 december 
(kerstvakantie)
Bibliotheek
Zaterdag 24 december (kerstavond)
Maandag 26 december (tweede kerstdag)
Zaterdag 31 december (oudejaarsavond)
Recyclagepark
Zaterdag 24 december vanaf 12.00 uur 
(kerstavond)
Zaterdag 31 december vanaf 12.00 uur 
(oudejaarsavond)
Intergemeentelijk zwembad DOK~3
Zaterdag 24 t.e.m. zaterdag 31 december 
(kerstvakantie)

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: Ilse Wille 
locatie: Assestraat

BESTE INWONER,
De laatste maand van 2022 nadert. Binnenkort zitten we  
allemaal gezellig met elkaar rond de feesttafel en maken we de 
balans op van het jaar.

In deze Hallo Hemiksem blikken we terug op de puike  
muzikale prestaties van 3 Hemiksemnaren in het afgelopen 
jaar. Merel Thys, Jules De Cort en Luc Ernst schitterden in The 
Voice van Vlaanderen. We laten je graag kennismaken met deze  
getalenteerde muzikanten van eigen bodem. 
Bij onze gemeentelijke diensten is er eveneens nieuw talent in 
aantocht. Dankzij de campagne ‘Word jij ook helemaal Hemik-
sem?’ hebben we voor verschillende vacatures sterke profielen 
gevonden. Houd www.hemiksem.be/vacatures en de komende 
edities van de Hallo Hemiksem zeker in het oog. Wie weet vind 
jij ook binnenkort de job van je leven bij ons lokaal bestuur. 
Met onze versterkte diensten kunnen we de uitdagingen van het 
aankomende jaar goed aangaan. Eén van die grote uitdagingen 
is het rioleringsproject met de aanleg van een nieuwe Gemeen-
teplaats, Assestraat, Kerkeneinde en UNO-laan (gedeeltelijk). 
We hadden reeds een startvergadering met de aannemers, het  
studiebureau, de politie en de nutsmaatschappijen. Begin  
december verwachten we een timing voor de diverse  
uitvoeringsfases van dit enorme project.  Een infomoment voor 
de betrokken buurtbewoners komt er zo snel mogelijk aan. 
Zo snel als mogelijk mag je ook een H-bon in je brievenbus  
verwachten, als compensatie voor de hinder tijdens het  
kwaliteitsprobleem van het drinkwater in september. Je kan de 
H-bon gebruiken bij heel wat Hemiksemse middenstanders. Een 
overzicht vind je op www.hemiksem.be/hbon.

Alvast een fijne feesttijd toegewenst!
 

Uw burgemeester,
Luc Bouckaert

IN DIT NUMMER

4 Burgerzaken verhuist

5  11-beurtenkaart DOK~3

6 Tochtgenoten

7 Sanering Bekaertsite

8 The Voice

10 IVEBICA

13   Hemiksem knapt op!    

14 Terugblik in beeld

15 Vrijwilliger Huis Van Het Kind

16  Deelfietsen
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Werking  
vaccinatiecentrum  

winter 2022
Sinds begin november is het 
vaccinatiecentrum opnieuw 
in waakfase. Concreet wordt 
er gevaccineerd om de 3 
weken. Zowel begin als eind 
december zal er nog een vac-
cinatiemoment zijn. De exac-
te data en uren vind je op  
www.vaccinatiecentrumrupe-
laar.be. 
Sinds half november kan je ook 
bij verschillende apothekers te-
recht voor de boostervaccinatie. 
De contactgegevens van deze  
apothekers vind je op 
www.apotheek.be. 

Ook bij apothekers dien je 
steeds een afspraak te maken 
voor een  

Burgerzaken verhuist om je nog beter van dienst te zijn

MIDDENSTANDSRAAD ZOEKT NIEUW BESTUUR 
De gemeentelijke middenstandsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Voorzitster Maya De Keuster en ondervoorzitter-secretaris-penningmees-
ter Redgi Vandecasteele nemen immers afscheid van de raad. Het lokaal 
bestuur wenst hen dan ook te bedanken voor hun jarenlange inzet. 

Wat doet de middenstandsraad?
De middenstandsraad formuleert als officiële adviesraad voorstellen 
voor en bedenkingen bij het gemeentelijke beleid rond lokale econo-
mie. De raad behartigt de belangen van de plaatselijke zelfstandigen, 
vrije beroepen en ondernemers en bevordert het contact tussen hen. 
Met eigen initiatieven en evenementen waarbij lokale handelaars be-
trokken zijn (zomeractie, Heymissen Fest…), zet de middenstandsraad 
de lokale economie op de kaart.

Geïnteresseerd?
Wil jij mee je schouders zetten onder de 
werking van de middensraad? Stel je dan 
kandidaat-bestuurslid. Kandidaturen worden 
gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 He-
miksem en dienen verstuurd te worden voor 
31 december 2022.

hilde@hemiksem.be

Binnenkort verwelkomt de gemeentelijke dienst burgerzaken je niet langer op de eerste verdieping van ons Adminis-
tratief Centrum, maar wel op het gelijkvloers. Deze verhuis past in onze ambities voor een nog meer burgergerichte 
dienstverlening. Je zal immers niet langer de trap of lift moeten nemen om bij burgerzaken te komen.  Om de verhuis 
praktisch te organiseren, zal de dienst burgerzaken in december enkele dagen gesloten zijn.

Een nieuw identiteitsbewijs afhalen, een huwe-
lijk plannen, een rijbewijs aanvragen… Je doet 
het binnenkort allemaal op de plaats waar tot 
nu toe de politiepost was (linkergedeelte gelijk-
vloers AC). Ook het onthaal-snelloket verhuist 
mee naar daar. Ben je te vroeg voor je afspraak? 
Dan kan je plaatsnemen in de wachtzaal bij de 
sociale dienst (rechtergedeelte gelijkvloers AC). 
Bordjes en pijlen zullen je bij binnenkomst me-
teen naar de juiste plaats leiden. De politiepost 
bereik je voortaan via de grijze deur aan de kant 
van de abdij waar ook de parking is (vlakbij hoek 
met centrale voorkant).

Bedankt, Maya en Redgi

MAAK EEN AFSPRAAK
Een afspraak maken bij burgerzaken doe je nog steeds via  
afspraken.hemiksem.be, afspraken@hemiksem.be, op het num-
mer 03 288 26 20 of persoonlijk aan het onthaal. Heel wat  
documenten en attesten kan je bovendien online aanvragen  
via www.hemiksem.be/e-loket. 
Vragen over een bepaald dossier voor burgerzaken? Mail dan naar  
bevolking@hemiksem.be. 

   Volg onze digitale communicatiekanalen (website, nieuwsbrief 
en sociale media) om te weten wanneer burgerzaken precies 
verhuist en op welke dagen de dienst daardoor tijdelijk gesloten 
zal zijn.
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Haal je gratis 
mini-asbak op
Tijdens de Week van de Handhaving (3-9 
oktober 2022) van Mooimakers, deelden 
we gratis draagbare asbakjes uit op markt. 
Op een ludieke manier maakten we zo dui-
delijk dat peukenafval niet op straat hoort, 
ook niet wanneer er geen peukenzuil in de 
buurt is. 

De mini-asbakken worden vanaf nu ook 
gratis aangeboden aan het onthaal in het 
Administratief Centrum. Wie zo’n asbakje 
wenst, kan het tijdens de openingsuren van 
het Administratief Centrum gratis afhalen. 

Nieuwe  
zwerfvuilkasten
Al gehoord van een ‘zwerfvuilkast’? Dat is 
een kast op een openbare plaats, gevuld met 
knijpers, handschoenen en gele vuilniszakken. 
Je kan het materiaal uit de kast ontlenen om 
zwerfvuil op te rapen. Door dit te doen, draag 
je bij aan een nog nettere gemeente. 

Wil jij een keer zwerfvuil rapen? De zwerfvuil-
kasten bevinden zich aan de ingang van het 
Callebeekpark en park Den Akker. De code van 
het hangslot is 2620. Het lokaal bestuur is je 
alvast erg dankbaar voor de inzet.

melding@hemiksem.be 

NIEUW: 11-BEURTENKAART 
Ons intergemeentelijk zwembad DOK~3 in Aartselaar 
biedt sinds kort een 11-beurtenkaart aan voor de totale 
prijs van 10 beurten. Dankzij deze 11-beurtenkaart, krijg 
je dus één zwembeurt gratis. 

Een zwembeurt duurt 1 uur (1 uur en 45 min., inclusief 
omkleedtijd). Bij de eerste aankoop van een 11-beurten-
kaart betaal je éénmalig 1 euro waarborg voor de op-
laadbare toegangsbadge. De kaart is 12 maanden geldig. 

     TICKET       11-BEURTENKAART
  
0 t/m 2 jaar    € 1,00         - 
  
3 t/m 17 jaar    € 3,00        € 30,00
  
18 t/m 64 jaar    € 5,00        € 50,00
 
Vanaf 65 jaar    € 3,00        € 30,00
 
Andersvaliden    € 3,00        € 30,00

Dit zijn de tarieven voor inwoners van Hemiksem,  
Aartselaar en Niel. Raadpleeg www.dok3.be om de tarieven 
voor inwoners van andere gemeenten te zien. 
Houders van een Opstap-pas krijgen 50 procent korting.

www.dok3.be

PROEF DE KERSTSFEER IN ONS WZC 
Op zaterdag 10 december organiseert Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse een gezellige indoor kerst-
markt in de inkomhal en cafetaria. De kerstmarkt start om 13.30 uur. Het einde is voorzien rond 
16.30 uur.

  Er zullen diverse kraampjes staan met onder andere verse pannenkoeken, handgemaakte bloem-    
   stukken, versgebakken cake en warme chocolademelk. Ook een home-made-kraampje en een 
    glaasje jenever zullen niet ontbreken. Bovendien is er een tombola en uiteraard is de cafetaria 
       ook gewoon open voor wie iets wil drinken. 

            Iedereen is van harte welkom.
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Voor de 2de week van de kerstvakantie hebben de Vakantiekriebels weer 
een bijzonder fijn programma in petto, voor alle kleuters en kinderen 
van de lagere school die in Hemiksem wonen of naar school gaan. Elke 
dag vieren we op een bijzondere manier het nieuwe jaar, met ballonnen, 
slingers, glitters en veel muziek. Wie feest er mee?

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf dinsdag 29 december 2022 via 
www.hemiksem.be/vrije-tijd.
Op deze website vind je ook alle praktische info over de Vakantiekriebels. 

Dinsdag 3 t.e.m. vrijdag 6 januari 2023
Geniet tijdens de Vakantiekriebels 
van glitter and glamour

VERENIGING IN DE KIJKER
Welzijnsschakel 
Tochtgenoten
30 jaar geleden begon de welzijnsschakel Tochtge-
noten als een lokaal en kleinschalig initiatief om in-
woners van Hemiksem met financiële problemen te 
steunen met voedselhulp. Inmiddels is de organisatie 
uitgegroeid tot een heuse vzw met als volledige naam: 
‘Welzijnsschakel Hemiksem Tochtgenoten vzw’. Deze 
organisatie werkt nauw samen met onder meer de  
sociale dienst (OCMW) van het lokaal bestuur.

Een twintigtal vrijwilligers zet 
zich in voor Hemiksemnaren in 
nood. Zij halen op verschillen-
de dagen voedsel op in winkels 
en bij de voedselbank. Naast de  
wekelijkse voedselbedeling kunnen 
mensen bij de welzijnsschakel terecht voor tweede-
hands kinderkledij, luiers, beddengoed en badlinnen. 
Enkele keren per jaar worden er samen met het Huis 
van Het Kind activiteiten en uitstappen georganiseerd 
voor de doelgroep.

Je kan de welzijnsschakel steunen door voedsel en al-
lerhande hygiëneproducten zoals zeep, luiers, maand-
verband en toiletpapier te schenken. Ook voedselover-
schotten van handelaars en bedrijven zijn welkom. 

Doneren kan in het lokaal van Tochtgenoten, 
Saunierlei 54, tijdens de openingsuren:
Maandag: 14.00 – 16.00 uur
Donderdag: 14.00 – 16.00 uur  en 18.00 – 20.00 uur

Je kan ook een afspraak maken via 
tochtgenoten@hotmail.com of telefonisch op het 
nummer 0456 24 26 41. Verder kan je steunen met 
een financiële bijdrage op het rekeningnummer 
BE34 9731 3051 9190. 

www.welzijnsschakel-hemiksem.be 

EVENEMENTEN 
VERENIGINGEN

Zondag 4, 11 en 18 december
Kerstdorp Heemkring Heymissen
Wil jij eens een bijzonder kerstdorp bekijken? 
Neem in december dan zeker een kijkje in de lo-
kalen van de heemkring, Sint-Bernardusabdij 4.

Vrijdag 16 december
Kerstconcert ‘Tussen winter en wonder’
In het kader van 250 jaar Sint-Niklaaskerk or-
ganiseert de parochie een kerstconcert in de 
Sint-Niklaaskerk met als titel ‘Tussen winter en 
wonder’. 
Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman 
zullen zingen en worden begeleid door 
Dirk Schreurs (piano) en Marcel Ciro-
ne (gitaar). Tickets zijn verkrijgbaar via  
www.ivebica.be, in de bibliotheek van Hemiksem 
en bij de cultuurdienst in het gemeentehuis van 
Schelle.

Woensdag 21 december
Lezing (paarden)schep
Jan De Troetsel geeft bij Heemkring Heymissen 
een lezing over het ontstaan van (paarden)schep 
in de Rupelstreek. 
Nadien is er een proefmoment. De lezing begint 
om 19.00 uur. Tickets kosten 5 euro en kan je 
bestellen tot 15 december via info@heemkun-
digekringheymissen.be, bij een bestuurslid of 
tijdens de opening van het heemmuseum. 

Toon aan Hemiksem jouw vereniging 
en wat ze organiseert!

Wil je je evenement aankondigen, stuur dan  
je gegevens door via onze website 



7

SANERING OUDE BEKAERTSITE GESTART
De saneringswerken van de Oude Bekaertsite zijn van 
start gegaan. Die zijn noodzakelijk om het voormalige 
industriële terrein, dat met een historische bodemver-
ontreiniging te kampen heeft, klaar te maken voor de 
herontwikkeling. De saneringswerken zullen ongeveer 
anderhalf jaar duren en worden in opdracht van de pro-
jectontwikkelaars uitgevoerd door de gespecialiseerde 
bedrijven DEME Environmental en Aertssen Infra.

Hermetisch afgesloten sarcofaag 
Concreet wordt er ondergronds een volledig afgesloten 
en waterdichte sarcofaag gecreëerd rond de bestaande 
vervuilde grond. Hierdoor wordt de huidige bodemver-
ontreiniging compleet en hermetisch ingekapseld. Na-
dien wordt het terrein ook nog extra opgehoogd met 
gemiddeld drie meter als bijkomende beschermlaag. 

Dirk Ponnet, algemeen directeur van DEME Environmen-
tal, licht het saneringsproces verder toe: ‘We verzegelen 

de vervuilde grond in een sarcofaag met een dikke on-
doorlatende wand en dekken daarna alles af met een 
ondoorlaatbare kleilaag. Dat betekent dat er geen water 
in of uit kan. Op deze manier wordt de verontreinigde 
grond volledig geïsoleerd van de omgeving.’

Toekomst van de oude Bekaertsite
Eind 2020 verkocht Bekaert zijn site in Hemiksem aan 
een consortium van projectontwikkelaars: Compagnie 
Het Zoute, Novus en Odebrecht. De saneringswerken, 
die samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij worden uitgevoerd, zijn een eerste stap in de 
herontwikkeling van de volledige site tot een nieuwe 
woonwijk met een publiek park.

Meer informatie over de herontwikkeling 
van de oude Bekaertsite vind je op 
www.werkenoudebekaertsite.be. 
Dit is de website van het consortium.

WAT DOET HET LOKAAL BESTUUR OM ENERGIE 
TE BESPAREN?

De energiecrisis noopt ons allemaal, inclusief de lokale besturen, om passende energiebesparende maatregelen  
te nemen. In Hemiksem proberen we de komende maanden ons energieverbruik te verminderen met volgende  

maatregelen:

• De temperatuur in de openbare gebouwen, 
   behalve Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse, daalt van 21 naar 19 graden.

• De temperatuur van het zwembadwater in DOK~3 wordt verlaagd van 
   30 naar 28,3 graden. Ook de temperatuur van de douches in onze 
   gemeentelijke sporthal wordt iets lager gezet.

• De buitenverlichting van de abdij wordt uitgeschakeld, behalve tijdens 
   evenementen.

• Aan Fluvius is gevraagd om de straatverlichting een uur vroeger uit te 
   schakelen (22.00 in plaats van 23.00 uur) en een uur later aan te zetten 
   (6.00 in plaats 5.00 uur). 
   Aan bushaltes en andere plekken waar veel verkeer is, blijft de straatverlichting    
  de hele nacht branden. Ook zal er dit jaar opnieuw kerstverlichting zijn.

• Op lange termijn blijven we werk maken van een zo energieneutraal 
  mogelijke gemeente, onder meer door zonnepanelen te plaatsen op onze 
  openbare gebouwen.
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3 Hemiksmnaren beleven unieke ervaring in The Voice van Vlaanderen

‘In slechts 100 seconden beleef je 
een rollercoaster aan emoties’

Bouwvakker Luc Ernst (54), musicalstudente Merel Thys (19) en geografiestudent Jules 
De Cort (23).  Deze 3 Hemiksemnaren mochten in de voorbije maanden hun zangtalent 
tonen in de Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen. Wij blikken samen met hen 

terug op dat ongelofelijke avontuur.  

Hoe zijn jullie ooit begonnen met 
zingen?
Merel: ‘Mijn opa was heel muzikaal 
en ik zong graag met hem mee. Toen 
ik 9 jaar was, ben ik naar de acade-
mie in Hemiksem getrokken waar ik 
de richting musical volgde. Dat vond 
ik zo fijn, dat de droom ontstond 
om professioneel musicalartieste te 
worden. Ik heb dan een ingangsexa-
men gedaan voor het zevende jaar 
Musical aan de Kunsthumaniora van 
Brussel en nu ben ik die studie met 
heel veel plezier aan het volgen.’
Jules: ‘Van kleins af aan was zingen 
voor mij de ideale manier om uit de 
dagdagelijkse wereld te ontsnap-
pen. Als ik als kind bijvoorbeeld even 
boos was, stopte ik mijn oortjes in en 
begon ik spontaan te zingen. Mensen 
die me hoorden, merkten op dat ik 
mooi zong. Dat motiveerde me om er 
verder mee te gaan.’
Luc: ‘Rond mijn 20ste begonnen al-
lerlei vrienden te zingen en gitaar te 
spelen, ik heb hen gevolgd. Eerst heb 
ik drum gespeeld, dan gitaar en ver-
volgens ben ikzelf ook beginnen te 
zingen. Na de werkdag sluit ik me op 

in mijn garage en musiceer ik, vooral 
in het rockgenre. Daar maak ik film-
pjes van die ik ook weleens op soci-
ale media zet.’

Hoe zijn jullie in The Voice terecht-
gekomen?
Jules: ‘Mijn mama vraagt al jaren om 
mee te doen. Uiteindelijk zei ze: ‘Doe 
het dan voor mij.’ Toen heb ik me in-
geschreven (lacht).’
Luc: ‘Mijn dochter heeft me stiekem 
ingeschreven. Ik stribbelde eerst nog 
wat tegen, maar uiteindelijk ben ik 
heel blij dat ik dit avontuur mocht 
meemaken.’
Merel: ‘Ik heb als kind geprobeerd 
om mee te doen aan The Voice Kids. 
Door de stress die ik toen had, is dat 
helaas niet gelukt. Ik wilde dan ook, 
met mijn musicalervaring, graag op-
nieuw mijn kans wagen. Uiteindelijk 
merkte ik wel dat op een podium 
staan voor zoveel camera’s toch nog 
extra spannend is.’
Jules: ‘De meeste stress voelde ik tij-
dens de pre-audities in Vilvoorde. Je 
zingt er in een klein lokaal voor zo’n 
select groepje professionele muzi-

kanten die erg dicht bij je zitten.’

Veel mensen denken dat The Voice 
begint met de Blind Auditions, maar 
blijkbaar gaat er nog een traject aan 
vooraf?
Merel: ‘Eerst stuur je een filmpje op 
waarin je zingt. Als je vervolgens ge-
selecteerd bent door het team van 
The Voice, mag je naar Vilvoorde 
komen. In een lokaaltje zing je daar 
voor een groepje muzikanten die 
bepalen wie aan de Blind Auditions 
mag meedoen.’
Jules: ‘Voor de Blind Auditions is 
er nog een workshop waarin je het 
liedje oefent dat je op het podium 
zal brengen. Je herwerkt het tijdens 
die workshop tot een versie van 60 
seconden.’
Luc: ‘Vanuit The Voice krijg je sug-
gesties voor een bepaald auditie-
nummer, maar uiteindelijk beslis je 
zelf wel wat je zingt.’

Hebben jullie een speciale band met 
het nummer dat jullie gebracht heb-
ben?
Jules: ‘Ik heb Riptide van Vance Joy 
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gezongen. Met dat lied heb ik inder-
daad een speciale band. Als ik het 
hoor, denk ik steeds terug aan mijn 
uitwisseling in de Verenigde Staten. 
Ik wist wel dat het geen makkelijk 
auditienummer was, omdat je het 
nummer heel de tijd in hetzelfde re-
gister moet zingen.’ 
Merel: ‘Het team van The Voice 
spoorde me aan om Falling van  
Harry Styles te brengen, wat ik ook 
gedaan heb. Toen ik het goed beluis-
terde, werd ik meteen erg geraakt. 
Net zoals Harry Styles wil ik het pu-
bliek emotioneel bewegen.’
Luc: ‘Ik wilde graag een rocknummer 
zingen waarvan ik echt fan ben. Zo 
ben ik bij Here I Go Again van Whi-
tesnake terechtgekomen. Door dat 
te zingen, ben ik blijkbaar door de 
preselectie geraakt. Ik kreeg te horen 
dat The Voice zeer blij was met een 
lied dat eens geen ballad (een rustig, 
modieus pop- of jazznummer, red.) 
was.’

Wat ging er door jullie heen, toen jul-
lie op dat grote podium stonden voor 
die vier stoelen en al die camera’s?
Merel: ‘In slechts 100 seconden be-
leef je een rollercoaster aan emoties. 
Je wil zo graag dat iemand omdraait, 
alles wat je zingt is om de jury te 
overtuigen. Gelukkig stond mijn pia-
no zo dat ik mijn familie kon zien, dat 
gaf me veel steun.’
Jules: ‘Ik kon bij aanvang moeilijk ge-
loven dat ik de volgende ronde zou 
halen. Als ik mijn nummer nu herbe-
luister, hoor ik dat ik wel technisch 
goed heb gezongen, maar dat de in-
leving een stuk beter kon.’
Luc: ‘Ik had eerlijk gezegd niet heel 
veel stress om de volgende ronde al 
dan niet te halen, omdat ik gewoon al 
zo blij was dat ik mocht deelnemen 
aan de Blind Auditons. Toch kreeg 
ik de instructie om voor ik opging  

zenuwachtig in de backstage rond te 
lopen voor de camera (lacht).’

Uiteindelijk draaiden de juryleden 
niet om voor jullie, een moeilijk mo-
ment?
Luc: ‘Ik had geen speciale doelen ge-
steld aan het begin van het traject, 
maar omdat je voor de Blind Auditi-
ons zoveel positieve motivatie krijgt 
vanuit het team van The Voice, begin 
je ergens toch wel te hopen dat je 
ver geraakt. Ik ben wel blij dat er via 
de app van VTM en op sociale media 
zoveel positieve reacties kwamen. 

Dat deed echt deugd, want op tv ko-
men, is toch altijd risicovol.’
Jules: ‘Ik denk vooral heel positief 
terug aan de kans die ik kreeg om 
deel te nemen aan The Voice. Achter 
de schermen was het ook heel fijn. 
Iedereen steunt elkaar en je ontmoet 
er zoveel muzikaal talent.’

Merel, jij werd opgepikt door Laura 
Tesoro voor The Voice Comeback Sta-
ge. Hoe heb je dat programma erva-
ren?
Merel: ‘Laura pikt met de Comeback 
Stage kandidaten op die niet door de 

vaste jury zijn geselecteerd. Je pro-
beert er één van de stoelen te be-
machtigen, om verder aan The Voice 
te kunnen meedoen. Concreet heb ik 
twee workshops met Laura gevolgd. 
Daarin heb ik heel wat geleerd, bij-
voorbeeld om op voorhand niet te 
veel te stressen over moeilijke noten. 
Helaas is het aantal stoelen erg be-
perkt en heb ik er uiteindelijk geen 
bemachtigd.’

Hebben jullie nog speciale muzikale 
ambities?
Jules: ‘Ik wil net zoals Luc al doet 
mezelf filmen, terwijl ik zing. Zo kan 
ik mezelf herbeluisteren en horen 
wat beter kan.’ 
Luc: ‘Uit zulke opnames leer je in-
derdaad heel veel, zelf heb ik zo veel 
stappen vooruit kunnen zetten. Ik 
krijg weleens de reactie dat ik me 
voor de volgende editie van The 
Voice moet inschrijven. Daar moet ik 
nog eens over nadenken.’
Merel: ‘Ik richt me nu vooral op mijn 
musicaldroom, maar als de gelegen-
heid zich voordoet, ben ik ook wel 
bereid om volledig op mijn zang te 
focussen.’

Wanneer kunnen we jullie in Hemik-
sem zien en horen schitteren?
Merel: ‘Ik heb enkele jaren geleden 
mee op het podium gestaan van 
Vlaanderen Zingt aan de abdij. Een 
hele avond lang Vlaamse klassiekers 
zingen met zovele Hemiksemnaren, 
dat was een fantastische ervaring. 
Als de gelegenheid zich voordoet, sta 
ik zeker met veel plezier nog eens op 
een Hemiksems podium.’

Misschien kunnen jullie wel eens iets 
muzikaals met z’n drieën doen?
Jules: ‘Dat zou super zijn, maar geef 
me eerst de tijd om nog eens goed te 
oefenen (lacht).’

‘Omdat je voor de 
Blind Auditions 
zoveel positieve 
motivatie krijgt, 
begin je ergens 

toch wel te hopen 
dat je ver geraakt’
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Speciaal voor 
onze allerkleinsten nodigen we Sinterklaas uit om te 
luisteren en te kijken naar wat zij reeds kunnen. Wie 
weet brengt hij ook nog iets lekkers mee voor al die flin-
ke kindjes? 

Iedereen is van harte welkom om mee te genieten van 
dit mooie concert. Dit concert wordt gebracht door de 
leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

SINTCONCERT
CONCERT

ONLINE WINKELEN
RUPELBIBCURSUS

MARTIN SCORSESE, 
FILMGROOTMEESTER
FILMCOLLEGE

David Verdeure, docent filmanalyse aan LUCA School 
of Arts in Genk, helpt je het werk van Martin Scorsese 
beter te begrijpen en belicht tijdens deze lezing de vor-
melijke aspecten en terugkerende thema’s in Scorsese’s 
films. 

Van ‘Taxi Driver’ en ‘Goodfellas’ tot ‘The Wolf of Wall 
Street’. Theoretische inzichten en anekdotes worden af-
gewisseld met tal van filmfragmenten.

WOENSDAG 7 DECEMBER 2022
20.00 TOT 22.00 uur
GEMEENTEHUIS SCHELLE, FABIOLALAAN 55
TOEGANG: 5 EURO

In de cursus ‘Online winkelen’ geven vrijwilligers van 
ons Rupelbibteam je tips die als hulpmiddel gebruikt 
kunnen worden bij de aanschaf van een product via in-
ternet. Deze tips zijn erop gericht je als koper zo goed 
mogelijk te informeren. Online winkelen en betalen 
wordt geoefend in een demo-webwinkel, zonder dat je 
je persoonlijke bankgegevens moet vrijgeven.

DINSDAG 6 DECEMBER 2022
09.30 TOT 12.00 uur
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM, HEU-
VELSTRAAT 111-117
TOEGANG: 3 EURO (PRIJS INCL. DRANKJE)
VOORAF INSCHRIJVEN IS VERPLICHT

DEGUSTATIE: CULINAIR 
MET THEE WORKSHOP

De wereld van de kwaliteitstheeën is ontzettend 
boeiend. Niet alleen is ze minstens even divers 
als wijn- en biersoorten, ze is ook eeuwenoud. 
Wat gebeurt er wanneer je de thee combineert 
met een hapje? Koekjes, chocolade en allerhan-
de dessertjes lijken evident, al passen die zeker 
niet bij elke thee. En wat gebeurt er als je met 
een hartig gerechtje werkt?

Deze workshop organiseren we samen met 
Avansa Antwerpen.

WOENSDAG 14 DECEMBER 2022
19.30 TOT 22.00 uur
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING NIEL, 
RIDDER BERTHOUTLAAN 1
TOEGANG: 4 EURO 

ZATERDAG 3 DECEMBER 2022
11.00 uur
DEPOT DELUXE, NIJVERHEIDSSTRAAT 27, HEMIKSEM
TOEGANG: GRATIS
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BELEEF NOG MEER IN DECEMBER …
Meer info op www.ivebica.be. 

INFO EN TICKETS
Bij IVEBICA kan je ook terecht 
met je Opstap-pas, bekijk je 
voordelen op onze website of 
vraag er naar in de bib.

- www.ivebica.be 
- Bibliotheek
  vestigingen Hemiksem 
  en  Niel 
- Cultuurdienst
gemeentehuis Schelle

IVEBICA Hemiksem-Schel-
le-Niel

@ivebica_cultuurdienst

ONLINE LEREN MET 
DE BIB  CURSUSSEN
Er zijn weer enkele nieuwe interes-
sante online cursussen beschikbaar 
via de bibliotheken van Hemiksem en 
Niel. Rond schilderkunst kan je een 
korte inleiding op Van Eyck en het 
Lam Gods en een cursus over Ensor 
volgen. Ook met een cursus over zelf-
leiderschap door Alexander Rinnooy 
Kan, een zeer invloedrijke Nederlan-
der, en een cursus ‘Succesvol leren: 
de 3 belangrijkste vragen’ kan je je nu 
online uitleven.

Voor leden van onze bib gratis te vol-
gen via www.onlinelerenmetdebib.be. 
Log in met je Mijn Bibliotheek-ac-
count.

MAKE-UP À LA GATSBY - WACHT-
LIJST
Workshop
Gemeentehuis Schelle
Donderdag 1 december 2022

FABDIJ
Makerspace
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Vrijdag 2 en vrijdag 
16 december

FILMNAMIDDAG
Ay Raymon
Intergem. bib, vestiging Niel
Woensdag 7 december

VERHALENPARADE
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Woensdag 7 en woensdag 21 de-
cember

PHISHING 
Rupelbibcursus
Intergem. bib, vestiging Niel
Dinsdag 13 december

CODERDOJO
Programmeren voor de jeugd
Zaterdag 17 december

LEESKRING
De geheugenpolitie van Yoko Ogawa
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Dinsdag 20 december 2022

BIB-TIPS VAN DE MAAND
KLEUREN, KLEUREN, OVERAL 
KLEUREN 
Julia Donaldson (auteur), Sharon King-
Chai (illustrator)
Interactief boek om de kleuren 
te leren. 
Vanaf 3-5 jaar

EEN JONGEN MET DE NAAM 
KERSTMIS
Matt Haig (auteur), Chris Mould (illustrator), 
Karin Pijl (vertaler)
De vader van Kerstmis moet voor 
de koning op zoek naar het elf-
endorp in Finland. Kerstmis gaat 
hem achterna en vindt het dorp. 
Dan blijkt dat een van de elfjes 
is ontvoerd. Ook nog in de col-
lectie: ‘Het meisje dat Kerstmis 
redde’ en ‘Vader Kerstmis en ik’. 
Vanaf ca. 9 jaar

EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE MENS DOOR 
DIERENOGEN: over heilige koeien, ruimteapen en 
de roep van de kakapo
Joukje Akveld (auteur), Djenné Fila (illustrator)  
De relatie mens en dier anders bekeken. We 
eten dieren en gebruiken ze als werktuig, 
verklaren ze heilig of sturen ze als proef-
materiaal de ruimte in. Het dier is een 
goudmijn of een plaag, vriend of monster, me-
dicijn of massaproduct.
Vanaf 9-11 jaar      
 
HET TE GEKKE GELDBOEK
Arwen Kleyngeld (auteur), Kariene Van Steenoven 
(illustrator)
Een leuk instructief boek over geld, breed 
bekeken: over geld dat niet stinkt en tul-
penbollen, creditcards, overvallen, belas-
tingen, de loterij, veel en weinig geld en 
de waarde ervan. 
Vanaf 9-11 jaar 
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TEGEN VERWAARLOZING, 
VOOR EEN NET STRAATBEELD
Woningen of gebouwen met gebreken of verval aan de buitenzijde kunnen een negatieve invloed hebben op de 
buurt. Daarom treedt het lokaal bestuur op tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.

Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd als er ge-
breken zijn of verval wordt vastgesteld aan de buiten-
muren, het voegwerk, de schoorsteen, de dakbedekking, 
het dakgebinte, het buitenschrijnwerk, de kroonlijst of de 
dakgoten. De gebreken moeten vanaf de openbare weg 
zichtbaar zijn en genoteerd kunnen worden. Het lokaal 
bestuur voert controles uit en brengt de eigenaar op de 
hoogte wanneer zijn pand als verwaarloosd wordt be-
schouwd.

   Wat zijn de gevolgen?
- Het pand wordt opgenomen in het gemeentelijk re-
gister verwaarlozing.
- Elk jaar volgt er een heffing, zolang de verwaarlo-
zing niet opgelost wordt.
- Is het pand niet bewoond gedurende een jaar, dan 
wordt het ook opgenomen in het gemeentelijk leeg-
standsregister. Het pand kan mogelijks opgenomen 
worden in het Vlaams register van ongeschikte en 
onbewoonbare woningen (VIVOO) na controle van de 
binnenzijde.

- Er rust een recht van voorkoop op het pand. Dit 
geeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 
een sociale huisvestingsmaatschappij of het lokaal 
bestuur de mogelijkheid om jouw woning of gebouw 
bij verkoop aan te kopen tegen de prijs die je bent 
overeengekomen met de koper. Deze instanties krij-
gen dus voorrang op de verkoop.

- Het sociaal beheersrecht geldt. Dit is bedoeld voor 
eigenaars die niet bereid zijn hun verwaarloosde en/
of leegstaande woning op vrijwillige basis opnieuw 
op de woningmarkt te brengen. Bij de uitoefening 
van het sociaal beheersrecht wordt een woning voor 
minstens 9 jaar in beheer gegeven aan het lokaal be-
stuur of een sociale woonorganisatie. Deze instant
zal de woning dan renoveren tot een kwaliteitsvolle 
woning en verder verhuren op de sociale woning-
markt aan de wettelijk vastgelegde huurprijzen. De 
termijn van 9 jaar kan zelfs verlengd worden om de 
kosten van de werkzaamheden te recupereren.

Hoe verwaarlozing vermijden?
Onderhoud je woning niet alleen aan de binnenkant, 
maar let er ook op dat het buitenaanzicht proper en net-
jes is. Ook al is je woning verhuurd, als eigenaar blijf je 
verantwoordelijk voor het buitenaanzicht van je verhuur-
de pand. 

Ontvang je toch een administratieve akte, dan heb je 30 
kalenderdagen de tijd om een gemotiveerd bezwaar te-
gen de opname in te dienen. Als de opname gegrond is, 
maar je bijvoorbeeld gaat verbouwen of net de nieuwe 
eigenaar bent, kan je in bepaalde gevallen een vrijstel-
ling van de heffing aanvragen.

Je kan de indicaties van de verwaarlozing verhelpen door 
de gebreken op te lossen en vervolgens een schrapping 
aan te vragen bij het lokaal bestuur.

Je kan steeds terecht bij het woonloket van het lokaal 
bestuur, via wonen@hemiksem.be. Het gemeen-
telijke reglement verwaarlozing kan je nalezen op  
www.hemiksem.be/inwoners/verwaarlozing.
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HEMIKSEM KNAPT OP! 
‘Hemiksem knapt op’ is een renovatieproject van ons lokaal bestuur, IGEAN en SAAMO voor men-
sen met een beperkt inkomen. Als je in aanmerking komt, kan je onder meer een renteloze lening 
van 30.000 euro aanvragen om je huis te renoveren. Daarnaast krijg je gratis begeleiding tijdens 
de renovatiewerken: er wordt voor jou contact opgenomen met aannemers, je krijgt technisch 
advies, er worden premies voor jou aangevraagd… 

RENOVATIEBEGELEIDING VOOR 
VERHUURDERS
Verhuur je een woning in Hemiksem en wil je die verbouwen? IGEAN bied je gratis renovatiebe-
geleiding aan. Concreet zal de renovatiebegeleider eigenaars van een huurwoning begeleiden bij 
allerhande werken. Van kleine werken die al lang blijven liggen tot een grondige energetische re-
novatie die zich al jaren opdringt. Het EnergieK huis ondersteunt de verhuurder bij de uitvoering 
van de werken tot de huurwoning voldoet aan de vereisten om een conformiteitsattest te behalen. 
Via dit traject kan je ook een gratis Energieprestatiecertificaat bekomen.

Voor wie?
• Je bent eigenaar van één huis. Dat is je enige 
huis.
• Je woont in dat huis.
• Je hebt een beperkt inkomen.
• Je huis is in slechte staat.

Hoeveel betaal ik terug?
Je krijgt een renteloze lening. Je betaalt dus al-
leen terug wat je geleend hebt.

Wanneer betaal ik het geld terug?
Als je jouw huis verhuurt, verkoopt of na 20 
jaar.

Wil je meer weten? Of denk je dat je in 
aanmerking komt? Neem dan zeker con-
tact op met Fiene van Saamo via fiene.
keppens@saamo.be of bel het nummer 
0486 33 72 74.

Waarom renovatiebegeleiding?
Iedereen weet dat verbouwen niet simpel is. 
Zelfs een kleine klus is soms al een uitdaging! 
Wat moet er allemaal gebeuren en wat dan 
eerst? Hoe ziet het kostenplaatje eruit? Wat 
met de zittende huurder tijdens de werken? 
Het zijn vragen die de renovatiebegeleider sa-
men met de verhuurder wil oplossen.

Wat mag je verwachten?
• Oplijsten van mogelijke werken;
• bepalen van prioriteiten;

• opvragen en beoordelen van offertes;
• bekijken van financiering en premies;
• adviesverstrekking bij de werken.

Hoe aanvragen?
De renovatiebegeleiding kan je aanvragen via 
www.igean.be/klimaat-energie. 
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TERUGBLIK    
1. Onthulling Vlindertegel 
tegen zinloos geweld
Op 28 september 2021 werd 
onze 17-jarige inwoner Ismaël 
Salaoui het slachtoffer van een 
dodelijke steekpartij aan het sta-
tion. Eén jaar na de verschrikke-
lijke feiten herdachten we Izie op 
die plaats met de onthulling van 
een Vlindertegel tegen zinloos 
geweld en met een minuut stilte.

2. Bachata-salsa
Hemiksem Danst liet verschil-
lende Hemiksemnaren in een 
10-delige lessenreeks kennis-
maken met de authentieke, pure, 
onversneden bachata-sala. Met 
zwiepende heupen en zwierende 
armen werd er volop genoten van 
de Cubaanse muziek.

3. Vurig optreden BUURMAN
Op zaterdag 8 oktober zette de 
rockgroep BUURMAN Depot 
Deluxe in vuur en vlam met 
nummers uit hun gloednieuwe 
album ‘Vuurman’. Het werd een 
spetterende avond! 

4. Vakantiekriebels
Tijdens de herfstvakantie ont-
dekten heel wat kinderen dankzij 
de Vakantiekriebels het magische 
‘bosrijk’. Kabouters, bosfeeën, 
bostrollen… Ze kwamen allemaal 
aan bod!

5. Zwem- en omnisportkamp
Ook in ons zwembad DOK~3 
beleefden heel wat kinderen 
dolle pret tijdens de herfstva-
kantie. Zowel voor beginnende 
als gevorderde zwemmertjes was 
het een leerrijke driedaagse.

6. Schapen in abdijpark
Begin november arriveerden 
enkele bijzondere gasten in ons 
abdijpark: de schapen van de 
Stadsherder. En jawel hoor, dat 
Hemiksemse gras bleek bijzonder 
lekker te zijn!
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Het Huis van Het Kind Hemiksem is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die kinderen 
uit de lagere school willen ondersteunen bij 
hun schooltaken en/of de werking van de Ba-
bytheek willen ondersteunen. Geïnteresseerd? 
Lees snel verder.

Huiswerkbegeleiding
• Je gaat graag aan de slag met kinderen van 
  de lagere school en hun ouders.
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je hebt wekelijks een gaatje in je agenda na 
  de schooluren.
• Je wil werken met kleine groepjes kinderen.
• Je engageert je voor een langere periode, 
   liefst tot het einde van het schooljaar.
• Je helpt de kinderen in het overlopen van 
  de agenda, bij rekenen, lezen, schrijven…
• Je bent erg gemotiveerd om kinderen te 
  ondersteunen.
• Je staat er als vrijwilliger niet alleen voor, het  
  Huis van Het Kind biedt de nodige 
  ondersteuning.

Babytheek ondersteunen
• Openhouden van de Babytheek.
• Ouders warm onthalen.
• Advies geven over babyspellen.
• De online catalogus up-to-date houden.
• Reserveringen maken en lidmaatschappen 
   aanmaken.
• Gedoneerde of aangekochte spullen 
   sorteren.
• We zoeken iemand die kan helpen op 
   maandag- of vrijdagvoormiddag, 1 keer 
   in de maand.

Wil jij aan (één van) beide projecten je steen-
tje bijdragen en zo ook een Duurzame Held 
worden? Neem dan contact op via 
huisvanhetkind@hemiksem.be of bel het 
nummer 03 288 65 27. 

Ik word vrijwilliger bij het 
Huis van Het Kind!
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AFVALOPHALING DECEMBER
Van oktober tot april haalt IGEAN huisvuil, gft- en pmd- 
afval tweewekelijks op maandag op.

huisvuil, gft en pmd  papier & karton
maandag 12 december  vrijdag 9 december
maandag 26 december

kga
zaterdag 3 december, tussen 8.30 en 15.00 uur.

Opgelet! De inzameling van het kga gebeurt via een kar die 
enkel op bovenvermelde dag voor het recyclagepark (G. Gil-
liotstraat 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 25 november

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

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

snoeiafval zone west
Maandag 5 december 
t.e.m. vrijdag 9 december

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

Vragen over afval? Je kan steeds terecht bij 
de gemeentelijke omgevingsdienst: 

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 ophaalkalen-
der vind je in de Recycle!-app: www.recycleapp.be

Bladkorven
Verspreid over heel Hemiksem staan er korven waarin je 
bladeren kunt deponeren die afkomstig zijn van bermen, 
voetpaden of de straatkant. In de bladkorven vinden we 
helaas regelmatig takken, grasmaaisel, zwerfvuil... terug. 
Dit afval bemoeilijkt de verwerking van het bladafval. Om 
te bladkorven optimaal te kunnen inzetten, roepen we 
iedereen op om ze op de juiste manier te gebruiken.

N
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Van Hemiksem tot Wuustwezel
Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, plaatst 
in totaal meer dan 2000 fietsen van Donkey Republic in 
de 32 gemeentes van de Antwerpse vervoerregio. Dat 
uitgebreide netwerk zal de belangrijkste mobiliteits-
knooppunten, zoals park-and-rides en treinstations, met 
elkaar verbinden. Met de Donkeyfietsen kan je vanuit 
Hemiksem dus ook naar Boom, Antwerpen-stad, Wuust-
wezel… rijden.

7 hubs, 55 fietsen
Momenteel zijn er in Hemiksem al 18 trapfietsen en 20 
e-bikes van Donkey Republic. In het voorjaar van 2023 
komen daar nog 17 e-bikes bij. In totaal zullen er dus 55 
Donkey-fietsen in Hemiksem zijn, verspreid over 7 hubs: 
het treinstation, het Callebeekveer, de Gemeenteplaats, 
de grens Varenstraat/Witte Baan, woonzorgcentrum 
Hoghe Cluyse, Depot Deluxe en de oversteek/bushalte 
aan de Arendweg. 
Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een 
van de hubs, ontgrendelt daar een fiets met de app van 
Donkey Republic en gaat op weg. Na de rit laat je jouw 
fiets achter op één van de andere hubs, binnen of buiten 
Hemiksem.

Voordelige formules
Een enkele rit (30 minuten) met een trapfiets kost 1,8 
euro. Een enkele rit met een elektrische fiets kost 3 

euro. Bovendien zijn er verschillende voordelige abon-
nementsformules. Een jaarabonnement voor de elek-
trische fietsen (max. 400 ritten) kost bijvoorbeeld 600 
euro ofwel 1,5 euro per rit. 

Meer formules zijn raadpleegbaar in de app van 
Donkey Republic: www.donkey.bike

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 .

Villa Ludwig, de voormalige directeurswoning van de Gilliotfabriek

Verzameling WDB

Snel en makkelijk van A naar B? Spring eens op een deelfiets! Met de komst van deelfietsnetwerk Donkey Republic 
is dat makkelijker dan ooit. Sinds kort kan je ook in Hemiksem de kenmerkende oranje deelfietsen gebruiken. 
Concreet verschijnen er in onze gemeente 37 e-bikes en 18 trapfietsen van Donkey Republic, verspreid over ver-
schillende zones.

Spring op de nieuwe deelfietsen


