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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

IN DIT NUMMER

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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www.facebook.com/GemeenteHemiksem
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Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.hemiksem.be 
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BESTE INWONER,
Een begroting opmaken is nooit eenvoudig, maar de 
budgetoefening voor 2023 leek een haast onmogelijke 
klus. De inflatie doet de loonkosten van het gemeente-
personeel stijgen met 10 %. Volgens berekeningen van 
het Vlaams Energiebedrijf stijgen onze energiekosten 
met ongeveer 150 %.  Bovendien wilden we vermijden 
dat onze begrotingsoefening zou leiden tot extra las-
ten voor de bevolking en bedrijven en wilden we onze 
koers richting een schuldenvrije gemeente behouden. 
Gelukkig hebben we onze budgetbesprekingen toch 
positief kunnen afronden. We werken onze investe-
ringsplannen die bezig zijn af en geplande investerin-
gen starten we op.

Moderne infrastructuur
Zo maken we met Fluvius in 2023 verder werk van 
de verledding van de openbare verlichting, werken 
we de nieuwbouw van gemeentelijke basisschool 
Het Klaverbos af en richten we een beleeftuin in ons 
woonzorgcentrum in. Op onze begraafplaats plaat-
sen we een gedenkboom voor sterrenkindjes, alsook 
een paddenstoel voor urnes van kinderen en nieuwe  
urnezuilen. 

De brug over de Vliet met bijhorende wandelpaden 
zal waarschijnlijk in april 2023 afgewerkt zijn. Met de 
gemeente Schelle en het Kempisch Landschap plan-
nen we alvast een feestelijke opening. Deze brugver-
binding zal in de toekomst een belangrijke toegang 
vormen tot het intergemeentelijke cultuurbelevings-
centrum in de zuidvleugel van de abdij. Ook de inter-
gemeentelijke bibliotheek van Hemiksem, Schelle en 
Niel zal er op termijn gehuisvest worden. 

Vernieuwde Gemeenteplaats
De heraanleg van het Kerkeneinde, de Assestraat en 
de Gemeenteplaats zal begin maart 2023 van start 
gaan. Dit dossier heeft veel vertraging opgelopen door 
diverse procedures, maar ook door een verhoogde  
investeringskost van 50 %. Alvorens eindelijk van start 
te gaan, voorzien we in samenwerking met Water-
link, Aquafin het studiebureau en de aannemers op 2  
februari een infomoment voor alle buurtbewoners. 
Een schriftelijke uitnodiging volgt in januari. 

Ook een nieuwe asfaltlaag in een aantal stra-
ten staat op de planning, net als de voltooiing 
van ons voetpadenplan. Met de winter van vol-
gend jaar al in het vooruitzicht, kopen we een 
nieuw voertuig om met een combinatie van zout 
en pekel onze wegen ijs- en sneeuwvrij te maken.  

Iedereen mee
Verder zetten we uiteraard in op het welzijn van onze 
inwoners via samenwerkingsovereenkomsten met de 
VDAB, de digibanken die een antwoord bieden op de 
digitale kloof, een project tegen intrafamiliaal geweld, 
het noodkoopfonds… 

Onze gemeentescholen geven we extra steun om nieu-
we noden in te vullen. We voorzien extra middelen om 
in te zetten op taal. Zo starten we een samenwerking 
op met een logopediste om de taalvaardigheid van 
onze kleuters te bevorderen. Het vrije onderwijs kan 
rekenen op een gemeentelijke subsidie en bijkomende 
ondersteuning om zwemlessen te organiseren. 

Ook aan de gezondheid van de leerlingen wordt  
gedacht. Met een gecombineerde Vlaamse en gemeen-
telijke subsidie bieden we wekelijks een gratis stuk 
fruit aan elke leerling aan.

Samen sportief
Een gezonde geest kan uiteraard niet zonder gezond 
lichaam. Kwaliteitsvolle sportaccommodatie blijft een 
belangrijk aandachtspunt. De Finse piste vernieuwen 
we volledig. De oude tennispleinen aan de Nieuwe 
Dreef zal een plaatselijke ondernemer omvormen 
tot padelvelden en terreinen voor touche-tennis en  
beachvolleybal. 

Om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te berei-
ken,  zullen we in 2023 onder meer heel wat extra 
bomen planten, verschillende plaatsen ontharden en 
vergroenen. Om verder in te zetten op een performan-
te dienstverlening werven we extra medewerkers aan. 
De dienst burgerzaken verhuist naar het gelijkvloers 
om beter bereikbaar te zijn. 

Bij deze ambitieuze plannen hopen we je steun te 
mogen krijgen. We hebben immers al onze inwoners, 
verenigingen en bedrijven nodig om van Hemiksem 
een nog mooiere plek te maken dan het al is. Een heel 
gelukkig 2023 toegewenst en graag tot snel in het 
nieuwe jaar. 
 

             Uw burgemeester,
           Luc Bouckaert
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PRIKBORD

Doe mee aan het HBM-
onderzoek en krijg 20 euro
Is je zoon of dochter geboren in 2008-2009 en 
wonen jullie in het noorden van Hemiksem? Dan 
kregen jullie onlangs misschien een uitnodiging 
in de bus om mee te doen aan een ‘HBM-onder-
zoek’ naar de blootstelling van metalen, en de 
effecten ervan op de gezondheid, in de omgeving 
van het bedrijf Umicore.  HBM staat voor Huma-
ne BioMonitoring ofwel ‘meten in de mens’. Aan 
de hand van metingen in o.a. bloed- en urinesta-
len zullen wetenschappers van verschillende on-
derzoeksinstellingen een grondige inschatting 
maken van de gezondheidsrisico’s waarmee de 
blootstelling aan lood, cadmium, arseen en roet 
gepaard gaat.

Het onderzoek bestaat uit de afname van bloed 
en urine, gezondheidsmetingen, een computer-
test, vragenlijsten invullen en eventueel de ana-
lyse van huisstof en kippeneieren. In ruil voor 
hun inspanning, ontvangen de deelnemende 
jongeren 20 euro. 

De jongeren worden onderzocht in 2023. De re-
sultaten worden verwacht tegen eind 2024. Meer 
info over het HBM-on-
derzoek vind je op www.
provincieantwerpen.be 
of bel het gratis nummer 
0800/20102.

           

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Maandag 2 januari (2de nieuwjaarsdag)

Gemeentemagazijn
Maandag 2 januari 

BKO ’t Merelhofke
Maandag 2 januari

Bibliotheek
Maandag 2 januari

Intergemeentelijk zwembad DOK~3
Maandag 2 januari

#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: Vithursha Sriskantharajah 
locatie: Scheldeboord
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Organiseer je activiteiten in het WZC
Het Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse wil meer en meer deel uitmaken 
van de buurt. Daarom stelt het WZC zijn cafetaria op bepaalde mo-
menten ter beschikking voor overlegmomenten en activiteiten van 
verenigingen, liefdadigheidsinstellingen… uit Hemiksem. Ook ver-
enigingen buiten Hemiksem, die een band hebben met het WZC, zijn 
welkom. Tevens is er een petanquebaan ter beschikking. 
Het gebruik van de cafetaria is gratis. Reservaties verlopen via de 
directie van het WZC, op het nummer 03 871 91 07 of via
inge.de.jonghe@ocmwhemiksem.be. 

Word vrijwilliger bij het verkeerspark van de politie

MILIEURAAD ZOEKT NIEUWE 
LEDEN
Ben jij geïnteresseerd in thema’s zoals klimaat, bio-
diversiteit en water? Kan je je ongeveer 5 keer per 
jaar vrijmaken voor een boeiende samenkomst over 
deze thematiek? Word dan lid van de milieuraad. 

De milieuraad adviseert het 
lokaal bestuur over het ge-
meentelijke beleid inza-
ke leefmilieu, natuur en 
duurzame ontwikkeling. 
De raad zet ook acties 
op poten om burgers mi-
lieubewust(er) te maken. 
Verder organiseert de mili-
euraad bedrijfsbezoeken om te 
ontdekken welke milieu-inspanningen onze plaat-
selijke bedrijven doen.

Indien je actief wil worden bij de milieuraad, 
kan je een e-mail sturen naar 
omgeving@hemiksem.be. 

Ben je geïnteresseerd in verkeersveiligheid? Wil je je graag belangeloos inzetten om de veiligheid van kinderen in het 
verkeer te verbeteren en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan ben jij de persoon die PolitieZone Rupel zoekt 
om de werking van het mobiele verkeerspark te ondersteunen.

In de week van 8 mei organiseert PolitieZone Rupel een mobiel verkeer-
spark waarvoor alle lagere scholen van de gemeenten Hemiksem, Boom, 
Niel, Rumst en Schelle zich konden inschrijven. Om dit project te doen 
slagen, is de politiezone op zoek naar 15 enthousiaste vrijwilligers per 
dag die hun steentje willen bijdragen aan het behendigheidsparcours en 
het fietsexamen.

Heb je daarvoor interesse? Aarzel dan niet om je voor 1 maart in te schrij-
ven via politiezonerupel.be/over-ons/verkeerspark. De politiezone neemt 
zo snel mogelijk contact met jou op. Dankzij jouw engagement kan een 
toekomstige generatie zich alvast veiliger voortbewegen in het verkeer.

Stille studeer
ruimte 
Ben je op zoek naar een rustige plek waar je kan 
studeren voor de komende examenreeks? Dan 
biedt de bibliotheek het perfecte antwoord. 

De bib (Heuvelstraat 111) stelt enkele studeer-
plekken ter beschikking. Studeren kan tijdens de 
openingsuren in de bibliotheek zelf, en tussen 27 
december en 27 januari zijn er ook extra plaatsen 
beschikbaar in een aparte ruimte. 

Deze extra plekken zijn toegankelijk op volgende 
momenten:
Maandag: 9.00 – 20.00 uur
Dinsdag: 13.00 – 20.00 uur
Woensdag: 9.00 – 20.00 uur
Donderdag: 9.00 – 17.00 uur
Vrijdag: 13.00 – 17.00 uur

Reserveer tijdig je studeerplekje want het aantal 
is beperkt. Dit kan telefonisch op 03 288.27.40 
of rechtstreeks aan de balie van de bib. 
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GBS Het Klaverbos
‘In Het Klaverbos is ie-
dereen welkom! We zijn 
een groene en sportieve 

school.  We ontdekken de talen-
ten van de leerlingen en laten die 
nog meer groeien. We willen dat 
ieder kind zich goed voelt bij ons 
en we streven naar een respect-
volle school. Samen met de ou-
ders bouwen we aan een mooie 
toekomst voor onze leerlingen.’  

www.hetklaverbos.be 

GBS De Regenboog
‘In De Regenboog ligt de 
brede waaier aan cul-
turen aan de basis van 

onze werking. We vertrekken 
vanuit respect en erkennen en 
accepteren de verschillen tussen 
onze kinderen en ouders. Ook 
beweging en gezondheid dragen 
we hoog in het vaandel.’  

www.deregenbooghemiksem.be 

VBS De Zonnekes-
school
‘In de Zonnekesschool 
staat de evenwichtige 

ontwikkeling van elke leerling 
centraal. Naast de verstandelijke 
ontwikkeling, geven we daarom 
voldoende aandacht aan muzi-
sche, manuele en lichamelijke 
vaardigheden. De leerlingen krij-
gen veel ruimte voor expressie en 
creatieve ontwikkeling.’  
www.zonnekesschool.be 

Naar school in Hemiksem
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR 1STE SCHOOLJAAR
Start jouw kind in september 2023 in de kleuterschool of lagere school? Wij laten je alvast graag kennismaken met 
de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Deze procedure is dezelfde voor alle scholen in Hemiksem, Schelle en 
Niel en bestaat uit 5 stappen.

Stap 2: Meld je online aan via 
schelle.aanmelden.in
• Data om aan te melden
Voor broers en zussen van kinderen die reeds op de school 
zitten en kinderen van schoolpersoneel:
Tussen 9 januari 2023 (8.00 uur) en 20 januari 2023 (17.00 uur)
Voor alle andere kinderen:
Tussen 28 februari 2023 (8.00 uur) en 21 maart 2023 (17.00 uur) 
• Vul alle persoonlijke gegevens juist in.
• Kies ten minste 3 scholen in de volgorde van je voorkeur. 
Zet je favoriete school zeker op nummer 1.

Stap 3: Toewijzing
Na de aanmeldingsperiode worden alle aangemelde kinde-
ren door de computer geordend en wordt elk kind aan een 
school toegewezen. 

Stap 4: Krijg je inschrijvingsticket
Uiterlijk op 25 januari 2023 (voor broers en zussen van kin-
deren die reeds op de school zitten en kinderen van perso-
neel) of 21 april 2023 (voor alle andere kinderen) ontvang je 
een brief of e-mail met daarin een ticket voor je voorkeurs-

school of een ‘Mededeling van niet-gerealiseerde 
inschrijving’. In dat laatste geval kan je je kind in-
schrijven in de school van tweede keuze. Is ook daar 
geen plaats meer, dan schrijf je je kind in de school 
van derde keuze in, als daar plaats is.

Stap 5: Schrijf je in
• Data om effectief in te schrijven
Voor broers en zussen van kinderen die reeds op de 
school zitten en kinderen van personeel:
Tussen 30 januari 2023 (8.00 uur) en 15 februari 2023 
(13.00 uur)
Voor alle andere kinderen:
Tussen 24 april 2023 (8.00 uur) en 15 mei 2023 (16.00 
uur)
• De effectieve inschrijving van jouw kind zal af-
hankelijk van de COVID-19-maatregelen fysiek op 
school of vanop afstand (digitaal) verlopen. Samen 
met het inschrijvingsticket ontvang je richtlijnen 
van de school om je kind effectief in te schrijven.

• Opgelet! Als je niet met je inschrijvingsticket naar 
de toegewezen school gaat in deze periode, vervalt 
je ticket.

Stap 1: Maak Je Schoolkeuze     In Hemiksem zijn er 3 bloeiende scholen. Ze stellen zich aan je voor:



7

WORD EEN BACHATA-SALSA-STER 

Voor slechts 10 euro per persoon kan je vanaf begin februari 10 weken lang elke donderdag een 
uurtje genieten van de heerlijke wereld van bachata-salsa. Leer de basispassen of waag je aan de 
gevorderde bachata en laat zien wat je al kan.

De dansers van ‘Hemiksem Danst’ leren je op een gestructureerde manier en met de nodige per-
soonlijke aandacht de authentieke, pure, onversneden bachata-salsa aan. Wil jij ook een uurtje 
met zwiepende heupen en zwierende armen genieten van de Cubaanse muziek? Schrijf je dan 
in vanaf 9 januari via vrijetijd@hemiksem.be. Voor meer informatie kan je ook terecht op 
het telefoonnummer 03 288 26 94.

Start lessenreeks: donderdag 2 februari 2023, van 18.30 tot 19.30 uur. 
Data lessen: 2/2, 9/2, 16/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 20/4 en 27/4 
Locatie: Polyvalente zaal in Depot Deluxe. Nijverheidsstraat 27. 
Prijs: 10 euro 

VAKANTIEKRIEBELS 
krokusvakantie 
Ook in de krokusvakantie kunnen de Hemiksemse 
kinderen zich naar hartenlust amuseren tijdens de 
Vakantiekriebels. 

De inschrijvingen voor deze activiteiten starten op 
dinsdag 24 januari vanaf 9.00 uur. Ongeveer een 
week voordien zal alle info terug te vinden zijn op 
www.hemiksem.be/vrije-tijd.  Via de Hemiksemse 
scholen verspreiden we eveneens alle info.

Gezocht: monitoren voor 
de Vakantiekriebels
Ben jij 18 of ouder? Ben je graag in groep en met kinderen 
bezig? Dan is monitor zijn op onze speelpleinwerking mis-
schien iets voor jou!

De vrijetijdsdienst organiseert ook tijdens de schoolvakan-
ties van 2023 een speelpleinwerking. Iedere vakantieweek 
start er een nieuwe groep enthousiaste monitoren die een 
programma vol actieve en creatieve activiteiten voor kinde-
ren van 2,5 jaar t.e.m. 12 jaar uitwerken en uitvoeren.

Vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2022 kan je jezelf 
opgeven als monitor. Het aanvraagformulier daarvoor vind 
je terug op www.hemiksem.be/vrije-tijd en mag je ingevuld 
bezorgen via sim@hemiksem.be. 

Heb je nog nooit op het speelplein van Hemiksem gestaan? 
Helemaal niet erg! Dan nodigen we je met veel plezier uit 
voor een verkennend gesprek. Een datum voor dit gesprek 
delen we je later mee. Heb je nog vragen? Dan kan je terecht 
bij de vrijetijdsdienst via sim@hemiksem.be.

Brochure
Alle info rond deze aanmeldings- en inschrijfprocedure vind je ook op www.hemiksem.be/inwoners/onderwijs, 
op de website van het aanmeldingssysteem schelle.aanmelden.in en in de brochure die je kan afhalen in de 
scholen, in het Administratief Centrum en de Bibliotheek.

Infoavond 
Op maandag 6 februari om 19.30 uur is er een infoavond over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Schelle (Fabiolaan 55). Inschrijven is niet nodig.

Ondersteuning bij het Huis van Het Kind
Als je geen computer of internet hebt of andere hulp wenst, ondersteunt het Huis van Het Kind (Nijverheids-
straat 27) je graag bij deze aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Je bent er elke woensdag doorlopend wel-
kom tussen 14.00 en 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op andere momenten ben je welkom 
na afspraak op het nummer 03 288 27 65 of via huisvanhetkind@hemiksem.be. 
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Beste bokser van het land woont in Hemiksem

‘Door te boksen, krijg je discipline en 
verwerf je controle over jezelf’

Op vrijdagavond 25 november vierden we in Depot Deluxe onze lokale sportkampioenen. 
Dat zijn Hemiksemnaren die het voorbije jaar een uitzonderlijke sportprestatie hebben 
neergezet. ‘Last but not least’ werd Jack Mulowayi op het podium geroepen. Hij is immers 
de beste bokser van België en binnenkort misschien ook wel van Europa. We zochten 
deze kampioen uit de Bosschaertlei op voor een boeiend gesprek over zijn prestaties in 
de ring, zijn ambities en zijn liefde voor Hemiksem. 

Hoe ben je ooit begonnen met bok-
sen?
Jack:  ‘Eigenlijk was ik een basket-
balspeler. Een paar jaar geleden heb 
ik echter een auto-ongeluk gehad, 
met een knieoperatie en een zware 
revalidatie als gevolg. In mijn eerste 
revalidatiejaar kon ik amper sporten 
en kwam ik maar liefst 15 kilo bij. Ik 
ben begonnen met fitness om wat 
af te vallen. In de fitness ontmoette 
ik niemand minder dan de befaam-
de Sugar Jackson (gewezen wereld-
kampioen boksen, red.). Hij spoorde 
me aan om te boksen. Dat lachte 
ik eerst nog weg. Ik dacht immers 
dat boksen gelijkstaat aan perma-
nent je neus breken. Sugar Jackson 
maakte me gelukkig duidelijk dat 
dat slechts een cliché is. Uiteindelijk 
ben ik begonnen met bokstrainingen 
in Sporthal Parkloods in Antwer-
pen-Noord. Na 6 maanden was ik al 
15 tot 18 kilogram kwijt en voelde 
ik mij vooral opnieuw zelfzeker. Mijn 
trainer moedigde me aan om mee 
te doen aan enkele wedstrijden. Ik 

begon aan mijn eerste kampen en 
al snel mocht ik deelnemen aan het 
Vlaams kampioenschap, het Belgisch 
kampioenschap, de wedstrijd voor de 
Beneluxtitel… Zo kreeg ik de smaak 
te pakken. Mijn vader was trouwens 
ook actief als bokser in Congo. He-
laas heeft hij zijn carrière niet kun-
nen vervolmaken. Zijn ‘boksdroom’ 
leeft verder via mij. Mijn vader trots 
maken is dan ook een belangrijke 
motivatie om te blijven boksen.’

Je bent duidelijk in een korte tijd 
snel doorgegroeid?
Jack: ‘Eind 2014 ben ik begonnen 
met boksen. Eind 2015 heb ik mijn 
eerste stappen bij de ‘profs’ gezet. 
Ik kwam Delfine Persoons (gewe-
zen wereldkampioene boksen, red.) 
tegen. Zij zei duidelijk: ‘Jij bent een 
bokstalent in wording. Ik wil je be-
geleiden.’ Delfine heeft mij geholpen 
om een professionele bokslicentie 
te verkrijgen. Normaal moet je daar-
voor al 25 kampen gedaan hebben. 
Op mijn conto stonden er nog maar 

9 en dat aantal kon ik niet snel aan-
vullen. Weinigen durfden immers te 
boksen tegen mij. Delfine en ik zijn 
naar de ‘sportrechtbank’ getrokken 
om alsnog de licentie te verkrijgen, 
wat ook gelukt is.’

Wat moet je doen om beste bokser 
van het land te worden?
Jack: ‘Het was in ieder geval geen 
makkelijk traject. Boksen is uiteinde-
lijk een heel ondankbare sport, in te-
genstelling tot voetbal of wielrennen. 
Je krijgt als bokser weinig financiële 
steun en middelen. Je moet voor je 
eigen wedstrijden tickets verkopen 
waarvan je de winst moet delen met 
de organisatie.  Raak je geblesseerd? 
Dan moet je zelf de kosten in het 
ziekenhuis betalen. Die hindernissen 
hebben me gelukkig niet tegenhou-
den. Ik ben blijven boksen, om mijn 
vader trots te maken. Toen ik als pro-
fessionele bokser begon, voelde ik 
aan dat het mogelijk zou zijn om de 
top te halen. En als je dan eenmaal 
verschillende wedstrijden wint, krijg 
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je de smaak echt te pakken. Ik nam 
dan ook al snel deel aan wedstrijden 
in het buitenland. In landen zoals 
Duitsland, Engeland of Tsjetsjenië 
zag ik hoe professionele boksers wel 
sterk ondersteund worden. Ze wor-
den goed gefinancierd, waardoor ze 
2 à 3 keer per dag kunnen trainen en 
zo ook beter kunnen worden in hun 
sport. Ik moet ’s avonds trainen, want 
overdag werk ik voltijds om brood op 
de plank voor mijn gezin te brengen.’

Hoe ziet de gemiddelde dag van een 
professionele bokser eruit?
Jack: ‘Om 4.00 uur ’s morgens sta 
ik op en begin ik mijn dagelijkse 
loopronde in Hemiksem, van Depot 
Deluxe tot aan De Fritchinees. Om 
7.00 uur ben ik terug thuis, ontbijt ik 
en maak ik mijn kinderen klaar om 
naar school te gaan. Dan vertrek ik 
naar mijn werk waar ik logistiek ver-
antwoordelijke ben. Om 14.30 uur 
vertrek ik naar de fitness. Daarna ga 
ik naar huis om met hele hele gezin 
gezellig te eten. Om 20.00 begint 
mijn training bij Daniëlla Somers 
(gewezen wereldkampioene boksen, 
red.) in Temse. Ook train ik regel-
matig in Brussel. Daar zijn heel wat 
sterke jongens die het aandurven om 
langer dan 2 of 3 minuten tegenover 
mij in een boksring te staan (lacht).’

Mensen zien vaak boksen als iets 
agressiefs? Hebben ze ongelijk?
Jack: ‘Dat beeld komt door Mike Ty-
son, een heel befaamde, maar vooral 
ook agressieve bokser. Hij had een 
moeilijke jeugd en heeft zich let-
terlijk naar boven gebokst. Vergeet 
echter niet dat er heel wat ‘verfijnde’ 
boksers zijn die in het echte leven 
helemaal niet agressief zijn. Een bij-
zonder voorbeeld is Muhammad Ali. 
Hij kwam op voor gelijke kansen, was 

een diepgelovige man en helemaal 
geen bruut. De bokser George Fo-
reman was buiten de ring dan weer 
een predikant. Zelf zou ik me ook 
omschrijven als een rustige persoon. 
Ik heb een job, een gezin en ben erg 
zachtaardig. Als je mij op straat ziet, 
zal je heus niet denken dat ik boks. 
Ik zou iedereen aanbevelen om zich 
te verdiepen in wat boksen echt is. Je 
zal snel ontdekken dat het een sport 
als een andere is.’

Hoe zouden we de bokssport in Bel-
gië kunnen promoten?
Jack: ‘In de tijd van Sugar Jackson 
was boksen heel populair, omdat 
Jackson zelf veel media-aandacht 
kreeg. Ik pleit er dan ook voor om op-
nieuw bokssport de tv-aandacht te 
geven die ze verdient. Nodig boksers 
uit voor talkshows, laat hen optre-
den in reclamespotjes… Ik ben zeker 
bereid om dat allemaal te doen. Als 
mensen zien dat een bepaalde bok-
ser veel aandacht krijgt, zullen ze er 
meer info over opzoeken en bijge-
volg meer te weten komen over de 
bokssport.’

Welke tips zou je geven aan mensen 
die ook met boksen willen beginnen?
Jack: ‘Ik zou hen positief willen aan-
moedigen. Door te boksen, krijg je 

heel wat discipline en verwerf je 
controle over jezelf. Je ontdekt wat je 
kan en waar je minder goed in bent. 
Je leert om te gaan met frustraties. 
Wie interesse heeft in de bokssport, 
kan gerust contact met me opnemen 
via instagram.com/bigjackmulo.’ 

Welke ambities heb je op dit mo-
ment?
Jack: ‘Op korte termijn wil ik Euro-
pees kampioen worden. Momenteel 
ben ik al uitdager voor de Europese 

titel. We zijn volop de voorbereidin-
gen aan het treffen. We zitten samen 
met mijn uitdager, zoeken sponsors 
die eventueel willen meehelpen om 
mijn kamp in Antwerpen te organi-
seren… In de nabije toekomst durf ik 
ook mee te dingen naar de wereld-
titel. In de prestigieuze WBC-wereld-
ranglijst sta ik nu op de 34ste plaats. 
Dat is niet slecht voor een kleine 
Belg.’

Ook niet onbelangrijk, hoe ben je in 
Hemiksem beland?
Jack: ‘Ik had nooit gedacht dat ik hier 
zou terechtkomen. Ik woonde eerst in 
Antwerpen-Noord en Merksem. We 
hadden wel al vrienden in Hemik-
sem en wanneer we hen bezochten, 
merkten we hoe vriendelijk iedereen 
hier is en hoe heerlijk kalm het is. 
Mijn vrouw heeft gezien dat er in de 
Bosschaertlei een huis te koop stond 
met een mooie tuin en zo hebben we 
hier onze thuis gevonden. We zijn erg 
blij dat we hier wonen. We hebben 
fantastische buren, mensen begroe-
ten elkaar… Dat is niet het geval in de 
grootstad waar iedereen gehaast is.’

Tot slot, wat mag Hemiksem je toe-
wensen?
Jack: ‘Wens me heel veel succes en 
wees gerust: jullie zullen nog veel 
van mij horen (lacht).’ 

‘In de fitness 
ontmoette ik 

Sugar Jackson. 
Hij spoorde me 

aan om te 
boksen.’
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei 2023 organiseert Kunst-
werkt de tweede editie van ‘Atelier in beeld’.

Kunstenaars in heel Vlaanderen en Brussel openen dan 
hun ateliers. Bezoekers ontdekken hun werk, ontmoeten 
de kunstenaars en krijgen een unieke inkijk in het werk-
proces.

Ook in Hemiksem is er bijzonder veel artistiek talent. En 
dat talent ondersteunen we vanuit IVEBICA maar al te 
graag.

Ben je een beeldend kunstenaar, ouder dan 18 jaar en 
heb je een atelier in Hemiksem? Beginnend of gevorderd, 
professioneel of niet-professioneel actief… Dat maakt 
helemaal niet uit. Het is hét moment om je in de kijker 
te zetten.

Heb je zin gekregen om mee te doen en jouw werk 
en werkruimte te tonen? Lees dan alle voorwaarden 
na en schrijf je van 9 januari tot 6 februari 2023 in op  
www.atelierinbeeld.be. 

De deelname is gratis.

KUNSTENAARS MET 
ATELIER GEZOCHT

LETTERBEESTEN
WORKSHOP POËZIEWEEK

VERONIQUE PUTS E.A. LEZEN GEDICHTEN 
POËZIEWEEK
Ben jij een dichter uit de Rupelstreek? Zou jij graag je werk etaleren? De bib in Hemiksem wil voor de poëzieweek in 
januari 2023 werk van plaatselijke dichters tentoonstellen. Op 25 januari kan je je werk ook voorlezen of laten voorle-
zen door actrice Veronique Puts, die o.a. leest uit het werk van haar man Dirk Dietvorst, en anderen.

Wil jij graag meedoen? Laat ons iets weten via bibhemiksem@ivebica.be of op het nummer 03 288 27 40. Graag 
ontvangen wij teksten om uit te hangen en/of voor te lezen vóór maandag 16 januari.

WOENSDAG 25 JANUARI
15.00 TOT 16.30 UUR
INTERGEM. BIB, VESTIGING HEMIKSEM, HEUVELSTRAAT 111-117
GRATIS
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT

Naar aanleiding van de Poëzieweek organiseert de bi-
bliotheek in samenwerking met Jeugd en Poëzie vzw 
een atelier voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Tijdens dit 
atelier nemen we een duik in de dierenwereld. De deel-
nemers schrijven een beestig gedicht en stempelen, 
tekenen, schrijven of printen hun eigen dieren-gedicht-
poster, die ze achteraf mee naar huis kunnen nemen.
Ze kunnen er ook voor kiezen om hun werk eerst uit te 
hangen in de bib en op 25 januari zelf voor te lezen of 
te laten voorlezen.

WOENSDAG 18 JANUARI
14.00 TOT 16.00 UUR
INTERGEM. BIB, VESTIGING HEMIKSEM, 
HEUVELSTRAAT 111-117
€2
GESCHIKT VOOR 6 TOT 12 JAAR
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT
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BELEEF NOG MEER IN JANUARI …
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

FABDIJ MAKERSPACE
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Zaterdag 6 januari

VERHALENPARADE
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Woensdag 18 januari

LEESKRING
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Dinsdag 31 januari

Voor data en uren van de fabdij: gelieve altijd de 
website te raadplegen om mogelijke updates van 
dagen en uren te bekijken.

BIB-TIPS VAN DE MAAND
MEMORY DVD
Martin Campbell (regisseur), Jef Geer-
aerts (naar het werk van), Liam Neeson 
(acteur)
Huurmoordenaar Alex Lewis 
weigert een opdracht uit te 
voeren. Daarom wil zijn op-
drachtgever hem uit de weg 
ruimen. Alex sukkelt met zijn 
gezondheid wanneer de eer-
ste tekenen van de ziekte van Al-
zheimer zichtbaar worden. 

FIFA 23 Games / nintendo switch
FIFA 23 brengt nog meer actie 
en voetbalrealisme naar het veld 
in The World’s Game. Speel de 
grootste toernooien in het voet-
bal met zowel de heren- als da-
mesvariant van het FIFA World 
Cup™-toernooi.

HET LAATSTE AVONTUUR Strips jeugd
Willy Linthout (auteur), Urbanus (scenarist)
De familie Urbanus weigert belastingen te 
betalen en wordt uit huis gezet. Op weg 
naar het OCMW worden ze door een veer-
man opgepikt.  De familie Urbanus wordt 
bij feestzaal ‘De vliegende engel’ afgezet. 
Daar heeft God de vader een groot feest 
voor hen georganiseerd. 
In de reeks: De avonturen van Urbanus; 200

HEARTSTOPPER: NICK EN CHARLIE ONTMOE-
TEN ELKAAR 
Alice Oseman (auteur), Niels van Eekelen (vertaler)
Charlie (14) wordt verliefd op rugbyspeler 
Nick (16). Charlie denkt dat iedereen in-
tussen wel weet dat hij op jongens valt 
en is ervan overtuigd dat Nick hetero is. 
De twee worden langzaamaan vrienden. 
Of gebeurt er ook iets anders? 
Ballonstrip in zwart-wit. Vanaf ca. 13 jaar. 

EEN QUASIPOËTISCHE TOTAALBELEVING
NOOIT NOOIT (*) EN HANS ROMBAUT
In 2022 was dit duo al eens te bewonderen en nu keren Nooit 
Nooit en Hans Rombaut weer, zonder beperkingen en zonder blad 
voor de mond. Ze brengen gloednieuw en ook wat rijper werk. 

Verwacht je aan een avondje gedichten en andere zelfgemaakte 
teksten, nu en dan voorzien van zelf geweven klanktapijtjes en 
live gebrachte liederen. Niemand keert nadien onberoerd huis-
waarts.
*In het dagelijkse leven heet hij Steven Rymenans.

WOENSDAG 1 FEBRUARI 2023
19.30 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING NIEL, EMILE VANDERVEL-
DELAAN 30
GRATIS
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT
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VERENIGING IN DE KIJKER

HEMIKSEM DANST
Sinds 2018 dompelt ‘Hemiksem Danst’ heel wat 
Hemiksemnaren onder in de wondere wereld van 
bachata-salsa, kizomba en andere boeiende zuider-
se danstechnieken. Zeko Esser, die Hemiksem Danst 
oprichtte, geeft graag meer uitleg over hoe de ver-
eniging ontstond en wat er de komende maanden al-
lemaal op het programma staat.

Zeko: ‘Al heel mijn leven lang is dansen mijn passie, 
maar ook mijn ‘redding’. Als 14-jarige moest ik mijn 
geboorteplaats ontvluchten, omwille van de oorlog 
die er woedde. Die oorlog zat altijd in mijn hoofd, 
maar intensief dansen hielp me om dat trauma enigs-
zins te verwerken. Toen ik naar Hemiksem verhuisde 
en kennismaakte met Depot Deluxe, kwam meteen de 
idee in me op om iets rond dans te organiseren in dat 
fantastische gebouw. Samen met enkele andere men-
sen hebben we dan Hemiksem Danst opgericht. Eerst 
hebben we heel lang gratis evenementen op poten 
gezet. Nu bieden we ook professionele lessenreeksen 
aan.’

Hoeveel leden hebben jullie?
Zeko: ‘We zijn begonnen met zo’n 10 à 12 deelnemers. 
Vandaag bereiken we toch zeker al 60 mensen.’

Wie kan er allemaal deelnemen aan jullie dansacti-
viteiten?
Zeko: ‘We richten ons voornamelijk op mensen die 
toch al een beetje kunnen dansen. Gezelligheid hoort 
er natuurlijk bij, maar onze focus ligt wel echt op dan-
sen zelf.’

Wanneer en waar komen jullie samen?
Zeko: ‘Wij organiseren 4 lessenreeksen per jaar. Zo 
staat er vanaf februari weer een reeks bachata-salsa 
op de planning. (Lees er meer over op blz. 7). Onze 
uitvalsbasis is Depot Deluxe.’

Organiseren jullie binnenkort een bijzondere activi-
teit?
Zeko: ‘We zouden graag in het eerste weekend van 
maart een dansactiviteit willen organiseren voor 
300 à 400 mensen. Meer nieuws daarover volgt 
snel!’

Je kan ‘Hemiksem Danst’ volgen op  Facebook > 
Hemiksem Danst.

EVENEMENTEN VERENIGINGEN
Zondag 8 januari
Kerstdorp Heemkring Heymissen
Op zondag 8 januari is het grootste kerstdorp van 
de Rupelstreek te bezichtigen tussen 13.00 en 
17.00 uur in de lokalen van de heemkundige kring 
Heymissen. 

Kom zeker langs en beleef zo een fantastische afsluiter 
van de kerstperiode.

Zondag 18 januari
Worstenbrood en appelbollen bij Heemkring 
Heymissen
Naar jaarlijkse traditie viert de heemkring ‘verloren 
maandag’ op haar eerste ledenvergadering van het 
nieuwe jaar. 
Je  kan een overheerlijk worstenbrood en/of een appel-
bol komen eten om 19.00 uur. Graag inschrijven voor 
10 januari via info@heemkundigekringheymissen.be 
Bij je inschrijving stort je 4 euro per worstenbrood/
appelbol op BE85 9733 8766 7406. 

Toon aan Hemiksem jouw vereniging en wat ze organiseert!
Wil je je evenement aankondigen, stuur dan je gegevens door via onze website 

Je vindt meer info op 
www.hemiksem.be/vacatures

DIRECTEUR BURGER EN WELZĲN
DESKUNDIGE FINANCIËN

PAYROLL OFFICER 
MEDEWERKER PERSONEEL

MEDEWERKER VRĲE TĲD
BEGELEIDER 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
MAATSCHAPPELĲK ASSISTENT

DIRECTEUR BURGER EN WELZĲN
DESKUNDIGE FINANCIËN

PAYROLL OFFICER 
MEDEWERKER PERSONEEL

MEDEWERKER VRĲE TĲD
BEGELEIDER 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
MAATSCHAPPELĲK ASSISTENT

Wij zoeken nieuwe collega’s:

  Start het jaar
  helemaal 
   Hemiksem
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TERUGBLIK    
1 Strijd der jeugdbewegingen bij 
Hellvoc
In aanloop naar de derby tegen Brabo Ant-
werp VT, organiseerde Hellvoc  de strijd der 
jeugdbewegingen. Door opdrachten uit te 
voeren en met zoveel mogelijk supporters 
naar de derby te komen, maakten de jeugd-
bewegingen kans op een gratis vat. Uiteinde-
lijk wonnen de Scouts en Gidsen de strijd en 
ook Hellvoc zelf ging met een grote prijs naar 
huis. Onze volleybalploeg won de derby op 
fenomenale wijze. Proficiat!

2 Sportkampioenen
Op vrijdag 25 november huldigden we met 
voormalig Sporza-gezicht Erwin van den San-
de onze lokale sportkampioenen. Erwin toon-
de welke fenomenale prestaties sportlievend 
Hemiksem het voorbije jaar heeft neergezet 
en bezorgde iedere kampioen(e) zijn of haar 
momentje van de avond. 

3 Intocht Sinterklaas
Ook dit jaar werden Sinterklaas en zijn pie-
ten warm onthaald in Hemiksem. Heel wat 
kinderen stonden hen aan de oevers van de 
Schelde op te wachten met tekeningen en 
liedjes. Nadien trok de Goedheiligman met 
een feestelijke stoet door de hele gemeente.

4 Comedy Night
Comedian Thomas Smith stond op donder-
dag 24 november op het podium van Depot 
Deluxe en bezorgde het aanwezige publiek 
een avondje heerlijke pure ontspanning. De 
opbrengst van deze avond gaat via de Warm-
ste Week naar Tochtgenoten Hemiksem.

5 Inrichting dienst burgerzaken
De dienst burgerzaken bevindt zich sinds 
kort op het gelijkvloers van het Administra-
tief Centrum. De ruimte is volledig ingericht 
door onze eigen uitvoerende technische 
diensten. Zo zijn de meubels van de hand van 
onze schrijnwerkers. Het resultaat mag er 
duidelijk zijn!

6 Verbouwingen Klaverbos
De werken aan onze gemeentelijke basis-
school Het Klaverbos schieten goed op! Kij-
ken jullie ook al uit naar het eindresultaat?

7 Klimaat_makkers 
Een groep geëngageerde jongeren met de 
naam ‘Klimaat_makkers’ (zo te vinden op 
Instagram) organiseerde op zondag 27 no-
vember een heuse plantactie. Zowel in het 
park aan de Saunierlei als in het park aan de 
Landbouwweg groeven de jongeren putten 
voor de aanplanting van nieuwe bomen. Kin-
deren van de lokale jeugdbewegingen hiel-
pen volop mee!
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Sinds mei schittert op de parking van Depot 
Deluxe een deelwagen van Partago met de 
naam Helena. Om inwoners te stimuleren 
om deze deelwagen te gebruiken in plaats 
van een eigen wagen, organiseerde het lo-
kaal bestuur een wedstrijd met als prijs de 

gedeeltelijke terugbetaling van een partago-abon-
nement. Marc Boschmans won de wedstrijd en dus 
125 van de 200 euro die hij voor het abonnement 
betaald heeft. Met deze wedstrijd wil het lokaal be-
stuur de deelwagen en de voordelen ervan in de kij-
ker zetten. Maar wat zijn die voordelen nu eigenlijk? 

Kostenefficiënt
Een gemiddeld gezin betaalt jaarlijks 5000 euro 
voor een wagen (verzekering, onderhoud, belastin-
gen, aankoop…). Door enkel voor je effectieve ge-
bruik te betalen bespaar je een heleboel geld. Surf 
naar www.savewithcarsharing.be om jouw auto-
voordeel te berekenen.

Minder zorgen
Je verliest geen tijd met praktische of administratie-
ve zaken, zoals de verzekering, onderhoud, poetsen 
of naar de keuring gaan.

Goed voor het milieu
Zonder auto voor je deur, denk je bewuster na over 
andere mogelijkheden om je te verplaatsen (te voet, 
met de fiets, de deelstep, het openbaar vervoer…).  
Autodelers rijden minder kilometers, waardoor ze 
hun CO2-uitstoot beperken. Onze deelwagen wordt 
bovendien opgeladen met zonne-energie. Duurza-
mer kan dus haast niet!

Meer ruimte
Een gedeelde wagen vervangt al snel 5 tot 10  
privéwagens, waardoor er meer ruimte in de buurt 
vrijkomt. Dat betekent meer plaats in je straat om 
iets leuks mee te doen.

Sociaal
Een eigen wagen is niet voor iedereen betaalbaar. 
Deelmobiliteit bied je de kans om je voor een be-
perkte prijs flexibel te verplaatsen.
Bron: www.mobiliteit.brussels 

Interesse om deelwagen Helena te gebruiken? Surf 
naar www.partago.be

Marc Boschmans gebruikt 
intensief Partago-deelwagen
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AFVALOPHALING JANUARI
Van oktober tot april haalt IGEAN huisvuil, gft-  
en pmd-afval tweewekelijks op maandag op.

huisvuil, gft en pmd  papier & karton
maandag 9 januari  vrijdag 27 januari
maandag 23 januari

kga
vrijdag 13 januari, tussen 13.00 en 16.30 uur

Opgelet! De inzameling van het kga gebeurt via een 
kar die enkel op bovenvermelde dag voor het recy-
clagepark (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
donderdag 26 januari

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelij-
ke afspraak. Download daarvoor het formulier op he-
miksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of neem 
contact op met de dienst omgeving via het telefoon-
nummer 03 288 26 63. 

Kerstbomen
Maandag 9 en dinsdag 10 januari

Kerstbomen moeten buiten liggen op maandag 
voor 8.00 uur. Kerstbomen die nog in een pot 
zitten, nemen de ophalers niet mee. Laat je de 
kerstboom in pot toch buiten liggen, dan kan je 
daarvoor een GAS-boete krijgen.

Ook vragen we om de eventuele kluit van de 
kerstboom op voorhand te verwijderen. 

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 ophaal- 
kalender vind je in de Recycle!-app: 
www.recycleapp.be
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Johan: ‘Van jongs af aan wilde ik schoenmaker worden. Ik heb 
dan een opleiding gevolgd om dit mooie beroep uit te oefenen. Ik 
kom uit Deurne en ben eerst in het nabijgelegen Borgerhout aan 
de slag gegaan. Daar heb ik een bestaande schoenmakerij over-
genomen. Omdat mijn vrouw uit Hemiksem komt, zijn we naar 
hier verhuisd en heb ik in deze gemeente Het Schoenkliniekske 
opgericht.’

Wat kenmerkt een goede schoenmaker?
Johan: ‘Een goede schoenmaker kent vooral zijn stiel goed, heeft 
het vakmanschap van schoenen herstellen onder de knie. Je moet 
niet zozeer alles snel willen doen, maar vooral nauwkeurig. Ook 
materiaalkennis is van belang. Met ons vakmanschap kunnen we 
ons onderscheiden van de grote schoenenwinkels.’

Ervaar je veel variatie in je werk?
Johan: ‘Zeker. De meest gestelde vraag die we krijgen is om sleu-
tels bij te maken, maar we herstellen ook handtassen en uiteraard 
schoenen. Elke herstelling heeft zijn eigen complexiteit. Vergelijk 
het met een reparatie aan je auto. Afhankelijk van het ‘onderdeel’ 
dat ‘stuk’ is, zal de herstelling meer of minder complex zijn.’

Waar en hoe kunnen mensen jullie vinden?
Johan: ‘Het Schoenkliniekske is gelegen op de Sint-Bernardse-
steenweg, nr. 46. Van maandag tot en met vrijdag is de schoen-
makerij open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. 
Op zaterdag is Het Schoenkliniekske open van 9.00 tot 12.00 uur.’

www.facebook.com/hetschoenkliniekske
tel.: 0486 75 51 20 

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 .

de Bosschaertlei

Verzameling WDB

2023 brengt ook voor de Hallo Hemiksem iets nieuws teweeg. We starten met de rubriek ‘Ondernemen in Hemik-
sem’. In deze rubriek laten we je kennismaken met ondernemers die actief zijn in Hemiksem en zo bijdragen aan 
een bruisende gemeente. We ‘stappen’ deze nieuwe rubriek in met Het Schoenkliniekske. Zaakvoerder Johan Loos 
vertelt alles wat we moeten weten over zijn schoenmakerij.

     Nieuwe rubriek
ONDERNEMEN IN HEMIKSEM: HET SCHOENKLINIEKSKE


