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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

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

Engageer je in tijden 
van rampen 
Noodplanningsregio Waterkant (omvat de ge-
meenten Aartselaar, Bonheiden, Boom, Duffel, 
Hemiksem, Niel, Putte, Rumst, Schelle en Sint-Ka-
telijne-Waver) zoekt vrijwilligers om de telefoon-
centrale en/of het opvangcentrum te bemannen 
die opgezet worden bij grote rampen in onze regio.

Bij een incident kan er een noodnummer ge-
opend worden, waar bezorgde burgers terecht 
kunnen voor meer informatie. Vrijwilligers be-
antwoorden deze telefoonoproepen. Daarnaast 
kan er opvang in scholen of andere gebouwen 
georganiseerd worden, indien de getroffenen 
van een ramp niet meteen naar huis kunnen. 
Vrijwilligers vangen deze personen mee op, no-
teren wie aanwezig is, voorzien koffie...

Vind jij het niet erg om ‘s nachts uit je bed ge-
beld te worden, wil je anderen graag verder 
helpen, ben je stressbestendig, diplomatisch en 
discreet? Dan ben jij misschien wel één van de 
vrijwilligers die noodplanningsregio Waterkant 
zoekt.

Je bent van harte welkom op een infomoment 
op woensdag 7 februari 2023 om 19.30 uur in 
de brandweerkazerne van Boom (Dijleweg 5 
2650 Boom) of op 16 februari 2023 om 19.30 
uur in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Wa-
ver (Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver). 
Je ontdekt er alles over wat het betekent om 
vrijwilliger bij de noodplanningsregio te zijn.

Interesse? 
Stuur een e-mail naar 
rampenambtenaar@boom.be 
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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: Abrizio Amicizia
locatie: Skatepark

BESTE INWONER,
We kunnen het niet genoeg benadrukken: Hemiksem bulkt 
van het talent. Zo was 2023 nog maar net begonnen toen 
onze inwoonster Maureen Bosmans al uitgeroepen werd tot 
Belgische skikampioene slalom en reuzeslalom bij de U10. 
Proficiat, Maureen. Onze gemeente is trots op jou!

Trots zijn we eveneens op de gedreven ondernemers die 
Hemiksem rijk is. Sinds vorige maand zetten we daarom in 
elke Hallo Hemiksem een lokale middenstander in de kijker. 
Deze maand is het de beurt aan Maurann Lingerie. Je leest 
er alles over op bladzijde 16.

Een ondernemende vrouw, zo zouden we ook Evi Heyndrickx 
omschrijven. Deze Hemiksemse creatieveling zette de pod-
cast ‘Alcohol Alarm!’ op poten en heeft inmiddels duizenden 
luisteraars. Met dit mooie initiatief wil Evi op een laagdrem-
pelige manier een hoger bewustzijn creëren over alcohol-
misbruik. Op pagina 8 en 9 kom je er alles over te weten. 
Een aflevering van Evi’s podcast beluisteren kan trouwens 
de ideale start zijn van Tournée Minérale. Deze nationale 
campagne spoort ons aan om in februari de alcohol aan de 
kant te laten staan. Ga jij ook de uitdaging aan?

 Veel leesplezier!

    

    Uw burgemeester,
    Luc Bouckaert

IN DIT NUMMER

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

4 Evenementen verenigingen

5  Kunstwerk abdijpark

6 Huur onze infrastructuur 

7 Sport en jeugd 

8 Podcasts alcoholmisbruik

10 IVEBICA

12   Ferm Rupel

13 Verhuis burgerzaken

14  Terugblik in beeld

16  Maurann Lingerie
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PRIKBORD
Goed nieuws rond Groeipakket: 
HOGERE BEDRAGEN EN SNELLER RECHT OP SOCIALE TOESLAG
Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket dat bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoet-
komingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding. De basisbedragen van het Groeipakket stijgen in januari met 
1 procent, wat voor de eerste keer merkbaar zal zijn bij de uitbetaling in februari. 

Sociale toeslag
Krijgt jullie gezin een sociale toeslag in het Groeipak-
ket? Sinds december is het bedrag van die toeslag ook 
gestegen, namelijk met 15 euro. Deze stijging merkte je 
reeds op bij de uitbetaling in januari. De sociale toeslag 
wordt automatisch toegekend aan gezinnen die door 
hun beperkte inkomen meer moeite hebben om de op-
voedingskosten te dragen. De laagste inkomensgrens 
voor een sociale toeslag, die geldt voor alle gezinnen, 
is in januari opgetrokken tot 34.526,91 euro (daarvoor 
was de laagste inkomensgrens 32.882,77 euro). Bijge-
volg zullen meer gezinnen recht hebben op de toeslag. 

Halfwezentoeslag
Het bedrag van de halfwezentoeslag stijgt op zijn beurt 
van 86,6 naar 138,56 euro voor kinderen die na 31 de-
cember 2018 één van hun beide ouders zijn verloren. 

Meer uren voor jobstudenten
Tot slot zullen jobstudenten in 2023 en 2024 meer uren 
mogen werken zonder het risico te lopen om het Groei-
pakket te verliezen. Concreet stijgt het maximale aantal 
werkuren voor jobstudenten van 475 naar 600 per jaar.

EVENEMENTEN VERENIGINGEN
Zaterdag 4 februari
Spaghettislag jeugdorkest 
De jeugdwerking van de Harmonie nodigt je uit op 
een spaghettislag in Het Welzijn op de Gemeente-
plaats. De JOHies zullen je bedienen tussen 17.00 en 
20.00 uur. Ook kan je een portie meeneem-spaghetti 
afhalen vanaf 15.00 uur. Inschrijven en meer info 
verkrijgen kan bij alle JOH!-leden, in café Het Wel-
zijn, via spaghetti@harmoniehemiksem.be of op het 
nummer 0497 84 50 96 (Tom).

Zondag 5 februari
Bezoek het Heemmuseum
Op de eerste zondag van februari opent de heemkun-
dige kring Heymissen de deuren van het heemmu-
seum, van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom. Adres: Sint-Bernardusabdij 4.

Vrijdag 10 februari
After(t)work tegen kanker
Op vrijdag 10 februari organiseren enkele geën-
gageerde Hemiksemnaren een after(t)work in Het 
Welzijn, waarvan de opbrengsten gaan naar de strijd 
tegen kanker. Inkom vanaf 19.00 uur.

Zondag 10 februari
34ste Wintertocht wandelclub
Op zondag 12 februari 2023 organiseert Wandel 
Sport Vereniging Schelle vzw haar 34ste Wintertocht 

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

www.hemiksem.be/kalender

in Hemiksem en omgeving, met parcours van 5, 7, 12, 
17, 21 en 28 km. Vertrek vanuit Depot Deluxe, starten 
is mogelijk tussen 7.00 en 15.00 uur. Voor -12-jarigen 
is er op het parcours van 7 km een fotozoektocht. In-
schrijving (verzekering) ter plaatse kost 3 euro. Leden 
van een wandelclub krijgen 1,50 euro korting. 

Zaterdag 25 februari
Spaghettislag Chiro Jochihe
Op zaterdag 25 februari organiseert Chiro Jochihe 
haar jaarlijkse spaghettislag. Daar kan iedereen 
gezellig een lekker hapje komen eten en daarmee de 
Chiro steunen. 

Zaterdag 25 februari en zondag 26 februari
Ijzerinzameling KWB Hemiksem februari
KWB Hemiksem organiseert een ijzerinzameling ten 
voordele van hun familiedag. Ijzer kan binnenge-
bracht worden in de Lindelei 201, op 25 februari van 
10.00 tot 16.00 uur en op 26 februari van 9.00 tot 
10.00 uur. Indien je geen vervoer hebt kan je de KWB 
contacteren.
Voor ophaling mailen naar marleenavonts@telenet.be 
of bellen naar 0486 98 13 69 (Marleen).
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PRIKBORD

Nieuw project tegen intrafamiliaal geweld
De lokale besturen van Hemiksem, Boom, Aartselaar, Niel, Rumst en Schelle gaan met het 
project ‘Rupelmycorrhiza’ de strijd tegen intrafamiliaal geweld aan. Met (ex-)slachtoffers 
en (ex-)plegers, professionals en het brede publiek, met een geïntegreerde en coherente 
aanpak. Welzijnsorganisatie Vlotter coördineert het project. 

KUNSTWERK BRENGT ODE AAN INDUSTRIEEL 
VERLEDEN EN TOEKOMST 
Het lokaal bestuur en de Vereniging van Industriële Bedrijven in Hemiksem (VIBH) slaan de handen in elkaar 
om de eeuwenlange activiteiten van de Hemiksemse nijverheid een zichtbare plaats te geven in de openbare 
ruimte. Het project wil het lokale industriële verleden en de toekomst samenbrengen in een kunstwerk dat 
een vaste plaats krijgt in het abdijpark. 

Fijnmazig netwerk
Het project Rupelmycorrhiza wil in de Rupelstreek 
een fijnmazig, versterkend netwerk in de strijd tegen 
intrafamiliaal geweld realiseren. Er wordt ingezet op 
het versterken en gezond maken van mensen en rela-
ties en op het doorbreken van geweldpatronen en van 
schuld-denken. Het project zet in op het verhogen van 
kennis en expertise bij professionals met het oog op 
vroeg-detectie en vroeg-interventie. Belangrijke profes-
sionele partners zijn politie, het Family Justice Center 
en het CAW. Door consequent data te verzamelen aan 
de hand van een risicotaxatie-instrument zal ook meer 
zicht verkregen worden op het vermoedelijk grote dark 
number. Voor plegers worden een laagdrempelig con-

tactpunt en een peer-to-peerwerking gestart, gericht 
op het verminderen en beheersen van het risico op her-
val. Koppels krijgen ondersteuning om stressoorzaken 
van intrafamiliaal geweld beter te leren herkennen en 
te beheersen. 

Uit taboesfeer
In samenwerking met partners als bibliotheken en cul-
turele centra wil het project ook intrafamiliaal geweld 
uit de taboesfeer halen bij het brede publiek. De naam 
Rupelmycorrhiza verwijst naar mycorrhiza, een soort 
van schimmel die goed is voor planten en bomen en 
letterlijk verbindt.

Historische band
Via het kunstwerk willen de bedrijven de nauwe band 
die ze hebben met Hemiksem en zijn inwoners po-
sitief in de kijker zetten. Het werk zal de klemtoon 
leggen op de evolutie van de Hemiksemse indus-
trie. De plaatselijke nijverheid startte in en rond de 
Sint-Bernardusabdij, met onder meer steenbakkerijen 
en de befaamde tegelfabriek. Vandaag bestaat onze 
industrie uit tal van hoogtechnologische bedrijven 
die uitgegroeid zijn tot succesvolle wereldspelers, 
maar lokaal extra bekendheid verdienen.

Extra kunst in openbare ruimte
Het kunstwerk is van de hand van Nel Bonte. Deze 
artieste gaat in haar werk vaak op zoek naar de grens 
tussen sculptuur, architectuur en scenografie. Haar 
installaties en objecten bestaan uit geabstraheerde 
beeldelementen die ze ontleent aan dagdagelijk-
se voorwerpen die haar pad kruisen. Dit kunstwerk 
maakt het abdijpark bovendien nog aantrekkelijker 
en nodigt uit om te genieten van kunst in de open-
bare ruimte. Binnenkort wordt het kunstwerk onthuld 
en vanaf dan kan iedereen het bewonderen. 

Het project rond dit nieuw stukje cultureel erfgoed 
wordt mee begeleid door Katja Kerremans, Stefaan 
Van Hoof en Ryan Verbeke (Tank Opslag Verbeke), 
Marc Moreau (Wolf Oil Corporation), Ives De Saeger 
(Aeriez), Jo Van Havere (schepen van Cultuur) en Jen-
ne Meyvis (schepen van Industrie).
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ORGANISEER JOUW EVENEMENT IN ONZE 
INFRASTRUCTUUR
Hoe Depot Deluxe, de binnenkoer en de evenementenweide reserveren 
voor 2024?
Wil jij (met je vereniging) in 2024 een evenement organiseren in Depot Deluxe, op de binnenkoer van de abdij of 
op de evenementenweide? Van 1 februari tot 31 maart 2023 kan je via reservaties.hemiksem.be je voorkeursda-
ta indienen voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur in 2024. Hieronder stellen we de infrastructuur voor.  

Na de goedkeuring van het schepencollege, dit is na 30 april 2023, worden de aanvragen omgezet in reservaties. Bij  
dubbele aanvragen wordt in overleg op zoek gegaan naar een andere vrije datum. Sowieso wordt bij goedkeuring 
rekening gehouden met de vooropgestelde criteria die je kan vinden in het reglement. Huurprijzen en reglementen vind je 
op hemiksem.be/vrije-tijd. 

Met vragen kan je steeds terecht bij de vrijetijdsdienst: vrijetijd@hemiksem.be of op het nummer 03 288 26 93.

Depot Deluxe − GROTE ZAAL EN FOYER
De grote zaal van Depot Deluxe, waarin zich een ruime toog bevindt, leent 
zich perfect voor evenementen zoals een fuif of een personeelsfeest. Als er 
geen tafels en stoelen staan, kan je maar liefst 750 mensen ontvangen. Bij de 
huur is de keuken en de foyer inbegrepen. In de foyer is er een vestiaire, een 
toiletruimte en een toog. De foyer kan je ook apart huren.

Depot Deluxe − VERGADERZAAL 
Een ruimte die uitnodigt om productief te denken in een gezellige sfeer, dat 
is de vergaderzaal van Depot Deluxe. Tafels en stoelen zijn voorhanden. De 
ruimte is 42 m² groot.

Sint-Bernardusabdij – EVENEMENTENWEIDE
De weide vlak voor de abdij is de ideale plek voor evenementen die de  
streekidentiteit versterken, gemeenschapsvormend zijn of culturele of 
sportieve vrijetijdsbesteding stimuleren. De huur van de evenemen-
tenweide valt onder een specifiek reglement dat je kan raadplegen op  
www.hemiksem.be/vrije-tijd/evenementenweide-abdijpark.

Depot Deluxe − POLYVALENTE ZAAL
De polyvalente zaal bevindt zich achter de grote zaal en is bijna 200 m² groot. 
Gezellig groot voor kleinschalige evenementen zoals een concertje voor je 
familie en vrienden. 

Sint-Bernardusabdij − BINNENKOER
Deze openluchtlocatie bevindt zich binnen de historische muren van de 
Sint-Bernardusabdij. Je kan de binnenkoer huren op weekdagen na 18.00 uur 
en in het weekend tussen vrijdagmiddag en zondagavond. Bij de huur van 
de binnenkoer zijn toiletten, de aangrenzende gang naast de musea en een 
bergruimte die als keuken kan fungeren inbegrepen. 
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Van 0 naar 5 km in 12 weken
Schrijf je in voor Start & Run  
Vanaf 6 maart organiseert de vrijetijdsdienst een nieuwe sessie Start 
& Run. 12 weken lang werk je in groep aan je conditie. Op maandag 
en donderdag telkens om 19.30 uur kan je deelnemen aan een 
begeleide loopsessie en één keer per week ga je individueel lopen. 
Deze reeks richt zich op de beginnende loper. 

De eerste les vangt aan met een korte infosessie, zodat iedereen goed 
voorbereid aan de reeks kan beginnen. Vanaf maandag 6 maart starten we. 
We verzamelen steeds aan de gemeentelijke sporthal (Atletiekstraat 1).

Inschrijven: Vanaf maandag 6 februari via vrijetijd@hemiksem.be  
Prijs: 10 euro voor 12 weken
Met vragen kan je terecht bij vrijetijd@hemiksem.be of via 
het nummer 03 288 26 94

Dans je fit met sport voor 55+
Zoek je een sportieve bezigheid als 55+’er? Samen met Dansyarte organiseren we vanaf 
donderdag 9 maart ‘Dans je fit’ voor iedereen vanaf 55 jaar. Je krijgt 10 weken lang een 
combinatie dansen en fittraining. De lessenreeks vindt telkens op donderdag plaats, van 
11.00 tot 12.00 uur in Depot Deluxe.

Heb jij zin om wekelijks een uurtje mee te bewegen? 

Inschrijven: Vanaf maandag 6 februari via vrijetijd@hemiksem.be. 
Prijs: 10 euro voor 10 weken
Wanneer: 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 25/5 & 1/6
Met vragen kan je terecht bij vrijetijd@hemiksem.be of via 
het nummer 03 288 26 94

Het belooft een heerlijke krokusvakantie te worden! Van 20 tot en met 25 februari staan er namelijk weer leuke ac-
tiviteiten op het programma van de Vakantiekriebels.  

We gaan het boerenleven verkennen en waar kan dat beter dan op een echte boerderij? Daarnaast gaan we nog 
proefjes doen op rode kool en maken we zelf boter. Ben je meer iemand van het sportieve type? Dan is ons Sport Ex-
perience kamp misschien iets voor jou. In samenwerking met Barcosport leer je gekende en minder gekende sporten 
en ga je bijzondere uitdagingen aan in een echt toernooi. 

Alle praktische info kan je terugvinden op www.hemiksem.be/vrije-tijd. 
Daarnaast worden programmaboekjes verspreid via de Hemiksemse scholen.  

VAKANTIEKRIEBELS 
Word in de krokusvakantie een boer(in) of sportkampioen(e)
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Evi Heyndrickx oogst succes met podcasts over en tegen alcoholmisbruik

“Alcohol Alarm!’ geeft een gevoel 
van verbinding en sociale controle’ 

In onze gemeente stond Evi Heyndrickx al bekend als creatieve duizendpoot. Tegenwoordig 
kennen ook vele andere Vlamingen deze Hemiksemnaar, dankzij haar populaire podcast ‘Alcohol 
Alarm!’. Met haar podcast wil Evi problematisch alcoholgebruik bespreekbaar maken en onder 
de aandacht brengen. ‘Alcohol Alarm!’ telt inmiddels duizenden luisteraars en Evi zelf won in 

november de Belgian Podcast Award voor opkomend talent. Met Tournée Minérale in aantocht, 
gingen we in gesprek met Evi over haar bijzondere en nobele initiatief.

Hoe kom je op de idee om te begin-
nen met een podcast over alcohol-
gebruik?
Evi: ‘Ik ben altijd bezig geweest met 
acteren, presenteren… Tijdens de co-
ronacrisis viel die creatieve uitlaat-
klep echter weg en begon ik mij te 
verdiepen in podcasts. Ik startte een 
opleiding om zelf podcasts te ma-
ken. Bij een opdracht om een pod-
cast te maken over datgene waar ik 
op dat moment in mijn leven mee 
bezig was, koos ik mijn toenmalige 
alcoholverslaving als onderwerp. De 
docente spoorde mij aan om er iets 
meer mee te doen. Zo is de podcast 
‘Alcohol Alarm!’ ontstaan en zitten 
we intussen aan 30.000 beluisterde 
afleveringen.’ 

‘Voor alle duidelijkheid, ik ben geen 
experte ter zake, maar wel erva-
ringsdeskundige. Ook ben ik nu vol-

op bezig met een opleiding om in 
de toekomst als coach mensen te 
ondersteunen die iets tegen hun al-
coholmisbruik willen doen.’

Op wie richt je je vooral met je pod-
cast?
Evi: ‘Bewustwording rond alcohol-
misbruik is een verhaal van ons al-
lemaal. Ik richt me dan ook op een 
breed publiek. Iedereen kent immers 
wel iemand die ‘de fles’ te graag 
ziet. Daarom laat ik bijvoorbeeld 
geregeld eens een partner of zoon 
of dochter van iemand die een alco-
holverslaving heeft aan het woord. 
Heel wat luisteraars voelen zich zo 
erkend. De podcast is ook een ech-
te wisselwerking met de luisteraar. 
Verslavingen zijn iets heel individu-
eels. ‘Alcohol Alarm!’ geeft een ge-
voel van verbinding en sociale con-
trole. Ik probeer eveneens de stap 
naar verschillende vormen van hulp 
te verlagen. Er zijn immers bijzon-
der veel manieren om af te kicken. 
Je kan hulp aan huis laten komen, je 
kan in psychotherapie gaan… Bin-

‘Bewustwording 
rond 

alcoholmisbruik 
is een verhaal 

van ons allemaal. 
Iedereen kent wel 

iemand die 
‘de fles’ te 
graag ziet’
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nenkort zou ik in de podcast graag 
een hypnotiseur laten langskomen 
die ervaring heeft met alcoholver-
slaafden.’

Op alcoholmisbruik rust een groot 
taboe. Hoe probeer je zo’n moeilijk 
thema bevattelijk te maken?
Evi: ‘Ik pak het ludiek en zonder na-
iviteit aan. We leven immers in een 
cultuur waar alcohol gewoon al-
omtegenwoordig is, door verschil-
lende culturele en economische 
factoren. Alcohol is een aanvaard-
bare drug waarmee we kinderen 
zelfs al laten kennismaken in de 
vorm van productnamen zoals 
‘kinderchampagne’. Ik maak er een 
positief verhaal van, door te wijzen 
op de vele waardige alcoholvrije 
alternatieven.’

Heb je tips voor onze lezers rond 
alcoholvrije drankjes?
Evi: ‘Zelf ben ik een grote fan van 
gemberdrankjes en bijzondere 
koffietjes. Ik noem mezelf niet toe-
vallig Miss Cappuccino. Ook ben 
ik tegenwoordig bezig met een 
signature mocktail die de naam 
Sober Saloon Mocktail draagt.  
Tijdens Tournée Minérale kan je 
deze mocktails verkrijgen in ca-
fés De Witte en ’t Dorp. Misschien 
interessant om te weten is dat al-
coholvrije bieren uiteindelijk wel  
nog voor 0,05 procent alcohol 
bevatten. Net omdat dat beetje 
alcohol er nog inzit, doen ze het 
heel goed qua smaak. Alcoholvrije 
gins zijn dan weer gins waaraan 
de alcohol onttrokken is. Dat pro-
ces maakt de alcoholvrije gins zo 
duur. De uitdaging bij alcoholvrije 
drankjes bestaat er ook in om ze 
op gepaste wijze te serveren. Een 
typisch wijn- of bierglas kan de 
verslaafde al doen snakken naar 
de alcohol.’

In je laatste podcast ontving je on-
der meer de befaamde acteur Sven 
De Ridder. Hoe strik je dergelijke 
bekende Vlamingen?
Evi: ‘Door mijn theaterleven heb 
ik best een groot netwerk in de 
Vlaamse showbusiness. Het fijne 
aan bv’s is dat ze door hun bekend-
heid een zekere voorbeeldrol kun-
nen opnemen en zo echte impact 
kunnen hebben. Je ziet en hoort 

ook steeds meer bv’s die in het 
openbaar over hun alcoholverle-
den durven te getuigen. Toch blijft 
een podcast als die van mij over 
alcoholmisbruik echt pionierswerk. 
In Nederland zie je meer dergelij-
ke initiatieven. Zo is er de podcast 
‘Eerlijk over alcohol’ van de beken-
de televisiepresentator Koos van 
Plateringen. Hij is te gast in een 
volgende aflevering van ‘Alcohol 
Alarm!’’.

Welke lessen heb je zelf getrokken 
uit je verschillende afleveringen?
Evi: ‘Ik heb vooral geleerd dat al-
coholmisbruik te maken heeft met 
wat er in je brein omgaat. Ik heb 
ook leren aanvaarden dat mijn 
innerlijke ‘rem’ kapot is. Met mate 
alcohol consumeren is bijgevolg 
moeilijker voor mij dan niets drin-
ken. Verder heb ik geleerd dat je 

je best tijdelijke doelen oplegt. 
Eén keer zeggen dat je nooit meer 
alcohol gaat drinken klinkt veel 
zwaarder en radicaler dan om de 
zes maanden zeggen dat je de ko-
mende zes maanden geen alcohol 
zult drinken.’

Een professionele podcast maken 
lijkt niet erg eenvoudig. Hoe begin 
je daaraan?
Evi: ‘Bij Syntra heb ik de  
basisopleiding gevolgd om pod-
casts te maken. Daarnaast heb 
ik me via vormingen verdiept in 
strategie en storytelling. Uitein-
delijk moet je vooral op technisch 
vlak veel zelf zoeken, proberen en  
oefenen. Het is als het ware een 
groeiproces. Nu ik mijn apparatuur 
uitgebreid heb, kan ik nog veel 
meer doen.’

Je werk valt duidelijk in de smaak. 
Je won zelfs een award. Hoe ver-
klaar je dat succes?
Evi: ‘Klopt, ik heb de Belgian Pod-
cast Award voor opkomend talent 
gewonnen, iets waar ik erg trots 
op ben. Ik denk dat het succes van 
de podcast ligt aan de impact op 
de luisteraars. Zij gaan effectief 
aan de slag met de getuigenissen 
en tips die ze horen. Zo krijg ik  
regelmatig berichtjes van luiste-
raars dat ze door de podcast de 
stap hebben durven te zetten naar 
hulp. Het is dan ook vooral aan de 
luisteraars dat ik mijn award wil 
opdragen. Zij leveren uiteindelijk 
de grootste strijd, namelijk vechten 
tegen hun eigen alcoholmisbruik.’

Heb je nog speciale podcastambi-
ties?
Evi: ‘Ik krijg weleens vragen om 
ook over andere onderwerpen pod-
casts te maken. Ik zou er mij dus 
inderdaad verder in willen bekwa-
men. Dat is echter niet eenvoudig 
als je alles zelfstandig doet. Daar-
om ben ik op zoek naar sponsors. 
Wat ik in ieder geval wil behouden, 
is de verbinding met de luisteraar. 
Daar haal ik veel kracht uit.’

Tot slot, heb je nog tips voor men-
sen die willen deelnemen aan 
Tournée Minérale?
Evi: ‘Eerst en vooral, luister naar 
‘Alcohol Alarm!’ (lacht). Er zijn al-
lerlei georganiseerde programma’s 
van 30 dagen waaraan je kan deel-
nemen. Daarbij ontvang je dan op 
geregelde tijdstippen motiverende 
en inspirerende berichten of vi-
deo’s. Ook zijn er boeken zoals ‘Wil 
je wat drinken’ en ‘Drinkt u iets?’ 
die je helpen om een periode lang 
geen alcohol te drinken. Wel moet 
je weten dat het geen goed idee is 
om na die 30 dagen plots heel veel 
alcohol te drinken. Dat kan uitein-
delijk het foute effect hebben. Ver-
der wil ik iedereen aanraden om 
uitspraken zoals ‘eentje is geentje’ 
te beantwoorden met ‘en 1000 is 
nooit genoeg’.

De afleveringen van 
‘Alcohol Alarm!’ zijn gratis 
te beluisteren in je favoriete 
podcastapp. 

‘Ik maak er een 
positief verhaal 

van, door te 
wijzen op de 
vele waardige 
alcoholvrije 

alternatieven.’
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

Vorig jaar (2022) was dit duo al eens te bewonderen. 
Nu keren zij weer en brengen gloednieuw en ook wat 
rijper werk (uit de debuutbundel Toeval en fabrieksin-
stellingen). Gedichten en andere zelfgemaakte tek-
sten zullen worden voorzien van zelf geweven klank-
tapijtjes en live gebrachte liederen. Niemand keert 
onberoerd huiswaarts.

EEN QUASIPOËTISCHE TOTAALBELEVING VEROORZAAKT DOOR 
NOOIT NOOIT (*) EN HANS ROMBAUT
VOORSTELLING

LEESKRING
LITERATUUR

DAG VAN DE ACADE-
MIES: PRESENT
ACADEMIE VOOR 
MUZIEK WOORD EN DANS

Fiets mee met de 2de editie van de HSN 
Classic en ontdek nieuwe locaties in de 
Rupelstreek waar onze leerlingen je ver-
wennen met geweldige concerten. Op elke 
locatie bieden we je een kort programma 
aan waarna je fris weer verder kan naar de 
volgende locatie. Je kan kiezen voor onze 
uitgestippelde fietsroutes of je kan de loca-
ties ‘à la carte’ bezoeken!

De bijhorende programma’s vind je op 
www.academiehsn.be.

ZATERDAG 11 FEBRUARI
13.00 UUR
VERSPREID OVER HEMIKSEM, SCHELLE, 
NIEL EN AARTSELAAR
GRATIS

In onze leeskring worden alle aspecten van het boek uitgebreid 
besproken. Je hoort interessante weetjes over de auteur en over 
het oorspronkelijke idee achter het boek. Lees mee en deel jouw 
ervaring met andere boekenliefhebbers. 

In het voorjaar van 2023 bespreken we samen de volgende boe-
ken: ‘De jaren’ van Annie Ernaux (feb), ‘Zwemmen in het donker’ 
van Tomasz Jedrowski (mrt), ‘Mazzeltov’ van Margot Vanderstrae-
ten (apr), ‘Mungo’ van Douglas Stuart (mei) en ‘Kinderen van Ca-
lais’ van Lara Taveirne (jun).

DINSDAG 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 EN 20/06/2023
19U30 TOT 22U
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM,  
HEUVELSTRAAT 111-117
€ 8 / € 6 (INWONERS HEMIKSEM-SCHELLE-NIEL) PER SESSIE 

* In het dagelijks leven heet hij Steven Rymenans.

WOENSDAG 1 FEBRUARI 2023
19.30 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING NIEL, EMILE 
VANDERVELDELAAN 30
GRATIS
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BELEEF NOG MEER IN FEBRUARI …
Meer info op www.ivebica.be. 

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be 

- Bibliotheek
  Vestigingen Hemiksem en Niel 
- Cultuurdienst
  Gemeentehuis Schelle

IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel

@ivebica_cultuurdienst

Bij IVEBICA kan je ook terecht met je 
Opstap-Pas, bekijk je voordelen op onze 
website of vraag ernaar in de bib.

HOUTEN JUWELEN MAKEN MET DE  
LASERCUTTER (WACHTLIJST)
WORKSHOP FABDIJ
In deze workshop leer je met zelf te ontwerpen juwelen de laser-
cutter kennen. We leren je met het gratis te downloaden program-
ma Inkscape vormen en tekeningen maken die je daarna met de 
lasercutter uit hout kan snijden. De stukjes hout bevestig je ver-
volgens aan een hangertje of stekers om de juwelen af te maken. 
Neem zelf een laptop mee of gebruik er één van de bib. Je gaat 
naar huis met een zelfgemaakte hanger, broche of setje oorbellen.

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2023
19.30 TOT 22.00 UUR
INTERGEM. BIB, 
VESTIGING HEMIKSEM, 
HEUVELSTRAAT 111-117
€7
GESCHIKT VOOR +15 JAAR

EDDY VAN DEN BOSSCHE
EXPO

Rome oefende met zijn rijke geschiedenis 
en als centrum van de katholieke kerk al-
tijd al een grote aantrekkingskracht uit op 
reizigers.

In de tentoonstelling ‘Rome, de eeuwige 
stad’ focust Eddy Van den Bossche zich op 
de gebouwen en monumenten.  
Hij is aan de slag gegaan met een duizend-
tal foto’s en heeft beelden gecombineerd 
en bewerkt. Het resultaat is een verzame-
ling van verrassende en unieke foto’s.

ZATERDAG 11 FEBRUARI T.E.M. 20 MEI 
2023
TIJDENS DE STANDAARD OPENINGSUREN
ACADEMIE MUZIEK EN WOORD, VESTIGING 
HEMIKSEM, NIJVERHEIDSSTRAAT 27
GRATIS

VERHALENPARADE
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Woensdag 1 en 15 februari en 1 maart

FABDIJ
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Vrijdag 3 en 17 februari en 3 maart

FOUTE PARTY
Parochiezaal PC Hemiksem
Zaterdag 11 februari

EXPO EDDY VAN DEN BOSSCHE
Academie Muziek en Woord Hemiksem
Zaterdag 11 februari t.e.m. 20 mei

CARNAVALSCONCERT
H. Familiekerk Schelle
Donderdag 16 februari

FASTSTONE
Intergem. bib, vestiging Niel
Dinsdag 21 en 28 februari, 7 en 14 maart 

CODERDOJO
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Zaterdag 25 februari

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

Kies mee de nieuwe naam van 
de academie
De Academie voor Muziek 
en Woord is op zoek naar 
een nieuwe naam en jij be-
slist mee! Scan de QR-co-
de en kies jouw favoriet. 
Stemmen kan tot en met  
24 februari.
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VERENIGING IN DE KIJKER 
FERM RUPEL 
Hemiksem, Schelle en Niel zijn sinds oktober een vereniging rijker. 
Cynthia Kerremans (26), Sara De Laet (31), Josien Segers (29) en Eline 
Van Reeth (33) stampten immers een lokale afdeling van het landelijke 
vrouwennetwerk Ferm uit de grond. Ze vertellen met veel plezier alles 
wat we moeten weten over Ferm Rupel.

Hoe is jullie vereniging ontstaan?
‘Wij zijn 4 jonge vrouwen die vroeger allemaal actief waren als lei-
ding in verschillende lokale jeugdbewegingen. Dat engagement ligt 
al enkele jaren achter ons, maar we wilden wel op regelmatige basis 
blijven samenkomen, nieuwe mensen leren kennen en leuke activitei-
ten samen doen. Na een avondje op café afgelopen zomer kregen we 
de idee om zelf een nieuwe vereniging op te richten. Intussen hebben 
we ons idee omgezet naar de realiteit en hebben we in oktober onze 
eerste activiteit als Ferm Rupel georganiseerd.’

Op wie richten jullie je voornamelijk met Ferm Rupel?
‘In eerste instantie focust onze vereniging zich op (jonge) vrouwen. 
Ferm is namelijk een vrouwennetwerk, maar we organiseren ook acti-
viteiten waar partners en kinderen welkom zijn. Intussen tellen we 25 
leden. Anders dan bij sommige andere verenigingen zijn ook niet-le-
den welkom op onze activiteiten. Leden genieten uiteraard van extra 
voordelen zoals korting op onze activiteiten.

Wanneer en waar komen jul-
lie samen?
‘We proberen maandelijks 
een activiteit te organise-
ren in 1 van de 3 Rupel-
gemeenten en op diverse 
locaties. We hebben geen 
eigen locatie, dus maken 
we gebruik van verschillen-
de zaaltjes. Zo kwamen we 
al samen bij Het Welzijn en 
Gidsen Hemiksem en zijn 
we binnenkort te vinden in 
het Schuttershof en Scoop 
in Schelle.’

Welke activiteiten organiseren jullie?
‘We zetten vooral activiteiten op poten die mensen echt verenigen en 
die we uiteraard zelf leuk vinden (lacht). Zo organiseerden we al een 
workshop cheerleaden en leerden we origineel inpakken en handlet-
teren, net op tijd voor kerst. Er staan nog een boardgame night en een 
fijne samenwerking met Scoop op het programma. Een combinatie 
dus van sport, crea én lekker eten (lacht).’

Hebben jullie nog bijzondere plannen en ambities?
‘Aangezien we nog maar net opgestart zijn, hebben we inderdaad nog 
veel plannen en dromen. We willen graag meer samenwerkingen met 
lokale partners aangaan, ons activiteitenaanbod uitbreiden en onze 
vereniging verankeren in het plaatselijke verenigingsleven. Maar we 
zullen het meest tevreden zijn als er nieuwe vriendschappen ontstaan 
en er veel plezier gemaakt wordt. Daar zijn wij als kernbestuur alvast 
goed mee bezig (lacht).’

Meer info en contactgegevens vind je op  
www.samenferm.be/netwerk/lokale-groepen/rupel/10058 
en op www.facebook.com/FermRupel. 

BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
CD: MIDNIGHTS
Taylor Swift
Op het nieuwste album 
van de singer-songwri-
ter staan twintig vrien-
delijke popsongs met 
een unieke coole flair 
en ingetogenheid. 

CD: VLEUGELS 
K3  
12 superleuke liedjes 
met nummers zoals 
Nooit meer oorlog en de 
zomerhit Mango Man-
go.

EEN DAK VOOR SLAK 
Naomi Queeckers
Leer aan de hand van het verhaal van 
eekhoorn en slak wat 
armoede is en wat je 
er zelf kan aan doen. 
Het is een eerste 
boekje in een reeks 
gebaseerd op de 
Sustainable Deve-
lopment Goals. 

6-8 jaar

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
AARDE VANAF DE OER-
KNAL TOT NU 
Anna Claybourne 
Dit is een groot weetjes-
boek met infographica-
chtige afbeeldingen in 
kleur. Ook interessant 
voor leerkrachten van 
de doelgroep.

10 -12 jaar 

DE LAATSTE BEER 
Hannah Gold 
Dit ontroerende verhaal 
zal kinderen laten zien dat 
je nooit te jong bent om 
een verschil te maken. De 
laatste beer gaat over de 
sterke band tussen kin-
deren en dieren en is 
een strijdkreet om goed 
voor onze planeet te 
zorgen.

9 – 11 jaar 
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1. Maak een afspraak online via afspraken.hemik-
sem.be, per e-mail via afspraken@hemiksem.be, op het 
nummer 03 288 26 20 of persoonlijk aan het snello-
ket. Duid tijdens het boeken van je afspraak precies aan 
voor welk product je een afspraak wil boeken (aanvraag 
nieuwe identiteitskaart, aankomstverklaring, handteke-
ning wettigen...). Zo kan je afspraak zo goed mogelijk 
voorbereid worden. 

2. Op de dag en uur van je afspraak meld je je aan 
de afsprakenzuil in de inkomhal van het Administratief 
Centrum aan. Je print er je ticket met volgnummer. 

3. Vervolgens ga je naar de wachtzaal bij de sociale 
dienst, aan de rechterkant van het gelijkvloers (vlakbij 
het vroegere onthaal-snelloket). Op het scherm in de 
wachtzaal verschijnt jouw ticketnummer als je aan de 
beurt bent. Ook het nummer van de balie waar je ver-
wacht wordt, verschijnt op dat scherm.

4. Tijd voor je afspraak. Ga naar het onthaal-snello-
ket en volg vanaf daar verder de pijlen richting burger-
zaken waar Johnny, Mireille, Miranda, Cindy of Christel je 
met veel plezier opwacht. 

Kwam je tussen midden december en nu al eens langs in het Administratief Centrum? Dan is het je vast opgevallen 
dat het onthaal-snelloket en burgerzaken verhuisd zijn. Voortaan vind je deze diensten allebei aan de linkerkant van 
het gelijkvloers. Nu burgerzaken ook op het gelijkvloers is, is de dienst nog toegankelijker. Je hoeft immers niet meer 
de trappen of lift te nemen om burgeraken te bereiken.

Onthaal-snelloket
Het onthaal-snelloket bereik je vanaf nu via de linkerdeur in de inkomhal van 
het Administratief Centrum. Het is het vroegere loket van de politiepost. Aan het 
onthaal-snelloket kan je zonder afspraak terecht, om bijvoorbeeld je rijbewijs af 
te halen of vuilniszakken te kopen. Onze medewerksters Wendy en Simone helpen 
er je graag verder.

Burgerzaken
De dienst burgerzaken bevindt zich nu ook op het gelijkvloers, in de vroegere burelen van de politiepost. 
Je bezoek aan burgerzaken verloopt volgens volgende stappen:

ONTHAAL-SNELLOKET EN BURGERZAKEN OP 
NIEUWE PLEK IN AC

e-loket 
Weet ook dat een fysiek bezoek in veel gevallen niet nodig is. 
Via www.hemiksem.be/e-loket kan je al heel wat documenten en attesten in enkele kliks krijgen: 
een uittreksel uit het strafregister, een attest gezinssamenstelling, een akte van echtscheiding…

1 2 3 4

Politiepost
Ook de politiepost bevindt zich nog steeds op het gelijkvloers van het Administratief Centrum, maar is wat opge-
schoven. Heb je een afspraak geboekt bij de politie of ben je opgeroepen voor een verhoor? Rond het uur van je 
afspraak zal een politieagent je opwachten in de inkomhal van het AC. Later krijgt de politiepost een aparte ingang 
aan de parkeerkant van de abdij (kant waar ook Gilliot- en Roelants Tegelmuseum is).
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1. Vakantiekriebels kerstvakantie
2023 werd feestelijk en met de nodige 
‘glitter and glamour’ ingehuldigd door de 
kinderen van de Vakantiekriebels. In ’t Me-
relhofke werd er volop muziek gemaakt 
en de kinderen brachten ook een bezoek 
aan het Heemmuseum en het kerstdorp. 

2. Stille en gezellige 
    studeerruimte
Naast de permanente studeerplekken 
tussen de boeken, stelde de bibliotheek 
tijdens de kerstvakantie extra ruimte ter 
beschikking van de studenten. Er werd 
gezellig en sociaal gestudeerd, hopelijk 
met goede resultaten als gevolg. 

3. Kerstconcert
Naar aanleiding van 250 jaar Sint-Ni-
klaaskerk werd er een heus kerstconcert 
georganiseerd in de kerk. De toeschou-
wers van ‘Tussen Winter en Wonder’ ge-
noten een avond lang van de prachti-
ge zang van Sabien Tiels en Amaryllis 
Temmerman, van pianomuziek van Dirk 
Schreurs en van gitaarmuziek van Marcel 
Cirone.

4. Schep van Trien den Heilige
Op woensdag 21 december kwamen een 
40-tal mensen proeven van ‘Schep van 
Trien den Heilige’. Jan De Troetsel van De 
Klinkaert leidde de proeverij in met een 
interessante presentatie over paarden-
schep. Daarna konden de aanwezigen van 
de lekkernij genieten.

5. Grootste kerstdorp
Reeds voor de 6de keer kon je het kerst-
dorp bewonderen in de sacristie van de 
heemkundige kring. De details van het 
schouwspel lokten vele bezoekers op 4, 
11 en 18 december en ook nog op 8 ja-
nuari. Frank Smet en zijn team werkten 
een hele maand lang door om het groot-
ste kerstdorp uit de Rupelstreek klaar te 
krijgen.

6. Bareelstraat
De inwoners van de Bareelstraat orga-
niseerden in januari een nieuwjaars-
drink voor inwoners van de straat en 
buurtbewoners. Het werd een gezel-
lige bedoening! Ook zin gekregen in 
een straatfeest? Bekijk dan zeker op  
www.hemiksem.be  de subsidieregeling 
voor straat- en wijkfeesten.

TERUGBLIK    
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Duurzame Helden
Tekentalent voor goed doel

Deze maand is de familie Hadermann 
uit Hemiksem onze Duurzame Held. 
Tijdens de kerstperiode zetten ze hun 
tekentalent in om geld in te zamelen 
voor allerlei acties tegen kansarmoe-

de van de Warmste Week. Vader Walter vertelt er 
meer over.

‘In de winter van 2021 
tekenden we met krijt 
op de deuren en ra-
men van verschillen-
de huizen in de Kerk-
straat kersttekeningen, 
om onze buren aan-
genaam te verrassen. 
Dit jaar wilden we 
opnieuw met kerstte-
keningen aan de slag 
gaan, nu ten voordele 
van het goede doel. 
We hebben een 600-
tal flyers gebust waar-
op mensen een ontwerp konden aanduiden dat ze 
graag, voor een vrije bijdrage, op hun raam gete-
kend wilden zien. Wanneer mensen die flyer voor 
hun raam hingen, wisten onze tekenaars waar ze 
mochten aanbellen. Uiteindelijk hebben we bij on-
geveer 40 mensen een kersttekening op de deur 
of het raam mogen tekenen, met een groep van 10 
tekenaars. Dat heeft in totaal 682,25 euro opge-
leverd voor de acties tegen kansarmoede van de 
Warmste Week. 

Het groot succes lag misschien nog wel in de ver-
bindende sfeer van de actie. De aandacht voor een 
redelijk grote groep medemensen die het meestal 
niet zo gemakkelijk hebben, de fijne gesprekken 
met de mensen die een tekening lieten plaatsen 
en erg lovend waren over de actie, de positieve 
en aanmoedigende reacties van voorbijgangers, 
het samenhorigheidsgevoel tussen de tekenaars… 
smaakten naar meer.

Volgend jaar willen we deze raamtekenactie zeker 
herhalen en heel Hemiksem erbij betrekken. Hope-
lijk zien we dan nog meer flyers aan 
de ramen verschijnen en kunnen we 
rekenen op nog meer enthousiaste 
tekenaars die zich vanaf nu al mo-
gen aanmelden (lacht).’

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

huisvuil, gft en pmd
maandag 6 februari
maandag 20 februari

papier & karton
vrijdag 24 februari 

kga
zaterdag 4 februari, tussen 9.00 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
donderdag 23 februari

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. 

Snoeihout zone zuid
Maandag 20 en 
dinsdag 21 februari

Snoeihout zone noord
Maandag 27 en 
dinsdag 28 februari

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 1 februari is er een speciale ophaling van tex-
tiel. Je stopt het textiel in een gesloten zak, zo behoudt het 
zijn waarde.
Wat kan? Kledij, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, 
dekens, 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 dienst omgeving. 

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

N

Z

W
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Ann: ‘Ik wilde na mijn studie kleding en een andere werkervaring een 
lingeriezaak openen in Hemiksem. Ik ben niet afkomstig uit Hemik-
sem maar woonde hier toen wel al. Uit ervaring wist ik hoe groot de 
nood is aan een goede service bij de keuze voor lingerie en aanpas-
singen achteraf. Een broek of een T-shirt heeft één bepaalde confec-
tiemaat, maar bij een beha moet je rekening houden met omtrekma-
ten, cupmaten, verschillende pasvormen, een goed zittende beugel… 
Lingerie is een echt vakmanschap. Daarom zeggen we hier met veel 
overtuiging dat onze paskamerservice niet online te koop is.’

Hebben jullie een specialiteit in huis?
Ann: ‘Ja, wij hebben er zelfs verschillende. Zo hebben we onze lijn 
‘Plus Que Parfait’, speciaal voor dames die in hun leven geconfron-
teerd zijn met borstkanker. Samen met een bandagiste gaan we met 
de klant op zoek naar een passende prothese en aangepaste lingerie 
en/of badkleding. Ook hebben we comfortlingerie voor oudere da-
mes. Naarmate je ouder wordt en je lichaam verandert, heb je ook 
nood aan aangepaste lingerie. We trekken zelfs rechtstreeks naar 
woonzorgcentra met onze collectie. Ook hebben we ons gespecia-
liseerd in sportlingerie. Om de borsten gezond te houden en tijdens 
het sporten niet te doen afzien, is zo’n sportbeha cruciaal. Daarnaast 
bieden we pyjama’s in allerlei verschillende lengtematen aan, ook 
voor heren.’

Staan er bijzondere activiteiten en acties op het programma voor 
dit jaar?
Ann: ‘In de komende maanden zullen we ons meer op sociale media 
profileren en onze webshop helemaal vernieuwen. Bovendien zullen 
we allerlei winacties introduceren. Houd verder zeker de Publibon, 
die bij elke Hemiksemnaar in de bus belandt, in het oog.’

Maurann Lingerie - Gemeenteplaats, nummer 50-1. 
www.maurann.be - tel.: 03 877 82 82

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 .

Kerkstraat

Verzameling WDB

Voor onze nieuwe middenstandersrubriek trekken we deze maand naar de Gemeenteplaats. Al 17 jaar baat Ann 
daar haar lingeriezaak uit. Met haar motto ‘onze paskamerservice is niet online te koop’ helpt deze Hemiksemse 
onderneemster haar klanten bij de keuze voor stijlvolle en comfortabele lingerie. Wij vroegen ons af hoe Ann met 
haar zaak is begonnen.

     ONDERNEMEN IN HEMIKSEM
MAURANN LINGERIE ‘Lingerie is een echt vakmanschap’


