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CONTACT

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

Contact: 
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be 

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
Contact: 
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be 

Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren: 
Maandag-donderdag: 08.00 u.- 12.00 u 
         en 12.30 u. - 16.25 u
Vrijdag: 08.00 u. - 11.55 u.

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
woensdag:  13.00 - 19.00 u. 
vrijdag:       13.00 - 17.00 u. 
zaterdag:    09.00 - 16.00 u. 
Op andere momenten kan je terecht in een nabij 
gelegen recyclagepark van regio zuid. 

Noodnummers
Dringende politiehulp     
101
Medische spoedgevallen en brandweer  
100 en 112
Lokale politie  
03 443 09 00  
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

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

Mobiel recyclagepark: 
woensdag 8 maart tussen 9 en 12 uur op de 
markt aan de Gemeenteplaats in Hemiksem. Je 
bent er welkom met een kleine hoeveelheid, on-
geveer een emmer vol. Toegelaten: harde kunst-
stoffen, hout, kaarsresten, keramiek & porselein, 
kga, kurk, metaal, piepschuim, vlak glas.

www.igean.be/mobiel-recyclagepark-in-je-buurt
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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: Justine Pauwels
locatie: Skatepark

BESTE INWONER,
Het is bijna zover. Op 1 maart start de heraanleg van de  
Gemeenteplaats en omgeving, met de rioleringswerken in 
het Kerkeneinde als eerste fase. Dankzij deze werken wordt 
het hart van onze gemeente opnieuw een bruisende ontmoe-
tingsplek. Op bladzijde 13 van dit nummer bundelen we alvast  
enkele veel gestelde vragen en antwoorden. Je vindt er ook een 
tijdslijn van de werken.

Ondanks de werken, kunnen we van 17 tot 26 maart gelukkig 
opnieuw de gekende halfvastenkermis organiseren. Vanaf dit 
jaar dopen we de kermis om tot ‘Heymissen Foor’. Met onder 
meer een prikkelarm uurtje en tal van kortingsacties van de 
foorkramers wordt het een feestelijke editie. Blader zeker al 
eens door naar bladzijde 6 waar je verschillende kortingsbon-
nen vindt.

Ook vanaf 1 maart fusioneren de huidige 7 BIN’s (buurtinfor-
matienetwerken) tot 1 overkoepelende BIN, namelijk BINHe-
miksem. Als huidig lid, hoef je niets te ondernemen, je lidmaat-
schap wordt automatisch overgezet. Verder in dit nummer vind 
je meer info.

Tot slot wil ik graag een woordje van dank richten aan Koen 
Scholiers. Koen geeft zijn mandaat als schepen van Jeugd, Sport, 
Middenstand, Lokale Economie, Toerisme, Verenigingsleven en 
Feestelijkheden op 1 maart door aan huidig gemeenteraadslid 
Kris Verbeeck. Vanuit het college bedanken we Koen voor zijn 
jarenlange, gepassioneerde inzet. We zijn er zeker van dat Kris 
Verbeeck, een gedreven lokale ondernemer, een uitstekende op-
volger voor hem zal zijn.

 Veel leesplezier!

    

    Uw burgemeester,
    Luc Bouckaert

IN DIT NUMMER

4 Toerisme Rupelstreek

5  BINHemiksem

6 Kunstfotograaf Bart

9 Heymissen Foor

10 IVEBICA

12 Yoga en evenementen 

13   Start werken

14  Terugblik in beeld

15  Natuurbuur

16  AlfaSpirits & wijn voor iedereen
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De bevraging peilt naar de tevredenheid, de participatie 
en het gedrag van burgers over heel uiteenlopende the-
ma’s. Misschien valt er ook wel een vragenlijst in jouw 
brievenbus. Indien je uitgenodigd wordt voor de burger-
bevraging, kan je uiteraard zelf kiezen of je al dan niet 
deelneemt. Jouw medewerking aan deze burgerbevra-
ging is bijgevolg vrijwillig, maar wel van groot belang. De 
waarde van de resultaten hangt immers af van het aan-
tal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg 
je met deze bevraging de kans om je mening te geven 

over de thema’s die in Hemiksem belangrijk zijn. Met de 
resultaten van de bevraging wil ABB elk lokaal bestuur 
in Vlaanderen ondersteunen om betere beleidsbeslissin-
gen te nemen. Om je te bedanken, maak je kans op een 
geschenkbon van 12 euro als je de vragenlijst volledig 
invult. Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. 
ABB maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau en 
werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG). 

www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be

PRIKBORD

GROOTSCHALIGE BURGERBEVRAGING

Open mee het toeristisch 
seizoen op 26 maart
Toerisme Rupelstreek nodigt je uit voor de pu-
blieksopening van het toeristisch seizoen op zondag 
26 maart, vanaf 14.30 uur in Provinciaal Recreatie-
domein De Schorre in Boom. Er zal een streekmarkt 
zijn met onder andere degustaties, streekgerechten, 
kinder- en randanimatie, workshops en infostands. 
Om 15.00 uur is er een optreden van de lokale mu-
ziekgroep Think Twice. Het evenement vindt plaats 
in de Vlindertent en is gratis toegankelijk voor ie-
dereen.

www.toerismerupelstreek.be 
www.facebook.com/toerismerupelstreek.

Zin in een lekkere en 
goedkope maaltijd?

Als senior kan je op weekdagen mee aan tafel schui-
ven in woonzorgcentrum Hoghe Cluyse (Bouwerij-
straat 50). De heerlijke maaltijden bestaan telkens 
uit soep, een hoofdmaaltijd en een dessert en kos-
ten slechts 7 euro per persoon.  De maaltijden zijn 
gevarieerd en worden dagelijks ter plaatse vers be-
reid. De keuken houdt rekening met bijzondere no-
den en dieetvoeding.

Wil je een gezellige middag beleven zonder te 
moeten koken of af te wassen? Schrijf je dan in 
via het  nummer 03 871 91 00 of kom gewoon 
eens lang in het                       woonzorgcentrum. 

Waaraan hecht jij belang in onze gemeente? Ben je tevreden over onze dienstverlening? Zijn er genoeg activiteiten? 
Vanaf 22 maart organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid opnieuw de groot-
schalige burgerbevraging ‘Gemeente-Stadsmonitor’. Deze bevraging is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente 
en stad op wetenschappelijke wijze wordt georganiseerd. 

Bezorg een Oekraïens kind een unieke vakantie 
De vzw Euro-Children uit Hoboken bezorgt sinds 1956  
jaarlijks vakanties aan kinderen uit probleemgebieden 
in Europa. Deze kinderen verblijven tijdens de zomer-
vakantie voor een drietal weken in gastgezinnen en 
bouwen vaak een mooie band met het gastgezin op. 

Naast enkele jongeren uit Kroatië & Slovakije, hoopt 
de vereniging dit jaar voor de eerste maal een groep-
je kinderen uit Oekraïne te ontvangen. Deze kinderen 
leven in een opvanghuis van de organisatie Orphans 
Care Center in Lviv, zijn wezen of komen uit een moei-
lijke gezinssituatie. Sinds de oorlog herbergt het wees-

huis ook kinderen van Oekraïners die strijden voor de 
vrijheid van hun land. Komende zomer zou Euro-Child-
ren deze kinderen graag de kans bieden om eventjes 
weg te zijn uit een land in oorlog en gewoon kind te 
zijn in een regio waar vrede heerst. 

Wil je deze zomer je gezin openstellen 
voor een Oekraïens kind of wens je 
meer informatie? 
Neem dan contact op, via
info@euro-children.be 
of surf naar www.euro-children.be.
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Fusie Buurtinformatienetwerken (BIN) Hemiksem 
Vanaf 1 maart fusioneren de huidige 7 BIN’s in onze gemeente tot 1 overkoepelende BIN die de naam ‘BINHemiksem’ krijgt. 
In de nieuwe constructie BINHemiksem zal Maarten Sterckx de rol van coördinator opnemen. De huidige co-coördinatoren 
blijven mede-aanspreekpunt voor hun zone. Als lid van een BIN hoef je niets te ondernemen, je lidmaatschap wordt auto-
matisch overgezet.  

Transparante informatie-uitwisseling
De fusie beoogt een betere samenwerking en 
transparante informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende BIN-zones in Hemiksem. Als een  
burger iets verdachts meldt, kan op die manier 
nog gerichter en sneller actie worden onder- 
nomen naar alle nodige zones. Volop inzet op  
preventie dus én een verhoogd veiligheidsgevoel 
voor de burger!

De voorbije jaren hebben de BIN’s in Hemiksem hun  
degelijkheid volop bewezen. Met de op-
richting in 2015 van koploper BIN Bloe-
menwijk in Hemiksem Noord volgden in de 
twee jaar daarop de zes andere BIN’s. Op  
zeer korte tijd kunnen gegevens naar heel wat  
buurtbewoners doorgestuurd worden en kunnen 
de politiediensten snel en accuraat optreden. 

In persoonlijke naam en ook in naam van de BIN- 
werking bedankt de burgemeester Paul Van Horen en 
Paul Verschuren voor hun jarenlange en solide inzet  
voor het BIN gebeuren in Hemiksem. Op maandag  
7 februari om 20 uur wordt het nieuwe protocol in  
de collegezaal van de Sint-Bernardusabdij onder-
tekend.

Ben je nog geen BIN-lid en wens je dat te 
worden? 

Stap dan probleemloos en vlot in via het inschrij-
vingsformulier op onze website www.hemiksem.be.

Je vindt er ook alle informatie terug over de nieuwe 
BIN-constructie: de zones en hun co-coördinatoren, 
nuttige contactgegevens en een gedetailleerde uit-
leg over de BIN-werking.

Hoe werkt een Bin concreet?

1 Je ziet een verdachte gedraging of 
       situatie in je buurt.

2 Je belt de politie (101) en meldt wat je ziet.

3 De politie gaat na wat er aan de hand is  
       zal indien nodig een waarschuwing en/
       of een preventie tip per telefoon naar de    
       BIN-leden sturen. 

4 De BIN-leden voeren de preventieve tip
       uit (bv. lichten aansteken) en de politie     
       spoort de dader op.

5 De politie kan feed-back geven aan de
       BIN-coördinator. 

BINHemiksem
Maarten Sterckx: Coördinator

Koen Eggers: Politiecommissaris

ZONES  CO-COÖRDINATOR
Bloemenwijk Kris Kestens
Varenvelden Pieter Delvou
Dorp  Franky Backeljauw
Oost  Franky Backeljauw
West  Marc Van Kerckhove
Zuid  Dirk Verlinden & Etienne Meeus
Middenstand Maya De Keuster

De lente is in het land. De temperaturen stijgen stilaan, de 
natuur ontwaakt en in de verte horen we al hoe de paas-
klokken een paasvakantie aankondigen vol plezierige en 
gevarieerde activiteiten.

De kleuter- en speelkriebels zullen onder meer op uit-
stap gaan naar het Tivolipark en we krijgen een theater-
gezelschap over de vloer. Ook zelf instrumenten maken 
en een duik nemen in DOK~3 staan op het programma. 

De beweegkriebels hebben ook weer een fijn aanbod 
voor zowel kleuters als kinderen van de lagere school. 
Kleuters worden een week lang superheld en krijgen een 
programma vol spelen, knutselactiviteiten én springen 

op het springkasteel in de gemeentelijke sporthal. De 
kinderen van de lagere school kunnen in Schelle terecht 
voor een omnisportkamp. 

De inschrijvingen starten op dinsdag 7 maart. 
Inschrijven voor het omnisportkamp in Schelle kan nu al 
via www.schelle.be.

Meer info vind je op www.hemiksem.be/vrije-tijd. 
Programmaboekjes worden eveneens verspreid 
via de Hemiksemse basisscholen. 
Met vragen kan je terecht bij de vrijetijdsdienst, 
via vrijetijd@hemiksem.be. 

VAKANTIEKRIEBELS 
Naar het Tivolipark en het theater in de paasvakantie
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In gesprek met Bart Kuykens, succesvol kunstfotograaf uit Hemiksem 

‘Als artiest dragen we een boodschap 
of emotie uit die we uniek vinden’

Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar zijn innemende foto’s gaan 
wel de hele wereld rond. Topfotograaf én Hemiksemnaar Bart Kuykens stelde de voorbije maan-
den tentoon in Miami, Parijs en Londen en presenteert binnenkort zijn werk in Lissabon, Zurich 
en Los Angeles. Tussendoor konden wij deze creatieve inwoner strikken voor een goed gesprek 

over het ambacht van de fotografiekunst. 

Hoe ben je ooit met fotografie be-
gonnen? 
Bart: ‘‘Ik heb altijd al een passie ge-
had voor beeld, met een voorliefde 
voor fotografie. Ik herinner me dat 
ik vaak rondliep met een wegwerp-
camera of een polaroidcamera. Op 
zolder heb ik dozen vol polaroids, 
dus fotografie heeft me altijd wel 
gepassioneerd.’ 

Heb je een speciale fotografie-op-
leiding gevolgd? 
Bart: ‘Nee. Ik geloof ook niet echt 
in het nut daarvan. Je kan de basis 
natuurlijk wel leren op school, maar 
de moderne camera’s kunnen echt 
alles. Het ambacht is daardoor een 
beetje weg en dat vind ik ook wel 

wat jammer. Het creatieve proces 
kan je uiteindelijk niet echt aanle-
ren, daar heb je aanleg voor of niet.’  

Waarop ligt je focus in portretfoto-
grafie? Waar let je zoal specifiek op? 
Bart: ‘Bij portretfotografie is het 
belangrijk dat mensen zich meteen 
op hun gemak voelen, zo haal je het 
meeste uit je fotografie. Je hebt na-
melijk maar enkele minuten tijd (als 
het al zoveel is) bij celebrities dus 
het moet meteen klikken. Dat werkt 
niet altijd even makkelijk. Ik probeer 
steeds de ziel te fotograferen, en dat 
is niet zo evident. Door de juiste vra-
gen te stellen of de juiste houding 
aan te nemen probeer je toch resul-
taatgericht te werken.

‘Bij portret- 
fotografie is het 
belangrijk dat 
mensen zich 

meteen op hun 
gemak voelen, 
zo haal je het 
meeste uit je 

fotografie.’ 

©
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Wat geeft je als fotograaf zoveel 
voldoening? 
Bart: ‘Ik werk het liefst aan eigen 
projecten, omdat ik dan de vrijheid 
heb om te fotograferen wanneer ik 
wil, hoe ik wil en waar ik wil. Het 
eindresultaat is meestal een coffee 
table book en dat is dan voor mij 
het eindresultaat van maanden in-
tensief werk. Daar doe ik het voor.’ 

Welke boeken staan er zoal op je 
conto? 
Bart: ‘Op dit moment heb ik een 
reeks van 7 boeken uitgebracht 
over klassieke Porsches, dat was 
een project waar ik bijna 8 jaar 
aan gewerkt heb. Voor alle duide-
lijkheid, ik ben geen autofotograaf. 
Mijn foto’s van Porsches gaan over 
de bijzondere relatie tussen ‘man 

and machine’. Ik wil er mensen mee 
doen wegdromen. Het zijn tijdloze 
beelden die ik nastreef. Met Por-
sche zelf heb ik ook al mogen sa-
menwerken. Zo heb ik in 2018 de 
wereldwijde campagne ‘911 HERO 
campaign’ voor de lancering van de 
Porsche 992 opgezet. Dat was best 
een unieke ervaring. In 2022 is er 
dan weer een portretboek van mij 
uitgekomen.’ 

Hoe kan je beoordelen of iemand  
een ‘bekwaam’ fotograaf is? 
Bart: ‘Als je blij bent met wat je 
fotografeert, als het je voldoening 
geeft, is het prima. Fotografie is een 
vorm van communicatie, waarbij je 
door middel van beeld (je foto), iets 
probeert te vertellen of iets pro-
beert vast te leggen, bijvoorbeeld 

een evenement. Dat doe je, wat mij 
betreft, in de eerste plaats voor je-
zelf. Of iemand bekwaam is of niet, 
valt moeilijk te meten. Zeker als we 
het over een kunstvorm hebben. Is 
Mick Jagger bijvoorbeeld een goe-
de zanger?’    

Vanaf wanneer is een foto voor jou 
een kunstwerk? 
Bart: ‘Dat is een interessante vraag. 
Kunstfotografie of ‘fine art photo-
graphy’ is een foto die gemaakt is 
in overeenstemming met de visie 
van de kunstenaar, de fotograaf 
dus. Als fotograaf dragen we een 
boodschap of een emotie uit die 
we uniek vinden. De beelden heb-
ben als dusdanig geen commerci-
eel doel. Voor mij wil dat zeggen 
dat ik werk met analoge fotografie, 

Jay Kay                 © Bart Kuykens

Jay Leno               © Bart Kuykens

Macy Gray             © Bart Kuykens

Dave Gahan            © Bart Kuykens
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mijn beelden laat ontwikkelen en 
daarna afdruk op fine-art-fotopapier.’ 

Wordt fotografiekunst nog voldoen-
de opgemerkt, nu iedereen zelf met 
de smartphone foto’s maakt? 
Bart: ‘Ik denk dat we ons daarover 
geen zorgen hoeven te maken, nooit 
eerder werden er volgens mij meer 
kunstboeken gedrukt. Door de aan-
wezigheid van het internet kunnen 
we boeken en werken bestellen van 
fotografen van over heel de wereld. 
Er is dus geen gebrek aan exposure. 
Er zijn ook heel veel goede galerijen 
waar je werken kan zien van beken-
de fotografen.’ 

Heb je een voorkeur voor een be-
paald type fototoestel? 
Bart: ‘Ja dat heb ik, maar dat is per-
soonlijke smaak. Laat je niet wijs-
maken dat een bepaalde camera 
je betere foto’s zal opleveren. Wel 
zullen bepaalde camera’s scherpere 
foto’s maken, of meer pixels bevat-
ten of een meer dynamisch bereik 
hebben... Maar uiteindelijk gaat het 
over wat je fotografeert én de ma-
nier waarop.’ 

Naar wie in de fotografiewereld kijk 
je zelf op? 
Bart: ‘Ik heb een aantal fotografen 
die me zeker inspireren, zoals Cor-
bijn, of Saul Leiter. Ik probeer stukjes 
van hen mee te nemen in mijn foto-
grafie om uiteindelijk toch mijn ei-

gen ’signature style’ te creëren. Elke 
fotograaf moet immers zijn eigen 
weg inslaan.’ 

Heb je al prijzen kunnen winnen 
met je foto’s? 
Bart: ‘Ik doe niet mee aan wedstrijd-
jes. Die worden meestal georgani-
seerd om de verkeerde redenen. Als 
iemand zich geroepen voelt om mijn 
werk in de bloemetjes te zetten, zal 
ik dat wel horen, maar ik ga er zelf 
niet achteraan. Fotografie is geen 
competitie voor mij.’ 

Toch slaag je erin om je foto’s inter-
nationaal tentoon te stellen. Hoe 
doe je dat? 
Bart: ‘Het antwoord is eigenlijk heel 
eenvoudig: kwaliteit komt altijd bo-
vendrijven. Het is een lange weg, 
met heel veel opofferingen, maar ik 
geloof erin dat je altijd beloond zal 
worden voor je inzet. Natuurlijk is de 
basis steeds kwaliteit leveren.’

Welke projecten staan er voor dit 
jaar op stapel? 
Bart: ‘Ik werk aan een nieuw ma-
gazine dat opnieuw Porsche gere-
lateerd zou zijn en 3x per jaar zou 
verschijnen. Verder lopen er enkele 
projecten, vrij werk, waarvan er en-
kele in de pipeline zitten nu. Die 
moeten nog door partners worden 
bevestigd. Voor dergelijke grote 
projecten kan je tegenwoordig niet 
meer alleen werken omdat die kos-
ten veel te hoog oplopen. Naast de 
boeken, heb ik natuurlijk ook tal van 
exhibities in 2023. Ik ben net terug 
van Miami, maar de komende maan-
den staan Los Angeles, San Francis-
co, Las Vegas, Palm Springs en New 
York nog op het programma voor de 
US. In Europa hebben we nog Zurich, 
Monaco, Lissabon en Athene die 
reeds bevestigd zijn.’

Kunnen mensen jou ook in Hemik-
sem aan het werk zien? 
Bart: ‘Hemiksem is waar ik woon 
en waar onze kinderen naar school 
gaan. Maar werken is voor mij 
meestal in Parijs, Londen, Los Ange-
les, Miami, New York, München, Lis-
sabon... De grote steden dus. Ik zou 
wel eens een exhibitie in Hemiksem 
kunnen doen. Digitaal kan je alvast 
kennis maken met mijn werk via de 
website bartkuykens.com. Daar vind 
je ook een overzicht van mijn boe-
ken en van tentoonstellingen waar 
je mijn werk kan zien.’

Mijn foto’s van
Porsches gaan

over de bijzondere
relatie tussen

‘man and 
machine’.

© Bart Kuykens© Alan Vertommen
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Van vrijdag 17 maart tot en met zondag 26 maart is het weer zover: op de Gemeen-
teplaats strijkt dan de kermis neer, vanaf dit jaar onder de naam ‘Heymissen Foor’. 
Voor jong en oud valt er opnieuw heel wat te beleven. De traditionele kindermolens, 
het schietkraam, het eendjeskraam… Ze zullen er allemaal zijn!

Nieuw: prikkelarm uurtje
Op woensdag 22 maart, van 17.00 tot 18.00 uur, willen we graag een prikkelarm 
uurtje op de kermis inrichten, zodat ook kinderen én ouders die op zich op een rus-
tige manier willen vermaken aan hun trekken komen. Minder spotlights en beats, 
maar evenveel fun gegarandeerd! Zou jij naar zo’n prikkelarm kermisuurtje komen? 
Laat het dan weten via melding@hemiksem.be. Bij genoeg interesse, kunnen we 
het prikkelarme uurtje effectief inplannen.

Verras je (klein)kind met een kermisbon
Eveneens nieuw dit jaar, is dat je op voorhand aan het onthaal in het Administratief 
Centrum kermisbonnen kunt kopen ter waarde van 4 euro. Het is de ideale manier 
om je (klein)kind origineel te verrassen! Bovendien is er dit jaar een grote kor-
tingsactie. Met onderstaande bonnen kan je op Heymissen Foor extra veel plezier 
beleven. Kortom, het wordt een kermisweek om niet snel te vergeten!

OPENINGSUREN 
• Vrijdag 17 maart
   van 15.30 tot 23 uur. 
• Zaterdag 18 maart
   van 14 tot 23 uur.
• Zondag 19 maart 
   van 14 tot 22 uur. 
• Woensdag 22 maart
   van 10 tot 22 uur. 
• Vrijdag 24 maart
   van 15.30 tot 23 uur. 
• Zaterdag 25 maart
   van 14 tot 23 uur.
• Zondag 26 maart
   van 14 tot 22 uur.

Logghe Vanessa

Kindermolen
Bij aankoop €5 
1 KAARTJE GRATIS

Bij aankoop €10 
2 KAARTJES GRATIS

Logghe Vanessa

Schietkraam
5 KOGELS GRATIS 
bij aankoop €6

Claes Paul

Ballenspel
2 BALLEN EXTRA 
bij elke aankoop

Vermeylen-De Laet

Trampoline
€1 KORTING 
bij een springbeurt

Stephanie de Roover

Suikerspin
€1 KORTING 
op suikerspin of 
popcorn

Vermaesen Manolito

Autoscooter
Bij aankoop €10 
1 JETON GRATIS

Vermaesen Manolito

Visspel
4 EXTRA EENDJES 
bij aankoop €6

Sterckx Stefan

Kindermolen
Bij aankoop 4 kaartjes 
2 EXTRA GRATIS

Van Passel Charlie

Lunapark
15 EXTRA PENNINGEN 
bij aankoop €5

Raymaeckers Bart

Frituur
3 GRATIS SMOUTEBOLLEN 
bij elke aankoop

Verwijmeren Sylvia

Eendjeskraam
4 EXTRA EENDJES 
bij aankoop €6

2023

2023

2023

2023 2023

2023 2023

2023 2023

2023 2023
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

In België is sherry misschien nog niet zo gekend, maar 
daar komt binnenkort ongetwijfeld verandering in.
De manier om Sherry te maken is alvast uniek in de 
wereld. Het is eigenlijk een universum vol biologische 
magie. Maar wanneer drink je het… als aperitief of ook 
tijdens andere gelegenheden? Michel Terlinck neemt 
je mee op een trip langs Jerez de la Frontera en Sanlú-
car de Barrameda.

SHERRY PROEVEN
WORKSHOP (18+)

KLEINKUNSTKOLLEKTIEF
CONCERT

ONLINE WINKELEN 
RUPELBIBCURSUS 

Met de cursus ‘Kopen bij een webshop’ vind 
je tips die als hulpmiddel gebruikt kunnen 
worden bij de aanschaf van een product. 
Deze tips zijn erop gericht om je als koper zo 
goed mogelijk te informeren. De cursus wordt 
gegeven op een ingebeelde webwinkel waar 
geen persoonlijke gegevens worden bewaard.  
De cursus wordt gegeven door de vrijwilligers 
van ons Rupelbibteam.

DINSDAG 28 MAART 2023
9.30 TOT 12 UUR
INTERGEM. BIB, VESTIGING NIEL, 
EMILE VANDERVELDELAAN 30
€3

FEEST IN DE BIB MET ARMAND 
MAGIC
GOOCHELSHOW

Tijdens de Jeugdboekenmaand 2023 nodigt de bib kin-
deren en jongeren uit voor een goochelshow van Ar-
mand Magic. Deze goochelaar en illusionist is niet van 
de minste. Hij slaagt erin bestaande trucs tot moderne 
acts om te toveren. Hij assisteerde David Copperfield en 
gaf voorstellingen voor Sir Elton John, Ivana Trump en 
op Tomorrowland. Na afloop wordt de jeugd uitgeno-
digd voor een pannenkoek.

WOENSDAG 15 MAART 2023
14.30 TOT 16 UUR
INTERGEM. BIB, VESTIGING HEMIKSEM, HEUVELSTRAAT 
111-117
€2

Het Kleinkunstkollektief brengt als trio met piano, 
gitaar, contrabas en zang de mooiste parels uit 50 
jaar kleinkunst in een akoestische versie en met 
verfijnde passie.
Het is een heerlijke afwisseling van luisterliedjes 
en aanstekelijke meezingers die altijd wel ergens 
bekend in het oor klinken. Van Willem Vermandere 
en Guido Belcanto tot Boudewijn De Groot en Kris 
De Bruyne. Kippenvel én ambiance!

ZATERDAG 11 MAART
20 UUR
SINT-BERNARDUSABDIJ, HEMIKSEM
€ 10 / € 8 (-26 J / ACADEMIE HSN)

BLOESEMCONCERT
CONCERT

De bomen staan in bloei, pracht en praal in de lente-
zon. Ook onze leerlingen blinken van trots om jullie 
een nieuw concert vol kleuren te brengen.

DINSDAG 28 MAART 2023
18.30 UUR
CC ’T AAMBEELD AARTSELAAR
€3,5 (+12J) / GRATIS (-12J)

WOENSDAG 1 MAART 2023
19.30 TOT 22 UUR
GEMEENTEHUIS SCHELLE, FABIOLALAAN 55
€25 / €20 (INWONERS HEMIKSEM-SCHELLE-NIEL)
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BELEEF NOG MEER IN MAART …
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.

VERHALENPARADE: VOORLEZEN 
VOOR KLEUTERS
Intergem. bib, vestiging Hemiksem 
Woensdag 1 en 29 maart

VRIJDAGCLUB: COMPUTEREN 
VOOR OUDEREN
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Elke vrijdagmorgen

FABDIJ
Intergem. bib, vestiging Hemiksem 
Vrijdag 3, 17 en 31 maart

PHISHING: RUPELBIB WORK-
SHOP
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Dinsdag 7 maart

NETTASJE HAKEN
Intergem. bib, vestiging Niel
Dinsdag 7 maart en 25 april

WORKSHOP: ONTWERP JE EIGEN 
T-SHIRT
fabdij, intergem. bib, vestiging 
Hemiksem 
Woensdag 8 maart

BOTH SIDES NOW: A JONI MIT-
CHELL TRIBUTE
Depot Deluxe Hemiksem
Woensdag 15 maart

ITSME & DOCCLE: RUPELBIB 
WORKSHOP
Intergem. bib, vestiging Hemiksem 
Dinsdag 21 maart

ERFGOEDLEZING SCHELLE, OP-
NIEUW BEKEKEN
Gemeentehuis Schelle
Woensdag 22 maart

DUURZAME MODE START IN JE 
KLEERKAST
Gemeentehuis Schelle
Donderdag 23 maart

LENTECONCERT
GO! basisschool De Parel Niel
Vrijdag 24 maart

CODERDOJO: PROGRAMMEREN 
VOOR DE JEUGD
Intergem. bib, vestiging Hemiksem 
Zaterdag 25 maart

LEESKRING
Intergem. bib, vestiging Hemiksem
Dinsdag 28 maart

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

BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
TOT OVER MIJN OREN IN 
HET PLASTIC
Daniël Poolen (auteur), Merel 
Corduwener (illustrator)
Wat is plastic, hoe wordt 
het gemaakt, waarom is 
het zo handig, de top 10 
van plasticafval op het 
strand, plastic in verf, schoe-
nen, eten… en wat jij kan doen.
Vanaf ca. 10 jaar.

VERTROOSTINGEN: GEWO-
NE WOORDEN VAN DIRK 
DE WACHTER
Dirk De Wachter (auteur)
Als dokter ben je opgeleid 
om mensen in moeilijke 
situaties bij te staan en 
een helpende hand te 
bieden. Maar wat doe je 
als je zelf getroffen wordt 
door het noodlot? 

MERLINA EN DE PARAFIX: 
achter de schermen van een 
legendarische jeugdserie 
Peter Van Camp (auteur)
Een boek over de jeugdse-
rie Merlina die vanaf 1989 
5 jaar liep. Een stuk tv-ge-
schiedenis vol nostalgie, 
en met zeldzame foto’s.

HOUSE OF THE DRAGON. [Seizoen 1]
Rhys Ifans (acteur), Matt Smith
 (acteur), Fabien Frankel (acteur) 
Een serie die tweehonderd 
jaar voor de ‘Game of Thrones’ 
plaatsvindt, bij het  begin van 
de val van het Huis Targary-
en: de aanloop naar de bur-
geroorlog.  

PRINSES IN PROBLEMEN
Tanja Voosen (auteur), Pieter Streutker 
(vertaler), Clara Vath (illustrator)
De vader van Kirsten werkt 
bij de Magische Alliantie voor 
Grote Internationale Ellende-
bestrijding. Kirsten haat het 
als de magische prinses Romy 
bij hen intrekt en op school 
voor haar nicht moet door-
gaan. Vanaf ca. 10 jaar.
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VERENIGING IN DE KIJKER 
DYNAMIC YOGA STUDIO
Je lichaam ontspannen, innerlijke stress verminderen, 
een boost geven aan je zelfvertrouwen… Het zijn alle-
maal voordelen van ‘yoga’, wat in het Sanskriet letterlijk 
‘verbinden’ betekent. Ook in onze gemeente kan je dank-
zij de vereniging Dynamic Yoga Studio verschillende yo-
gatechnieken- en oefeningen ontdekken. Oprichtster Jai-
my Wernaerts geeft ons alvast een inkijkje. 

‘Ik gaf al een tijdje yogalessen, maar enkel in fitness-
centra. Om een breder publiek kennis te laten maken 
met yoga, besliste ik om te starten met yogalessen bij 
me thuis en nu ook in Depot Deluxe. Ook mensen die 
te kampen hebben met blessures, wil ik de mogelijk-
heid geven om met yoga bezig te zijn. Inschrijven kan 
per les. Zo nemen sommige mensen sporadisch deel aan 
de lessen, anderen komen wekelijks. Mijn yogasessies 
vinden plaats op maandag- en woensdagavond in de  

polyvalente zaal van Depot Deluxe en staan open voor 
iedereen. Zo namen er ook al kinderen deel aan de lessen. 
Concreet geef ik sessies op 2 verschillende niveaus, als-
ook coretraining. Ik kijk alvast uit naar een mooie zomer, 
zodat ik ook weer enkele yogalessen buiten kan geven.’

www.facebook.com/dynamicyogastudiohemiksem 

EVENEMENTEN VERENIGINGEN
Zondag 5 maart 
Ontbijt met bubbels
KWB organiseert een heerlijk ontbijt met bubbels in de 
lokalen aan de Lindelei 201. Je kan komen ontbijten tus-
sen 9 en 11 uur en tussen 11.30 en 13.30 uur. (18 euro 
voor leden en 22 euro voor niet-leden.) 

Zondag 5 maart
Bezoek het Heemmuseum
Op de eerste zondag van maart opent de Heemkundige 
Kring Heymissen de deuren van het Heemmuseum, van 
14 tot 18 uur. Iedereen is van harte welkom in de lokalen 
van de Heemkring, Sint-Bernardusabdij

Zondag 5 maart
Carwash tiptiens Chiro Klaasje
De tiptiens van Chiro Klaasje organiseren hun jaarlijk-
se carwash. Je auto, fiets, brommer, zelfs je step neem je 
terug spic en span mee naar huis na een grondige was-
beurt! Welkom op de Gemeenteplaats van 10 tot 17 uur. 

Zaterdag 11 maart
Turnshow SJB
De jaarlijkse turnshow van Turnkring SJB in de gemeen-
telijke sporthal is opnieuw in aantocht. Met als thema 
‘SJB-TV’ wordt het een gezellig gebeuren. De kaartenver-
koop voor de middag- en de avondshow vindt volledig 
online plaats, via www.turnkringsjb.be. 
Meer info: www.facebook.com/SJB.Hemiksem. 

Zondag 12 maart
Brunch Broederlijk Delen
De werkgroep Broederlijk Delen nodigt je graag uit voor 
haar solidariteitsbrunch in zaal ‘Het Welzijn’, Gemeente-
plaats, van 11 tot 13 uur. De prijs bedraagt 25 euro voor 
volwassenen en 15 euro voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Inschrijven kan tot 5 maart via simone.deleersnijder@
telenet.be. Betaling bij inschrijving, op rekeningnummer 
BE24 9730 2616 1338 met de mededeling brunch BD en 
het aantal volwassenen/kinderen.

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

www.hemiksem.be/kalender

Woensdag 15 maart 
Lezing invloed Sint-Bernardusabdij in de 
West-Brabantse parochies, Joep Hoeks
Welkom op de lezing van Joep Hoeks die aan de hand van 
vele kaarten en foto’s een beeld geeft van de invloed van 
onze abdij in de vier Nederlandse parochies. Welkom om 
19 uur in de lokalen van de Heemkring, Sint-Bernardus-
abdij 4. De inkom is gratis.

Vrijdag 24 maart tot zondag 2 april
Toneelvoorstelling ‘Help, de freule is er weer!’
Toneelvereniging Poerlepotje brengt opnieuw een blij-
spel op vrijdag 24 & 31 maart en zaterdag 25 maart & 1 
april om 20 uur en op zondag 26 maart & 2 april om 14 
uur. Adres: lokaal Voshem, Jan Sanderslaan 162. Kaarten 
kosten 12 euro en bestel je via mail l.das@skynet.be of  
op het nummer 0473 79 47 50.

Zaterdag 25 maart 
Feestconcert Verenigde Vrienden
De Verenigde Vrienden zijn dit jaar 150 jaar oud. En dat 
vieren ze met een feestconcert in Depot Deluxe, van 20 
tot 23 uur. Ter ere van dit feest hebben ze een muzikaal 
werk laten schrijven dat een ode aan de abdij en Hemik-
sem is. Tickets via harmoniehemiksem.be.

750 jaar Rupelstreek in 100 kaarten
In maart 2022 publiceerden de Vrienden van museum 
Rupelklei het boek ‘750 jaar Rupelstreek in 100 kaarten’, 
geschreven door Edward Broeckx. Het boek belicht de ge-
schiedenis van de Rupelstreek in verschillende facetten 
en bevat ook een unieke kaart uit 1468 waarop wellicht 
voor de eerste maal een tekening voorkomt van zowel de 
steenoven aan Callebeek als onze Sint-Bernardusabdij. 
Meer info en bestellen: edward.broeckx@telenet.be. 
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FASE PLAATS – OMGEVING WERKEN    START   VERMOEDELIJKE DUUR
1B Kerkeneinde     1 maart 2023  19 weken
1A Werken op privaat domein Kerkeneinde  Eind maart  14 weken
3 Assestraat      15 maart 2023  15 weken
 (tussen Jan Sanderslaan en Parklaan, 
 incl. kruispunt Jan Sanderslaan) 
4 Assestraat (tussen Parklaan en Beukenlaan,  27 april 2023  17 weken 
 inclusief kruispunt Parklaan)       (inclusief bouwverlof)

5 Assestraat (tussen Beukenlaan en   12 mei 2023  22 weken 
 Gemeenteplaats, excl. kruispunt Gemeenteplaats)    (inclusief bouwverlof)

6A Kruispunt Gemeenteplaats - Assestraat - Lindelei 6 juli 2023  14 weken 
          (inclusief bouwverlof)

6B Gemeenteplaats     16 oktober 2023 23 weken 
          (inclusief kerstvakantie)

7 UNO-laan     19 oktober 2023 17 weken 
          (inclusief kerstvakantie)

Op  1 maart start de heraanleg van de Gemeenteplaats, met de rioleringswerken als eerste grote fase. Concreet legt 
aannemer TM DCA Infra – Besix Infra een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan in het Kerkeneinde, in de 
Assestraat, op de Gemeenteplaats en in een deel van de UNO-laan. 

In de toekomst zal afvalwater en regenwater in deze straten apart 
afgevoerd worden. Er wordt ook sterk ingezet op infiltratie van re-
genwater via wadi’s in de bermen, via een bekken in het park aan 
de Gemeenteplaats of via een bekken aan de Winterloop ter hoogte 
van Kerkeneinde. Na de rioleringswerken wordt de wegenis volle-
dig vernieuwd. Waar mogelijk worden voetpaden en parkeerstroken 
aangelegd in waterdoorlatende materialen. Tot slot wordt een deel 
van de bestaande bomen vervangen en komt er extra groene ont-
spanningsruimte.

Hoelang duren de werken?
De werken zouden ongeveer 18 maanden duren. In ideale omstan-
digheden is het einde van de werken dan ook gepland voor de zomer 
of het najaar van 2024. De aannemer werkt in verschillende fases, 
zodat de totale duur van de werken maximaal beperkt wordt.

HERAANLEG GEMEENTEPLAATS UIT DE STARTBLOKKEN 

Zullen de werken voor hinder zorgen?
Grote werken gaan helaas gepaard met hinder. Graafma-
chines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over 
zand rijden veroorzaken stof en bij aanhoudende regen 
kan er modder in de straat ontstaan. Samen met de aan-
nemer spant het lokaal bestuur zich in om via minderhin-
dermaatregelen de hinder zo veel mogelijk te beperken. 
Plaatselijke handelaars en ondernemers maken moge-
lijks aanspraak op een hinderpremie. Meer info daarover 
vind je op www.vlaio.be/hinderpremie. De buurtbewo-
ners werden per brief ook ingelicht over de hinder.

Blijft de markt doorgaan?
De wekelijkse markt op woensdag blijft plaatsvinden. Tot 
midden oktober gaat de markt gewoon op de Gemeen-
teplaats door, met een gewijzigde opstelling vanaf april. 
(Voor de werken moet dan doorgaand verkeer op de Ge-
meenteplaats mogelijk zijn.) Een tijdelijke nieuwe loca-
tie van de markt vanaf midden oktober bepalen we in 
samenspraak met de marktkramers. 

Blijven de handelaars, de kerk… bereikbaar?
Ja, de handelaars, de kerk enz. blijven bereikbaar. Signali-
satieborden geven eventuele omleidingen duidelijk aan.

Wijzigen de plaatselijke busroutes?
Afhankelijk van de geldende omleidingen, zal De Lijn 
zijn plaatselijke bustrajecten mogelijks aanpassen door 
tijdelijke alternatieve stopplaatsen te voorzien. De open-
bare vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan 
de betrokken haltes. Meer informatie vind je ook in de 
routeplanner op www.delijn.be.

Waar vind ik meer info?
Op www.hemiksem.be/nieuws plaatsen we in het item 
‘Heraanleg Gemeenteplaats, Assestraat, Kerkeneinde en 
begin UNO-laan’ regelmatig updates over de werken. Er 
is ook een uitgebreid overzicht van veel gestelde vra-
gen en antwoorden. Ook vind je steeds de meest actuele 
info op aquafin.be > Particulieren > Waar werken we? > 
HEM3021.
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1. ‘Night of the champs’
Depot Deluxe werd voor een dagje om-
getoverd tot een heuse kickboxring. 
Jonge boksers lieten er het beste van 
zichzelf zien.

2. Rommelmarkt
Tijdens de rommelmarkt in Depot De-
luxe konden mensen rare snuisterijen 
en leuke hebbedingen op de kop tikken. 
Vond jij er ook een verborgen schat?

3. Nieuwjaarsdrink personeel 
    lokaal bestuur Hemiksem
Donderdag 19 januari vierde we met 
alle personeelsleden van het lokaal 
bestuur het nieuwe jaar. De feestelijke 
openlucht receptie vond plaats aan het 
Gemeentemagazijn. Zelf ook zin ge-
kregen om voor het lokaal bestuur te 
werken? Neem dan een kijkje op onze 
website waar je alle vacatures kan te-
rugvinden.

4. Nieuwjaarsdrink Bosschaertlei
De buurtbewoners van De Bosschaert- 
lei klonken op het nieuwe jaar. Het 
werd een gezellig samenzijn met ge-
kende en nieuwe gezichten.

TERUGBLIK    

1

3

2

4



Duurzame Helden
Zet de lente in als een 
echte Natuurbuur

Een Natuurbuur is een buurtbe-
woner die beseft dat die zelf het 
verschil kan maken in de strijd 
tegen klimaatverandering. Wij 
geven alvast 3 tips uit de Hemik-
semse Natuurbuur-catalogus 
om de lente klimaatvriendelijk 

in te zetten. Meer info, met stappenplannen en 
boodschappenlijstjes vind je in de catalogus zelf, 
via www.hemiksem.be/leefomgeving/natuur-
buur. Samen maken we van Hemiksem één grote 
Natuurbuur-gemeente!

Vierkante-meter-tuin op poten & op de 
grond
Je eigen verse groentjes kweken kan ook zonder 
tuin. Geen probleem! Heb je een terras of bal-
kon, dan is een vierkante-meter-tuin op poten 
dé oplossing voor jou. Hierbij tuinier je heel in-
tensief op een kleine oppervlakte. En ja, lokaal 
tuinieren, dat is minder voedseltransport, dus 
minder broeikasgassen en geen verpakking. Het 
milieu is je dubbel dankbaar.

Regenwatervijver
Een regenwatervijver vangt regenwater lokaal 
op en laat het langzaam infiltreren naar de bo-
dem, waardoor het risico op overstromingen in 
je straat verkleint! Bovendien zijn er maar wei-
nig groenvormen die zoveel soorten leven per 
m² bevatten als vijvers. Libellen leggen er eitjes 
in, vogels komen er drinken en egels zoeken er 
slakjes. De regenwatervijver is dus echt een gro-
te meerwaarde voor je tuin.

Microbos
Voor een micromodel van 
een heus bos heb je amper 
6 m² nodig. Begin al maar te 
dromen... De voordelen zijn 
macro: meer biodiversiteit, 
minder hittestress en een 
verbeterde lucht- en grond-
kwaliteit.

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

huisvuil, gft en pmd
maandag 6 maart
maandag 20 maart

papier & karton
vrijdag 24 maart

kga
vrijdag 10 maart, tussen 13.00 en 16.30 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 30 maart

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 west
Maandag 6 en 
dinsdag 7 maart

Opgelet! 
Het snoeiafval moet 
steeds op maandagoch-
tend vóór 8.00 uur bui-
ten liggen in de zone 
(noord, zuid of west) 
waar die week de opha-
ling van het snoeiafval 
plaatsvindt.

Mobiel recyclagepark 
woensdag 8 maart tussen 9 en 12 uur op de markt aan de 
Gemeenteplaats in Hemiksem. 

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
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Hoe ben je begonnen met ‘AlfaSpirits 
& wijn voor iedereen’?
Nicky: Alles is gegroeid uit een ja-
renlange liefde voor cognac. Helaas 
wordt deze drank niet voldoende 
gedronken. Daarom focussen we ons 
ook op onze tweede liefde, namelijk 
wijn. Verder hebben we een breed 
gamma aan andere spirits van minder 
gekende producenten.
Jullie hebben geen winkel met ope-
ningsuren. Hoe werken jullie dan?
Nicky: We werken op twee manieren. 
Enerzijds is er de webshop waar-
op iedereen terecht kan. Anderzijds 
zijn we altijd open na afspraak. Eén 
weekend per maand organiseren we 
een wijnproefweekend in onze eigen 
proefruimte. Dan staan er 9 flessen 
open en kan iedereen vrijblijvend ko-
men proeven. We geven ook de nodi-
ge achtergrond over de wijnen.
Waaruit bestaat je assortiment zoal?
Nicky: ‘We hebben het grootste aan-
bod aan cognac en pineau van België, 
aangevuld met andere kwalitatieve 
spirits. Daarnaast is er een heel ruim 
wijnaanbod. We vinden het belangrijk 
om iets te kunnen aanbieden in alle 
prijsklassen. Maar wat we presente-
ren, moet wel goed gemaakt zijn. We 

hechten veel belang aan een professi-
onele selectie.’
Kunnen mensen die geen alcohol 
drinken ook bij jou terecht?
Nicky: ‘Absoluut. Het is al een paar 
keer voorgevallen dat op onze proe-
verij mensen aanwezig zijn die geen 
alcohol drinken. Ook hen verwennen 
we. We hebben bijvoorbeeld een bio-
logische tonic in zes smaken, alsook 
vruchtensappen.’
Wat appreciëren klanten vooral?
Nicky: ‘Wat we vaak horen en wat ons 
blij maakt is dat onze passie en per-
soonlijke toets wel erg geapprecieerd 
worden. We proberen wat minder voor 
de hand liggende producten te pre-
senteren en volgen niet alle gangbare 
(en soms stijve) regeltjes. Dat maakt 
het snel gezellig.’
Hebben jullie nog bijzondere activi-
teiten in petto?
Nicky: ‘We organiseren maandelijks 
onze wijnproeverij. Daarnaast gaan 
we op regelmatige basis een diner 
organiseren met onze wijnen als 
rode draad, mogelijk in aanwezig-
heid van een wijnmaker. Wie daar-
over op de hoogte wil blijven kan 
zich inschrijven op onze nieuwsbrief 
of ons volgen via sociale media.’

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 .

Parklaan

Verzameling WDB

Deze maand zetten we Nicky Verlinden, uitbater van ‘AlfaSpirits & wijn voor iedereen’, in de kijker. Uit zijn jaren-
lange liefde voor cognac groeiden een online en fysieke drankenwinkel mét proefruimte. We zochten Nicky op 
voor een goed gesprek over zijn smaakvolle passie. 
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