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Autoluwe zondag

Zomer in Hemiksem

INHOUD
Voor je ligt de allereerste versie van het volledig ver-
nieuwde informatieblad van onze gemeente: ‘Hallo 
Hemiksem’. Vanaf nu valt dit kersverse infoblad om de 
twee maanden in jouw brievenbus: 16 pagina’s dik en 
gedrukt in kleur. 

Na de introductie van de sociale media Facebook en Twitter 
en de vernieuwing van de gemeentelijke website steken we 
nu het informatieblad in een nieuw kleedje. 

In dit eerste vernieuwde infoblad blikken we alvast voor-
uit op de drukke maanden september en oktober. Net zoals 
vorig jaar organiseren de gemeente en de milieuraad een 
autoluwe zondag op de Gemeenteplaats. Ook de brand-
weerpost Hemiksem is druk bezig met de voorbereidingen 
van hun jaarlijkse opendeurdag. 

Hemiksem is en blijft een boeiende gemeente. We kijken 
dus ook even terug op wat er afgelopen zomer zoal te bele-
ven viel in Hemiksem. 
De zomervakantie loopt ten einde. Hopelijk heb je kunnen 
genieten van mooie en aangename vakantiedagen. Het 
nieuwe schooljaar staat voor de deur. Toezicht aan en rond 
de schoolpoort is noodzakelijk. We vragen aan iedereen om 
de verkeersregels te respecteren en samen te zorgen voor 
een veilige schoolomgeving. 

Veel leesplezier!

Colofon

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur Hemiksem. Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be

V.U.: Gemeentebestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar: www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Prikbord

Test elektronische sirenes
FOD Binnenlandse Zaken meldt dat op donder-
dag 1 oktober tussen 11.45 u. en 13.15 u. de 
elektronische sirenes in onze gemeente opnieuw 
getest zullen worden. 

Op het ogenblik van de test geeft de sirene een 
alarmsignaal. De huiltoon wordt na een korte pe-
riode herhaald, gevolgd door de gesproken bood-
schap ‘proefsignaal’. De test vindt telkens om de 
drie maanden plaats. 

Op de website www.crisiscentrum.be kan je on-
der ‘alarmering’ meer informatie terugvinden. Bij 
noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden 
om de bevolking te waarschuwen. Wil je ook via 
andere kanalen verwittigd  worden bij noodsitu-
aties, schrijf je dan in op de website be-alert.be. 

GAS-boetes ‘stilstaan en parkeren’ 
In samenspraak met de verschillende Rupelge-
meenten en de Politiezone Rupel zullen de ge-
meentelijke gemeenschapsdiensten in Hemik-
sem de komende tijd verscherpt toezicht houden 
op vlak van het stilstaan en parkeren. Zoals het 
spreekwoord zegt: een verwittigd man/vrouw is 
er twee waard!

Kabelwerken spoorlijn

Spoorwegbeheerder Infrabel voert de komende 
maanden werken uit op spoorlijn 52 (Antwer-
pen-Boom). Dit over het hele traject. 

Infrabel wijst er op dat er volgens de vooropge-
stelde planning nog tot eind oktober nachtwer-
ken uitgevoerd zullen worden. Infrabel doet al 
het nodige om de werken en hinder tot een mini-
mum te beperken. Omwille van de veiligheid kan 
er overdag echter niet gewerkt worden. 

Buurtbewoners met vragen of opmerkingen kun-
nen contact opnemen via het nummer 0800 55 
000 of via e-mail: info.projecten@infrabel.be.

Scholenloop: Memorial Marc 
Coppens 2015 
Zaterdag 26 september vindt de 26ste Memori-
al Marc Coppens plaats aan het sportcentrum in 
Hemiksem. 

Voor de 26ste keer al kunnen de sportievelingen 
zich komen uitleven op dit loopevenement. 

Loopwedstrijd. kleuter- en basisonderwijs 

Voor wie: Voor leerlingen vanaf de tweede kleu-
terklas tot het zesde leerjaar
Start: Vanaf 14.00 u. aan het voetbalveld in de 
Nieuwe Dreef
Inschrijven: Inschrijven ter plaatse vanaf 13.00 u 
tot 14.00u
Deelnameprijs: € 1

Recreatiejogging voor jong en oud

Start: 16.00 u. aan het voetbalveld in de Nieuwe 
Dreef
Afstand: Keuze uit 2, 4 en 6 km
Inschrijven: Inschrijven ter plaatse vanaf 13.00 u. 
tot 30 minuten voor de start
Deelnameprijs: € 2

Geen persoonsgegevens meer
Omwille van de privacy zullen er voortaan in 
het gemeentelijk informatieblad -zoals door de 
overheid bepaald- geen persoonsgegevens met 
betrekking tot geboortes, overlijdens, huwelijken 
of jubilea meer worden gepubliceerd. 
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Prikbord

Verkoop gevonden fietsen

Op dinsdag 15 september zal de gemeente een 
aantal gevonden fietsen die nooit door de eige-
naars werden opgehaald te koop aanbieden. De 
fietsen worden achter Depot Deluxe uitgestald. 
Tussen 19 en 20 uur kunnen bewoners en opko-
pers de fietsen bekijken. Om 20 uur start dan de 
veiling. De hoogste bieder neemt de fiets na cash 
betaling meteen mee naar huis. Er is geen mini-
maal startbod dus wie nog op zoek is naar een 
fiets kan hier mogelijk een zaakje doen.

Doe Mee’ & ‘Openspel-namiddag’
Wie graag eens wil proeven van de verschillende jeugdbewegingen die onze gemeente rijk is kan dat op volgende 
momenten: 

Zondag 6 september organiseren de Scouts en Gidsen ‘Doe Mee’. Om 13 uur wordt er verzameld aan de Sint-Bernar-
dusabdij voor een fietstochtje. Van 14 tot 17 uur kan je je op het terrein voor de abdij komen uitleven zoals echte 
Scouts en Gidsen. Alles gaat dit jaar door onder het thema ‘circus’. 

Zondag 13 september is het dan weer de beurt aan de Chiro. Chiro Klaasje en Chiro Jochihe slaan de handen in 
elkaar om je te laten proeven van het Chiroleven. Iedereen mag komen meespelen op de ‘Openspel-namiddag’. Van 
14 tot 17 uur is de Gemeenteplaats de ‘place to be’. Iedereen welkom!

Comedynight: Thomas Smith
Op 7 november krijgen we naar jaarlijk-
se gewoonte bezoek van een stand-up-
comedian. Dit jaar komen Thomas Smith 
en Jan Linsen op bezoek in Depot Deluxe.   

Wie er al eens bij was, weet dat dit een gezellige 
avond zal worden waarvoor je best op tijd je tic-
kets in huis haalt. 

Tickets: €5 – De winst van de avond wordt zoals 
ieder jaar geschonken aan een goed doel! 

Verkooppunten: Vrijetijdsdienst Hemiksem, Bi-
bliotheek, Q8 Hemiksem 

Proficiat Alice!

Maria Van de Voorde, roepnaam ‘Alice’, werd op 
maandag 25 mei 2015 100 jaar! Alice woont 
sinds 23 december 2014 in het rustoord Hoghe 
Cluyse en is daar nog steeds erg actief. Ze doet 
er immers mee aan zo goed als alle animatie- 
activiteiten.  

Op 26 mei werd haar 100e verjaardag uitgebreid 
gevierd. Hannelore Wildiers, ergotherapeute 
in het woonzorgcentrum, was erbij. “Om 14 uur 
konden alle bewoners van de tweede verdieping 
van WZC Hoghe Cluyse klinken op haar gezond-
heid. Na de speeches van de burgemeester en 
OCMW-voorzitter lieten we samen met de bewo-
ners en familieleden van Alice ballonnen vliegen. 
Zo hoopten we op extra respons.” Ondertussen 
ontving Alice al 3 wenskaarten van mensen die 
een ballon vonden. “Twee uit Wallonië en ééntje 
van enkele Leuvense studenten” aldus Hannelore.

Maria ‘Alice’ Van de Voorde:
- Geboren op 25 mei 1915 in Hemiksem
- Moeder van 3 kinderen
- Was dienstmeisje tot aan de geboorte van haar 
3 kinderen. 
- Speelde toneel en zong heel graag
- Lust -nog steeds- graag een glaasje wijn
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Het Rode Kruis Vlaanderen geeft de titel ‘Hartveilige 
gemeente’ aan steden en gemeenten die zich inspan-
nen om de overlevingskans bij een hartstilstand te 
vergroten. Dit door het geven van opleidingen rond 
eerste hulp en reanimatie in combinatie met het 
plaatsen van defibrillatoren op bepaalde plaatsen in 
de gemeente.  

Ook Hemiksem draagt sinds kort de titel van Hartveilige 
gemeente. Na het aanbrengen van een aantal automati-
sche externe defibrillatoren (AED) in Hemiksem, volgden 
afgelopen zomer ook de bijhorende opleiding van het 
Rode Kruis. Om voor de titel in aanmerking te komen moet  
immers minstens 10 % van het gemeentepersoneel een op-
leiding reanimatie en AED volgen.  Om het goede voorbeeld 
te geven volgde burgemeester Luc Bouckaert op 11 juni 
de eerste opleiding van het Rode Kruis bij in Depot Deluxe.

Ook de week nadien volgden nog twee sessies en in  
augustus vond sessie nummer vier plaats. Op die manier is 
al meer dan 20 % van de personeelsleden van de gemeente 
in staat om -met of zonder hulp van een defibrillator- de 
eerste zorgen toe te dienen aan personen in nood. 

Naast de opleiding investeerde 
de gemeente eerder ook al in vijf  
defibrillatoren. 

Naast de opleiding investeerde de gemeente eerder ook al 
in vijf defibrillatoren. Je kan de toestellen verspreid over 
Hemiksem terugvinden. Zo hangen er twee defibrillatoren 
in het Depot Deluxe, twee in de sporthal en één aan het 
oude Gemeentehuis. Verder beschikken ook de brandweer, 
volleybalclub Hellvoc, FC Oxford Hemiksem en het Rode 

Kruis elk over een apparaat. 

Wil ook jij een opleiding volgen of meer te weten komen 
over de AED? Neem dan een kijkje op www.hartveilig.rode-
kruis.be. Of neem contact op met het Rode Kruis afdeling 
Hemiksem. 

Waarom is het project Hartveilig  
nodig?
- Elke dag krijgen in België bijna 30 mensen een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis. 
Slechts 5 à 10% overleeft dit. 

- Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 mi-
nuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot 
toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 
maar liefst 60 à 70 % overlevingskans.

- In Vlaanderen zijn er voorlopig nog te weinig 
mensen die kunnen reanimeren. 

- Iedereen mag een AED gebruiken en het is volko-
men veilig. Het toestel begeleidt je stap voor stap 
bij een reanimatie en geeft enkel een stroomstoot 
indien dat nodig is.

Hemiksem Hartveilig
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Jean-Pierre Verbelen, voorzitter van de Hemiksemse Mili-
euraad, is bijna dagelijks actief bezig met het milieu. In het 
verleden organiseerde hij met de Milieuraad in samenwer-
king met de gemeente onder andere een aantal infomo-
menten en de opruimacties in het Callebeekbos. Vorig jaar 
vond dan de eerste autoluwe zondag plaats. Op 20 septem-
ber gaat de tweede editie van dit evenement door op en 
rond de Gemeenteplaats. 

Mobiliteit in de toekomst
Op de vraag naar hoe Jean-Pierre onze mobiliteit de ko-
mende jaren ziet evolueren, is hij duidelijk. “Het industrieel 
vervoer of transport hebben we op lokaal niveau niet in 
de hand. Het personenvervoer kunnen we allemaal samen 
echter wel beïnvloeden.” 

“Zo zou een beter georganiseerd openbaar vervoer bij 
kunnen dragen tot een daling van de verkeersdruk in He-
miksem. Daarvoor moet het openbaar vervoer in de eerste 
plaats betrouwbaarder worden. Bussen bereiken -zeker op 
piekmomenten- niet altijd tijdig de haltes.” 
“Ook de verbindingen zouden beter en vooral frequenter 

“Denk even na voor je in 
de auto stapt”

kunnen. Zo hebben we in Hemiksem een station, maar er 
rijdt slechts één trein per uur. In het weekend zelfs geen 
enkele. Mensen die op vakantie gaan naar het buitenland 
merken vaak op dat het openbaar vervoer er beter werkt 
dan hier. Daar is in ons land volgens mij dan ook nog wel 
heel wat voor verbetering vatbaar”, aldus Jean-Pierre.

”De elektrische fiets zet veel 
mensen opnieuw aan tot fietsen.”

Rol elektrische fiets
“We kunnen enkel hopen dat dit alles in de toekomst effi-
ciënter wordt. Daarnaast is de elektrische fiets in opmars. 
Het zet zelfs heel wat mensen opnieuw aan tot fietsen. 
Veel heeft te maken met het feit dat je met een elektrische 
fiets veel minder ongemakken ervaart zoals tegenwind. Je 
stapt ook niet badend in het zweet van je fiets. Voor veel 
mensen maakt dat een verplaatsing per fiets aantrekke-
lijker. Het fenomeen van de elektrische fiets is dus een  
goede zaak.” 

Op zondag 20 september gaat in Hemiksem voor het tweede jaar op rij de autoluwe zondag door. Naast aandacht 
voor milieuvriendelijke mobiliteit gaan er tussen 13 en 17 uur ook verschillende activiteiten door. In samenwer-
king met de plaatselijke middenstand wordt de verkeersvrije Gemeenteplaats bovendien omgetoverd tot een 
gezellig overdekt terras.

Zondag 20 september: Autoluwe Zondag

-
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Ook per fiets ben je in en rond Hemiksem steeds 
snel ter plaatse. 

Zo ga je van de Gemeenteplaats naar: 
- station op 4 minuten
- grens met Schelle op 7 minuten
- Sint-Bernardusabdij: 7 minuten
- WZC Hoge Cluyse: 3,5 minuten
- veerdienst: 5 minuten 

Een greep uit de activiteiten: 
- Win een Hemiksem-bon met Go-cart races op de  
Gemeenteplaats of met een spurt op de Fiet-
sen-op-rollen.

- Kom supporteren of gewoon kijken en genieten. Op 
de Gemeenteplaats staat er een groot overdekt terras, 
met drank en verschillende soorten hapjes.

- Toch een duwtje in de rug nodig maar met geringe 
uitstoot? Test dan eens een elektrische fiets! Een zes-
tal exemplaren staan klaar voor een testrit. (Voor een 
testrit breng je jouw identiteitskaart mee.)

- Leer boogschieten met hulp van de schutters van de 
Sint-Sebastiaansgilde.

- Jonge kinderen kunnen zich uitleven in de woord- en 
zanghoek of op het springkasteel!

-Ervaar zelf wat er gebeurt met het milieu in je  
gemeente.

“Als we ook verder kunnen blijven inzetten op het fietscom-
fort en de veiligheid van fietspaden zal dat meer mensen 
aanzetten om de fiets te gebruiken.” Ook het concept van de 
fietsostrade zorgt ervoor dat de fiets aan populariteit wint. 
“Dat klopt”, bevestigt Jean-Pierre.“Naast comfort en veilig-
heid zorgt het ook voor een snellere verplaatsing. Dat wordt 
trouwens vaak onderschat. Zo ben ik met de fiets binnen de 
45 minuten in hartje Antwerpen. Ik denk niet dat je tijdens 
de spits met de wagen sneller bent”, vraagt Jean-Pierre zich 
luidop af. 

“Zo’n snelle fietsverbinding of  
fietsostrade van Boom naar  
Hemiksem langs bijvoorbeeld de 
spoorlijn is misschien ook een  
optie voor de toekomst.

Voordelen
Om een gewoonte te veranderen moeten mensen vaak het 
voordeel voor zichzelf duidelijk kunnen voelen. “Dat is bij 
het gebruiken van bijvoorbeeld de fiets of het maken van 
een wandeling misschien voor veel mensen een probleem”, 
geeft Jean-Pierre toe. “Toch zijn de voordelen duidelijk en 
bewezen. Zo vaart je gezondheid er wel bij, je bespaart op 
brandstof en bovendien weegt het minder zwaar op ons 
leefmilieu. Gemotoriseerde voertuigen produceren gemid-
deld 144 gram CO2 per kilometer. Door een wandeling 
heen en terug van de kerk naar de stationsomgeving (zo’n 
3 km) bespaar je dus meteen gemiddeld 432 gram aan CO2 
uitstoot.”

Iedereen welkom
“De autoluwe zondag is iets dat moet groeien, vorig jaar 
zijn we gestart en hebben we ons met onder andere de 
steprace vooral op kinderen gericht. Zij zijn immers de 
toekomst. Het aantal aanwezige volwassenen was echter 
beperkt, waardoor we nu ook meer inzetten op deze doel-
groep. We voorzien een gevarieerd programma zodat ieder-
een er in de eerste plaats een leuke dag van kan maken.”
“Het doel van de autoluwe zondag is eigenlijk heel simpel: 
de inwoners van Hemiksem even laten nadenken over het 
gebruik van de auto voor het zeer lokale vervoer”, besluit 
Jean-Pierre.

- de scholen: 1 tot 5 minuten

… en per fiets ben je op 10 minuten van de grens met Schelle 

tot aan Den Halt (grens Hoboken). 

Bewegen is ook goed voor je gezondheid!

- 3 km fietsen verbruikt 53 kcal  (voor 70 kg lichaamsgewicht)
- 3 km wandelen staat gelijk met het verbruik van 147 kcal. 
- Tevens haal je met 5000 stappen al de helft van de ideale 
10.000 stappen per dag.

Even snel naar...
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Welke streekbieren zijn er in de Rupelstreek? Hoe 
smaken ze? Wie zijn de brouwers?...Dit alles kom je te 
weten tijdens de streekbierendegustatie van Toerisme 
Rupelstreek op 13 november om 19.30 u. in het Feest-
paleis te Boom. 

In samenwerking met Frui Vita en de lokale micro- 
brouwerijen degusteren de deelnemers elk 5 streekbieren. 
Een deskundige uitleg bij elk streekbiertje is eveneens voor-
zien. Ben jij benieuwd naar wat onze brouwers je te bieden 
hebben? Noteer 13 november dan alvast in je agenda en 
schrijf je (verplicht) in via: 

Toerisme Rupelstreek
Schommelei 1/3, 2850 Boom 
T 03 880 76 25
info@toersimerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be 

Streekbierendegustatie

 
Praktisch:
Datum: 13 november 2015   
Startuur: 19.30 
Locatie: Feestpaleis, 
Colonel Silvertopstraat 13, 2850 Boom
Inkom: 10 euro (incl. 5 degustaties) en 
vanaf 22 uur gratis inkom (zonder degustatie)

Praktisch:
Locatie: Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
Tijdstip: zaterdag 19 september van 13 tot 18 
uur en zondag 13 & 20 september van 10 tot 
18 uur 
Toegang: tentoonstelling gratis, lezingen:  
€ 15 / € 10, 
workshops: € 15 / € 10, abonnement: € 30
Info & inschrijvingen: www.chawanexpo.com - 
janssensels9@hotmail.com 
of 0472 65 44 19

Toerisme Rupelstreek

In 2005 vond in Hemiksem de allereerste Chawan-ex-
positie plaats. Chawan verwijst naar een van oorsprong 
Chinese theeceremonie. De bijhorende expo toont een 
prachtige verzameling Oosterse theekommen zoals die 
gebruikt worden bij de Zen-theeceremonies. 

Nu, tien jaar later, slaat de ondertussen wereldwijd bekende 
tentoonstelling opnieuw de tenten op in Hemiksem. Tussen 
13 en 20 september stellen 125 geselecteerde keramisten 
uit verschillende landen in de Sint-Bernardusabdij hun werk 
tentoon. Het gastland van deze 18e editie is Taiwan dat dan 
ook vertegenwoordigd wordt door een uitgebreide Taiwane-
se delegatie. 

De tentoongestelde kommen zijn stuk voor stuk vervaardigd 
door verschillende geselecteerde meesters die internatio-
naal erkend zijn in de kunstwereld. Naast de expo is er ook 
tijd voor workshops, lezingen en zowel traditionele als he-
dendaagse theeceremonies uitgevoerd door verschillende 
theemeesters. 

Het is dan ook opmerkelijk dat de Chawan-tentoonstelling 
voor deze jubileumeditie voor de tweede keer in de Sint-Ber-
nardusabdij te bewonderen is. In tussentijd reisde de expo 

immers de hele wereld rond. Zo passeerde het ‘Internationa-
le Chawan Expo Project’ onder meer in Nederland, Frankrijk, 
Zuid-Korea, Kroatië, VS, Japan, Taiwan en Singapore.

Net als de eerste keer is Hemiksem ook nu geen eindpunt. 
Eind dit jaar staat immers de volgende expositie gepland 
in Tennessee in de Verenigde Staten. Zo leerde en leert na 
Hemiksem de hele wereld de prachtige keramiek van Cha-
wan verder kennen. Dit internationale evenement is dan ook 
meer dan een bezoekje waard!

Internationaal Chawan Expo Project
na 10 jaar opnieuw ‘thuis’ in Hemiksem
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De eerste editie van Kunst in Depot Deluxe trok zo’n 
300 bezoekers. Dit jaar kan je als toeschouwer weer 
kennismaken met de talloze vormen en disciplines 
binnen de beeldende kunst.  Net zoals vorig jaar, zul-
len kunstenaars uit binnen en buitenland hun werk 
tonen in de zalen van Depot Deluxe. 

Kunst in Depot Deluxe is een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats tussen het werk van de kunstenaar en een 
ruimer publiek. De toegang is gratis en de tentoonstelling 
staat los van een museum of galerie.

Matt  Watts (1987) werd geboren in Philadelphia, 
Pennsylvania. Op z’n 15de nam hij zijn eerste 
songs op aan de oevers van de Missouri - rivier in 
Montana en tourde hij als jeugdige troubadour 
in de North West van de VS.  Sinds zijn aankomst 
in Antwerpen op 19-jarige leeftijd groeide hij uit 
tot een volwaardige singer-songwriter die diep-
gaand respect voor de folktraditie bundelt met 
eigentijdse invloeden.

Hij deelde de affiche met heel wat muzikanten en 
bands in de VS en Europa. Zijn solo-album ‘Songs 
From A Window’ verscheen in december 2014 en werd 
uitstekend onthaald in de Belgische pers. 

Kunst in Depot 
Deluxe

Matt Watts (VS/BE) 

Praktisch:
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidstraat 27,  
2620 Hemiksem
Tijdstip:  zaterdag 17 oktober van 10 tot 22 uur en  
zondag 18 oktober van 10 tot 18 uur
Info & inschrijvingen: bib of cultuurdienst –  
03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be

Praktisch:
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidstraat 27, 2620 
Hemiksem
Tijdstip: 20.30 u.
Toegang: gratis
Info: bibliotheek of cultuurdienst – 03 871 98 24 of 
cultuur@ivebic.be

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2015

Zaterdag 17 oktober 2015

Tentoonstelling Optreden

     Kwaliteitslabel voor huurwoningen
De gemeente maakte een reglement op waardoor de eigenaar-verhuurder van een huurwoning gestimuleerd 
wordt om een conformiteitsattest aan te vragen. Alle partijen varen er wel bij. Voor de huurder is het een teken 
dat de woning door een onafhankelijke medewerker van de gemeente goed werd bevonden. Voor de verhuurder 
is het een bewijs dat de woning bij de start van het verhuurcontract volledig in orde was. 

Het conformiteitsattest vraag je aan bij het woonloket van de gemeente. Een medewerker van de gemeente controleert 
daarna of de woning voldoet aan de basisnormen op vlak van veiligheid en gezondheid zoals beschreven in de Vlaamse 
Wooncode. Indien de woning voldoet, wordt er een conformiteitsattest afgeleverd. Dat blijft 5 jaar geldig waarna je –indien 
nodig- een nieuw attest aan kan vragen. 

Infomoment 
In samenwerking met de andere gemeenten van IVLW Rivierenland organiseert de gemeente een infomoment gericht op 
verhuurders. Eigenaars zijn welkom op dinsdag 6 oktober om 19 uur in het cultureel centrum van Aartselaar. Ook op donder-
dag 15 oktober is er een contactmoment in Lint. Dat gaat om 19 uur van start in Zaal Het Lerenveld. 

Meer info:
 johnny.claes@hemiksem.be of 03 288 26 70
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      Ambachtentocht 
zondag 20 september 2015
Op zondag 20 september 2015 wordt opnieuw een 
ambachtentocht georganiseerd in Hemiksem, Schel-
le en vlak over de gemeentegrenzen in Niel en Aart-
selaar. Zowel particulieren als verenigingen kunnen 
deze dag hun ambachten demonstreren. 

Meer informatie over de verschillende deelnemers vind 
je in het infokrantje dat begin september huis aan huis 
verdeeld wordt in Hemiksem en Schelle.

Praktisch:
Locatie: Op verschillende plaatsen in Hemiksem,  
Schelle, Niel en Aartselaar
Tijdstip:  van 10 tot 18 uur
Toegang: gratis
Info: bibliotheek of cultuurdienst – 03 871 98 24 of 
cultuur@ivebic.be

      Daguitstap naar Le 
Grand Hornu en Bergen 
zaterdag 26 september 2015

We beginnen deze uitstap in Le Grand Hornu, een 
voormalige steenkoolmijn uit de 19de eeuwse indus-
trie. Met een gids intdekken we de site van Le Grand 
Hornu. Dit juweeltje van Europees industrieel erfgoed 
is sinds 1989 in handen van de provincie Henegou-
wen. 

Omstreeks half één arriveren we in Bergen -de Culture-
le Hoofdstad van 2015. Na een lunch leidt een gids ons 
door het historisch centrum van Bergen. La Grand Place is 
een van de mooiste pleinen van België en vormt het hart 
van de stad. Het vijftiende-eeuwse stadhuis is een van de 

     Verwendag 10 oktober
Verborgen Parels - Bibliotheekweek 2015

De Bibweek 2015 loopt van 10 tot 18 oktober. Dit jaar 
wordt er in het Vlaamse land aandacht geschonken 
aan “verborgen parels”, 25 boeken die misschien niet 
de nodige aandacht kregen. Er zal online gestemd kun-
nen worden voor de beste titel. De lijst van 25 boeken 
zal via verschillende kanalen gepubliceerd worden, 
o.a. via de catalogus op www.ivebic.bibliotheek.be. 

Ook de bibmedewerkers zullen hun verborgen parels uit de 
bib tentoonstellen. Natuurlijk is er naar aloude traditie, een 
speciale verwendag voor onze klanten. Die valt dit jaar op 
zaterdag 10 oktober. 

De bib organiseert een aantal leuke activiteiten zoals: een 
parel van een film voor kinderen, een leescafé met de ver-
borgen parels van IveBiC en een activiteit rond verborgen 
parels in de keuken. Verder kan je tijdens de hele bibweek 
gratis 6 dvd’s, 10 cd’s, 10 cd-roms, en 4 wii spelletjes ontle-
nen en deelnemen aan een loterij.

Praktisch
Locatie: bibliotheek - Heuvelstraat 111-117 
2620 Hemiksem
Tijdstip: 10 oktober 2015, van 10 tot 12 uur
Toegang: gratis
Info: in de bib, op het nummer 03 288 27 40 of via biblio-
theekbalie@ivebic.be

Evenement

Uitstap

pronkstukken op het harmonieuze plein. Verder bezoeken 
we nog de Jardin du Majeur, de kapel Saint-Calixte en an-
dere bezienswaardigheden.Nadien kan je volledig vrij de 
winkelstraten bekijken. Omstreeks 18 uur keert de autocar 
opnieuw, huiswaarts.  

Praktisch:
Locatie: Er zijn 2 ophaalpunten: gemeentehuis Schelle & 
Gemeenteplaats Hemiksem 
Tijdstip: vertrek om 07.45 u. aan het gemeentehuis van 
Schelle, of om 07.55 u. aan de Gemeenteplaats in  
Hemiksem. De thuiskomst is voorzien omstreeks 19.30 u.
Toegang: € 45 (inwoners Hemiksem/Schelle) , € 52 (niet - 
inwoners Hemiksem/Schelle)   
Info & inschrijvingen: bibliotheek of cultuurdienst 
03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be
Te vermelden bij inschrijving : keuze vis of vlees en 
opstapplaats
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Willy Lauwers werd op 17 april 1936 geboren in een  
echte ‘wielerfamilie’. Zijn vader Stan en diens broer  
Henri waren echte Flandriens waarbij vooral Stan de  
nodige bekendheid verwierf. Hij nam in 1938 zelfs deel 
aan de Ronde van Frankrijk. 

De twee zonen van Stan, Willy en Danny, sprongen ook 
al vroeg op de fiets en vooral voor Willy leek volgens 
de kenners al snel een mooie carrière weggelegd. Hij 
werd in 1956 dan ook prof en nam in 1958 drie keer de  
bloemen mee naar huis. Zijn bijnaam dankte Willy aan 
zijn vader Stan. Die kreeg immers de bijnaam ‘rups’ omdat 
hij zich als geen ander door de kleinste gaatjes in het  
peloton kon wringen. 

Tragische ongeluk
Na een zware val op de piste in het Spaanse Palma de 
Mallorca overleed Willy Lauwers op 13 april 1959 op erg 
jonge leeftijd. Rupske Lauwers was op dat moment in 
Spanje om er het Belgisch kampioenschap in de discipli-
ne ‘stayeren’ voor te bereiden. 

Het tragische ongeluk raakte zijn familie, vrienden en 
fans hard. Willy Lauwers kreeg dankzij hen door de ja-
ren heen een eigen straat in Hemiksem. Zijn zus Nicole  
publiceerde ook een boek over zijn te leven. 

Wie is ‘Rupske’ Lauwers?

Elk jaar gaat in Hemiksem de wielerwedstrijd ‘Rupske Lauwers’ door. Maar wie is Willy ‘Rupske’ Lauwers eigenlijk 
precies? Naar aanleiding van de komende editie van de ‘Grote Prijs Rupske Lauwers’ op 6 september gaan we wat 
dieper in op die vraag.

-       Greep uit zijn palmares:
1954:  2e in Scheldeprijs Vlaanderen 
1956:  2e in Hanret criterium 
1957:  3e in Antwerpen - Herselt 
 2e in Zesdaagse van Antwerpen; met 
            Reginald Arnold, Ferdinando Terruzzi 

 
1e in Leuven 
1958:  1e in Antwerpen 
 1e in Borgerhout 
 1e in Hoegaarden - Antwerpen – 
             Hoegaarden

Grote Prijs Rupske Lauwers: 6 september 2015

Parcours wielerwedstrijd: 



12

Zomer in Hemiksem



13

65-plussers reizen nog tot en met 31 augustus  
gratis met De Lijn. Vanaf 1 september hebben ze echter 
een betalend vervoerbewijs nodig. 

Ben jij 65+? Dan kan je genieten van een voordelig Omni-
pas 65+ abonnement. Voor slechts 50 euro reis je een jaar 
lang onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn in heel 
Vlaanderen. Als je al een MOBIB-kaart hebt hoef je er zelfs 
de deur niet voor uit te komen. 

Je krijgt dan van De Lijn automatisch een brief, vergezeld 
van een overschrijvingsformulier. Schrijf het bedrag over en 
je bent klaar! Vergeet de gestructureerde mededeling niet 
wanneer je via homebanking werkt.
Na ontvangst van betaling, plaatst De Lijn jouw Omnipas 65+ 
automatisch op je huidige MOBIB-kaart. De MOBIB-kaart is 
immers geen vervoerbewijs op zich. Je kan ze best verge-
lijken met een bankkaart. Die kan je ook enkel gebruiken 
wanneer er geld op je rekening staat. De Omnipas 65+ wordt 
geactiveerd zodra je de MOBIB-kaart gebruikt na 1 septem-

ber.  65-plussers die nog geen MOBIB-kaart hebben, kunnen 
terecht in de Lijnwinkels voor een aanvraagformulier. Je kan 
het document ook downloaden bij het nieuwsbericht op 
www.hemiksem.be. 

Naar jaarlijkse traditie gooit de brandweer in septem-
ber de deuren open voor het publiek. Ook dit jaar valt 
er weer heel wat te beleven!

- Wandel door de brandweerpost en bekijk het brandweer-
materieel en het wagenpark.

· Enkele speciale brandweervoertuigen van de brandweer- 
zone ‘Rivierenland ‘ zijn aanwezig. 
· Een IMKER legt je uit hoe hij tewerk gaat, je kan ook eens 
een kijkje nemen in een echte bijenkast.
· Een doe-wedstrijd voor de kinderen met voor iedereen een 
leuk aandenken. 
· Een spuitwedstrijd voor de echte durvers.
· Rondrit met de old-timer ‘Big Job’ 
· Kinderanimatie: kindergrime, springkastelen, kindermolen, 
kermisattractie,…
· Optreden van de ‘Djembe Boys’: vader en zoon brengen je 
in een opperbeste stemming!
· Verrassingsoptreden van een nieuwe covergroep uit de 
buurt. 
· Voor een fris drankje, hamburger of braadworst en verse 
pannenkoeken aan zeer democratische prijzen kan je terecht 
op ons groot binnen- en buitenterras.

Workshops:
- Reanimatie – AED: leer hoe je iemand reanimeert en hoe je 
een AED toestel moet gebruiken. Zo wordt Hemiksem weer 
wat ‘Hartveiliger’
- “ Je huis in brand, gebruik je verstand” Tracht de uitgang te 
zoeken in een dichte rook, of ervaar hoe het voelt om als 
brandweerman adembescherming te gebruiken. 

Breng de brandweer een bezoekje, zij zorgen alvast voor een 
leuke en leerzame dag !

65-plussers betalen vanaf 1 september 
50 euro per jaar bij De Lijn

Opendeurdag brandweerpost Hemiksem

Nog vragen?
Surf naar www.delijn.be/tarieven of bel naar De Lijn-Info op het nummer 070 220 200 (€ 0,30/min.).

zondag 20 september van 10 tot 17 uur – Georges Gilliotstraat 50
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Ophaling afval

September

Restafval & GFT
woensdag 2 september
woensdag 9 september
woensdag 16 september
woensdag 23 september
woensdag 30 september

PMD
woensdag 2 september
woensdag 16 september
woensdag 30 september

Papier & karton
vrijdag 18 september

Oktober*

Restafval, GFT & PMD
woensdag 14 oktober
woensdag 28 oktober

Papier & karton
vrijdag 16 oktober

*Vanaf oktober gebeurt de ophaling van restafval en 
GFT opnieuw op tweewekelijkse basis! De volledige 
ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder 
leefomgeving -> huisvuil & afval.

Samen  Goed sorteren  Beter recycleren

Een stukje touw lost 
dit probleem meteen op

Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden dat 
uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.

Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast met 
een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.

Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk van 
de ophalers wordt gemakkelijker én u werkt mee aan 

een betere recyclage van papier-karton.

Aan de slag!

PMD vormde vroeger een groot deel van ons huisvuil. 
Door het apart te sorteren en in te zamelen wordt een 
hoop verpakkingsmateriaal gerecycleerd in plaats van 
verbrand. Je hebt er zelf ook voordeel bij, want een 
PMD-zak is veel goedkoper dan de huisvuilzak of- con-
tainer.

Iedereen weet hoe zijn PMD te sorteren.... of toch bijna  
iedereen. Want het verkeerd gesorteerd PMD, bedraagt in onze 
regio meer dan 16%. De meest gemaakte fout is dat de P van 
PMD wordt gelezen als ‘plastic’. De P staat echter alleen voor 
‘plastic flessen en flacons’. Alle andere plastic afval mag dus 
niet bij het PMD.

Om je te helpen bij de sortering stuurt Igean begin  
september jobstudenten op pad. De jobstudenten zullen 
vóór de ophaling in enkele straten van de gemeente de aan- 
geboden PMD-zakken op zichtbare afwijkingen cont roleren.

De jobstudenten bellen aan om bewoners te melden dat er 
iets fout in de PMD-zak zit en er wordt meer uitleg gegeven 
bij de PMD-sorteerregels. De inwoners krijgen een brief waar-

in ze gewezen worden op de foute sortering van hun PMD.

In samenwerking met Igean probeert de gemeentelijke ge-
meenschapsdienst door deze positieve PMD-actie nóg beter 
te sorteren!

Samen zorgen we voor juist gesorteerd PMD!

Controle inhoud PMD-zakken
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Contact

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Openingsuren: 
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. 

Contact: 
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be 

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 
2620 Hemiksem 
Openingsuren: 
maandag – donderdag: 12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag:    08.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

OCMW
Bouwerijstraat 50
2620 Hemiksem

Contact: 
03 871 91 00
info@ocmwhemiksem.be 

Overige diensten

Buitenschoolse Kinderopvang ’t Merelhofke  
 03 288 27 61
Bibliotheek      
03 288 27 40
Containerpark      
03 350 08 14
School Jan Sanderslaan Afdeling Hoofdboslaan  
03 887 43 71  03 887 69 35
School De Regenboog     
03 887 43 83
Academie voor Muziek en Woord    
03 288 27 30

Noodnummers
Dringende politiehulp     
101
Medische spoedgevallen en brandweer  
100 en 112
Lokale politie  Wijkteam Hemiksem  
03 443 09 50  03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 
www.hemiksem.be 

Samen  Goed sorteren  Beter recycleren

Een stukje touw lost 
dit probleem meteen op

Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden dat 
uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.

Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast met 
een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.

Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk van 
de ophalers wordt gemakkelijker én u werkt mee aan 

een betere recyclage van papier-karton.

Aan de slag!

Controle inhoud PMD-zakken

Natuurlijk “behagen”
De jaarlijkse verkoop van streekeigen struiken, hagen en 
bomen komt er weer aan! Deze actie is dit jaar alweer 
toe aan haar 22e editie. 30 Antwerpse gemeenten nemen 
deel. 

Hoe bestellen?
Heel eenvoudig! Je duidt jouw keuze aan op het bestelfor-
mulier. Dit formulier lever je, samen met de betaling, ui-
terlijk vrijdag 23 oktober in op het Administratief Centrum 
(Sint-Bernardusabdij) op de Technische dienst. 

Wanneer afhalen?
Zaterdag 28 november tussen 10.30 u en 12.00 u. kan je 
jouw bestelling afhalen in het gemeentemagazijn aan de 
G. Gilliotstraat 50. 

Info:
Technische Dienst: Sven Van Gyseghem, 
tel.03 288 26 63 of sven.vangyseghem@hemiksem.be 
Natuurpunt Rupelstreek: 0476 39 19 94 of 
natuur.rupel@skynet.be

Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudtips zijn 
te verkrijgen in de bibliotheek en op het Administra-
tief Centrum (Sint-Bernardusabdij) aan het onthaal. 
Eveneens als pdf-bestand op www.hemiksem.be of  
www.natuurpunt.be/behaag.

Behaag Natuurlijk 
2015
Een actie van Natuurpunt, 
de Milieuraad en de gemeente 
Hemiksem

Milieu
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Sinds begin dit jaar gebruikt de gemeente Hemiksem de 
gloednieuwe Hemiksem-bon om actieve inwoners te  
belonen (GABY) of om cadeau te doen bij speciale gelegen-
heden zoals een jubileum, huwelijk of de geboorte van een 
kind. 

Om de Hemiksemse middenstand nog wat extra te onder-
steunen kan je nu ook om de twee maanden een Hemik-
sem-bon ter waarde van 25 euro winnen! Dat doe je door 
op zoek te gaan naar de plaats waar onderstaande foto 
werd genomen. Alle foto’s worden genomen op openbaar 
domein. Uit de juiste ingezonden antwoorden trekt een 
onschuldige hand bij elke editie van ‘Hallo Hemiksem’ een 
winnaar. 
Weet jij waar deze foto werd genomen? Stuur dan de  
locatie (zo precies mogelijk) naar hilde@hemiksem.be. 
In de volgende editie van Hallo Hemiksem maken we de  
winnaar bekend. 

‘Herken Hemiksem’ en win een Hemiksem-bon 
... en  win een Hemiksem-bon van 25 euro!

Herken Hemiksem ...

        Hoe deelnemen?
Stuur voor 5 oktober je antwoord door aan  
hilde@hemiksem.be of per brief t.a.v. 
‘Hallo Hemiksem’  Sint-Bernardusabdij 1  
2620 Hemiksem

Uit alle juiste inzendingen trekken we één  
winnaar die in de volgende editie van Hallo Hemik-
sem wordt gepubliceerd én een  
Hemiksem-bon t.w.v. 25 euro ontvangt. 

Weet jij waar deze foto werd genomen?

Hemiksem-Bon


