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INHOUD
We kregen heel wat positieve reacties over de eerste 
editie van ‘Hallo Hemiksem’, het vernieuwde informatie- 
blad van de gemeente. De nieuwe ‘look’ slaat duidelijk 
bij jullie aan. 

Een aantal inwoners liet weten het spijtig te vinden dat 
het overzicht van de geboortes, huwelijken, overlijdens en  
jubilea niet meer wordt gepubliceerd. Omwille van de regels 
omtrent privacy moesten we –net als onze buurgemeen-
ten- besluiten om dit overzicht niet meer te publiceren. We 
blijven echter wel aandacht geven aan de mijlpalen in het 
leven van onze inwoners. Zo lazen jullie in de eerste editie 
van Hallo Hemiksem al over Alice Van de Voorde die eind mei 
100 kaarsjes uit mocht blazen. In deze editie schenken we 
dan weer de nodige aandacht aan de huwelijksjubilarissen 
van 2015! 

Op uitzondering van een aantal algemene contact- 
gegevens zullen de gegevens van de verschillende  
gemeentelijke diensten niet meer in elke uitgave van  
Hallo Hemiksem worden gepubliceerd. Voor de vele mensen 
die thuis over internet beschikken verwijzen we hiervoor 
graag naar onze gemeentelijke website. Voor al de andere 
inwoners publiceren we ieder jaar in januari een handig en 
uitneembaar overzicht bij het gemeentelijk informatieblad 
met de contactgegevens van alle gemeentelijke diensten, 
schepenen en burgemeester. 

De Hemiksemse middenstand en de gemeente werken  
beter samen dan ooit. Na de oprichting van de mid-
denstandsraad volgde er al snel de Hemiksem-bon: een  
cadeaubon die bij heel wat winkeliers uit onze gemeente in-
geruild kan worden. Met het jaareinde in zicht start de raad 
in samenwerking met 39 middenstanders met een einde- 
jaarsactie waarmee heel wat mooie prijzen te winnen zijn!

Succes en 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



Prikbord

Bladkorven
In de week van 12 oktober plaatste de gemeen-
telijke groendienst verschillende bladcontainers 
verspreid over Hemiksem. 

De containers dienen om bladeren afkomstig van 
openbaar terrein zoals bermen, voetpaden of de 
straatkant in te deponeren. Bladeren afkomstig 
van privé-terrein horen thuis op de composthoop 
of bij het groenafval! Per dag mag je tevens 0,5m³ 
groenafval gratis naar het containerpark brengen.

De bladkorven worden geplaatst afhankelijk van 
waar op dat moment veel bladval is. Doorheen de 
herfst kunnen ze nog van locatie veranderen ver-
mits niet alle bomen tegelijk hun blad verliezen.

Zapposdagen

In de herfst- en kerstvakantie kunnen de  
kinderen van Hemiksem, zich opnieuw uitleven 
tijdens de Zapposdagen. 

Herfstvakantie
Gedurende de herfstvakantie trekken we er met 
z’n allen op uit: de Côte d’Or-fabriek, het kasteel 
van Jeanne de Merode en Plopsa Indoor worden 
dan ons speelterrein. De inschrijvingen hiervoor 
werden reeds afgerond.

Kerstvakantie
In de kerstvakantie staan er een knutsel-
workshop en filmvoorstellingen op het pro-
gramma. Op dinsdag 22 december is de ab-
dij ‘the place to be’! Meer info vind je op:  
www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen. Via 
het online inschrijfprogramma kan je nakijken of 
er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Krokus- en paasvakantie
Begin januari starten dan alweer de inschrijvingen 
voor de Zapposactiviteiten in de krokus- en paas-
vakantie. Het programmaboekje hiervoor wordt 
begin januari in de scholen verdeeld en kan je dan 
ook op onze website terugvinden. Wees er tijdig 
bij! 

Meer info kan u bij de vrijetijdsdienst krijgen via 
Karolien@hemiksem.be 03 288 26 57

Verenigingenmarkt

Binnen de gemeentes Hemiksem en Schelle is er 
een rijk aanbod aan socio-culturele verenigingen. 
Via de verenigingenmarkt op zondag 15 novem-
ber kan je kennismaken met die verenigingen. 

Wie weet ontdek je aan de hand van demonstra-
ties, optredens en activiteiten wel een nieuwe 
hobby of vriendenkring. Heb je altijd al eens wil-
len boogschieten, schilderen of fotograferen? Laat 
je dan verrassen door het uitgebreide aanbod. In 
Depot Deluxe zijn er tussen 10 en 18 uur voort-
durend demonstraties van verschillende vereni-
gingen of workshops. Beide harmonieën zorgen 
bovendien voor een muzikale toets.

Meldingsdienst gemeente
Is er een wegverzakking in jouw straat, merkte jij 
een sluikstort op of heb je iets bijzonder te mel-
den? Eén adres: de meldingsdienst! Want zo komt 
je opmerking of vraag snel terecht bij de betrok-
ken dienst. Je krijgt bovendien ook steeds feed-
back over de stand van zaken van jouw melding. 

Geef je opmerking of vraag door via de meldings-
fiche op de website (www.hemiksem.be/melding) 
of het nummer 03 288 26 54. 

Opgelet! De meldingsdienst kan niet helpen bij 
privé-aangelegenheden, politiezaken of zaken 
die geen betrekking hebben op het openbaar do-
mein.



Prikbord

Stand van zaken werken UNO-laan

De werken in de UNO-laan, Van Dycklaan en Ru-
benslaan zitten op schema. De werken aan de ri-
oolaansluitingen aan de pare zijde van de straat 
zijn klaar. 

Ondertussen zijn de werken in fase 5 beland en 
worden aan de onpare zijde de rioolaansluitin-
gen die er slecht aan toe zijn aangepakt. Hiervoor 
wordt per locatie een sleuf gemaakt die eerst tij-
delijk en nadien definitief wordt opgevuld. 

In deze fase is de UNO-laan tijdelijk een éénrich-
tingsstraat. In de rijrichting van de watertoren tot 
de Gemeenteplaats kan je niet passeren of par-
keren. Een omleiding is voorzien. De andere zijde 
van de straat blijft open voor het verkeer dat via 
de Gemeenteplaats richting watertoren wil. 

Als ook aan de onpare zijde de sleuven opnieuw 
gedicht kunnen worden moet er enkel nog geas-
falteerd worden. Het asfalteren zal zo’n 2 à 3 da-
gen duren waarna straten opnieuw open gaan 
voor alle verkeer. Meer info via het nummer 03 
288 26 60.

Sneeuwruimen

Of de winter ook echt doorbreekt is steeds even 
afwachten in ons land. Wij herinneren er jullie 
alvast aan dat bij winterse omstandigheden en 
sneeuwval elke inwoners het voet- en fietspad 
voor zijn of haar woning sneeuw- en ijsvrij dient te 
houden. Wie niet goed te been is kan beroep doen 
op de sneeuwruimdienst van IMSIR: 03 843 33 29. 

Bescherm je tegen griep, 
haal een griepprik 
Wist je dat elke winter 1 op 10 mensen griep krijgt? 
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half ok-
tober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, zwanger of heb je gezondheids-
problemen zoals diabetes, een ziekte van longen, 
hart, lever of nieren? Dan is het risico op compli-
caties door griep veel hoger. Daarom laat je jezelf 
best vaccineren. 

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldge-
zondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het 
griepvirus dat vermoedelijk zal overheersen. 

Waarom werkte het vaccin vorig jaar minder goed?
De griepprik bood vorig jaar minder bescherming 
dan verwacht. Het virus dat de ronde deed, was 
een variant van het virus waarvoor het vaccin 
werd gemaakt. Toch verklein je met een vaccin de 
kans dat je griep krijgt. Krijg je toch griep, dan ben 
je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bo-
vendien vermindert de kans dat een al aanwezige 
ziekte, zoals diabetes, verergert.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna 
de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorg-
centrum dan is het gratis. Wil je weten of je tot een 
risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin pre-
cies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf 
naar www.griepvaccinatie.be.

Bewonersdrink 2016

Dit jaar gaat de bewonersdrink door op zondag 
10 januari. Tussen 15 en 17 uur klinken we op het 
nieuwe jaar in de feestzaal van Depot Deluxe. Hou 
de datum alvast vrij!

Parking Abdijstraat-Delvauxstraat

Momenteel is het braakliggend terrein tussen de 
Abdijstaat en Delvauxstraat in gebruik als open-
bare parking. De Ideale Woning zal binnenkort op 
deze plaats echter starten met een bouwproject. 
Daarom moet het terrein voor 16 november wor-
den vrijgemaakt. 

Doordat er hierdoor een deel parkeerplaatsen ver-
dwijnen, zocht en vond het gemeentebestuur een 
oplossing. 

Supermarkt OKAY geeft toelating aan de buurt-
bewoners om buiten de openingsuren gebruik te 
maken van de parking aan de winkel. 



Creatief en tegelijk sociaal bezig zijn? 

Het is woensdagavond 30 september. Na een mooie 
nazomerdag trekken we voor ‘Hallo Hemiksem’ naar 
de bibliotheek van Hemiksem om er een kijkje te  
nemen tijdens het wekelijkse ‘Rupelkransje’. Initiatief-
neemsters Saskia Lannoo en An Boen vonden daar  
na omzwervingen in Boom een geschikt plekje. Het Ru-
pelkransje bestaat ondertussen drie jaar. 

We treffen Saskia en An tijdens een zogenaamde ‘vrije 
woensdag’. “Drie keer per maand kan iedereen hier vrij  
komen breien, haken, knutselen of gewoon creatief be-
zig zijn”, verduidelijkt Saskia. “De eerste woensdag van elke 
maand plannen we -in samenwerking met cultuurdienst 
Ivebic- steeds een workshop. Dan werken we rond een  
specifiek onderwerp, komt er iemand een techniek aanleren 
of ontdekken we een nieuwe creatieve bezigheid.”

Jullie zijn sinds september 2013 actief in de bibliotheek. Was 
dat de start van het Rupelkransje?

“Nee, eigenlijk zijn we oorspronkelijk met drie mensen thuis ge-
start. Nadien vonden we in Boom een locatie maar dat zaaltje 
viel plots weer weg. Op dat moment kwamen we via Els Vervaet 
van Ivebic hier in Hemiksem terecht”, vertelt Saskia.

An pikt in, “We zitten hier goed. Door de jaren heen vorm-
de zich een vast groepje van creatievelingen. We kennen 
elkaar ondertussen goed en praten hier dan ook vaak over 
veel meer dan onze knutselwerkjes of hobby. Het is daarom 
niet alleen een creatief maar ook een sociaal gebeuren. Bo-
vendien is alles vrijblijvend. Saskia en ik zijn hier aanwezig 
vanaf half acht maar als je eerst de kinderen nog in bed moet 
stoppen of de afwas wil doen pik je gewoon wat later in. Wie 
vroeger door wil gaan, ruimt op en kan naar huis, geen enkel 
probleem.” 

Christel, een trouwe klant van het kransje, komt bevestigend 
tussen. “Alles is hier vrijblijvend, we komen hier om ons te 
ontspannen. Het is geen ramp als je eens een week niet kan.” 

Ik zie enkel dames, komen er soms ook mannen knutselen?

“We hebben nog maar één keer een man over de vloer ge-
kregen, maar we konden ons moeilijk van de indruk ontdoen 
dat hij met zijn vriendin mee moest komen”, lacht An. “Maar 
net als nieuwe dames zijn ook creatieve mannen welkom. ”

Wat zijn de voordelen om in groep te werken?
“Naast het sociale aspect merk je ook vaak dat we onderling 
veel van elkaar leren of elkaar verder kunnen helpen. Soms 
komt iemand naar hier met iets nieuws waarin ook anderen 
interesse krijgen”, aldus Saskia.” Zo ontdek je vaak nieuwe 
technieken of bezigheden. Voor ons is het Rupelkransje het-
zelfde als iemand die elke week op een vaste dag judo-trai-
ning heeft. Je houdt die avond vrij om je te ontspannen en 
wat tijd voor jezelf te hebben.” 

Wat waren de leukste ‘kransjes’ die jullie al meemaakten?
An: “Het ‘armbreien’ was erg leuk. Er was toen heel veel volk, 
we zaten uitzonderlijk in de grote vergaderzaal om iedereen 
een plaatsje te kunnen geven. Iedereen zien breien rond de 
eigen arm, dat was wel speciaal.”  “Onlangs maakten we ook 
onze eigen, gepersonaliseerde deurmatten”, vertelt Saskia. 
“Dat was heel tof en nadien kregen we leuke reacties over 
het resultaat.” 

Ben jij graag creatief bezig maar kan je er thuis onvol-
doende tijd voor vrijmaken? Knutsel je liever in groep 
of heb je het gevoel dat jouw haakwerk nooit écht 
af geraakt? Dan is het Rupelkransje een echte aan- 
rader!

Elke woensdag tussen 19.30 u. en 22.00 u. in het lokaal boven 
de bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, in Hemiksem. Niet tij-
dens schoolvakanties en verplicht inschrijven voor de work-
shops.
 Volgende workshops: 
- 18 november: ‘Inpakken en weggeven’: Hoe cadeautjes op 
een originele manier inpakken? Ideaal met de feestdagen in 
het verschiet!
- 2 december: Een piepschuimbal omtoveren tot kerstbal: 
Leer zelf originele kerstballen maken.

     Meer info:
bibliotheek of cultuurdienst – 03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be

volg hen op Facebook: www.facebook.com/rupelkransje,
schrijf je in op de nieuwsbrief via rupelkransje@gmail.
com of neem een kijkje op de blog van het Rupelkransje:  
rupelkransje.blogspot.com 

 



Lydie groeide op in Hemiksem. “Toen zij mijn hart veroverde 
ging ook ik er wonen”, vult Kris aan. “Eigenlijk vertoont Luxor 
wel wat gelijkenissen met Hemiksem. Zo liggen beide plaat-
sen aan een levensbelangrijke stroom. De Nijl voorziet Luxor 
-net als veel andere plaatsen in Egypte- van water. Bovendien 
draagt de tempel van Luxor net als de Sint-Bernardusabdij 
een eeuwenoude geschiedenis met zich mee.”

Een treffende gelijkenis, maar wat ervaren jullie als het groot-
ste verschil tussen België en Egypte?

“Wanneer je de kraan in België open draait, duurt het soms 
even voor je warm water hebt. Als je in Egypte de kraan open 
zet is het wachten op lauw water.” 

“In Hemiksem hebben mensen 
horloges, in Egypte hebben we 
de tijd…”
Wat houdt jullie project ‘Live is beautiful’ precies in?

“Het gemeenschapshuis Rababah biedt kansen in de ruimste 
betekenis van het woord. Iedereen is er immers welkom en er 

‘Live is beautiful’ in Egypte!

wordt geen enkel onderscheid gemaakt! Erkende leerkrach-
ten geven er gratis bijles en er is een bib. 
Verder voorzien we op regelmatige basis workshops over 
onderwerpen die de bevolking zelf aanbrengt als nuttig of 
interessant. In de eigen keuken bereiden we warme maaltij-
den en in samenwerking met lokale dokters, verplegers,… 
organiseren we er gezondheidszorg. Daarnaast zetten we 
ook buiten het centrum initiatieven op touw zoals sportkam-
pen, bioscoopavonden en bezoeken aan het oude Egypte.”

“Dar Al Shifa of het ‘Huis van de Gezondheid’ opende op 5 
januari van dit jaar, ligt in hartje Luxor en biedt de mogelijk-
heid tot nazorg en revalidatie. Dr. Nehad en haar toegewijde 
team investeren veel tijd en energie in preventie. Ze doen 
hun uiterste best om bij te dragen tot het verbeteren van de 
eetgewoontes van de Egyptenaren.
Ons doel is dus om mensen kansen te bieden maar cruciaal 
hierbij is dat de mensen ze wel zélf grijpen.”

Welke problemen ervaren jullie bij het uitvoeren van jullie 
werk?

“Eigenlijk weinig tot geen. We kozen er voor om lokale men-
sen - vaak met ervaring - van bij de eerste steenlegging nauw 
overal bij te betrekken. Sinds de revolutie van 2011 is onze 
persoonlijke toekomst onzeker. Daarom zorgden we er voor 

Lydie Vander Beeken en Kris Huybrechts trokken in 2003 weg uit Hemiksem om een nieuw leven te beginnen in 
Luxor in Egypte. Met het project ‘Live is beautiful’ besloten ze het op te nemen voor kansarme Egyptische families. 
Zo’n twaalf jaar na hun vertrek uit de Statiestraat bewijst het project een ‘blijver’ te zijn. Kris en Lydie werken ter 
plaatse met de hulp van vrijwilligers en de steun van heel wat mensen dagelijks aan een betere toekomst voor 
verschillende Egyptische kinderen.

Interview: Lydie Vander Beeken en Kris Huybrechts 



dat onze kernploeg van vrijwilligers -indien nodig- het ‘Raba-
bah Community Centre’ ook zonder ons kan verder zetten.”

Wat geeft het meeste voldoening aan jullie werk?

“Goh, dat ervaren we op verschillende manier. Kinderen die 
trots hun rapport met betere cijfers tonen, gelukkige inwo-
ners die ons in een pas aangeleerde taal oprecht komen be-
danken en patiënten die volledig herstellen, allemaal zaken 
die ons voldoening geven.”

Lydie komt tussen en vult aan: “De stad Tod en de provincie 
Luxor droegen onlangs een straatnaam op aan Kris. De straat 
van ‘hoop en toekomst’ werd op 1 september in aanwezig-
heid van de Belgische ambassadeur in Egypte dhr. Heyvaert 
en de gouverneur dhr. Ayman officieel onthuld. Dit is een uit-
zonderlijk initiatief en toont de grote dankbaarheid en het 
respect van de mensen voor de jarenlange vrijwillige inzet 
van Kris.” 

Hoe kunnen Hemiksemnaren het project concreet helpen?

“We ontvingen de voorbije acht jaar echt bijzonder veel hulp 
uit Hemiksem, en daarvoor kunnen we nooit genoeg ‘dank 
u’ zeggen!

Wie graag wil helpen, kan zijn of haar steentje bijdragen om 
de tweede verdieping van het gemeenschapshuis Rababah 
te realiseren. Voor 1 euro per steen help je letterlijk mee bou-
wen aan het project.
Of kom hier op vakantie en deel bijvoorbeeld een halve dag 
kennis, ervaring en energie met onze vrijwilligers in ons ge-
meenschapshuis of het huis van de gezondheid, dat is onbe-
taalbaar”, aldus Kris. 

Hoe zien jullie de toekomst van het project en voor jullie per-
soonlijk.

“Door de zorgzaamheid van onze vrijwilligers ziet de toe-
komst van zowel het ‘Community Centre’ als het ‘Dar Al Shifa’ 
er zéér hoopvol uit. 
Wij zijn zelf nog altijd gelukkig in Egypte en willen hier dan 
ook liefst nog jaren blijven wonen. We hebben echter jam-
mer genoeg geen vat op de beslissing of dat kan en mag. 
Ieder jaar wordt onze residentie immers geëvalueerd.”

Hebben jullie nooit eens heimwee?

“Heimwee? Bwa, neen. We missen uiteraard een aantal men-
sen en een goed gesprek met hen. Om eerlijk te zijn verlan-
gen we soms ook wel eens naar de typische smaak van wit-
loof, pickles, ‘Américain preparé’ of vers gebakken brood.” 

Meer info: 
www.liveisbeautiful.be 
Op de Facebook-pagina van de gemeente Hemiksem vind 
je ook meer foto’s terug over het project. 
 



Kazimierz en Yvonne

Kazimierz Dzialak en Yvonne De Metter (uit de  
Karel de Backerstraat) en Willem Faes en Milka Ninkovic  
(Gemeenteplaats) vieren dit jaar beiden hun platina  
huwelijksjubileum! 

Nog straffer is dat beide vrouwen van deze twee koppels 
elkaar al kennen sinds de Tweede Wereldoorlog. Yvonne 
en Milka werden verplicht in Duitsland te gaan werken in 
één van de oorlogsfabrieken. 

Donderdagnamiddag 24 september zette het gemeentebestuur de deuren open voor alle huwelijksjubilarissen van 
2015.  In totaal vierden 16 koppels hun gouden bruiloft (50 jaar gehuwd). 12 koppels toosten op hun diamanten 
bruiloft (60) en 1 koppel mocht 65 huwelijkskaarsjes uitblazen voor hun briljanten bruiloft. Maar we vierden die dag 
ook de uitzonderlijke 70e  huwelijksverjaardag van twee Hemiksemse koppels! 

Viering huwelijksjubilarissen 2015

Willem en Milka

Willem en Milka leerden elkaar kennen in Duitsland. Meer-
bepaald tijdens de Tweede Wereldoorlog waar Milka als  
zeventienjarige -net als zoveel vrouwen uit die tijd- ver-
plicht moest gaan werken in een oorlogsfabriek. In dezelfde  
fabriek werkten ook de twee zussen van Willem. ‘Van het één 
kwam dan het ander en nu zeventig (!) jaar later vierden ze 
afgelopen zomer hun platina huwelijksjubileum met familie, 
vrienden én de buren van op de Gemeenteplaats waar ze mo-
menteel wonen.

Een uitgebreide fotoreportage vind je op de Facebook-pagina ‘Gemeente Hemiksem’!

Twee maal platina!



Op zaterdag 28 november doet de Sint opnieuw zijn intre-
de in Hemiksem. Omstreeks 14 uur komt hij met zijn boot 
vanuit Spanje aan bij het Callebeekveer. 

Van daaruit trekt hij met zijn dolle vrienden, de pieten 
in stoet door Hemiksem naar de Gemeenteplaats. Waar-
schijnlijk zal hij en zijn pieten weer veel lekkers bij hebben 
voor iedereen! We verwachten hem daar in het oude ge-
meentehuis rond 16 uur. 

Alle brave en minder brave kindjes krijgen dan de kans om 
een tekening af te geven en een bezoekje te brengen aan 
Sinterklaas. 

Ben jij braaf geweest?

Zoals ieder jaar is dit een toffe belevenis voor zowel jong 
als oud! Begin dus alvast af te tellen! 

Met vragen kan je steeds bij de vrijetijdsdienst terecht: 03 
288 26 57 of karolien.de.leeuw@hemiksem.be. 

Hij komt, hij komt, de lieve 
goede Sint! 

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.

-       
Wil je de Sint in zijn koets komen be-
groeten?  

Dan kan je best ergens op zijn route klaar staan: 

Callebeekstraat – Antwerpsestraat – Lindelei - 
Wijngelagweg – Varenstraat – Begoniaweg 
– Moerelei – Tulpenlaan – Asterlaan – Heiligs-
traat - Gemeenteplaats

Aankomst Sint: 28 november 2015



‘De Sneeuwman’ is een eenvoudig maar prachtig  
kinderverhaal, gebaseerd op het prentenboek van Ray-
mond Briggs. 

Het doet je verdwijnen in een luchtbel van 
fantasie en geeft koude winterdagen iets  
gezelligs.  Dit is luistertheater voor jong en oud en voor al wie 
graag luistert. 

Praktisch:
Locatie: Administratief Centrum Hemiksem,  
Sint-Bernardusabij 1 (Scheldezaal)
Tijdstip: zaterdag 12 december 2015 om 14 uur
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j) (€ 2 korting leden Gezinsbond)
Info: bibliotheek of cultuurdienst – T 03 871 98 24 of 
cultuur@ivebic.be

De middenstandsraad is nog relatief jong maar lanceerde 
kort na de officiële oprichting meteen de Hemiksem-bon. 
Dit is een cadeaubon die je bij de gemeente als geschenk-
bon aan kan kopen en door het gemeentebestuur wordt 
geschonken aan onder meer pas gehuwde koppels of huwe-
lijksjubilarissen. 

Na ontvangst kan je de bon bij verschillende handelaars in-
ruilen. Nu volgt er met de eindejaarsactie een tweede op-
merkelijk initiatief van de raad. 

Hoofdprijs tombola: auto
Met enkel de krasloten kunnen kopers voor meer dan 5000 
euro aan prijzen winnen. Daarnaast zijn er ook bij de aanwe-
zigheidstombola nog heel wat prijzen te verdelen met als 
klap op de vuurpijl een gloednieuwe auto! Het is dus zeker 

Eindejaarsactie 
middenstandsraad 
Hemiksem!

de moeite om je krasloten nog even te bewaren tot zondag 
10 januari. Dan maak je bij de trekking in Depot Deluxe kans 
op verschillende tombolaprijzen die -in aanwezigheid van 
een gerechtsdeurwaarder- onder de aanwezigen worden 
verloot. 

Vanaf 28 november pakt de Hemiksemse middenstandsraad uit met een leuke eindejaarsactie. In ruil voor je aanko-
pen bij één van de 39 deelnemende winkeliers ontvang je een kraslot. Hiermee maak je kans op onder andere gratis 
producten, consumpties of kortingen . Ook als je geen prijs wegkrast maak je met je lot nog kans op mooie prijzen 
via de tombola.

Koop bij de Hemiksemse middenstand 
en ga aan de haal met een gloednieuwe auto!

Meer info:
hanneli.ribbers@hemiksem.be of 03 288 26 72

Krasloten: van 28 november 2015 tot 7 januari 2016 
per aankoopschijf bij deelnemende handelaars
Trekking tombola: 10 januari, aansluitend op de 
nieuwjaarsdrink van de gemeente in Depot Deluxe 
met trekking om 17.00 u. 

De sneeuwman - De eilandverkaveling (5+)
zaterdag 12 december 2015 om 14 uur - Sint-Bernardusabij



      Russische 
kookworkshop
zaterdag 31 oktober 2015

Op zaterdag 31 oktober kan je Russisch leren koken 
met de Russische kokkin Svetlana Panjsheri. Kom en 
ontdek de typisch Russische gerechten zoals borsjtsj, 
pelmeny, golubtsy, zakuski en andere keukengehei-
men. 

Als je houdt van koken en lekker eten of nieuwe recepten 
wil uitproberen, dan is deze workshop zeker een aanrader. 
Op 23 april 2016 gaat er opnieuw een de workshop Thais 
koken door. Wie geïnteresseerd is, kan zich hier ook al 
voor inschrijven.

Praktisch
Locatie: Parochiaal centrum De Mouterij, 
Leopoldstraat 2, Schelle
Tijdstip: van 09.30 u. tot 13.30 u.
Toegang: € 20 
Info & inschrijvingen: bibliotheek of cultuurdienst 
T 03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be

Voorlezen is een traditie in de bib van Hemiksem. Een 
gezellige activiteit en tegelijk van groot belang voor de 
ontwikkeling van kinderen omdat het hun fantasie en 
taalgevoel stimuleert. Je kind maakt op een fijne ma-
nier kennis met boeken.

De bib nodigt daarom graag alle kindjes tussen 3 en 7 jaar 
uit om te komen luisteren naar de verhalen van onze voorle-
zers Chris, Inge en Frans. Om beurten nemen zij onze jongste 
lezertjes mee in de nieuwe wereld van het prentenboek. Na 
het voorlezen is er altijd een gezellig knutselmoment.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van 
onze voorlezers kunnen de ouders en grootouders genieten 

     Dagmake-up: 
basistechnieken
zaterdag 21 november 2015

In deze sessie brengen we stap voor stap een natuur-
lijke dagmake-up aan. We beginnen bij het begin, dus 
voorkennis is niet vereist. 

Hoe kies je de juiste fond de teint, oogschaduw, concealer, 
mascara, blush,…? Hoe breng je deze producten op een 
professionele en natuurlijke manier aan? Hoe gebruik je een 
make-up sponsje en make-up penselen?
Let op: neem voor deze workshop je eigen make-up mee. De 
docente adviseert welke kleuren het beste bij je passen, hoe 
je foutjes kan verdoezelen, waar je nu precies welke kleur 
van oogschaduw gebruikt, …

Praktisch
Locatie: Bibliotheek Hemiksem, Heuvelstraat 111-117
Tijdstip: zaterdag 21 november 2015 van 10 tot 12.30 u.
Toegang: 13 euro
Info & inschrijvingen: bibliotheek of cultuurdienst,
03 871 98 24 of cultuur@ivebic.be

Workshop Workshop

Bibliotheek

van een kopje koffie of thee.
Het voorleesuurtje vraagt enkele voorbereidingen. Daarom 
vragen we jullie om op voorhand in te schrijven.

Praktisch:
Waar? Bibliotheek Hemiksem, Heuvelstraat 111-117
Wanneer? Op woensdag 18 en 25 november en 16 
december 2015. In 2016  op 6 en 20
januari, 10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 13 en 27 april, 
11 en 25 mei en 15 juni.
Info: in de bib via 03 288 27 40 of bibliotheekbalie@
ivebic.be

Verhalenparade Rupelbib



Terugblik

26e Memorial Marc Coppens

De scholencross is een vaste waarde in Hemiksem. Op  
zaterdag 26 september zorgden het comité Marc Coppens in  
samenwerking met de Vrijetijdsdienst van de gemeente voor 
een geslaagde 26e editie van de Memorial. 

Het mooie weer bracht veel lopers op de been die al-
len het beste van zichzelf gaven. Met 296 ingeschreven  
atleten werd het zelfs een recordeditie. De volledige lijst met 
deelnemers en de uitslag vind je bij de nieuwsberichten op  
www.hemiksem.be. 

Autoluwe zondag 

Nog maar de tweede editie van de autoluwe zondag in Hemik-
sem maar wel een zeer geslaagde! De weergoden waren de ini-
tiatiefnemers van de Milieuraad en de gemeente goed gezind 
en dus zat het gelegenheidsterras op de Gemeenteplaats de 
hele namiddag vol met geïnteresseerden. 

Ook de vele activiteiten werden gesmaakt met de go-cart ra-
ces en de fietsen op rollen als smaakmakers. Ook de begeleide 
wandelingen op het domein van ‘het Kasteel van Hemiksem’ 
van Natuurpunt bleken een schot in de roos!

Spring van de abdij

Donderdag 27 augustus was een uitgeregende dag. Heel 
wat enthousiaste waaghalzen lieten zich echter niet af-
schrikken door het miezerige weer en zakten af naar de Sint-
Bernardusabdij. 

Zowel vrijwilligers als inwoners van Hemiksem werden door 
de gemeente getrakteerd op een ‘deathride’ vanaf een unie-
ke locatie: de 42 meter hoge abdijtoren! Supporters konden 
ondertussen op de begane grond veilig een glaasje drinken. 

26 september 2015

27 augustus 2015

20 september 2015



Openspel-namiddag 

Om te proeven van het Chiro-gevoel sloegen Chiro’s Klaasje en 
Jochihe de handen in elkaar tijdens de Openspel-namiddag. 
Touwtrekken, kussengevechten of spelen op de zelf opgetrok-
ken bouwwerken, het kon allemaal!

Rolstoelfietsen

In de week van 14 september trok het animatieteam van woon-
zorgcentrum (WZC) Hoghe Cluyse er met een aantal bewoners 
op uit met de rolstoelfiets! Vorig jaar ontving het WZC de fiets 
van de gemeente. Deze week werden er dan een aantal extra 
rolstoelfietsen gehuurd zodat meerdere bewoners tegelijk mee 
op fietstocht trokken. Het bleek een enorm toffe ervaring. 

Doe mee 

Scouts en Gidsen palmden zondag 6 september de  
omgeving van de Sint-Bernardusabdij in. Om 13 uur startte 
de fietstocht en van 14 tot 17 uur was het tijd voor ‘scouting’ 
op het terrein voor de abdij. 

Opendeurdag brandweer 

Enorm veel belangstelling voor de opendeurdag van de 
brandweerpost Hemiksem. Ook hier deed het prachtige nazo-
merweer het terras vollopen en was er voor elk wat wils met 
onder andere een rondrit met old-timer ‘Big Job’, een sessie 
reanimatie - EAD, het springkasteel en de draaimolen. 

6 september 2015

13 september 2015

20 september 2015

14 september 2015
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Ophaling afval

November & december

Restafval, GFT & PMD

donderdag 12 november (restafval en PMD)
vrijdag 13 november (GFT)
woensdag 25 november
woensdag 9 december 
woensdag 23 december 

Papier & karton
vrijdag 20 november
vrijdag 18 december

Snoeiafval (zie kaart)
23 tot 27 november: zone zuid
30 november tot 4 december: zone noord
7 tot 11 december: zone west

De volledige ophaalkalender vind je op 
www.hemiksem.be onder leefomgeving 
-> huisvuil & afval.

AC
- maandag 2 november
- woensdag 11 november
- donderdag 24 december (namiddag)
- vrijdag 25 december
- donderdag 31 december (namiddag)
- vrijdag 1 januari 2016

Magazijn
- maandag 2 november
- woensdag 11 november
- donderdag 24 december (namiddag)
- vrijdag 25 december t.e.m. vrijdag 1 januari 2016

Containerpark
- woensdag 11 november
- donderdag 24 december (namiddag)
- vrijdag 25 december
- zaterdag 26 december
- donderdag 31 december (namiddag)
- vrijdag 1 januari 2016

Bibliotheek

- maandag 2 november
- woensdag 11 november
- donderdag 24 december 
- vrijdag 25 december
- zaterdag 26 december
- donderdag 31 december 
- vrijdag 1 januari 2016
- zaterdag 2 januari 2016

Zwembad

- woensdag 11 november
- maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari 2016

BKO ‘t Merelhofke

- maandag 2 november 
- woensdag 11 november 
- van donderdag 24 december tot en met 
  vrijdag 1 januari 2016

Sluitingsdagen 



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  Wijteam Hemiksem  
03 443 09 50  03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem   
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 
www.hemiksem.be 

Op de begraafplaats staan sinds oktober 2015 bij ver-
schillende graven bordjes met de boodschap dat de 
concessie in 2015 verstrijkt. De nabestaanden kunnen 
kiezen om deze concessie al dan niet te hernieuwen.

De bordjes blijven volgens de huidige wettelijke reglemen-
tering gedurende een termijn van 1 jaar (voor de tijdelijke 
concessies) of 2 jaar (voor eeuwigdurende concessies) staan 
om iedereen de kans te geven om ofwel een concessie te 
hernieuwen en zo het graf te behouden of om de familie 
ervan te verwittigen dat het graf verwijderd zal worden. 

Indien de nabestaanden geen keuze doorgeven, zal het 
graf, na beslissing van de gemeenteraad, verwijderd wor-
den.

De lijst met concessies die verstrijken in 2015 hangt uit in 
het kastje aan de ingang van de begraafplaats en voor het 
respectievelijke graf.

Meer info: 
Dienst burgerzaken
Tel 03 288 26 72 of 
burgerlijkestand@hemiksem.be

Verstreken  
grafconcessies 2015

Begraafplaats



Weet jij waar deze foto werd genomen? Stuur dan voor 25 november 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 vol-
gende editie van Hallo Hemiksem wordt gepubliceerd én een Hemiksem-bon t.w.v. 25 euro ontvangt.

Proficiat!
De winnaar van de vorige prijsvraag is MART GYS.  
Het juiste antwoord was het portaal boven de ingang van het AC. 

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

Herken Hemiksem...

Weet jij waar deze foto werd genomen?

zaterdag 7 november 2015

Op 7 november krijgen we naar jaarlijkse gewoonte bezoek 
van een top stand-up comedian. Dit jaar krijg je er twee voor 
de prijs van één. Want Thomas Smith én Jan Linsen komen 
op bezoek in Depot Deluxe.

Thomas Smith is een vaste waarde in de Vlaamse stand-up-
wereld. We kennen hem van het podium en van het kleine 
scherm. Hij is o.a. één van de vier ‘Foute Vrienden’ in het hila-
rische tv-programma.

De Standaard: “Smith blijft één van de weinige Vlaam-
se comedians die de banaliteit van het leven echt kleur  

Comedy

weten te geven. Sta op en wees grappig: zelden heeft iemand 
stand-up comedy bij ons zo letterlijk tot uitvoering gebracht.” 
Praktisch:
Tickets: €5
De winst van de avond wordt zoals ieder jaar geschonken aan 
een goed doel via de actie’Music For Life’ van Stubru.

Verkooppunten: Vrijetijdsdienst Hemiksem, Bibliotheek, 
Q8 Hemiksem

Info: Zaterdag 7 november Deuren: 20.00 u. - Show: 20.30 .
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 272620 Hemiksem

Comedy Night met Thomas Smith 


