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INHOUD
Op 1 september 2018 is het exact 20 jaar geleden dat 
de administratieve diensten verhuisden van het oude ge-
meentehuis aan de Gemeenteplaats naar de Sint-Bernar-
dusabdij. 
 
In datzelfde jaar namen ook de uitvoerende gemeentediensten 
en de toen nog vrijwillige brandweerpost van Hemiksem hun 
intrek in een nieuw gebouw aan de Georges Gilliotstraat. De 
vereniging van gemeentepersoneel wil dit jubileumjaar in de 
verf zetten en organiseert op 1 september ‘Licht op Hemiksem’. 
Verder in dit magazine kunt u meer informatie vinden over dit 
evenement en een interview met enkele personeelsleden die 
de verhuis naar de abdij meemaakten. Noteer deze dag alvast 
in uw agenda, er zal vermaak zijn voor jong en oud en er volgt 
afsluitend een spetterend vuurwerk. 
 
Na deze feestelijke gebeurtenis gaan op 3 september de school-
poorten terug open. Net zoals de vorige jaren zullen onze poli-
tiediensten verscherpt toezicht houden in de schoolomgevin-
gen. Ondertussen vallen al onze schoolomgevingen in een zone 
30, let dus op jullie snelheid. Een veilige start van het nieuwe 
schooljaar is een taak voor iedereen. 
 
Verder ondersteunt Hemiksem het Klimaatfeest dat zal plaats-
vinden in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland 
op zondag 30 september. Hier kan je allerlei tips ontdekken om 
ook jouw steentje bij te dragen aan een milieuvriendelijke ge-
meente. Verder ontdek je in deze Hallo Hemiksem de initiatie-
ven die we als gemeente reeds genomen hebben en maak je 
kennis met de ‘Klimaatjes’. 
 
Op 14 oktober zijn er de gemeenteraadsverkiezingen die om de 
6 jaar plaatsvinden. De stemlokalen zullen ingericht worden in 
Depot Deluxe.    In de loop van september zullen we via een 
folder in Info Hemiksem een aantal praktische zaken over de 
stemverrichtingen verduidelijken. Hoe bereikt u best Depot De-
luxe, waar kunt u parkeren, in welk lokaal is uw kiesbureel, welke 
nieuwigheden zijn er voor het inscannen voor uw stembiljet,…
we maken het jullie allemaal duidelijk in deze folder. 

Na de erg warme temperaturen van de afgelopen maanden 
wens ik jullie alvast een mooie nazomer toe. Hopelijk zullen 
mooie herfstige kleurenpaletten de dorre grasperken snel doen 
vergeten.
 

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
Sport Na School

Welkom bij de grootste sportclub van Vlaanderen! 
Is sporten iets voor jou? Of zoek je nog dé sport die 
het beste bij je past? Ontdek het sportaanbod voor 
een SPOTPRIJS van 1.5 euro per week! 

Wat: Deelnemen aan verschillende sportactiviteiten 
o.a. Squash, Zwemmen, Trampoline, Level Up , Free-
running, Skiën, Snowboarden, Schaatsen én nog 
veel meer! 

Wie: Voor leerlingen van het secundair onderwijs.
Waar: In diverse sportcentra en sportclubs in jouw 
buurt. Check het aanbod op www.sportnaschool.be . 
Wanneer: * Periode 1 (15 weken): van 24/09/2018  
    tot en met 25/01/2019.

* Periode 2 (15 weken): van 28/01/2019 
tot en met 31/05/2019.

* Niet geldig tijdens de weekends en schoolvakanties.
* Inschrijvingen online mogelijk vanaf 1 september 
2018.
Prijs:  * Eén periode (15 weken): 30 euro 

 * Beide periodes (30 weken): 45 euro 
* Je bent verzekerd via Sport Vlaanderen.
* Via je ziekenfonds kan je een deel van je inschrij-
vingsgeld terug krijgen.

Meer info: Spreek je sportleerkracht aan of stuur 
een mailtje naar anneke.janssens@sportnaschool.be . 

Op zondag 9 september zal de jaarlijkse  wielerwedstrijd  
‘Grote Prijs Rupske Lauwers’ gereden worden. Vanaf 13u30 
vertrekt een eerste reeks van 10 ronden en om 15u45 ver-
trekt de tweede reeks verdeeld over 14 ronden.  

Zowel vertrek als aankomst is voorzien aan lokaal De Zoeten Inval 
aan de Assestraat in Hemiksem. 

De renners rijden circulair volgens het parcours Assestraat - Lin-
delei - Wijngelagweg - Lelielaan - Varenstraat - Irisweg - Begonia-
weg - Moerelei  - Tulpenlaan - Hoofdboslaan - Valkenisseweg  -  
Groenenhoek (Aartselaar) - Cleydaallaan (Aartselaar) - Kerkeneinde - As-
sestraat. 

Aandacht!
In enkele straten geldt een volledig parkeerverbod vanaf  10u30 tot 
19u00. Seingevers en politiediensten staan op de kruispunten klaar 
om de omloop veilig te laten verlopen voor renners en verkeer. 

Wielerwedstrijd “Grote 
Prijs Rupske Lauwers”

 

Politiek debat jeugdraad 
Hemiksem

Op zaterdag 22 september organiseert de jeugd-
raad van Hemiksem naar aanloop van de verkie-
zingen een interessant debat. 

Kom samen met de partijen debatteren over de 
toekomst van onze gemeente. Kijk hoe een pro-
fessionele moderator hen het vuur aan de sche-
nen legt en luister hoe de verschillende partijen 
Hemiksem willen veranderen. Wij zijn alvast be-
nieuwd naar de politieke beloftes. 

Wil je graag een vraag stellen aan de partijen? 
Stuur je vraag dan naar de secretaris van de jeugd-
raad: karolien@hemiksem.be, of stel ze de avond 
zelf. 

Tot dan! 

Info
Wanneer: zaterdag 22 september 2018
Van 19u tot 21u30
Waar: Scheldezaal in het gemeentehuis, 
Sint-Bernardusabdij 1.
informatie: Karolien@hemiksem.be of 
03 288 26 91
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 Zappos Herfst - en Kerstvakantie 2018

 Initiatie badminton (10 weken)

Het programmaboekje zal tijdens de maand september uitgedeeld worden in de scholen. Je kan het boekje ook steeds komen 
ophalen op jouw vrijetijdsdienst. Voor de nieuwsgierigen onder ons die al niet meer kunnen wachten, zullen we al even een tipje 
van de sluier oplichten. Een bezoekje aan de chocoladefabriek, een uitstap naar Mega Speelstad en een afspraak met het toneel 
zullen al zeker niet ontbreken.

Info
Inschrijven kan vanaf maandag 8 oktober om 18u online via hemiksem.zapposdagen.be of kan die avond ook van 18u t.e.m. 
19.30u bij de vrijetijdsdienst van Niel. De volgende dagen kan u bij de vrijetijdsdienst van Hemiksem terecht. 

Tijdens deze initiaties zullen we proberen de beginselen van badminton aan de deelnemers bij te brengen. 
Voel jij je geroepen om de knepen van badminton onder de knie te krijgen of je te vervolmaken, dan mag je 
deze initiaties niet missen. In een lessenreeks van 10 weken krijg je de nodige technieken aangeleerd. Heb je 
zelf geen badmintonracket ? Neem dan contact op met de vrijetijdsdienst.

Info
Wanneer: Maandag 8/10 - 15/10- 22/10 - 5/11- 12/11 - 19/11 - 26/11 - 
3/12 - 10/12 - 17/12 Telkens van 10u. t.e.m. 11u30. 
Waar: Sporthal Hemiksem 
Prijs: 10 euro

Het aantal deelnemers is beperkt, op voorhand inschrijven bij de 
vrijetijdsdienst in noodzakelijk. Je kan hiervoor mailen of bellen. Wens je 
geen initiatie te volgen maar speel je liever vrij badminton? Informeer 
dan zeker even bij ellen.huysmans@hemiksem.be naar de vrije plaatsen.

Ja ja, ze zijn er weer. Onze zapposdagen! Tijdens de herfstvakantie en kerstvakantie organiseren de vrijetijds-
diensten van Hemiksem, Schelle en Niel weer leuke activiteiten. 

Heb je altijd al willen leren skiën? Of kan je al skiën en wil je jouw technieken een beetje bijschaven? Dan heeft 
de vrijetijdsdienst de ideale vakantieactiviteit voor jou! Deze herfstvakantie kan je 3 dagen gaan skiën op Aspen 
in Wilrijk en krijg je de gediplomeerde skibegeleiding van superfijne monitoren. 

De lessen zijn onderverdeeld in niveaugroepen. Doordat er met niveaus gewerkt wordt, kan elk kind deelnemen en wordt iedere 
dag weer een nieuwe uitdaging! Je krijgt iedere dag 4 uur les en 1 uurtje vrij skiën. Onder de middag worden er fijne rustigere 
activiteiten aangeboden om de batterijtjes terug op te laden. Indien gewenst  is er de mogelijkheid om ‘s middags aan te schui-
ven aan het warme buffet, maar je mag ook opteren voor de inschrijving met eigen middagmaal. Skimateriaal wordt voorzien 
op jouw maat, skikledij voorzie je zelf. Wens je meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen met de vrijetijdsdienst! 

Info
Wie: 6-12 jaar, geen ervaring vereist. 
Waar: Skipiste Aspen, Moerelei 123 Wilrijk 
Wanneer: 29 - 30 - 31 oktober 2018 
Hoe laat: stipt 9.30u word je verwacht op de piste en om 16u is het 
einde voorzien. Er is eventueel voor- en na-opvang mogelijk, informeer 
hiervoor bij de vrijetijdsdienst. 
Prijs: 
- inwoners van Hemiksem of schoolgaanden in Hemiksem: 
150 euro zonder warme maaltijd, 175 euro met warme maaltijd 
- inwoners van buiten Hemiksem: 180 euro zonder warme maaltijd, 
205 euro met warme maaltijd. 
Inschrijven kan vanaf 17 september 2018 om 9u. . 

Wie gaat er mee skiën? (6-12 jaar)
Sportkamp herfstvakantie
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Marc Coppens
scholenloop en jogging 
Zaterdag 29 september

Maak kennis met onze 
sportclubs
Hoppas 2018

 

Traditioneel wordt er de laatste week van sep-
tember de scholenloop Marc Coppens georgani-
seerd. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 
29 september 2018. 

Loopwedstrijd

Smeer je beentjes maar al in want het belooft weer een 
spannende en sportieve dag te worden! Neem jij het 
graag een keertje op tegen je leeftijdsgenoten in een 
loopwedstrijd? Aarzel dan niet en schrijf je zeker in voor 
de 29ste editie. Je kan jezelf inschrijven bij je leerkracht 
voor 21 september of ter plaatse tot een uur voor de 
start. Het eerste startschot wordt gegeven aan de kleu-
tertjes van de 2de kleuterklas om 14u. .

Jogging

Geen scholencross in Hemiksem zonder de jogging want 
ook de ouders, grootouders, nonkels, tantes, broers en 
zussen, leerkrachten… mogen zich van de sportiefste 
kant laten zien. Waag je aan de 2, 4 of 6 km, verleg je 
grenzen en keer moe maar voldaan terug naar huis. 

Je kan inschrijven via de scholen van Hemiksem, 
bij de vrijetijdsdienst of ter plaatse tot een half 
uur voor het startschot. Het startschot wordt voor-
zien rond 16u. Meer info bij de vrijetijdsdienst via  
ellen.huysmans@hemiksem.be of 03 288 26 92

De start van het nieuwe schooljaar betekent met-
een ook de start van het nieuwe seizoen voor ver-
schillende sportclubs. 

Heb je zin om te gaan sporten maar weet je nog niet 
goed welke sport of club jou aanspreekt? Geen nood! In 
september kan je bij verschillende sportclubs gaan proe-
ven van hun aanpak, werking en vooral van de sport. 

Kleutertjes van de 2de en 3de kleuterklas en leerlingen 
van de lagere school ontvangen hiervoor de hoppas  van 
de vrijetijdsdienst waarmee ze bij iedere sportclub kun-
nen gaan testen. 

De hoppas krijg je via jouw leerkracht. Ga je niet in He-
miksem naar school maar wens je toch gebruik te maken 
van deze pas, kom dan even langs de vrijetijdsdienst en 
haal je pasje op bij één van de medewerkers! 

De volgende sportclubs stellen met veel plezier hun 
jeugdwerking voor: SJB, FC Hemiksem V., Fc Oxford, Hel-
lvoc en WIK.

‘Muziek beluisteren’ bestaat uit een groep van liefhebbers die onder leiding van musicoloog Michael Swolfs van 
klassieke muziek proeft. Je kan de opleiding gedurende het hele jaar volgen maar via IVEBICA kan je nu alvast 3 
dinsdagen genieten van deze muzikale ontdekkingstocht. 

De onderwerpen van deze proefdagen zijn:
1.  Welke baanbrekende uitvindingen hebben de loop van de muziekgeschiedenis mee bepaald?
2.  Vrouwelijke componisten uit de schaduw. Ontdek de muzikale parels van dochters, zussen en echtgenotes van bekende 
    mannelijke componisten.
3. Muzikale raadsels: luister mee naar verborgen boodschappen die opgesloten zitten in muzieknoten.

Proeven van klassieke muziek
dinsdag 4, 11 en 18 september 2018

Info
Locatie: Academie Muziek en Woord Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem                      
Tijdstip: van 14 tot 16 uur of van 19.30 tot 21.30 uur
Toegang: € 30 voor de reeks van 3 sessies 
Info & inschrijvingen:
www.ivebica.be 
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
                            

© Johanna Vogt 
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Open monumentendag

WYSIWYG vs INVERSE – Jo Op De Beeck
Fototentoonstelling

Seizoensgroenten en –fruit langer bewaren - workshop

In heemmuseum ‘Ontrent den Hover’ is er een fototen-
toonstelling over vergeten en/of verdwenen monu-
menten in Hemiksem en een expositie van hedendaag-
se en minder bekende Hemiksemse kunstschilders. 

In de Sint-Bernardusabdij kan je eveneens om 16u genieten 
van de wereldse klanken van de bouzouki en harjedalspipa 
met een optreden van Manus en is er om 17u een concert 
van het bekroonde saxofoonkwartet Scarbo. Meer info op  
www.academiehsn.be.

Fotografie wordt nog altijd gezien als de weergave van 
de realiteit. En dat is ze in zekere zin ook, maar ver-
trekkend van die werkelijkheid kan ze zich ontwikke-
len tot een interpretatie ervan. Het is daar waar Jo Op 
de Beeck als beeldend kunstenaar zijn identiteit vindt.

Jo is een beeldenmaker die niet alleen zelf fotografeert maar 
ook sterk gefascineerd is door de grote hoeveelheid visuele 
prikkels en beelden die dagelijks via het internet binnenko-
men. Deze beelden gaat hij bewerken, uitvergroten, spiegelen, 
opnieuw fotograferen en daardoor ontelbare keren herinter-
preteren. Op die manier roepen ze constant vragen op en zaai-
en ze twijfel. 

Elk seizoen biedt een eigen diversiteit aan verse 
groenten en fruit. De oogstmaanden van juni tot en 
met half november kennen vaak een overaanbod. Wil 
je verspilling voorkomen, dan komen naast invriezen 
tal van bewaarmethodes van pas.

In deze workshop worden er verschillende mogelijkheden be-
sproken en gedemonstreerd zoals steriliseren, pasteuriseren, 
(vries-)drogen, zouten, pekelen, fermenteren en inmaken met 
zoet, zuur of alcohol. De lesgeefster voorziet zelf proevertjes. 

Heb je zelfgemaakte jam, chutney, zoetzuur, likeur of ander lek-
kers bij je thuis staan? Breng ze dan gerust mee, dan proeven 
we deze en bespreken we de technieken.

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met 
Velt.

Info
Datum: zondag 9 september 2018
Locatie en uren tentoonstelling:        
Heemmuseum ‘Ontrent den Hover’, 
Sint-Bernardusabdij 4, Hemiksem 
van 10 tot 18 uur
Toegang: gratis

Info
Data: van 24 september tot 14 december 2018
Locatie: Academie Muziek en Woord, Nijverheids-
straat 27, Hemiksem                      
Tijdstip: tijdens de openingsuren van de academie
Extra publieksmoment: zaterdag 10 november 2018 
van 11 tot 16 uur
Toegang: gratis 
Meer info: www.ivebica.be 
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

Info
Datum: woensdag 12 september 2018
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek,  
Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur
Toegang: € 12 / € 10 (inwoners Hemiksem-
Schelle-Niel)
Info & inschrijvingen:
www.ivebica.be 
Intergemeentelijke bibliotheek,  
Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

                            

© Jo Op de Beeck  



7

John Steinbeck, Hagar 
Peeters en Isabel Allende
Leeskring

Kurt Van Eeghem - Kurtoisie
Lezing

Charleroi, stad in transitie
Busuitstap 

In onze leeskring worden alle aspecten van het 
boek uitgebreid besproken: het verhaal, de perso-
nages, de schrijfstijl, … . Je hoort interessante weet-
jes over de auteur en over het oorspronkelijke idee 
achter het boek. 

Lees mee en deel jouw ervaring met andere boekenlief-
hebbers. In september staat het boek ‘De druiven der gram-
schap’ van John Steinbeck centraal. In oktober plaatsen we 
‘Malva’ van Hagar Peeters in het voetlicht en in november 
lezen en bespreken we ‘De Japanse minnaar’ van Isabel Al-
lende.

In deze boeiende lezing van meesterverteller Kurt Van 
Eeghem kom je te weten waar de etiquetteregeltjes 
vandaan komen en wat vandaag de dag hun nut nog is.

Een verhaal over het na-apen van wat er aan de koninklijke ho-
ven gebeurt, de tocht die de etiquette naar Vlaanderen maakte 
en over de onzin van veel van die ‘opgestoken vingertjes’. Maar 
bovenal, over het alternatief : hoffelijkheid anno 2018. Kur-
toisie is een hilarische en leerrijke lezing die een andere kijk 
geeft op hoffelijkheid en omgangsvormen.

Kurt Van Eeghem ademt cultuur, is bekend van radio en te-
levisie en wordt alom geroemd om zijn welsprekendheid en 
wellevendheid.

We starten met een gegidste rondleiding in het fo-
tomuseum, gehuisvest in het voormalige neogotische 
karmelietenklooster, waar we verwelkomd worden 
met koffie en thee.

Na een warme maaltijd in het hippe ‘La manufacture Urbaine’ 
gaan we het centrum verkennen. Een gids voert je langs het 
stadhuis, de imposante Sint-Christoffelbasiliek en art deco 
maar ook voorbij street art en toont je de metamorfose van 
deze stad. Op het einde van de wandeling breng je een be-
zoek aan BPS22, een museum voor hedendaagse kunst of ge-
niet je zelf verder van de binnenstad. Het vertrek naar huis is 
voorzien om 18.15u. 

Gelieve ons via cultuur@ivebic.be te verwittigen indien je be-
paalde voedingsrestricties hebt. Inschrijven voor 9 september.

Info
Datum: zaterdag 29 september 2018
Vertrekplaats: Gemeenteplaats Hemiksem - 7.40 
uur stipt
Toegang: € 52 / € 47 (inwoners Hemiksem-Schelle-
Niel)
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be 
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 
- 117, Hemiksem. - Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, 
Schelle

Info
Data: dinsdag 25 september, 23 oktober en 27 
november 2018
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heu-
velstraat 111-117, Hemiksem 
Tijdstip: van 19.30 tot 22 uur
Toegang: € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle 
en Niel) per sessie                                       
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be 
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 
111 - 117, Hemiksem

Info
Datum: donderdag 4 oktober 2018
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Tijdstip: 14 uur
Toegang: € 4
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be 
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 
117, Hemiksem - Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

© Sara De Graeve
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Hemiksem gaat voor klimaat 
Zondag 30 september: Klimaatfeest

Het klimaat verandert! We kennen allemaal de berichtgeving in de media die vaak negatief is 
en meestal met harde feiten wordt bekendgemaakt.  Wetenschappelijk onderzoek toonde al 

aan dat de klimaatverandering een belangrijke bedreiging vormt voor de overleving van mens en dier. 

Droogte, hittegolven en stormen worden in de nabije toe-
komst frequenter en intenser. Toch lijkt het nog vaak een 
ver-van-mijn-bed-show. Nochtans, zo ver van ons bed is het 
probleem niet. De aarde is onze thuis. 

Terwijl Hemiksem samen met IGEAN grotere plannen uit-
werkt om de CO2 uitstoot van Hemiksem te doen dalen wil 
de gemeente niet stilzitten! Het project ‘Hemiksem gaat 
voor klimaat’ wil niet enkel klimaat-gerelateerde aspecten 
aanpakken maar ook de leefomgeving van alle inwoners ver-
beteren. 

Het klimaatfeest

Op zondag 30 september 2018 organiseren Regionaal Land-
schap Rivierenland en Hemiksem het klimaatfeest. Op dit 
feest is iedereen welkom voor een hapje en drankje. Er zal 
info gegeven worden over meer groen in de tuin. Je kan plan-
ten (hagen en bomen) ter plaatse bestellen bij Natuurpunt 
en bij de lokale fietshandelaar kan je eens een elektrische 
fiets uittesten. VELT  gaat graag met jou aan de slag voor een 
ecologische (moes)tuin en ze geven tips over pesticidevrij 
tuinieren. 

De gele zak

Hemiksem promoot de gele zak voor het opruimen van 
zwerfvuil.  Ook de Buurderij van Schelle komt naar het kli-
maatfeest. Je koopt er lokale en lekkere producten recht-
streeks van boeren en ambachtelijke producenten  uit de 
Rupelstreek! Voor de kinderen is er animatie. Met hun stem-
pelkaart maken zij kans op een overnachting in een vogel-
huisje (voor 4 personen). 

Klimaatjes

In Hemiksem verschijnen zo nu en dan de ‘Kli-
maatjes’. Heb jij ze al gespot? Elk diertje pro-
moot acties om het milieu en het klimaat een 

handje te helpen. Hel-
pen jullie ook een 

handje mee? 

We stellen de ‘Klimaatjes’ even voor:

VOGEL: Vogels hebben bomen, strui-
ken en groen nodig. Elke boom telt! 

Wat kan jij doen?
Koop een boom, plant hagen. Maak 
van je tuin een thuis voor vogels. 

EGEL: Egels leven onder hagen, krui-
pen in bermen en vinden afval hier 
maar niks! 

Wat kan jij doen?
Gooi niet zomaar je afval uit de auto 

of op de grond. Probeer minder afval te produceren. Gebruik 
herbruikbare doosjes en zakken. Word vrijwilliger bij de 
buurtopruimers!
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SCHILDPAD: Schildpadden 
verplaatsen zich op een trage en 
veilige manier. 

Wat kan jij doen? 
Probeer voor kleine afstanden de auto te laten staan. Maak 
gebruik van het openbaar vervoer. Heb je de waterbus al 
eens geprobeerd? 

Zo produceer je minder fijn stof en help je mee aan een ge-
zondere leefomgeving voor jong en oud. Eet minder vlees, 
voer bv. een donderdag veggiedag in! Veeteelt zorgt name-
lijk voor 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas-
sen. 

VLINDER: Vlinders hebben 
bloemen met veel stuifmeel en 
nectar nodig. Ook pesticiden 
zijn schadelijk voor deze mooie 
dieren. 

Wat kan jij doen? 
Volg deze tips van natuurpunt op voor meer vlinders in je 
tuin. Plant inheemse planten, bied van het vroege voorjaar 
tot in de late herfst bloemen aan in je tuin.

Leg beschutte hoekjes aan met hagen en heggen. Ruim je 
tuin in de winter niet te hard op zodat eitjes, rupsen en pop-
pen kunnen overleven. Laat vruchten van je fruitboom op 
de grond liggen. Gebruik geen pesticiden.

KLIMAATKONIJN: Rennen, 
springen, spurten. Konijnen 
hebben energie voor 10. Tijd 
voor groene energie en minder 
energieverspilling.

Wat kan jij doen?
Isoleer je woning. Investeer in zonnepanelen en spring zui-
nig om met energie. Kies voor groene energie. Schakel je 
elektrische toestellen uit en doof alle lichten bij het verla-
ten van de kamer.

KIKKER:
Kikkers vind je in vijvers en poe-
len, ze houden van proper water.  

Wat kan jij doen?
Gebruik biologisch afbreekbare 
zepen. Giet niets door de goot-

steen wat daar niet thuishoort. Bespaar water, zeker in dro-
ge periodes. Gebruik regenwater voor je tuin, om je auto te 
wassen, en het toilet door te spoelen.

Bomen, struiken en hagen planten 
Afval: Gele zak Hemiksem

Groene gevels 
Info over muur- en dakisolatie:  

energiebesparing
Natuurlijke tuinen 

Mobiliteit: 
Elektrische en gewone fietsen

Korte keten: 
Buurderij 

Proper water
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“Die eerste werkdag in de abdij was erg 
emotioneel”

20 jaar AC in de abdij

Op 29 augustus 1998 werd het nieuwe administratief centrum van Hemiksem officieel ingehuldigd in aanwezig-
heid van de toenmalige burgemeester Frans Cauwenberghs en de premier Jean-Luc Dehaene. Maanden ervoor 
werd de verhuis minutieus voorbereid om alle diensten die toen toch op de Gemeenteplaats gevestigd waren naar 
de abdij van Hemiksem te verplaatsen.  Met dé hoofdvraag “wat herinner je je nog van de verhuis?” trokken we 
naar enkele collega’s die na 20 jaar nog steeds hun plekje hebben in de abdij. 

Verhuis

Maria Matthyssen start-
te haar carrière bij de 
gemeente in 1975 en 
heeft bijna alle Hemik-
semnaren al zien pas-
seren als eerste aan-
spreekpunt op de dienst 
burgerzaken. 

“Ik herinner mij vooral 
dat alles anders was 
en dat er op die 20 jaar 
tijd veel veranderd is. 

Het feest dat we toen organiseerden was legendarisch. De 
sfeer zat goed en er kwam veel volk naar het vuurwerk kijken. 
Vooral de mentaliteit was heel anders en de samenhorigheid 
was toen nog sterker. Van de verhuis zelf herinner ik me niet 
echt zo veel meer maar ik weet nog dat het allemaal erg 
snel ging.  Onze dienst is toen maar 1 of 2 dagen gesloten 
gebleven.” 

“Het feest dat we toen organiseerden was le-
gendarisch. De sfeer zat goed en er kwam veel 
volk naar het vuurwerk kijken. Vooral de men-
taliteit was heel anders en de samenhorigheid 
was toen nog sterker. “

“Het moment dat ik voor het eerst in de abdij kwam was 
erg ‘emotioneel’. Het was er allemaal veel groter, we kregen 
nieuwe meubelen en moesten onze weg nog  vinden. Dank-
zij de gemeentesecretaris, die achter de vooruitgang stond, 
is er op korte termijn veel veranderd. Stencils, carbonpapier, 

typemachines, ministerpapier… behoorden toen nog tot onze 
dagelijkse werkinstrumenten. Je kan je dat vandaag echt niet 
meer voorstellen hoe wij toen werkten.”

Johnny Claes, diensthoofd burgerzaken, treedt Maria bij. “Er 
was geen andere mogelijkheid meer …  het gemeentehuis 
werd te klein en ook de aanpalende barakken waarin we 
werkten waren niet meer aangepast aan de normen van toen. 
We waren best trots dat we naar de abdij konden verhuizen.” 
Niet de verhuis op zich maar de opkomende  vooruitgang van 
toen zit nog vers in het geheugen. Ook de  millenniumover-
gang zat er aan te komen.” We hadden 1 centrale computer 
en een matrixprinter die zoveel lawaai maakte dat er een 
speciale cabine voor gemaakt werd.”, lachte Johnny

“Hoewel ik nog steeds op dezelfde dienst werk is het aan-
bod in onze taken ook helemaal anders geworden. Vroeger 
kwamen de mensen voor de eerste keer naar het gemeente-
huis als ze 12 jaar waren voor hun eerste identiteitskaart. Als 
ze 18 werden of trouwden kwamen ze nog eens maar daar 
bleef het meestal bij. Tegenwoordig krijg je om de 5 jaar een 
nieuwe identiteitskaart dus komen alle inwoners nu vaker in 
contact met onze diensten. Ook werkten we op de Gemeente-
plaats nog met loketten en daarna een balie. Nu hebben we 
allemaal aparte bureau’s en is het contact met de inwoners 
veel persoonlijker geworden”, vertelt Maria nostalgisch. 



11

“Er zijn inderdaad vele taken en diensten bijgekomen. Vroe-
ger was men bijvoorbeeld  minder bekommerd om het mi-
lieu maar nu is een milieuambtenaar essentieel voor elke 
gemeente. Dat zijn allemaal functies die erbij gekomen zijn 
en al deze mensen hebben een bureau nodig. Een belang-
rijke taak die we konden afgeven is de administratie rond 
militie door het afschaffen van de dienstplicht. Enkele maan-
den na onze verhuis zijn ook de gemeentemagazijnen en de 
brandweer verhuisd en kwamen we minder in contact met 
deze diensten. Maar op alle vlakken was de verhuis een goe-
de zaak.”, zegt Johnny. 

“Ik was op de techni-
sche dienst wel de eer-
ste die een elektrische 
typmachine kreeg. 
Toen was dat al heel 
revolutionair.”
Ann Matthyssen in 1998

Gemeentepersoneel
Ann Matthyssen zou uren kunnen vertellen over de prettige 
maar ook mindere kantjes waarmee het gemeentepersoneel 
te maken kreeg. 

“Ik begon mijn carrière op 1 januari 1987 als stagiaire op de 
technische dienst. Ik verzorgde ook het drukwerk met een 
offsetmachine en droeg toen een overall omdat de inkt alle 
richting uitspoot.  Nu is dat ondenkbaar met de nieuwste ko-
pieermachines. Ik was op de technische dienst wel de eerste 
die een elektrisch typmachine kreeg. Toen was dat al heel re-

volutionair.”, vertelt Ann Matthyssen die ondertussen al jaren 
op het secretariaat werkt. 

“In het gemeentehuis had ik een speciaal klasseersysteem  
dat overgezet moest  worden van de oude naar de nieuwe 
kasten in de abdij. Speciaal voor mij waren werkmannen be-
zig om een tijdelijk ophangsysteem te maken zodat ik op tijd 
kon starten met de voorbereidingen. We moesten eigenlijk 
vooral alles zelf doen wat inpakwerk betreft. Maar ik voelde 
me best wel trots toen we in de abdij terecht kwamen.”.

“Het eerste feest in de abdij herinner ik me nog heel goed. 
Samen met enkele collega’s hielp ik met het verzorgen van 
de openingsreceptie. De genodigden kregen cava terwijl het 
personeel trappist kreeg voorgeschoteld,… maar dat lust ik 
niet. Dus nipte ik stiekem eens van een glas cava met het 
gevolg dat de alcohol veel te snel naar m’n hoofd steeg. Een 
collega heeft me die avond nog naar huis gebracht. Na het 
grote feest lag de weide vol plastic bekers en ik herinner me 
nog dat mijn vader heeft geholpen met het opruimen ervan.”, 
voegt  Ann aan haar verhaal toe..  

“De tijden zijn wel hard veranderd. Met collega’s 
gingen we eens Driekoningen zingen op de ver-
schillende diensten. Nu is dat bijna ondenkbaar 
en hebben we daar zelfs de tijd niet meer voor.”

“De tijden zijn wel hard veranderd. Met de collega’s gingen 
we eens Driekoningen zingen op de verschillende diensten. 
Nu is dat bijna ondenkbaar en hebben we daar zelfs de tijd 
niet meer voor. Ik kijk wel uit naar Licht op Hemiksem. Ik 
hoop dat het net zo’n knallend feest zal worden als toen.  Al-
leszins ben ik blij dat ik al die goede momenten en de hele 
verhuis heb meegemaakt.”, besluit Maria.  
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Terugblik 

De Laatste Nootjes
De leerlingen van de muziekacademie lieten op woensdag 27 
juni nog eens een laatste keer van zich horen alvorens in va-
kantie te gaan. De reservaties van ‘De Laatste Nootjes’ waren 
zo succesvol dat er zelfs 2 concerten moesten ingepland wor-
den. De reacties achteraf waren heel lovend voor de muzikale 
studenten.  Lees ook pagina 16 voor de nieuwe  inschrijvingen 
aan de muziekacademie. 

ATV vertelling 
Stand-up comedian Nigel Williams was op 9 juli te gast op 
de ATV-vertellingen. Zo’n 1500 luisteraars brachten hun ei-
gen stoeltje mee om in het decor van de abdij te genieten 
van deze Britse-Vlaamse entertainer. Heel wat bezoekers 
kwamen zelfs vanuit de verste provinciehoeken afgezakt 
en waren aangenaam verrast door de prachtige setting die 
Hemiksem te bieden heeft.

Kinderboerderij op bezoek in BKO
Deze zomer kregen de kinderen in BKO ‘t Merelhofke een 
mobiele kinderboerderij op bezoek. Er wordt dit jaar ge-
werkt rond het figuurtje Rosalie De Eend die elke dag 
nieuwe avonturen beleeft. Op 24 juli nodigde ze haar 
oom uit Selfelantsjé uit die vertelde over de dieren in 
zijn land.  

12
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Terugblik 

Speelpleinwerking
Gedurende de hele zomervakantie konden de leerlingen 
van het lager onderwijs terecht in Depot Deluxe voor de 
speelpleinwerking. De vrijetijdsdienst had een druk pro-
gramma voorzien. Zo zijn we op uitstap geweest naar het 
Karrewiel, kregen we bezoek van een echte cartoonist die 
ons de knepen van het vak leerde, werden we ondergedom-
peld in een heuse kookworkshop, brachten we een bezoekje 
aan Sportopia en nog veel meer! Door de warme zomer-
dagen werd er natuurlijk ook voor voldoende verfrissing 
gezorgd in de vorm van waterspelletjes en bezoekjes aan 
het zwembad. Onder begeleiding van onze schitterende 
monitorenploeg beleefde tal van kinderen weer een leuke 
zomer! 

Skateboard initiatie
Deze zomer wisten de skaters ons nieuwe skatepark te 
vinden. Zelfs de onervaren skaters konden er terecht. De 
vrijetijdsdienst zorgde in samenwerking met het Ant-
werp Skate Depot ervoor dat echt iedereen er zich kon 
komen uitleven. Gediplomeerde lesgevers kwamen twee 
dagen lang tips geven tijdens de gratis skateboardiniti-
atie. En zo werden een groep jonge skaters goed voor-
bereid om zich volledig uit te leven op ons skatepark. 

Sportkampen 
Deze zomer konden jongeren weer deelnemen aan 
enkele super fijne sportkampen. Van een kleuterkamp 
rond sprookjes tot een stoer rugbykamp voor de echte 
durvers. De waterratten konden zich uitleven in een 
aquakamp. Voor zij die niet goed konden kiezen én 
alles willen proberen hadden we een omnisportkamp. 
En nu aftellen tot de volgende vakantie! 

13
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Afvalophaling 

Restafval, GFT 
maandag 3 september
maandag 10 september
maandag 17 september
maandag 24 september
maandag 8 oktober
maandag 22 oktober

PMD
maandag 10 september
maandag 24 september
maandag 8 oktober
maandag 22 oktober

Papier & karton
vrijdag 21 september
vrijdag 19 oktober

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

Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de 
milieudienst van de gemeente op het nummer 
03 288 26 63 of via het e-mailadres 
sven@hemiksem.be.

KGA

In september  worden het restafval en GFT nog wekelijks 
opgehaald. Vanaf oktober gebeurt dit terug om de 2 we-
ken. Opgelet, de ophaling van het PMD-afval gaat om de 
twee weken door! 

Er is slechts één ophaalpunt aan 
het containerpark (G. Gilliotstraat 
50) waar het KGA gedurende één 
dag per maand aangeboden kan 
worden. 

De ophaling gebeurt één keer per 
maand, afwisselend op een vrij-
dag of zaterdag. Opgelet KGA kan 
dus enkel op de hierboven ver-
melde dagen aangeboden wor-
den aan het containerpark!

14

In de vroege ochtend van 21 juli zag  Lotte De Voeght 
het levenslicht. Daarmee is Lotte een rasechte Hemik-
semnaar aangezien ze in haar ouderlijke huis ter we-
reld kwam. 

Papa Dennis en mama Kaija zijn terecht fier dat hun jong-
ste  dochter in Hemiksem werd geboren. “We waren diezelfde 
nacht nog naar het ziekenhuis gereden maar ze stuurden ons 
terug. Amper enkele uren later verliep alles veel te snel en 
hielp ik mee met de geboorte van Lotte want de ambulance 
kon er niet op tijd geraken.”, vertelde de trotse papa. 

Het was ondertussen vijf jaar geleden dat er nog een kindje 
thuis werd geboren binnen de gemeente. 

Om sluikstorters te ontmoedigen en de veiligheid 
in Hemiksem te verhogen heeft de gemeente ge-
investeerd in verschillende vaste en mobiele ca-
mera’s. 

Deze zullen ingezet worden op plaatsen waar vaak ille-
gaal afval wordt gedumpt. Ook gaan deze mobiele ca-
mera’s ingezet worden op evenementen en zullen die 
beelden kunnen gebruikt worden om daders van even-
tuele misdrijven te klissen. Niet alleen sluikstorters, ver-
keersovertredingen maar daders van verschillende vor-
men van  vandalisme  (beschadigingen, graffiti,…) gaan 
sneller opgespoord kunnen worden. 

Jongste Hemiksemnaar
geboren op nationale
feestdag
Proficiat!

Camerabewaking in 
Hemiksem
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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. 
* enkel dienst burgerzaken en onthaal

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

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Contact: 
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be 

Openingsuren: 
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur, 
woensdag gesloten

Recyclagepark Hemiksem
Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag:  13.30 u. - 17.30 u.
woensdag: 13.30 u. - 17.30 u.
donderdag: 13.30 u. - 17.30 u.
vrijdag:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.

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 

De IGEAN energielening 
aan 2% nog tot eind 2018 
 De Vlaamse Energielening, waarmee iedereen ener-
giebesparende werken aan zijn woning kan laten 
uitvoeren, wordt al vele jaren door IGEAN verstrekt. 
Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en 
het OCMW in alle 29 gemeenten van het IGEAN-wer-
kingsgebied. 

Voor gewone inkomens geldt een zeer voordelige intrestvoet 
van 2% en voor bepaalde bijzondere groepen gaat het zelfs 
om een renteloze lening (0%). De woning moet dan wel gele-
gen zijn in één van de deelnemende gemeenten. Aan de IGE-
AN-energielening zijn verder geen dossierkosten verbonden. 
IGEAN heeft tussen 2013 en 2017 meer dan 1.350 energiele-
ningen toegekend, waarvan 11,5% renteloze leningen.

De energielening anders bekeken in 2018
Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de energielening 
op een andere leest te schoeien. Ook niet-commerciële instel-
lingen, zoals vzw’s, scholen, ziekenhuizen enz. evenals coöpe-
ratieve vennootschappen kunnen een energielening afsluiten 
aan 1%. Het maximale uitleenbedrag wordt opgetrokken van 
10.000 naar 15.000 euro en ook de afbetalingstermijn wordt 
opgetrokken van 5 naar 8 jaar. Bovendien komen er meer ge-
zinnen in aanmerking voor een renteloze lening, namelijk de 
mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektrici-
teit en aardgas – de zgn. beschermde afnemers - en huishou-
dens met een belastbaar inkomen tot 30.060 euro. Voor hen 
bedraagt de maximum afbetalingstermijn vanaf nu 10 jaar.

Tot 31 december 2018 komt nog iedereen in aanmerking voor 
een energielening. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit echter be-
perkt. Enkel de renteloze lening voor de beschermde afne-
mers en huishoudens met een laag inkomen blijft behouden. 
De lening aan 1% voor verenigingen blijft nog even bestaan, 
namelijk tot einde 2019. Dit maakt dat de energielening voor 
andere particulieren en voor de SVK-verhuurders slechts nog 
tot uiterlijk 31 december 2018 kan worden toegekend.

Wat nu ?
Kom je niet in aanmerking voor een renteloze lening en wens 
je energiebesparende werken aan je woning te laten uitvoe-
ren, vraag dan uiterlijk dit najaar je energielening aan! Om 
nog in aanmerking te komen moet je dossier bij IGEAN inge-
diend worden uiterlijk op vrijdag 7 december 2018. IGEAN zal 
dit dossier dan nog registreren voor het einde van het jaar, 
waarna de aanvraag verder kan behandeld worden.

Info
IGEAN energielening
Doornaardstraat 60 
2160 Wommelgem 
03 350 08 25
energielening@igean.be 

Bij voorkeur op afspraak tijdens de kantooruren - 
elke werkdag van 9u tot 16u

15
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“ Op 19 juni viert Park Den Akker haar officiële verjaardag! Maar hoeveel kaarsjes mag het ecologisch park precies uitblazen? “, luidde 
de vorige wedstrijdvraag. Het antwoord: 2 jaar. Verschillende mensen wisten dit en uiteindelijk kwam Jürgen Goethals als winnaar uit 
de bus, proficiat!

Elke editie van Hallo Hemiksem stellen we een vraag die gelinkt is met onze gemeente. Uit de juist ingestuurde 
antwoorden trekken we één winnaar die we in de volgende editie publiceren én zo een Hemiksem-bon t.w.v. 25 
euro wint! 

Ken je gemeente! 

Ben jij een kenner van onze gemeente? Dan kan je ongetwijfeld foutloos antwoorden op onze nieuwe vraag: 

De Waterbus is ondertussen al goed ingeburgerd in onze gemeente. Weet je nog 
op welke datum ze de eerste keer vertrok vanuit Hemiksem? En een extra vraagje 
erbij: wat was de naam van deze waterbus?
 

Stuur je 2 antwoorden  voor 25 september  2018 door aan hilde@hemiksem.be of per brief t.a.v. ‘Hallo Hemiksem’, 
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Luister je graag naar muziek en wil je zelf ook muziek 
leren maken? De Academie voor Muziek en Woord wil 
jou graag begeleiden in je talenten. Een instrument le-
ren bespelen of zingen kan je in één van de drie vesti-
gingen van de academie. Maar ook drama, woordkunst 
of toneel behoren tot een mogelijke studiekeuze. 

Je kan er jong aan beginnen maar ook volwassenen zijn zeer 
welkom! Op onze website vind je alvast de ruime keuzes aan 
studierichtingen die de academie te bieden heeft.

Inschrijvingen
Je kan inschrijven in Hemiksem, Schelle en Niel vanaf 1 sep-
tember t.e.m. 29 september tijdens de openingsuren van het 
secretariaat van maandag tot vrijdag van 16.00u tot 20.00u 
en op zaterdag van 9.00u tot 12.00u (voor inschrijvingen op 
het secretariaat in Hemiksem)

Leerlingen vanaf 12 jaar brengen zeker hun identiteitskaart 
mee. Nieuwe leerlingen die vroeger reeds lessen muziek of 
woord volgden in een andere academie brengen hun behaal-
de attesten en getuigschriften mee. Wacht niet te lang om 
in te schrijven, want voor sommige vakken zijn de plaatsen 
beperkt.

Hoeveel kost dit?
Tarief < 18j   65 euro + adm. kosten
Tarief 18j-24j 129 euro +adm. kosten
Tarief >24j 307+adm.kost
Initiatie 65 euro + adm. kost

Verminderde inschrijvingsgelden en speciale tussenkomsten 
zijn mogelijk. Voor meer info kan je terecht op het secretariaat.

Instrumenten huren?
Onze academie heeft verschillende instrumenten die gehuurd 
kunnen worden voor een bedrag van 75€ per schooljaar (vi-
ool, altviool, fagot, kinderfagot, klarinet, kinderklarinet, altkla-

rinet, basklarinet, hobo, althobo, tenorsax, altsax, sopraansax, 
hoorn, trompet, cornet, bariton, dwarsfluit, altdwarsfluit, ac-
cordeon, cello, contrabas, gitaar, basblokfluit, tenorblokfluit) 

Open klassen
Twijfel je en ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? 
Gedurende de maand september ben je welkom in alle klas-
sen in de 3 afdelingen (Hemiksem, Schelle en Niel) voor 1 of 2 
proeflessen.  Je mag dan een kijkje komen nemen tijdens het 
normale lesgebeuren. Op deze manier kan je kennis maken 
met de leerkracht en krijg je ook een duidelijk zicht op de 
inhoud van de lessen.

Zorg er wel voor dat je je vòòr 29 september officieel in-
schrijft!

Contact
AFDELING HEMIKSEM     
Nijverheidsstraat 27      
2620 Hemiksem          
03 288 27 30      
info.hemiksem@academiehsn.be

AFDELING SCHELLE                                                                                                                                          
Provinciale Steenweg 100                                                                                                                                              
2627 Schelle                                                                                                                                          
0494 53 05 42                                                                                                                            
info.schelle@academiehsn.be

AFDELING NIEL            
Emile Vanderveldelaan 23       
2845 Niel                                                                                                   
03 844 30 29        
info.niel@academiehsn.be

www.academiehsn.be
facebook: AcademieHSN

Inschrijvingen Academie voor Muziek en Woord


