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INHOUD
In 2018 is het precies 100 jaar geleden dat er een ein-
de kwam aan de eerste Wereldoorlog, ook gekend als de  
‘grote oorlog’. Op 11 november herdenkt ook Hemiksem 
haar slachtoffers van deze strijd die 4 jaar duurde. Een  
uitgebreid programma van deze herdenking vind je verder 
in deze editie van Hallo Hemiksem. 

Nu de donkere wintermaanden eraan komen staan we toch ook 
even stil bij de veiligheid van onze inwoners. Onlangs namen 
we afscheid van de sirenes rond de Seveso-bedrijven. Dit zijn  
bedrijven die activiteiten ontplooien op het vlak van de  
behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van  
gevaarlijke stoffen.  Tegenwoordig is het veel makkelijker om 
mensen binnen een perimeter van de ramp te bereiken via 
gsm. Via het systeem BE-Alert (www.be-alert.be) ,waarop je je  
gratis online kan inschrijven, krijg je bij een bedreigende  
situatie een spraakoproep of een sms met de nodige  
informatie. Maar ook wie geen gsm heeft hoeft niets te vrezen. De  
hulpdiensten zullen bij een ernstig incident altijd nagaan of  
iedereen in de omgeving van een ramp geëvacueerd wordt. 

Veiligheid begint natuurlijk in je eigen onmiddellijke  
omgeving. Vanaf midden november kan je via de gemeente  
efficiënte branddetectoren aankopen aan een voordelige prijs. 
Zo willen we dat iedereen zich in Hemiksem veilig voelt. 

Ook is het verschaffen van informatie hierbij belangrijk. Via onze 
nieuwe ‘Hemiksem app’ krijg je niet alleen de laatste nieuwtjes 
maar ben je rechtstreeks verbonden met de gemeentediensten 
en kan je altijd diverse meldingen doorgeven. Ook handelaars 
en verenigingen zullen zich binnenkort verbinden aan de app 
zodat je de relevante  openingsuren van de lokale handelaars 
binnen handbereik hebt.

Sinds 8 oktober is het traject van de Waterbus uitgebreid naar 
de haven. De huidige vaarroute blijft behouden maar via het 
Steenplein en Sint-Anneke vaart de catamaran nu ook verder 
naar Kallo. 

De Sint komt dit jaar niet met de Waterbus maar wordt wel ver-
wacht aan Callebeekveer op zaterdag 24 november. We kijken 
enorm uit naar zijn bezoek. 

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

Bestel je Hemiksem-kalender 2019

Net als vorig jaar kunnen onze inwoners een  
jaarkalender bestellen. Je kan op drie manieren de 
kalender bestellen. 

Ofwel breng je bijgevoegd formulier volle-
dig ingevuld binnen aan het onthaal tijdens de 
openingsuren van het Administratief Centrum.  
Op www.hemiksem.be vind je bij het nieuws ook de 
link naar het online bestelformulier. Tot slot kan je ook  
telefonisch bestellen via het algemeen nummer  
03 288 26 20

Bestel je kalender vòòr maandag 12 november.

Ja, ik wil graag de nieuwe kalender ontvangen!

Naam: ..........................................................................

Adres: ..........................................................................
(Bestellen kan nog tot 12 november 2018)

Hemiksem app 
workshops handelaren

Op 1 september, tijdens het evenement Licht 
op Hemiksem, lanceerde onze gemeente de  
“Hemiksem app” . 

Naast de bestaande communicatiemiddelen zoals 
Hallo Hemiksem, de website, Facebook, Instagram en 
Twitter, heeft Hemiksem nu ook nog een extra troef 
waarmee je nog sneller verbinding kan maken met je  
gemeente. 

Van zodra je deze app hebt gedownload (via de Ap-
ple Store of Google Play) krijg je verbinding met de 
diensten van de gemeente. Zo krijg je up-to-date 
nieuws aangeboden en heb je een overzicht met 
alle contactgegevens van de verschillende dien-
sten. Zo kan je bijvoorbeeld melding maken van 
een sluikstort en hierbij meteen een foto maken 
met je smartphone. Die gegevens, samen met de 
GPS-coördinaten, worden makkelijk doorgestuurd 
naar onze diensten . 

Binnen het jaar zullen ook de lokale handelaren 
zich gratis kunnen inschrijven op de app en hun 
commerciële gegevens linken aan de app. Het 
voordeel hiervan is dat zelfs een inwoner of toe-
rist,  die de app heeft gedownload, kan zien welke 
winkels en/of horeca open zijn en waar die zich 
precies bevinden. 

En inwoners die informatie zoeken over sport-
clubs en andere verenigingen kunnen op termijn 
ook alle contactgegevens hierover terugvinden. 

Lokale handelaren en 
vertegenwoordigers 
van verenigingen in 
Hemiksem kunnen  
gratis een workshop 
over de nieuwe Hemik-
sem app bijwonen. 

De gemeente organiseert deze workshop op 
maandag 19 november om 19 uur en inschrijven 
kan je door een mailtje sturen vòòr 12 november 
aan informatie@hemiksem.be

Schoenen en Winterkledij gezocht

De winter staat weer stilaan voor de deur. Voor 
gezinnen waar het financieel wat moeilijker gaat, 
zorgt deze koude periode voor heel wat kopzorgen. 
Welzijnsschakel  Tochtgenoten en Buurthuis He-
miksem  zijn daarom op zoek naar winterkledij en 
schoenen voor kinderen. 

Heb je  in je kast nog  een winter jas, muts, sjaal, 
handschoenen, warme truien of schoenen  in goe-
de staat die  nog een winter meekunnen?  Bezorg 
deze dan aan Tochtgenoten of  het Buurthuis. Let 
op enkel kledij en schoenen voor kinderen! Alvast 
bedankt !

U kan het winterspullen binnenbrengen:
-bij Tochtgenoten, Saunierlei 54 -  op maandag  
tussen 14.00 en 16.00 uur en donderdag van 18.00 
tot 20.00 uur 
- in het Buurthuis, Parklaan 13 - elke dinsdagvoor-
middag van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagnamid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur

Info: Leentje De Maeyer, leentje@hemiksem.be, 
0497 41 44 19
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zaterdag 24 november 2018 

Ook dit jaar mogen we hem weer in onze gemeente ver-
wachten voor een bezoekje aan alle brave en minder brave 
kindjes.

Wij hebben bericht gekregen van de Sint dat hij op zater-
dag 24 november 2018 rond 14.00 uur aan Callebeekveer zal 
aanmeren. Wij wachten jullie, samen met Silke Mastbooms, 
vanaf 13u30 op met muziek en entertainment zodat de Sint 
warm verwelkomd wordt.

Van het veer trekt de Sint met zijn koets naar de Depot De-
luxe waar het feest verder gaat. Vanaf 15.00 uur kan u in 
de zaal terecht. Alle brave kindjes kunnen dan een bezoekje 
aan de Sint brengen, een foto trekken met zwarte piet, sa-
men met Silke liedjes zingen, zich mooi laten schminken, 
nog gauw een tekening kleuren, de kunsten van onze bal-
lonplooier bewonderen,… enzovoort. 

Info
De stoet trekt dit jaar van Scheldeboord via de 
Scheldestraat, Scheldeakker, Oxfordstraat, Heu-
velstraat, Saunierlei, Statieplaats, Bouwerijstraat, 
Europalaan, Atletiekstraat, Georges Gilliotstraat, 
Bosstraat, Depotstraat, Kruishoevewijk en Nijver-
heidsstraat naar Depot Deluxe. 

Meer info kan je bij de vrijetijdsdienst krijgen: 
karolien@hemiksem.be of 03 288 26 93

 Zie ginds komt de stoomboot… 
Het wordt stilaan terug iets kouder, hier daar al een geel blad aan de bomen te zien,… Tijd om vooruit te blik-
ken op het najaar. We denken dan natuurlijk aan gezellige dagen binnen, chocolademelk, een haardvuur, kerst-
mis, oudjaar,… Maar, eerlijk is eerlijk, waar wij op de vrijetijdsdienst toch telkens het meeste naar uitkijken is 
de komst van Sint! 

 

Gratis zwemfestijn met poolparty   
woensdag 19 december
Op woensdag 19 december toveren we het zwembad 
nog eens helemaal om tot de leukste plek van de ge-
meente!

Vanaf 13.00 uur zal er een stormbaan op het water lig-
gen waarop zowel jong als oud zich kunnen uitleven. Ook 
dit jaar zullen we weer werken met tijdsblokken van een 
uur. Wil je dus zeker zijn van je plekje? Schrijf je dan in via  
elodie@hemiksem.be of 03 288 26 91. Op de dag zelf kan je 
ook nog terecht voor de tijdsblokken waar nog plaats vrij is. 

Vanaf 18.00 uur worden de lichten gedimd en legt DJ Mario 
zijn beste cd’tjes op.  Niets zo leuk dan een echte poolparty 
met lekkere beats! Het einde is voorzien om 20u. . Kom met 
al je vrienden en vriendinnen en maak er een onvergetelijke 
avond van. 

Kinderen onder de acht jaar dienen vergezeld te zijn van 
een ouder. 

Je kan de gegevens doorgeven tot en met 4 november 2018 
aan ellen.huysmans@hemiksem.be  
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Gezocht sportkampioenen Viering: vrijdag 23 november

 

 

Ieder jaar zetten de vrijetijdsdienst van de  
gemeente en de sportraad de sportkampioe-
nen in de bloemetjes op de kampioenenviering.  
Dit jaar zal de viering doorgaan op vrijdag 23  
november 2018 in Depot Deluxe. 

Ben jij dit jaar alleen of in ploeg kampioen geworden 
of denk je iemand te kennen die hiervoor zeker in aan-
merking komt? Bezorg ons dan de naam, naam van de 
club, eventuele teamgenoten, adres en  e-mailadres en 
uiteraard de behaalde kampioenstitel. 

Indien er extra informatie, fotomateriaal of anekdotes 
zijn, aarzel niet om deze door te geven! 

Dit jaar krijgen we twee straffe mannen naar de Comedy Night in Hemiksem. Dat wil u niet missen!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vrijetijdsdienst de comedy night. Eerder kregen we reeds Michael Van Peel, Bart Can-
naerts, Henk Rijckaert, Jeron Dewulf, Nigel Williams en Thomas Smith over de vloer. Wie aanwezig was bij het optreden van 
Thomas weet dat we ook dit jaar een unieke show vol improvisatie en met een zeer hoog energieniveau kunnen verwachten. 
Maar er is meer want ook Jens Dendoncker zal op ons podium het beste van zichzelf komen geven.

Thomas en Jens
Thomas kent u natuurlijk van de tv-hitserie Foute Vrienden. Zijn improvisatievermogen kent geen grenzen en zowel comedians 
als critici zijn het erover eens: Thomas kent zijn gelijke niet! Jens staat met zijn show vaak in uitverkochte zalen en krijgt lo-
vende 4-sterren recensies. Ook op televisie is Jens niet meer weg te denken. Zijn verschijning in “Hoe zal ik het zeggen?”, “Beste 
kijkers” en “De slimste mens ter wereld” werden goed gesmaakt. Soms met een kinderlijke naïviteit vertelt Jens Dendoncker 
een verhaal over het schijnbaar eindeloze geklungel dat jongvolwassenheid met zich meebrengt en de bijhorende nostalgie 
naar een vervlogen jeugd.

Wees er op tijd bij want -ook naar jaarlijkse traditie- vliegen de tickets de deur uit en zijn de plaatsen beperkt. De deuren 
van Depot Deluxe open om 19u30, de voorstelling start om 20u.  Tickets kosten slechts 6 euro en kan je verkrijgen via 
de de vrijetijdsdienst (ellen.huysmans@hemiksem.be) of in de Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, 
Hemiksem of bij Q8 Hemiksem. 

Comedy Night met Jens Dendoncker en Thomas Smith 
zondag 25 november

Wat verstaan wij onder een kampioen of persoon die extra in 
de bloemetjes gezet mag worden?  
 - voor ploegsport hanteren we de regel dat er een 1ste plaats 
moet behaald worden, ongeacht de reeks. 
- voor individueel sporters voorzien we meerdere categorieën: 

- gewestwedstrijden = 1ste plaats 
- niveau provincie of hoger = podiumplaats 
- niveau EK & WK = deelname/finaleplaats
- Uiteraard zijn er ook altijd prestaties die niets met een 
podium te maken hebben, maar toch extra aandacht verdie-
nen. Wij denken hierbij aan een persoon binnen de club die 
met pensioen gaat na een bepaald aantal jaren dienst, de 
club bestaat x-aantal jaar, … Ook deze prestaties kunnen/
mogen gemeld worden zodat we kunnen bekijken wat we 
hiervoor kunnen doen. 

Je kan de gegevens doorgeven tot en met 4 november 2018 aan ellen.huysmans@hemiksem.be  
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Bier met (Rupel)streken
zaterdag 24 november 2018

Verhalenparade Rupelbib in Hemiksem en Niel
woensdagen 7 en 21 november, 5 en 19 december 2018

Isabel Allende, Jens Christian Grøndahl en Anna Enquist
dinsdag 27 november en 18 december 2018 & 29 januari 2019

Degusteren van een streekbiertje, genieten van een 
sterrengerecht en samen met je vrienden deelnemen 
aan een workshop…. dit alles doe je tijdens “Bier met 
(Rupel)streken!”

Na 3 succesvolle edities van de “streekbieren degustatieavond” 
is het dit jaar tijd geworden om een stapje verder te gaan.
Nieuw in 2018 is dat je niet enkel streekbieren uit de Rupel-
streek mag verwachten, maar bieren uit heel Scheldeland. Zo 
verruimen we het aanbod en nemen we een kijkje over de 
grenzen heen. 

Daarnaast kan je ook deelnemen aan verschillende workshops. 
Top of the bill is de samenwerking met sterrenchefs uit de 
streek en PIVA. Samen met hen zorgen we ervoor dat u kan 
genieten van topgerechtjes in combinatie met een heer-
lijk streekbiertje. Inschrijven (voor de workshops) en ge-
detailleerde info over dit evenement kan je terugvinden op  
www.toerismerupelstreek.be en op de facebookpagina Rupel-
streek. 

Voorgelezen worden blijft belangrijk voor het stimule-
ren van de fantasie en de ontwikkeling van het taalge-
voel van een jong kind. 

De bib nodigt in Hemiksem graag alle kindjes tussen 3 en 7 
jaar uit om te komen luisteren naar de verhalen van onze voor-
lezers. In Niel nemen ze alle kindjes tussen 4 en 8 jaar mee in 
de spannende wereld van het prentenboek. Daarna is er altijd 
een gezellig knutselmoment.

In onze leeskring worden alle aspecten van het boek uitge-
breid besproken: het verhaal, de personages, de schrijfstijl, 
… . Je hoort interessante weetjes over de auteur en over het 
oorspronkelijke idee achter het boek. Lees mee en deel jouw 
ervaring met andere boekenliefhebbers. 

In november staat het boek ‘De Japanse minnaar’ van Isabel  
Allende centraal, in december plaatsen we ‘Vaak ben ik  
gelukkig’ van Jens Christian Grøndahl in het voetlicht en in  
januari lezen en bespreken we ‘De thuiskomst’ van Anna  
Enquist.

Info
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 
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, bibliotheek, 
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
                                      

Info
Locatie: Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: van 15.00 tot 16.00 uur
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be, bibliotheek, 
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

Info
Locatie: San Marco Village, Boomsesteenweg 31, Schelle
Tijdstip: van 14.00 tot 22.00 uur
Info en reservatie: Toerisme Rupelstreek vzw, Schommelei 1/3, 2850 Boom, 03 880 76 25
info@toerismerupelstreek.be, www.toerismerupelstreek.be 
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Pascale Platel
Petites pensées de Pascale
zaterdag 1 december 2018

Young meets old-concert – 2018, Barok en meer
vrijdag 23 november 2018

Pluche (3+)
zaterdag 15 december 2018

Waarom wij leven, lijden, verlangen, waar we naartoe gaan, 
waarom de vrijheid in de gebondenheid ligt, de waarheid, 
wat echte liefde is, waarom uw broek vandaag zo spant 
terwijl ze gisteren nog knussig los zat… . 

Ik weet het omdat het mij werd doorgegeven via de oude 
en de iets jongere meesters, de wijzen, de filosofen, tjiens.
In deze voorstelling haalt Pascale Platel een tiental klas-
sieke filosofen van onder het stof. Maar ze is vooral, ana-
loog met het Pensée-viooltje, haar wilde, spontane zelf.

Voor het derde jaar op rij voeren leerkrachten en (oud-)leerlin-
gen van de Academie voor Muziek en Woord je een avond mee 
op de mooie tonen van diverse oude en jonge instrumenten.
Het mooie werk van o.a. Bach, Händel en Sweelinck zal weer-
klinken in de prachtige Sint-Petrus-en-Pauluskerk. De unieke 
klank van het Van Peteghem-orgel zal daarbij niet ontbreken. 

De Ursus adulans ad dormiendum, vrij vertaald de 
Knuffelbeer, bestaat in de meeste gevallen uit stof en 
draad, maar voor het overgrote deel uit… pluche.

Zou het mogelijk zijn dat een juiste combinatie van deze drie 
materies een bepaalde reactie teweegbrengt, met andere 
woorden… leven ze?

Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en sleurt zijn pu-
bliek mee in een humoristisch, wonderbaarlijk, wetenschap-
pelijk experiment, uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke knuf-
fels van de kinderen. Die brengen ze mee naar de voorstelling 
en lenen ze voor één keer uit aan de wetenschap. Na de voor-
stelling krijgen ze hun knuffel uiteraard ongehavend terug, al 
zullen ze hem net ietwat anders bekijken. 

Info
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27,  
Hemiksem
Tijdstip: 14.30 en 16.30 uur
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j) - € 2 korting per ticket 
voor leden Gezinsbond
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be, 
bibliotheek, Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, 
Schelle

Info
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, He-
miksem
Tijdstip: 20 uur
Voorverkoop: € 10 / € 8 (-26 j, leerlingen en 
leerkrachten academie HSN)
Kassa: € 12 / € 10 (-26 j, leerlingen en leer-
krachten academie HSN)
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be, 
bibliotheek, Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, 
Schelle

Info
Locatie: Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Fabiolalaan 2, 
Schelle
Tijdstip: 20 uur
Voorverkoop: € 9 / € 7 (-26 j, leerlingen en leerkrach-
ten academie HSN)
Kassa:  € 11 / € 9 (-26 j, leerlingen en leerkrachten 
academie HSN)
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be, bibliotheek, 
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Hemiksem herdenkt 
einde Eerste 
Wereldoorlog
Op 11 november zal het precies 100 geleden zijn dat 
de wapens aan de Westhoek werden neergelegd en 
zo een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog die 
4 jaar duurde.  Ook Hemiksem kende slachtoffers van 
de ‘Grote oorlog’  waarbij niet enkel soldaten aan het 
front stierven maar ook burgers het leven lieten.

In het kader van ’11 november 2018 – 100 jaar Wapenstil-
stand en Einde van de Eerste Wereldoorlog’ worden in He-
miksem een reeks activiteiten georganiseerd. 

Wij doen een bijkomende oproep aan de Hemiksemnaren n.a.v. 
dit bijzonder historisch feit en deze speciale plechtigheid: 
Gezien het bijzonder historisch feit van de 100ste  
verjaardag van de Wapenstilstand en het Einde van de Eerste  
Wereldoorlog vragen wij aan de inwoners om bij deze  
gelegenheid hun woning te bevlaggen.

De militairen, die woonachtig zijn in Hemiksem, nodigen wij uit 
om in uniform aan deze speciale plechtigheid deel te nemen.  

 
 Programma 11 november

10.00 uur: vredesviering in de St. Niklaaskerk- 
Gemeenteplaats

10.45 uur : Inplaatsstelling rond het oorlogsmonu-
ment voor de plechtigheid op de Gemeenteplaats en 
aankondiging van één minuut stilte om 11.00 uur

11.00 uur: klokken luiden en markeren het exacte 
moment waarop 100 jaar geleden de wapens zwegen.

Herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument 
op de gemeenteplaats met o.a. bloemenhulde, naam-
afroeping gesneuvelden en overleden opgeëisten. 
Onthulling van het infobord aan het gedenkteken.

Aansluitend de inplaatsstelling en de optocht naar de 
gemeentelijke begraafplaats

Plechtigheid aan het erepark met oorlogsgedenk- 
teken op de begraafplaats

Ontsteken van de vlam en Last Post. Aansluitend 
bloemenhulde en gelegenheidstoespraak van de 
burgemeester.

Oorlogsmonument Hemiksem voor  
gesneuvelde militairen en overleden 
opgeëisten van de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918)

Tijdens de gemeenteraad van 28 september 1921 - voorgezeten 
door Burgemeester Frans Huysmans - werd voor het eerst voor-
gesteld om een gemeentelijk gedenkteken op te richten ter nage-
dachtenis van de Hemiksemse oorlogsslachtoffers van de Eerste 
Wereldoorlog. 

Oprichting  van het oorlogsmonument 
Kunstbeeldhouwer Alfons De Cuyper (1877-1954) uit Antwerpen 
kreeg de opdracht om een monument voor de gesneuvelde mili-
tairen en overleden opgeëisten te ontwerpen en te plaatsen. Naast 
het centrale opschrift ‘AAN ONZE HELDEN 1914-1918’ werden 
eveneens de namen van 50 gesneuvelden en 14 overleden opge-
eisten van Hemiksem links en rechts in het monument gebeiteld.

Plaats van het monument
Oorspronkelijk werd beslist om het oorlogsmonument op de 
Provinciale steenweg op te richten. Later zou dan weer gekozen 
worden voor een plaats aan de ingang van de begraafplaats in de 
Kerkstraat. Na langdurige besprekingen, beslissingen en formali-
teiten en na opeenvolgende vertragingen bij de werkzaamheden 
van de beeldhouwer werd het oorlogsmonument na vijf jaar op 1 
december 1926 uiteindelijk opgericht op de huidige locatie op de 
Gemeenteplaats. Op 12 augustus 1934 werd het monument door 
de Verbroedering van Oud-strijders 1914-1918 overgedragen aan 
het gemeentebestuur en werd het aansluitend officieel onthuld.

Hemiksemse  oorlogsslachtoffers  van de eerste wereldoorlog                                                          
Vele gesneuvelden en overleden opgeëisten van de Eerste We-
reldoorlog kregen later een rustplaats in een erepark dat in 
1931 opgericht werd op de begraafplaats in de Kerkstraat.                                                                                                                                      
Na het verwijderen van dit erepark werden deze gesneuvelden en 
opgeëisten herbegraven naast de oorlogsslachtoffers van de Twee-
de Wereldoorlog in het nieuwe erepark met oorlogsgedenkteken 
voor de Hemiksemse slachtoffers van de beide wereldoorlogen 
dat in 1949 opgericht werd in het centrum van de gemeentelijke 
begraafplaats. Vandaag is het aantal Hemiksemse oorlogsslacht-
offers van de Eerste Wereldoorlog bijgesteld naar 67 en zijn de 
namen gekend van 52 gesneuvelden en 15 overleden opgeëisten.                                                                                                                                                                                
Steeds gedenken                                                                            
Met het oorlogsmonument op de Gemeenteplaats en het erepark 
met oorlogsgedenkteken op de begraafplaats in de Kerkstraat 
blijven de Hemiksemnaren hun oorlogsslachtoffers van beide  
wereldoorlogen steeds gedenken.
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Freddy De Vierman 
Particles of the Great War
van 4 november tot 29 december 

Spotprenten uit de 
Eerste Wereldoorlog
zondag 4 november 2018

Spionage tijdens WO I
zondag 4 november 2018

Freddy De Vierman woont aan de Scheldeboord in Hemik-
sem en schreef reeds een belangrijke reeks tentoonstel-
lingen op zijn naam, van België tot China en Australië.

Zijn werk getuigt veelal van een explosieve expressiviteit, 
hier zien we echter een indringende sereniteit die een 
maatschappelijke aanklacht verhult.

Spionage in WO I leek in niets op de werking van heden-
daagse inlichtingendiensten met hun speciaal opgeleide 
agenten en gesofistikeerde technische snufjes. Toen ge-
beurde alles nog door vindingrijke burgers op een artisa-
nale wijze. 

Prof. Vanneste gaat in op de organisatie, structuur en rol 
van de inlichtingendiensten, de Belgische diensten met 
bijna 7.000 agenten, de codeersystemen en transmissie-
diensten. Hoe bleven ze meestal onder de radar van de 
Duitse contraspionage? Hij presenteert beelden en waar-
gebeurde verhalen, die niet altijd goed afliepen. 

Vanaf 9.30u serveren wij jou een gezellig ontbijt, de lezing 
start rond 10.30u.

Op zondag 4 november 2018 van 13u30 tot 18u00 zal 
er in de heemkring “Heymissen” een expositie te be-
zichtigen zijn van spotprenten uit WO 1 van de hand 
van Louis Raemaekers (1869 – 1956 ).

Louis Raemaekers was een Nederlandse tekenaar en 
kreeg grote bekendheid als politiek tekenaar in WO 1. 
Zijn spotprenten waren een aanklacht tegen de Duitse 
bezetter die daar vanzelfsprekend niet gelukkig mee 
was. 

Tijdens een groot inventariswerk in het archief van de 
heemkring, werden deze unieke, originele prenten door 
onze opmerkzame archivaris figuurlijk van onder het 
stof gehaald.

De tentoonstelling is te bezichtigen in de gang van het 
Gilliot tegelmuseum. De toegang is gratis.

Info
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, 
Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: tijdens de openingsuren van de bib
Toegang: gratis

Info
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, 
Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: 9.30 uur
Toegang: € 12 / € 9 (-26 j) - ontbijt inbegrepen (In-
schrijven voor 29 oktober)
Info & inschrijvingen: www.ivebica.be, bibliotheek, 
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 

Door de leerlingen en leerkrachten  

Academie Muziek en Woord Hemiksem, Schelle en Niel 

DEPOT DELUXE—HEMIKSEM 
19U30 

kaarten aan inkom  
of  www.ivebic.be  
€ 5 +12  en  €3 –12   

9
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Nieuwe invulling Electrabelsite

Verstrijken grafconcessie

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoerings-
plan (PRUP) op. Een PRUP opstellen vraagt veel studiewerk. Zo is het nodig om van eventuele nieuwe 
invullingen te berekenen wat hun effect is op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, de 
biodiversiteit en het milieu. 

Elk jaar verstrijken er verschillende grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats. Nabestaan-
den hebben echter steeds de mogelijkheid de concessie te verlengen. Aan deze graven plaatst de  
gemeente gedurende minimaal een jaar een bordje met de boodschap dat de concessie van het graf gaat  
verstrijken. 

In het voorjaar stelt de provincie Antwerpen 
verschillende mogelijke invullingen voor. Om-
wonenden, sitegebruikers en geïnteresseerden 
mogen er mee over nadenken en eventueel nog 
andere voorstellen doen. 

Interesse? Hou de communicatiekanalen van 
de provincie Antwerpen en de gemeente Schel-
le in de gaten! Of bezorg je e-mailadres aan 
het ontwerpteam via ruimte@provincieant-
werpen.be. Je ontvangt dan een bericht over 
elk inspraakmoment of elke nieuwe fase van 
het PRUP.

De provincie Antwerpen rondde eind 2017 de 
visievorming over de Electrabelsite af. De visie 
is tot stand gekomen door te schetsen en te 
tekenen, door gesprekken te voeren met de ge-
meente Schelle, Niel en Hemiksem, maar ook 
met belangengroepen, experten, gebruikers 
van de site en omwonenden.  

De volledige lijst hangt bovendien ook uit in het kastje aan de ingang van de begraafplaats. Zo heeft iedereen ruim de 
tijd om het graf te behouden door het vernieuwen van de concessie of om de familie te verwittigen dat het graf verwij-
derd zal worden. Wanneer de nabestaanden geen keuze doorgeven wordt het graf, na beslissing door de gemeenteraad, 
verwijderd. 

Info: 03 288 26 72 of burgerlijkestand@hemiksem.be 

Je kan deze visie terugvinden en het project volgen op: www.provincieantwerpen.be
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Terugblik 

Licht op Hemiksem
Het werd al maandenlang aangekondigd dat er op 1 septem-
ber iets stond te gebeuren in onze gemeente. ‘Licht op Hemik-
sem’ werd georganiseerd door de vereniging van gemeente-
personeel. De vele activiteiten waren gratis te bezoeken en 
vooral de freeride vanuit de abdijtoren was erg succesvol.  
Enkele honderden geïnteresseerden zongen uit volle borst 
tijdens een editie van ‘Vlaanderen zingt’  om tenslotte samen 
te genieten van een spetterend vuurwerk in het decor van de 
abdij. 

Jubilarissen
Op 20 september waren zo’n 25 huwelijksjubilarissen uit-
genodigd op het gemeentehuis. Veelal koppels die al 50 
jaar getrouwd zijn waren aanwezig, naast ook enkele dia-
manten huwelijken. Uitzonderlijk was er ook een ‘platina’ 
viering. Dhr. en mevrouw Janssens-De Smet vierden dat ze 
reeds 70 jaar gehuwd zijn. 

Nieuwe inwoners
Zoals elk jaar werden de nieuwe inwoners van Hemik-
sem uitgenodigd om kennis te maken met de gemeen-
tediensten. Op 25 september kregen een 80-tal nieuwe 
Hemiksemnaren een rondleiding door de abdij, het te-
gelmuseum en de heemkundige kring om daarna via een 
kort bezoek aan de buitenschoolse kinderopvang ‘t Me-
relhofke te eindigen in Depot Deluxe. Daar vond naast 
een kleine receptie nog een lottotrekking plaats waar 3 
gelukkigen een Hemiksem- bon wonnen. 

Ook de bekendmaking van de verdienstelijke inwoners 
vond plaats tijdens het infomoment (zie elders in Hallo 
Hemiksem).

11
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Terugblik 

Klimaatfeest
Op 30 september stond Hemiksem helemaal in het teken 
van ons klimaat. Niet minder dan een 400 geïnteresseerden 
vonden de weg naar de Assestraat voor het Klimaatfeest dat 
de gemeente organiseerde in samenwerking met Regionaal 
Landschap Rivierenland. Naast ruime aandacht voor de ac-
ties in onze gemeente werd ook de kinderanimatie gesmaakt 
waarbij verschillende leuke prijzen te winnen waren. 

Informatievergadering Bekaert-Site
Op maandag 10 september waren  een  70-tal  Hemiksem-
naren aanwezig in de raadzaal van het administratief cen-
trum om een informatievergadering bij te wonen over de 
bodemsanering van de Bekaert-site. Deze fabrieksgebouwen 
tussen de Heuvelstraat en de oever van de Schelde werden 
in 2016 gesloopt.  Een historische achtergrond over het ont-
staan en de ontwikkeling van deze industriegronden werd 
kort uiteengezet. Tijdens het  informatiemoment  werd er 
vooral de nadruk op gelegd over hoe de vervuilde grond op 
een veilige manier zal geïsoleerd worden. 

Scholenloop Marc Coppens
Dit jaar mochten we van een echte topeditie spreken 
met maar liefs 269 deelnemers op 29 september! Als 
het kriebelt moet je sporten en dat heeft de Hemik-
semse jeugd helemaal begrepen. Wij kijken alvast uit 
naar volgend jaar, de 30ste editie! 

12
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Terugblik 

Verdienstelijke inwoners
Op 25 september, tijdens het infomoment voor de nieu-
we inwoners, werden er 2 verdienstelijke Hemiksem-
naren bekendgemaakt.  Deze werden gekozen na een 
oproep eerder dit jaar via Hallo Hemiksem. Twee fiere 
inwoners ontvingen uit handen van burgemeester Luc 
Bouckaert een oorkonde en een Hemiksem-bon. 

Ben De Clercq kreeg  in maart de massale persaandacht 
nadat hij een auto in panne van de spoorweg duwde. 
Hij heeft hiermee en treinramp kunnen vermijden en 
werd zo in enkele seconden een held Hij redde hierbij 
de levens van de bestuurder en de inzittenden van de 
aankomende trein. 

Hélène Van Peborgh maakte zich dan weer verdienste-
lijk op sociaal- cultureel vlak in de bekroonde televisie-
reeks ‘Down the road’ waarin verschillende mensen met 
het syndroom van Down een reis door Europa maakten. 
Hélène leerde ons hier kennismaken hoe het is om te 
leven met het syndroom van Down.  Door haar positieve 
energie zette ze zichzelf als inwoner van Hemiksem in 
de kijker. 

In de loop van 2019 zal er opnieuw een oproep ge-
plaatst worden en kan je een verdienstelijke inwoner 
nomineren. 

Hoppas 
Alle leerlingen van de 2de en 3de kleuterklas én de 
lagere school ontvingen een Hoppas waarmee je kon 
gaan proeven van de verschillende sportverenigin-
gen met een jeugdwerking in Hemiksem. Van enkele 
verenigingen vernamen we dat er ook nieuwe leden 
zijn aangesloten via de Hoppas, uiteraard kunnen we 
dit alleen maar toejuichen! 

13
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Afvalophaling november - december 

Restafval, GFT en PMD
maandag  5 november
maandag  19 november
maandag 3 december
maandag 17 december
maandag 31 december

Papier & karton
vrijdag 16 november
vrijdag 21 december

Textiel 
Woensdag 5 december

Snoeiafval (zie kaartje)

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
vrijdag 2 november  
van 12.00 u. tot 15.30 u.

zaterdag 1 december  
van 08.30 u. tot 15.00 u. 

In september  worden het restafval en GFT nog wekelijks opgehaald. Vanaf oktober gebeurt dit terug om de  
2 weken. 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 vrijdag  
of zaterdag. 

Opgelet KGA kan dus enkel op 
de hierboven vermelde dagen 
aangeboden worden aan het 
containerpark!
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26 t.em. 30 november: zone zuid
3 t.em. 7 december: zone noord
10 t.em. 14 december: zone west

Opgelet! Het snoeiafval moet 
steeds op maandagochtend voor 
9 uur buiten worden gezet in de 
zone(noord, zuid of west) waar die 
week de ophaling van het snoei-
afval plaatsvindt. Elk adres wordt 
immers slechts één keer bediend. 
Snoeiafval dat wordt buiten gezet 
nadat de gemeentediensten pas-
seerden zal bijgevolg blijven liggen. 

Sluitingsdagen

Administratief Centrum 
- donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018

- dinsdag 25 december 2018

- dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019

Gemeentemagazijn
- donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018

- dinsdag 25 december 2018 t.e.m. 

  woensdag 2 januari 2019

Recyclagepark
- donderdag 1 november 2018

- dinsdag 25 december 2018

- woensdag 26 december 2018

- dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019

Bibliotheek
- donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018

- maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 
  26 december 2018

- dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019

BKO ‘t Merelhofke
- donderdag 1 en vrijdag 2 november 
   2018

-  maandag 24 december 2018 
   t.e.m.  woensdag 2 januari 2019

Zwembad
- donderdag 1 en vrijdag 2 november 
  2018

- maandag 24 december 2018 t.e.m. 
  zondag 6 januari 2019 (kerstvakantie)

Bewonersdrink op zondag 13 januari 2019
Traditioneel trakteert uw gemeente bij het begin van het nieuw jaar al haar inwoners op een drankje. 
Dit jaar zal de bewonersdrink doorgaan op zondag 13 januari in Depot Deluxe.  Meer info krijgt u in de volgende uitgave 
van Hallo 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 

Publieksraadpleging 
nieuwe Bijzondere Nood- 
en Interventieplannen  
Van 5 november 2018 tot 4 december 2018 organi-
seert de Gouverneur van Antwerpen een publieks-
raadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en 
Interventieplannen van VLS Jules Servaes (haven 
Antwerpen) Van Moer Cleaning and Repair (haven 
Antwerpen) en Katoen Natie Liquid Services (Zwijnd-
recht). Als inwoner van Hemiksem kunt u de ontwerp-
teksten raadplegen en uw opmerkingen formuleren.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een do-
cument dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op 
bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie 
die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en 
doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP be-
schrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringspro-
cedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.
De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en In-
terventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak 
in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de 
Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode 
loopt van 5 november 2018 tot 4 december 2018. Een af-
spraak maken kan telefonisch op 03/204.03.60 of per e-mail 
via noodplanning@fdgantwerpen.be. 

Het ingevulde formulier kunt u persoonlijk overhandigen op 
de locatie van de raadpleging, of u kunt het achteraf opstu-
ren per e-mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of per post 
(FOD Binnenlandse Zaken – Federale Dienst Noodplanning 
– Italiëlei 4 bus 16 – 2000 Antwerpen). De Federale Dienst 
Noodplanning moet uw formulier ten laatste ontvangen voor 
15 januari 2019.

Info

Neem contact op met de dienst via het algemene 
telefoonnummer 03/204.03.60 of via 
noodplanning@fdgantwerpen.be. 
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BKO ‘t Merelhofke
- donderdag 1 en vrijdag 2 november 
   2018

-  maandag 24 december 2018 
   t.e.m.  woensdag 2 januari 2019

Zwembad
- donderdag 1 en vrijdag 2 november 
  2018

- maandag 24 december 2018 t.e.m. 
  zondag 6 januari 2019 (kerstvakantie)

#BE-ALERT

CHALLENGE

#bealertchallenge

GEZOCHT!  100 000 MENSEN DIE METEEN WILLEN 
VERWITTIGD WORDEN IN EEN NOODSITUATIE. 

www.be-alert.be 
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“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? “, luidde de vorige wedstrijdvraag. Het antwoord:  1 juli 
2017 en Aqua Diamond. Verschillende mensen wisten dit en uiteindelijk kwam Elke Busschots  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: 

100 jaar geleden, in 1918, was het ‘oud’ gemeentehuis nog niet zo heel lang in 
gebruik. Weet u in welk jaar de eerste steenlegging plaatsvond  en wie toen 
burgemeester van Hemiksem was ? 

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

Leesbare huisnummer zijn een noodzakelijk hulpmiddel voor 
politie, medische hulpdiensten, brandweer, postbodes en be-
zoekers. 

Daarom is een huisnummer dat goed zichtbaar is vanop de 
openbare weg verplicht. In Hemiksem zijn de huisnummers 
nog al te vaak slecht zichtbaar of zelfs helemaal ontbrekend. 
Het is belangrijk dat een huisnummer duidelijk leesbaar is, 
vooral ‘s nachts of bij slecht weer. Bij dringende interventies 
van een dokter of brandweer telt elke minuut en kan de  sig-
nalisatie aan huis het verschil maken tussen leven en dood. 
Een duidelijk huisnummer hoeft niet duur te zijn en kan je in 
de doe-het-zelfzaak al kopen voor slechts enkele euro’s. 

Dat men zich veilig voelt in huis is voor ieder van ons erg be-
langrijk.  Helaas sterven ieder jaar nog teveel mensen in een 
woningbrand terwijl dit zou kunnen vermeden worden. Een 
rookmelder verwittigd  je tijdig op het moment dat je je wo-
ning nog zou kunnen verlaten voordat een brand ten volle 
uitbreekt. 

Via de gemeente kan je nu voordelig rookmelders aanschaf-
fen. Deze zijn getest op hun efficiëntie en dankzij een duur-
zame lithiumbatterij gaan deze melders tot 10 jaar mee. Voor 
de prijs van amper 9 euro per stuk of 25 euro per 3 stuks 
kan je de rookmelders aanschaffen aan het onthaal van het 
gemeentehuis (vanaf midden november). De bijhorende fol-
der geeft je alle uitleg over hoe en waar je best de melders 
plaatst. 

Maak je huisnummer zichtbaar

Hemiksem biedt rookmelders te koop aan


