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

V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 
2620 Hemiksem

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

CONTACT

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

Contact: 
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be 

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

Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur, 
woensdag gesloten

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren: 
maandag – donderdag: 12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag:    08.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
woensdag:        13.00 u. - 19.00 u.
donderdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
vrijdag:         13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 16.00 u.

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

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

PROFICIAT 
Matthias Casse! 
#hemiksemsteuntcasse 
#helemaalhemiksem
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BESTE INWONER,
De zomer van 2021 zal niet snel vergeten worden.  De over-
stromingen, waar onze gemeente gelukkig van gespaard 
bleef, behoren tot de grootste rampen die ons land ook te 
verwerken kreeg.  Vanuit Hemiksem hebben zowel bestuur als 
vele inwoners solidariteit met de slachtoffers getoond door 
een financiële bijdrage en/of door hulp ter plaatse.  

Het EK voetbal zal wellicht geen plaats krijgen in de geschie-
denis, de bronzen medaille van onze dorpsgenoot Matthias 
Casse zeker wel!  Namens alle Hemiksemnaren wil ik onze 
wereldkampioen van harte feliciteren met zijn olympisch 
resultaat.  Matthias bewees voor heel de wereld dat hij een 
topsporter is, niet alleen door zijn prestatie maar ook door 
de sportieve manier waarop hij reageerde op de beslissing 
van de scheidsrechters en meteen aankondigde dat hij bij de 
volgende spelen in Parijs op de afspraak zal zijn om het nog 
beter te doen.

Corona domineerde het leven gelukkig al veel minder. Dankzij 
het uitstekende werk van de medewerkers van het vaccina-
tiecentrum, maar ook dankzij de grote bereidheid van onze 
inwoners om zich te laten inenten komt het einde van deze 
gezondheidscrisis snel dichterbij.

Enkele dossiers kwamen in een nieuwe fase.  We vonden een 
koper voor het zwembad,  waar na een grondige renovatie 
een wellness centrum komt. We zijn gestart met het openbaar 
onderzoek voor de heraanleg van de Gemeenteplaats- Asse-
straat en Kerkeneinde, alle belangstellenden kunnen op 2 
september, na inschrijving,  terecht op het gemeentehuis voor 
een info-moment.

Ik wens alle scholieren een fijne en veilige start van het  
nieuwe schooljaar.

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

IN DIT NUMMER

#Hallohemiksem
Stuur jouw leuke foto naar informatie@hemiksem.be 
met het onderwerp #hallohemiksem, samen met 
je naam en de plaats waar de foto in Hemiksem  
genomen is.

foto:  Tina de Vos  
locatie: Varenstraat



4

PRIKBORD

Buurthuis Hemiksem maakte samen met bewoners een fototen-
toonstelling over hun leven. 

Cera, De Ideale Woning, gemeente Hemiksem, Samenlevingsop-
bouw en fotograaf Jan De Wilde zetten hier samen met buurt-
bewoners hun schouders onder. Ondanks de moeilijke corona- 
tijden maakten mensen mooie, leuke, prikkelende foto’s over hun  
dagelijkse leven. Deze worden aangevuld met krachtige portretten 
door Jan, die de tentoonstelling mee vorm geeft. 

Wat mag u concreet verwachten?
De foto’s hangen verspreid over de buurt rond de Parklaan, u 
schrijft zich in en krijgt een tour langs de foto’s. Deelname is gratis. 
Voor de kinderen is er een leuke fotozoektocht!
Op volgende uren vertrekt er een tour: 13u, 14u, 15u, 16u. 

Wil u graag inschrijven? 
Geef dan door aan Liesbeth Verbruggen van Samenlevingsopbouw: 
• Naam, adres, telefoonnr
• Welk uur van tour u verkiest. 
U kan uw inschrijving doorgeven via mail, sms, telefonisch of een 
briefje in de brievenbus van het buurthuis. 

Contactgegevens: 
Liesbeth Verbruggen, Buurthuis Parklaan 72, 0495. 24.41.68

Energiefactuur te hoog? 
Verhoogde energiepremies 
voor beschermde afnemers
Veel gezinnen hebben het door de co-
ronacrisis extra moeilijk om hun ener-
giefactuur te betalen. Daarom wordt het 
sociaal energiebeleid in Vlaanderen uit-
gebreid en aangescherpt.

Er zijn niet alleen verhoogde energiepre-
mies voor beschermde afnemers, maar die 
groep wordt ook tijdelijk uitgebreid zodat 
meer gezinnen kunnen rekenen op extra 
steunmaatregelen om hun elektriciteits- of 
aardgasfactuur te verlagen. Zo kunnen be-
schermde afnemers een gratis energiescan 
aanvragen. Een energiedeskundige gaat dan 
op zoek naar tips om het energiegebruik te 
verminderen. Daarnaast kunnen ze rekenen 
op sterk verhoogde energiepremies als ze 
hun huis isoleren of hun verwarmingsin-
stallatie vervangen. Beschermde afnemers 
komen ook in aanmerking voor de huur- 
en isolatiepremie. Via het Energiehuis kan 
men tot 15.000 euro renteloos lenen om 
zijn woning energiezuinig te maken en zo 
hun energiefactuur te verlagen. 

Uitbreiding sociaal tarief 
Tot eind december 2021 heeft een bijko-
mende groep huishoudens recht op het 
sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. 

Wie niet tot de groep van beschermde af-
nemers behoort, maar wel wil besparen op 
de energiefactuur, kan kosteloos op zoek 
gaan naar een goedkopere energieleve-
rancier via de website van de VREG.    

Meer informatie over het 
sociaal energiebeleid en de 
maatregelen vindt u op 
www.energiesparen.be/sociaal. 
www.toerismerupelstreek.be 
03 880 76 25

Eenrichtingsverkeer 
Callebeekstraat en 
Scheldeboord
De gemeente is volop bezig met de 
voorbereidingen van de aanleg van 
een fiets-o-strade tussen Schelle en 
Hoboken.

In het kader hiervan zijn we een 
proefopstelling gestart met eenrich-
tingsverkeer in de Callebeekstraat en 
Scheldeboord. Vanaf 1 augustus zijn 
beide straten voor een periode van 3 
maanden enkel richting geworden.

Auto- en vrachtverkeer vanop de 
N148 mag de Callebeekstraat niet 
meer in. Auto- en vrachtverkeer op de 
Scheldeboord kan enkel nog de Cal-
lebeekstraat inrijden. Na deze proef-
periode bekijken we of deze ver-
keersregeling definitief zal worden.

Buurtbewoners maken fototentoonstelling
Zaterdag 18 september 2021 
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PRIKBORD

Startevenement ‘Atmosfeermakers’:
samen naar een beter klimaat!
Op zaterdag 25 september 2021 nodigen we ieder-
een in Hemiksem uit voor het startevenement van  
‘Atmosfeermakers’; het project waar inwoners sa-

men klimaatacties uitwerken voor Hemiksem.  

Van 10 tot 14 uur kan je in basisschool ‘Het Klaver-
bos’ (Jan Sanderslaan 154) komen proeven van een 
klimaatvriendelijk Hemiksem. Je krijgt er info over 
de acties die de gemeente zelf in petto heeft,  je kan 
er ook inspiratie opdoen over wat je als burger kan 
doen. Denk aan de thema’s water, renovatie, mobili-
teit, vergroening enz. Vragen of ideeën over deze on-
derwerpen kan je kwijt aan de diverse infostanden. 
Ook het Energiek loket zal aanwezig zijn voor gratis 
energie- en renovatieadvies.

Heb je na 25 september de smaak helemaal te pak-
ken of kon je er niet bij zijn, maar wil je graag mee 
de handen uit de mouwen steken? Geef je dan op 
voor Atmosfeermakers! Het traject onder begelei-
ding van Avansa regio Antwerpen waar inwoners 
van Hemiksem samen acties uitwerken voor een 
beter klimaat. Surf naar atmosfeermakers.be en ga 
naar de pagina van jouw gemeente voor meer info. 

Want het klimaat heeft een impact op iedereen en 
iedereen heeft een impact op de klimaatverande-
ring. Met concrete acties willen we daar samen iets 
aan doen!
*Atmosfeermakers is een project in het kader van de Burgemees-
tersconvenant 2030 in samenwerking met Gemeente Hemiksem, 
IGEAN, Provincie Antwerpen en Avansa regio Antwerpen.

Geef je mening over de verkeersleefbaarheid in Hemiksem 
Hemiksem wil werk maken van een nieuw circulatieplan, 
met oog voor vlot verkeer, aandacht voor de zwakke weg-
gebruiker en verkeersveiligheid. De gemeente is bij stu-
diebureau Vectris gaan aankloppen om dit in goed banen 
te leiden. 

Na een jaar van onderzoeken, verkeerstellingen en over-
leg is Vectris klaar met een reeks van voorstellen om de 
circulatie en verkeersleefbaarheid in Hemiksem aan te 
pakken. Daar hebben we de hulp en input van jullie nodig.

28 & 30 september 
Op dinsdag 28 en donderdag 30 september organi-
seren we participatiemomenten. 
- Op dinsdag 28 september richten we ons naar de 
inwoners van het noordelijke gedeelte. 
- Donderdag 30 september is het dan de beurt aan 
de inwoners van het zuidelijke deel.

De exacte locaties en tijdstippen communiceren we bin-
nenkort via onze website.

Tijdens deze participatiemomenten willen we samen 
met jullie dieper ingaan op de voorstellen. Wat is jullie 
idee? Wat kan er beter? Wat kan er volgens jullie an-
ders? We verzamelen al jullie bedenkingen en werken 
de voorstellen verder uit zodat deze in een latere fase 
opgenomen kunnen worden in collegebesluiten. De be-
sluiten passeren langs projectstuurgroep mobiliteit en 
uiteindelijk de gemeenteraad.

We hopen dat jullie samen met ons willen nadenken over 
het circulatieplan. We kijken er dan ook naar uit om zoveel 
mogelijk mensen te horen tijdens deze infomomenten. 

Als je je alvast wil inschrijven voor deze partici-
patiemomenten kan dat via een mailtje aan mo-
biliteit@hemiksem.be, met vermelding van uw 
naam/adres en uw keuze (noord of zuid)

Grote Prijs Rupske Lauwers
Op zondag 12 september staat Hemiksem weer 
in het teken van de wielersport. Voor de 19de keer 
wordt de omloop Rupske Lauwers gereden door onze  
gemeente.

De omloop start om 13.30 uur en stopt om 18 uur. De 
start en aankomst bevinden zich in de Assestraat 179,  
aan café De Zoeten Inval. 

De organisatie voorziet seingevers en er zal ook sig-
nalisatie geplaatst worden aan de omloop. We willen 
aan iedereen vragen om rekening te houden met de 
aangepaste verkeerssituatie tijdens de omloop.

De koers start in de Assestraat en zet zijn weg voort 
via Kerkeneinde, Kleidaallaan, Zinkvallaan, Essenlaan, 
Berkenlaan, Nieuwe Dreef, Atletiekstraat, Europalaan, 
Bouwerijstraat, UNO-laan, Kerkstraat, Ketinglei, K. de 
Backerstraat, Lindelei, Wijngelagweg, Lelielaan, Va-
renstraat, Irisweg, Begoniaweg, Moerelei, Leemweg, 
Mastbosweg,                
Asterlaan,  
Valkenisseweg, 
Groenenhoekweg, 
Monnikenhoflaan, 
Gemeenteplaats, 
Assestraat. 
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HET 3rd ROYAL TANK REGIMENT EN 
DE BEVRIJDING VAN DE RUPELSTREEK 

4 SEPTEMBER 1944
Op 4 september 1944 bereikten de tanks van de geallieerden de bruggen van Boom. Dankzij het alerte en gedurfde  
optreden van de Belgische ingenieur Robert Vekemans namen ze niet de brug van de huidige A12 (die mogelijk kon 
opgeblazen worden) maar staken ze over via de houten tolbrug in Klein Willebroek. De geallieerden zouden via de 

Boomsesteenweg (huidige A12) onmiddellijk doortrekken en enkele uren later al Antwerpen bevrijden.

Verzetslieden 
Het optreden van verzetslieden in De 
Rupelstreek en in Antwerpen voor-
kwam veel onheil. Ook in Hemiksem 
speelden enkele overblijvende verzets- 
lieden een belangrijke rol. Het verzet 
werd in Hemiksem zo goed als gedeci-
meerd nadat in de nacht van 6 en 7 juli 
1944 niet minder dan 18 leden van de 
Witte Brigade Fidelio door de Gestapo 
gearresteerd werden en later naar 
Buchenwald werden gedeporteerd. In 
Hemiksem bleef er dan nog  enkel een 
kleine kern over van een andere ver-
zetsbeweging waarvan rijkswachter 
Albert Janssens de sectieleider was.

Albert Janssens zou erin lukken om 
op 4 september twee tanks vanop de 
Boomsesteenweg af te leiden naar He-
miksem. Rond 15u30 ratelden de tanks 
naar Hemiksem over het Kerken-einde 
naar de Statieplaats en de Heuvel-
straat. De bevolking stroomde samen 
en juichte de Britten toe … Hemiksem 
was bevrijd! 

Er vielen de dag van de bevrijding dan 
ook geen slachtoffers in Hemiksem. 
Wel is er sprake van een incident op 
het Kerkeneinde. Een lid van de Vlaam-
se Wacht (een collaborerende organi-
satie) wou een handgranaat werpen 
in een feestvierend café. Een Engelse 
soldaat zou door het raam gesprongen 
zijn om hem neer te schieten. Enkele 
leden van de Vlaamse Wacht hadden 
voor de bevrijding de wacht verzekerd 
bij de oliestocks van “Antwerp 

Oil Wharves” aan de Terlochtweg en 
voorbereidingen getroffen om alles 
te vernielen wanneer de geallieerden 
zouden naderen, wat een inferno tot 
gevolg zou gehad hebben. Janssens 
wist met enkele van zijn  mannen de 
bewakers te bepraten en gevangen te 
nemen. Frans De Potter en Frans de 
Ceuster haalden de lont uit het kruit-
vat en vermeden zo een ware ramp!

Sint-Bernardusabdij
Er werden in Hemiksem 43 inwoners 
als collaborateurs opgesloten in het 
depot van Sint-Bernardus dat ook de 
maanden daarna als interneringskamp 
voor incivieken zou fungeren. Het de-
pot van de Duitsers in de Sint-Bernar-
dusabdij en verschillende huizen van 
Duitsgezinden werden geplunderd en 
meerdere vrouwen kaalgeschoren. Al-
bert Janssens en zijn steeds aangroei-
ende verzetsgroep konden gelukkig 
erger voorkomen.

Albert Janssens had ondertussen res-
ten van Duitse eenheden overtuigd 
om zich over te geven en gevangen 
gezet. Een Duitse vrachtwagen werd 
in beslag genomen en daarmee werd 
80 ton bloem uit Fort VIII in Hoboken 
naar Hemiksem gebracht. Janssens 
liet ook acht Duitse paarden in beslag 
nemen en slachten. Het vlees daarvan 
werd onder de bevolking verdeeld.

In de loop van september 1944 wer-
den ook nog Canadese soldaten van 

een logistieke eenheid ingekwartierd 
op het kasteel Hemiksemhof.  Alle leed 
was echter niet geleden na deze eufo-
rische bevrijdingsdagen. In de periode 
tussen september 1944 en mei 1945 
zullen 27 bominslagen van Duitse V1’s 
en V2’s Hemiksem teisteren en nog 
dood en vernieling zaaien.
Bronnen: Boek ‘De bruggen van Boom’ van Marc Van de Velde 
- Interviews - Archief van de Confederatie der Vaderlandslie-
vende Groeperingen van Hemiksem

LEZING door historicus 
Alex Ramael
Zaterdag 11 september te 10u30
Gilliot & Roelants Tegelmuseum
Sint-Bernardusabdij 

Het Gilliot & Roelants Tegelmu-
seum herneemt in samenwerking 
met de Confederatie der Vader-
landslievende Groeperingen van 
Hemiksem op zaterdag 11 septem-
ber een rijk geïllustreerde lezing 
over de route van de geallieerden 
bij de bevrijding in 1944 en de be-
vrijding van de Rupelstreek.                          

Inschrijven: 
info@gilliottegelmuseum.be                                                                                  
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Wie in 2022 de titel van Miss België van Kedist Deltour mag overnemen weten we nog niet. We weten wel dat 
Beau Van Reeth uit Hemiksem haar beste beentje voorzet om het kroontje op haar hoofd te kunnen zetten. Eerst 

moet Beau nog door de selectie van Miss Antwerpen geraken voor ze kan beginnen dromen. 
“Veel mensen onderschatten toch 
wat er allemaal komt kijken bij zo’n 
wedstrijd zoals Miss België. Gelukkig 
had ik al wat ervaring als fotomodel. 
Als ik wat stoom wil afblazen ga ik 
karten. Ik doe ook nog vrijwilligers-
werk, zo ben ik onlangs nog als cri-
sisvrijwilliger de slachtoffers van het 
noodweer gaan helpen in Pepinster, 
Chaudfontaine, ....  Op de plekken 
waar het water was weggetrokken 
ben ik gaan helpen om puin te rui-
men en mensen hun huizen terug 
wat op te kuisen. Zo heb ik ook ge-
holpen om een kleuterschool op te 
ruimen. Dat geeft veel voldoening.”

Binnenkort begint de school terug 
voor de zeventienjarige Beau. Dan 
zal ze haar drukke agenda terug wat 
moeten aanpassen. “Ik werk hier in 
Hemiksem tijdens de vakantie in de 
Veertoren, wanneer het school start 
zal dit enkel nog in de weekends 
zijn. Dan begin ik terug aan mijn op-
leiding Office en Retail in Sint-Joris 
in Bazel.”

“Nu ga ik terug graag naar school 
maar in de lagere school vond ik niet 
direct mijn plek. Dat heeft me ook 
wel gemotiveerd om me in te schrij-
ven voor deze wedstrijd. Ik denk dat 
ik aan mezelf wil bewijzen dat ik dit 
wel kan. Vorig jaar was echt geen 
goed jaar voor mij. 

Als kind was ik 
toch wel onder 
de indruk van al 
die galajurken en 

glitter. 
Een operatie aan mijn wijsheidstan-
den is niet verlopen zoals het moest 
en ik heb daar een tijdje met gesuk-
keld. Ik kon niet meer goed eten en 
drinken en stond op het randje van 
anorexia. Het gevolg was dat ik pa-
niekaanvallen kreeg en me echt niet 
goed in mijn vel voelde. Er moest 
dringend iets veranderen”

Dus dacht je, eindelijk tijd om mijn 
kinderdroom waar te maken? “Ja ik 
geef toe dat dit echt wel een kin-
derdroom is. Als kind was ik onder 
de indruk van al die galajurken en 
glitter. Nu was het  moment om er 
voor te gaan en schreef me in voor 
Miss Exclusive en Miss België. Tot 
mijn eigen grote verbazing werd ik 
geselecteerd voor beide. Uiteindelijk 
heb ik voor Miss België gekozen, dat 
is tenslotte de grootste organisatie. 
Binnenkort staat er een grote show 
in het theater van Plopsaland De 
Panne op de planning. Daar ga ik een 
act opvoeren en zingen.”

“Natuurlijk hoop ik dat dit mijn 
carrière als fotomodel verder gaat 
helpen. Maar op professioneel vlak 
droom ik van een job bij de Civiele 
Bescherming. Mensen gaan helpen 
in het binnen- of buitenland spreekt 
me enorm aan. Eerst was ik van plan 
om maatschappelijk werker te wor-
den maar als je ziet hoeveel dank-
baarheid we kregen van de mensen 
in de overstromingsgebieden lijkt 
me dat echt wel een job voor mij.”

Wil je Beau een duwtje in de rug 
geven dan kan je op haar stem-
men via www.missbelgium.be 
en klikken op Beau Van Reeth 
MA04 - Antwerpen 

BEAU DINGT MEE NAAR KROONTJE VAN MISS BELGIË

Politiezone Rupel 
zoekt vrijwillige  
burenbemiddelaars 
Als burenbemiddelaar help je buren 
om problemen met andere buren 
bespreekbaar te maken en samen te 
zoeken naar een oplossing. Buren-
conflicten gaan vaak over kleine er-
gernissen zoals hinderlijk parkeren, 
blaffende honden, sluikstorten… Kan 
JIJ er voor zorgen dat kleine erger-
nissen verdwijnen voor een super-
aangename buurt zonder ruzie?

• Ben jij een goede luisteraar? 
• Ben jij iemand die positief is ingesteld 
  met veel inlevingsvermogen? 
• Ben jij iemand die zich discreet en 
   neutraal kan opstellen? 
• Ben jij iemand die zich wil inzetten 
   om de leefbaarheid te verbeteren? 

Wat vragen ze van jou? 
• Je bent bereid een 5-daagse opleiding 
te volgen tot burenbemiddelaar
• Je engageert je om minstens één dos-
sier per maand op te nemen
• Je bent bereid om deel te nemen aan 
intervisies en on the job bij te leren van 
collega bemiddelaars   

Wat bieden ze? 
• Een zinvolle en interessante 
  tijdsbesteding die veel voldoening 
  geeft
• Een gratis opleiding buren-
   bemiddeling
• Een kostenvergoeding
• Ondersteuning en trainingen

Hoe solliciteer je? Stuur een 
korte motivatiebrief en cv naar 
sofie.delaet@police.belgium.eu 



8

Duurzame Helden van Hemiksem
De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om van de 
wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de 
landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN). De Duurzame Ont-
wikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal 
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn:
1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen 

en meisjes 
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor 

iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12. Duurzame consumptie en productie
13. Aanpak klimaatverandering
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Om deze ambiteuze doelstellingen te ondersteunen gaan we op regelmatige 
basis lokale duurzame helden en projecten belichten. 

Zomerschool Hemiksem
De gemeente Hemiksem organiseerde van 26 juli tot 6 augustus voor leer-
lingen van onze drie basisscholen een zomerschool. Zo’n 70 kinderen kregen 
er een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel aangeboden. Het 
doel hierbij is om leerverlies en leerachterstand bij kinderen op te sporen, te 
remediëren of te voorkomen. Voor de schoolborden staan 
gediplomeerde leerkrachten. Het sport en spel in de 
namiddag wordt verzorgd door monitoren. 

Behaag…
natuurlijk 2021  
Bestel je groen aan een 
voordelige prijs. 
Deze actie van Natuurpunt in 
samenwerking met gemeente 
Hemiksem kent dit jaar haar 
28ste editie! Het aanplanten 
van streekeigen bomen en strui-
ken en het blijven promoten van 
een vogel-, bijen- en vlinder-
vriendelijke tuin heeft zonder 
twijfel enorm veel leven in gro-
te en kleine tuinen gebracht. 

Bestelvoorwaarden:
• Het plantgoed moet binnen 
   de grenzen van de gemeente   
   worden aangeplant.
• De betaling dient te 
   gebeuren bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het 
   aangeplante goed is ten 
   laste van de besteller.
• Dit aanbod mag niet voor 
   beroepsdoeleinden gebruikt 
   worden

Wanneer en waar 
afhalen?
Zaterdag 27 november, tussen 
10u30 en 12u, gemeentemagazijn, 
G. Gilliotstraat 50 Hemiksem 

Het bestelformulier 
kan u terugvinden op 
www.hemiksem.be

VURIG VERLANGEN 

OM TE HELPEN?

WORD BRANDWEER-

VRIJWILLIGER

www.brandweerzonerivierenland.be



9

Scholencross 
en jogging 
Marc Coppens 
Na een jaartje uitstel vanwege 
Corona is de scholencross dit jaar 
terug van de partij! Noteer alvast 
zaterdag 25 september 2021 in 
je agenda. Het belooft weer een 
spannende en sportieve dag te 
worden dus smeer je beentjes 
maar al in. 

Geen scholencross in Hemiksem 
zonder de jogging want ook de 
ouders, grootouders, nonkels, tan-
tes, broers en zussen, leerkrach-
ten… mogen zich van de sportief-
ste kant laten zien. Waag je aan 
de 2, 4 of 6 km, verleg je grenzen 
en keer moe maar voldoen naar 
huis.

Meer info hierover 
zal verspreid worden 
via de scholen en 
de gemeentelijke 
informatiekanalen.

Jaarlijks strappen duizenden kinde-
ren in Vlaanderen te voet, met de fiets, 
step, te paard,… naar school. Dit is niet alleen leuk maar ook nog eens 
goed voor het milieu. Zorg ervoor dat je samen met je school een echte 
strapschool wordt. De campagne is een vast onderdeel van de Week van 
de Mobiliteit.

Jaarlijkse Strapdag 
op 17 september

Zapposdagen
De herfstvakantie in het vooruitzicht betekent ook Zapposdagen. Omdat we nog 
steeds rekening moeten houden met Corona zullen we opnieuw enkele toffe 
kampen organiseren. 

Begin oktober zal het volledige programma verdeeld worden via de 
scholen en kan je alle info terugvinden op de website: 
www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen

Gratis: Judo 55+
Vanaf 16 september organiseert de vrijetijdsdienst een 
10-lessenreeks judo. Deze les is gericht op 55-plussers 
die graag actief blijven.

Judo is dan ook de ideale sport om op de juiste manier 
met je lichaam in beweging te zijn. Deze lessen zullen 
aangepast zijn op ieders niveau.

Wanneer: op volgende donderdagen van 10u - 11u: 16/9 
- 23/9 - 30/9 - 7/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10 - 18/11 - 25/11 
- 2/12 (geen les op 4/11 en 11/11).

Waar: polyvalente zaal Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27.

Prijs: volledig gratis! 

Inschrijven kan via mail naar thomas@hemiksem.
be of telefonisch 03 288 26 93.

Sporten tijdens de herfstvakantie 
Van 2 - 5 november kan je weer gaan skiën of snowboarden op Aspen in Wilrijk. 
Je krijgt 4 dagen les op jouw niveau van gekwalificeerde monitoren dus iedere 
dag wordt een nieuwe uitdaging! Skikledij voorzie je zelf maar skimateriaal 
wordt voorzien door de organisatie. 

Begin oktober kan je alle info terugvinden op de website: 
www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen

GEZOCHT: enthousiaste vrijwilligers huiswerkondersteuning
Het Huis van Het Kind Hemiksem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kinderen uit de lagere school willen 
ondersteunen bij hun schooltaken. 

Wie zoeken we:
• Je gaat graag aan de slag met kinderen van de lagere school en hun ouders.
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je hebt wekelijks een gaatje in je agenda na de schooluren.
• Je wil werken met kleine groepjes kinderen.
• Je engageert je voor een langere periode, liefst het volledige schooljaar.
• Je helpt de kinderen in het overlopen van de agenda, rekenen, lezen, schrijven, enzoverder.
• Je bent erg gemotiveerd om kinderen te ondersteunen.
Je staat er als vrijwilliger niet alleen voor, wij zorgen voor de nodige ondersteuning!

Interesse?
Neem dan contact op met onze dienst via huisvanhetkind@hemiksem.be of 
op het algemeen nummer 03 288 26 20.
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BELEEF SAMEN 
MEER IN EIGEN 
STREEK
Alle activiteiten zijn onder 
voorbehoud van eventuele 
maatregelen i.v.m. het corona-
virus. Raadpleeg de website van 
IVEBICA voor de meest recente 
info.

INFO & INSCHRIJVINGEN 
Tickets aankopen en inschrijvingen dienen op voorhand te gebeu-
ren. IVEBICA werkt voorlopig niet meer met een kassa ter plaatse.

Gelieve een mondmasker mee te brengen naar de activiteiten. 

Voor heel wat activiteiten koop je je tickets per bubbel. Je zit dus 
samen met de houders van de tickets die in één reservatie zijn 
aangekocht. Als deze regeling van toepassing is staat het bij de 
activiteit aangegeven in het ticketsysteem.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele maatrege-
len i.v.m. het coronavirus. Bij verplaatsingen of annuleringen van 
activiteiten probeert IVEBICA  steeds om je zo snel mogelijk op de 
hoogte te brengen.

- www.ivebica.be of cultuur@ivebica.be.
- Intergemeentelijke bibliotheek, 
  Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem
- Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
@ivebica_cultuur

Tijdens het laatste weekend van de zo-
mervakantie openen we feestelijk de ver-
nieuwde binnenkoer van de Sint-Bernar-
dusabdij. Gedurende het hele weekend zijn 
er optredens gepland voor jong en oud. 

Neem een kijkje op onze website voor het 
uitgebreide programma met muziek en co-
medy. 

Binnenkoer Sint-Bernardusabdij,
Op voorhand tickets kopen is verplicht. 

DE HEERLIJKHEID 
HEMIKSEM, 
FEEST IN DE ABDIJ!
27 augustus t.e.m. 29 augustus 2021

In oktober schakelen de bibliotheken uit de provincie 
Antwerpen over naar het eengemaakte Vlaamse biblio-
theeksysteem (EBS). Dat biedt op termijn technisch 
meer mogelijkheden.

Aandacht! Om de wijzigingen mogelijk te maken is er 
vanaf 6 oktober een sluitingsperiode en uitleenstop. 
Alle materialen en uitleengegevens worden dan over-
gebracht van het ene systeem naar het andere. Daar-

na zullen de bibliotheken tussen 13 en 20 oktober één 
voor één de deuren terug openen. Zodra we de datum 
van heropening kennen, zullen we die communiceren 
via onze catalogus, website en Facebook. Voor een vlot-
te overgang vragen we je om vóór de overschakeling je 
identiteitskaart in de bib te laten controleren, mocht dit 
nog niet gebeurd zijn. We wijzen studenten erop dat ze 
volgend schooljaar verplichte lectuur best tijdig lenen!

OVERSCHAKELING NAAR EEN NIEUW BIBLIOTHEEKSYSTEEM: 
SLUITINGSPERIODE BIB VANAF 6 OKTOBER 2021 TOT … OKTOBER 2021

JEF STRUYF – MENSEN EN HUN ZIEL
1 september 2021 t.e.m. 25 februari 2022
Publieksmoment: 12 september 2021 van 11 tot 17 uur

In deze tentoonstelling ontdek je via tekeningen en schilderijen 
van Jef Struyf, de ziel van mensen uit de Rupelstreek en het Schel-
deland van vroeger en nu. Vaak zijn oude foto’s uit het einde van 
de 19de eeuw de inspiratiebron. 

De fierheid en de open blik 
waarmee deze échte mensen uit 
de Rupelstreek en het Scheldeland 
ons aankijken, blijft boeiend en 
intrigerend.

Academie Muziek, Woord en Dans   
Administratief centrum
Tijdens de openingsuren
Gratis
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GRATIS ONTLENEN 
Vanaf 25 september kan naar jaarlijkse traditie elke 
lener de hele week gratis dvd’s, cd-roms, Wii(U)- en 
Switch-games ontlenen. 

25 september 2021 t.e.m. 2 oktober 2021
Tijdens de openingsuren 

VERWENDAG IN DE BIBLIOTHEKEN 
Op zaterdag 2 oktober is er een verwendag in bib 
Hemiksem en bib Niel.  In Niel wachten de mede-
werkers je op met een degustatie van hapjes en een 
drankje. Nadien kan je je handen laten verwennen 
door een nagelstyliste.  In Hemiksem kan je ook een 
hapje en een drankje krijgen. Daarnaast zal er gele-
genheid zijn om kennis te maken en info te krijgen 
over de makerspace in oprichting, “de Fabdij”.

Zaterdag 2 oktober 2021
10 tot 12 uur 

BIBLIOTHEEKWEEK

INFODAG  ACADEMIE VOOR 
MUZIEK, WOORD EN DANS
11 september 2021

CONCERT: DE NOUVEAU
Zaterdag 2 oktober 2021 

De Nouveau is een heerlijke, vrolijke mengeling 
van folk, country en bluegrass. 

Met een repertoire van eigen nummers, traditio-
nals en covers van recenter werk zorgen ze voor 
vingervlugge muziek en voor een unieke sfeer. 
Daarbij knipogen ze met veel plezier naar hun 
roots in de Rupelstreek.

Warme stemmen en tal van instrumenten bren-
gen je van opzwepende, dansbare nummers tot 
prachtige ballades.

Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27) 
20 uur
€ 6 

Wil je graag een muziekinstrument leren bespelen 
maar je weet niet welk instrument? Kom dan op 11 
september naar de academie in Aartselaar of Hemik-
sem want dan kan je alle instrumenten uitproberen. 

Altijd al eens willen acteren op een podium? Kom 
het zelf ervaren want in iedereen zit dat verborgen 
talent dat wij zoeken. Nieuw vanaf volgend school-
jaar is ook ons klasje dans, kom dus zeker even ken-
nismaken met de juf.  Misschien twijfel je nog om je 
in te schrijven? Tijdens deze infodag kan je op al je 
vragen een antwoord krijgen.

Meer info over welke instrumenten je in Aartselaar 
of Hemiksem kan proberen, staat op: 
www.academiehsn.be 

Academie Hemiksem: Nijverheidsstraat 27, 
van 11 tot 12.30 uur

Academie Aartselaar: Carillolei 5, 
van 9.30 tot 10.45 uur
Gratis

FIETSTOCHT: LANGS (VERGETEN) 
KOLONIALE SPOREN IN ANTWERPEN 
19 september 2021

In onze cultuur en instellingen dragen we – ook 
vaak onbewust - een koloniaal verleden met ons 
mee. Judith Elseviers, juriste, cultuurmanager en 
zelf van Belgisch-Congolese origine, ziet de be-
wustwording hiervan als voorwaarde voor een 
open diversiteitsdebat. 

Benieuwd naar deze blinde vlek in ons (Wester-
se) denken? Ga dan op Autovrije Zondag mee op 
deze boeiende fietstocht en bekijk Antwerpen 
door een andere bril.

Vertrekpunt: Lambermontplaats Antwerpen 
13.30 tot 16 uur
€ 10 / € 8 (inwoners Hemiksem-Schelle-Niel) 
drankje inbegrepen 

KIJK OOK EENS NAAR … 
• Smartphone-cursus (Android) 
• Tai Chi – Initiatie
• Proeven van klassieke muziek – Initiatie

• Lezing over de bevrijding van de Rupelstreek 
• Verhalenparade Rupelbib – Voorleessessies 
• Wijnproeven – witte wijn (18+) 
• Leeskring
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BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
 
WERELDSPIONNEN  
James Ponti (auteur), Mariella Manfré 
(vertaler)

Sarah is een hacker die met vier an-
dere jongeren voor de Britse geheime 
dienst mag gaan spioneren. Ze leren 
van alles over sluipen, inbreken en  
explosieven. Doel: de wereld redden van 
een aantal schurken! Vanaf ca. 10 jaar.  1ste deel 
in de reekswereldspionnen

DE GOEDE DIEVEN  
Katherine Rundell (auteur), Matt Saunders 
(illustrator), Jenny De Jonge (vertaler)

Een nieuw spannend boek van Rundell, 
voor goede lezers! Een beruchte oplich-
ter heeft het huis en alle bezittingen 
van grootvader Jack gestolen en Vita 
wil daar iets aan te doen. Samen met 
een jonge zakenroller en circusjon-
gens smeedt Vita een plan! 
   
DE BANNELINGEN 
Christina Baker Kline (auteur), 
Carolien Metaal (vertaler)  

Voor wie houdt van romantische ver-
halen in een historische context, maar 
dan een beetje anders. Londen 1840, 
Evangeline, een jonge gouvernante, 
wordt  beschuldigd van diefstal en 
poging tot moord. Zij wordt veroor-
deeld tot veertien jaar deportatie 
naar Van Diemensland (nu Tasmanië). 

DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE
Arnout Hauben (auteur), Marijn Sillis 
(auteur)

Reisverslag van een programmama-
ker, een cameraman en een droner 
van eiland naar eiland hoppend in 
de Middellandse Zee, waarbij zij 
bijzondere verhalen noteerden van 
eilandbewoners.

WOMEN DON’T OWE YOU PRETTY
Florence Given (auteur)
Een levendig geïllustreerde inleiding 
tot het moderne feminisme, die ons 
eraan herinnert dat iedereen waar-
devol is. Bevat een aantal oncomfor-
tabele waarheden.

STEL JE VERENIGING VOOR OF KONDIG JE 
EVENEMENTEN GRATIS AAN 

Organiseert je vereniging een activiteit? Zoeken jullie vrij-
willigers? Toon aan Hemiksem jouw vereniging!

Erkende verenigingen en gemeentelijke raden in Hemiksem 
die hun evenementen binnen Hemiksem willen aankondigen 
kunnen dit doen via onze gemeentelijke website. Bovendien 
worden de verzamelde gegevens ook gratis opgenomen in de 
evenementenkalender van het gemeentelijke magazine Hallo 
Hemiksem. Let wel: voor verschijning in Hallo Hemiksem dient 
de informatie in ons bezit te zijn op de 1ste dag vóór de vol-
gende maand, dus ten laatste op 1 september voor verschij-
ning in oktober 2021. 

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

www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .

EVENEMENTEN VERENIGINGEN 
Zaterdag 4 september 
FRIETSLAG

De Gidsen van Hemiksem nodigen jullie uit om  frietjes te ko-
men smullen of een heerlijk pakje frietjes mee naar huis te 
nemen. Zo steun je de Gidsen van Hemiksem en kunnen ze 
weer genieten van een fantastisch gidsenjaar. 

Heb je zin in frietjes, wil je al eens kijken waar je kleine ka-
poen de tijd van haar leven zal beleven of wil je gewoon dol-
graag de Gidsen steunen? Kom dan zeker af tussen 16u en 
21u in de Saunierlei 58 te Hemiksem (achter de kerk). Tot dan!

Van 24 tot 26 september 2021 
VOSHEMFEESTEN 2021
Onder voorbehoud van corona maatregelen, zullen de vos-
hemfeesten van de oud-scouts Hemiksem doorgaan in hun 
lokaal te Jan Sanderslaan 162

Vrijdag 24 september: grote kaartprijskamp. Zaterdag 25 sep-
tember en zondag 26 september kan u komen smullen van de 
mosselen, steak, stoofvlees, of salade met feta.  Zaterdagavond 
is er nog een apart biercafé. Zondag zijn er volksspelen en 
dartsen. Reserveren is verplicht voor 22 september. 

Inschrijven kan via info@voshem.be of via GSM 0494.91.16.43 
Vergeet niet om je naam, aantal personen, voorkeur datum, 
tijdsslot en uw bestelling door te geven. 

Zondag 3 oktober van 10 tot 17 uur
THUISTWEEDEHANDSVERKOOP 

Inschrijven kan door een omslag met naam en adres waar 
men gaat verkopen, samen met € 5 in de bus te steken bij 
het Dienstencentrum in Depot Deluxe.
Info: thuistweedehandsverkoop@gmail.com
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KLEUTERKRIEBELS
De kleuters hebben zich enorm geamuseerd deze zomer in het 
Merelhofke. De begeleiding had weer een hele toffe planning in 
elkaar gestoken. Knutselen met klei en verf, een bezoek van volks-
sterrenwacht Urania, springkastelenfestival, speurtocht, dag op 
wieltjes,… Zo gingen de oudste kleuters ook mee op uitstap naar 
de bibliotheek, de markt en het 
Tivoli park.

BEWEEGKRIEBELS
Samen met Sportkriebels werd er begin juli opnieuw een zwem- 
en omnisportkamp georganiseerd. De kinderen hebben zich voor 
een laatste keer helemaal kunnen uitleven in het zwembad van 
Hemiksem.  In augustus werden er nog meerdere sporten beoe-
fend. De kinderen konden hun sportieve skills uitoefenen tijdens 
de racketweek en sportclubweek. 
.

SPEELKRIEBELS
Tijdens de zomermaanden konden veel kinderen zich uitleven 
op het speelplein. Zo werden er verschillende toffe uitstappen 
georganiseerd naar de bibliotheek, het Tivolipark, binnenspeel-
tuin den Deugeniet, Lilse Bergen en domein Puyenbroeck. 
Maar ook workshops van volkssterrenwacht Urania, een pro-
fessionele danser, bruisbal maken, djembe,… stonden op de 
planning. We kijken al uit naar de volgende zomervakantie!

FIETSKAMP
Deze zomer organiseerde de gemeente voor de eerste keer 
een heus fietskamp. Zo’n 35 jonge enthousiastelingen leerde 
tijdens de zomervakantie fietsen. Hun behendigheid op de 
fiets werd versterkt en konden ze via spelletjes hun kennis 
over het verkeer wat opkrikken.  

TERUGBLIK 
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RIOLERINGSWERKEN EN HERAANLEG 
GEMEENTEPLAATS
U hoorde via onze gemeentelijke informatiekanalen waarschijnlijk al 
over de heraanleg van de Gemeenteplaats, samen met de aanpak 
van de Assestraat en Kerkeneinde en een gedeelte van de 
UNO-laan. De werken zullen starten in het voorjaar van 
2022 en gaan 1,5 jaar duren tot alles helemaal 
voltooid is. 

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek start op 16 au-
gustus en loopt af op 16 september 
2021. U zal op www.hemiksem.
be de nodige informatie vinden. 
Bezwaarschriften kan je indie-
nen via mail: omgeving@he-
miksem.be of schriftelijk be-
zorgen in het Administratief 
Centrum.

De werken zullen gefa-
seerd verlopen en star-
ten aan Kerkeneinde om 
daarna te verlopen naar 
Assestraat - kruispunt 
Assestraat- Lindelei-Ge-
meenteplaats. De Ge-
meenteplaats en UNO-
laan komen daarna 
aan de beurt.

Bewonersvergadering 
Er is een infomoment voor de omwonenden voorzien op 
donderdag 2 september van 17 tot 19.30 uur. 
Op voorhand inschrijven is verplicht via 
mobiliteit@hemiksem.be

in samenwerking met

Hebt u nog vragen?
U kan onze technische dienst bereiken via 
dirk.smits@hemiksem.be of telefonisch op 
03 288 26 60
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AFVALOPHALING 
SEPTEMBER

Restafval en GFT 
maandag 6 september
maandag 13 september
maandag 20 september
maandag 27 september

PMD
maandag 6 september
maandag 19 september

Papier & karton
vrijdag 17 september 

Textiel
Woensdag 8 september 

KGA
Vrijdag 3 september van 12u. tot 15.30u. 

Er is slechts één ophaalpunt aan het recyclageparkpark 
(G. Gilliotstraat 50) waar het KGA gedurende één dag 
per maand aangeboden kan worden. De ophaling ge-
beurt één keer per maand, afwisselend op een vrijdag 
of zaterdag. 

Opgelet! 
KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde dag 
aangeboden worden aan het recyclagepark! 

Grofvuil op afroep
vrijdag 24 september 

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na  
schriftelijke afspraak. Download het formulier op 
hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of via 
03 288 26 63

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.

In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen 
met Bancontact.

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

De openingsuren van het recyclagepark kan je terug-
vinden op pagina 2.

Restafval en  GFT worden van mei tot en met sep-
tember wekelijks opgehaald op maandag. PMD 
wordt tweewekelijks opgehaald op maandag

Breng jouw pmd vanaf 
1 september ín de blauwe 
pmd-zak naar het 
recyclagepark
Met de invoering van de nieuwe sorteerregels voor 
het pmd, mogen een heleboel extra afvalsoorten 
mee in de blauwe pmd-zak. Je hebt misschien ook al 
gemerkt dat dit dikwijls hele lichte materialen zijn. 

Daarom doen we al sinds maart een warme oproep 
om je pmd-verpakkingen in een doorschijnende 
plastic zak te verzamelen als je die naar het recycla-
gepark brengt. 

Vanaf 1 september 2021 gaan we deze manier van 
aanleveren niet alleen verplicht maken, maar voegen 
we toe dat het pmd in de gekende officiële blauwe 
pmd-zak moet worden aangeleverd.

Waarom doen we dit?
Onze parkwachters ontvangen je graag op een pro-
per recyclagepark. Al die lichte folies en materialen 
die nu extra bij het pmd mogen, zorgen op hun beurt 
voor heel wat meer waaivuil op het park. Door de 
pmd in een zak aan te bieden, zorgen we voor een 
nettere omgeving op én rond het recyclagepark. 

Waarom verplicht in een pmd-zak? 
- Om onduidelijkheid en discussies te vermijden, 
kiezen we voor dezelfde officiële pmd-zak die je 
ook gebruikt voor de huis-aan-huisophaling. 
- De samenstelling bovendien uiterst geschikt is. 
• enerzijds door de ‘transparantie’: dit maakt 

het eenvoudig voor de parkwachter om de 
inhoud te controleren,

• anderzijds door de zwarte trekbandjes waar-
mee je de zak goed kan afsluiten.                              

DAT 
MAG!
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In samenwerking met heemkundige kring ‘Ontrent den hover’  
publiceren we hier een oude foto uit Hemiksem. Op exact dezelfde 
plaats hebben we de foto opnieuw gemaakt in 2021.

Zwembad

Verzameling WDB

Weerman Frank Deboosere stelt zijn bekende kop graag in dienst van Kom op 
tegen Kanker. Hij hoopt dat hij op 17, 18 en 19 september weer de baan op mag 
om azalea’s te verkopen, net als vele honderden vrijwilligers. 

Mensen helpen maakt gelukkig, zeg-
gen vrijwilligers altijd.
Frank: ‘Wie een kankergeval mee-
maakt, voelt zich machteloos. Vrijwil-
ligerswerk geeft je het gevoel dat je 
nuttig meewerkt. Zeker als je het in 
team doet.’ 

Bijvoorbeeld door azalea’s te verko-
pen. Maar vorig jaar...
Frank: ‘… was een heel bijzonde-
re editie. De klassieke verkoop op 
straten en pleinen kon niet omwille 
van corona. Daar stonden we, met 
193.000 azalea’s! We hebben snel
overgeschakeld op online. Heel 
spannend, want niemand wist hoe 
dat zou uitdraaien.’

Maar alle plantjes vlogen de deur uit?
Frank: ‘Dat was een enorme opluch-
ting. Het geld gaat integraal naar 
steun- en zorgprojecten voor kanker-
patiënten en hun naasten. Denk aan 
praatcafés, lotgenotengroepen, ont-

moetingsdagen, vakantieweken …’

Ben je zelf een vlotte verkoper?
Frank: ‘Zo moeilijk is dat niet, hoor. 
Kom op tegen Kanker is een sterk 
merk dat veel sympathie oproept en 
zichzelf verkoopt. 

Willen mensen hun verhaal kwijt?
Frank: ‘Tijdens het Plantjesweekend 
valt het nogal mee. Maar zo’n kinder-
kankerkamp, waar de kinderen met 
veel moed en enthousiasme over 
de toekomst praten … dan voel je je 
heel kleintjes. Het helpt dat ik een 
lieve vrouw met een luisterend oor 
heb.’

Laatste vraag, maar wel een belang-
rijke: welk weer krijgen we tijdens het 
Plantjesweekend?
Frank: ‘Veel zon in het hart van de 
mensen. (lacht) En als het dan toch 
regent: weet dat plantjes op tijd en 
stond wat water nodig hebben.’

Plantjesweekend in september

Frank is er klaar voor! 
Elk jaar organiseert ‘Kom op tegen 
Kanker’ in september een plantjes-
verkoop ten voordele van de strijd 
tegen kanker. Dit jaar de vrijwilli-
gers terug op post!
De gezondheidsraad verkoopt op 
vrijdag 17 en zaterdag 18 sep-
tember plantjes aan supermark-
ten Okay en Aldi. Van 9 uur tot 
sluitingstijd van de winkels kan 
je er terecht voor één of meer-
dere plantjes aan 7 euro per stuk. 
Ook op de wekelijks markt van 
woensdag 15 september komt een 
kraam waar je plantjes kan kopen. 
De kinderen van de Hemiksemse 
basisscholen werken actief mee 
om van de azaleaverkoop een suc-
ces te maken. Begin september 
krijgt elk kind een brief mee met 
een bestelstrook voor de aankoop 
van Azalea’s. 

Met de opbrengst van het plant-
jesweekend worden zorgprojec-
ten gefinancierd in de vorm van 
een luisterend oor, activiteiten, 
lotgenotencontact, informatie en 
praktische of financiële hulp voor 
mensen met kanker en hun omge-
ving. Koop een Azalea, fleur je ka-
mer, huis, bureau, of winkel op en 
steun actief de strijd tegen kanker! 

03 288 26 52
dirk.schroyens@hemiksem.be 

Samen opkomen  
tegen kanker


