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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 

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 

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum 
Vrijdag 24 december 
Vrijdag 31 december

Gemeentemagazijn
Vrijdag 24 december 
Vrijdag 31 december

BKO ‘t Merelhofke
Vrijdag 24 december 
Vrijdag 31 december

Bibliotheek
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december 
Zaterdag 25 december (Kerstmis)
Donderdag 30 december
Vrijdag 31 december
Zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)

Recyclagepark
Vrijdag 24 december 
Zaterdag 25 december (Kerstmis)
Vrijdag 31 december
Zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)
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BESTE INWONER,
Ik had graag mijn voorwoord gestart met goed nieuws, over de 
vaststelling dat we het COVID-19 virus nu eindelijk onder con-
trole hadden. Helaas de realiteit is anders. De besmettingscijfers 
gaan sinds 1 oktober opnieuw in een fel stijgende lijn. Dankzij de 
vaccinaties zijn de gevolgen minder erg dan vroeger, desondanks 
worden vele mensen nog altijd erg ziek, het virus blijft een groot 
risico voor kwetsbare mensen. 

Opnieuw staat de zorg onder druk: onze huisartsen, woonzorg-
centra, ziekenhuizen. Er is veel uitval bij het personeel. Laat ons 
met zijn allen voorzichtig blijven! Ventileer goed de lokalen, 
neem wat afstand, draag een mondmasker, ontsmet regelmatig 
de handen. Het gemeentebestuur probeert iedereen bij te staan, 
heb je vragen of hulp nodig, neem contact op via 03 288 26 20. 

In dit nummer zetten we graag jong lokaal acteertalent in de 
kijker. Ben je benieuwd hoe het voor hen allemaal begon, wat 
hun dromen zijn en waar je hen aan het werk kan zien? Lees dan 
zeker het interview op pagina acht, negen en tien.

Ondertussen werken de aannemers stevig verder aan de eindaf-
werking van ons nieuw intergemeentelijk zwembad. Begin 2022 
volgt de officiële opening. Via een bevraging onder de bevolking 
van Aartselaar, Niel en Hemiksem zijn we op zoek gegaan naar 
een naam voor ons nieuwe zwembad. Het hele verhaal hierover 
staat te lezen dit nummer. 

Weldra komen ook de feestdagen eraan. De kerstboom wordt 
versierd, we gaan druk op zoek naar leuke geschenkjes en duiken 
de keuken in. Buiten wordt het steeds kouder maar binnen des 
te gezelliger. 

Ik wens iedereen aangename, gezonde en voor-
al veilige feestdagen toe.
 
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: Bo Verelst
locatie: Station
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PRIKBORD

Overal in Vlaanderen 
zamelt Rode Kruis-Vlaan-
deren bloed in. Niet alleen voor 
heel veel zieke mensen is dit van  
levensbelang. Ook na verkeersongeval-
len, bij operaties of na bevallingen is er 
vaak heel wat bloed nodig om levens te 
redden. Daarom is het belangrijk dat er al-
tijd voldoende bloed in voorraad is. Ga jij 
ook langs?

In Hemiksem kan je in 2022 in Depot  
Deluxe bloed geven op volgende  
momenten:

• 20/01/2022: 18 - 20.30 uur
• 07/04/2022: 18 - 20.30 uur
• 07/07/2022: 18 - 20.30 uur
• 06/10/2022: 18 - 20.30 uur

         www.rodekruis.be/afdeling/hemiksem

Verwarmingstoelage via het 
Sociaal Verwarmingsfonds

Geef eens een 
streekproduct cadeau
Verwen je geliefden dit eindejaar met een 
streekmandje! Wat dacht je van enkele 
streekbieren, aangevuld met overheerlijke 
Rupelsteentjes (koekjes), lokale honing of 
een flesje Rupeldruppel-jenever? Toeris-
me Rupelstreek biedt een ruime keuze aan 
streekproducten in een feestelijke verpak-
king. Vooraf bestellen is aan te raden, zo is je 
geschenk zeker tijdig klaar. 

         www.toerismerupelstreek.be 

BLOED 
GEVEN IN 
HEMIKSEM

Verwarm je je huis met huisbrandolie, verwarmings-
petroleum of bulkpropaangas? Dan kan je onder be-
paalde voorwaarden een verwarmingstoelage ont-
vangen. 

Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb je per huis-
houden jaarlijks recht om een toelage aan te vragen 
voor maximum 1500 liter brandstof. Dit kan in één keer 
of in verschillende keren, afhankelijk van hoeveel liter je 
laat leveren. 

Momenteel krijg je 0,14 euro per liter terug via de ver-
warmingstoelage. Indien je 1.500 liter brandstof in re-
kening brengt, kan je dus elk jaar 210 euro terugkrijgen.

Je aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na leve-
ring van de brandstof. 
Neem mee:

• je identiteitskaart
• je leveringsbon of factuur van de brandstof
• een bewijs van je gezinsinkomen (aanslagbiljet, 
loonfiche,…)
• een klevertje van het ziekenfonds van elk gezinslid

Je moet altijd vooraf een afspraak maken voor 
het indienen van een aanvraag van een verwar-
mingstoelage. Je doet dit via 03 288 26 81 of via 
socialedienst@hemiksem.be.
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PRIKBORD

In Hemiksem werden de eerste rijbewijzen in het 
Europese bankkaartmodel in september 2011 uitge-
reikt. Aangezien deze rijbewijzen 10 jaar geldig zijn, 
is het belangrijk om zeker in de gaten te houden of 
jouw rijbewijs (bijna) aan vervanging toe is. 

In tegenstelling tot de eID, laat de federale toepas-
sing voor rijbewijzen momenteel niet toe om bestuur-
ders aan te schrijven als het rijbewijs bijna verstreken 
is. Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs vervalt. 
Het is daarom heel belangrijk om de geldigheidsda-
tum in de gaten te houden. Vraag zeker 3 maanden 
voor het einde van de geldigheidsdatum een nieuw 
rijbewijs aan om te voorkomen dat je zonder geldig 
rijbewijs zou rijden.

Ben je verplicht om je papieren rijbewijs om 
te wisselen?
Nee, dat is pas verplicht in 2033. Het is wel aan te 
raden om over te schakelen naar een bankkaartmodel 
wanneer je foto niet meer actueel is of als je vaak met 
de wagen naar het buitenland gaat.

Moet 
je binnenkort 
een nieuwe eID aanvragen?
Overweeg dan om je papieren rijbewijs op het-
zelfde moment om te wisselen. De geldigheidsduur 
van beide documenten loopt dan gelijk. Bij het ver-
nieuwen van je eID word je er dan automatisch aan 
herinnerd dat je rijbewijs ook aan vernieuwing toe is.

Heb ik een nieuwe pasfoto nodig?
Je moet geen nieuwe pasfoto laten nemen om een 
nieuw rijbewijs aan te vragen; de foto wordt overge-
nomen van je eID. Als deze foto verouderd is, wordt 
wel aangeraden om zowel je eID als rijbewijs te la-
ten vernieuwen. 

Hoe aanvragen ?
Je leest er alles over op www.hemiksem.be/
inwoners/europese-rijbewijzen    aanvragen.

Controleer de geldigheid 
van je rijbewijs

VRAAG JE DOCUMENTEN 
OP VIA HET E-LOKET
Is een verplaatsing naar het gemeentehuis altijd nodig? Niet echt. 
Heel wat documenten kan je immers elektronisch opvragen via het 
e-loket op onze website. Zo spaar je een afspraak uit, je verplaatsing 
en vaak ook het wachten.

We trachten het contact tussen jou en het gemeentebestuur zo efficiënt moge-
lijk te maken. Wist je dat je heel wat documenten zelf online kan aanvragen? Dat 
doe je eenvoudig via het e-loket. Zo kan je bij dienst burgerzaken verschillende 
attesten opvragen, zoals een attest van woonst, gezinssamenstelling of uittrek-
sel uit het strafregister. Ook de milieudienst en de vrijetijdsdienst hebben enkele 
tools via het e-loket die erg gebruiksvriendelijk zijn.

Vaak voldoet het om een eID-lezer te hebben maar ook via de Itsme-app kan je 
je eenvoudig inloggen en heb je op enkele minuten tijd je document gedown-
load.

We hebben het e-loket bovenaan op de homepage van onze website ge-
plaatst zodat je met slechts enkele klikken je aanvraag kan doen. 

Wat je allemaal kan downloaden, reserveren of aanvragen, vind je op:  
www.hemiksem.be/e-loket

Een initiatief van de federale overheid

De coronacijfers laag houden
om te blijven genieten.

De win-win van dit najaar?

BLIJF JE
MONDMASKER
 DRAGEN
EN GENIET 
VAN JE 
VRIJHEID
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Nog enkele plekjes vrij voor 
het danskamp in de  
kerstvakantie

Ben je tussen 6 en 12 jaar en kan je niet stilzit-
ten bij het horen van je favoriete plaatjes? Doe dan 
mee met het danskamp! Tijdens de tweede week 
van de kerstvakantie heten onze ervaren dansers 
en danseressen je welkom. Niet twijfelen, gewoon 
meedoen! 

Maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 januari 2022
Leeftijd: 6 -12 jaar 
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidstraat 27, 
Hemiksem
Uren: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 9 uur en 16 tot 17 uur
Prijs: € 50
Meebrengen: lunch, koekje en fruit, drinkbus met water.

        Inschrijven via www.hemiksem.be/vrije-tijd 

Koop een regenwaterton aan 
een voordelige prijs 
Plaats een regenwaterton en gebruik het regenwater voor 
je planten, tuin en het schoonmaken van je wagen of fiets. 
Regenwater is zacht en goed voor je planten, bovendien be-
spaar je zo op drinkbaar kraantjeswater.  

Via IGEAN kan je een regenton aankopen van goede kwa-
liteit aan een voordelige prijs. 

Alle details vind je op 
www.igean.be/regenwatertonnen 

BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
 
DVD: LUCA
Enrico Casarosa (regisseur)  

Luca (12) en Alberto (14) zijn zeemon-
sters, maar op het droge krijgen ze 
de gedaante van een mens. De twee 
vrienden verkennen samen het kust-
plaatsje Portorosso. 
Vanaf ca. 9 jaar.

Game: NEW POKÉMON SNAP                     
In dit spel verken je woestijnen, jun-
gles… terwijl je Pokémon fotografeert 
en tot nu toe onbekende gedragingen 
van Pokémon waarneemt.

   
Boeken jeugd: 
ATLAS VAN DE KLIMAATVERANDERING
Dan Hooke (auteur)  
Aantrekkelijk gepresenteerd boek 
over oorzaken en gevolgen van de 
klimaatverandering. Landen met de 
meeste CO2 uitstoot, hoe ziet het 
poolijs eruit over 10 jaar, Australi-
sche bosbranden... 
Vanaf ca. 12 t/m 18 jaar. 

Boeken jeugd: 
EEN KROKODIL ALS HOOFDPRIJS
Marlies Slegers (auteur), Iris Boter 
(illustrator) 

Sem (10) wint tijdens een bezoek aan 
een dierentuin een verrassingsprijs: 
een krokodil! Maar Sem woont in 
een rijtjeshuis en zijn ouders willen 
zo snel mogelijk van de krokodil af. 
Alleen wil de dierentuin hem niet 
terug. Vanaf ca. 9 jaar. 

Boeken jeugd: STINKEND RIJK WORDEN : DE 
VIESTE, RAARSTE EN LEUKSTE BANEN VAN 
VROEGER (EN NU)
Jan Paul Schutten (auteur), Anne Stalin-
ski (illustrator) 
Informatieve en enigszins hilarische 
verhalen over beroepen van vroeger 
en nu, zoals ijsblokkenzager, was-
plasser, Legospeler, (golf)ballen uit 
het water-visser, medicijntester, of 
spookspeler. Een aanrader voor 
school en voor thuis. 
Vanaf ca. 7 t/m 9 jaar. 
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Een ploeg van vrijwilligers zet zich in voor mensen in 
nood uit eigen gemeente. Dit doen ze onder andere door 
het verdelen van voedselpakketten (wekelijks) en twee-
dehandskledij, het organiseren van allerlei activiteiten 
waaronder het jaarlijkse familiefeest. Dit jaar wordt er 
een Sinterklaasfeest georganiseerd op zaterdag 4 decem-
ber. Alle (ingeschreven) kinderen uit kwetsbare gezinnen 
zijn dan welkom in Depot Deluxe. Dankzij de steun van 
de gemeente, krijgen de kinderen die dag een cadeau van 
de Sint.

Luisterend oor 
Daarnaast biedt Tochtgenoten een luisterend oor en om-
ringd ze mensen met respect en waardigheid. Er gaat ook 
veel aandacht naar het optimaliseren van de werking en 
naar het ontmoetingshuis, waar iedereen hartelijk en res-
pectvol ontvangen wordt. Bij Tochtgenoten is iedereen 
welkom.

Het zijn de sociale diensten van mutualiteiten en thuis-
zorgorganisaties, het OCMW, huisartsen of scholen die 
mensen naar Welzijnsschakels doorverwijzen.  De door-
verwijzing naar professionele diensten en voedselbede-
ling is de eerste stap naar concrete hulp. 

Samenwerking
Welzijnsschakel Tochtgenoten werkt nauw samen 
met het OCMW, de gemeente Hemiksem en de Noord-
Zuidraad. De organisatie werd erkend door het Federaal 
Agentschap voor voedselveiligheid (FAVV), de Belgische 
Voedselbanken en het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (FEAD).

STEUN TOCHTGENOTEN

Wil je Tochtgenoten graag steunen? Dat kan door 
voedselpakketten of luiers te schenken of door 
een  bijdrage te storten op rekeningnummer  
BE34 9731 3051 9190 /BIC  ARSPBE22 met  
vermelding: ‘Steun Tochtgenoten’.

Ook bedrijven en handelaars die voedselover-
schotten willen schenken of diensten willen ver-
lenen kunnen heel wat betekenen.

Wil jij ook  een steentje bijdragen aan een zinvol project 
en je engageren als vrijwilliger?
Neem contact op via 0456 24 26 41 of 
tochtgenoten@hotmail.com of ga eens langs.
  
Welzijnschakel Tochtgenoten is gelegen in de Saunierlei 
54. Je kan er terecht op donderdag van 14 tot 16 uur en 
van 18 tot 20 uur. 

Meer info: www.facebook.com/tochtgenoten

 

Duurzame Helden van Hemiksem  

WELZIJNSCHAKEL TOCHTGENOTEN

Welzijnsschakels zijn 188 welzijnsschakelgroepen met duizenden vrijwilligers die zich inzetten voor de strijd tegen 
armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen 
meetelt. In Hemiksem werkt Welzijnsschakel Tochtgenoten al bijna 30 jaar rond armoede en sociale uitsluiting.
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Alycia, Amber, Noah, Renée en Dries

JONG LOKAAL ACTEERGEWELD
Ze zijn jong, ambitieus en staan graag op de planken. Wij spraken vijf Hemiksemse tieners 

met een passie voor acteren. Je zag hen misschien al op een podium, op tv of in de bioscoop. 
Ze dromen van Broadway en Hollywood, maar wij konden hen gelukkig strikken voor een 

interview hier in Hemiksem.

Dries en Renée, jullie zijn broer en 
zus. Hoe hebben jullie ontdekt dat 
jullie graag acteren? 

Dries: ‘Ik ben er gewoon ingerold. 
Mijn ouders hebben me auditie la-
ten doen bij de musical 14-18 en ik 
werd gekozen. Ik vond het zo leuk dat 
ik meer wou en zo ben ik beginnen 
zingen en acteren.’
Renée: ‘Ik heb mijn broer vaak aan 
het werk gezien. Hij was mijn grote 
voorbeeld, nu nog altijd. Zelf ben ik 
begonnen met acteren in reclame-
spotjes. Ondertussen heb ik er al in 
een 40-tal meegespeeld, denk ik.’

Jullie zijn ook stemacteurs?

Renée: ‘Ja, ik spreek reclamespotjes 
in of ik leen mijn stem uit aan een 
personage in een serie. Dries doet 
ook stemwerk. Je kan hem horen in 
(animatie)films zoals Pluisje, Mary 
Poppins Returns,  Playmobil de film, 
De Leeuwenkoning … Het inspreken 
doen we in een opnamestudio.’

Waar kunnen we jullie binnenkort 
nog aan het werk zien of horen? 

Dries: ‘Normaal ging ik meespelen in 
de musical The sound of music. Maar 

.
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door Corona werd de musical uitge-
steld en nu ben ik te veel gegroeid 
om de rol van Friederich nog te kun-
nen spelen. Ik werk ook nog aan een 
leuk project, maar daar mag ik nog 
niks over verklappen.’
Rénee: ‘Je kan me nu zien in de tv-se-

rie Red Light als Alice. Verder ben ik 
druk bezig met inspreekwerk.’

Waar dromen jullie nog van? 

Renée: ‘Ik hoop dat ik ook ooit eens 
een grote rol in een musical of een 

bioscoopfilm mag spelen, zoals mijn 
broer.’
Dries: ‘Ik wil graag een goede skater 
worden en een rol in een nieuwe mu-
sical zou ik ook heel cool vinden.’ 

Noah, jij speelde in november security 
guard James in de Broadwaymusical 
‘School of Rock’. Wat vind je zo leuk 
aan acteren? 

Noah: ‘Eigenlijk alles. Optreden vind 
ik geweldig! Maar wat ik het aller-
leukste vind is om in de huid van een 
personage te kruipen en dit dan te 
verwerken in een scène.  Het podium 
is echt mijn tweede thuis.’ 

In musicals moet je vaak zingen en 
acteren tegelijk. Is dat niet moeilijk?

Noah: ‘Het acteren komt eigenlijk au-
tomatisch als ik zing. Ik vind het echt 
enorm leuk om mij helemaal in te le-
ven in het lied dat ik zing!’

Hoe heb je ontdekt dat je graag ac-
teert?

Noah: ‘Vroeger maakte ik toneeltjes 
met mijn beste vriend en dan moes-

Amber en Alycia, jullie zijn zussen en 
acteren ook allebei. hoe begon het al-
lemaal voor jullie?  

Amber: ‘Ik maakte altijd toneeltjes 
met Alycia. In het weekend deden 
we vanaf we klein waren niets an-
ders dan zingen, dansen en acteren. 
Alycia was de eerste die echt begon 
te acteren in programma’s. Ik vond 
het toch nog eng om voor een echte 
camera te staan. Op mijn 6 jaar wil-

ten onze ouders komen kijken. Maar 
ik heb pas echt ontdekt dat ik van 
acteren hou toen ik de opleiding mu-
sical begon aan de muziekschool in 
Hemiksem. In de lessen woord kon ik 
mij volledig uitleven.’

“Ik wil later graag 
een professione-
le musicalacteur 
worden. Wat zou 

het fantastisch zijn 
om van mijn passie 

mijn beroep te  
kunnen maken.“

Je hebt ook nog een andere coole 
hobby? 

Noah: ‘Ja, ik verzamel vinyl platen. Die 
passie heb ik van mijn papa doorge-
kregen. Onlangs kreeg ik mijn eerste 
platenspeler voor mijn verjaardag. 
Daarnaast speel ik ook heel graag gi-
taar, ook best cool hoor!’

Waar droom je nog van?

Noah: ‘Ik zou graag op de planken 
staan in Westend of Broadway. Hier 
vind je dé bekendste podia in de mu-
sicalwereld. Wat lijkt het me gewel-
dig om me daar 8 keer per week vol-
ledig te smijten.
Ik wil later graag een professionele 
musicalacteur worden. Wat zou het 
fantastisch zijn om van mijn passie 
mijn beroep te kunnen maken.’
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de ik het toch eens proberen. Ik ben 
gestart met enkele gastrolletjes bij 
De Buurtpolitie. Daarna heb ik 2 jaar 
Joëlle gespeeld in De Luizenmoeder.’ 
Alycia: ‘Ik vroeg in de kleuterschool 
blijkbaar al aan mama en papa wat 
ik moest doen om op televisie te 
kunnen acteren. Bij mij is het alle-
maal begonnen met de fictiereeks 
Zie mij graag. Ik speelde het kleine 
ettertje Lente. Nadien heb ik in Fa-
milie twee seizoenen Lieselotje ge-
speeld.’

Zo in de huid kruipen van iemand an-
ders, dat is helemaal jullie ding? 

Alycia: ‘Ik kan het moeilijk uitleggen 
maar ik voel vanbinnen iets wanneer 
ik acteer. Ik word er ook heel blij en 
gelukkig van. Ik speel mijn rollen 
graag met veel overtuiging, zodat ik 
anderen kan meenemen in het ver-
haal.’
Amber: ‘Het is heel fijn om verschil-
lende rollen te mogen spelen, alle-
maal met andere karakters en gevoe-
lens.’

“Ik heb met 
Veerle Baetens 
mogen samen-

werken voor haar 
langspeelfilm ‘Het 

Smelt’ die eind 
2022 uitkomt. 

Daarin speel ik Tess. 
De rol van mijn 

leven.”
Wat vind je ervan dat je zus ook 
acteert? 

Amber: ‘Heel leuk! We zouden graag 
eens samen in een film of serie willen 
spelen.’ 
Alycia: ‘Misschien als echte zussen 
dan? Dat zou fijn zijn! We genieten er 
nu alvast van om elkaar op tv te zien, 
om zo meer te weten te komen wat 
de ander doet op de set.’

Naar wie kijken jullie op?

Alycia: ‘Billie Eilish. Ik droom ervan 
om haar te ontmoeten. Haar muziek 
is geweldig.’
Amber: ‘Veerle Baetens. Ik heb met 
haar mogen samenwerken tijdens 
haar langspeelfilm Het Smelt die 
eind 2022 uitkomt. Daarin speel  
ik Tess. De rol van mijn leven. Ik 
heb tijdens de opnames veel van 
Veerle geleerd. Ze heeft me su-
perveel tips gegeven, maar ze is 
gewoon ook een supertoffe.’

Amber, jij droomt van Amerika?
Amber: ‘Ik wil heel graag naar Holly-
wood om daar de filmstudio’s te zien 
en wie weet een rol te bemachtigen.’

Alycia, wat wil jij als laatste graag 
nog meegeven aan de mensen die 
dit artikel lezen?
Alycia: ‘Ik wil aan iedereen zeggen 
dat ze vooral moeten blijven wie ze 
zijn.  Jezelf zijn is het mooiste wat je 
kan zijn, maar dat is niet altijd makke-
lijk.’

Wij wensen deze jonge Hemiksemse 
acteurs veel succes toe en hopen dat 
al hun dromen mogen uitkomen!
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TREKKING ZOMERTOMBOLA MIDDENSTAND
Midden oktober trokken we onder toeziend oog van een ge-
rechtsdeurwaarder de winnaars van de Koop en Win actie van de 
middenstand. De hoofdprijs, een wagen, ging naar Rita Eeckelaar. 
Daarnaast werden er onder meer ook een fiets en een reis weg-
gegeven. 

ZAPPOSKAMPEN 
Tijdens de herfstvakantie konden de kinderen uit Hemiksem 
zich weer volop uitleven bij één van onze Zapposkampen. Aan  
enthousiasme was er geen gebrek!

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 22 oktober werden de jeugdbewegingen weer in de 
kijker gezet tijdens de Dag van de Jeugdbeweging. De jeugd-
raad stond aan verschillende schoolpoorten van onze lagere 
scholen om de kinderen die in uniform kwamen te belonen 
met een kleine traktatie. Ook vanuit het gemeentebestuur 
willen we op onze beurt de leiding bedanken voor hun vrij-
willige inzet, het hele jaar door. 

WINTERSPORT DICHT BIJ HUIS
Wie een week vol wintersport wou beleven kon tijdens de 
herfstvakantie dan weer terecht op het skikamp. Zowel de be-
ginners als de kinderen met ervaring hebben het beste van 
zichzelf gegeven tijdens dit koele en vooral coole kamp!

TERUGBLIK 
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BELEEF SAMEN MEER 
IN EIGEN STREEK

Ho ho ho! Vanaf dit jaar vormt de academie van He-
miksem, Schelle en Niel één geheel met de acade-
mie van Aartselaar. Kom daarom een kijkje nemen 
op de kerstmarkt in Aartselaar en laat je helemaal 
in de kerstsfeer brengen. Onze leerlingen bren-
gen verschillende kerstliedjes van “Jingle bells” tot  
“Merry Christmas”.

Zaterdag 18 december 2021
Kerstmarkt, Aartselaar
Gratis

Hij komt, hij komt
Die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind

Ook dit jaar zijn er alleen maar flinke kinderen in de 
academie, daarom komt de Sint naar een fantastisch 
concert luisteren, gebracht door al die lieve kindjes.

Woensdag 1 december 2021 om 17.30 uur
Depot Deluxe, Hemiksem
Gratis

KERSTCONCERT 
LEERLINGEN VAN DE 
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD 
EN DANS - Concert

ONLINE WINKELEN - Rupelbibcursus

WISE EN DE UITLEEN VAN 
DVD’S
Zoals in de andere Vlaamse provincies werken 
de bibliotheken van de provincie Antwerpen 
nu ook via het systeem Wise. 

Met ingang van het nieuwe systeem is het le-
nen van dvd’s in onze bib gratis geworden. 

In de cursus “Online winkelen” geven vrijwilligers van 
ons Rupelbibteam jou tips die als hulpmiddel gebruikt 
kunnen worden bij de aanschaf van een product via in-
ternet. Deze tips zijn erop gericht jou als koper zo goed 
mogelijk te informeren. 

Het online aankopen en betalen wordt geoefend in een 
demo-webwinkel, zonder dat je jouw persoonlijke bank-
gegevens moet vrijgeven.

Dinsdag 21 december 2021
9.30 tot 12 uur
Intergem. Bibliotheek, vestiging Hemiksem
€ 3 – inclusief drankje

SINTCONCERT - LEERLINGEN VAN DE 
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD 
EN DANS - Concert
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We gaan in gesprek over actuele onderwer-
pen uit het nieuws, de wereldpolitiek of de 
film- en muziekwereld en schaven zo ons 
Engels bij. De klemtoon ligt op het spreken. 
Afhankelijk van de noden kan er op theorie 
ingegaan worden. 

Verschillende taalniveaus zijn welkom, maar 
een basiskennis Engels is absoluut vereist. 
Germaniste Katelijne Lauwers leidt de con-
versatie.

Dinsdag 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari 
2022
19.30 tot 21.30 uur
Gemeentehuis Schelle
€ 30 voor de reeks van vijf sessies
Op voorhand inschrijven is verplicht!

ENGELS VOOR BEGINNERS
Cursus
 
Heb je weinig of geen achtergrondkennis van de Engel-
se taal maar wil je jezelf wel kunnen uitdrukken in het 
Engels of een eenvoudige Engelse tekst kunnen begrij-
pen? Dan is deze reeks iets voor jou. Germaniste Kate-
lijne Lauwers geeft deze 5-delige reeks op een speelse 
en niet-schoolse manier. Ze kan je zo helpen om zonder 
vrees Engels te praten.

Dinsdag 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari 2022
9.30 tot 11.30 uur
Gemeentehuis Schelle
€ 30 voor de reeks van vijf sessies
Op voorhand inschrijven is verplicht!

ENGELS CONVERSEREN
Cursus

ER VALT NOG MEER TE BELEVEN BIJ IVEBICA

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be 
- Bibliotheek
  vestigingen 
  Hemiksem en Niel 
- Cultuurdienst
  Schelle 

IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
@ivebica_cultuur

Bij IVEBICA kan je ook terecht met je 
Opstap-Pas, bekijk je voordelen op onze 
website of vraag er naar in de bib.

OPGELET!
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud
van eventuele maatregelen i.v.m. het 
coronavirus.

        Meer info op www.ivebica.be en in de Eb & Vloed-brochure.

JEF STRUYF – MENSEN EN HUN ZIEL
Tentoonstelling
1 september 2021 t.e.m. 25 februari 2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
Wo 01/12, 15/12/2021 en 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 23/03, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06/2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies intergem. bibliotheek, vestiging Niel
Wo 08/12/2021 en 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06/2022

CODERDOJO 
Programmeren voor de jeugd intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
Zaterdag 18 december 2021
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JOUW EVENEMENT OP DEZE PAGINA? Dat kan! Stuur je gegevens door via onze 
website www.hemiksem.be/kalender/stel-
een-event-voor en  je ziet je evenement 

niet alleen in onze digitale kalender, maar 
ook in deze rubriek verschijnen. Opgelet, stuur je evenement zeker tijdig 

door, dit is voor de eerste van de maand. 
Voor het gemeentemagazine dat in januari 

verschijnt vul je het formulier in voor 1 
december. Later kan ook, maar dan staat je 

evenement enkel op onze website. 

EVENEMENTEN 
VERENIGINGEN 

5, 12 en 19 december 
KERSTDORP 
HEEMKRING HEYMISSEN
Bij Heemkring Heymissen kan je op zon-
dag 5, 12 en 19 december telkens tussen 
14 en 18 uur het grootste kerstdorp uit 
de Rupelstreek komen bewonderen. 

Kom je ook? 
Breng dan zeker je Covid Safe Ticket mee.

11 tot 13 december
72STE FOTO- EN SALON VOOR 
DIGITAAL BEELD EN 62STE BRA-
BO WEDSTRIJDSALON

Dit jaar brengt de Koninklijke Fotokring 
Licht & Schaduw Hemiksem weer het 
beste werk van vijf kringwedstrijden 
van het afgelopen werkjaar. Ook verto-
nen ze op groot scherm de aanvaarde 
en bekroonde digitale beelden uit de 
62ste Brabowedstrijd, een provinciale 
wedstrijd voor digitaal beeld van de Ko-
ninklijke Antwerpse Verbroedering van 
Fotokringen.  

Iedereen is hartelijk welkom in Depot 
Deluxe op zaterdag 11/12 van 14 tot 22 
uur met een projectie om 15 en 20 uur, 
op zondag 12/12 van 10 tot 18 uur met 
een projectie om 11 en 14.30 uur en op 
maandag 13/12 met een projectie om 20 
uur. 

VERENIGING IN DE KIJKER 

GIDSEN HEMIKSEM
Gidsen Hemiksem is een meisjesgroep binnen Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Elke zondag staat er een team van geweldige leidsters 
klaar om er een leuke middag van te maken. Iedereen is welkom, 
met elk een eigen verhaal! 
Nergens leer je zoveel als bij de jeugdbeweging. Vrienden maken, 
een ei bakken, vuur maken … Het is een beetje de universiteit van 
het leven.

Bij de Gidsen is er tijd en plaats om jezelf te ontdekken en jezelf 
te zijn. Je leert je plan trekken en jezelf en anderen aanvaarden. 
Je wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen en creatief 
problemen op te lossen. Je leert er om te gaan met anderen en 
mee voor de jongsten te zorgen. Kortom, je beleeft er vele jaren vol 
plezier. En daarbovenop maak je vrienden voor het leven. 

“Wij zijn de gidsen, wij doen het goed, wij amuseren ons 
zoals het moet. Wij maken veel plezier en daarom zijn we 
hier. Wij zijn de gidsen, wij doen het goed.”

INTERESSE?
Meisjes kunnen zich aansluiten bij Gidsen Hemiksem als 
ze tussen 6 jaar 18 jaar oud zijn. Afhankelijk van je leeftijd 
kom je bij de kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen of 
jins terecht.  

Wanneer: Elke zondag van 14 tot 17 uur. 
Waar: Saunierlei 58
Meer info: www.gidsenhemiksem.be 
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AFVALOPHALING 
DECEMBER

Restafval, GFT en PMD 
Maandag 13 december
Maandag 27 december

Papier & karton
Vrijdag 10 december

Snoeiafval zone noord
Maandag 29 november 
t.e.m. 
vrijdag 3 december

Snoeiafval zone west
Maandag 6 december 
t.e.m. 10 
december

Opgelet! Het snoeiafval moet steeds op maandagochtend 
vóór 9 uur buiten worden gezet in de zone (noord, zuid 
of west) waar die week de ophaling van het snoeiafval 
plaatsvindt. Elk adres wordt immers slechts één keer be-
diend. Snoeiafval dat wordt buiten gezet nadat de ge-
meentediensten passeerden zal bijgevolg blijven liggen.

Textiel
Woensdag 1 december

KGA
Zaterdag 4 december van 8.30 tot 15 uur

Er is slechts één ophaalpunt aan het recyclageparkpark 
(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 
dag aangeboden worden aan het recyclagepark! 

Grofvuil op afroep
Vrijdag 31 december

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, GFT en PMD worden van oktober tot en 
met april tweewekelijks opgehaald op maandag. 

N

Z
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Het eindejaar is een tijd vol gezellig samenzijn en 
feesten.  Maar elk jaar gebeuren er ook ongelukken 
in deze periode.  Kaarsen, kerstbomen, fonduestel-
len, vuurwerk… kunnen de feestvreugde snel doen 
omslaan. Wij geven je daarom enkele tips voor een 
veilig eindejaar.

Kerstboom- en kerstversiering
• Als je een echte boom wil, koop er dan liefst één met 
wortel. Geef de boom ook regelmatig water, zodat de 
boom niet uitdroogt en het brandgevaar verkleint.
• Gebruik LED-verlichting: deze geeft minder warmte 
af dan gloeilampen en verbruikt bovendien minder.  
• Controleer de bedrading van de kerstboomverlich-
ting op beschadigingen.
• Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of 
andere makkelijk brandbare spullen of warmtebron-
nen zoals een openhaard of kachel.
• Doe de verlichting uit als je gaat slapen of het huis 
verlaat.

Kaarsen
• Zet kaarsen en theelichtjes in een stevige houder 
op een vlakke ondergrond. Nog beter is om ze in een 
glazen houder te plaatsen zodat ze uit de tocht staan.
• Laat kinderen of huisdieren nooit alleen met bran-
dende kaarsen. Ook niet voor even.
• Plaats kaarsen of theelichtjes op een plek neer die 
je altijd kan zien. Zet ze niet in de buurt van brandba-
re voorwerpen zoals gordijnen of versiering.

Fondue en gourmet
• Gebruik een brandpasta of –gel in plaats van 
brandethanol of –spiritus. Of beter nog, gebruik een 
elektrisch toestel voor fondue of gourmet. Let erop 
dat niemand over de draad kan struikelen en het 
fonduestel kan meesleuren.
• Zorg dat het fondue- of gourmetstel tijdens gebruik 
op een onbrandbare ondergrond staat en er geen 
brandbare materialen in de buurt zijn.
• Probeer een brandende fonduepan of frietketel nooit 
te doven met water. Schakel eerst de energiebron 
(elektriciteit, gas) uit. Gebruik dan voorzichtig het dek-
sel van het toestel of een branddeken om de vlammen 
te doven. Verplaats het toestel in geen geval.

Vuurwerk en wensballonnen
Het afsteken van vuurwerk en oplaten van 
wensballonnen is verboden. 

Meer informatie vind je op 
www.igean.be/asbest

Tips voor veilige feesten
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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.

Zaal Lux en postkantoor

Verzameling WDB

Afgelopen zomer konden de inwoners van Hemiksem, Niel en 
Aartselaar stemmen op hun favoriete naam voor het nieuwe in-
tergemeentelijk zwembad.

Zwemdok 
Het zwembad, dat begin volgend jaar opent, zal Dok~3 heten. 
Dok, verwijzend naar zwemdok, is het plaatselijke dialect voor 
zwembad. De 3 verwijst naar de samenwerking tussen de drie 
gemeenten (Hemiksem, Niel en Aartselaar) voor de bouw en uit-
bating van dit zwembad.

Op de shortlist van de mogelijke namen voor het zwembad ston-
den naast “Dok~3” ook “Rupeldruppel”, “Hemelaar”, “HANIbad” en 
“Zwaahn” . Oorspronkelijk kwam “Rupeldruppel” uit de bus, maar 
aangezien de naam verwijst naar een streekjenever uit de Ru-
pelstreek, kon deze niet weerhouden worden.  Om verwarring 
te vermijden, koos de stuurgroep na rijp beraad voor de tweede 
optie met het meeste stemmen, “Dok~3” . De inzenders van bei-
de namen mogen een uitnodiging voor de officiële opening van 
het zwembad verwachten en zullen dan in de bloemetjes gezet 
worden.

Logo
Het speelse logo met de dolfijn verwijst naar het hoofddoel van 
het zwembad: het aantrekken van gezinnen met kinderen. Het 
zwembad wordt dan ook een echt familiezwembad.

Ondertussen is de bouw van het zwembad weer heel wat ge-
vorderd. Zowel het wedstrijdbad als het doelgroepenbad zijn 
gevuld. Zo kan het water opwarmen en kunnen de installaties 
uitvoerig getest worden. De lockers en de individuele kleedka-
mers zijn geplaatst en de gevel werd geïsoleerd en afgewerkt 
met hout. Ook de concessiehouder van de nieuwe cafetaria is  
ondertussen gekend. Carine Claes, de concessiehouder van de 
cafetaria aan het huidige zwembad, gaat de uitdaging aan.

Wie popelt om het nieuwe zwembad te ontdekken zal nog heel 
even geduld moeten hebben. De opening is voorzien begin 2022.

Dok~3 als naam voor het intergemeentelijk zwembad


