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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

SLUITINGSDAGEN 
Administratief centrum
Maandag 18 april (paasmaandag)

Gemeentemagazijn
Maandag 18 april 
BKO ’t Merelhofke
Maandag 18 april

Bibliotheek
Maandag 18 april

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

Donderdagavond 28 
april: opruimactie 
zwerfvuil 
Al voor de derde keer organiseert de ge-
meente een opruimactie voor de inwoners. 
Ditmaal doen we dat op donderdag 28 april 
van 19 uur tot 21 uur. Het benodigde mate-
riaal, namelijk vuilzakken, knijpers en hand-
schoenen, kan je ophalen op een nog nader 
te bepalen locatie. Afhankelijk van het aan-
tal inschrijvingen voorzien we één of meer-
dere afhaalpunten. 

Help jij ons, samen met heel wat andere vrij-
willigers, om de mooiste groene plekjes van 
Hemiksem schoon te maken? 

Schrijf je dan in voor dinsdag 26 april via  
organisatiebeheersing@hemiksem.be of bel 
naar het nummer 03/288 26 54. Na afloop 
ontvangt elke deelnemer een verdiende at-
tentie. Doe mee, samen houden we Hemik-
sem proper!
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#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: Els De Weerdt
locatie: Eikenlaan 

BESTE INWONER,
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Deze poëtische woorden 
zijn brandend actueel. Enerzijds klinkt er in onze straten en op 
onze pleinen een vrolijk geluid. We zijn allemaal opgelucht dat 
de terugdringing van het coronavirus ons toelaat om weer vrijer 
te leven. Dankzij de versoepelingen kunnen we eindelijk weer 
een bewonersdrink organiseren. Op zondag 15 mei ben je vanaf 
14 uur van harte welkom in Depot Deluxe om met alle andere 
Hemiksemnaren te klinken op het nieuwe geluid dat deze lente 
brengt.

Anderzijds klinkt er op 2000 kilometer van ons helaas een min-
der vrolijk geluid. Schietgeweren, bommen en granaten doen 
opnieuw hun intrede op het Europese vasteland. De oorlog in 
Oekraïne laat niemand onberoerd. Aan al onze inwoners met  
een Oekraïnse achtergrond betuig ik onze oprechte steun. In 
onze gemeente zag ik al hartverwarmende initiatieven, zoals de 
inzameling van hulpgoederen en de bereidheid van burgers om 
Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Heb jij ook #PlekVrij? Laat 
het ons weten via melding@hemiksem.be.

Hoewel deze lente een erg dubbel geluid doet klinken, nodig ik 
je toch uit om er het beste van te maken. Geniet van de vrijheid, 
meer dan ooit is het duidelijk hoezeer we die moeten koesteren.

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

4 Maand van de markt

6  Start to Kickbox

7 Recyclagepark

8 Jobbeurs
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IN DIT NUMMER

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
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PRIKBORD

Maand van de Markt
April, dat is de Maand van de Markt. In samenwerking met de vijf 
Vlaamse provincies en de Vlaamse Federatie Ambulante Handel 
willen we in april de beleving van het wekelijkse marktgebeuren 
en onze marktkramers veelvuldig in de kijker zetten. 

In de eerste week van april starten we een actie op om je te  
stimuleren om onze wekelijkse markt te bezoeken. Die vindt in 
onze gemeente altijd op woensdag plaats, van 8.30 uur tot 12.30 
uur op de Gemeenteplaats. In de maand mei krijgt de Maand van 
de Markt in Hemiksem een vervolg en zullen marktbezoekers kans 
maken op nog meer prijzen.

Vlot en veilig digitaal 
Met het oog op meer digitale inclusie en 
online veiligheid heeft Febelfin, de koe-
pelorganisatie van de financiële sector, de  
brochure Digitale inclusie gelanceerd. 

Het is een handig overzicht van alles wat 
je moet weten om vlot en veilig digitaal te 
betalen en online je geldzaken te regelen. 
Meer digitale vaardigheden voor iedereen 
helpt onze samenleving vooruit. 

Daar wil Febelfin, met de steun van ons lo-
kaal bestuur, graag toe bijdragen. Met dit  
materiaal kan je aan de slag om anderen 
wegwijs te maken in de digitale wereld 
of om je eigen kennis en vaardigheden te 
verbeteren.

Je kan de brochure downloaden op
hemiksem.be/nieuws/febelfin- 
lanceert-brochure-digitale-inclusie.

Het oud-gemeentehuis, centraal gelegen op 
de Gemeenteplaats, staat te koop. Het mo-
numentale gebouw kwam in 1910-1911 tot 
stand en deed dienst als administratief cen-
trum tot de verhuis van de gemeentedien-
sten naar de Sint-Bernardusabdij in 1998. 

Op 18 januari jongstleden besliste de ge-
meenteraad om het oud-gemeentehuis te 
verkopen. De toekomstige eigenaar zal het 
pand grondig moeten renoveren. Bij die reno-
vatie en de nieuwe invulling moeten de voor-
schriften van RUP Dorp en het advies van de 
Intergemeentelijke Onroerende erfgoeddienst 
gerespecteerd worden. De instelprijs van het 
L-vormige dubbelhuis is 320 000 euro. Bij de 
keuze voor een koper zal het lokaal bestuur 
voornamelijk rekening houden met het voor-
liggende project. De toekomstige bestemming 
zal primeren op de prijs.

Het volledige verkoopdossier en info 
vind je op www.fed-net.org.

Oud gemeentehuis 
te koop

Tele-Onthaal zoekt  
anoniempjes
Echt een luisterend oor bieden? Dat is wat vrijwilligers bij  
Tele-Onthaal dag in dag uit doen, aan de telefoon of via chat. 

Ook jij kan een anonieme vrijwilliger worden bij de hulplijn.  
Op 23 april start Tele-Onthaal met een nieuwe basisopleiding 
in  Antwerpen-Zuid. 

Meer info vind je op tele-onthaal.be/word-vrijwilli-
ger. Je kan ook contact opnemen met Tele-Onthaal 
via antwerpen@tele-onthaal.be of op het telefoon-
nummer 03 216 04 47.

Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer  
BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be
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Speelbossen in Hemiksem 
krijgen vorm
Wist jij dat een kind elke dag minstens één uur buiten 
zou moeten spelen om een gezonde volwassene te wor-
den? Als lokaal bestuur beslisten we om speelbossen in 
te richten aan woonzorgcentrum Hoghe Cluyse en in het 
abdijpark. Daarmee willen we onze lokale jeugd extra sti-
muleren om buiten te ravotten. 

De voorbije maand bouwden de vrijwilligers van Natuur-
punt Rupelstreek al een heuse wilgentunnel en wilgenhut. 
Kom jij met je kroost binnenkort eens een kijkje nemen?

Op woensdag 20 april is het Buitenspeeldag. Onze vrije-
tijdsdienst heeft daarvoor heel wat leuks in petto. Lees er 
meer over op pagina 6.

BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
HET GEKKE DIEREN ABC
Doesjka Bramlage (auteur)
Een  abc op rijm met weetjes 
over zessentwintig bekende en 
minder bekende dieren.  Pren-
tenboek - Vanaf 6-8 jaar 

DE MEEST NUTTELOZE DIEREN TER WERELD
Philip Bunting (auteur), Edward van 
de Vendel (vertaler)
Een boek over eigenaardige dieren 
zoals de bladsnijmier die bladen 
meeneemt, de zeer giftige kogelvis 
die de mens opeet … Vanaf 9-11 
jaar 

MISSION TWO
R. Wade (auteur) 
Het duo Aron Wade en Ria Maes (afkomstig 
uit de Rupelstreek) werkten weer 
samen aan een vervolg op Mission 
One. De leden van Team internet 
gaan in dit tweede deel terug naar 
T-Polis om hun verloren vriend te 
zoeken. Computerbugs waren nog 
nooit zo gevaarlijk. Vanaf 12-14 
jaar 

KIEKEBOE: PATIËNT ZERO
Merho (scenarist), Dirk Stallaert (illustrator)
Balthazar wordt meegesleurd naar een bun-
ker op het strand. Daar dient een 
mysterieuze dokter hem een in-
jectie toe met een totaal onbe-
kend virus. Zo wordt Balthazar 
patiënt zero. Het is de bedoeling 
dat hij dit virus verder zal ver-
spreiden. Charlotte heeft een 
sterk vermoeden wie hier ach-
ter zit.

Dvd volwassenen
DUNE
Denis Villeneuve (regisseur), Frank Herbert 
(naar het werk van), Timothée Chala-
met (acteur)
Dune vertelt het verhaal van Paul 
Atreides, die naar de gevaarlijkste 
planeet in het universum moet 
reizen om de toekomst van zijn 
familie en volk veilig te stellen.           
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Buitenspeeldag 2022
Op woensdag 20 april 2022 is het weer zover. Tijd om buiten te spelen!

Buiten spelen is gezond en brengt kinderen in beweging. De vrijetijdsdien-
sten van Hemiksem en Schelle werken dan ook graag mee aan de Buiten-
speeldag. De kinderen zullen zich weer kunnen uitleven op verschillende 
attracties en deelnemen aan verrassende activiteiten. We voorzien attracties 
voor iedereen tussen 3 en 13 jaar, uiteraard helemaal gratis!

De Buitenspeeldag vindt plaats in het park van Schelle van 13 uur tot 
17 uur. Hopelijk tot dan! 

Schrijf je in voor een nieuwe Start-&-Runsessie 
Van 0 naar 5 km in 10 weken

Vanaf 20 april organiseert de vrijetijdsdienst van Hemiksem een nieuwe 
Start-&-Runsessie. 

Gedurende tien weken werk je in groep aan je conditie. Op woensdag en vrij-
dag telkens om 19.30 uur kan je deelnemen aan een begeleide loopsessie en 
één keer per week ga je individueel lopen. Deze reeks richt zich tot de begin-
nende loper. De eerste les vangt aan met een korte infosessie, zodat iedereen 
goed voorbereid en gemotiveerd aan de reeks kan beginnen.

- woensdag en vrijdag vanaf 19.30 uur, aan de abdij, 10 weken lang. 
- Inschrijven kan via  vrijetijd@hemiksem.be.
- Prijs: € 10.

DJ-contest
Op zaterdag 7 mei organiseert de vrijetijdsdienst, samen met Stocked Board 
Academy en RedBull opnieuw een Skatefest aan het skatepark. 
Daarbij horen natuurlijk de nodige tunes en beats. We zouden van de ge-
legenheid graag gebruik maken om onze lokale, beginnende DJ’s  te doen 
schitteren. Daarom organiseren we een heuse DJ-contest!

Iedereen kan een zelfgemaakte mix van maximaal tien minuten sturen naar  
vrijetijd@hemiksem.be voor woensdag 20 april. De jeugdraad zal de winnaar kiezen. 

Wat kan je winnen? 
Eerste prijs: het Skatefest afsluiten tussen 19 uur en 20 uur op de Red-
Bull Eventcar en een waardebon van € 75 voor Bax-shop.
Tweede prijs: het Skatefest openen tussen 11 uur en 12 uur op de Red-
bull Eventcar en een waardebon van € 50 voor Bax-shop.

Organiseer jij binnenkort een straatfeest of een petanque-toernooi? Als lo-
kaal bestuur bieden we je graag, binnen onze mogelijkheden, de nodige fi-
nanciële ondersteuning aan. Projecten die gericht zijn op specifieke doelgroe-
pen, inzetten op sportbeoefening, gemeenschapsvorming of buurtversterking 
komen in aanmerking. 

Afhankelijk van de omvang van het project kan je een ‘kleine projecttoelage’ 
(150 euro) of ‘grote projecttoelage’ (750 euro) krijgen. Als je een grote pro-
jecttoelage krijgt, moet het project gratis en publiek toegankelijk zijn en mag 
het niet onder de reguliere werking van je vereniging vallen. Organisaties uit 
Hemiksem kunnen de toelage aanvragen. 

Het volledige reglement vind je op onze website: 
hemiksem.be/vrije-tijd/projecten-verenigingsleven 
of kan je per e-mail bekomen via vrijetijd@hemiksem.be. 

Wij ondersteunen projecten START TO  
KICKBOX

Tennisterreinen
De tennisterreinen aan de Nieu-
we Dreef zijn verkocht en niet 
meer publiek toegankelijk. Zodra 
er meer duidelijkheid is over het 
nieuwe project, wordt erover ge-
communiceerd. 

Tennisspelers kunnen terecht in de 
sporthallen van Aartselaar, Schelle 
en Niel.

Vanaf zaterdag 24 april kunnen vrou-
wen deelnemen aan thai- en kick-
boxlessen in het park van de abdij. 
In samenwerking met Champions 
Gym Boom organiseert ons lokaal be-
stuur een lessenreeks thai- en kick-
boxen voor vrouwen in het abijdpark. 
Wil je een workout combineren met 
frisse buitenlucht en de magnifieke 
omgeving van onze abdij, schrijf je 
dan in!

De lessenreeks start op zaterdag 23 
april en bestaat uit negen lessen. De 
lessen gaan telkens door op zaterdag 
van 11 uur tot 12 uur. 

Concrete data: 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 
21/5, 28/5, 4/6, 11/6 en 18/6.

De kostprijs voor de volledige lessen-
reeks bedraagt 45 euro. 

Bij slecht weer trekken we naar de 
polyvalente zaal in Depot Deluxe.

Inschrijven en inlichtingen: 
vrijetijd@hemiksem.be of 
03/288.26.91.
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RECYCLAGEPARK HEMIKSEM KRIJGT DUURZAME 
EN BETAALBARE TOEKOMST
De voorbije jaren stegen de uitbatingskosten van ons lokaal recyclagepark opvallend sterk. Zo is de inzameling en ver-
werking van de verschillende afvalfracties sinds 2018 globaal gezien 18 procent duurder dan vroeger. Bovendien moet 
ons recyclagepark beduidend meer afvalfracties verwerken dan de recyclageparken in onze buurgemeenten. Aangezien 
de beperkte inkomsten niet opwegen tegen de sterk gestegen kosten, dringt een vernieuwde werking zich op. Met en-
kele wijzigingen, die ingaan op 1 mei 2022, roepen we een halt toe aan afvaltoerisme en geven we een duurzame en 
betaalbare toekomst aan het recyclagepark in onze gemeente.

Het recyclagepark van Hemiksem blijft 
open en concentreert zich volledig op 
de inzameling van gratis fracties, na-
melijk kurk, glazen flessen en bokalen, 
vlak glas, metalen, asbesthoudend af-
val (verplicht verpakt aanleveren), pa-
pier en karton, groenafval, boomstron-
ken, afgedankte elektrische toestellen, 
herbruikbare goederen, harde kunst-
stoffen, textiel, autobanden, kaarsres-
ten, pmd (in pmd-zak), matrassen en 
piepschuim. Ook kga blijven we inza-
melen, via een kar die één keer per 
maand voor het recyclagepark staat. 
De betalende fracties, die je niet meer 
kunt deponeren in het Hemiksemse 
recyclagepark, zijn erg beperkt in aan-
tal. Alleen grof vuil, gemengd bouw-  
en sloopafval, zuiver steenpuin,  
cellenbeton en kalkplaten, grond en 
hout zamelen we niet meer in op ons 
recyclagepark. Voor de meeste gebrui-
kers zal er dus weinig veranderen.

Regio zuid
Als Hemiksemnaren kunnen we vanaf 
1 mei met betalende fracties terecht in 
alle andere elf parken van regio zuid. 
Drie parken zijn vlakbij:

- Aartselaar – Dijkstraat – ca. 5 km en 
10 min. rijden vanuit het recyclagepark 
Hemiksem.
- Boom/Niel – Dijleweg – ca. 6,5 km en 
12 min. rijden vanuit het recyclagepark 
Hemiksem.
- Edegem – Kattenbroek – ca. 9,5 km 
en 17 min. rijden vanuit het recyclage-
park Hemiksem.

De openingsuren wijzigen
Het recyclagepark van Hemiksem zal 
openblijven op de uren waarop we de 
meeste bezoekers ontvingen in het 
verleden. Op die manier blijft niet al-
leen de impact beperkt, maar blijven 
we tegemoetkomen aan de lokale ba-
sisdienstverlening en dus ook aan de 
noden van onze inwoners. Op woens-
dag zal het park open zijn van 13 tot 
19 uur, op vrijdag van 13 uur tot 17 uur 

en op zaterdag van 9 tot 16 uur. Op an-
dere momenten kan je terecht in een 
nabij gelegen recyclagepark van regio 
zuid. Je bent dus niet meer gebonden 
aan de openingsuren van het recycla-
gepark van Hemiksem. De openings-
uren van de recyclageparken in regio 
zuid vind je op igean.be/adres-en-ope-
ningsuren-regio-zuid-ma-open.

Toegangscontrole aan de hand 
van eID
Om onduidelijkheid en twijfel te ver-
mijden, zal binnenkort een eID-lezer 
aan de ingang van het recyclagepark 
instaan voor de toegangscontrole. Op 
dezelfde manier zal je ook toegang 
hebben tot bijvoorbeeld het recycla-
gepark in Aartselaar. Zo verlagen we 
de druk op de parkwachters en voor-
komen we conflicten tussen hen en de 
gebruikers. Meer informatie over de 
praktische werking van de eID-lezer 
vind je in de Afvalkrant van maart.

Betalende fracties rekenen we 
af op basis van het gewicht.
Uiteraard blijven de gratis fracties 
gratis, daaraan verandert niets. Breng 

je betalende fracties naar een recy-
clagepark van regio zuid, dan betaal 
je afhankelijk van het soort afval en 
het gewicht van dat afval. Dankzij de 
weegbrug gebeurt de weging volledig 
objectief en betaal je zeker de correcte 
prijs. De tarieven zijn in heel regio zuid 
gelijk, zo vermijden we afvaltoerisme. 
Heb je nog jetons van het recyclage-
park in Hemiksem? Lever ze in aan het 
onthaal in het administratief centrum. 
Het geld dat je betaald hebt voor de 
jetons, krijg je dan terug.

Mobiel recyclagepark en thuis-
ophaling grofvuil 
Op woensdag 15 juni en woensdag 5 
oktober is er zoals gepland een mo-
biel recyclagepark op de markt aan de 
Gemeenteplaats. In de volgende jaren 
willen we dergelijke mobiele recycla-
geparken blijven organiseren. Ook de 
mogelijkheid om grofvuil bij je thuis 
te laten ophalen blijft bestaan.  
Raadpleeg hemiksem.be/leefomge-
ving/ophaling-grof-vuil voor alle info 
daaromtrent.

  www.igean.be/Hemiksem 

Deze grafiek toont aan dat het park van Hemiksem onevenredig veel afval moet verwerken ten 
opzichte van de recyclageparken in onze buurgemeenten. 
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Vind de job van je leven in je achtertuin              
Kennismaking met standhouder Siebens Spoorbouw

De voordelen van werken in eigen streek zijn legio: minder files, meer tijd om met familie en vrienden door te bren-
gen, een grotere band met de werkomgeving… Ben jij op zoek naar een job in eigen streek of wil je simpelweg eens 
snuisteren in het jobaanbod van de industrie in Hemiksem? Op 20 april ben je tussen 14 en 17 uur van harte welkom 
op onze jobbeurs in Depot Deluxe. De lokale bedrijven stellen er zichzelf en hun vacatures graag voor. Bovendien 
kan je op de jobbeurs meteen solliciteren. Wie weet wandel je zo wel naar buiten met een contract voor de job van 
je leven. Eén van de standhouders is Siebens Spoorbouw. Business Development Manager Geert Siebens en Office 
Assistant Anita Van Renterghem laten ons nu al kennismaken met hun bedrijf en vertellen waarom zij fan zijn van 
werken in eigen streek.

Geert: Siebens Spoorbouw is gestart 
in 1987. We leggen trein- en tram-
sporen, maar ook sporen in geauto-
matiseerde magazijnen en kraanba-
nen in de haven. Kortom, we houden 
ons bezig met sporen in de grootste 
zin van het woord. We zijn nu al acht 
jaar een dochteronderneming van 
Strukton Rail, gevestigd in Merelbe-
ke. Daar werken er 150 mensen, hier 
stellen we een twintigtal mensen 
te werk. Concreet werken we vooral 
in de haven van Antwerpen, maar 
geregeld schakelt ook Infrabel ons 
in voor onderhoudswerken aan de 
treinsporen. De Lijn doet hetzelfde 
voor zijn tramsporen.

Hoe zijn jullie in Hemiksem beland? 
Geert: In 1987 hebben wij een ma-
gazijn gehuurd op de terreinen van 
Proviron in de Georges Gilliotstraat , 
daarna zijn we uitgeweken naar de 
Herbekestraat en nu zitten we al drie 
à vier jaar in de Nijverheidsstraat, op 
een boogscheut van de abdij en de 
Schelde.

De sector van de spoorbouw lijkt niet 
erg gekend te zijn.

Geert: Dat klopt. In België zijn er 
ongeveer twintig spooraannemers, 

maar wanneer het woord ‘spoorbouw’ 
valt, denkt iedereen aan het vroegere 
beeld van tien spoorwegarbeiders 
die naar het werk van één collega 
zaten te kijken. Dat beeld klopt niet 
langer. 

Wij zijn op zoek naar 
arbeiders die graag 
echte handenarbeid 
verrichten en stevig 

fysiek, maar ook  
gevarieerd werk  

aankunnen. 

Anita: Wie bij ons als arbeider werkt, 
krijgt een erg gevarieerd taken-
pakket. Onderhoud, vernieuwingen, 
verschillende soorten sporen (trein, 
tram, kraansporen)… Het komt alle-
maal aan bod. Bovendien kan je ook 
doorgroeien bij ons. Stany die ooit 
als arbeider bij ons is begonnen is 
vandaag Head of Operations. 

Geert: Aangezien er geen studierich-
ting ‘spoorbouw’ is, zetten we extra 

veel in op interne opleidingen. Wij 
geven spoorbeveiligingslessen, vor-
mingen over de nieuwste machines 
enz.

Welke profielen zoeken jullie vooral?

Geert: Wij zijn op zoek naar arbei-
ders die graag echte handenarbeid 
verrichten en stevig fysiek, maar ook 
gevarieerd werk aankunnen. We vra-
gen een zekere flexibiliteit, omdat af 
en toe werken in het weekend erbij 
hoort. In ruil bieden wij zelf flexibili-
teit, bijvoorbeeld qua verlofregeling 
buiten het al voorziene bouwverlof. 
Iedereen die graag werkt, is van har-
te welkom bij ons, ongeacht leeftijd. 
Ja, 50-plussers mogen zich dus zeker 
aanbieden.

Waarom staan jullie op onze job-
beurs?

Anita: De spoorbouw is dus niet zo’n 
gekende sector en dan helpt een job-
beurs ons wel om aan werkzoeken-
den duidelijk te maken wie wij zijn 
en welke vacatures we hebben. We 
werken ook samen met rekruterings-
kantoren, de VDAB, ons moederbe-
drijf, hogescholen en universiteiten… 
We willen zoveel mogelijk mensen 
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warm maken voor een job in onze 
sector. Op deze jobbeurs kunnen we 
ons specifiek richten tot inwoners 
van Hemiksem. Dat is mooi mee-
genomen, want sollicitanten uit de 
streek zijn meer dan welkom.

Waarom zijn jullie net op zoek naar 
werkkrachten uit Hemiksem?

Geert: Werken in eigen streek is al-
tijd voordelig, voor de werknemer en 
werkgever. Mensen die in Hemiksem 
wonen hoeven geen grote omweg 
te maken als ze eerst iets bij ons op 
kantoor moeten halen vooraleer ze 
naar de werf trekken. Als je in Hemik-
sem woont, kan je gewoon al fietsend 
naar het bedrijf komen en dan kan je 
samen met enkele collega’s met de 
bestelwagen naar de werf gaan.

Welke uitdagingen ondervinden jul-
lie in jullie zoektocht naar werkne-
mers?

Geert: Meer dan vroeger hechten 
mensen vandaag belang aan een 
sociaal leven. Als jonge gast werkte 
ik wel 80 uur per week, 40 week-
ends per jaar. Terecht willen mensen 
die offers niet meer brengen, ook al 
krijgen ze er een mooi loon voor. Wij 

proberen in te spelen op die wens 
door, zoals eerder gezegd, flexibel te 
zijn in de toekenning van verlof. Een 
goede sfeer in het bedrijf vinden we 
eveneens belangrijk. Nu de corona-
maatregelen versoepeld zijn, hopen 
we snel weer een teambuilding te 
kunnen organiseren. 

Ons bedrijf is kleinschalig, familiaal 
en tegelijk heel divers. De leeftijd van 
onze werknemers varieert tussen 23 
en 60 jaar, er zijn mensen die gebo-
ren zijn in Liberia, Marokko, Bulgarije 

of simpelweg in Niel of Belsele.

Hoe ziet een gemiddelde dag van 
een arbeider bij Siebens Spoorbouw 
eruit?

Anita: Elke week sturen we een plan-
ning naar onze arbeiders. Daarop 
staat wanneer we ze op welke werf 
verwachten. Verdere afspraken ma-
ken de arbeiders met hun ploeglei-
der. Een gemiddelde werkdag duurt 
van 7 uur ‘s morgens tot 15.30 uur in 
de namiddag. We werken ook wel-
eens ‘s nachts, tussen 23 uur en 5 
uur ‘s morgens, net op tijd voordat de 
eerste treinen vertrekken. 
Tot slot, jullie zijn ook lid van de 
Vereniging van Industriële Bedrijven 
Hemiksem (VIBH). Wat doet die ver-
eniging?

Geert: Met het VIBH komen we vier 
tot vijf keer per jaar samen. Het is 
een forum voor bedrijven uit Hemik-
sem. We overleggen over specifieke 
lokale aangelegenheden, zoals de 
problematiek van de A12. We hebben 
er ook al ideeën uitgewisseld over 
hoe we meer mensen kunnen berei-
ken met onze vacatures.

DE JOBBEURS IN VIJF WEETJES:
1. De jobbeurs vindt plaatst op 20 april, van 14 uur tot 17 
uur in Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem.

2. Iedereen is welkom, of je nu voluit op zoek bent naar 
een nieuwe job of gewoon geïnteresseerd bent in het  
bedrijfsleven van Hemiksem.

3. Er is gratis kinderopvang. Reserveer deze opvang via 
huisvanhetkind@hemiksem.be

4. Enkele bedrijven die al zeker aanwezig zullen zijn: 
Caldic Benelux, Isvag, Aeriez NV, Metalen Galler, Petronas, 
Umicore en Proviron.

5. Ook ons lokaal bestuur, maakbedrijf Vlotter en de 
VDAB zullen een stand hebben.

JOBBEURSJOBBEURS
HEMIKSEM

woensdag 20 april 2022 - Depot Deluxe
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

1863. Een groep mensen trekt naar het westen in 
de hoop op een beter leven. Martha’s vader raakt 
gewond en daarom is Martha degene die met de 
gezinswagen moet rijden en voor de paarden moet 
zorgen. Dit is gewaagd voor Abraham, de leider van 
het konvooi. Martha wordt beschuldigd van diefstal 
en moet vluchten. Verkleed als een jongen gaat ze 
op zoek naar bewijs om haar onschuld aan te tonen.

Na de film kan je deelnemen aan een leuke work-
shop en genieten van een gratis drankje!

ZONDAG 10 APRIL 2022
14 TOT 15.30 UUR
PC DE MOUTERIJ, SCHELLE
€ 5 INCL. DRANKJE

CALAMITY, DE JONGE JAREN 
VAN DE STOERE MARTHA 
‘CALAMITY’ JANE 
KINDERFILM + WORKSHOP 

ONLINE WINKELEN - RUPELBIBCURSUS

Met de cursus ‘Kopen bij een webshop’ vindt u tips die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij de aanschaf van een 
product. Deze tips zijn erop gericht om u als koper zo goed mogelijk te informeren. De cursus wordt gegeven op een in-
gebeelde webwinkel die geen persoonlijke gegevens bewaart. De vrijwilligers van ons Rupelbibteam geven de cursus.

DINSDAG 26 APRIL 2022
9.30 TOT 12 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING NIEL          
€ 3 INCL. DRANKJE

DE BEROEMDE BERENINVASIE 
VAN SICILIË (6 – 11 JAAR)
KINDERFILM + WORKSHOP 
Lang geleden verdween Tonio, de zoon van de berenkoning 
Leonzio. Vastberaden om zijn zoon terug te vinden, vertrekt 
Koning Leonzio samen met het berenvolk richting de men-
senwereld. Een onbetrouwbare tovenaar, een reusachtig 
zeemonster en een sluwe mensenkoning maken het de be-
ren haast onmogelijk de mensenwereld te bereiken en naar 
Tonio te zoeken. Maar Leonzio geeft niet op. 

Na de film kan je deelnemen aan een leuke workshop en 
genieten van een gratis drankje!

ZATERDAG 9 APRIL 2022
14 TOT 15.30 UUR
PC DE MOUTERIJ, SCHELLE
€ 5 INCL. DRANKJE

LEREN WERKEN MET EEN 
SMARTPHONE (ANDROID):  
RUPELBIBCURSUS

Stelt je smartphone je voor een raadsel? De 
vrijwilligers van Rupelbib leren je bellen, sms’en, 
whatsappen... 

Vereiste voorkennis: een beetje met pc kunnen 
werken. Breng zelf je smartphone mee. Bij niet- 
courante merken ook graag de handleiding. De 
cursus is afgestemd op toestellen die werken 
onder Android. (Niet voor IPhone!)

DONDERDAG 7, 14 EN 21 APRIL 2022
9.30 TOT 12 UUR 
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM
€ 5 VOOR DE REEKS VAN 3 SESSIES, INCL. DRANKJE 

MAKERSPACE DE FABDIJ
Onlangs startte de bib in Hemiksem de fabdij op, een 
makerspaceruimte voor leden van bib IVEBICA Hemik-
sem-Schelle-Niel. Dit nieuw initiatief biedt grote moge-
lijkheden voor alle (toekomstige) leden die geïnteresseerd 
zijn in computers en techniek en doe-het-zelvers die graag 
dingen maken. Geïnteresseerden kunnen tijdens de ope-
ningsdagen vrijblijvend een kijkje komen nemen of er hun 
eerste praktische ervaring opdoen.

Voor dit nieuw initiatief zijn we ook op zoek naar men-
sen die anderen technisch kunnen begeleiden bij hun 
eerste stappen in het atelier. We denken dan aan mensen 
die enige ervaring hebben met bv. het bedienen van een 
lasercutter, een 3D printer, een pers, een snijplotter ... of die 
het willen leren. Meer info aan de bibbalie of bij bibhemik-
sem@ivebica.be.  

VRIJDAG 15 APRIL, 27 MEI EN 17 JUNI 2022
20 TOT 22 UUR. 
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM
MEER INFO VIA: IVEBICA.BIBLIOTHEEK.BE/DIGIBIB
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KUNSTENAARS GEZOCHT VOOR RUPELSE 
KUNST AAN HET RAAM EDITIE 2022

Ook in 2022 organiseert de cultuurdienst ‘Rupelse kunst aan het raam’ waarbij 
kunstenaars uit Hemiksem, Schelle en Niel - zowel hobbyisten als professionele 
kunstenaars, zowel beeldend kunstenaars als schrijvers... - één of meerdere van 
hun werken tentoonstellen. Het kan gaan om alle vormen van beeldende kunst 
zoals schilderkunst, tekeningen, fotografie, etsen en beeldhouwwerken maar 
ook om een zelf geschreven gedicht, een mooie zin uit eigen werk…

Dit jaar gaan we op zoek naar een gecentreerd gebied binnen iedere gemeente: 
de ramen van de winkels in de dorpskern, de ramen van het gemeentehuis… Op 
deze manier kunnen we nóg meer de aandacht vestigen op de kunstwerken.

Ben of ken jij iemand die geïnteresseerd is om zijn/haar werk tentoon te stel-
len? Inschrijven kan t.e.m. 30 april 2022 door het inschrijvingsformulier op de 
website van IVEBICA in te vullen. Bij vragen kan je contact opnemen via cul-
tuur@ivebica.be of 03 871 98 24.

1 JULI 2022 T/M 31 AUGUSTUS 2022

BELEEF NOG MEER...
Meer info op www.ivebica.be. 

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies
Intergem. bibliotheek, vestiging Niel
+ digitaal
Wo 20/04, 18/05, 15/06/2022

CODERDOJO 
Programmeren voor de jeugd 
Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
Za 23/04, 14/05, 18/06/2022
Inschrijvingen alleen via Eventbride!

LEESKRING
Literatuur 
Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
Di 26/04, 31/05, 21/06/2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies 
Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
Wo 27/04, 11/05, 25/05, 08/06/2022

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be 

- Bibliotheek
  vestigingen Hemiksem en Niel 
- Cultuurdienst
  Schelle (enkel op afspraak)

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.

LOKALE HELDEN - CONCERT

Zak 30 april af naar Depot Deluxe. We geven talent uit de regio een podium! 

Lokale Helden is een initiatief van VI.BE om opkomend muziektalent een podium 
te bieden. Op verschillende plaatsen in België worden concerten georganiseerd. Het 
volgende talent van eigen bodem mag tonen wat zij in petto hebben: Leo en Jean, 
Accént, Bad Fox, Base Six, Daytones, The Ohmmen, Strummingbird, Stuck in the mud, 
Sunless, The Queen B’s en Giana De Kat. De exacte line-up vind je terug op de web-
site van IVEBICA.

ZATERDAG 30 APRIL 2022 / 14 – 23 UUR
DEPOT DELUXE, HEMIKSEM / TOEGANG: GRATIS

EEN PUBER IN 
HUIS, HOE  
COMMUNCEER JE 
ERMEE? 
LEZING  
Pubers maken vaak een storm-
achtige periode door. Meestal 
komen afspraken die al jaren 
werken, terug op losse schroe-
ven te staan. Je wordt dan ge-
confronteerd met eindeloze 
discussies over helpen in het 
huishouden, kledij, uitgaan, 
geld, studiegedrag en de om-
gang met vrienden… 

Tijdens deze vorming krijg je 
informatie die kan helpen om 
efficiënter met pubers te com-
municeren. Naast een theo-
retisch kader is er ruimte om 
situaties aan te brengen en 
ervaringen uit te wisselen.

DINSDAG 26 APRIL 2022
19.30 TOT 21.30 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK,  
VESTIGING NIEL
€ 3
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COMEBACK VAN
Als Hemiksemnaar denk je nu ongetwijfeld terug aan het spetterende festival dat tussen 2004 en 2013 plaatsvond 
in de schaduw van de abdij. Het evenement, dat ooit bescheiden begon op de binnenkoer van de abdij, groeide in de 
loop der jaren uit tot dé zomerbeleving in de Rupelstreek. In de hoogjaren kwamen er maar liefst 85 000 festivalgan-
gers naar het abdijpark. Komende zomer herrijst het muzikale feest uit zijn as. De naam blijft behouden, het concept 
wijzigt. Wij legden ons oor te luister bij Dirk De Jonge van Happy Few, de nieuwe organisator.

Casa Blanca is nu een realisatie van 
Happy Few in coproductie met FKP 
Scorpio Belgium. Wat doen jullie pre-
cies met jullie bedrijf?

Dirk: Happy Few is een productiehuis 
dat zich bezighoudt met de organi-
satie van grote, bijzondere evene-
menten. Zo hebben we zes jaar lang 
meegewerkt aan de productie van 
Music For Life. Ook verschillende 
theaterproducties behoren tot ons 
portfolio. Deze zomer mogen we dus, 
in samenwerking met FKP Scorpio 
Belgium, Casa Blanca Concerts op 
poten zetten.

Hoe hebben jullie Casa Blanca leren 
kennen?

Dirk: Toen Shameboy en Discobar 
Galaxie op Casa Blanca optraden, 
stonden wij in voor hun manage-
ment. Op die manier hebben we het 
bijzondere festival leren kennen. De 
omgeving van de abdij, het grote 
groene terrein… gaven een magische 
sfeer aan het evenement. We vonden 
het dan ook jammer dat het in 2013 
stopte. Meteen begonnen we te dro-
men om er zelf een vervolg aan te 
breien.

En dat is jullie ook gelukt, weliswaar 
met een ander concept?

Dirk: Inderdaad, vroeger vond Casa 
Blanca vier opeenvolgende dagen 
plaats. Wij organiseren daarentegen 
twaalf concertavonden, tussen 23 
juni en 10 juli. Enkele topartiesten 
zoals Bart Peeters, The Beach Boys 
en Ozark Henry hebben al toegezegd. 
We organiseren ook enkele concert-
namiddagen. Zo zal op zaterdag 25 
juni de band van de populaire Ket-
netserie #LikeMe optreden.

We vonden het 
jammer dat het in 

2013 stopte. Meteen 
begonnen we te 

dromen om er zelf een 
vervolg aan te breien.

Voor ieder wat wils dus. Nieuw en 
misschien wat minder leuk is dat er 
niet langer gratis toegang zal zijn. 
Anno 2022 is de organisatie van zo’n 
gratis massa-evenement immers niet 
haalbaar.

Jullie riepen onlangs lokale vereni-
gingen op om mee hun schouders 
onder de concertenreeks te zetten. 
Wat houdt die oproep precies in?

Dirk: Wij willen dat Casa Blanca een 
evenement van Hemiksem blijft en 
dat Hemiksemnaren de concerten-
reeks ‘dragen’, uiteraard in ruil voor 
een vergoeding. We vragen dan ook 
de hulp van verenigingen om ons te 
helpen bij de vele logistieke taken, 
zoals de op-en afbouw, de bewaking 
van de doorstroom op de parking 
of het onthaal van de bezoekers. 
Er zullen bijvoorbeeld al achttien 
scoutsjongens ons ondersteunen. De 
vergoeding die ze daarvoor krijgen, 
zullen ze gebruiken om hun reis naar 
het internationale scoutskamp ‘Wor-
ld Scout Jamboree’ te financieren. 
Kortom, deze manier van werken is 
een win-winsituatie voor iedereen. 

Wij kijken alvast uit naar een muzi-
kale zomer in Hemiksem, jullie onge-
twijfeld ook?

Dirk: Zeer zeker, vergeet niet dat onze 
eerste editie van dit nieuwe concept 
al gepland was voor de zomer van 
2020. Je-weet-wel-wat stak er toen 
helaas een stokje voor en deed dat 
ook het jaar nadien. Derde keer, goe-
de keer.

      www.casablancaconcerts.be
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Toen
In 1963 werden de huidige schoolgebouwen opgetrok-
ken. Hemiksem beleefde als industriegemeente in de 
jaren ’50 en ’60 een enorme demografische groei. Dat 
resulteerde dan ook in meer inwoners én dus ook meer 
schoolkinderen. De nieuwe school Jan Sanderslaan moest 
een antwoord bieden op de nood aan extra plaats in ons 
onderwijs. De nieuwe school beschikte ook over socia-
le voorzieningen, zoals een ‘stortbad’, een publieke dou-
cheruimte waar schoolkinderen zich op zaterdag konden 
douchen. De badkamer zoals we die vandaag kennen was 
toen immers meer uitzondering dan gewoonte. 

De voorbije decennia bleven de Hemiksemse gezinnen 
hun weg naar de school, ondertussen omgedoopt tot Het 
Klaverbos, vinden. Het leerlingenaantal bleef stijgen. De 
gemeentediensten zochten creatief naar oplossingen 
binnen de huidige gebouwen: refters, gangen en andere 
ruimtes werden tot klassen omgevormd.

De lange weg naar een nieuwe school…
In 2011 diende het lokaal bestuur een subsidiedossier 
voor een grondige vernieuwing van de school in bij de 
Vlaamse overheid. In 2019 kwam eindelijk het verlos-
sende signaal dat we een aannemer mochten zoeken. 

Na zoveel jaren was de realiteit echter veranderd: nieu-
we eisen op vlak van duurzaamheid en inrichting van 
de school, leidden tot een hertekening van de plannen.  
Door de herziening van de plannen, zal de school wel ge-
voelig minder geld moeten besteden aan verwarming en 
elektriciteit, ondanks de verhoging van het aantal leer-
lingenplaatsen en de extra voorzieningen.

… die klaar is voor de toekomst
Met de installatie van warmtepompen, degelijke isola-
tie, ventilatie en de plaatsing van zonnepanelen op de 
daken zal de school veel duurzamer worden. Het zal bo-
vendien een fijnere leeromgeving zijn voor de leerlingen. 
De kleuterklasjes krijgen terrassen, er komt een grote 
overdekte speelplaats, ruime refters, een bibliotheek, en-
kele themalokalen voor bijvoorbeeld specifieke lessen 
rond techniek…  De school staat bekend om zijn grote en 
groene speelplaats. Hoewel de indeling van het domein 
drastisch zal veranderen, zal dat groene karakter behou-
den blijven.

Tijdens de krokusvakantie gingen de werken voor de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool Het Klaverbos 
van start. Onze lokale onderwijsinfrastructuur blijft zo moderner, degelijker en duurzamer worden. Een beetje ge-
schiedenis én een blik op de (nabije) toekomst!

Metamorfose van Het Klaverbos is begonnen

Zijgevel

Voorgevel

De nieuwe school in een notendop
• Totale kost: ongeveer 9 miljoen euro, waarvan ongeveer 3 miljoen euro 
  gedragen door het lokaal bestuur. De rest subsidieert de Vlaamse overheid.
• 16 nieuwe klaslokalen
• 3 extra thematische lokalen
• 90 zonnepanelen
• Geschat aantal werkdagen: 420
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OFFICIËLE OPENING DOK~3
Op zaterdag 19 maart werd het nieuwe intergemeentelij-
ke zwembad Dok~3 officieel geopend. Vlaams minister van 
Sport Ben Weyts knipte mee het lintje door. Hij bedankte de 
lokale besturen van Hemiksem, Aartselaar en Niel voor hun 
gezamenlijke inzet om school- en recreatief zwemmen in 
de Rupelstreek mogelijk te blijven maken. Synchro Klub De 
Flamingo’s sloot de opening fenomenaal af met een unieke 
prestatie artistiek zwemmen. Dans jij binnenkort ook zo sier-
lijk in Dok~3?

KOOP- EN SPEEL-GOEDNAMIDDAG
In het kader van participatie en inburgering organiseerde het 
lokaal bestuur in samenwerking met welzijn- en vrijetijds- 
initiatieven een koop- en speel-goednamiddag in het Huis 
van Het Kind. 
Er was een speelgoedverkoop aan democratische prijzen, 
animatie van IVEBICA en jeugdverenigingen en informatie 
over het vrijetijdsaanbod. Wij kijken tevreden terug op een 
gezellige namiddag vol spel en ontmoeting.

VAKANTIEKRIEBELS KROKUSVAKANTIE
Tijdens de krokusvakantie konden kinderen zich uitleven 
op enkele fantastische kampen. Tijdens het zwemkamp be-
leefden onze jongste kinderen een dolfijne week in Dok~3. 
Dankzij een gevarieerd aanbod van sport en spel maakten 
we er met de begeleiders van Sportkriebels een te gek 
kamp van. 

De organisatie Theras gaf een yogakamp, gecombineerd 
met crea-activiteiten. Doorheen die activiteiten leerden 
ze rust zoeken en vinden. De grote glimlach van ieder-
een sprak boekdelen.

Ook in ‘t Merelhofke was het weer een gezellige drukte. 
De animatoren hadden verschillende uiteenlopende 
activiteiten voorbereid. Knutselen, sport en spel, mu-
ziek, het kwam allemaal aan bod tijdens deze plezante 
week!

TERUGBLIK 
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AFVALOPHALING APRIL

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.

Meer informatie over de veranderingen die ingaan 
op 1 mei in het recyclagepark kan je terugvinden 
op pag. 7.

In april haalt IGEAN restafval en GFT op de eer-
ste maandag en de derde zaterdag op. PMD wordt  
opgehaald op de eerste maandag en de derde 
dinsdag.

GFT en restafval
Maandag 4 april
Zaterdag 16 april 

PMD
Maandag 4 april
Dinsdag 19 april

Papier & karton
Vrijdag 1 april
Vrijdag 29 april

KGA   
Zaterdag 2 april tussen 8.30 uur en 15 uur.

De inzameling van het KGA gebeurt via een kar die 
enkel op bovenvermelde dag voor het recyclagepark  
(G. Gilliotstraat 50) staat. Enkel dan kan je er dus je KGA 
deponeren. De KGA-inzameling gebeurt één keer per 
maand, afwisselend op een vrijdag of zaterdag.

Grofvuil op afroep   
Vrijdag 29 april

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke 
afspraak. Download daarvoor het formulier op hemik-
sem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of neem con-
tact op met de milieudienst via het telefoonnummer 03 
288 26 63. Je mag niet meer dan 1 m³ grofvuil aanbie-
den per ophaling.

EVENEMENTEN 
VERENIGINGEN 
Zaterdag 16 april
GROTE PAASROMMELMARKT
Op 16 april kan je in de Oxfordstraat en Schelleak-
ker deelnemen aan een grote paasrommelmarkt. 
Er zullen ook verschillende leuke activiteiten 
voor kinderen zijn. De rommelmarkt gaat door 
van 9 uur tot 18 uur. Inschrijven voor een stand-
je op de markt en meer info: buurtbewoners Ina 
(0485 97 93 71) en Robert (0470 08 37 35).

Woensdag 20 april
LEDENVERGADERING  
HEEMKRING HEYMISSEN
Heemkring Heymissen organiseert voor haar le-
den een bezoek aan de Sint-Sebastiaansgilde, de 
oudste vereniging van de gemeente. 
Hoofdman Dirk Geirnaert zal ons ontvangen. Wie 
wil, kan een schot op de liggende wip lossen. Er 
wordt afgesproken om 19 uur in de Heemkundi-
ge Kring (Sint-Bernardusabdij 4).

Zaterdag 23 april en zondag 24 april
PANNENKOEKENSLAG 2022  
GIDSEN HEMIKSEM
Je kan  tussen 12 uur en 17 uur bij Gidsen Hemik-
sem ter hoogte van de Saunierlei 58 weer smul-
len van heerlijke pannenkoeken op hun jaarlijkse 
pannenkoekenslag. 
De leiding en leden zullen er je laten genieten 
van een zoetigheid naar keuze. Ben je gluten- of 
lactose-intolerant? Geen probleem! Er is lekkers 
voor iedereen.

Zondag 24 april
ERFGOEDDAG
Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’ 
duikt Erfgoeddag in 2022 in het rijke schoolle-
ven en -verleden. 
Tussen 10 uur en 18 uur kan je bij Heemkring 
Heymmissen (Sint-Bernardusabdij 4) les volgen in 
het oude klaslokaal, zoals het vroeger gebeurde. 
Je kan je ook uitleven met klassieke spelletjes 
zoals bikkelen. En misschien herken je nog wel 
je tekening van dertig jaar geleden?

JE EVENEMENTEN GRATIS OP ONZE 
WEBSITE EN IN HALLO HEMIKSEM 

Toon aan Hemiksem wat jouw vereniging 
organiseert!

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

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

Nu de lente begonnen is, komen er weer nieuwe 
aanplantingen in onze straten en op onze pleinen.  

We vragen dan ook om geen vuilniszakken of andere 
spullen op de plantenvakken te plaatsen. De vakken 
moeten immers vrij blijven, opdat de planten zouden 
kunnen groeien. Alvast bedankt voor de medewerking.
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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 2022 .

Jan Sanderslaan

Verzameling WDB

Wat is het?
De Gele Doos is een bewaardoos waarin je belangrijke 
informatie over jezelf, zoals contactgegevens van fami-
lieleden, medicatie en allergieën bewaart. Zo kunnen po-
litie, brandweer of medische zorgverleners je de juiste 
zorg toedienen wanneer je in nood bent. De doos kan 
dus levens redden!

Voor wie?
Ons lokaal bestuur bood, in samenwerking met de Eer-
stelijnszone RupeLaar en Vlotter, gratis een Gele Doos 
aan alle 80-plussers aan. In maart 2022 konden zij hun 
gratis exemplaar ophalen. In de toekomst zal iedereen, 
ongeacht de leeftijd, een Gele Doos kunnen kopen voor 
drie euro.

Wat moet in de Gele Doos zitten?
In de doos zit alleen informatie die hulpverleners echt 
nodig hebben om snel en veilig te handelen:

• een recente pasfoto;
• een kopie van uw identiteitskaart;
• een ingevulde fiche ‘vermiste persoon’ ;
• een ingevulde medische fiche ;
• een medicatielijst;
• eventueel een wilsbeschikking;

Hoe vul je de Gele Doos?
1. Stop een pasfoto vooraan in je mapje. Let erop dat de 
foto goed zichtbaar is.

2. Maak een kopie van je identiteitskaart en steek die 
ook in het mapje.

3. Vul de medische fiche en het document ‘vermiste per-
soon’ zo duidelijk mogelijk en volledig mogelijk in. Beide 
documenten zitten in de doos als je ze afhaalt. Je vindt 
ze ook op hemiksem.be/welzijn-en-ocmw/de-gele-doos. 

Vraag gerust hulp aan familie, vrienden, mantelzorger, 
thuishulp, je huisarts of je apotheker die je situatie goed 
kennen om de formulieren in te vullen. Voeg ze dan ook 
toe aan het mapje.

4. Stop indien gewenst je medicatieschema en wilsbe-
schikking in het mapje.

5. Steek het mapje in de Gele Doos en bewaar ze in de 
koelkast.

6. Kleef de bijgeleverde gele sticker onder het sleutelgat 
aan de binnenkant van je voor- en achterdeur.

 

Ken jij de Gele Doos al? Ze bevat belangrijke medische en 
persoonlijke informatie die hulpdiensten kunnen gebrui-
ken in noodgevallen. Je bewaart de doos in je koelkast, 
zodat hulpverleners ze snel terugvinden. Kleef zeker ook 
de meegeleverde gele sticker onder het sleutelgat van je 
voor- en achterdeur, zodat de hulpdiensten snel weten dat 
je een Gele Doos in huis hebt.

DE GELE DOOS 
Een doosje met levensreddende 
informatie


