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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  Wijkteam Hemiksem  
03 443 09 50  03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be

IN DIT NUMMER

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.hemiksem.be 
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BESTE INWONER,
Het voorbije jaar was op zijn zachtst gezegd bewogen voor elk van ons, een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 
Door een onzichtbare vijand ging onze vrijheid verloren. In het begin van het jaar wensen wij al een aantal jaren 
elkaar een gelukkig en vooral gezond jaar toe tijdens onze bewonersdrink. Dit jaar kan dat niet, de oorzaak kennen 
we.   

De start van het nieuwe jaar is voor velen een nieuw begin. 2020 was niet het jaar dat we met z’n allen voor ogen 
hadden. In mijn persoonlijke naam en in naam van het college van burgemeester en schepenen willen we op deze 
manier onze allerbeste wensen overmaken aan onze inwoners voor een hoopvol en gezond 2021. 

SOCIAAL GEÏSOLEERD
De afgelopen maanden hebben we ons immers veel moeten ontzeggen, we zaten sociaal geïsoleerd.

Een aantal inwoners werden getroffen door het virus en een aantal onder hen werden opgenomen in het zieken-
huis met een zware revalidatie of erger voor gevolg.Iedereen die werkzaam is in de verzorgingssector werd bijzon-
der zwaar belast, allen hebben het moeilijk gehad. Mijn ongelooflijke waardering hiervoor en dank voor hun inzet.

Onze verenigingen beleven moeilijke tijden. Niet alleen wegens het mislopen van inkomsten maar misschien 
vooral door het feit dat zij hun activiteiten niet kunnen ontwikkelen.  Vanuit de gemeente hebben we steunmaat-
regelen uitgewerkt om de geleden verliezen wat te compenseren. 

Restaurants, cafés, winkels van niet-essentiële goederen moesten sluiten, ze zagen hun inkomen fel verminderd of 
zelfs helemaal wegvallen en de ontvangen steun kon helaas niet alles compenseren.

GEMEENTEPERSONEEL
Ook voor onze gemeente was het niet gemakkelijk: meer uitgaven, minder inkomsten, evenementen moeten annu-
leren, sommige vormen van dienstverlening moeten schrappen of uitstellen, zorgen dat de straten proper bleven 
en het gras gemaaid werd, oplossingen moeten zoeken voor de buitenschoolse kinderopvang, personeel leveren 
voor de testcentra, de communicatie verzorgen van de steeds wisselende maatregelen,… Dankzij de flexibele en 
gewaardeerde inzet van ons gemeentepersoneel zijn we hierin allemaal geslaagd.

INVESTERINGEN
In 2021 staan enkele grote investeringen op het programma, investeringen die onze gemeente verder zullen 
omvormen naar die gemeente waar we graag thuis zijn. Zo starten we in 2021 met het vervangen van de school-
gebouwen ‘Het Klaverbos’ aan de Jan Sanderslaan. We vatten de wegeniswerken aan in de Assestraat en het Ker-
keneinde, we vernieuwen de Gemeenteplaats en vormen deze om tot een sociale ontmoetingsplaats met extra 
ruimte voor de horeca.

We breiden het skatepark aan de sporthal verder uit en leggen een fiets- en wandelbrug aan tussen het kerkplein 
van Schelle en de Sint-Bernardusabdij. De afgelopen zomers waren warm, dikwijls te warm voor onze bewoners 
van ons woonzorgcentrum. We voorzien in ons WZC tegen de zomermaanden een aangepaste koeling. Van verkoe-
ling gesproken, eind 2021 zullen we een eerste plons kunnen maken in het nieuwe intergemeentelijke zwembad 
in Aartselaar.

VACCIN
Vanaf maart/april 2021 zal gestart worden met het toedienen van het Covid-19 vaccin voor de brede bevolking. Dit 
zal meteen de grootste na-oorlogse medisch & logistieke operatie worden!  We houden jullie verder op de hoogte 
van het verloop hiervan.

Beste inwoners, samen kijken we in 2021 uit naar een nieuwe lente met herwonnen vrijheden en vooral met min-
der eenzaamheid. Ik hoop dat we elkaar spoedig weer in levenden lijve en vooral in goede gezondheid kunnen 
ontmoeten!

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert
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PRIKBORD

Een gelukkig leven: dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je 
‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams 
Instituut Gezond Leven verzamelde alle belangrijke wetenschap-
pelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe kun je eraan werken? 
– in de geluksdriehoek.

Met de geluksdriehoek willen we informeren en inspireren. We 
willen mensen bewuster maken over geluk. En over hoe ze zich 
gelukkig en goed in hun vel kunnen voelen. We willen hen de weg 
wijzen over wat ze kunnen doen om zelf aan hun geluksgevoel te 
werken.

De geluksdriehoek is gebaseerd op  
uitgebreide literatuurstudie en overleg 
met experts en heeft twee uitgangs-
punten:

• Je ‘gelukkig voelen’ is iets wat je 
voor een stuk zelf kunt 
beïnvloeden.

• Je hoeft niet altijd het 
perfecte geluk na te streven.

MEER INFO 
www.geluksdriehoek.be

De geluksdriehoek maakt 
je bewuster over geluk

SUBSIDIES VOOR GEBRUIK EN VERBRUIK FAIRTRADE PRODUCTEN

Op geluksdriehoek.be vind je 
praktische tips, filmpjes en oefeningen. 

Wil je zelf aan de slag met jouw geluk, 
of wil je werken aan je veerkracht? 
Op geluksdriehoek.be vind je
praktische tips, filmpjes 
en oefeningen. 
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Wat vind je belangrijk 
in je leven?

Waar ben je trots op?

Bij wie vind je steun?

Hoe beteken jij iets voor
anderen?

Waar ben je dankbaar 
voor?

Wat helpt je om je 
gedachten los te laten?

Ben je soms niet te 
streng voor jezelf ?

Waar krijg je energie van?

Wat wil je (nog) bereiken?
Wat motiveert je?

Wetenschappelijk onderzoek leert ons 
steeds meer over geluk. Zo weten we dat de 
omstandigheden waarin je opgroeit en de 
omgeving waarin je leeft, jouw geluk mee 
bepalen. Daar kan je zelf dus weinig aan doen. 
In deze geluksdriehoek vind je de dingen 
terug die je zelf wel kan beïnvloeden.

zelf aan de slag?
deze vragen helpen je op weg.

In 2011 kreeg onze gemeente het label “Fairtrade” 
mee.  De titel van Fairtrade-gemeente betekent dat 
ons lokaal bestuur eerlijke handel een belangrijk the-
ma vindt.  

Fairtrade bezorgt lokale producenten in het Zuidelijk 
halfrond een menswaardig en eerlijk inkomen. Door 
de combinatie van een eerlijk onderhandelde prijs en 
de Fairtradepremie kunnen de producenten in de ont-
wikkeling van hun gemeenschap investeren. Fairtrade 
garandeert een duurzaam partnerschap, met respect 
voor mens en milieu. 

Om onze verenigingen en organisaties te stimuleren 
in het gebruik van  Fairtrade producten kunnen zij 
subsidies aanvragen als ze tijdens een activiteit hier-
van gebruik maken. 

Door de gemeentelijke Noord-Zuidraad werd hiervoor 
een subsidiereglement opgemaakt. Concreet bete-
kent dit dat verenigingen 10% subsidie krijgen op de 

aankoopfactuur van de Fairtrade 
producten (en dit met een maxi-
mum van € 250 op jaarbasis).

We verwachten wel dat de  
bezoekers of deelnemers aan 
de activiteiten gesensibili-
seerd worden over het gebruik 
van de producten uit eerlijke 
handel.

Ook in Depot Deluxe  
kunnen er via de brouwer 
Fairtrade producten be-
steld worden. Een lijst van 
beschikbare producten vind je ook op de 
website.

MEER INFO:
hemiksem.be/bestuur-en-beleid/noord-zuidraad 
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PRIKBORD
Nieuw 
retributiereglement 
Brandweerzone 
Rivierenland   
De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar 
brandweermannen doen zoveel meer. Ze redden je 
ook uit een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan 
na een verkeersongeval, pompen je kelder leeg, 
vervoeren je met de ziekenwagen,…

Sommige interventies zijn gratis, voor andere 
moet je betalen. Dit is zo bepaald door de wet en 
vastgelegd in het zogenaamde retributieregle-
ment van Brandweerzone Rivierenland. 

Vanaf 1 januari 2021 werkt Brandweerzone Ri-
vierenland met een nieuwe versie van dit retribu-
tiereglement. 

MEER INFO
Wil je weten wat de brandweerinterventies  
vanaf 2021 kosten, dan kan je dit raadplegen  
op hun website: 
rivierenland.brandweerzone.be/pagina/ons-re 
tributiereglement

Stel noodzakelijke 
zorg niet uit, 
ook niet in 
Covid-19-tijden 

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

foto:  David Van den Broeck  
locatie:  privétuin 

Op geluksdriehoek.be vind je 
praktische tips, filmpjes en oefeningen. 

Wil je zelf aan de slag met jouw geluk, 
of wil je werken aan je veerkracht? 
Op geluksdriehoek.be vind je
praktische tips, filmpjes 
en oefeningen. 
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Wat vind je belangrijk 
in je leven?

Waar ben je trots op?

Bij wie vind je steun?

Hoe beteken jij iets voor
anderen?

Waar ben je dankbaar 
voor?

Wat helpt je om je 
gedachten los te laten?

Ben je soms niet te 
streng voor jezelf ?

Waar krijg je energie van?

Wat wil je (nog) bereiken?
Wat motiveert je?

Wetenschappelijk onderzoek leert ons 
steeds meer over geluk. Zo weten we dat de 
omstandigheden waarin je opgroeit en de 
omgeving waarin je leeft, jouw geluk mee 
bepalen. Daar kan je zelf dus weinig aan doen. 
In deze geluksdriehoek vind je de dingen 
terug die je zelf wel kan beïnvloeden.

zelf aan de slag?
deze vragen helpen je op weg.

Vandaag stellen heel wat patiënten hun noodza-
kelijke zorg uit. Ze zijn bang om besmet te raken 
of willen de artsen en het zorgpersoneel in deze 
Covid-19-tijden niet overbelasten. 

Ook apothekers stellen vaak uitstelgedrag vast. 
Noodzakelijke zorg uitstellen kan nochtans een 
grote impact hebben op de gezondheid en het 
welzijn van mensen. Samen met alle zorgverle-
ners in Vlaanderen nam het Vlaams Patiënten-
platform het noodzakelijke initiatief om pati-
enten op te roepen hun zorg niet langer uit te 
stellen. 

De oproep spreekt voor zich: Heb je klachten? 
Blijf er niet mee rondlopen. Contacteer onmid-
dellijk je arts of apotheker. Jouw zorgverlener 
staat voor je klaar en kan je veilig ontvangen. 
Hiermee willen de gouverneur en de Eerstelijns-
zone tonen dat de zorgverleners bereikbaar zijn, 
uiteraard ook voor niet-Covid-19 gerelateerde 
klachten.
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Erkende jeugdverenigingen van Hemiksem kunnen gedurende de hui-
dige legislatuur een subsidie aanvragen en verkrijgen voor werken die 
aan hun lokalen uitgevoerd worden. 

Het gaat zowel om de bouw of inrichting van nieuwe lokalen als 
om de verbouwing of het onderhoud van bestaande lokalen. Het 
bedrag van de subsidie is afhankelijk van de geplande werken en 
is per vereniging gelimiteerd tot 30.000 euro.

MEER INFO 
Het volledige reglement en aanvraagformulier kan je  
terugvinden op onze website: 
hemiksem.be/vrije-tijd/verbeteringswerken-jeugdlokalen

Speelpleinwerking Vakantiekriebels 
zoekt monitoren voor deze zomer

Comedy Night met Bert 
Gabriëls in november
De Comedy Night die in november vorig jaar 
werd afgelast zal doorgaan op 21 november 
2021. 

Bert Gabriëls is ons niet vergeten en heeft 
Hemiksem in zijn agenda geplaatst. Meer 
informatie volgt in een latere editie van 
Hallo Hemiksem. 

Renovatiesubsidies 
voor jeugdlokalen  

Ben jij 18 of ouder in de zomer van 2021? Ben je graag 
in groep en met kinderen bezig? Dan is speelpleinwer-
king misschien iets voor jou!

De vrijetijdsdienst organiseert tijdens de zomermaan-
den samen met de buitenschoolse kinderopvang ‘t Me-
relhofke opnieuw de speelpleinwerking. 

Iedere week start er een nieuwe groep enthousiaste 
monitoren die zorgen voor een programma vol actie-
ve en creatieve activiteiten voor kinderen van 2,5 jaar 
t.e.m. 12 jaar.

Vanaf januari tot en met eind februari 2021 kan je je-
zelf opgeven als monitor, het aanvraagformulier hier-
voor vind je terug op onze website (www.hemiksem.be/
vrije-tijd). 

Omdat we dit jaar onze werking wat aangepast hebben 
nodigen we graag alle kandidaten uit voor een verken-
nend gesprek. Een concrete datum voor dit gesprek de-
len we je later mee. 

MEER INFO
Sim@hemiksem.be of 03 288 26 92
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Hemiksemse scholen 
belonen verkeer per fiets 
of te voet met Fivo
We zijn het er allemaal over eens 
dat veiligheid voorop staat in het 
verkeer. Ook op weg naar school en 
terug naar huis willen we dat onze 
kinderen vlot en zonder ongevallen 
hun traject kunnen volgen. Een auto 
kan misschien voor een zeker veilig-
heidsgevoel zorgen maar zorgt tege-
lijk voor nog meer auto’s op de baan 
en heel wat gefrustreerde ouders die 
geen parkeerplaats kunnen vinden. 
Bovendien is het brengen van je kin-
deren naar school met de auto ook 
niet echt milieuvriendelijk.

Vanaf eind februari zullen we onze 
jongeren stimuleren om te voet, met 
de fiets of met de step naar school 
te komen met Fivo, een nieuw regis-
tratiesysteem dat werkt met pun-
ten. Komt de leerling te voet, met 
de fiets of met de step naar school, 
dan verdienen ze die ochtend 1 punt 
dat door hun leerkrachten wordt ge-

registreerd. Bij speciale 
verkeersacties of extreme 
weeromstandigheden 
verdienen de leerlingen 
2 punten.

Beloningen
Het systeem telt automatisch het 
aantal punten op en zet deze om in 
het bedrag dat ze op het einde van 
het schooljaar verdiend hebben. De 
leerlingen kunnen dan kiezen of ze 
het verdiende bedrag uitbetaald 
willen krijgen of voor het verdien-
de bedrag een cadeau of tegoedbon 
willen.

We starten op 22 februari voor een 
dagelijkse registratie om op die ma-
nier de leerlingen telkens opnieuw 
te stimuleren een keuze te maken 
voor fiets/voet. Op die manier kan 
de groepsdruk ook zijn positieve 
rol spelen. We stimuleren eveneens 

de ouders om hun auto (tenzij die 
auto echt een must is vanwege de 
afstand) toch buiten een perimeter 
rond de school te parkeren. Zo krij-
gen ook die kinderen de kans om ‘te 
voet’ te komen en ook een registratie 
te verdienen.

MEER INFO 
Meer informatie zal nog volgen 
via de communicatie van de deel-
nemende scholen. Gezond en  
veilig naar school en daar dan 
nog voor beloond worden…. 
dat is toch weer Helemaal  
Hemiksem!

Gezelligheid zonder alcohol
De corona-maatregelen maken deze editie wel extra 
uitdagend. Maar ook extra belangrijk. Hoewel sommige 
mensen minder zijn gaan drinken nu hun sociaal leven 
op een laag pitje staat, beslissen ook heel wat mensen 
net ietsje sneller om een glas te drinken. 

Meestal thuis, alleen of met twee, om te bekomen van 
alle emoties en stress in deze uitzonderlijke periode. Dat 
is begrijpelijk, maar het houdt ook risico’s in. 

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra thuis-
drinken geen blijvende gewoonte wordt. We associëren 
alcohol vaak met gezelligheid: we drinken een glas voor 
tv, in gezelschap, om iets te vieren of om iets te verwer-
ken. Tournée Minérale daagt je uit om die gezelligheid te 
creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd, en uit-

eindelijk voel je je er beter bij. Want minder alcohol levert 
je meer energie, een betere slaap en een algemeen frisser 
gevoel op. En je werkt er nog mee aan je gezondheid!

Op je gezondheid
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen 
alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren. 

Meer info vind je op 
www.tourneeminerale.be .

Daag je familie, vrienden, collega’s, ploegmaten, … uit om 
in februari ook geen alcohol te drinken. 

Doe je mee als organisatie, club of vereniging? Daarvoor 
vind je tips, affiches, stickers en (bier)viltjes op materiaal.
tourneeminerale.be.

Tournée Minérale: 
een maand 
zonder alcohol

...dat is altijd goed!

‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie. 
De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor  
het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen 
alcohol.
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Jef Berben groeide op in Brasschaat en studeerde hotelmanagement. Aan boord van een schip van de beroem-
de Cunard Lines bevoer hij de zeven wereldzeeën, spreekt minstens evenveel talen en kwam via de liefde van 
zijn leven in Hemiksem terecht. Als professioneel bartender weet hij alles over cocktails en mocktails en heeft 
een eigen zaak (EJC bv, het vervolg op El Jefes Cocktails) gericht op bartending, events en productontwikkeling.

Maar hoe word je een bartender?
Er bestaan opleidingen voor maar de 
beste leerschool is nog altijd een brede 
horeca-ervaring. Als bartender heb je 
verschillende vaardigheden nodig en 
komen alle aspecten van de ‘hospita-
lity’ aan bod. Cocktailspecialist worden 
is een langzaam proces dat niet in één 
opleiding te vatten is. In mijn jongere 
jaren heb ik het geluk gehad enkele 
jaren als bartender op een luxe cruise-
schip te werken, later bleek dit een zeer 
brede en kosmopolitische basis te zijn. 
Het is een samenloop van natuurlijke 
nieuwsgierigheid, een brede horecaba-
sis en de juiste beroepservaring. 

Is dit een beroep waar je zelfstandig 
kan van leven?
In 2021 vieren wij ons 10-jarig be-
staan. De kunst van groot worden is 
klein blijven, goed weten waar je goed 
in bent en bij je leest blijven. Voor eve-
nementenkantoren en bedrijven cre-
eren we op maat gemaakte bars met 
thematische drinks. Onze bars zijn als 
een magneet op events, het is ook een 
sociaal gebeuren. Verder ontwikkelen 
wij onder andere menu’s voor restau-
rants en adviseren we horecabedrijven 
in binnen-en buitenland. We hebben 
ook een heel mooi assortiment kant-
en-klare, ambachtelijk gemaakte verse 
cocktailmixers zodat een restaurant, 

traiteur, festival of café kwalitatieve 
cocktails kan aanbieden zonder bar-
man of cocktailspecialist in huis. 

Om dranken ‘te mengen’ moet je toch 
goed op de hoogte zijn van heel wat 
drankensoorten en merken?
Dat klopt, een brede productkennis is 
essentieel en volgt uit scholing, erva-
ring en interesse. Zoals bij de meeste 
beroepen blijf je bijleren en dat houdt 
het boeiend. Er is een zekere basis 
maar de mogelijkheden zijn enorm. Als 
je geïnteresseerd bent ben je er auto-
matisch voortdurend mee bezig en blijf 
je vanzelf op de hoogte. Maar nog veel 
belangrijker is het gevoel, de finesse 
hebben om smaken te combineren en 
dat staat natuurlijk in geen enkel boek 
beschreven.

Heel wat cocktails en hun recept zijn 
bekend. Waar kan jij het verschil 
maken?
De klassiekers hebben zeker 
hun waarde. Wij maken vooral 
onze eigen creaties en recep-
ten, het is een ambacht. Door 
nooit concessies te doen in 
kwaliteit en werkwijzen hebben 
we na 10 jaar een solide reputatie. 
Respect voor het métier is essentieel. 
Beroepseer is een drijvende kracht en 
voor mij persoonlijk ook een essentiële 

voorwaarde om gelukkig te blijven in 
onze job. 

Natuurlijk heb ik na meer dan 25 jaar 
in de internationale hotellerie ook het 
grote geluk gehad nog net genoeg 
van de ‘oude school’ mee te maken, 
met alle ervaring die dat met zich 
meebrengt. 

De ene dag staan we met onze bar 
op onze laarzen tot aan de knieën in 
de modder op een festival, de volgen-
de dag opereren we op een koninklijk 
domein tussen de adel. Zo een service 
is gelijk, maar ze-
ker niet het-
zelfde. 

DOE JE MEE MET TOURNÉE MINÉRALE?

“Alcohol is geen noodzakelijkheid 
om een lekkere cocktail te maken”
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Vaak zijn cocktails gebonden aan popu-
lariteit. Is dit een trend en wat kunnen 
we nog verwachten?
Trends en hypes komen en gaan vrij 
snel binnen de sector. Gin-tonic is een 
categorie op zich geworden en blijft 
bestaan. Merken blijven natuurlijk al-
tijd op zoek naar nieuwe klassiekers, 
vaak met wisselend succes. Vermouths 
worden populairder hoewel ze nooit 
mainstream zullen worden door hun 
complexere aroma’s. Zuid-Amerikaanse 
spirits zoals bijvoorbeeld Mezcal of Ca-
chaça vinden hun weg nu makkelijker 
dan pakweg tien jaar geleden. Mensen 
staan vandaag duidelijk meer open 
voor complexere smaken. 

Ze zijn geïnteresseerd in het verhaal 
van de makers, de ‘terroir’, het produc-
tieproces en de eigenheden daarvan. 
Hun smakenpalet evolueert mee met 
hun nieuwsgierigheid. Ecologisch 
werken, lokale ingrediënten gebrui-
ken, duurzame productiemethodes, 
laag-alcoholische en non-alcoholische 
cocktails worden steeds belangrijker. 
De moderne consument heeft minder 
tijd maar zoekt wel meer kwaliteit. 
Bartending als beroep wordt net zo-

als het koksvak meer gerespecteerd 
dan vroeger: de beroepskennis en 

basisvorming wordt nu ook veel 
meer ontwikkeld. 

Ga je zelf actief op zoek naar 
nieuwe smaken en heb je zo al 
een eigen cocktail ontwikkeld?
Zeker wel, het liefst van al ben 
ik op jacht naar nieuwe smaken 
en combinaties. Het is een nooit 
aflatend spontaan proces waar ik 

intens van geniet. We hebben 
al verschillende eigen 

cocktails ontwik-
keld: voor wed-

strijden en 
events maar 
e v e n g o e d 
ter plaatse 
op sponta-
ne feestjes. 

Alles draait om balans. Je kan het verge-
lijken met een componist die een stuk 
schrijft of een schilder die z’n canvas tot 
leven wekt: de smaken zijn de muziek-
noten of de kleuren en je hoort of ziet 
onmiddellijk of de composities klop-
pen. Met drinks is het net hetzelfde: als 
ik een receptuur lees of bedenk dan kan 
ik de smaak in mijn hoofd lezen en aan-
voelen of de combinatie werkt. Ik zeg 
vaak dat ik een van de meest dankbare 
beroepen ter wereld heb: genodigden 
die ons na afloop van een feest per-
soonlijk bedanken voor onze service en 
drinks geven spontaan energie en zin 
om verder te blijven doen. 

“Er zijn laag- of 
non-alcoholi-

sche drinks die 
ook gewoon echt 

lekker kunnen 
zijn. De mocktail 
is niet meer het 
kleine broertje 

van de cocktail, ze 
bestaan perfect 
naast elkaar”.

Februari staat bekend voor Tournée 
Minerale, de maand zonder alcohol. Is 
deze maand voor jou een tegenvaller of 
kan je hiermee ook aan de slag?
Alcohol is geen noodzakelijkheid om 
een lekkere cocktail te maken, er zijn 
laag- of non-alcoholische drinks die 
ook gewoon echt lekker kunnen zijn. De 
mocktail (een cocktail zonder alcohol) 
is niet meer het kleine broertje van de 
cocktail, ze bestaan perfect naast elkaar. 

Ons assortiment ‘mocktails’ heeft altijd 
bestaan, wordt op events steeds erg 
geapprecieerd en is niet meer weg te 
denken als standaard onderdeel van 
het aanbod. De huidige consument ver-
wacht -volledig terecht- ook een mooi 
aanbod van eigentijdse en lekkere cre-
aties met geen of weinig alcohol. Zoals 
met alle dingen in het leven moet ie-
dereen voor zichzelf de juiste maat vin-
den en gelukkig verschillen de smaken 
voor iedereen. 

Hoe heb jij je beroepsactiviteit het af-
gelopen jaar ervaren?
Het was voor iedereen een onvoorzien 
jaar. Niemand had de quasi volledige 
stop zien aankomen voor grote delen 
van onze sector en veel van de activi-
teiten errond.  We hebben een solide en 
trouwe klantenbasis die blijft bestaan 
en daar zijn we heel dankbaar voor. Bo-
ven alles heb ik met mijn echtgenote 
Jill een ijzersterke, positief denkende 
partner als vennoot en blijven we sa-
men creatief ondernemen. Hoe de toe-
komst voor de horeca eruit ziet zal de 
tijd moeten uitwijzen, het is duidelijk 
dat er structureel wel wat zal verande-
ren. We zien hoe het loopt en we blijven 
flexibel. 

Hemiksem samenvatten in een cocktail, 
hoe zou je het maken? 
In afwachting van een in Hemiksem ge-
stookte spirit zou ik werken met lokale 
producten uit Hemiksem en de Rupel-
streek. De naamgeving volgt natuurlijk 
pas na de creatie en hangt af van het 
thema; dat kan een historische gebouw, 
een vereniging, bepaalde gebeurtenis-
sen of een interessant figuur zijn. Zo zou 
een cocktail voor Matthias Casse bij-
voorbeeld een Cassetail (spreek uit als 
kasteel) kunnen heten. Het feit ook dat 
‘MIX’ in de vroegere benaming van ons 
dorp He-MIX-em staat is al een mooie 
weggever.  

Heeft een cocktailspecialist als jij een 
bepaald ‘geheim recept’ waarmee je tel-
kens iedereen verbaast?
Enkele van mijn beproefde klassiekers 
blijven even populair als de dag dat ze 
het licht zagen.  De mooiste momenten 
aan de bar zijn die waar een spontane 
creatie een brede glimlach tevoorschijn 
tovert. Lekkere drinks maken die nog 
nooit eerder gedronken zijn, een unie-
ke smaakbeleving bieden geeft me de 
hoogste beroepsvoldoening. 

Ook al zijn er al miljoenen cocktails 
uitgevonden en beschreven en is er 
nog altijd ruimte voor vernieuwing, de 
mogelijkheden zijn quasi oneindig. Er 
is alvast één ingrediënt dat niet zo ge-
heim is, maar wel vaak goed bewaard 
en essentieel voor het maken van een 
cocktail: liefde. Veel liefde. 

MEER INFO: 
www.eljefescocktails.be
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De bib nodigt kinderen uit voor een voor-
leesuurtje. De voorlezers nemen de jong-
ste lezertjes (3 tot 7 jaar in Hemiksem, 4 
tot 8 jaar in Niel) mee in de spannende 
wereld van het prentenboek. 

Daarna is er een gezellig knutselmoment 
van een half uurtje.

- woensdag 10 en 24 februari 2021 in de 
int. bibliotheek, Heuvelstraat 111-117,  
Hemiksem
- woensdag 3 februari ’21 in de  
int. bibliotheek, Emile Vanderveldelaan 
30, Niel

Gratis
Op voorhand inschrijven is verplicht.

Trek je wandelschoenen aan en stap mee in een wandeling 
vol muziek en woord door de leerlingen van de Academie HSN 
en dit in de prachtige omgeving van Hemiksem, Schelle en 
Niel.

De wandelingen starten aan de Academie voor Muziek en 
Woord in de Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem. Haal hier op 
6 februari tussen 9 en 14 uur je plannetje af en we maken 
je wegwijs in het programma dat onze leerlingen je digitaal 
aanbieden.

Tijdens je wandeling scan je met jouw gsm de QR-codes en 
luister je al stappend naar de leerlingen. Er zijn wandelingen 
op maat van iedereen: 4 km, 6 km of 9 km.  Voor een optimale 
beleving raden we je aan om een koptelefoon (of oortjes) te 
gebruiken. We kijken ernaar uit om jullie op deze speciale dag 
te mogen verwelkomen!

Ook na 6 februari ‘21 kan je de drie culturele wandelingen 
nog ontdekken. Van 7 februari en 28 maart ‘21 maak je op die 
manier kennis met de creativiteit van de leerlingen muziek 
en woord. 

Je kan dan nog steeds de plannetjes downloaden op  
www.academiehsn.be en www.ivebica.be.

Gelieve steeds de geldende coronamaatregelen te volgen.

Academie Muziek en Woord, 
Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
gratis
Info: www.academiehsn.be – info.hemiksem@academiehsn.be 
03 288 27 30

BELEEF SAMEN 
MEER IN EIGEN 
STREEK
Alle data zijn onder  
voorbehoud. Raadpleeg 
onze website voor de 
meest recente info.

VERHALENPARADE 
RUPELBIB
Voorleesuurtje
woensdag 10 en 24 februari 2021
van 15 tot 16 uur

DAG VAN DE ACADEMIES
zaterdag 6 februari 2021 van 9 tot 14 uur

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

Gelieve een mondmasker mee te brengen naar onze 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 maatre-
gelen i.v.m. het coronavirus. Bij verplaatsingen of annuleringen 
van activiteiten proberen we steeds om je zo snel mogelijk op de 
hoogte te brengen.

- www.ivebica.be
- Intergemeentelijke bibliotheek, 
  Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem
- Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Zwembad zoekt naam: 
WIN EEN JAAR LANG 
GRATIS ZWEMMEN
Terwijl iedereen in de ban is van corona en vaccinaties, wordt er in Aartselaar naarstig verder  
gebouwd aan een nieuw zwembad voor de inwoners van Aartselaar, Niel en Hemiksem. De bouw liep door 
corona een beetje vertraging op, maar begin 2022 zal het nieuwe zwembad zijn deuren openen. 

Wist je dat je de bouw van ons zwembad vanaf nu kan volgen via onze facebookpagina? Geregeld zullen daar 
filmpjes en foto’s verschijnen van de vorderingen in de bouw van het gebouw en de heraanleg van de omgeving.  

Op www.aartselaar.be/intergemeentelijk-zwembad vind je een overzicht met veelgestelde vragen en ant-
woorden. 

WEDSTRIJD: ZOEK MEE EEN NAAM VOOR ONS ZWEMBAD

Omdat het een zwembad wordt voor de drie gemeenten, roepen we iedere inwoner van Hemiksem, 
Niel en Aartselaar op mee te zoeken naar een originele naam voor dit zwembad.

Tot 15 maart 2021 kan je een voorstel inzenden via www.aartselaar.be/zwembadwedstrijd.

Uit de inzendingen kiest een vertegenwoordiging van de drie lokale besturen de uiteindelijke naam.
De inzender van die naam wint in 2022 een jaar lang gratis zwemmen! 

MEER INFO OVER DEZE WEDSTRIJD:
Communicatiedienst Hemiksem, informatie@hemiksem.be of 03 288 26 55

WEDSTRĲD
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BIB-TIPS VAN DE MAAND 
Jeugd: DE FANTASTISCHE VLIEGWEDSTRIJD/Tjibbe Veldkamp         
De vogels houden een grote vliegwedstrijd maar alle teams komen in de problemen. De flamingo’s kun-
nen niet opstijgen, de haviken worden uit hun toestel geslingerd,... Groot prentenboek, vanaf ca 4 jaar, 
met kleurenillustraties van Sebastiaan Van Doninck die daarvoor de Boekenpauw voor het mooist geïl-
lustreerde kinder- en jeugdboek won.    

Jeugd: SPIONAGE: VAN GEHEIME CODETAAL TOT VERGIFTIGDE TANDPASTA/Lars Bove; ill. Yannick Pe-
legrin    
Welke gadgets en afluisterapparatuur gebruiken spionnen? Wat hebben duiven en dolfijnen met spiona-
ge te maken? Ontdek alles over geheime diensten, wapens, codetaal en speciale missies.  Lees ook hoe 
je zelf een spion kunt worden. Met doe-tips en kleurenillustraties. Vanaf ca 10 t/m 14 jaar. 

Strip: DE JONGEN, DE MOL, DE VOS EN HET PAARD/Charlie Mackesy
Een jongen reist door de wildernis en sluit vriendschap met een mol, een vos en een paard. Ze voeren 
mooie gesprekken over vanalles. Ook over taartjes eten. Ze ontdekken dat iedereen soms pijn heeft, 
bang is of verdrietig, maar dat het helpt als je dat samen deelt. Poëtisch beeldverhaal met deels ge-
kleurde aquareltekeningen en handgeschreven tekst. Vanaf ca 9 jaar.

Game: JUST DANCE 2021 / Nintendo switch 
Leer de tofste moves uit de musicvideo’s van dit moment en dans de sterren van de hemel met o.a. Dua 
Lipa, Tones and I en vele anderen.

Dvd: THE LAST KINGDOM: 4 seizoenen / Bernard Cornwell (naar het werk van), Alexander Dreymon 
(acteur)
 Nadat een Engelse edelman is opgegroeid tussen de Vikingen in Noord-Engeland ten tijde van koning 
Alfred de Grote, maakt zijn banden met beide groepen het voor hem moeilijk om partij te kiezen.

Zone RupeLaar kiest Log!Ville als vaccinatiecentrum
De Rupelstreekgemeenten Boom, He-
miksem, Niel, Rumst, Schelle en Aart-
selaar hebben in samenspraak met de 
Eerstelijnszone RupeLaar de locatie 
voor het vaccinatiecentrum gekozen: 
dat wordt ingericht in het nieuwe 
gebouw Log!Ville (*) op het Weten-
schapspark aan de Galileilaan in Niel.

Aan de keuze ging een grondige ana-
lyse van de mogelijke locaties in de 
hele regio vooraf. Het was wel al van 
meet af aan duidelijk dat het pro-
vinciaal recreatiedomein De Schorre 
geen optie was omdat de locatie een 
heel jaar door beschikbaar moet blij-
ven.

Wetenschapspark in Niel
De keuze voor het Wetenschapspark 
in Niel biedt tal van voordelen. Het 
eigenlijke gebouw is groter maar de 
grote centrale hal die ter beschikking 
wordt gesteld is 1300 vierkante me-
ter, en dit past perfect binnen de om-
schrijving van de Vlaamse overheid.
Het gebouw is reeds uitgerust met 
de nodige nuts- en veiligheidsvoor-
zieningen, is centraal gelegen, goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer 
en zowat de dichtst mogelijke loca-
tie bij het AZ Rivierenland, campus 
Rumst. Indien de vaccinatieperiode 
nog na de zomer zou moeten uitge-
breid worden, kan er zelfs nadien op 
het bijhorende grasland een tentcon-
structie komen.Momenteel bereiden 
zowel de ELZ als de logistieke vacci-
natiecel van de Rupelstreekgemeen-
ten en Aartselaar de opstart van het 
vaccinatiecentrum voor. Die cel kan 
ook beroep doen op de expertise van 
Tomorrowland wat betreft crowd ma-
nagement en dergelijke.

Vanaf 15 februari moet het vaccina-
tiecentrum actief zijn voor vaccina-
tie van de bevolkingsgroepen.Het is 
dankzij een samenwerking met het 
provinciebestuur Antwerpen, POM 
Antwerpen en het Vlaams Innovatie-
platform voor de Logistiek (VIL) dat 
dit gebouw ter beschikking komt. 

De zes burgemeesters zijn er van 
overtuigd dat ze hiermee de meest 
geschikte locatie hebben gekozen. 
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GROENDIENST
De medewerkers van onze groendienst zorgden voor een groot on-
derhoud aan de zuidelijke omwalling van de abdijsite. Zo kreeg dit 
stukje Hemiksem een mooier uitzicht en werd het toegankelijker 
voor natuurliefhebbers. 

ZAPPOSDAGEN
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie konden kinderen 
van Hemiksem, Schelle en Niel zich uitleven op het kerstkamp 
in de sporthal van Schelle. Tijdens het kamp van de Zappos-
dagen werden sport en spel afgewisseld met meer creatieve 
opdrachten waardoor er voor ieder wat wils was. 

STUDENTEN
De raadzaal in onze abdij werd in december en januari tijdelijk 
een studeerruimte. Heel wat studenten uit onze gemeente  
vonden er een rustige plek, ver weg van alle afleiding. 

TERUGBLIK 

JE EVENEMENTEN GRATIS OP ONZE WEBSITE EN IN HALLO HEMIKSEM
Organiseert je vereniging een  
activiteit? Plan je een wafelen-
bak, spaghettislag of komt er 
een fuif of optreden aan? Zoe-
ken jullie vrijwilligers? Toon aan  
Hemiksem jouw vereniging !

Erkende verenigingen en gemeen-
telijke raden in Hemiksem die 
hun evenementen binnen Hemik-
sem  willen aankondigen kunnen 
dit doen via onze gemeentelijke 
website én via de Hemiksem app. 
Bovendien worden de verzamelde 
gegevens ook gratis opgenomen in 

de evenementenkalender  van het 
gemeentelijke magazine Hallo He-
miksem. Let wel: voor verschijning 
in Hallo Hemiksem dient de in-
formatie in ons bezit te zijn op de 
1ste dag vóór de volgende maand, 
dus ten laatste op 1 maart  voor 
verschijning in april 2021. 

Wil je je evenement aankondigen, stuur dan je gegevens door via onze website 
www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .

Bij het opmaken van deze Hallo Hemiksem weten we dat er momenteel  geen evenementen kunnen plaatsvin-
den door de huidige maatregelen. Misschien organiseert je vereniging wel een online-evenement? Ook deze 
aankondigingen nemen we graag mee in een volgende uitgave.
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VillaMax is een jonge en dynamische Hemiksemse organisatie - opgericht door Hemiksemnaren Marleen Arnouts en 
Redgy Vandecasteele - die unieke en kosteloze vakanties aanbiedt aan Belgische gezinnen met een ernstig ziek kind 
en die gezien de omstandigheden weinig mogelijkheden hebben om er een weekje tussenuit te kunnen. 

Vereniging in de kijker: VILLAMAX 

Als één van de kinderen ernstig ziek is, heeft dit 
een grote impact op het hele gezin. Samen even  
ontspannen en de batterijen opladen is dus zeker niet 
evident.  We zorgen ervoor dat een gezin “gewoon  
gezin” kan zijn en dat alle zorgen even vergeten kun-
nen worden.  Dat ze tijd en ruimte hebben om te ge-
nieten van papa, mama, broer(s) en zus(sen).

De meerwaarde om 6 gezinnen tegelijkertijd op  
vakantie te laten komen zit o.a. ook in het opbouwen 
van een netwerk.  Zo kunnen ze hun verhaal kwijt, is 
er veel begrip voor elkaars situatie, vinden ze extra 
steun bij elkaar, worden er vaak echte  vriendschap-
pen opgebouwd, …  

Ondersteuning
Tijdens het hele verblijf kunnen gezinnen rekenen 
op ondersteuning, zowel van professionele zorgverle-
ners (verpleging, kinesisten, …) als van een netwerk 
van vrijwilligers. Zo zorgen we er voor dat het voor 
ieder gezinslid een zorgeloze en ontspannen week is  
waarbij ze maximaal kunnen genieten van elkaar. 

VillaMax is een niet-gesubsidieerde organisatie. 
Alle (financiële) middelen die nodig zijn om deze 
vakanties mogelijk te maken komen van particulie-
ren, scholen, verenigingen en bedrijven.  Zo zijn we 

er in de voorbije jaren al in geslaagd 106 gezinnen 
een deugddoende week vakantie aan te bieden. Geen 
sinecure als je weet dat 1 week vakantie tussen de 
€1500 en €2000 kost.

Omdat de aanvragen blijven komen zijn we steeds 
op zoek naar nieuwe partners die het mee mogelijk  
maken kwetsbare gezinnen een fijne en kosteloze 
week vakantie aan te bieden. 

Vrijwilligers
VillaMax, een warme en enthousiaste ploeg van  
vrijwilligers en daar wil jij misschien ook wel bij  
horen! 

Wij zijn op zoek naar leuke mensen die ons team mee 
willen versterken en zo mee warme momenten schen-
ken aan gezinnen met een ernstig ziek kind. We zijn er 
dan ook van overtuigd dat we een taak op maat van 
jouw interesse en goesting vinden en dat je er onge-
looflijk veel lol aan gaat beleven. 

Zo staan we geregeld op verschillende evenementen. 
Covid heeft ons een kleine pauze toegeroepen, maar 
van zodra er terug mogelijkheden zijn vliegen we er 
vol enthousiasme weer in en daar willen we jou graag 
bij! 

INFO:
Vragen of info over vrijwilligerswerk bij VillaMax kan je vinden op onze website www.vzwvillamax.be  
of yves.bisschops@vzwvillamax.be of 0486 44 27 60



15

Nieuwe blauwe 
zakken worden 
goedkoper  
vanaf maart
In maart is het zover en introduceert IGEAN de 
nieuwe blauwe zak in onze gemeente. Dat is 
goed nieuws, want vanaf dan mogen alle plas-
tic verpakkingen bij het pmd. Dat betekent niet 
alleen een pak minder restafval, maar ook veel 
meer recyclage.

WAT MAG ER EXTRA IN?
 1. Is het een verpakking? 
 2. Is het voor huishoudelijk gebruik? 
 3. Is het gemaakt van plastic? 

3x JA, dan mag je het in de nieuwe blauwe zak 
weggooien! 

Oude pmd-zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft ge-
kocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De oude 
zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf maart 
mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra 
plastic verpakkingen. 

De nieuwe zakken zullen verkocht worden in 
dezelfde verkooppunten: jouw supermarkt, 
buurtwinkel, enzovoort. Ook aan de ophaling 
verandert niets. Je mag de nieuwe blauwe zak 
op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Méér 
sorteren dus, met hetzelfde comfort.

De prijs wordt in onze gemeente zelfs 
goedkoper! 
Na maart betaal je 2,5 euro in plaats van 3 euro 
voor een rol met pmd-zakken (60 liter). 

Meer informatie?
De laatste weken van februari informeert 
IGEAN jou uitgebreid met een speciale Af-
valkrant. Daarin vind je ook een sticker met 
de nieuwe pmd-sorteerregels die je over de 
‘oude’ op jouw ophaalkalender kan pakken! 

Ook in Hallo Hemiksem van maart komen 
we hierop uitgebreid op terug en kom je 
te weten welke fracties je vanaf dan in de 
PMD-zak mag aanbieden. 

Samen goed sorteren, beter recycleren! Dat 
is Helemaal Hemiksem.

AFVALOPHALING 
FEBRUARI

Restafval, GFT en PMD 
maandag 8 februari
maandag 22 februari

Papier & karton
vrijdag 5 februari

Textiel
Woensdag 3 februari

KGA
zaterdag 6 februari  van 8.30 u. tot 15 u. 

Er is slechts één ophaalpunt aan het containerpark (G. Gil-
liotstraat 50) waar het KGA gedurende één dag per maand aan-
geboden kan worden. De ophaling gebeurt één keer per maand, 
afwisselend op een vrijdag of zaterdag. 

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

Snoeiafval zone zuid 
(zie kaartje)
Maandag 22 t.e.m. 
vrijdag 29 februari

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

Grofvuil op afroep
vrijdag 26 februari

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

INFORMATIE
Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de milieu-
dienst 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 ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leef-
omgeving -> huisvuil & afval.

De openingsuren van het recyclagepark kan je terugvinden 
op pagina 2.

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

N

Z

W W



16

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.

Pomp Gemeenteplaats   

Verzameling WDB

De grootste fabels over het coronavaccin. 
EN FEITEN OM ZE TE ONTKRACHTEN.  

Van het COVID-19-vaccin kun je CO-
VID-19 krijgen.

Ik ben gezond en heb dus geen vaccin 
nodig.

Ik heb nog geen COVID-19 gehad en zal 
het dus waarschijnlijk niet krijgen.

Ik behoor niet tot een risicogroep.

Het vaccin is niet veilig.

Een gezond dieet en vitamine C-supple-
ment zullen vermijden dat ik COVID-19 
krijg.

Het vaccin werkt niet, ik krijg er toch nog 
COVID-19 van.

Die mRNA-vaccins kunnen je DNA 
veranderen.

Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit CO-
VID-19 veroorzaken.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het doorge-
ven aan kwetsbare bewoners, ook zonder zelf symptomen te hebben. 
Ook gezonde sportieve mensen kunnen op intensieve zorg belanden.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirusen kan het doorge-
ven aan kwetsbare bewoners, ook zonder zelf symptomen te hebben.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het doorge-
ven aan kwetsbare mensen, ook zonder zelf symptomen te hebben.
 
De veiligheid van het vaccin werd uitgebreid onderzocht en heeft 
een zeer goed veiligheidsprofiel. In de fase 3-studies werden meer 
vrijwilligers ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies. 

De meest voorkomende klacht na COVID-19-vaccinatie is pijn op 
de plaats van injectie. Algemene klachten zijn hoofdpijn, koorts of 
spierpijn. Die klachten duren één tot twee dagen en zijn gemakkelijk 
te verhelpen met een koortswerend middel of een pijnstiller.

Een gezond dieet en vitamine C kunnen nooit infectie met het 
coronavirus vermijden.

Het COVID-19-vaccin is de beste manier om je te beschermen
tegen de ziekte. Bij gezonde volwassenen is het zelfs meer dan 90% 
effectief in de preventie van COVID-19.

RNA komt niet in de buurt van je DNA. Je DNA zit diep weggeborgen 
in de celkern waar het mRNA van het vaccin niet aan kan.

FOUT FEIT


