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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

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Donderdag 13 mei (O.H. Hemelvaart)
Vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

Gemeentemagazijn
Donderdag 13 mei (O.H. Hemelvaart)
Vrijdag 14 mei 
Maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

Bibliotheek
Zaterdag 1 mei (Dag van de arbeid)
Maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

BKO ‘t Merelhofke
Donderdag 13 mei (O.H. Hemelvaart)
Vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei (Pinkstermaandag) 

Recyclagepark 
Zaterdag 1 mei (Dag van de arbeid)
Donderdag 13 mei (O.H. Hemelvaart)
Maandag 24 mei (Pinkstermaandag)
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BESTE INWONER,
Toen ik u in een vorig voorwoord nog een aangename lente 
toewenste had niemand gedacht dat we zelfs nog winterse ta-
ferelen mochten verwachten na Pasen. Het heeft natuurlijk ook 
een eigen charme. 

Regelmatig krijg ik de vraag hoe we de zomer zullen beleven, 
en daar kan ik momenteel nog geen klaar antwoord op geven. 
Bij het verschijnen van dit nummer zijn we wel al volop aan 
het vaccineren en zal al zeker meer dan 20% van de volwassen 
bevolking in Hemiksem een Covid-vaccin hebben ontvangen. 
Als we deze tendens kunnen voortzetten, moet het zeker lukken 
om deze zomer elke volwassen persoon een vaccin te hebben 
toegediend. Dit kan alleen maar door de talrijke vrijwilligers 
waarvan ook enkele tientallen uit onze gemeente. Op pagina 
10 laten we enkele vrijwilligers aan het woord en nemen u mee 
in hun beleving in vaccinatiecentrum Rupelaar.

We hebben nog een lange weg te gaan en het einde komt stil-
aan in zicht. Ik wil daarom toch ook nog eens oproepen om de 
coronamaatregelen op te volgen, nog even vol te houden en 
nogmaals te vragen om u te laten vaccineren. 

Het is niet altijd zichtbaar maar achter de schermen werken we 
hard aan de toekomst van Hemiksem. In april startte onze tech-
nische dienst met de renovatie van de binnenplaats in onze 
abdij. Het openbaar onderzoek voor de vernieuwing Gemeente-
plaats, Assestraat en Kerkeneinde start binnenkort,  en in Aart-
selaar wordt met man en macht gewerkt om het nieuwe inter-
gemeentelijke zwembad zo spoedig mogelijk klaar te krijgen. 
Voor ons oude zwembad hebben een aantal geïnteresseerden 
een bod gedaan. De meeste aanbiedingen zien een invulling 
richting een indoor-outdoor speeltuin of padelvelden.  De ko-
mende weken nemen we de ingestuurde businessplannen door 
en hakken we de knoop door zodat de ruimte van het oude 
zwembad snel een nieuwe recreatieve invulling kan krijgen. 

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:  Sim Leroy
locatie: eigen tuin
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PRIKBORD

Tijd om de jaarlijkse campagne ‘Week van de Opvoe-
ding’ van 16 tot 23 mei in een nieuw jasje te steken!

Na meer dan 10 jaar Week van de Opvoeding is het ze-
ker: dit gaat al lang over meer dan ‘opvoeden’ alleen! 
De campagne wil mensen ook laten nadenken over 
hoe we een omgeving creëren waarin het goed is voor 
kinderen en jongeren om op te voeden. Daar speelt 
opvoeding een centrale rol in, maar het gaat nog om 
zoveel meer. Het gaat ook om letterlijk en figuurlijk 
ruimte maken om te groeien. Ook ouders en andere 
opvoeders groeien in hun rol. Het is een proces, met 
topdagen en dagen dat het wat minder gaat. Dat idee 
wil de nieuwe campagne uitstralen. Geen wisselende 
jaarthema’s meer, elk jaar zeggen we in mei luid en 
duidelijk: een applaus en hartjes voor iedereen die 

zich elke dag inzet om 
kinderen en jongeren te 
helpen (op)groeien.

De lamp zet alle 
geweldige ouders, familieleden en opvoeders  in de 
spotlights te zetten, omdat ze dat dubbel en dik ver-
dienen.

De lamp zet de plaatsen in de kijker waar je je licht 
kan opsteken als je het even niet meer weet. Want ook 
dat is opvoeden: er is geen licht zonder schaduw. En 
dat is oké! 

Meer info op 
www.expoo.be/week-van-de-groeilamp-2021

Week van de Groeilamp

We gaan weer ‘Straatvinken’ op 
donderdag 20 mei
Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Vink op donderdag 20 mei 
aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat 
passeren. Tel één uurtje, van 17 tot 18 uur. Onze wetenschappers bere-
kenen jaar na jaar of je straat op de goede weg is.

Doet jouw straat al mee? 
Check het op straatvinken.be en schrijf je meteen in!

Herinnering: 
opruimdag op 20 mei 
Jaarlijks organiseert Hemiksem een opruimdag 
waarbij we iedereen aanmoedigen enkele mo-
menten vrij te maken om een straat, wijk of groen 
plekje proper te maken zodat de lente mooi kan 
doorbloeien. 
Een prikstok, veilige handschoenen en vuilniszakken 
voor zwerfvuil kan je trouwens gratis verkrijgen. Het 
enige wat je hiervoor hoeft te doen is je officieel aan-
melden als opruimer, de wijk doorgeven waar je actief 

wenst bij te dragen en wij zorgen ervoor dat de volle 
zwerfvuilzak wordt opgehaald na je seintje. Bovendien 
ben je als vrijwilliger ook verzekerd. 

We roepen iedereen op om collectief Hemiksem te vrij-
waren van zwerfvuil op donderdagavond 20 mei van 
19 tot 21uur. Vergeet wel niet om rekening te houden 
met de coronamaatregelen die op dat moment gelden.  

Geef je naam op via melding@hemiksem.be of 03 288 
26 54. Zo kunnen we je tijdig contacteren met bijko-
mende informatie. Onze gemeente proper houden, dat 
is immers Helemaal Hemiksem en ook helemaal ‘Mooi-
makers’.

Regentonnen 
te koop bij IGEAN
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 
bespaar je zo op drinkbaar
kraantjeswater.  Bij IGEAN 
kan je verschillende regen- 
watertonnen van goede 
kwaliteit en aan een 
voordelige prijs aankopen. 

MEER INFO:
www.igean.be/
regenwatertonnen
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PRIKBORD
Wees niet gek 
en doe de 
tekencheck!
Had jij al eens een tekenbeet? Door 
klimaatopwarming zal de contact-
kans met teken kunnen verande-
ren. Je kunt ze overal in de natuur 
tegenkomen, dus niet alleen als 
je het bos intrekt. Ook als je in de 
tuin werkt, gaat wandelen of buiten 
speelt. En van een teek kun je ziek 
worden. 

Opgepast voor de 
Aziatische hoornaar
In 2004 is er via een scheeplading uit China een 
bevruchte koningin van de Aziatische hoornaar in de 
omgeving van Bordeaux terecht gekomen.  Een 
incident met zeer grote gevolgen.  
Deze wespachtige is in hoog tempo 
Europa aan het koloniseren.  Deze 
invasieve exoot is zeer schadelijk 
voor biodiversiteit en landbouw en 
staat boven aan de  lijst van de 
te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen 
vormt deze hoornaar een grote bedreiging.

In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuil-
plaats en maken een nieuw nest.  In een eerste fase 
is dit klein.  Dergelijke nesten maken ze altijd op een 
beschutte plaats; heel vaak in door mensen gemaak-
te locaties. Schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels, ... 
Ook in struiken en hagen kan een koningin een nieuw 
nest maken. De voorjaarsnesten bevinden zich dicht 

bij de grond of op maximum enkele meter hoogte.
In dit stadium van het nest is verdelging door een  
professionele verdelger nog eenvoudig uit te voeren. 
Onder het motto #kijkinuwkot is het belangrijk goed 
rond te kijken of je een `Aziatische hoornaar of een 
nest terugvindt bij jou in de tuin of rond je huis.

     Let op!
Een Aziatische hoornaar is 
heel beschermend naar haar 
nest toe en kan zeer gevaar-
lijk en in groep uithalen. 

Hou dus altijd ruim afstand van het 
nest.  Als het nest in een tuinhuis of 

dergelijke hangt, is het aangeraden 
de ruimte niet meer te betreden! 

De professionele verdelgers 
zijn opgeleid en dragen speciale  

 beschermkledij. Een wespenpak 
is onvoldoende. Alle andere insecten zijn zeer nuttig. 
De Europese hoornaar is een vijand van de Aziatische 
soort en mag dus niet verdelgd worden.

Meer info: www.vlaamsbijeninstituut.be

Daarom is het belangrijk dat je weet 
wat je moet doen om tekenziekten 
te voorkomen. De campagne ‘Wees 
niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft 
iedereen dit eenvoudige advies 
over teken: controleer dezelfde 
avond nog op een tekenbeet, ver-
wijder een teek rustig en in één be-
weging en volg de symptomen één 
maand lang op. 

Maak er daarom een gewoonte van 
jezelf en anderen te controleren. 
Hoe sneller de teek wordt verwij-

derd, hoe kleiner de kans op de 
ziekte van Lyme. Controleer bij de 
tekencheck zeker de knieholtes, 
liezen, bilnaad, haarlijn, navel, ok-
sels en tenen. Dit zijn lievelings-
plekken van teken. 

Een teek gevonden? Verwijder 
de teek  rustig en in één bewe-
ging.  Liefst met een tekenverwij-
deraar. Noteer wanneer je gebeten 
bent en hou de plek gedurende een 
maand extra in de gaten. Ga naar je 
(huis)arts als er rond de beet een 

groter wordende kring ontstaat of 
wanneer je griepachtige sympto-
men voelt. 

Registreer ook zeker je tekenbeet 
via tekennet.be of via de app van 
TekenNet (Android/iPhone). Zo 
help je het onderzoek naar teken 
en tekenziekten vooruit. 

Lees op www.tekenbeten.be 
tips hoe je kan controleren 
op tekenbeten en hoe een 
teek te verwijderen. 
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Snel geld verdienen? Als het te mooi is om waar 
te zijn, dan is het dat ook.

PRIKBORD

Speel op veilig, laat je niet vangen.
Overweeg je om cryptomunten te kopen? Wees dan alert en:

• controleer je gesprekspartner, zodat je weet met wie je te doen 
hebt;
• check of de tegenpartij gekend staat voor fraude;
• deel nooit persoonlijke gegevens; 
• eis duidelijke informatie van je gesprekspartner; 
• wees op je hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Want   
  als een rendement te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook.

GRATIS ZOEKTOCHT NAAR 
HET GOUDEN EI VAN HEMIKSEM
In mei zitten er twee Gouden Eieren verstopt in Hemiksem. Het Gouden Ei is een 
online én offline zoektocht voor gezinnen, vrienden, collega’s of buren. Kortom, 
voor iedereen die houdt van een goed raadsel en een fijne zoektocht. 

Begin te zoeken op 10 mei en 24 mei
Vanaf maandag 10 mei verschijnt er elke avond om 20 uur een raadsel op 
www.hetgoudenei.be, dat je daar rechtstreeks kan raadplegen of via de facebookpagina 
van de vrijetijdsdienst. Dat kan een droedel, een anagram, een rebus, een qr-code, ... zijn. Op zaterdag en zon-
dag komen er zelfs twee raadsels online,  één om 20 uur en nog één om 20.30 uur. Vanaf maandag 24 mei 
verschijnen er opnieuw tips naar de vindplaats van het tweede ei. 

Wie de oplossingen van de 9 raadsels samenlegt, weet waar Het Gouden Ei verstopt zit en kan het opgraven, 
vangen, vinden, losknippen, ... . Alle inwoners kunnen gratis vanuit hun luie zetel de raadsels oplossen en 
meezoeken. 

De zoektocht, die telkens uit negen raadsels bestaat, eindigt op het moment dat jij Het Gouden Ei te pakken 
krijgt. Wanneer je Het Gouden Ei gevonden hebt, maak je een selfie met Het Ei en plaats je die selfie op de 
Facebookpagina van Het Gouden Ei. Zo weten alle zoekers dat Het Gouden Ei gevonden is.  

Veel succes zoekers,… en vinders! 

        www.hetgoudenei.be

Cryptomunten zijn dé hype van het jaar. Oplichters weten dat ook. Zij lokken je online in de val met valse 
cryptomunten en grote winsten. Maar het enige dat ze doen, is met je geld gaan lopen. Laat je daarom niet 
misleiden en zorg dat je weet met wie je te doen hebt.

Lees onze tips op temooiomwaartezijn.be en voorkom online oplichting.

FOD_affiche_A0 def.indd   1 1/06/18   12:33

Wist je dat cryptomunten vaak misbruikt worden 
door oplichters?
Cryptomunten zijn virtuele munten, denk maar aan de bitcoin bijvoor-
beeld. Ze hebben geen wettelijke betaalkracht, maar worden wel vaak 
online aangeboden. Ook door oplichters. Ze beloven grote winsten, 
maar lokken je in de val en gaan met je centen lopen. Om die reden 
lanceert de FOD Economie in samenwerking met de FSMA en Wikifin 
een campagne om burgers te sensibiliseren en waarschuwen voor 
online oplichting met cryptomunten.

“Na twee dagen was mijn 100 euro al verdubbeld. Dus bracht ik 1.000 euro in, en ook die werd verdubbeld. Maar 
toen ik me wilde laten uitbetalen, gingen de poppen aan het dansen.”

Heel wat Belgen zijn al het slachtoffer geworden van fraude met cryptomunten. Ben je zelf in aanraking 
gekomen met fraudeurs? Meld de fraude dan via www.temooiomwaartezijn.be of doe aangifte via je 
politiekantoor.
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UW BELASTINGAANGIFTE 
INVULLEN? 
De FOD Financiën maakt het u gemakkelijk!

Gemeente Hemiksem en ‘Mijn Burgerprofiel’ 
slaan de handen in elkaar om je fiscale attesten 
aan te bieden. Op ‘Mijn Burgerprofiel’ vind je alle  
documenten, attesten, brieven en de status van je  
dossiers bij de overheid. Ze staan allemaal  
gebundeld op één veilig digitaal platform. 

Mijn Burgerprofiel maakt je 
overheidszaken makkelijk
Veel persoonsgegevens zijn verspreid over verschillende 
overheidsinstanties. Mijn Burgerprofiel brengt ze samen. 
Als je eenmaal bent aangemeld, kan je je gegevens bij alle 
overheden digitaal raadplegen. Denk maar aan je fiscaal at-
test voor de kinderopvang of de oproepingsbrief voor je CO-
VID-19-vaccinatie. ‘Mijn Burgerprofiel’ is vandaag nog een 
groeiend platform. Dat betekent dat je er nog niet alles zal 
vinden. Sommige overheidsdiensten zijn immers nog volop  
bezig met hun informatie op het platform aan te vullen. 

Hoe werkt Mijn Burgerprofiel?
Meld aan via de knop MIJN BURGERPROFIEL bovenaan de 

website www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel 

Meld vervolgens veilig aan met je e-ID, itsme® of een bevei-
ligingscode via mobiele app of sms. Daarna heb je toegang 
tot het overzicht van je overheidsadministratie. Probeer het 
meteen!

Hulp nodig?
Heb je problemen met aanmelden, of heb je nog vragen 
over Mijn burgerprofiel? Bel naar 1700, het gratis informa-
tienummer van de Vlaamse overheid of surf naar boven-
staande link. In een latere fase zal je de link naar Mijn Bur-
gerprofiel ook kunnen terugvinden op de website van de 
gemeente Hemiksem.

Uw aangifte via MyMinfin (Tax-on-
web): eenvoudig en snel! 
Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel 
van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin 
(Tax-on-web) vanaf begin mei.

Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of uw voorstel van 
vereenvoudigde aangifte? 
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan: 

• ofwel met itsme® (www.itsme.be)
• ofwel met uw identiteitskaart, de pincode en een   
   kaartlezer 

U krijgt een voorstel van vereenvoudig-
de aangifte?
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen. 
U zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingbereke-
ning) ontvangen.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corri-
geren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het papieren ant-
woordformulier. 

Meer informatie? Hulp nodig?
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën.
(financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangif-
te/aangifte)
• Neem contact op met de medewerkers van de FOD  
 Financiën op het nummer dat op uw aangifte  
   vermeld wordt.

Om in de huidige context van het coronavirus uw veiligheid 
te garanderen, zijn de kantoren van de FOD Financiën mo-
menteel gesloten. De klassieke invuldagen kunnen net als 
vorig jaar helaas niet doorgaan door coronamaatregelen.

Ontvang uw documenten van de FOD  
Financiën digitaal via de eBox 
Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten 
van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en 
beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid. 

Activeer uw eBox op doemaardigitaal.be! U krijgt dan een 
melding zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Je fiscale attesten nu ook 
op Mijn Burgerprofiel
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Heel wat vrijwilligers uit de Rupelstreek, maar ook uit onze gemeente, hebben zich opgegeven om hun steen-
tje bij te dragen in het vaccinatiecentrum Rupelaar. Om deze grootste vaccinatiecampagne te doen slagen zijn 
dan ook veel krachten nodig. Niet alleen verpleegkundigen die de spuitjes kunnen zetten maar ook adminis-
tratieve krachten, stewards, telefonisten in het callcenter, parkeerstewards,… We spraken met dokter Dhanis 
en enkele vrijwilligers uit Hemiksem die zich belangeloos inzetten en hun drijfveer toelichten om deel uit te 

maken van het vaccinatiecentrum. Dat vinden we immers ook Helemaal Hemiksem. 

VACCINATIECENTRUM RUPELAAR

“We zijn ons vrijwilligers 
enorm dankbaar”
GÜNTHER D’HANIS is 35 jaar huis-
arts in Hemiksem en is als voorzitter 
van de Eerstelijnszone Rupelaar én 
medisch expert de eindverantwoor-
delijke in het vaccinatiecentrum 
Rupelaar. Verder coördineert hij 2 
artsen die erop toezien om dade-
lijk te kunnen ingrijpen wanneer 
iemand eventueel onwel zou wor-
den na de vaccinatie. Verder staat 
Dhanis ook in contact met de ver-
schillende overheden om telkens 
nieuwe richtlijnen te laten toepassen. 

“We vinden het spijtig dat er in de 
media zoveel rumoer wordt gemaakt 
over de verschillende vaccins. Dat 
brengt mee dat mensen soms vra-
gen om hun vaccin te veranderen. 
Het vaccin wordt aangeduid door de 
overheid en dat kunnen we niet ver-
anderen, tenzij om medische redenen. 
We willen in de eerste plaats natuur-
lijk dat vaccinatie veilig is maar het 
is ook een medicijn en 100% garantie 
bestaat niet. De bijwerkingen zijn er 
maar in verhouding tot de mensen 
die al gevaccineerd zijn, zijn het echt 
heel zeldzame gevallen. En als je gaat 
vergelijken met complicaties  van an-
dere medicijnen is dit echt ‘peanuts’. 
Alleen wordt daar in de media weinig 
over gecommuniceerd.”

Antivaxers
“Wij begrijpen dat er mensen zijn die 
zich niet willen laten vaccineren. De 
redenen zijn eerder emotioneel want 
op rationele en wetenschappelijke 
gronden hebben ze geen enkel mo-
tief. Het wordt voor een stuk ook uit-
gelokt door de snelheid waarop we 
goed  kunnen vaccineren. We hopen 

natuurlijk dat het er niet teveel zijn 
want anders is deze campagne verlo-
ren.” 

“Wij begrijpen dat er men-
sen zijn die zich niet willen 
laten vaccineren. De rede-
nen zijn eerder emotioneel 

want op rationele en weten-
schappelijke gronden heb-
ben ze geen enkel motief.

“De sfeer in het centrum is bijzonder 
goed. Er zijn hier heel veel gemoti-
veerde vrijwilligers die een positieve 
sfeer brengen en daar zijn we hen 
bijzonder dankbaar voor. Dat zijn ook 
de ambassadeurs van ons vaccinatie-
centrum. We zetten heel hard in op de 
vlotheid in het centrum. De wachttij-
den zijn minimaal en de lange rijen in 
het begin waren de kinderziektes die 
er nu wel uit zijn. In het centrum heb-
ben we zo’n 9 verschillende taken en 
per taak hebben we een ploeg vrijwil-
ligers. Die worden dan opgeroepen 
naar gelang we gaan vaccineren.” 

“We kunnen tegen de zomer iedereen 
een eerste prik geven aan het tempo 
zoals we nu werken. De vaccins wor-
den nu ook aan hoog tempo toege-
kend aan de centra en tegen een tem-
po van 5000 per week zal het zeker 
moeten lukken tegen de zomer. 

Heel wat mensen laten zich vac-
cineren voor de vaccinpas zodat 
ze op reis kunnen gaan. De men-
sen die nog niet aan de beurt zijn 
geweest moeten zich geen zorgen 
maken. De huidige regeling blijft 

bestaan tot iedereen de kans heeft 
gekregen om gevaccineerd te zijn. 
Dus zolang er nog bevolkingsgroepen 
zijn die niet konden passeren, blijft de 
huidige regeling bestaan. Mensen die 
nadien niet gevaccineerd zijn, terwijl 
ze de kans wél kregen, zullen wel een 
probleem hebben bij controles in het 
buitenland.”

“We weten nog niet wat het effect is 
van besmettelijkheid op een gevac-
cineerde populatie. Handgels, mond-
maskers en afstand houden zullen 
toch nog een tijd deel uitmaken in 
ons leven. Maar ziekenhuizen gaan 
dan eindelijk ook leegstromen en 
dat is ook erg belangrijk.  We moeten 
er ook rekening mee houden dat we 
waarschijnlijk ieder jaar opnieuw ge-
vaccineerd moeten worden met een 
aangepast vaccin. 

Na deze grootse vaccinatiecampagne 
zal ik terug mijn normaal werk gaan 
doen en zullen we met de eerstelijns-
zone een deel opgeschorte projecten 
terug opnemen. En als de hele pan-
demie achter ons ligt verwacht ik na-
tuurlijk dat grote feest dat de burge-
meester beloofd heeft.”, besluit dokter 
D’hanis lachend.

EEN VACCINATIECENTRUM WERKT 
NIET ZONDER VRIJWILLIGERS
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“Dit geeft me energie”
JAMINA ELHADDOUCHI werkte ja-
renlang als vrijwillig verpleegkun-
dige in Afrika met de organisatie  
Artsen Zonder Vakantie.

“Toen vorig jaar Covid uitbrak la-
gen mijn tickets al klaar om met 
Mercy Ships mee te varen (een or-
ganisatie dat met ziekenhuisschepen 
rondvaart naar de armste gebieden en 
gratis medische hulp aanbiedt, nvdr.). 

Helaas kon ik niet meer vertrekken 
maar als ik in het buitenland niet 
kon helpen, doe ik het hier. Ik heb 
niet getwijfeld om me hier nuttig 
te maken als verpleegkundige. Nog 
voor de vaccinaties startten had 
ik me al  kandidaat gesteld in het 
UZA en daar gedurende 4 maan-
den al mijn weekends gewerkt 
op de Covid-afdeling. Net toen ik 
dacht ermee te stoppen omdat het 
beter ging  kwam er een nieuwe  
golf aan maar ik had me toen ook al 
kandidaat gesteld voor het vaccina-
tiecentrum Rupelaar. 

“Ik vind net dat je je moet 
vaccineren en onze samen-
leving als een team zien. 
We zijn in oorlog en we 

willen vrede. Als je  
totale vrede wil, dan moe-

ten we er samen voor gaan.”

Jamina werkt als coördinator/hoofd-
verpleegkundige in een psychiatri-

sche instelling en is ondertussen dus 
ook al gevaccineerd. “Er zijn mensen 
die er tegen zijn maar ik vind net dat 
je je moet vaccineren en onze sa-
menleving als een team zien. We zijn 
in oorlog en we willen vrede. Als je 
totale vrede wil, dan moeten we er 
samen voor gaan.”

Ondertussen zag  Jamina als vacci-
nator al heel wat mensen passeren. 

“De mensen die hier komen zijn al-
tijd heel blij, beleefd en dankbaar dat 
we dit doen. Ook de vlotheid in het 
centrum lokt heel wat positieve re-
acties uit. De oudere bevolking die ik 
vaccineerde zijn opgelucht. Hopelijk 
denken onze jongeren ook zo.”, zegt 
Jamina. “Ik heb de skills én het diplo-
ma…  dus waarom zou ik dat niet op-
timaal inzetten? Zolang ik de energie 
heb ga ik door en wil ik mijn steentje 
bijdragen want dat is wat we willen: 
allemaal uit deze put geraken!”

En wat ga je doen als alles achter de 
rug is? “Dan neem ik echt een time-
out en ga ik met mijn man een weekje 
écht op rustvakantie”, besluit Jamina.

“Ik engageer me graag voor 
een positief doel”
SOFIE DIERCKX uit Hemiksem 
werkt als apotheker in Boom en 
schreef zich in als vrijwilliger.

Ik had vrije tijd over en ik vind het 
een goede zaak om aan deze cam-
pagne mee te werken. Het is een 
uitdaging en ik engageer me graag 
voor een positief doel. 

Ik vind het belangrijk dat deze camp-
gane een succes wordt zodat we naar 
groepsimmuniteit kunnen gaan en 
ons normaal leven terug kunnen op-
nemen.” 

“In de apotheek zijn we verantwoor-
delijk om de vaccins kwaliteitsvol 
voor te bereiden. Vanaf het moment 
dat ze toekomen wordt de tempera-
tuur gecontroleerd en testen we de 
kwaliteit. Daarnaast zijn we ook ver-
antwoordelijk voor het optrekken van 
de spuiten zodat er nergens lucht-
belletjes ontstaan en iedereen een  
gezonde prik krijgt. 

Ik vind het belangrijk dat 
deze campgane een succes 

wordt zodat we naar groeps- 
immuniteit kunnen gaan 

en ons normaal leven terug 
kunnen opnemen.” 

Verder zorgen we er ook voor dat 
er noodmedicatie voorzien is in het  
geval dat een bezoeker die dringend-
nodig zou hebben.” 

“Vandaag werk ik van 7u tot 20uur 
deze avond, dat is vrij lang. Normaal 
doen we hier shiften van 6 uur maar 
vandaag doe ik een dubbele. Het 
is superleuk om te komen helpen. 
Stress is er soms wel bij want de 
vaccins moeten kwalitatief in hoog 
tempo worden klaargemaakt. 

Positief aan deze job is dat ik als 
apotheker heel wat van mijn vaste 

klanten zie passeren en dat geeft ook 
een extra boost.” , vertelt Sofie.

Als alles achter de rug is kijkt Sofie uit 
naar  een barbcue’tje voor de vrien-
dinnen of gaat ze het vliegtuig nemen 
naar Spanje. Ook een restaurantbe-
zoek staat al op haar bucketlist .

“Toch nog heel belangrijk: kom alle-
maal naar hier! We maken het hier 
gezellig en de prik doet écht geen 
pijn”, besluit de apotheker.

Wil je meer weten over de 
vaccinatiecampagne in de 
Rupelstreek?

www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
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Tijdens deze stiltewandeling, begeleid door Natuurpunt, 
laten we ouders en (kleine) kinderen op een speelse 
manier stilstaan bij de stilte en geluiden van de natuur. 
Zo krijg je de tijd om dit stukje natuur op een andere 
manier te ervaren.

De vertrekplaats is aan de Broeklei nr. 1 
(Woonzorgcentrum Maria Boodschap).

Buggy’s kunnen eventueel, maar laat je best thuis, zeker 
bij regenachtige dagen vooraf of op de dag zelf.

Vertrekpunt: Natuurgebied Niels Broek, Broeklei 1, Niel
€ 4 / € 2 (-12 j)
Op voorhand inschrijven is verplicht.

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

STILTEWANDELING IN HET 
NIELS BROEK (4+)
zondag 9 mei om 9uur en 10uur

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

Gelieve een mondmasker mee te brengen naar de  
activiteiten. 

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

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele 
maatregelen i.v.m. het coronavirus. Bij verplaatsingen of 
annuleringen van activiteiten proberen ze steeds om je zo 
snel mogelijk op de hoogte te brengen.

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

‘Stilte zaaien in De Plukboerderij’ is een, op 
mindfulness gebaseerde, workshop.

Stilte is kostbaar. Maar hoe komen we tot stilte? 
Alex Jacques, mindfulness-begeleider, nodigt je 
uit om op een ervaringsgerichte manier te on-
derzoeken hoe je stilte kan cultiveren. Na deze 
buitensessie kan je de stilte laten doorwerken in 
de mooie omgeving van de Plukboerderij. Kleed 
je met voldoende lagen en neem een eigen de-
kentje mee. We voorzien stoelen om comfortabel 
te kunnen zitten.

De Plukboerderij, 
Steenwinkelstraat 499, Schelle
€ 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle & Niel)
Op voorhand inschrijven is verplicht.

STILTE ZAAIEN IN DE 
PLUKBOERDERIJ 
zaterdag 8 mei om 7.30 uur en 9 uur

De bib nodigt kinderen uit voor een voorleesuurtje. De voorlezers nemen de jongste lezertjes (3 tot 7 jaar) mee 
in de spannende wereld van het prentenboek. 

Daarna wordt een half uurtje geknutseld.

Int. bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
gratis
Op voorhand inschrijven is verplicht.

Opgelet: kinderen –12 jaar mogen voorlopig maar 1 groepsactiviteit kiezen.

VERHALENPARADE RUPELBIB Voorleesuurtje
woensdag 12 en 26 mei van 15 tot 16 uur
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Leden van onze bib kunnen nog altijd de gratis on-
line cursussen volgen. Surf daarvoor naar ivebica.
bibliotheek.be en zoek onder de tab “Digibib” naar 
“Online leren”. Daar vind je hoe je kan inloggen.

Er zijn drie vormen van cursussen: webinars (voor-
drachten), e-learnings (geschreven lessen) en essen-
tials (heel korte intro’s). 

Zo kan je een initiatie Spaans volgen, blind leren ty-
pen, yoga uitproberen of de basis van Android leren 
om met je smartphone of tablet te werken.   

Deze zomer organiseren we de tweede editie van 
‘Rupelse kunst aan het raam’.

Tijdens dit kunstproject willen we zo veel mogelijk 
kunstbeoefenaars uit Hemiksem, Schelle en Niel 
ertoe aanzetten om hun werk aan het eigen raam 
tentoon te stellen. 

We trachten om zo veel mogelijk kunstvormen aan 
bod te laten komen. Van schilderkunst, fotografie, te-
keningen en beeldhouwwerk tot een prachtig gedicht 
of kantwerk.

Ben jij een beroepsmatig kunstenaar of ben je ge-
passioneerd bezig met kunst als hobby? Woon je in 
Hemiksem, Schelle of Niel en heb je zin om deel te 
nemen aan de tweede editie van ‘Rupelse kunst aan 
het raam’?

Laat het ons dan nu al weten via 
cultuur@ivebica.be en wij bezorgen jou al de 
nodige info.

LEREN MET DE BIB 

RUPELSE KUNST AAN HET 
RAAM - Tweede editie

MAESTROCONCERTEN 4.3
Livestreams

Tijdens deze gratis livestream-concerten kan je ge-
nieten van de laatstejaarsstudenten die na 10 jaar 
afstuderen aan de academie. Zo kan je van thuis uit 
enkele fijne muzikale avonden beleven.

Alle info kan je terugvinden op www.academiehsn.be.

17, 18, 19, 20 & 21 mei om 19 uur
22 mei om 16.30 uur en 19 uur
               

De vrijwilligers van CoderDojo blijven ook in tijden 
van corona actief om jongeren van 7 tot 18 jaar de 
beginselen van het programmeren bij te brengen en 
hen websites, apps en games te leren maken. An-
ders dan gewoonlijk worden de workshops nu al-
leen online georganiseerd. 

Voorkennis is geen vereiste. Je hebt wel een pc en 
een internetverbinding nodig. Jongeren onder de 12 
jaar worden best bijgestaan door een ouder.

De workshop gaat enkel online door en is gratis.
Info op ivebica.bibliotheek.be onder ‘Digibib’
Op voorhand inschrijven via 
hemiksem.coderdojobelgium.be/ is verplicht.

Een organisatie van IVEBICA i.s.m. CoderDojo 
Hemiksem.

LEREN PROGRAMMEREN 
VOOR JONGEREN - CoderDojo
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INSCHRIJVINGEN 
VAKANTIEKRIEBELS
VAN START

     Het belooft een spetterende zomer te worden  
   vol speel- en sportplezier. De Kleuterkrie-
bels, Speelkriebels en Beweegkriebels hebben weer een su-
pertof programma in elkaar gepuzzeld voor de zomervakantie. 
Markeer dinsdag 27 april in je agenda want vanaf 9 uur gaan 
de inschrijvingen voor de zomeractiviteiten van start.

De Vakantiekriebels worden onderverdeeld in drie categorieën:
• KLEUTERKRIEBELS: opvang van kinderen tussen 
   2,5 jaar en 6 jaar (kleuters)
• SPEELKRIEBELS: opvang van kinderen tussen 7 jaar 
   (eerste leerjaar gepasseerd) en 12 jaar 
• BEWEEGKRIEBELS: sportkampen

De Kleuterkriebels en de Speelkriebels:
Er worden elke dag activiteiten aangeboden van 9u tot 12u en 
van 13u tot 16u. Er kan dagelijks ingeschreven worden voor een 
hele of voor een halve dag van donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 
24 augustus. 

De betaling gebeurt achteraf via factuur. De prijs voor een halve 
dag bedraagt € 7,30 en voor een hele dag € 11, dit ongeacht de 
geplande activiteit of de leeftijd van het kind)

Beweegkriebels:
Tijdens de zomervakantie bieden we drie sportkampen aan:

• Kleuter zwem- en omnisportkamp van 5 t.e.m. 9 juli.
• Racketkamp van 2 t.e.m. 6 augustus
• Sportclubweek van 23 t.e.m. 27 augustus

Het boekje met het programma en inschrijvingsformulier werd 
via de scholen verspreid en kan je ook  raadplegen via de web-
site. De inschrijvingen zullen opnieuw gebeuren via het online 
inschrijvingsprogramma I-school. Om je kind online te kunnen 
inschrijven moet je als ouder eerst een account aanmaken. We 
raden je aan dit reeds op voorhand te doen zodat je op 27 april 
vlot kan starten met de effectieve inschrijving. Mensen die reeds 
een account hebben, hoeven dit uiteraard niet opnieuw te doen. 

www.hemiksem.be/vrije-tijd

BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
 
Strip volwassenen: SNUFFEL 
Olivier Peru (scenarist), 
Giovanni Lorusso (illustrator) 

Nadat zijn familie werd uitgemoord, 
had de kleine Snuffel een goblin zon-
der geschiedenis moeten worden. 
Maar dan vangt de zoon van een heer 
hem op. De jongen wil Snuffel africh-
ten als jachthond. Groeit de goblin 
uit tot een trouwe gezel of tot de 
gemeenste hond van Nodrėnn?

MIN IN ZEE
Annelies Nys (auteur), Frieda Van Rae-
vels (illustrator)  

Vanaf 6-8 jaar: Eerste leesboekjes
Science-fiction op AVI-start niveau! 
In de reeks: Astrokidz   

DE ERFENIS - Hawthorne 1.
Jennifer Lynn Barnes (auteur)

Vanaf 15 jaar – detective 
De toekomst van Avery ziet er niet 
rooskleurig uit. Zij en haar halfzus 
kunnen met moeite de eindjes aan 
elkaar knopen. Totdat Avery hoort dat 
ze miljarden heeft geërfd van iemand 
die ze nog nooit ontmoet heeft... en 
niemand weet waarom. 

Strip Jeugd: EEN APPELTJE VOOR DE DORST
Kim Duchateau (scenarist), Charel Cambré 
(illustrator), Willy Vandersteen (naar het werk van)                                                               

Toen Suske en Wiske klein waren, 
haalden ze veel kattenkwaad uit. Tan-
te Sidonia werd er soms wanhopig 
van. Gelukkig is ze zelf ook goed in 
grapjes maken. Ballonstrip met op 
elke pagina een ander verhaaltje. 
Vanaf ca. 7 jaar.

DVD: THE RACER
Kieron J. Walsh  (regisseur),  Matteo Simoni  (ac-
teur), Louis Talpe (acteur)

Zomer 1998. De Belgische renner Dom 
Chabol is achteraan in de dertig en is 
al twintig jaar een van de beste on-
dersteunende wielrenners van de Tour. 
Maar Dom koestert in het geheim de 
wens om eens de gele trui te dragen, 
slechts één keer voordat zijn carrière 
voorbij is.

Tennisterreinen gratis open in 2021
Sinds april is het terug mogelijk om te tennissen op de ge-
meentelijke terreinen aan de Nieuwe Dreef mits inachtna-
me van geldende maatregelen.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden en om iedereen 
de kans te geven om te sporten zal er ook dit seizoen geen 
bijdrage gevraagd worden. De tennisterreinen zullen dage-
lijks vrij te betreden zijn van 9 tot 21 uur. Reservaties zijn 
echter niet mogelijk. De kleedkamers, douches en toiletten 
zijn niet toegankelijk.

elodie@hemiksem.be
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NOODOPVANG TIJDENS DERDE CORONAGOLF
Een week voor de paasvakantie moesten scholen hun 
deur sluiten door de plotse verhoging van het aantal 
coronabesmettingen in ons land. Het team van de 
buitenschoolse kinderopvang kon in sneltempo alles 
klaarmaken  voor “noodopvang”. Dat was geen evi-
dentie maar dit is met glans gelukt. Door het mooie 
weer en de extra inspanningen van de begeleiders en 
extra krachten hebben de kinderen optimaal  kunnen 
genieten. 

WERKEN BINNENKOER ABDIJ GESTART
In april startte onze eigen dienst wegenbouw met de 
werken aan de binnenplaats van de abdij. De oude 
vloer van de binnenkoer wordt er helemaal uitge-
haald om daarna opnieuw waterpas aangelegd te 
worden. Na deze grondige werken zal het in de toe-
komst mogelijk worden om de binnenkoer af te hu-
ren en kunnen er ook huwelijken voltrokken worden 
in open lucht op een mooie en originele locatie. 

ZAPPOSKAMPEN TIJDENS PAASVAKANTIE
Door de verstrengde maatregelen vlak voor de paas-
vakantie konden helaas niet alle geplande Zappos-
kampen doorgaan. Het kleutertennis, omnisportkamp 
én het musicalkamp konden gelukkig wel doorgaan. 
De kleuters gaven het beste van zichzelf op de recent 
heropende tennisvelden en leerden er de eerste tips 
en tricks van deze racketsport. In Depot Deluxe klon-
ken dan weer luide zangstemmen, werd er de benen 
vanonder het lijf gedanst en acteerden de kinderen 
de sterren van de hemel. Voor even hadden we echte 
Broadway-sterren in onze gemeente.  

TERUGBLIK 
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KONDIG JE EVENEMENTEN GRATIS AAN 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 infor-
matie in ons bezit te zijn op de 1ste 
dag vóór de volgende maand, dus 
ten laatste op 1 juni  voor verschij-
ning in juli/augustus 2021. 

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

We weten dat er momenteel  geen evenementen kunnen plaatsvinden door de huidige maatregelen. Misschien 
organiseert je vereniging wel een online-evenement? Ook dit nemen we graag mee in een volgende uitgave.

Activiteiten Viva ssv 
verplaatst naar 
september

SPANNENDE SPEURTOCHTEN 
IN HEMIKSEM

Corona- en vaccinatie-informatie voor anderstaligen via app 
Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceerde in maart de mobiele app “Crisis Infor-
mation Translated” (CIT). Hiermee bieden ze anderstaligen actuele en correcte informatie 
over vaccinatie en de huidige coronamaatregelen. Er is via de app informatie in 18 talen ter 
beschikking zoals onder andere Arabisch, Bosnisch-Servisch-Kroatisch, Bulgaars, Chinees, 
Pools, Hebreeuws, Russisch,… . Daarnaast krijgen gebruikers info over Nederlands leren. De 
app is gratis beschikbaar via de App Store en Google Play. 

Welke informatie vind je in de app?
De app bevat een verzameling van de actuele coronamaatregelen die van toepas-
sing zijn in België. Ze zijn opgesteld door het federaal crisiscentrum. Daarnaast vind 
je actuele informatie over de vaccinatiestrategie van het agentschap Zorg en Ge-
zondheid. Het gaat onder meer om de Vlaamse oproepingsbrieven, het traject in 
het vaccinatiecentrum en de medische vragenlijst die je daar moet beantwoorden. 

De info is van algemene aard en is dus niet aangepast aan persoonlijke of spe-
cifieke of medische omstandigheden. De app heeft niet als doel om juridisch, 
medisch of andersoortig professioneel advies te verlenen.

Ken je een inwoner, een buurman, 
een collega of een kennis die onze 
taal nog niet goed machtig is, dan 
kan je hem/haar alvast wijzen op 
deze handige app. 

Inwoner Dirk Branders kon zich de laatste maanden helemaal uitleven in 
het creëren van spannende speurtochten die je coronaproof kan laten ver-
lopen met je bubbel. Zo maakte hij al enkele korte tochten die je toch wel 
enkele uren plezier kunnen bezorgen. 

De spannende wandelingen starten op verschillende plaatsen zoals Gemeen-
teplaats, Sint-Bernardusabdij of zelfs aan de overkant van de Schelde. Voor  
fietsliefhebbers zijn er ook enkele speurtochten op de website geplaatst. Je kan 
de speurtochten gratis downloaden en ook de oplossingen zijn online te vinden.

Neem een kijkje op www.db-speurtocht.jouwweb.be

Vrouwenvereniging Viva ssv had op 3 
mei een koffiefeest voorzien en een 
Lady’s night op 28 Mei. 

Deze festiviteiten kunnen door corona-
maatregelen niet doorgaan en zullen 
worden uitgesteld naar in september.  
Verdere info zal verschijnen  in Hallo 
Hemiksem van september 2021. 

Voor inlichtingen via Denise Van 
Eetveldt  op 0496 77 90 86
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AFVALOPHALING 
MEI

Restafval en GFT 
maandag 3 mei
maandag 10 mei
maandag 17 mei
woensdag 26 mei
maandag 31 mei

PMD
maandag 3 mei
maandag 17 mei
maandag 31 mei

Papier & karton
vrijdag 28 mei

Textiel
Woensdag 5 mei

KGA
Vrijdag 7 mei  van 12u. tot 15.30u. 

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

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

Grofvuil op afroep
vrijdag 28 mei

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

Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op 
de milieudienst van de gemeente op het nummer 

03 288 26 63 of via het e-mailadres sven@hemiksem.be.

In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen 
met Bancontact.

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

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

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

Wat kan je doen voor 
(of tegen) de kauw?
De kauw is een luidruchtige, gedrongen zwarte 
vogel met een grijs achterhoofd. Hij is vooral be-
kend doordat hij in schouwen en op kerkzolders 
broedt.

Kauwen maken vaak nesten in een schoorsteen. 
Het zijn fanatieke nestbouwers: op enkele dagen 
tijd laden ze een voor hen te groot of te diep 
bevonden ruimte vol met stevige takken. Zo’n 
nest kan gigantische proporties aannemen, af-
hankelijk van de breedte van de schouw en de 
diepte waarop het hoogste steunpunt voor het 
nest zich bevindt. Bij de eerste kou in het najaar, 
wanneer de haard wordt aangemaakt, kunnen de 
sterk verdroogde takken in de schouw vuur vat-
ten, met een schouwbrand tot gevolg. Het nest 
kan ook een goede ventilatie verhinderen, wat 
kan leiden tot een CO-vergiftiging.

Om te verhinderen dat kauwen in schouwen van 
woningen broeden, worden de rookgaten best 
buiten de broedperiode afgesloten met gaas-
draad of met een metalen rooster (inox) met ma-
zen van maximum 3 cm doormeter. Gaasdraad is 
echter geen oplossing op lange termijn: kauwen 
zijn erg inventief en kunnen de draad met hun 
sterke snavel loswrikken. Als kauwen toch de 
kans hebben gekregen een schouwnest te ma-
ken, wacht je best tot het einde van het broed-
seizoen (september - oktober) om het nestmate-
riaal te verwijderen. Dit werk laat je best over 
aan een professionele schoorsteenveger. Die kan 
dan meteen de schouw reinigen en onmiddellijk 
na de werken een rooster plaatsen.

Het lijkt niet uitgesloten dat verzekeringsmaat-
schappijen in de toekomst (in de brandpolis) een 
clausule zullen laten opnemen dat er verplicht 
een rooster op de schouw moet liggen tegen 
broedende vogels.

Bron: Natuurpunt
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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.

Ingang Kasteel van Hemiksem

Verzameling WDB

Wanneer kunnen 
we plonsen?
Maar liefst 463 verschillende namen voor het 
nieuwe intergemeentelijke zwembad werden in-
gediend door inwoners van de gemeenten die mee 
participeren in het zwembad, namelijk Aartselaar, 
Hemiksem en Niel. Uit al deze inzendingen gaan 
we binnenkort een naam selecteren. De winnaar 
van die naam zal tegelijk een gratis jaarabonne-
ment ontvangen. Maar we houden je nog even in 
spanning.

Ondertussen vordert de bouw van het zwembad 
snel maar door de maatregelen van het afge-
lopen jaar is er wat vertraging opgelopen. De 
intentie om het zwembad te laten opengaan in 
september kan dus helaas niet gehaald worden. 

Het huidige gemeentelijk zwembad in He-
miksem zal in september definitief de deuren 
sluiten. Onze schoolzwemmers kunnen vanaf 
september terecht in het huidig zwembad van 
Aartselaar. Die beslissing is genomen omdat 
het zwembad nu echt helemaal ‘op’ is. De kos-
ten om het zwembad nog verder open te hou-
den zouden te hoog oplopen en onverantwoord 
zijn. Tijdens de zomermaanden zal het huidi-
ge bad klaargemaakt worden voor de verkoop 
van het gebouw. Ondertussen hebben er zich 
al verschillende kandidaten gemeld die er een 
concrete invulling zien van een indoor/outdoor 
speelterrein of padelvelden. 

Binnenkort blikken we in Hallo Hemiksem 
nog eens terug op de geschiedenis van het  
gemeentelijk zwembad in Hemiksem. Via het 
Youtube-kanaal van gemeente Hemiksem kan je  
regelmatig nieuwe updates vinden over de 
bouw van het nieuwe zwembad.


