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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
info@ocmwhemiksem.be 

Openingsuren: 
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:  13.30 u. - 17.30 u.
woensdag: 13.30 u. - 17.30 u.
donderdag: 13.30 u. - 17.30 u.
vrijdag:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 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 

“Tijd doorbrengen met je 
grootouders. Ze weer  
knuffelen… Dat is wel  
een héél goede reden om  
vol te houden! “
#11miljoenredenen
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BESTE INWONER,
Door de warme zomerdagen is de natuur wat vroeger gestart 
met de herfst. Een mooi seizoen met warme herfstkleuren, 
lange gezellige wandelingen en ook genieten van de laatste 
zonnestralen. Helaas zijn de aankomende koude maanden 
niet voor iedereen een zegen. Er leven nog heel wat mensen 
in armoede, ook al zie je het niet. Soms  wordt  armoede  van  
generatie  op  generatie  doorgegeven maar heel wat families 
komen ook onverwacht in armoede terecht door verlies van 
werk of een andere financiële tegenvaller. In Hemiksem heb-
ben we enkele organisaties die dankzij de inzet van vrijwilli-
gers zorgen voor de inwoners die het wat moeilijker hebben. 

Iedereen wil zich goed en veilig voelen. We zullen de komen-
de maanden nog heel voorzichtig moeten omspringen met 
onze sociale contacten om een heropflakkering van Covid-19 
tegen te gaan. We zijn hier de voorbije maanden vaak aan  
herinnerd maar ondanks de vele waarschuwingen blijft het 
virus nog actief onder ons. We zullen jullie de komende tijd 
nog vaak informeren over de evolutie van deze pandemie. 

Wil je bij rampen zoals hevige brand, overstroming of een 
chemische ramp snel op de hoogte gebracht worden? In-
dien je het nog niet deed kan je je nog altijd inschrijven op  
BE-alert. Op pagina 5 vind je de nodige informatie om je in 
te schrijven. Op donderdag 1 oktober testen we het systeem.

Uiteraard hopen we om dit systeem nooit te moeten gebruiken. 
Maar we zijn klaar en voorbereid in geval van noodsituaties. 

Tijdens de gemeenteraad van 15 september werden de plan-
nen doorgenomen voor de bouw van een nieuw schoolge-
bouw voor onze gemeentelijke basisschool Klaverbos. In  
Hallo Hemiksem van november komen we hier graag uitge-
breid op terug.

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:  Marlon Foubert  
locatie:  Depot Deluxe

Rechtzetting Hallo Hemiksem september
In het artikel over het nieuwe huiskamerrestaurant plaatsten 
we de naam foutief. De juiste benaming is ‘Cochon&carot’. Je 
kan bij hen terecht in de Lindelei 198. Reserveren kan je via 
0495 20 03 17 en via hun website www.cochonencarot.com
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Communicatie staat niet stil. Dat hebben we de af-
gelopen maanden wel duidelijk gemerkt. De nood 
naar een goede en juiste communicatie is alleen 
maar sterker geworden. 

Met een maandelijkse uitgave van Hallo Hemik-
sem sinds vorige maand streven we er al naar om 
gemeentelijke informatie nog sneller bij jou in de 
bus te krijgen. Onze digitale communicatie in de 
vorm van websites, facebook, instagram, app, wordt 
nu nog uitgebreid met een eigen videokanaal. Op 
dit kanaal zal u korte video’s kunnen bekijken over 

Marktactie in onze 
gemeente loopt tot 
eind december
Op 16 september startte op onze 
wekelijkse openbare markt een  
actie die nog loopt tot het  
einde van het jaar.  Zo krijgt iedere  
bezoeker bij aankomst op de markt 
een herbruikbare shoppingtas en 
een spaarkaart.  

Wie met deze tas komt winkelen 
krijgt bij elk kraam een sticker voor 
de spaarkaart. Eens deze kaart vol 
is kan je deze achterlaten bij één 
van de kramen.

Om de 14 dagen wordt er uit de 
volle spaarkaarten een winnaar  
geloot. Deze winnaar krijgt een 
lege caddy waarmee hij, vergezeld 
van een marktkramer, bij ieder 
kraam een cadeau in ontvangst 
mag nemen. 

KOOP LOKAAL IN HEMIKSEM!

PRIKBORD

Onderhoudswerken op A12 tussen 
Aartselaar en Willebroek

Hemiksem en over wat er zoal in onze gemeente leeft. 
Tips, suggesties en ideetjes om Hemiksem in de kijker te 
zetten zijn steeds welkom via informatie@hemiksem.be

Je kan onze video’s bekijken via www.youtube.com en je 
tikt dan in het zoekveld ‘Gemeente Hemiksem’.  Je kan je 
ook abonneren op ons kanaal.

Hemiksem heeft eigen Youtube-kanaal

Het Agentschap Wegen en Ver-
keer (AWV) plant dit najaar onder-
houdswerken op de A12 tussen 
Willebroek en Aartselaar. In totaal 
vernieuwt AWV op acht belangrijke 
knooppunten en invalswegen de 
wegverharding. Om ervoor te zor-
gen dat de hinder op en rond de 
A12 beperkt blijft, vinden de wer-
ken voornamelijk ’s nachts en in het 
weekend plaats.

De werken starten in Puurs (kruis-
punt Veurtstraat/Breendonksesteen- 
weg) en schuiven verder via de 
op- en afrittencomplexen in Wille-
broek, over de spoorwegbrug tot in 
Aartselaar. Daar wordt het wegdek 
ter hoogte van 4 kruispunten aan-
gepakt. De A12 richting Antwerpen 
ter hoogte van kruispunt Kontich-
sesteenweg en het wegdek van de 
N177 richting Brussel ter hoogte 
van de kruispunten Cleydaellaan, 
Helststraat, Vluchtenburgstraat en 
Bist.

Minder-hinderprincipes om 
hinder te beperken
Om de impact van de werken zoveel 
mogelijk te beperken zijn een aan-

tal  minder-hinderprincipes vastge-
legd. In bijna alle zones vinden de 
onderhoudswerken ’s nachts plaats 
(20.00u – 6.00u) of in het week- 
end. Enkel ter hoogte van op- en 
afrittencomplex 7 Breendonk/ 
Willebroek-Centrum zal ook op 
werkdagen gewerkt worden (gedu-
rende vijf dagen).

Er wordt gewerkt op de A12 afwis-
selend richting Antwerpen of rich-
ting Brussel, maar nooit in beide 
rijrichtingen op hetzelfde moment. 
Op die manier kan verkeer op de 
A12 altijd passeren, al zal dit soms 
wel over een beperkt aantal rijstro-
ken moeten.

De kruispunten en op- en afritten 
zullen in functie van de werken wel 
tijdelijk afgesloten zijn. 
Er wordt steeds een 
omleiding voor-
zien via de 
eerstvolgende 
op- of afrit.

WEGENWERKEN
HEMIKSEM

  Meer details over de exacte datums en omleidingen per fase 
     volgen later online. De meest actuele info is steeds beschikbaar op  
       www.wegenenverkeer.be/onderhoudswerkenA12. 
Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een  
digitale nieuwsbrief over de werken.
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 Weekend van de Klant op 3 en 4 oktober

PRIKBORD

Sinds 2017 organiseren UNIZO, Comeos en 
UCM samen Weekend van de Klant, en 
brachten zo Dag van de Klant en Sun-
day Shopday samen tot een feestelijk 
shopweekend in heel België. Tijdens 
het Weekend verwennen tienduizen-
den winkeliers hun klanten met een 
cadeautje of leuke actie, zowel de 
(kleine) zelfstandigen als de (grote) 
ketens.

2020 is geen normaal jaar en zal het 
misschien ook niet meer worden. Moeten 
we in oktober nog steeds afstand bewa-
ren? Of mogen we al weer fun-shoppen?

Niemand die het op dit moment zeker weet.  
Weekend van de Klant zal er mogelijks dus 

ook een beetje anders uitzien. Weekend 
van de Klant 2020 legt meer dan ooit 
de nadruk op shoppen bij je favoriete, 
lokale winkels in je vertrouwde win-
kelstraat. 

Samen roepen we iedereen op 
om (terug) bij zijn/haar favoriete  

handelaar(s) te gaan shoppen en zo 
de Belgische economie, welvaart en 

werkgelegenheid te ondersteunen. Want 
ook dat is Helemaal Hemiksem!

Test BE-Alert op donderdag 
1 oktober 2020
Bij een noodsituatie willen we jou graag snel verwitti-
gen. Daarom beschikt onze gemeente over BE-Alert, een 
systeem dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie 
via sms, e-mail of telefoon. Op donderdag 1 oktober zul-
len we dit systeem testen. 

Nationale test 
Op 1 oktober houden verschillende gemeenten in Bel-
gië een BE-Alert test. Ook onze gemeente doet mee. 
Inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die 
dag via sms of telefoon een testbericht ontvangen. 
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de pro-
cedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze 
inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk 
is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. 
Deze test is tevens de ideale gelegenheid voor inwo-
ners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen op 
de website www.be-alert.be 

Wat is BE-Alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we jou 
kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-
Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar 
iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo 
kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aan-
bevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij 
een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, 
telefoon of e-mail. 

Registreer je 
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. 
Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je 
vandaag nog in en test mee op 1 oktober!

Hemiksem ondersteunt het initiatief van UNIZO, Comeos en UCM en roept iedereen in Hemiksem op om 
mee te doen aan Weekend van de Klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. 

Bestel je Hemiksem-
kalender 2021
Net als de vorige jaren kunnen onze inwoners een 
jaarkalender bestellen. Je kan op drie manieren 
de kalender bestellen. 

Je brengt bijgevoegd formulier volledig ingevuld 
binnen aan het onthaal tijdens de openingsuren 
van het Administratief Centrum. 

Je kan online bestellen via www.hemiksem.be/
nieuws waar je de link vindt naar het inline bestel-
formulier. 

Tot slot kan je ook telefonisch bestellen via het al-
gemeen nummer 03 288 26 20

Bestel je kalender vóór vrijdag 30 oktober en wij 
zorgen ervoor dat de kalender in de loop van  
december in je brievenbus terechtkomt.

Ja, ik wil graag de nieuwe kalender ontvangen!

Naam: .....................................................................

Adres: ......................................................................

(Bestellen kan nog tot vrijdag 30 oktober 2020)
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Iedereen verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de  
vrijwilligers van Welzijnsschakels. Welzijnsschakels zijn 188 welzijnsschakelgroepen met duizen-

den mensen die zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discrimina-
tie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt.

Eén van die Welzijnsschakels is ‘Tochtgenoten’ in Hemiksem. Zij werken nauw samen met het 
OCMW, de gemeente en de Noord-Zuidraad. 

Meerdere dagen per week zetten vrij-
willigers zich in voor mensen in nood 
uit de eigen gemeente. 

Het is een gezellige drukte van aan-
komende auto’s en vrijwilligers vullen 
ondertussen de voorraadkasten aan  in 
de voormalige pastorie in de Saunier-
lei. Ann Ryngaert neemt tussendoor 
de tijd om de werking van Tochtgeno-
ten uit te leggen. “Alles loopt nu een 
beetje anders dan normaal door de 
coronamaatregelen die we moeten 
hanteren. De auto’s die nu aankomen 
zijn allemaal vrijwilligers die voeding 
zijn gaan halen bij de diverse voed-
selbanken, supermarkten, winkels en 
particulieren in de streek. Van zodra 
zij hier terug aankomen wordt alles 
gesorteerd en later op de dag worden 
dan de voedingspakketten samenge-
steld”, vertelt Ann.

“ Mensen zijn 
bang om uit hun 
kot  te komen ter-
wijl ze nochtans 
hoge nood aan 

hulp nodig  
hebben. ”

“We zijn erkend door het Federaal 
Agentschap voor voedselveiligheid en 
de Belgische Voedselbanken, dus alle 
voeding die we binnenkrijgen is ge-
schikt voor consumptie. Vaak betreft 
het conserven die lang bewaren maar 
we krijgen ook wel vers voedsel zo-
als brood en zuivelproducten binnen. 

Hiervoor hebben we heel wat koelkas-
ten om die producten te bewaren.”

“We zijn geen wandelclub”
Er zijn nog heel wat Hemiksemna-
ren die niet weten wat Tochtgenoten 
juist doet. “Vaak denkt men dat wij 
een wandelclub zijn (lacht) maar we 
doen inderdaad veel meer dan alleen 
maar voedsel uitdelen aan de men-
sen die het nodig hebben. We werken 
heel nauw samen met het OCMW en 
voor de coronacrisis uitbrak kon men 
hier ook terecht voor een praatje of 
een wekelijks koffiekransje. Nu kun-
nen we dat voorlopig niet meer doen, 
helaas…”. 

“We merken nochtans dat de nood 
hoog is. Je zou denken dat er door 
de crisis meer armoede is ontstaan 

Vrijwilligers van Tochtgenoten 
helpen inwoners in nood

 17 oktober: Dag van de armoede
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en hier lange wachtrijen staan maar 
we zien de laatste maanden minder 
vraag  naar voedselpakketten. Men-
sen zijn bang om uit hun kot  te ko-
men terwijl ze nochtans hoge nood 
aan hulp nodig hebben. We krijgen 
dan ook vaak de vraag of alles wel 
veilig verloopt. Onze vrijwilligers 
dragen allemaal mondmaskers, ont-
smetten voldoende en richten de be-
deling zo in dat er een minimaal aan 
contact is.”

“We hebben naast de verdeling van 
voedingspakketten ook een grote 
voorraad aan tweedehandskleding 
maar die werking hebben we nu ook 
even moeten stopzetten. Kleding  
moet kunnen gepast worden in vei-
lige omstandigheden en we hebben 
momenteel nog niet de mogelijkheid 
om  het coronaproof te laten door-
gaan. De sortering doen we helemaal 
zelf uit schenkingen. Kleding die stuk 
is of vuil is komt uiteraard niet in 
aanmerking. 

“Iedereen kan  
zomaar van de 
ene dag in de 

armoede terecht-
komen.”

Armoede
“Er is heel veel armoede maar je ziet 
het niet altijd. Het zijn niet alleen 
mensen die vanuit een historische ar-
moede naar hier komen. Iedereen kan 
zomaar van de ene dag in de armoe-
de terechtkomen. Tweeverdieners 
met een hoge woonlening kunnen 
ook de pech krijgen om door bijvoor-
beeld een faillissement zonder werk 
te vallen.” 

Niet iedereen kan bij Tochtgenoten 
zomaar binnenvallen en een voedsel-
pakket vragen. “Mensen die naar hier 
komen zijn erkend door het OCMW en 
zijn dan ook door hen doorverwezen 
naar hier. Toch merken we wel dat de 
drempel nog te groot is voor mensen 
die het echt nodig hebben. We doen 
er alles aan om iedereen gelijk te be-
handelen en geen oordeel te vellen.”

Wat kan Hemiksem doen?
“We bestaan dankzij een 25-tal vrij-
willigers die zich op alle gebieden 
inzetten. Toch is hulp altijd welkom, 
maar we vragen wel vooraf om even 
contact met ons op te nemen voor 
schenkingen. We hebben ook niet de 
nodige stockageruimte om alles te 
kunnen aannemen.  Inwoners kunnen 
altijd helpen met het doneren van 
voeding, liefst met een langere be-
waartermijn. Maar ook bij activiteiten 
zijn helpende handen welkom. We 
organiseren ook tal van activiteiten 
en hebben jaarlijks een familiefeest.  
Helaas kon dat niet doorgaan door de 
gekende reden, maar we hopen vol-
gend jaar terug iets te kunnen orga-
niseren waar iedereen welkom is in 
veilige omstandigheden.”

Tochtgenoten kan je het hele 
jaar door steunen door voed-
selpakketten te schenken of 
door het storten van een finan-
ciële bijdrage op het nummer  
BE34 9731 3051 9190 met ver-
melding “Steun Tochtgenoten”. 

CONTACTGEGEVENS: 
Welzijnsschakel Tochtgenoten
Saunierlei 54
T 0456 24 26 41
tochtgenoten@hemiksem.be
www.facebook.com/tochtgenoten
www.welzijnsschakels.be
Openingsuren:
maandag 14-16u.
donderdag 18-20u.
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17 oktober: 
Dag van de armoede

De Noord-Zuidraad is een adviesraad in Hemiksem 
en ondersteunt mee initiatieven om armoede ook 

uit Hemiksem weg te nemen. Heel wat organisa-
ties binnen onze gemeente zijn bezig met armoe-

debestrijding, zoals Tochtgenoten (zie reportage op 
p. 6 en 7) en het Buurthuis.

Wie Helemaal Hemiksem is kan een steentje bijdragen 
om ook binnen onze gemeente armoede en uitsluiting 
te reduceren. De Noord-Zuidraad organiseert hiervoor 
een grote inzamelactie van niet-bederfbaar voedsel 
(conservenblikken, spaghetti, bloem, koffie,…) en/of 
verzorgingsproducten (shampoo, tandpasta, maand-
verband, toiletpapier, luiers,…).

In alle scholen van Hemiksem worden deze produc-
ten ingezameld van 7 tot 15 oktober .

De leerlingen van de basisscholen krijgen informatie over de problema-
tiek van armoede en eerlijke handel en de hierbij betrokken organi-
saties.  Ze worden ook actief betrokken bij het  inzamelen van de ver-
zorgingsproducten en het voedsel. Wie geen schoolgaande kinderen 
in Hemiksem heeft kan altijd een bijdrage aan de inzameling doen 
en goederen binnenbrengen in de bibliotheek (Heuvelstraat) of het 
administratief centrum (Sint-Bernardusabdij). 

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internati-
onale dag voor de uitroeiing van armoede. Staten en 
verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede 
op de agenda te zetten en praktische stappen te on-
dernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. 
Deze datum verwijst naar de samenkomst op het 
Mensenrechtenplein in Parijs op 17 oktober 1987, 
toen daar de gedenksteen werd onthuld ter ere 
van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en 
geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen 
samen om eraan te herinneren dat armoede een 
schending van de mensenrechten is.

Wat is het OCMW en 
wat doen ze voor je?
De basistaak van het OCMW is: “Iedereen 
in staat stellen een leven te leiden dat be-
antwoordt aan de menselijke waardigheid.” 
Maar wat betekent dit nu concreet? 

De sociale dienst van het OCMW is er voor 
alle inwoners van Hemiksem. Iedereen die 
om hulp komt vragen, zullen we proberen te 
helpen of door te verwijzen. Elke hulpvraag 
wordt onderzocht door onze maatschappe-
lijk assistenten. Aan sommige hulpvragen 
(zoals bijvoorbeeld financiële hulpverle-
ning) zijn voorwaarden verbonden. Door 
middel van een sociaal onderzoek wordt 
gekeken of je aan de voorwaarden voor 
hulpverlening voldoet.

Vaak is de sociale dienst van het OCMW 
vooral gekend als financiële hulpverlener 
voor mensen met een laag inkomen. Dit is 
echter niet de enige hulpverlening die we 
doen. De hulpverlening kan zeer divers ge-
richt zijn. We werken ook samen met ande-
re diensten.

Naast financiële en administratieve hulp-
verlening kan je bij ons ook terecht voor 
vragen rond budgetbeheer, schuldhulpver-
lening, huisvesting, energiehulpverlening, 
…

Bij vragen rond kinderopvang, opvoeding, … 
kan je terecht bij onze gezinsondersteuners 
van het Huis van het Kind.

Voor juridisch advies en vragen rond thuis-
zorg, maaltijden aan huis, poetshulp, … kun-
nen we jullie doorverwijzen naar Vlotter.

Heel wat mensen zijn het afgelopen jaar financieel getrof-
fen door de coronacrisis. Het OCMW zal materiële, sociale,  
medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan 
personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband 
houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen om-
wille van de coronacrisis. Deze steun is niet enkel beperkt tot  
personen met een leefloon maar is bestemd voor iedereen die, 
na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als 
behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun  
inkomsten zijn verloren of die met extra schulden te maken  
krijgen,… Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die 
geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het 
Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten kan je terecht?
- hulp bij huisvesting
- hulp inzake energie
- psychosociale hulp
- hulp inzake gezondheid
- hulp inzake digitale toegankelijkheid
- financiële hulp
- basisbehoeften
- hulp voor de families in moeilijkheden

Voor meer informatie:
Sociale dienst Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1. 
(Enkel op afspraak).
Tel. 03 288 26 80
Mail: socialedienst@hemiksem.be

Heb je recht op maatschappelijke hulp?
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Van 7 tot 17 oktober: Week van de Fair Trade

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? 
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober 
je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezond-
heidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, 
hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties 
door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren 
vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen 
griep te krijgen in de winter. 

Dit jaar ook oproep aan 50-65 jarigen.
Dit jaar spoort men ook 50-65 jarigen aan om een prik-
je te laten zetten. Zo verminderen we de bezetting van 
ziekenhuisbedden als het griepseizoen samenvalt met 
een piek van COVID-19. 

Vaccinatie zorgpersoneel ook nodig.
Ook voor personeel werkzaam in de gezondheidssector 
is de griepprik belangrijk. Dit om zichzelf en patiënten 
te beschermen en zelf beschikbaar te kunnen zijn als er 
een nieuwe golf van COVID-19 komt. Elk jaar zijn er an-
dere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie 
stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk 
zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Behoor je tot bovenstaande groepen? Dan krijg je het 
griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Je betaalt 
dan nog ongeveer 7 euro. Verblijf je in een woonzorg-
centrum dan is het zelfs  gratis. Wil je weten of je tot 
een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin pre-
cies kost? Vraag het na bij je huisarts. 

Zorg dat je niets mist door griep

De Week van de Fair Trade is een jaar-
lijkse campagne die fairtrade en fair-
tradeproducten in de kijker zet in heel 
het land. Zowel op nationaal niveau 
met een algemene campagne, als op 
lokaal vlak met activiteiten in jouw 
buurt. In heel België worden er 10 
dagen lang activiteiten georganiseerd 
die je op een leuke manier laten ken-
nismaken met eerlijke handel en eer-
lijke producten. Ook in jouw buurt. Be-
kijk zeker de agenda op de homepage!

Waarom een Week van de 
Fair Trade?
Fairtrade is een sector die voortdu-
rend evolueert. Tijdens de Week van 
de Fair Trade kan je het diverse aan-
bod van fairtradeproducten ontdek-
ken. Op die manier willen we mensen 
motiveren om voor fair trade te kie-

zen, want met elke fairtradeaankoop 
geef je een kleine producent in het 
Zuiden de kans op een beter leven. Als 
consument heb jij de macht om hun 
levensomstandigheden te verbeteren.
De Week van de Fair Trade is een ini-
tiatief van het Trade for Development 
Centre van het Belgisch Ontwikke-
lingsagentschap in samenwerking 
met de belangrijkste fairtradevereni-
gingen in België. 

Hoe werkt fairtrade?
Een van de belangrijkste principes 
van eerlijke handel of fairtrade is 
dat de producent een eerlijke prijs 
krijgt voor zijn product. Maar het gaat 
verder dan dat. Eerlijke handel ga-
randeert een reeks goede handels-
voorwaarden (zoals afspraken op 
lange termijn met afnemers), respec-
teert de rechten van de werknemer 

en het milieu, zorgt voor een betere 
markttoegang en versterkt de produ-
centenorganisaties en hun netwerken. 
Fairtrade geeft benadeelde producen-
ten, voornamelijk uit het Zuiden, de 
kans om een menswaardig bestaan op 
te bouwen voor zichzelf en voor hun 
familie.

In Hemiksem kan je voor fairtrade-
producten  terecht in de Wereldwin-
kel AKOSHEM, Lindelei 202-204. Ze 
zijn open op woensdag tussen 9.30u 
en 12.30u. en op zaterdag van 10 tot 
12 uur. Ook in de supermarkten vindt 
je een groot assortiment aan fairtra-
deproducten. 

We geven als gemeente Hemiksem het 
goede voorbeeld. Bij evenementen in 
Depot Deluxe en op officiële recepties 
zullen er ook steeds fairtrade produc-
ten aangeboden worden.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.laatjevaccineren.be. 
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Op zaterdag 3 oktober is er een verwendag in bib Niel en op zaterdag 10 
oktober is er een verwendag in bib Hemiksem.  

Ga alvast eens een kijkje nemen in onze nieuwe locatie in Niel!.
Naar jaarlijkse traditie kan elke lener de hele week gratis dvd’s, cd-roms, 
Wii(U)- en Switch-games ontlenen. De activiteiten zullen op een latere 
datum nog gecommuniceerd worden. Volg daarvoor onze website, Face-
book en nieuwsbrieven. Graag verrassen wij u met een bibliotheekwaar-
dig coronaproof programma!

Intergemeentelijke bibliotheek, vestiging Hemiksem en vestiging Niel
Toegang gratis

Brighid’s Call dompelt met hun pro-
gramma ‘Vlinder Mij’ de Heilige Fami-
liekerk volledig onder in een intense 
Keltische fusionsfeer. Via toetsen, zang 
en harp brengen ze een voorstelling 
waarin muziek, proza en poëzie hand 
in hand gaan en waarbij ze je meene-
men op een innerlijke reis.

Breekbaar en licht, speels en vurig en 
vanuit een diepe verbinding met de na-
tuur en de oerkracht van het bestaan.

Kerk Heilige Familie, Schelle, 
Tolhuisstraat 34
Toegang  € 8 / € 6 (-26 jaar / academie 
HSN)

                           

De prachtige muziek van Edith Piaf ontroert nog steeds. Marina Stockx 
en Jo Braet eren deze grote dame van het Franse chanson met haar 
tijdloze nummers. Van ‘Milord’ en ‘Padam’ tot ‘La vie en rose’ en ‘Non, je 
ne regrette rien’.

Geen groot orkest, geen show, geen groot podium, maar een kleine 
vrouw met een mooie stem in een zwarte jurk, begeleid door een ge-
talenteerd pianist.

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang € 5 (Op voorhand tickets kopen is verplicht.)
                       

IVEBICA: Beleef samen meer in eigen streek

Verwendagen in de bibliotheken 
Bibliotheekweek 
van 3 oktober t.e.m. 10 oktober tijdens de openingsuren 

Brighid’s Call
Vlinder mij
donderdag 22 oktober 2020 
om 20.15 uur

Hommage aan Edith Piaf  
Concert met Marina Stockx en Jo Braet
zaterdag 3 oktober ’20 om 14.30 uur en om 19 uur

Tickets aankopen en inschrij-
vingen dienen op voorhand te  
gebeuren. We werken voorlo-
pig 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 voor-
behoud 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.

INFO & INSCHRIJVINGEN 
ACTIVITEITEN 
- www.ivebica.be
- Intergemeentelijke bibliotheek, 
  Heuvelstraat 111 – 117, 
  Hemiksem
- Cultuurdienst, 
  Fabiolalaan 55, 
  Schelle
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De menselijke soort is intelligent maar tevens 
kwetsbaar voor irrationalisme. Veel mensen blij-
ven geloof hechten aan pseudowetenschap, bij-
geloof en complottheorieën.

Johan Braeckman onderzoekt wat hiervan de 
oorzaken zijn en legt de klemtoon op de mentale 
valkuilen waarin we terechtkomen. 
Aan de hand van herkenbare voorbeelden en 
veel humor toont hij aan dat we veel minder kri-
tisch denken dan we zelf beseffen.

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang € 5
Op voorhand tickets kopen is verplicht.
    

Op woensdagnamiddag 28 oktober kunnen kinde-
ren die verkleed naar de bib komen hun foto laten 
nemen in de griezelhoek. Daarna krijgen ze een 
kleine attentie.  

In Hemiksem wordt een foto genomen met een 
Chromavid app. Ouders die hun e-mail adres door-
geven krijgen de foto direct doorgestuurd. Op vraag 
kan de fotoafdruk later in de bib afgehaald worden.

Intergemeentelijke bibliotheek, zowel vestiging 
Hemiksem als vestiging Niel
Toegang gratis
   

Wegens de coronamaatregelen is het onzeker wan-
neer de volgende sessie van de CoderDojo kan door-
gaan en hoeveel kinderen kunnen deelnemen. Gelieve 
op de site van CoderDojo en/of op onze website af en 
toe na te zien of inschrijvingen mogelijk zijn. 

Intergemeentelijke bibliotheek, vestiging Hemiksem
i.s.m. CoderDojo Hemiksem   
Inschrijven via https://www.coderdojobelgium.be/nl

JOHAN BRAECKMAN – LEZING
Kritisch denken
woensdag 4 november om 20 uur

NOG MEER TE BELEVEN 
BIJ IVEBICA

Halloween - Je foto in de griezelhoek 
woensdag 28 oktober van 13 tot 17 uur

Coderdojo  
Leren programmeren voor jongeren

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

TABLETCURSUS
vanaf 5 okt 2020

BEZOEK ACHTER DE SCHERMEN VAN
VEILINGHUIS BERNAERTS IN ANTWERPEN
8 okt 2020

VERHALENPARADE HEMIKSEM
14 okt en 28 okt 2020

VERHALENPARADE NIEL
21 okt 2020

LEESKRING
27 okt 2020 

TENTOONSTELLING
MARIE VERDURMEN – THIN SKIN
t.e.m. 3 dec 2020

SMARTPHONECURSUS (ANDROID)
Aanleg wachtlijst
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Geocachen in 
Hemiksem
Onze gemeente leren kennen en tijdens je wandel-
tocht op speurtocht gaan. Dat is geocachen. Voor de 
jongsten is er een speurtocht naar lintjes doorheen 
Hemiksem. Voor de oudere speelvogels is er een iets 
moeilijkere zoektocht. 

Beide speurtochten liggen langs 1 route en zijn nog 
geen 8 km lang. Om de speurtocht tot een goed einde te 
brengen heb je de route (hierbij, en ook te bekijken via  
www.hemiksem.be/nieuws)  nodig en een gsm met 
Google Maps. 

Hoe werkt het?
Je kan op eender welk punt langs de route beginnen 
maar we raden je echter aan om te beginnen aan de 
Gemeenteplaats. Om de exacte plaatsen te vinden, 
moet je getallen ingeven in Google Maps. Hieronder 
vind je een klein voorbeeldje.

N51 08.654 E004 20.782 

Deze lijst met getallen en alle andere informatie om 
je speurtocht  te starten kan je vinden via de route 
die je kan downloaden via bijgevoegde QR-code. U 
kan deze ook terugvinden op www.hemiksem.be

View on mobileWandeltocht Gemeente
By rafovervelde

Length: 7.8  km
Ascent: 28  m
difficulty level: 4/10

Callebeekstraat, 2620 Hemiksem, Flanders, Belgium
Callebeekstraat, 2620 Hemiksem, Flanders, Belgium
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Zapposdagen in de  
herfstvakantie
Gezien de huidige coronamaatregelen zijn 
daguitstappen niet meer mogelijk en zullen 
de Zapposdagen er dus anders uitzien dan  
normaal. Om toch een interessant programma 
aan te bieden hebben we besloten om te wer-
ken met kampen per week. 

In de herfstvakantie bieden we voor de kleuters 
opnieuw een zwem- en omnisportkamp aan. 
Dit zal tijdens de voormiddagen doorgaan van 
maandag tot en met donderdag.

Voor de lagere school bieden we een kamp 
aan in ‘circus-thema’. De kinderen kunnen hun 
acrobatenkunsten en clownstreken tonen van 
maandag tot en met vrijdag. 

De tieners (10 - 14 jaar) kunnen kiezen voor een 
danskamp, ook van maandag tot en met vrijdag. 

In de kerstvakantie organiseren we voor de  
kinderen van de lagere school een sport- en 
creakamp in ‘kerst-thema’ van maandag 21 
december tot en met woensdag 23 december 
2020.

Meer info hierover wordt verspreid in de 
scholen en kan geraadpleegd worden op  
www.hemiksem.be/nieuws.

BIB-TIPS VAN DE MAAND
Nieuwe aanwinst in de bibliotheek: 
DE STORM/John Grisham
Een bekende schrijver wordt na een orkaan dood 
aangetroffen. Getroffen door de natuur, of heeft 
zijn dood iets te maken met zijn nieuwe boek?

Voor de jongsten: MONSTERLIJKE MICROBEN/
Marc Van Ranst en Geert Bouckaert 
Antwoorden op vragen van kinderen zoals 
”Wat zijn antibiotica?” en “Hoe krijg je griep?” 
Met quizvragen en proefjes.

Strip: UIT ALLE MACHT / 
Lereculey Jérôme, Lewelyn, Poli Didier
‘De 5 rijken’ is een ambitieuze nieuwe serie over 
een wereld die bestaat uit vijf rijken: katachti-
gen, herbivoren, beren, reptielen en apen.

Dvd: DARK WATERS/ geregiseerd door Todd 
Haynes
Waargebeurd verhaal over een gruwelijk mi-
lieugeheim en een aantal sterfgevallen.

CD: WOMEN IN MUSIC PT.III /Haim

GAME JEUGD: POKEMON MYSTERY DUNGEON: 
RESCUE TEAM DX
Stel je eigen Pokémon-team samen en red de 
wereld van natuurrampen.
 
Om de bestelling online door te geven kan 
u gebruik maken van het e-mailadres: drukwerk@he-
miksem.be

Afhalen zal voortaan gebeuren via het onthaal van het ge-
meentehuis.  Je  kan cash of via bancontact betalen. De be-
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KUNST AAN HET 
RAAM
Onze cultuurdienst 
organiseerde tijdens de 
zomermaanden  een 
kunstenroute. Iedere 
inwoner die met (ama-
teur)kunsten bezig 
is kon zich hiervoor 
inschrijven. Zowel 
schilderijen, fotografie 
als beeldhouwkunst 
kon je bewonderen 
aan het raam. Een 
tweede reeks was 
tot 20 september te 
bewonderen. 

BERKEN WORDEN 
NATUURLIJKE 
ZITHOEKEN
In gemeentelijke ba-
sisschool De Regen-
boog wordt rekening 
gehouden met het 
milieu. De berken die 
gekapt werden, omwille 
van het plaatsen van 
een nieuwe hoogspan-
ningskabel, worden 
nu opnieuw gebruikt 
op de speelplaats. Het 
gemeentepersoneel ging 
hierbij vakkundig aan de slag met kettingzaag en enthousiasme. 
De leerlingen vinden de ‘natuurlijke zithoeken’ geweldig.

TERUGBLIK 

NIEUW SPORTVLOER VOOR SPORTHAL
Tijdens de zomermaanden kreeg de sporthal aan 
de Nieuwe Dreef een nieuwe vloer. De oude vloer 
was dringend aan vervanging toe. Zo investeert  
Hemiksem mee aan de sportinfrastructuur zodat 
clubs en verenigingen vlot, veilig en aangenaam 
kunnen sporten in onze gemeente. 

Aankondiging: publieksraadpleging over het 
nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan 
van Tank Opslag Verbeke
Van 16 november 2020 tot 15 december 2020 organiseert 
de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging 
over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van 
Tank Opslag Verbeke. Als inwoner van Hemiksem kunt u de 
ontwerpteksten raadplegen en uw opmerkingen formuleren.

Tank Opslag Verbeke is een Sevesobedrijf. Een Sevesobedrijf 
is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, be-
handelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlam-
baar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Se-
vesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vindt u 
op de website www.seveso.be.  

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een do-
cument dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op 
bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie 
die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en 
doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP be-

schrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsproce-
dures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz. De 
ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interven-
tieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de 
kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gou-
verneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt 
van 16 november 2020 tot 15 december 2020. Een afspraak 
maken kan per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be. 

Als u opmerkingen, vragen of adviezen hebt bij de ont-
werptekst, kunt u die doorgeven aan de Federale Dienst 
Noodplanning van de Gouverneur. U ontvangt daarvoor ter 
plaatse een invulformulier. Het ingevulde formulier kunt u 
persoonlijk overhandigen op de locatie van de raadpleging, 
of u kunt het achteraf opsturen per e-mail (noodplanning@
fdgantwerpen.be) of per post (FOD Binnenlandse Zaken – 
Federale Dienst Noodplanning – Italiëlei 4 bus 16 – 2000 
Antwerpen). De Federale Dienst Noodplanning moet uw 
formulier ten laatste ontvangen voor 15 januari 2021.

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via 
noodplanning@fdgantwerpen.be. 
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EVENEMENTEN 
VERENIGINGEN

Zondag 4 oktober
HEEMKRING HEYMISSEN
Elke eerste zondag van de maand zijn het museum 
en de cafetaria van heemkring Heymissen opnieuw 
toegankelijk van 14 tot 17 uur. 

Sint - Bernardusabdij, Nijverheidsstraat 4. Ingang via 
het Gilliot&Roelants tegelmuseum.

Zondag 4 oktober
GILLIOT & ROELANTS TEGELMUSEUM 
Van 14 tot 17 uur. Gratis toegang.

Sint-Bernardusabdij, 2620 Hemiksem
Info: info@gilliottegelmuseum.be of  0475 54 62 89
www.gilliottegelmuseum.be

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober
71ste FOTOSALON
Koninklijke Fotokring Licht & Schaduw en 61e Bra-
bo- Fotowedstrijdsalon van de Koninklijke Anwerpse 
Verbroedering van Fotokringen

Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27.

Zaterdag van 14 tot 18 uur en van 18u30 tot einde 
met projecties om 15 en 20u.

Zondag van 10 tot 13 uur en van 13u30 tot 17 uur met 
projecties om 11 en 14.30u.

Gratis toegang (reserveren gewenst vanaf 10/10) 
Info: 0478 28 67 59 of www.lichtenschaduw.be

VOETBALLEN BIJ 
FC OXFORD 

Niet minder dan 200 jeugdspelers en 40 seniors speelden 
vorig seizoen voor FC Oxford Hemiksem, een voetbalclub 
die dit voorjaar haar 105de verjaardag mocht vieren.

De voetbalterreinen aan het Rode-Kruisplein werden na 
de coronastop in het tussenseizoen weer klaargemaakt 
voor het nieuwe voetbalseizoen dat op 5 september zijn 
aanvang heeft genomen voor de jeugdploegen en op 13 
september voor het eerste elftal.

Het eerste elftal heeft het afgelopen seizoen de promotie 
naar derde provinciale afgedwongen en ook de jongens en 
meisjes van de jeugdploegen maakten veel voetbalplezier.

Frank en Marina
Om de voetballende jongens en meisjes te steunen heeft 
de club, samen met hoofdsponsor GiantPandaGlobal.com, 
mascottes ontwikkelt. Frank en Marina zijn de 2 clubmas-
cottes en verwijzen naar 2 historische figuren uit de ge-
schiedenis van de club.

Tijdens de moeilijke coronamaanden gingen de mascottes 
van Oxford op instagramavontuur. Je kan de club steunen 
door de 2 Oxford-mascottes in huis te halen.

Heb jij ook interesse om te komen voetballen bij FC 
Oxford Hemiksem of om je steentje bij te dragen als 
vrijwilliger?

INFO:
info@fcoxford.be 
www.fcoxford.be
www.facebook.com/fcoxfordhemiksem
www.instagram.com/oxfordhemiksem

Kondig je evenementen gratis aan 
Toon aan Hemiksem wat jouw vereniging organiseert!

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

Evenementen die een politieke boodschap verspreiden 
en/of in strijd zijn met de openbare zeden zullen niet 
gepubliceerd worden. Ook privé-initiatieven of initiatie-
ven met commerciële doeleinden komen niet in aan-
merking. Enkel evenementen met een openbaar karak-
ter én voor iedereen toegankelijk worden aangekondigd.  
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In het voorjaar kon men in onze gemeente intekenen voor de 
actie ‘Boom zoekt tuin’, waarbij de lijsterbes en winterlinde 
kon besteld worden om voor- en achtertuintjes te voorzien 
van een prachtige boom. 

Kerkeneinde
Deze actie , die ook in 2019 liep,  zorgde ervoor dat He-
miksem er zowaar 129 bomen bij krijgt.  Met 10 aanvragen 

AFVALOPHALING 
OKTOBER

Restafval, GFT en PMD 
maandag 5 oktober
maandag 19 oktober

Papier & karton
vrijdag 9 oktober

Mobiel recyclagepark (tijdens de openbare markt)
Woensdag 7 oktober 

KGA
Zaterdag 3 oktober  van 8.30 u. tot 15.00 u.  

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

Opgelet! KGA kan dus enkel op de hierboven ver-
melde dag aangeboden worden aan het recyclage-
park! 

Grofvuil op afroep
vrijdag 30 oktober

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

INFORMATIE

Wie vragen heeft over afval kan steeds  
terecht op de milieudienst van de gemeen-
te 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.

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

Maak van je tuin een paradijs 
voor vogels, vlinders en bijen
Dat is Behaag… natuurlijk 2020. Deze actie van Natuurpunt 
kent dit jaar haar 27ste editie en loopt in 34 Antwerpse ge-
meenten!

Het aanplanten van streekeigen bomen en struiken, het plaat-
sen van bijenhotelletjes en het blijvend promoten van een 
vogel-, bijen- en vlindervriendelijke tuin heeft zonder twijfel 
enorm veel leven in grote en kleine tuinen gebracht. De ge-
kozen fruitboomsoorten kennen allen een formidabele bloei, 
een waar eldorado voor wilde bijen en hommels. Terwijl het 
fruit, al dan niet afgevallen, een belangrijke voedselbron is 
voor vogels en vlinders. 

Hoe bestellen?
Op het bestelformulier (www.hemiksem.be/nieuws)  duidt u 
uw keuze aan. Bezorg het formulier en het te betalen bedrag  
uiterlijk vrijdag 30 oktober terug. Dit kan in het administratief 
centrum bij onze technische dienst.

U kan ook het  totaalbedrag overschrijven op rekening  
BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek met ver-
melding: Behaag 2020 - gemeente Hemiksem, samen met de 
naam van de besteller op dit formulier. Stuur ook nog een kopie 
van het bestelformulier naar: info@natuurpuntrupelstreek.be 
De bestelling is pas definitief als je een bericht terug hebt 
ontvangen.

Wanneer afhalen?
Zaterdag 28 november, tussen 10u30 en 12u, Depot Deluxe, 
Nijverheidsstraat 27 Hemiksem

Info: Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudstips 
zijn te verkrijgen in de bibliotheek en in het administratief 
centrum, dienst onthaal of te downloaden op onze website.

Milieudienst:  Sven Van Gyseghem, tel.03/288.26.63 of 
sven.vangyseghem@hemiksem.be

Natuurpunt Rupelstreek: 0476/39.19.94 of 
info@natuurpuntrupelstreek.be
www.natuurpunt.be/behaag

De groenste straat van Hemiksem
in dezelfde straat wordt Kerkeneinde de ‘groenste 
straat’. Voor de inwoners die de bomen besteld heb-
ben is het afhaalmoment op  28 november voorzien 
in Depot Deluxe (en NIET het Gemeentemagazijn zo-
als eerder werd aangekondigd) van 10.30u tot 12 uur. 

Meer informatie: 
Sven Van Gyseghem, 03 288 26 63
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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 2020.

Armenpoort  

Verzameling WDB

Raadpleeg veilig persoonlijke 
documenten dankzij de Itsme-app

De slimste manier om veilig 
in te loggen, identiteitsgegevens 
te delen of te tekenen met je gsm.

itsme.be

Sinds de coronacrisis werken we in het 
administratief centrum enkel nog op 
afspraak. De plannen om op afspraak 
te werken lagen al een tijdje klaar 
maar de crisis heeft het proces iets 
sneller doen verlopen. 

Heel wat documenten kan je reeds 
online aanvragen en hiervoor hoef je 
zelfs niet eens naar het administratief 
centrum te komen. 

Om je aan te melden werken vele 
overheidsdiensten met de Itsme-app. 
Eenmaal deze app geïnstalleerd op 
uw smartphone is het heel eenvoudig 
om veilig in te loggen op diverse plat-
forms en zelfs het online bankieren 
en nog andere diensten werken met 
Itsme. 

Log overal veilig in met 
dezelfde code
Die waslijst aan wachtwoorden en ge-
bruikersnamen heb je niet meer nodig. 
Met Itsme laat je makkelijk weten wie 
je bent en log je overal veilig in met 
één en dezelfde code, waar en wan-
neer je dat wil.

Met Itsme heb je bovendien geen 
kaartlezer meer nodig om transacties 
af te ronden. Gewoon de 5 cijfers van 

je itsme-code invoeren of je vingeraf-
druk laten herkennen en klaar. Zo kun 
je veiliger en sneller transacties goed-
keuren.

Ergens een account aanmaken en 
makkelijk je gegevens delen, klinkt 
leuk. Maar uiteraard wil je niet altijd 
alles prijsgeven. Met Itsme weet je al-
tijd precies welke gegevens je deelt.

Itsme werkt alleen als je gebruik-
maakt van drie elementen: je simkaart, 
je gsm en je persoonlijke Itsme-code. 
Deze unieke combinatie maakt van 
Itsme een op-en-top veilige manier 
om digitaal je identiteit te bewijzen. Er 
bestaat bovendien geen databank van 
Itsme-codes. Jij bent dus de enige die 
je code (5 cijfers!) kent om jouw Itsme 
te gebruiken.

De Itsme-app is gratis te downloaden 
via de App Store of Google Play. 

Nog niet alle toepassingen werken 
momenteel met Itsme. Toch zullen er 
in de nabije toekomst meer en meer 
platformen gaan werken met Itsme. 

Wenst u toch een afspraak te  
maken met onze diensten?
Dan kan u mailen naar
afspraken@hemiksem.be of 
telefonisch een afspraak regelen 
op 03 288 26 20.


