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MAAK
ONLINE E
EN
AFSPRAA
K
met onze
diensten

Week van de smaak!
Nieuwbouw voor
school Het Klaverbos

Coronalert helpt
contactopsporing

Welkom
Sinterklaas

CONTACT
SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Maandag 2 november (Allerzielen)
Woensdag 11 november (Wapenstilstand)

Gemeentemagazijn
Maandag 2 november
Woensdag 11 november

BKO ‘t Merelhofke

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

Maandag 2 november
Woensdag 11 november

Contact:
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be

Bibliotheek

Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur,
woensdag gesloten

Maandag 2 november
Woensdag 11 november

Recyclagepark
Maandag 2 november
Woensdag 11 november

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem
www.instagram.com/hallohemiksem
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via
www.hemiksem.be

Colofon
Dit is een publicatie van het lokaal bestuur Hemiksem.
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be
V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1,
2620 Hemiksem
Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

12.30 u. - 16.30 u.
08.00 u. - 12.00 u.

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag:
dinsdag:		
woensdag:
donderdag:
vrijdag:		
zaterdag:

gesloten
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.
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

BESTE INWONER,

IN DIT NUMMER

We krijgen heel wat positieve reacties over de maandelijkse uitgave van onze Hallo Hemiksem. Hierdoor kunnen we u
sneller infomeren en belangrijk nieuws aankondigen. Helaas
blijft het coronanieuws ons achtervolgen. De cijfers zien er
niet goed uit, we blijven sensibiliseren en benadrukken om de
bestaande maatregelen goed op te volgen.
We volgen de situatie heel nauwkeurig op in samenwerking
met de intergemeentelijke en lokale veiligheidscel en met
eerstelijnshulpzone Rupelaar waarbij enkele vrijwilligers uit
Hemiksem hun gewaardeerde bijdrage leveren.
November is traditioneel ook de maand waarin het kerkhof
mooi kleurt met talrijke chrysanten. Het is dan ook de periode waarbij we denken aan onze dierbaren die niet meer onder
ons zijn. De coronapandemie zorgt ook voor een wijziging van
de jaarlijkse 11-novemberherdenking. Deze zal dit jaar enkel
kunnen doorgaan met een beperkte delegatie van het college
van burgemeester en schepenen en een beperkte delegatie
van de confederatie van vaderlandslievende groeperingen
Hemiksem.
Sinterklaas zal dit jaar niet met de boot aankomen maar zal
op zaterdag 21 november wel een rondrit doen door onze
gemeente. Hoe we dit veilig kunnen laten verlopen, leest u
in dit nummer.
In deze Hallo Hemiksem krijgt u ook al een eerste kijk in de
plannen voor de nieuwe gebouwen van de gemeentelijke basisschool Het Klaverbos waarvan de bouw in 2021 zal starten.
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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Ondersteuning consumptiebudget
Week van de smaak
11 novemberherdenking
Maak online een afspraak
IVEBICA
Nieuw schoolgebouw
De Sint / Comedy Night
OKRA / Verenigingen
Rattenvergif
Coronalert-app / Vroeger en nu

#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: Christel Vandenbosch
locatie: Provinciale Steenweg 22
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PRIKBORD
Doe de deur dicht en red
levens bij brand
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en
de verstikkende rook – de grootste bedreiging – langer
opgesloten. Zo is er meer tijd om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen als een rookmelder alarm slaat.
Meer info: www.doededeurdicht.be

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn
De ‘Anonieme Alcoholisten’, of kortweg de AA, staat open voor iedereen
die niet ten onder wil gaan aan de
lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is
een verslaving, maar tegelijk ook een
(familie)ziekte, die gestabiliseerd
kan worden.

alcoholisme. De enige vereiste voor
lidmaatschap is een verlangen op
te houden met drinken. Er zijn geen
geldelijke verplichtingen voor het
AA-lidmaatschap. Het hoofddoel van
de leden is nuchter worden, blijven,
en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

AA is een zelfhulpgroep van mensen,
die hun ervaring, kracht en hoop met
elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun

Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al ongeveer 400 vergaderingen
zijn; wekelijks en ook in jouw omgeving. Laat je dus niet weerhouden een
beroep te doen op AA met de gedach-

Ondersteuning
consumptiebudget
voor kwetsbare
groepen

derzijds wil men de lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer
door de coronacrisis sterk zijn getroffen, steunen.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde in september 2020 een
reglement goed inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie.
Naar aanleiding van de coronacrisis
geeft het OCMW van Hemiksem ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een
waardebon (Hemiksem-bon) uit. Zo
wil men enerzijds de koopkracht
versterken van kwetsbare doelgroepen die omwille van de coronacrisis
ernstig inkomensverlies leden. An-
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Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:
- personen met een leefloon of
equivalent leefloon
- personen met een handicap
(rechthebbende op een inkomensvervangende tegemoetkoming)
- personen met een inkomensgarantie voor ouderen
- personen die nu reeds aanvullende steun krijgen van het OCMW
Elke meerderjarige inwoner van Hemiksem die sinds juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters én die behoort tot 1
van de kwetsbare doelgroepen, kan
een aanvraag doen voor een H-bon
ter waarde van minimum € 20.
Het huidige gangbare systeem inzake de H-bon zal hiervoor worden

te dat je de
enige zou
zijn die met
een alcoholprobleem te
kampen heeft.
Je kan anoniem contact opnemen via
03 239 14 15 of
info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

aangewend zodat enkel aangesloten
handelaars deze bons zullen aanvaarden.
De aanvraag dient uiterlijk 30 november 2020 ingediend te zijn bij de
sociale dienst in het administratief
centrum (Sint-Bernardusabdij 1) of
via e-mail (socialedienst@hemiksem.be). De aanvraagformulieren
staan online. Je kan ze ook afhalen
op de sociale dienst (na afspraak).
In de loop van de maand december
worden de aanvragen bekeken en bij
goedkeuring worden de bonnen bezorgd of kan je ze na afspraak komen
halen op het administratief centrum.

MEER INFO
Het volledige reglement kan je terugvinden op onze website.
Meer informatie kan je verkrijgen op
de Sociale Dienst - 03/288.26.80 of
socialedienst@hemiksem.be

PRIKBORD
Buurtbewoners maken fototentoonstelling
Zaterdag 12 december 2020

Buurthuis Hemiksem maakt samen met
bewoners een fototentoonstelling over
hun leven. Cera, De Ideale Woning, gemeente Hemiksem, Samenlevingsopbouw en fotograaf Jan De Wilde zetten
hier samen met buurtbewoners hun
schouders onder. Ondanks de moeilijke
coronatijden maakten mensen mooie,
leuke, prikkelende foto’s over hun dagelijkse leven. Deze worden aangevuld
met krachtige portretten door Jan, die
de tentoonstelling mee vorm geeft.

Wat mag u concreet
verwachten?

De foto’s hangen verspreid over de
buurt in de Parklaan, u schrijft zich in en
krijgt een tour langs de foto’s. Deelname
is gratis. De groepjes zijn niet te groot
en de foto’s hangen buiten of in een
leegstaande woning die goed verlucht
is zodat alles coronaproof verloopt. Wij

vragen u om 1,5 meter afstand te bewaren, bij foto’s in de leegstaande woningen een mondmasker te dragen en
voor vertrek uw handen te ontsmetten
(handgel beschikbaar aan het buurthuis). Ook voor kinderen is er een leuke
fotozoektocht voorzien!
Er vertrekt telkens een tour om 13u,
14u, 15u en de laatste om 16u.

Wil u graag inschrijven?

Geef dan door aan Liesbeth Verbruggen
van Samenlevingsopbouw:
• Naam, adres, telefoon
• Welk uur van tour u verkiest
U kan uw inschrijving doorgeven via
mail, sms, telefonisch of een briefje in
de brievenbus van het buurthuis.
Contactgegevens: Liesbeth Verbruggen,
Buurthuis Parklaan 72, 0495/24.41.68
liesbeth.verbruggen@samenlevingsopbouw.be

Sporten na de schooluren
Sporten voor minder dan €1,5 per week? Dat
kan! Dit door deel te nemen aan het project
‘Brede School met sportaanbod’ en de aankoop
van een Sport Na School-pas (SNS).
Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen elke weekdag vlak na de schooluren
sporten in heel Vlaanderen en Brussel. Ze
kunnen kiezen uit verschillende sporttakken,
toppers in de regio:
• fitness @Go Fit Boom & Bornem, Gymtonic
Reet, Greenalive Bonheiden
• 5x skiën en/of snowboarden @Aspen
• schaatsen @ Ice Skating Center Mechelen
• zwemmen @Rivierenland, Waterperels Lier,
Zwembad Breeven, Nekkerpool, …
• trampolinespringen @Jump Univerz, Arenal
Mechelen, …
• freerunning @ Iham, Loerenboske, OLVi
Boom
Een SNS-pas kost slechts €45 voor 30 weken
of €30 voor 15 weken sporten. Vanaf 21 september 2020 kan er gesport worden tot 28 mei
2021. Via het ziekenfonds is het mogelijk een
deel van het inschrijvingsgeld terug te krijgen.
MEER INFO OP WWW.SPORTNASCHOOL.BE.

Tussenkomst voor uw minimale
aardgaslevering met budgetmeter
In de winter loopt het energieverbruik op. Soms wordt het zo
koud dat je met wat je oplaadt op uw aardgasbudgetmeter je
je woning onvoldoende warm krijgt. Het is dan ook mogelijk
dat je zonder aardgas dreigt te vallen eens het verbruikskrediet
volledig op is en er geen geld is voor een volgende oplaadbeurt.
Om dit te voorkomen kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om je aardgasbudgetmeter op te laden. Van zodra de nodige afspraken rond zijn, zorgt deze tussenkomst ervoor dat je je
woning kan blijven verwarmen. Voor mensen met een budgetmeter voor elektriciteit garandeert de minimale levering aan 10
ampère een ononderbroken minimaal comfort. Die gewaarborgde levering is niet gratis maar laat een minimumverbruik toe.
Via de aardgasbudgetmeter is dit soort minimale levering om
technische redenen niet mogelijk. De Vlaamse regering riep
daarom vanaf 2010 een alternatieve financiële tussenkomst in
het leven. De OCMW’s kunnen van 1 december tot 1 maart elke
twee weken een beperkt budget opladen op de aardgasbudgetmeter van mensen die onvoldoende geld hebben om hun woning te verwarmen.
Beschik je over een aardgasbudgetmeter, neem dan contact op
met je contactpersoon bij het OCMW .
Info: socialedienst@hemiksem.be of 03 288 26 20
Raadplegingen zijn enkel op afspraak.
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KOOP LOKAAL

WEEK VAN
DE SMAAK
12 tot 22 november

Ook jij hebt ongetwijfeld een favoriet gerecht waar je altijd kan
van genieten en, al is het maar
even, steeds weer oprecht gelukkig van wordt. Het koekje bij je
koffie, het soldaatje dat je in je
eitje dopt, de vers geplukte aardbei of dat stukje cake volgens
het recept van je oma, die extra
toef slagroom of het overheerlijke stukje chocolade... Stiekem je
bord uitlikken of met je vingers
de pot uitlikken. We zochten enkele smaakmakers in Hemiksem
die ons gelukkig maken.

“Het belangrijkste
ingrediënt voor een
wafel? Liefde!”
Regelmatige marktbezoekers kennen
het wafelkraam van Toby Vandoren
(38) nu al bijna twee jaar van sinds
hij in Hemiksem staat. “Ik sta al heel
mijn leven met mijn wafelkraam op
de openbare markten en heb nooit
iets anders gedaan. Als je iets graag
doet dan is dat vanzelfsprekend.”
De ambachtelijk gemaakte wafels
van Toby spreken heel erg aan in de
gemeente en er wordt vaak over gesproken. “Ik maak alles zelf, behalve
de chocolade natuurlijk. De basiswafel is een vanillewafel maar door
verschillende “smeersels” er aan toe
te voegen krijg je een heel uitgebreid
aanbod en zo heb je dan wafels met
chocolade, appeltjes, frangipane, en
ook suikervrije wafels zijn de laatste
tijd heel erg populair”.
Maar wat is nu het geheim van een
goede wafel? “Hahaha, dat geheim
ga ik echt niet verklappen natuurlijk
6

maar laten we het erop houden dat
er heel veel liefde in zit”, lacht Toby.

“In Hemiksem
zijn de wafels
met suikerglazuur
heel erg populair.
Die worden heel
vaak gekocht voor
de kinderen.”
Elke markt en elke gemeente heeft
een eigen publiek. Dat merkt de
marktkramer ook op. “Ja, het is erg opvallend hoezeer smaak kan verschillen van dorp tot dorp. In Hemiksem
zijn de wafels met suikerglazuur heel
erg populair. Die worden heel vaak
gekocht voor de kinderen.”
De wafels van Toby worden ook altijd vers gebakken en zelfs ook op de
markt. “Ik zorg wel altijd dat ik wat
voorraad op voorhand heb gemaakt
zodat ik meteen kan opstarten. Maar

ik bak mijn wafels ook nog vers op de
markt zelf. Enkel de speciale wafels
met chocolade en andere glazuren
bak ik in eigen atelier vóór ik naar de
markt kom”.
Hoeveel wafels verkoop je wekelijks
op de markt? “Ik houd hiervan eigenlijk geen telling van bij. En misschien
maar goed ook want dan zou ik perfect weten hoeveel wafels ik nog
moet bakken tot mijn pensioen”, besluit Toby lachend.
MEER INFO:
Je kan de openbare markt elke
woensdag van 7u tot 13u bezoeken op de Gemeenteplaats.

“Wij hebben elkaar
bier en cognac leren
drinken”
Wanneer 2 ondernemers uit Hemiksem de handen in elkaar slaan om
samen aan een nieuwe product te
werken dan is dat wereldnieuws, althans toch in Hemiksem. Nicky Verlinden (Cognacshop- livingwineshop)
en Tom Robbroeckx (De Verhuisbrouwerij) achtten de tijd rijp om samen
een nieuw bier te creëren.
“Al sinds 2017 heb ik een cognacshop
in De Bosschaertlei en organiseer ik
er regelmatig tastings. Ondertussen
is mijn assortiment ook uitgebreid
met Pineau de Charentes en wijnen.
Er staan dan ook altijd zo’n 150 verschillende flessen cognac open in de
shop”, start Nicky zijn verhaal. “Door
de vele contacten met cognachuizen in Frankrijk kwam ik bij lokaal
bio-cognacboer Pasquet terecht die
het wel zag zitten om te experimenteren met bier en cognac. Gelukkig
stond Tom hier ook voor open om zijn
kennis van het bierbrouwen hierop te
werpen.”
“Zelf ben ik helemaal geen cognackenner maar volgens Nicky lust ik alles”, lacht Tom Robbroeckx. “En Nicky

had dan ook geen voorkennis van
bier. We hebben elkaars producten
dus leren drinken.”
De Verhuisbrouwerij startte zo’n 20
jaar geleden onder enkele vrienden
die samen een brouwcursus volgden.
“We kochten zelf materialen aan zoals een brouwketel maar omdat die
toestellen nogal veel plaats in beslag
nemen en ook vaak in de weg staan,
verhuisde de hele opstelling regelmatig van huishouden. Zo is de naam
en het concept van de Verhuisbrouwerij eigenlijk ontstaan.”
Er is heel wat alcohol gevloeid om de
creatie van het nieuwe bier op punt
te krijgen. “Het was vooral zoeken
naar de juiste verhoudingen. De basis
bestaat uit het donkere Heymissebier
en de biocognac van Pasquet. Zo is
de Double 7 ontstaan, een donker
bier van 10,3° met een toets van koffie en chocolade. De cognac proef je
pas bij de afdronk. Eigenlijk een ideaal bier voor na de maaltijd maar ook
bij wildgerechten is de Double 7 aan
te raden”, vertelt Nicky.

Double 7

De 2 Hemiksemnaren hadden al snel
een naam gevonden. De Double 7
staat voor het gebruik van de 7-jaar
oude cognac en is het is ondertussen
ook al 7 jaren geleden dat het Hey-

missebier is ontstaan.
Het nieuwe bier is een eenmalig
brouwsel van 2000 liter maar indien
het een succes wordt, sluiten de 2 ondernemers niet uit dat er een tweede brouwsel van komt. “Of eventuele
nieuwe samenwerkingen….”, zegt Tom
Robbroeckx. “Een succes is het alvast
wel want in voorverkoop is de helft al
verkocht. Officieel zou het bier eind
oktober worden voorgesteld maar we
weten nog niet hoe dit kan doorgaan
met de huidige coronamaatregelen.”

Webshop

“De Double 7 kan je bij ons aan huis
aankopen of in onze webshops. Ik
merk wel dat men wat schrik heeft
om aan te bellen. Dat is helemaal
niet nodig, als we thuis zijn, zijn we
open. Klanten zijn zelfs welkom, al is
het maar om 1 flesje aan te kopen.
We leveren ook gratis aan huis in
Hemiksem, Schelle en Niel.”, besluit
Nicky Verlinden.
MEER INFO:
Cognacshop- livingwineshop
De Bosschaertlei 80, Hemiksem
0470 46 22 62
www.cognacshop.be
De Verhuisbrouwerij
Kleidaallaan 60, Hemiksem
www.verhuisbrouwerij.be
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Rupelse specialiteiten in een
receptenboekje
Toerisme Rupelstreek en Streekvereniging Zuidrand bundelen de
krachten onder de noemer van het Streekplatform Rupel/Zuidrand en
trakteren jou vanaf de Week van de Smaak op een receptenboekje boordevol lekkere recepten mét streekproducten die beide regio’s rijk zijn!
In de Rupelstreek gingen de chefs van Kok aan huis Greef, Scoop, Soeprème en El Gusto Loco aan de slag met smaakvolle streekbieren en
ambachtelijke producten zoals o.a. kaas, ijs, honing, streekbier en zoveel
meer. Denk aan een heerlijk knolseldersoepje met streekbier, een zacht
gegaarde varkenswang of een zalige mousse au chocolat met vers fruit.

Komt het water jou al in de mond?

Geen nood: je hoeft geen volleerde chef te zijn, ook beginners toveren
de mooiste creaties op tafel. Haal jouw gratis exemplaar af in het infokantoor Rupelstreek, bij één van onze deelnemende chefs/streekproducenten of aan het onthaal van onze Rupelgemeenten en ga meteen aan
de slag in de keuken. Een online versie van het boekje vind je ook via
www.toerismerupelstreek.be

Eindejaarsactie
streekmanden
Rupelstreek
Op zoek naar een origineel geschenk voor het eindejaar? Geef
eens een geschenkmand met
streekproducten uit de Rupelstreek
cadeau! Je koopt lokaal en steunt
hiermee de streekproducenten!
Eindejaarsactie: Bij bestelling van
een streekmand ontvang je een
gratis flesje Rupeldruppel 4 cl.*
• Streekbiermand klein - €15:
5 streekbieren
• Streekbiermand groot - €25:
10 streekbieren
• Geschenkmand streekproducten €25: Rupeldruppel (4cl) + klein potje
honing + zakje Rupelsteentjes + 5
streekbieren
De actie loopt tot en met 23 december 2020. Bestellen kan tot
en met 16 december via mail:
info@toerismerupelstreek.be.
*Zo lang de voorraad strekt, actie
loopt tem 23/12/20.

MEER INFO:

Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3 (De Schorre), 2850 Boom
03 880 76 25 - info@toerismerupelstreek.be - www.toerismerupelstreek.be

11 NOVEMBER
HERDENKING
UITGESTELD
De bijzondere herdenking ‘75 jaar Bevrijding van de Kampen en Einde van de
Tweede Wereldoorlog’ op 11 november
2020 wordt uitgesteld en verplaatst
naar 2021, dit omwille van de huidige
coronacrisis en de eventuele risico’s die
hiermee een gevaar kunnen opleveren
voor deelnemers en inwoners.
Het was de bedoeling van het lokaal
bestuur van Hemiksem en van het
bestuur van de Confederatie der Vaderlandslievende Groeperingen van
Hemiksem om ‘75 jaar Bevrijding van
de Kampen en Einde van de Tweede
Wereldoorlog’ op een bijzondere en
passende wijze te herdenken. Deze
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bijzondere herdenking zou plaatsvinden op 08 mei 2020. Aangezien er op
11 november 2020 geen herdenking
met publiek zal plaatshebben, zullen
het lokaal bestuur en het bestuur van
de Confederatie der Vaderlandslievende Groeperingen van Hemiksem op
een symbolische wijze hulde brengen
aan de Hemiksemse oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen.

Zonder publiek

Op 11 november 2020 om 11 uur zullen enkele leden van het college van
burgemeester en schepenen en enkele
bestuursleden van de Confederatie der
Vaderlandslievende Groeperingen van
Hemiksem zonder publiek een bloemstuk neerleggen aan het monument
van de gesneuvelden op de Gemeenteplaats en aan het gedenkteken van
het erepark op de begraafplaats in de
Kerkstraat.

In 2021 zal er dus een bijzondere herdenking ’75 + 1 jaar Bevrijding van de
Kampen en Einde van de Tweede Wereldoorlog’ plaatsvinden in Hemiksem.

MAAK ONLINE EEN
AFSPRAAK MET ONZE DIENSTEN
Vanaf november start het administratief centrum met een gebruiksvriendelijk afsprakensysteem.

Online een afspraak maken

Voor al onze diensten op het administratief centrum kan je uitsluitend op afspraak terecht. Voor de dienst Burgerzaken kan
je zelf een afspraak maken via ons online afsprakenportaal, een knop die je binnenkort zal terugvinden op onze website.
De andere diensten bekijken steeds in overleg met jou hoe ze je zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

Digitaal loket

Check voordat je een afspraak wil maken eerst ons
digitaal loket: hier kan je heel wat soorten dienstverlening aanvragen en allerlei officiële documenten krijgen. Er zijn ondertussen heel veel zaken die
je online kan regelen waarvoor je niet naar het administratief centrum hoeft te komen.
Wil je toch graag een afspraak bij een van onze
diensten, ga dan naar onze website. Je kan daar een
keuze maken voor welke dienstverlening je een afspraak wil maken. Je kan ook nog altijd telefonisch
een afspraak maken (in de voormiddag) of per mail.

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN?
MET DE DIENST BURGERZAKEN:

- via de afsprakenknop op onze homepagina van onze website
www.hemiksem.be(klik door voor een overzicht van alle producten
waarvoor je een afspraak kan maken via deze webtoepassing)
- telefonisch op 03 288 26 20
- persoonlijk aan het onthaal
- via mail: afspraken@hemiksem.be

MET DE ANDERE DIENSTEN:

- sociale dienst 03 288 26 80 (in de voormiddag) of socialedienst@hemiksem.be
- technische dienst 03 288 26 63 (in de voormiddag) of omgeving@hemiksem.be
- organisatiebeheersing 03 288 26 57 (in de voormiddag) meldingen@hemiksem.be
- financiële dienst 03 288 26 35 (in de voormiddag) of financieledienst@hemiksem.be
- vrijetijdsdienst 03 288 26 92 (in de voormiddag) of sim@hemiksem.be
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IVEBICA: Beleef samen meer in eigen streek
Tickets aankopen en inschrijvingen dienen op voorhand te
gebeuren. 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

JOHAN BRAECKMAN

LEZING
Kritisch denken
woensdag 4 november om 20 uur

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 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

LERARENCONCERT

dinsdag 17 november om 18uur & 19.30uur

De menselijke soort is intelligent maar
tevens kwetsbaar voor irrationalisme.
Veel mensen blijven geloof hechten
aan pseudowetenschap, bijgeloof 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
kritisch denken dan we zelf beseffen.
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27,
Hemiksem
Toegang € 5
Op voorhand tickets kopen is verplicht.

We nemen je mee naar een andere wereld, vol verwondering en avontuur. De leerkrachten van de academie van Hemiksem-Schelle-Niel
brengen een familievoorstelling met muziek en woord.
Op deze avond kan je ook kennismaken met medewerkers van 11.11.11.
Deze mensen engageren zich vrijblijvend voor een organisatie die staat
voor het geloof in een betere wereld.
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang € 5 / € 3 (-12 J) / gratis (-6 J)
Op voorhand tickets kopen is verplicht.

ONLINE WINKELEN

RUPELBIBCURSUS
donderdag 19 november 2020 - 9.30 tot 12 uur
In de cursus “Online winkelen” geven de vrijwilligers van ons Rupelbib-team u tips die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij de aanschaf van een product via internet. Deze tips zijn erop gericht om u als
koper zo goed mogelijk te informeren.
Er wordt geoefend in online aankopen en betalen in een demo-webwinkel zonder dat u uw persoonlijke bankgegevens moet vrijgeven.
Intergem. bib, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang € 3 - Op voorhand inschrijven is verplicht.
Inschrijven: info: www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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bOOm (3+) - Familievoorstelling

COMPAGNIE QUAND JE SERAI GRAND-E
zondag 29 november om 14uur en 16.30uur

CC ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
€ 9 / € 6 (-18 J) - € 2 korting voor leden Gezinsbond
Op voorhand tickets kopen is verplicht.

In deze woordeloze, visueel sterke, voorstelling
ontdek je hoe een klein stekje uitgroeit tot een
grote, sterke boom. Met een knappe ‘Boom’-constructie, muziek en een tikje acrobatie zie je,
voel je en hoor je hoe de boom groeit en bloeit.
En hij is niet alleen. Het bos en zijn bewoners
komen mee tot leven. Een rups loopt over de
twijgen, een vleermuis houdt zijn winterslaap
en eekhoorntjes spelen lustig op de takken

GRONDTONEN - ONTBIJTLEZING
Zondag 22 november, vanaf 9.30u.

Literatuurwetenschapper Francis Mus die eerder
met Sophia Ammann bij ons op bezoek was met
een gesmaakte lezing over Leonard Cohen heeft
een nieuw boek geschreven: “Grondtonen”.
Hierin schrijft hij over popmuzikanten zoals
Bob Dylan, John Lennon, Frank Zappa,… die zich
op het literaire pad waagden. Op een boeiende
manier brengt hij zijn verhaal, daarbij muzikaal
ondersteund door Sophia. Om het geheel nog
wat aantrekkelijker te maken, is er vanaf 9.30 u.
een gelegenheidsontbijt. De lezing start om
10.30 u. Inschrijven verplicht per bubbel!
Intergem. bib, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
€ 10
Inschrijven op voorhand verplicht.
Info: www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij
de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

MAGNUM OPUS – LEZING

Het leven van Van Eyck
woensdag 9 december 2020 van 19.30
tot 21.15 uur
Voor de eerste maal wordt het leven van Jan
van Eyck en familie te boek gesteld in een biografische roman over het leven en werk van
de15e-eeuwse kunstschilders Johannes, Hubert,
Lambert en Margaretha van Eyck.
Schrijver en verteller Raymond Corremans studeerde o.a. economische geschiedenis in Antwerpen bij professor Theo Luykx en was werkzaam
als administrator bij de stad Antwerpen,
district Hoboken.
Intergem. bib Niel Emile Vanderveldelaan 30, Niel
Gratis na verplichte inschrijving:
www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

NOG MEER TE BELEVEN
BIJ IVEBICA
Meer info op www.ivebica.be en in de
Eb & Vloed-brochure.
WATCHAPP #2 (18+)
EMMI & LEO
vanaf 18 nov 2020
VERHALENPARADE NIEL
18 nov & 16 dec 2020
WEEK VAN DE SMAAK
KOM PROEVEN IN DE BIB!
18 nov 2020
VERHALENPARADE HEMIKSEM
25 nov & 9 dec 2020
TENTOONSTELLING
MARIE VERDURMEN – THIN SKIN
t.e.m. 3 dec 2020
LEREN WERKEN MET EEN
TABLET (ANDROID)
RUPELBIBCURSUS
vanaf 3 dec 2020
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KLAVERBOS KRIJGT NIEUWE
SCHOOLGEBOUWEN
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Tijdens de gemeenteraad van 15 september werden de plannen van de nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool Het Klaverbos bekendgemaakt en goedgekeurd. De transformatie naar
volledig nieuwe gebouwen is hoogstnodig om de
huidige en toekomstige energienormen te halen.
De huidige gebouwen zullen worden gesloopt en
in de plaats komen duurzame en energievriendelijke klasgebouwen.

Ke
r

De oorspronkelijke plannen voor deze nieuwbouw zijn ondertussen al 10 jaar oud. Tijdens de
vorige legislatuur werden de gebouwen van De
Regenboogschool aangepakt en in 2021 zal Het
Klaverbos kunnen genieten van nieuwbouw.
Bovendien worden er ook extra klassen gebouwd
met het oog op ruimte en voorzien op moderne
technieken. Een nieuwe turnzaal en een ruime
refter zorgen mee voor het comfort van de leerlingen.

Kleidaallaan

Niet alleen aan de gebouwen wordt er gesleuteld.
Er komt een overdekte ruimte van zo’n 300 vierkante meter waaronder de kinderen kunnen spelen op
regenachtige dagen.

Acht miljoen
Het totale project zal meer dan 8 miljoen euro
kosten. Dat bedrag wordt niet alleen door de gemeente betaald maar ook de Vlaamse Overheid zal
een grote bijdrage leveren aan het project.
Van zodra er een aannemer gevonden is zal er met
de bouw gestart worden. Als alles volgens plan
verloopt zullen de werken in de zomer van 2021
starten. Zo moeten de leerlingen niet verhuizen
aangezien de nieuwe gebouwen op een open ruimte komen te staan.
Als alles verloopt zoals voorzien zouden in 2022
alle gemeentelijke onderwijsgebouwen klaar moeten zijn.
Voor de omwonenden van Het Klaverbos volgt later nog een infoavond.
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Hoor wie klopt daar kinderen?
Kijken jullie stiekem ook al reikhalzend uit naar de komst van dé vedette
van het jaar? Dan heb je geluk want
ook dit jaar mogen we Sinterklaas in
onze gemeente verwelkomen!

De Sint laat ons weten dat jullie allemaal je warme jas mogen aantrekken
op zaterdag 21 november om hem op
te wachten in Hemiksem. Sinterklaas
komt dan weer samen met zijn Pieten
uit Spanje aan. We verwachten de Sint
en zijn Pieten in de namiddag in onze
gemeente. Zorg maar dat je enkele
leuke Sinterklaasliedjes kent om hem
een leuke ontvangst te geven!

Stoet

Omdat we toch nog altijd rekening
moeten houden met dat vreemde
beestje ‘corona’ ziet de aankomst van
de Sint er dit jaar wat anders uit. Geen
aankomst met de boot en geen ont-

vangst in Depot Deluxe. De Sint wou
echter ook dit jaar de kans geven aan
alle kinderen om hem te zien, waardoor we de stoet uitgebreid hebben.
We zullen met een trackingsysteem
werken zodat iedereen kan kijken
wanneer de Sint langskomt in jullie
buurt. Meer info daarover volgt nog
via onze website en sociale media.
We willen vragen aan alle mama’s en
papa’s en alle kinderen boven de 12
jaar om een mondneusmasker te dragen en om aan de kant van de weg te
blijven staan met je gezin.
De Sint en zijn Pieten zullen ervoor
zorgen dat iedereen de kans krijgt om
een tekening af te geven en/of snoepgoed te ontvangen.
Er is dit jaar geen mogelijkheid om de
stoet te volgen. Dit allemaal om grote
groepen mensen bij elkaar te vermijden.

Comedy Night 2020
met Bert Gabriëls
Ook dit jaar krijgen we weer een veelzijdige komiek op
bezoek tijdens onze Comedy Night in Hemiksem.
TRY-OUT EINDEJAARSCONFERENCE 2020
Na het succes van de #Eindejaars 2019, gaat Bert Gabriëls verder op het elan, maar deze keer nog slimmer,
grappiger en scherper dan de vorige. Het zal een bijzondere conférence worden zoals je nog nooit hebt gezien, want het wordt een jaar zoals we er nog nooit één
hebben meegemaakt. Het zal een show zijn over ons.
Over wat we hebben bijgeleerd. En hoe we daar weer
samen nog een keer goed mee kunnen lachen.
“Bert Gabriëls scheert hoge toppen met zijn conférence”
De Morgen
“Een mooi evenwicht tussen bevrijdende humor en verhulde maatschappijkritiek”
De Standaard
ZONDAG 22 NOVEMBER 2020 - DEPOT DELUXE
Omdat we met kleinere groepen van bezoekers werken
zijn er dit jaar twee voorstellingen.
Show 1: 17u - Deuren: 16.30u
Show 2: 20u - Deuren: 19.30u

ROUTE

Het parcours dat gevolgd zal worden
is: Nijverheidsstraat, Abdijstraat,
Statieplaats, Statiestraat, Ketinglei,
K. De Backerstraat, Lindelei, Wijngelagweg, Varenstraat, Heiligstraat,
Assestraat, Parklaan, Meidoornlaan,
Jan Sanderslaan, Bouwerijstraat,
Atletiekstraat, G. Gilliotstraat, Bosstraat, Depotstraat, Kruishoevewijk.

BIB-TIPS VAN DE MAAND
HOUD AFSTAND, RAAK ME AAN / Paul Verhaeghe
Een essay over de vraag hoe we de coronacrisis kunnen aangrijpen om andere keuzes te
maken.
LEOPOLD II: HET HELE VERHAAL / Johan Op de
Beeck
Was Leopold II (1835 - 1909) een grote koning
of een massamoordenaar? De vorst regeerde vanaf 1865 tot aan zijn dood over België
en was gedurende 23 jaar de soeverein van
Congo-Vrijstaat.
Jeugd: BRONS: OVER GLIMMENDE SCHATTEN
IN MISTIGE MOERASSEN/Linda Dielemans
Wat is er zo bijzonder aan het metaal brons
en wat maakt het zo kostbaar? En waarom
gooiden mensen het duizenden jaren geleden toch vaak weg, ook al kan je het altijd
omsmelten en opnieuw gebruiken? Lees
welke spannende verhalen te vertellen
zijn over brons. Met veel kleurentekeningen. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar.
Strip: URBANUS VERTELT: MIELEKE, MELLEKE, MOL

TICKETS
Dvd kinderen: MISSING LINK / Chris Butler
Tickets kosten slechts € 6.
Sir Lionel Frost, een flamboyante ontdekBestel je tickets per mail of
kingsreiziger, ontdekt in de bossen een
telefonisch en schrijf in met
charmante en zachtaardige bigfoot.
je bubbel. 03 288 26 91
of sim@hemiksem.be
De bestaande prijzen voor kopies blijven gehanteerd.
DE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS.
13

OKRA in de kijker

EVENEMENTEN
VERENIGINGEN

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

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november
73ste WAFELENBAK SCOUTS HEMIKSEM

Er zal dit jaar geen restaurant zijn. Je kan nog wel de
versgebakken wafels afhalen. (Provinciale steenweg 3).
Coronatijden … harde tijden … andere tijden! Dit geldt
uiteraard ook voor OKRA. En aangezien rust roest, hebben we niet stil gezeten. OKRA, de seniorenbeweging voor
jongeren met ervaring vanaf 55 jaar, iedereen dus, is gezonder dan ooit. Talloze activiteiten die noodgedwongen
stillagen, werden opnieuw opgestart.
Deskundige en gemotiveerde verantwoordelijken zorgen
ervoor dat iedereen (mits naleving van de coronaregels)
iets naar zijn gading vindt: lijndansen, fietsen, bowling,
midgetgolf, petanque, kaarten, bridgen, gezelschapsspelen,
wandelen, biljarten …
En uiteraard verheugen we ons op de post-corona tijd,
om te kunnen deelnemen aan culturele manifestaties in
schouwburg of concertzaal en ook onze uitstappen worden niet vergeten. En wie dacht dat er dan geen tijd meer
is voor feesten, pannenkoeken, worstenbrood en gezelligheid komt bedrogen uit.

INFO:

Mart Gys Tel: 03 288 14 95

Nieuwe brochure Gilliot &
Roelants Tegelmuseum
“Verglaasde Elegantie” is een nieuwe brochure van
het Gilliot & Roelants Tegelmuseum. Ontdek op 28
pagina’s glanzend papier welke
evolutie het museum de laatste
jaren doormaakte en welke rol
de enorme Pozzo-collectie en de
Koning Boudewijnstichting hierin speelden.
Maak kennis met enkele topwerken die in het museum te
bewonderen zijn en leer het
verhaal achter deze werken,
hun ontwerpers én het verhaal van de het bedrijf Gilliot
et Cie. kennen. De brochure is
te koop in het museum.
Bestel de brochure via het formulier via
www.gilliottegelmuseum.be/museumwinkel/.
We leveren de brochure kosteloos bij uw thuis in
Hemiksem.
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Je kan ook de wafels bestellen en laten leveren op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november tussen 11u
en 18u. Bestellen via www.ikwileenwafel.be of een
briefje invullen als we langskomen aan uw huis.

Zondag 1 november
HEEMKRING HEYMISSEN

Elke eerste zondag van de maand is het museum
toegankelijk van 14 tot 17 uur.
Sint - Bernardusabdij, Nijverheidsstraat 4. Ingang via
het Gilliot&Roelants tegelmuseum.

Zondag 1 november
GILLIOT & ROELANTS TEGELMUSEUM
Van 14 tot 17 uur. Gratis toegang.

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

Zaterdag 7 november
WINTERAVOND

Gezellige winteravond ten voordele van het buitenlands kamp.
Chiro Klaasje Hemiksem Heiligstraat 6, Hemiksem

18 november
VOORDRACHT: “SFEERVERTELLINGEN”

Om 19uur. Gratis toegang
Cafetaria heemkring Heymissen Sint-Bernardusabdij 4

Zaterdag 21 november
QUIZ ZONNEKESSCHOOL

Zonnekesschool Hemiksem, afdeling Lindelei. Ingang
mogelijk via de poort in de Frans Huysmanslaan.

KONDIG JE EVENEMENTEN GRATIS AAN
Stuur 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 initiatieven met commerciële doeleinden
komen niet in aanmerking. Enkel evenementen met een openbaar
karakter én voor iedereen toegankelijk worden aangekondigd.

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

Restafval, GFT en PMD
maandag 2 november
maandag 16 november
maandag 30 november

Papier & karton

Stopzetting bedeling
rattenvergif
Tot voor kort kon je als inwoner van de gemeente
Hemiksem gratis rattenvergif afhalen in het Gemeentemagazijn. Recent wijzigde de wetgeving
rond rattenvergif. Alleen erkende professionelen
mogen rattenvergif nog gebruiken. Omwille van bovenstaande wetswijziging moeten we de bedeling
van rattenvergif stopzetten.

RATTEN OP HET OPENBAAR DOMEIN
De bestrijding van ratten op het openbaar domein
(openbare wegen, parken, grachten en beken, …) gebeurt door de gemeente. De gemeentelijke diensten
controleren deze locaties regelmatig op sporen van
ratten. Als de diensten ratten waarnemen, starten ze
met de bestrijding.

RATTEN OP PRIVÉTERREIN EN IN DE
WONING
De eigenaar of huurder is zelf verantwoordelijk voor
de bestrijding van ratten op privéterrein en in de
woning. Ook hier is het motto: beter voorkomen dan
genezen. Op www.vmm.be vind je tips over hoe je je
woning en tuin minder interessant kan maken voor
ratten. Als je dan toch moet overgaan tot de bestrijding van ratten met gif of vallen, respecteer dan
altijd de veiligheidsvoorschriften! Vraag eventueel
advies aan een professionele verdelgingsfirma.

WAT KAN JIJ ZELF DOEN?
- Zorg dat ratten niet binnen geraken.
- Bewaar afval in goed afgesloten bakken en
laat geen etensresten rondslingeren
- Breng tuinafval en keukenafval naar de
composthoop. Gekookt eten hoort er niet thuis
- Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van
groenten goed af
- Voeder vogels en huisdieren ’s morgens en niet
te veel, zodat het voedsel ’s avonds op is
- Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd
stilstaand water
- Katten en (sommige) honden jagen graag op
ratten

vrijdag 13 november

KGA

Vrijdag 6 november van 12.00 u. tot 15.30 u.
Er is slechts één ophaalpunt aan het containerpark (G. Gilliotstraat 50) waar het KGA gedurende één dag per maand aangeboden kan worden. De ophaling gebeurt één keer per maand,
afwisselend op een vrijdag of zaterdag.
Opgelet! KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde dag
aangeboden worden aan het recyclagepark!

Snoeiafval zoneW
zuid

W

N

Maandag 23 t.e.m.
vrijdag 27 november

Snoeiafval zone
noord

Maandag 30
november t.e.m.
vrijdag 4 december
Opgelet! Het snoeiafval
moet steeds op maandagochtend vóór 9 uur buiten
worden gezet in de zone
(noord, zuid of west) waar
die week de ophaling van
Z
het snoeiafval 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 27 november

Opgelet! 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
I

INFORMATIE
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 ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.
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Coronalert-app waarschuwt je bij een
hoog risico op besmetting
Coronalert waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die het coronavirus heeft. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. Nauw contact betekent
minstens 15 minuten op minder dan 1,5 meter. Want dan is
de kans dat je besmet bent groot.

op je app ontvangen. Passeer je niet via je huisarts? Omdat
je een PCR-code toegestuurd kreeg via de contactopvolging
of via het Passenger Locator Form? Dan kan je zelf de testcode van je app en je PCRtestcode samen registreren via de
website: www.coronalert.be/nl/ coronalert-formulier/

Wat doe ik bij een hoogrisicocontact?

Anoniem en veilig

Gebruik je Coronalert en heb je een melding gekregen van
een hoog risico? Dan raden we je aan
om preventief in quarantaine te gaan en
je te laten testen.

Coronalert weet niet wie je bent, waar je bent, of met wie
je contact hebt. De app beschermt je privacy. Als je Coronalert installeert, dan geef je je telefoon
de toestemming om via Bluetooth anoniem codes uit te wisselen met anderen.

Wees aandachtig voor symptomen zoals vermoeidheid, koorts, droge hoest,
hoofdpijn, verlies van smaak of reuk …

MIJN
IK-WIL-EENBUURTFEEST
APP
STAAT AAN.
V.U.: Karine Moykens, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel

• HEB JE SYMPTOMEN?
Neem contact op met je huisarts en
vermeld dat het om een vermoeden
van Covid-19 gaat. De arts zal je symptomen evalueren en indien nodig een
Covid-19- test afnemen of voorschrijven.
• HEB JE GEEN SYMPTOMEN?
Contacteer de contactopsporing telefonisch op 02 214 19 19. Vermeld dat
je Coronalert gebruikt en dat je een
waarschuwing kreeg voor een hoogrisicocontact.

CORONALERT AAN =
SAMEN CORONA VERSLAAN
Download nu en zet je

Bluetooth aan.

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen:

Registreer je coronatest en krijg je
resultaat op je app
LAAT JE JE TESTEN OP CORONA? GA IN DE APP NAAR ‘IK WIL
EEN TEST DOEN’.
Hier vind je een testcode van 17 cijfers die je aan je huisarts
of in het ziekenhuis toont. Op die manier kan je je resultaat

Op Android-toestellen vraagt Coronalert ook om je locatiedienst aan te
zetten. Android heeft dit nodig om de
Bluetoothfunctie te laten werken. Wees
gerust, Coronalert heeft geen toegang
tot jouw locatie-informatie.De geheime codes worden 14 dagen lokaal
opgeslagen op je telefoon. Alleen als
je volgens een Covid-19-test besmet
blijkt, kun je je codes delen voor de periode dat je besmettelijk was en krijgen
mensen waarmee je in nauw contact
kwam een hoogrisicocontact melding
in hun app.

WAT MET JE CORONATESTRESULTAAT?
Laat je je testen op Covid-19? Dan gebeurt dat natuurlijk
niet anoniem.
Je bent wel beschermd door het medisch geCORONALERT.BE
heim. Voor de terugbetaling is je inschrijvingsnummer bij
de sociale zekerheid (INSZ) nodig.Als we de testcode van
je app toevoegen krijg je de resultaten van je test ook via
je app toegestuurd. Maar ook dan komt er geen in de app
terecht.

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.
Beenhouwerij Karel De Backerstraat
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