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Hemiksem zorgt voor licht
Hofleverancier vanSinterklaas 		

Klik jij op elke
link?

Mooimakers
in Hemiksem

CONTACT
SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Vrijdag 25 december (Kerstmis)
Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)

Gemeentemagazijn

Van vrijdag 25 december 2020
tot en met zondag 3 januari 2021

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

Van donderdag 24 december 2020
tot en met zondag 3 januari 2021

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1

Bibliotheek

Contact:
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be

Vrijdag 25 december (Kerstmis)
Zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag)
Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)
Zaterdag 2 januari 2021

Recyclagepark

Donderdag 24 december
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december
Vrijdag 1 januari 2021
Zaterdag 2 januari 2021

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

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

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

IN DIT NUMMER

BESTE INWONER,
We gaan in december donkere dagen tegemoet terwijl we al
maanden vechten tegen het onverbiddelijke virus. We hoopten in het najaar gewapend te zijn tegen een tweede golf.
Het virus besliste daar helaas anders over. Op dit moment weten we zelfs nog niet of we de kerstdagen kunnen doorbrengen in gezellige familiekring zoals we dat altijd gewend waren. Wat de uitkomst ook is en hoe deze pandemie ons sociaal
leven ook beheerst, samen moeten we blijven volhouden om
2021 een kans te geven op gezondheid, hoop en een betere
toekomst voor iedereen.
Vaak zijn het kleine dingen die ons hoop geven. In onze maatschappij zijn we gewoon aan een soort van luxe terwijl we
nu geleerd hebben dat een sociaal leven een grotere luxe is
dan we dachten. Probeer in deze tijd het geluk te vinden in de
kleine dingen. Een nieuwe hobby, uitgestelde klusjes, je huis
opnieuw decoreren,… het zijn maar enkele tips die je kunnen
helpen de winter aangenaam door te komen.
Het is trouwens gebleken dat er in coronatijden weer
opnieuw meer thuis gebakken wordt. In dit nummer kan je
een artikel lezen over een bekende koekjesbakkerij in onze
gemeente. Uiteindelijk zit geluk in een klein koekje.
Ik wens ieder van jullie heel veel sterkte, moed en hoop op
een beter jaar.
Uw burgemeester,
Luc Bouckaert
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Gratis huisdiersticker
Abdijtoren geeft licht
Is uw brievenbus in orde?
Philips Biscuits
Klik jij op elke link?
Mooimakers
Mezenkast
Steun Scouts Hemiksem
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: Didier Grimonprez
locatie: bos Callebeekstraat/Scheldestraat
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PRIKBORD
Winnaars
marktactie
openbare markt
Nog tot het einde van dit jaar
kan je op de wekelijkse openbare markt je spaarkaart vullen met
stickers die de handelaars bij elke
aankoop geven.
Je moet dan wel je herbruikbare shoppingtas tonen die je
overigens ook op de markt kan
krijgen. Je volle spaarkaart kan
je achterlaten bij één van de
marktkramers. Om de 14 dagen
wordt er uit de volle spaarkaarten een winnaar geloot die dan
met een lege caddy bij elke
marktkramer een cadeautje
krijgt.
Update: door de huidige maatregelen zal deze actie worden opgeschort tot en met 13 december.
Deze gelukkige winnaars mochten al naar huis gaan met een
volle winkeltas.

Dienstencentrum start met fietsotheek
Een opgroeiend kind heeft 4 tot 5 fietsen nodig, van loopfietsje tot de
volwassenfiets, om veilig en comfortabel te kunnen fietsen. Elke keer een
nieuwe fiets kopen is een dure aangelegenheid terwijl een fiets lenen die
‘meegroeit’ met het kind veel voordeliger uitkomt. Daarom startte de vzw
Dienstencentrum met een fietsotheek dat elk kind in Hemiksem en omstreken de mogelijkheid biedt een fiets te ontlenen voor korte of langere
periode.
Iedere (groot)ouder kan elk (klein) kind
laten inschrijven als lid. Je (klein)kind
kan dan gebruik maken van een fiets en
mag deze steeds inwisselen voor een
ander model. Het lidgeld bedraagt 20
euro per jaar en voor de ontleende fiets
betaal je 20 euro waarborg , die je terugkrijgt op het einde van het lidmaatschap.

MEER INFO
Meer informatie en inschrijven kan door een mailtje met je gegevens te
sturen naar fietsotheek@gmail.com of telefonisch op 0468 04 09 89.
De fietsotheek werkt momenteel enkel op afspraak en is gevestigd in
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem.
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Een warme groet
voor het woonzorgcentrum

Alle personeelsleden van het
woonzorgcentrum Hoghe Cluyse
doen gezien de huidige omstandigheden enorm hun best om de
bewoners zo goed mogelijk alle
zorg te bieden die ze nodig hebben. Dit vraagt meer inspanning
in deze dagen en daarom rekenen
ze op solidariteit van alle familieleden en bewoners om de regels
strikt toe te passen.
Sociaal contact is erg belangrijk
voor de bewoners, ook al verloopt
dat nu wat anders met de buitenwereld. Daarom doet het personeel een warme oproep naar iedereen in onze gemeente om een
briefje of kaartje te sturen naar
de bewoners. Kinderen mogen zeker een tekening maken want dat
brengt wat kleur in deze donkere
dagen. Zet gerust je (klein)kinderen even op een gezellige manier
aan het werk en laat de inspiratie
maar komen. De bewoners doe je
er enorm plezier mee (en de zorgverleners trouwens ook).
Jullie brieven, kaartjes, foto’s en
tekeningen zijn heel erg welkom op volgend adres: WZC
Hoghe Cluyse, Bouwerijstraat 50
in Hemiksem

De eindejaarsactie kan vanwege de geldende covid-19 maatregelen niet van
start gaan.
Uitstel is geen afstel, de actie van de
middenstrandsraad om onze lokale
handelszaken te ondersteunen wordt
verplaatst naar latere datum wanneer
alle handelszaken weer geopend zijn.

PRIKBORD
‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’
Deze boodschap vind je voortaan naast verschillende rioolputjes in onze
gemeente. Het gaat om een actie van het lokaal bestuur in het kader van
de jaarlijkse zwerfvuilactie in het najaar.
Hier begint de zee, niets ingooien aub’, is een campagne van Mooimakers om de vervuiling van waterlopen via rioolputjes tegen te gaan. Veel
mensen denken dat het water in de rioolputjes via het riool naar een
waterzuiveringsstation gevoerd wordt, maar door de vernieuwing van de
rioleringen is dat niet meer het geval. Het regenwater dat in de straatroosters vloeit, loopt vaak rechtstreeks terug naar de natuur.
De rioolputjescampagne heb je misschien al in heel wat steden en gemeenten gezien. Vaak zien rokers een weggegooide sigarettenpeuk als
iets onschuldigs. Deze boodschap moet duidelijk maken dat zelfs één
peuk niet thuishoort op het openbaar domein. Sigarettenpeuken worden
pas na twee jaar door de natuur verteerd. Ze komen dus wel degelijk
terecht in zee, waar ze schade berokkenen aan planten en dieren. Als gemeente aan een belangrijke waterloop die recht naar zee loopt, kunnen
we maar beter het goede voorbeeld geven.

Kleef een gratis huisdiersticker op je voordeur
Sinds 2018 kan je via je lokaal bestuur een
gratis huisdiersticker krijgen. Dankzij deze
huisdierstickers, die je aanbrengt aan je voordeur ( of duidelijk zichtbaar), weten hulpdiensten met één oogopslag hoeveel én welke
huisdieren aanwezig zijn in je woning. Dat kan
bijvoorbeeld bij een woningbrand veel verschil
maken.
De Vlaamse Overheid besliste om de huidige
huisdierstickers te verbeteren waardoor ze er
nog duidelijker uitzien en ze zijn bovendien
sterker gemaakt voor een langere levensduur.
Je
kan
de
huisdiersticker
gratis bekomen
via het onthaal
van het administratief centrum tijdens
de openingsuren.

De brexit staat voor de deur
Al enkele maanden onderhandelen het Verenigd Koninkrijk
en de Europese Unie over de voorwaarden van hun toekomstige relatie. Die overgangsperiode loopt eind 2020 af.
Vanaf 1 januari 2021 wordt de brexit een realiteit die voor
bedrijven heel wat gevolgen heeft.
Het is duidelijk dat de brexit een grote economische impact
zal hebben op ons land. Maar wat is de concrete impact
voor uw bedrijf? Met behulp van de Brexit Impact Scan van
de FOD Economie kom je te weten waar je moet bij stilstaan en wat je nu al kan doen om jouw bedrijf voor te
bereiden. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt de
scan de algemene impact van de brexit
op jouw onderneming.
De vragen gaan
over invoer,
uitvoer,
intellectuele
eigendom, gebruik
van digitale
diensten, vervoer
en toeleveranciers.
U vindt de scan en een
overzicht van alle beschikbare informatie
op brexit.belgium.be
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Abdijtoren als een baken van licht
en hoop in de duisternis
Nu de donkerste dagen van het jaar aangebroken zijn is het voor vele inwoners wat moeilijker om buiten te komen en
dat kleine streepje licht in de duisternis te zien. Misschien heb je ‘s avonds het lichtje in onze abdijtoren al gespot. We
laten dit lichtje branden voor jullie als teken van hoop in deze moeilijke tijden. Zo ziet iedereen vanuit verschillende
plaatsen het licht dat voor jullie brandt.
Denk in deze donkere tijden ook eens aan de eenzame buurman, een verre vriend die alleen zit, een oude tante of een collega die het wat moeilijk heeft. Een telefoontje, briefje of kaartje kan dan wonderen doen.
Maak je nog een avondwandeling om je gedachten te verzetten, maak dan gerust een foto van de lichtende
abdijtoren en plaats het op je sociale media met de hashtag #lichtophemiksem.
Beleef je een moeilijke tijd of zit je met sombere gedachten en geraak je er niet uit? Er zijn heel wat instanties die
jou erbovenop kunnen helpen of je dat extra steuntje in de rug kunnen geven. Blijf zeker niet alleen zitten met je
eenzaamheid of je problemen.
We moeten samen dat nare coronavirus overwinnen maar ook door de neveneffecten zoals eenzaamheid
en het gebrek aan sociale contacten moeten we er zijn voor elkaar. Samen erdoor komen is ook Helemaal
Hemiksem, niet voor niets de slogan van onze gemeente.

Praktische hulp of een luisterend oor nodig?
Tele-onthaal: www.tele-onthaal.be of bel 106
Luistert naar iedereen met zorgen
Sociale dienst OCMW: socialedienst@hemiksem.be
of bel 03 288 26 20
Onze sociale dienst luistert naar je
CAW: www.caw.be of bel 0800 13 500
Hulp bij al je welzijnsvragen
AWEL: www.awel.be of bel 102
Luistert naar kinderen en jongeren
JAC: www.caw.be/jac
Hulp voor kinderen en jongeren
1712: www.1712.be of bel 1712
Bij vragen over geweld
Teleblok: www.teleblok.be
Studiezorgen
CLB chat: www.clbchat.be
Luistert naar leerlingen en ouders
De druglijn: www.druglijn.be of bel 078 15 10 20
Info over drugs, drank, pillen, gokken en gamen
Zelfmoordlijn: www.zelfmoord 1813.be of bel 106
Dringend nood aan een gesprek
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Post goed ontvangen begint met een
goede brievenbus
U ontvangt uw post graag op tijd? En in perfecte staat? Een aangepaste postbus, geplaatst op een toegankelijke plaats zorgt
ervoor dat uw post in goede staat bij u terecht komt. U kunt bpost trouwens helpen bij het aanbieden van een onberispelijke
service. Door te zorgen voor een aangepaste brievenbus op een vlot toegankelijke plaats, aan de rand van de openbare weg. Zo
maakt u het werk van uw postbode heel wat gemakkelijker en kunt u er zeker van zijn dat u al uw post perfect en op tijd ontvangt.
• Plaats uw brievenbus aan de grens
van de openbare weg.
• Bij woningen met meer dan 4 brievenbussen mogen de brievenbussen
ofwel aan de voordeur ofwel op de
benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden
aangebracht.
• De toegang tot de brievenbus moet
altijd vrij en zonder gevaar zijn.

van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.
• Uw bus moet voldoende groot zijn
zodat u ook grote enveloppen kunt
ontvangen (C4-formaat).
• De opening van uw postbus bevindt
zich het best op een hoogte van 70 tot
170 cm.
• Uw huisnummer moet zichtbaar en
leesbaar zijn vanop de openbare weg
(ook in het donker).

• Uw bus moet minstens een opening

• Indien aan één huisnummer meerdere
busnummers toegekend zijn, moeten
de busnummers duidelijk zichtbaar en
leesbaar worden vermeld op of nabij
de overeenkomstige brievenbussen.
Deze nummering moet een logische
volgorde hebben en bij voorkeur enkel
bestaan uit cijfers.
• Niet verplicht, maar zeker aan te
raden: zet op uw brievenbus de namen
van alle bewoners.

Hebt u liever geen reclame? Dan kan u een gratis ‘geen reclame’-sticker verkrijgen aan het onthaal van het administratief
centrum.
Let wel: brieven en magazines die uitgegeven worden door de gemeente worden niet aanzien als reclame en worden steeds
in alle brievenbussen gepost.

Orgaandonatie na overlijden nu ook online
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling.
Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is
belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister
bent ingeschreven (of minstens 6
maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een
potentiële donor, tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je
leven of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot)
zich tegen de donatie verzetten.
Om er zeker van te zijn dat jouw wil
gerespecteerd wordt, kun je een wilsverklaring laten registreren: de ‘verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal’.

Procedure

In de ‘verklaring donatie menselijk
lichaamsmateriaal’ staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kan geven, waar je zich
tegen kan verzetten of waarvoor je
een eerdere wilsverklaring kan intrekken:
• donatie van organen voor transplantatie
• donatie van weefsels en cellen voor
transplantatie
• donatie van organen, weefsels
en cellen voor de vervaardiging van
geneesmiddelen

• donatie van organen, weefsels
en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
Opgelet: dit soort donatie is niet
hetzelfde als uw lichaam afstaan aan
de wetenschap.
MEER INFO:
Je kan je wilsverklaring registreren bij de huisarts op het administratief centrum of via de
elektronische zelfregistratie op
www.mijngezondheid.be .
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Philips Biscuits uit Hemiksem is ook hofleverancier
voor Sinterklaas

“KOEKJES BAKKEN IS EEN
AMBACHT MAAR OOK
EEN PASSIE”

Iedereen die de Callebeekstraat al eens passeert heeft al zeker de heerlijke geur van koekjes waargenomen.
En dat is niet verwonderlijk want achter het gebouw, dat ooit een deel van een brandweerkazerne moet geweest zijn, bevindt zich de koekjesbakkerij van Philips Biscuits.
Maxim Painblanc (29) nam 4 jaar geleden de bakkerij over nadat hij er
zelf eerst een tijdje werkte na zijn
opleiding aan hotelschool Ter Duinen
in Koksijde. “Het was een unieke kans
die ik niet kon laten liggen. We zijn
een klein bedrijf maar groeien nog
steeds.”, begint Maxim zijn verhaal.
De jonge ondernemer staat er niet
alleen voor want deelt de leidinggevende taak samen met zijn moeder,
terwijl ook zijn vriendin en een nonkel in het bedrijf vastgebeten zitten.
“De bakkerij is altijd al in Hemiksem
gevestigd geweest maar onze 2 winkels vind je in Antwerpen en ook een
tijdje terug kwam er een vestiging in
Mechelen bij. De geur van onze koekjes zal hier wel bekend zijn maar zelf
ruik ik dat niet meer zo (lacht).
We krijgen vaak de vraag of we hier
ook rechtstreeks uit de fabriek verkopen maar om onze koekjes te kopen
kan je hier niet terecht. De slager op
8

de Gemeenteplaats verkoopt ook wel
onze producten.”

“De bakkerij is
altijd al in Hemiksem gevestigd
geweest. De geur
van onze koekjes
zal hier wel bekend zijn maar
zelf ruik ik dat
niet meer zo”.
Grondstoffen
In de bakkerij werken zo’n 7 bakkers
en in drukke periodes zoals rond
Sinterklaas of Pasen krijgt de vas-

te ploeg nog extra versterking. “Ondanks de vaak drukke momenten blijven we wel de nadruk leggen op het
ambacht. We streven naar de perfecte
kwaliteit in onze smaken maar ook
in de afwerking van elk koekje. Elke
soort van koekje zal er hierdoor bijna
hetzelfde uitzien want we kijken echt
naar millimeterwerk maar we willen
niet naar de absolute fabrieksbandperfectie waarbij elk product een kopie is van het andere.
We gebruiken grondstoffen van de
beste kwaliteit maar door ambachtelijk te werken is er wel een verschil
als we in de zomer of in de winter
bakken. Boter reageert anders op de
omgeving al zal de consument dat
niet merken en zal steeds dezelfde
smaken herkennen.”
Alle koekjes die uit de oven komen
gaan niet rechtstreeks naar de 3 winkelvestigingen. “We werken ook heel
veel voor andere bedrijven die in de

horeca actief zijn. Het koekje bij de
koffie dat koffieleveranciers aan de
horeca leveren is vaak een product
van ons. En heel wat bedrijven doen
beroep op ons om hun personeel te
trakteren met eindejaarsgeschenken
of relatiegeschenken.”

maken van de vormen door ze een
extra poets- en smeerbeurt te geven.
Na de drukke periodes besteed Philips Biscuits heel wat aandacht aan
goede doelen. “We hebben na de
feestdagen meestal wat overschotten
van koekjes. Weggooien zou totale
verspilling zijn dus schenken we die
weg aan goede doelen, zoals de vzw
Moeder voor Moeders. De koekjes zijn
dan zeker nog goed en zo kunnen
mensen die de luxe van een koekje niet kunnen veroorloven ook nog
genieten van een Antwerps product.”,
zegt Maxim vastberaden.

Kwaliteit en ambacht
“We doen het goed, groeien elk jaar
en we blijven hameren op de kwaliteit. Niet alleen dat, maar ook de
ambacht is voor ons belangrijk. En
ook het milieubewustzijn ontgaat
ons niet. Daarom verkopen we onze
koekjes vooral in blikken dozen die
iets duurder zijn in aankoop maar
de klanten mogen altijd met de
lege doos terugkomen om die te laten hervullen, tegen betaling van de
koekjes uiteraard (lacht). De bewaartermijn in blikken dozen is groter en
ze zijn dan ook nog eens vaak een
leuk verzamelobject.”
Het bekendste koekje van Philips is
ongetwijfeld het ‘Antwerpse Handje’. “We mogen deze lekkernij maken
omdat we ook aangesloten zijn bij de
Syndicale Unie die de productie, kwaliteit en verkoop streng controleert.
Maar we blijven innoveren en in
minder drukke periodes proberen
we nieuwe recepten te creëren en
te experimenteren met smaken. Zo
hebben we bijvoorbeeld onze ‘kasseien’, die verwijzen naar de steenweg tussen de bakkerij in Hemiksem
naar Antwerpen. Onderweg in Polderstad kom je nog wegen tegen met de
echte oude kasseien.”

Sinterklaas
Met de Sint in aantocht is het altijd
erg druk in de bakkerij. “We helpen
de Sint met het bakken van speculaas. We bakken dan tot 4000 kilo aan
speculaas. Je kan ons een beetje de
hofleverancier van de goedheiligman

Op het aantal koekjes dat er per dag
of per jaar echt wordt gebakken kan
Maxim geen getal plakken.
“We vinden onze marketing en branding erg belangrijk want we merken
dat dit werkt.Op Instagram zijn we heel
actief maar uiteindelijk ben ik in de
eerste plaats bezig met mijn passie
als bakker. Daar sta ik mee op en ga ik
ook mee slapen”, besluit Maxim Painblanc (PB voor de vrienden).
noemen, maar we gaan dan ook voor
de volle 100%. Dit is voor ons één van
de drukste periodes. Ook rond Valentijn en Pasen werken we op volle capaciteit.”

“We helpen de
Sint met het
bakken van
speculaas. We
bakken dan tot
4000 kilo aan
speculaas. ”.
Tijdens kalmere periodes wordt er
veel aandacht besteed aan het onderhoud van de machines en het klaar-

ABDIJSPECULAAS
Philips Biscuits verkoopt ook
‘abdijspeculaas’, waarbij je misschien meteen de verwijzing
maakt naar de abdij van Hemiksem. “Neenee, er is geen connectie met Hemiksem. Het is
eigenlijk een Hasseltse zachte
speculaas naar een oud recept
van een Limburgse bakker. Met
Hemiksem heeft het dus niets
te maken. Maar wie weet maken
we ooit wel eens iets nieuw met
een kwinkslag naar Hemiksem.
We hebben immers ooit eens
een grote veerboot uit speculaas gemaakt “, lacht Maxim.
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KLIK JIJ
OP ELKE
LINK?
Bij de aanvang van de coronamaatregelen wisten we dat we
allemaal veel meer tijd zouden
doorbrengen in huis en dus ook
meer tijd zouden spenderen
voor onze computer om bijvoorbeeld te telewerken maar vooral ook online te shoppen.

Ook cybercriminelen bleven ‘in hun kot’ en maakten handig misbruik van het verhoogde internetverkeer. Al is je computer nog beveiligd, je kreeg ongetwijfeld ook wel een ‘fake’ mail van je bank of van een gulle gever die je enkele miljoenen euro’s wou doorstorten. Hopelijk heb je via zulke mails niet op een link geklikt, want zo kan je je vertrouwde
gegevens verspreiden en/of ook een internetvirus verspreiden onder je contacten.

Hoe herken je verdachte berichten (ook phishingberichten genoemd)?
• Krijg je meestal onverwacht en zonder reden
• Zijn dwingend of willen je nieuwsgierig maken
• Bevatten taalfouten of zijn vreemd geschreven
• Hebben een vage aanspreektitel of gebruiken je e-mailadres als aanspreking
• Komen van een onbekende afzender
• Hebben een link die niet naar een veilige website leidt
• Je bank vraagt je nooit naar de codes die je berekent met je kaartlezer.
Niet enkel e-mails kunnen valse berichten zijn. Steeds vaker proberen oplichters hun slag te slaan via valse sms-berichten. Dat fenomeen heet Smishing. Ook via sociale media zoals Facebook en Whatsapp kan je phishingberichten
ontvangen.

Je herkent een vals bericht. Wat moet je doen?
Stuur het onmiddellijk naar verdacht@safeonweb.be, klik niet op links en vul
zeker geen persoonlijke gegevens in.
Te laat! Je hebt je gegevens doorgegeven. Wat nu? Waarschuw je vrienden als
je hen een vals bericht hebt doorgestuurd. Verander je wachtwoorden onmiddellijk en verwittig je bank en Cardstop (070 344 344) als je je bankgegevens
hebt doorgegeven. Word je blijvend gestalkt en bedreigd? Aarzel dan niet en
dien klacht in bij de politie.
Oplichters zijn heel inventief en gebruiken ook steeds nieuwe trucjes en verhaaltjes om jouw aandacht te trekken. Denk ook steeds bij jezelf: ‘Is het te
mooi om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo’.
MEER INFO: www.safeonweb.be
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WAT IS PHISHING?
Phishing is online oplichting
door valse e-mails, websites
of berichten. Cybercriminelen
proberen misbruik te maken
van iets waar je in gelooft of
van iemand die je vertrouwt.
Ze spelen ook in op angst. Laat
je niet vangen.

ZAPPOSACTIVITEIT IN DE KERSTVAKANTIE
In de kerstvakantie organiseert de vrijetijdsdienst opnieuw
een Zapposactiviteit.
We zorgen ervoor dat dit veilig kan verlopen en daarom is
dit ook, volledig Corona-proof, in de vorm van een kamp
van drie dagen waarin de kinderen zich kunnen uitleven in
het ‘Kerst’-thema. Sport en spel zal afgewisseld worden met
creativiteit. De Sporta-animatoren zorgen ervoor dat er van
verveling geen sprake zal zijn.

INFO

Het kamp zal doorgaan in de sporthal van Schelle
op 21, 22 en 23 december voor kinderen van 6 tot
en met 12 jaar.
www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen.
sim@hemiksem.be of 03 288 26 92

JEUGDRAAD HEEFT NIEUWE VOORZITTER EN
ONDERVOORZITTER
Jeugdbewegingen die nog harder samenwerken als
anders. Een jeugdraad waar alle jeugd van Hemiksem welkom is. Een jeugdraad waar sfeer heerst én waar belangrijke
punten besproken kunnen worden. Dat zijn de hoofdpunten
waar de jeugdraad zich de komende twee jaar voor zal inzetten.

INFO

De nieuwe voorzitter Mattijs Joossens (Scouts) en ondervoorzitter Xander Suetens (Chiro) zijn al tien jaar lang de
beste vrienden en zijn om die reden ook overtuigd dat ze in
Hemiksem het verschil kunnen maken voor de jeugd. Hierbij
willen ze centraal samenwerken, denken en het beste voor
de Hemiksemse jeugd proberen te bereiken.

www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/jeugdraad

BIB-TIPS VAN DE MAAND
EEN ZOMER ALS GEEN ANDERE/Rudi Vranckx
Een pandemie is een van de weinige zaken, samen met oorlog en revolutie, die de wereld fundamenteel beïnvloeden. Ten goede of ten kwade? Rudi zocht van Brussel tot Bergamo naar antwoorden en
sprak met visionaire denkers.
WAT ELK KIND NODIG HEEFT: 5 basics voor krachtig ouderschap/Klaar Hammenecker
Wat hebben kinderen nodig om uit te groeien tot krachtige jongvolwassenen? Opvoedingsexpert Klaar Hammenecker geeft je vijf vaardigheden mee die op die behoeften inspelen en die de
fundamenten vormen van krachtig ouderschap. Zo creëer je de ideale opvoedingsbasis om je kind te
laten opgroeien tot een liefdevolle, zelfredzame en sterke jongvolwassene.
DE BELOFTE VAN PISA/Mano Bouzamour
Een Marokkaans-Nederlandse puber worstelt met zijn leven in twee werelden: zijn traditionele,
eenvoudige Marokkaanse familie en de elitaire Amsterdamse school waar hij een opleiding volgt.
Interessante, hedendaagse, niet altijd even stichtelijke maar vermakelijke weergave die een aantal
vanzelfsprekendheden op de helling zet en waarbij iedereen het af en toe moet ontgelden.
Jeugd: TWEE FONKELRODE STERREN IN BLINKEND WITTE SNEEUW: het ongelooflijke verhaal van
Nadja en Viktor/ Davide Morosinotto
De tweeling Nadja en Viktor (12) moet in 1941 met het kindertransport vertrekken uit Leningrad. Ze
raken elkaar kwijt en reizen dwars door het grimmige, koude Rusland in oorlogstijd om elkaar te
vinden. Onderweg schrijven ze elkaar. Hun schriften worden in 1946 gevonden door de Staatspolitie.
Verhaal met veel oude foto’s en documenten. Voor lezers vanaf ca. 12 jaar (en ouder).
Dvd kinderen: SPIONNENGEHEIMEN/ Nick Bruno (regisseur), Troy Quane (regisseur)
Superspion Lance verandert per ongeluk in een duif. Nu moet hij samenwerken met de jonge wetenschapper Walter om een schurk te pakken te krijgen en de wereld te redden. Vanaf ca. 9 jaar.
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Een proper
Hemiksem met
coachingstraject
Mooimakers
Vorig jaar kreeg de gemeente Hemiksem de kans om in een
coachingstraject te stappen van Mooimakers. Deze organisatie voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen op. Door middel van deze coachingstrajecten wil
Mooimakers gemeenten helpen om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren.
De dienst organisatiebeheersing heeft nu samen met
Mooimakers en enkele andere diensten een actieplan opgesteld waarbij belangrijke focussen worden gelegd op de
uitvoering van een degelijk zwerfvuilbeleid. Dit coachingstraject is een traject dat 3 jaar duurt en enkele beproefde
maatregelen rond zwerfvuil en sluikstorten introduceert,
zoals bv. een vuilnisbakkenplan.
Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal
vrij te kiezen thema’s rond zwerfvuil en sluikstorten die
het lokaal bestuur naar voor schuift. Vlaanderen Mooi, de
organisatie achter Mooimakers, voorziet de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen
en een deel van de bijkomende personeelskosten op te
vangen.

We willen hiermee ook
iedereen stimuleren om
doordacht elk papiertje, blikje of zelfs mondmasker niet
zomaar op straat te gooien.
Concreet voor Hemiksem betekent dit dat we een inventaris zullen opstellen van alle vuilnisbakken op
ons grondgebied. Jaarlijks zullen we ook in elk seizoen een meting uitvoeren bij het ledigen van de vuilnisbakken. Zo kunnen we duidelijk in kaart brengen
waar de nood aan eventuele bijkomende vuilnisbakken groter of kleiner is. Door bijvoorbeeld een vuilnisbak meer te plaatsen hopen we een berg aan zwerfvuil
te verminderen. Deze aanpak en het ontmoedigen van
sluikstorten en zwerfvuil achter te laten hoopt ons na
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Onze jonge mooimakers Céleste en Julie uit Hemiksem:
“We vinden dit opruimen echt wel zinvol. Jammer dat er in
Hemiksem nog zoveel zwerfvuil ligt.”
3 jaar een duidelijker beeld te schetsen van hoe de inwoners omgaan met het afvalbeleid. We willen hiermee ook
iedereen stimuleren, zowel inwoners, school of vereniging,
om doordacht elk papiertje, blikje of zelfs mondmasker
niet zomaar op straat te gooien.

Veegplan
Leefbaar wonen begint bij een leefbare straat. Onze veegmachines komen al een paar keer per jaar in elke straat
van de gemeente langs. Hierbij willen we ook de netheid in de straten evalueren en bijsturen waar het nodig
is. Vaak missen we sommige delen van straten omdat
voertuigen ondanks duidelijk aankondigingen halsstarrig
in de weg geparkeerd blijven staan.
Door deelname aan de handhavingsweek sensibiliseren
we onze inwoners rond zwerfvuil en sluikstorten. Dit doen
we door hierover duidelijk te communiceren via Hallo Hemiksem, website en sociale media maar ook door actie te
ondernemen. Onze gemeenschapswachten staan klaar om
je goede raad te geven en ondersteuning te bieden in de
strijd tegen zwerfvuil. Ook zullen zij na meerdere verwittigingen of duidelijke opzet van sluikstorten de vervuiler
beboeten.
Verder ondersteunen we onze vrijwilligers die soms dagelijks of wekelijks de straat op gaan om Hemiksem mee
aangenaam en proper te houden. Dankzij deze vrijwilligers is Hemiksem nog een aangename gemeente om te
wonen.
INFO
Meer informatie of zelf vrijwilliger worden in de strijd
tegen zwerfvuil? Dat kan door een mailtje te sturen
naar melding@hemiksem.be of telefonisch contact
op te nemen met de dienst organisatiebeheersing via
03 288 26 54.

Mezenkasten om eikenprocessierupsen
op een natuurlijke wijze te bestrijden
De eikenprocessierups is de larve
van een grijze nachtvlinder die van
april tot juli voorkomt. Deze rups
heeft haartjes, overal op zijn lijf, en
deze noemen we brandharen. Ze geven deze haren af ter verdediging bij
gevaar en dat is behoorlijk effectief.
De haartjes veroorzaken hevige jeuk
en huidontstekingen bij mens en
huisdier.
Overlast door eikenprocessierupsen
komt meestal voor in de maanden mei,
juni en juli. Maar de overlast is niet
altijd beperkt tot deze maanden. De
nesten worden namelijk gemaakt van
brandharen, en deze nesten blijven bestaan. Dus ook in de andere maanden
is het nuttig om de nesten te laten verwijderen.

Mezenkastjes installeren in
de tuin en wat kan je zelf
doen
Koolmezen, pimpelmezen en boomklevers zijn verlekkerd op rupsen en
kunnen je op deze manier helpen in de
bestrijding van de rupsen. Maak het de
mezen daarom extra goed in je eigen
tuin.

Het plaatsen van mezenkastjes is een
interessante manier om processierupsen te bestrijden. Het is sowieso een
goed idee om mezen naar je tuin te
lokken, of je nu overlast hebt van de
eikenprocessierups of niet.

Gratis mezenkasten
De gemeente Hemiksem wil iedereen
helpen om de rupsen te bestrijden en
heeft 100 mezenkasten besteld om te
plaatsen in tuinen op ons grondgebied. Wie een eikenboom in zijn tuin
heeft staan kan een gratis mezenkast
bestellen. Om de bestrijding van de eikenprocessierups goed aan te pakken
zouden deze mezenkasten in februari
geplaatst moet worden.
Bij je bestelling krijg je bovendien instructies hoe en waar je de mezenkast
aanbrengt in je tuin.
INFO
Meer info en je bestelling
doorgeven kan via
sven@hemiksem.be of
telefonisch op 03 288 26 63

Nieuwe speeltoestellen en vergroting hondenweide Parklaan
In het septembernummer van Hallo Hemiksem
en op onze website kon je de oproep lezen over
het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op
onze hondenweides.
Jullie kozen massaal voor het favoriete agilitytoestel voor jullie huisdier. Onze technische dienst
gaat nu tijdens de wintermaanden aan de slag om
deze toestellen maken. Ze werken hiervoor met
duurzaam materiaal en verf op waterbasis.
Naast de gemaakte keuze uit de bevraging zal er
waar mogelijk ook een rioolbuis worden geplaatst.
In het voorjaar zouden de hondenweides moeten
voorzien zijn van deze toestellen.
Voor hondenbezitters uit de omgeving van de Parklaan is er ook nog goed nieuws. Deze weide zal
worden vergroot en krijgt een omheining van kastanjehout, net zoals de andere hondenweides.
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Steun Scouts
Hemiksem
Begin 2018 sloegen de leiders en
oudleiders van Scouts Hemiksem en
VOSHEM de handen in elkaar voor een
ambitieus bouwproject. Samen willen
ze het oude schoolgebouw op de Provinciale Steenweg omtoveren tot een
milieuvriendelijke thuisbasis waar
het voor jong en oud aangenaam vertoeven is. Om dit project te voltooien,
hebben de scouts jouw hulp nodig.
Als extra stimulans vestigen de ambitieuze jongeren onze aandacht op
het uitzonderlijk fiscaal voordeel
voor schenkers in 2020.
Om het oude schoolgebouw op de
Provinciale Steenweg om te toveren tot
een warme thuisbasis, moet er heel wat
gebeuren. Dankzij een gezamenlijke
inspanning van de scouts en oudscouts werd het eerste deel van het gebouw reeds geïsoleerd en voorzien van
verwarming en een nieuwe gevel. Zo
kon de scoutsvereniging intussen zijn
intrek nemen in dit deel van het gebouw.
Er moet echter nog veel gebeuren.
Dit najaar start de aanleg van een
groene speelzone op de voorma-

lige speelplaats, een knap staaltje
ontharding waarmee de scouts de
steun van waterbedrijf Aquafin in
de wacht konden slepen. Ook wacht
het tweede deel van het gebouw
nog op isolatie en een nieuwe façade.

60% belastingsvermindering
in 2020
De scouts kan alle steun gebruiken,
zeker nu ook de jaarlijkse “Wafelenbak” uitgesteld werd door verstrengde
coronamaatregelen. Gelukkig kunnen
gulle gevers dit jaar rekenen op extra

stimulans van onze overheid.
De belastingvermindering voor giften
van €40 of meer werd voor 2020 opgetrokken van 45% naar 60%, een uitzonderlijk fiscaal voordeel. Wil je de scouts
steunen maar lijkt €40 wat veel? Dan
kan je via de ‘steun een plank’-actie
al vanaf €15 helpen bouwen aan het
nieuwe scoutslokaal.

INFO: Ontdek het bouwpro-

ject, de inzamelacties en meer op
www.scoutshemiksem.be/fort34.

Kondig je evenementen gratis aan op onze website en in Hallo Hemiksem
Organiseert je vereniging een activiteit? Plan je een wafelenbak, spaghettislag of komt er een fuif of optreden
aan? Toon aan Hemiksem wat jouw
vereniging organiseert!
Erkende verenigingen en gemeentelijke raden in Hemiksem die

hun evenementen binnen Hemiksem 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 Hemiksem.
Let wel: voor verschijning in Hallo
Hemiksem dient de informatie in
ons bezit te zijn op de 1ste dag vóór
de volgende maand, dus ten laatste
op 1 januari voor verschijning in
februari 2021.

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

Binnenkort introduceren we de nieuwe blauwe zak voor pmd
In het voorjaar schakelen we over naar de
‘nieuwe blauwe zak’. De sorteerregels voor de
pmd-zak wijzigen en we zullen meer soorten
plastic verpakkingsafval inzamelen én recycleren. Meer uitgebreide informatie volgt in een
latere editie van Hallo Hemiksem en op onze
website.
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Op tijd een herinnering nodig?
Geen probleem! Installeer de Recycle! app of
de Hemiksem app op jouw smartphone en
de app stuurt je de avond vóór de ophaling
een melding. Je vindt er ook de openingsuren van het recyclagepark in jouw buurt én
de sorteerregels.

Volgende maand vind
je de nieuwe
ophaalkalender bij
Hallo Hemiksem

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

Restafval, GFT en PMD

Behalve een heleboel informatie over juist sorteren,
lees je er ook wanneer je welk afval aan huis kan
laten ophalen en wanneer je op het recyclagepark
terecht kan. En dat is in 2021 net iets anders dan de
afgelopen jaren…

maandag 30 november
maandag 14 december
maandag 28 december

Waarom is een aanpassing nodig?

Textiel

Waarom moet er gesleuteld worden aan de ophaalkalender of de openingsuren van het recyclagepark,
is een logisch eerste vraag. Zoals je misschien wel
weet, werkt onze gemeente samen met IGEAN voor
de inzameling van het huishoudelijk afval, zowel
in het recyclagepark als via de huis-aan-huisophaling. We doen dit net zoals een heleboel gemeenten uit de buurt. De afgelopen jaren heeft IGEAN
meer en meer taken overgenomen die eerder door
de gemeente of door onderaannemers werden uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat hun dienstverlening vlot en kostenefficiënt wordt uitgevoerd, is een
aanpassing noodzakelijk. Wat dit precies voor onze
gemeente betekent, lees je hieronder.

Wat verandert er aan de ophaalmomenten?
Je zal in de kalender merken dat de ophaling van papier niet meer op een ‘vast’ moment valt. Dat komt
omdat we overschakelen van een maandelijkse naar
een 4-wekelijkse ophaling en dus geen 12 maar 13
keer papier en karton kunnen aanbieden!

Wanneer kan je op het recyclagepark terecht?
Hieronder vind je de openingsuren die gelden vanaf
januari 2021.
Maandag
gesloten
Dinsdag
9-12u 13-17u
Woensdag		
13-19u
Donderdag
9-12u 13-17u
Vrijdag		 13-17u
Zaterdag
9-16u
Zondag
gesloten
OPGELET
Tijdens de eindejaarsperiode wijken de openingsuren van het recyclagepark af op volgende dagen:
• Donderdag 24 december: NM gesloten*
• Vrijdag 25 december: gesloten
• Zaterdag 26 december: gesloten
• Donderdag 31 december: NM gesloten
• Vrijdag 1 januari: gesloten
• Zaterdag 2 januari: gesloten
* Het park is enkel in de voormiddag geopend als het
volgens de normale openingsuren ook open zou zijn.

Papier & karton

vrijdag 11 december
Woensdag 2 december

KGA

Zaterdag 5 december 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 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 zone noord
W
Maandag 30 november
t.e.m. vrijdag 4 december

W

N

Snoeiafval zone west

Maandag 7 december t.e.m.
vrijdag 11 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
het snoeiafval plaatsvindt.
Elk adres wordt immers
Z
slechts één keer bediend.
Snoeiafval dat wordt buiten gezet nadat de gemeentediensten passeerden zal bijgevolg blijven liggen.

Grofvuil op afroep
vrijdag 18 december

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

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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Allemaal samen. Laten we de regels volgen

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.
Provinciale Steenweg /Callebeekstraat

Verzameling WDB
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