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Colofon
Dit is een publicatie van het lokaal bestuur Hemiksem. 
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be

V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 
2620 Hemiksem

Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:  
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties

CONTACT

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
Openingsuren - enkel op afspraak: 
maandag:  09.00 u. - 12.00 u. 
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u.  & 14.00 u. - 16.00 u. & 
  18.00 u. - 19.30 u.  *
woensdag:  09.00 u. - 12.00 u.  & 14.00 u. - 16.00 u. &
donderdag  09.00 u. - 12.00 u.
vrijdag:   09.00 u. - 12.00 u. 
* enkel dienst burgerzaken en onthaal

Contact: 
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be 

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
Contact: 
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be 

Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur, 
woensdag gesloten

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren: 
maandag – donderdag: 12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag:    08.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
woensdag:        13.00 u. - 19.00 u.
donderdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
vrijdag:         13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 16.00 u.

Noodnummers
Dringende politiehulp     
101
Medische spoedgevallen en brandweer  
100 en 112
Lokale politie  Wijkteam Hemiksem  
03 443 09 50  03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)

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

BKO ‘t Merelhofke
Van donderdag 24 december 2020 
tot en met zondag 3 januari 2021

Bibliotheek
Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)
Zaterdag 2 januari 2021

Recyclagepark
Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)
Zaterdag 2 januari 2021
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BESTE INWONER,
Hoopvolle berichten bereiken ons steeds meer. Samen met  
jullie kijk ook ik uit naar een nieuw jaar, een doeltreffend vac-
cin tegen het coronavirus en een beloftevol jaar waarbij we 
2020 definitief achter ons kunnen laten. Een jaar vol goede 
voornemens terwijl we nog niet weten hoe we in de toekomst 
zullen moeten omgaan met ons sociale leven. Voor velen is 
deze harde realiteit moeilijk om mee om te gaan. De donke-
re winter is nog niet voorbij maar we moeten blijven volhou-
den. Het coronavirus mag ons niet klein krijgen. Het kan nooit 
kwaad om leuke en realistische plannen te maken voor 2021. 
In dit nummer lees je een interview met Pieter Leys, die zich 
heeft verdiept in bordspellen. Een leuke hobby dat je altijd kan  
boeien en ook in de koude wintermaanden kan bezighouden. 

Een feestelijke drink voor onze inwoners hadden we vorig jaar 
gepland in de lente; corona besliste er anders over. We bekij-
ken alvast wanneer we deze drink in 2021 kunnen organise-
ren.  Er komen betere tijden aan! 

In 2021 bouwen we gestaag verder aan onze gemeente van 
morgen. De langverwachte heraanleg van de Gemeenteplaats, 
Assestraat en Kerkeneinde zullen eind 2021 van start gaan. 
We breiden ons skatepark verder uit, we starten met de nieuw-
bouw en renovatie van onze gemeenteschool Het Klaverbos 
aan de Jan Sanderslaan en diverse straten voorzien we in 
2021 van een nieuwe asfaltlaag. Met onze inspanningen om 
de adbij verder te renoveren leggen we een binnenkoer volle-
dig opnieuw aan. In onze volgende publicaties komen al deze 
initiatieven zeker nog terug. 

In onze gemeente blijven ondertussen de aanvragen voor leu-
ke zomerse evenementen toestromen. Dat getuigt van heel 
veel moed en positiviteit die onze gemeente uitstraalt. Blijven 
volhouden! Zorg goed voor jezelf en blijf ook steeds voor el-
kaar zorgen. Ik wens u alvast een fijn nieuwjaar in je bubbel en 
een mooi vooruitzicht naar 2021.

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:  Sandra Van Kerckhoven  
locatie:  privétuin 
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 DONDERDAG 14 JANUARI BLOEDINZAMELING RODE KRUIS 

PRIKBORD
DE PAUZEKNOPACTIE VAN 
DE LIJN IS VERLENGD!
Dankzij de pauzeknop van De Lijn kan je je abonne-
ment tot 20 dagen pauzeren. En dat is handig als je je 
been breekt, meer thuiswerkt of om welke reden dan 
ook even niet reist. 

Maar er is nog meer goed nieuws: we verlengen de 
registratieperiode! Maak vóór 1 februari 2021 een 
account aan op het klantenportaal en koppel je MO-
BIB-kaart hieraan. Dan kies je zelf hoeveel dagen en 
wanneer je pauze neemt. Na afloop van de actieperiode 
(2 april 2021) betaalt De Lijn je pauzedagen terug.

MEER INFO: www.delijn.be

Aanvraag uitzonderlijke 
weerverschijnselen als ramp  
In het Belgisch Staatsblad van 9 november verscheen het 
besluit over de nieuwe bepalingen omtrent de erkenning 
van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp. Zo zijn 
er enkele wijzigen doorgevoerd die belangrijk zijn bij zo’n 
ramp. Het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 
bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding 
van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 
tot en met 15 van het besluit. 

Vanaf heden is het niet langer het stads- of gemeen-
tebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig 
dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag 
tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams 
Rampenfonds. 

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket 
dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt (ram-
penfonds.vlaanderen.be). 

Voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk 
weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 
2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangs-
maatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend 
tot en met 8 januari 2021. De meldingen die het Vlaams 
Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ont-
ving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar 
de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.

MEER INFO
Voor verdere inlichtingen kan je terecht op de website 
van het Vlaams Rampenfonds.  
overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of op 
rampenfonds@vlaanderen.be.

 

Op  donderdag  14 januari 2021 van 18 uur tot 
20.30 uur gaat de bloedinzameling  terug door 
in  het lokaal van het Rode Kruis in Depot De Luxe,  
Nijverheidsstraat 27  in Hemiksem. 

Voorlopig kan men de patiënten in nood nog van het 
nodige bloed voorzien. Toch doet het Rode Kruis  een 
dringende oproep voor nieuwe bloedgevers uit onze 
gemeente en omstreken om zich aan te bieden op de 

eerstvolgende bloedinzameling in Hemiksem. De hui-
dige coronapandemie zorgt voor  een toename van het 
aantal ziekenhuisopnames. Dat  maakt dat het Rode 
Kruis de volgende maanden een belangrijke reserve 
moet aanleggen willen ze deze moeilijke periode kun-
nen overbruggen .  

Wegens de preventieve coronamaatregelen vraagt men 
om een afspraak te maken voor de bloedinzameling 
van donderdag 14 januari. Dit kan via donorportaal.ro-
dekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00. Ver-
geet je identiteitskaart niet mee te brengen!

MEER INFO
Voor meer info kun je altijd terecht bij Karine Dewippe 
op het tel. 03 887 84 22. Rode Kruis Hemiksem hoopt 
jullie daar (met mondmasker) te mogen ontmoeten! 
Ook nog leuk om te weten, nieuwe bloedgevers gaat 
men extra belonen!

PLAATS EEN REGENWATERTON
Plaats een regenwaterton en gebruik het re-
genwater voor je planten, tuin en het schoon-
maken van je wagen of fiets. 

Regenwater is zacht en goed voor je plan-
ten, bovendien bespaar je zo op drinkbaar 
kraantjeswater.  Vanaf 2021 kan je via 
IGEAN een regenwaterton van goede kwa-
liteit en aan een voordelige prijs aankopen.  

MEER INFO:
www.igean.be/regenwatertonnen
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PRIKBORD
Samen halen we kinderarmoede uit de luiers

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van 
jonge en kwetsbare gezinnen. Met de Pamperbank willen we deze gezinnen ondersteunen bij 

de aankoop van pampers en doen hiervoor beroep op alle inwoners van Hemiksem.  

Het idee van de Pamperbank is eenvoudig. Héél wat gezinnen hebben vaak een over-
schot aan pampers. Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben een grotere maat 

nodig of worden zindelijk. Deze overschotten kunnen gedeponeerd worden in de 
daarvoor voorziene inzamelboxen. De ingezamelde luiers worden gesorteerd per 

maat en in pakketten van 25 luiers voor 1 euro via  Welzijnsschakel Tochtgenoten 
verkocht aan gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. De opbrengst komt 

volledig ten goede van Welzijnsschakel Tochtgenoten voor de aankoop van 
nieuwe luiers. 

Wil je de pamperbank steunen maar heb je geen luiers op overschot, dan 
kan je luiers aankopen en deze binnenbrengen bij de medewerkers van 

het Huis Van Het Kind in het administratief centrum.  Op volgende 
locaties kan je de pamperboxen terug vinden:

- Administratief centrum, Sint-Bernardusabdij
- Bibliotheek, Heuvelstaat 

MEER INFO 
Leentje De Maeyer via huisvanhetkind@hemiksem.be of 

0497 41 44 19

Het lokaal bestuur is voorbereid op een eventuele elek-
triciteitsuitval en heeft samen met de hogere overheden 
een plan opgesteld. Ook de hulpdiensten zijn hierop 
voorbereid. Samen coördineren ze maatregelen om de 
gevolgen zoveel mogelijk te beperken en begeleiden ze 
mee de heropstart wanneer er terug stroom is.

Er wordt het onderscheid gemaakt tussen niet-aange-
kondigde elektriciteitsonderbrekingen (panne, black-out) 
als gevolg van het falen van het netwerk, en aangekon-
digde elektriciteitsonderbrekingen doordat er tekort is 
aan elektriciteit. 

De federale overheid en Elia, de beheerder van het trans-
missienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe 
dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land 
in evenwicht is.  Behalve bij een onvoorzien incident, kan 
men op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen 
en erop anticiperen. 

Elektriciteitsverbruik onder controle houden
Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet 
mogelijk.  Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsver-
bruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aange-
kondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden. 

We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk 
op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. 
Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer ver-
bruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voor-
ziening afgesloten om technische problemen te voor-
komen. De beschikbare elektriciteit gaat dan eerst naar  
vitale diensten zoals de gezondheidszorg, de hulpverle-

ning en de drinkwatervoorziening. Zij beschikken tevens 
over transformatoren om hen te voorzien van stroom als 
er geen beschikbaar is.

Hulpdiensten
Uiteraard is het op dat moment ook cruciaal dat inwoners 
nog steeds de hulpdiensten moeten kunnen alarmeren 
als er nood is. Daarom worden over de gehele gemeen-
te alarmeringspunten georganiseerd. Als je in geval van 
nood of dringende vragen geen telefonisch contact kan 
opnemen, kan je naar deze punten gaan, waar iemand 
aanwezig is om je te woord te staan en verder te helpen.

Op onze website kan je enkele tips vinden om je makke-
lijk voor te bereiden bij een stroomonderbreking.

EEN ‘BLACKOUT’: WAT ALS DIT GEBEURT IN MIJN GEMEENTE
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Vorig jaar kond de brandweer  
iederen nog adviseren om naar 
een georganiseerd spektakel-
vuurwerk te gaan. Maar daar heeft 
corona een stokje voor gestoken. 
Corona vraagt nog altijd veel van 
iederéén! De eindejaarsfeesten 
moeten we binnen onze kleine 
bubbel vieren. Daarom willen 
velen er toch iets ‘feestelijks’ van 
maken, door bijvoorbeeld vuur-
werk af te steken. 

Dat is geen goed idee. Bovendien 
is het afsteken van vuurwerk en 
geluidsbommetjes sowieso ver-
boden in Hemiksem en de hele 
Rupelstreek. Toch zullen we hier 
niet uitgebreid herhalen dat vuur-
werk verboden, levensgevaarlijk, 
brandgevaarlijk, super-ongezond, 
duur en belastend voor dieren 
en hulpdiensten is. We roepen je 
wel opnieuw op om te knallen, te 
feesten,  zónder vuurwerk. 

Gebruik op de sociale media dus 
zeker weer de hashtag #ikknal-
zondervuurwerk als je feestelijke 
selfies post. Je kan ook nog altijd 

Coronamaatregelen in de eindejaarsperiode
Sinds 1 december gelden er nieuwe coronamaatregelen. Je vindt hieronder een samenvatting van de nieuwe  
regels. De maatregelen zijn van kracht vanaf dinsdag 1 december en gelden tot en met 15 januari 2021. 

Coronamaatregelen 
bij rijopleiding en 
rijexamens
Sinds maandag 14 december kunnen 
bepaalde rijopleidingen en -examens 
weer plaatsvinden. Het gaat dan on-
der andere om alle theorielessen en 
-examens, de praktijklessen en -exa-
mens voor motoren en bromfietsen, 
én de opleidingen en examens voor 
professionele bus- en vrachtwagen-
chauffeurs.

De volgende opleidingen en exa-
mens blijven voor onbepaalde tijd 
opgeschort volgens de beslissingen 
van het overlegcomité van 30 okto-
ber:

- Praktijklessen en -examens voor rij-
bewijs B, B+E en G.
- Het terugkommoment.

De geldigheid van het voorlopig rij-
bewijs (18 maanden zonder bege-
leider/36 maanden met begeleider) 
wordt tot en met 30 september 2021 
verlengd.

Als je een voorlopig rijbewijs hebt 
waarvan de geldigheid vervallen is 
in de periode van 16 maart 2020 tot 
en met 29 september 2021, hoef je 
geen extra praktijklessen te volgen. 
Normaal is dat wel het geval als je 
voorlopig rijbewijs vervalt.

het profielkader gebruiken. Alle info 
over deze #ikknalzondervuurwerk 
campagne vind je terug op de web-
site www.ikknalzondervuurwerk.be 
en op de gelijknamige sociale media-
kanalen. 

Hou vol! Zodat we in 2021 samen 
naar een georganiseerd spektakel-
vuurwerk kunnen gaan. Alvast een 
heel gelukkig, gezond & veilig 2021 
toegewenst!

IK KNAL ZONDER VUURWERK 2020  
Het is wel wat… Na alle beperkingen die corona in 2020 met zich meebracht, 
komt de brandweer onze landgenoten nu ook nog vragen om zelf geen 
vuurwerk af te steken met oudjaar. En toch zijn er heel wat redenen om dat 
inderdaad niet te doen! 

KERSTPERIODE:
• Tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op kerstavond of  
    kerstdag hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen.
• Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
• De avondklok tussen middernacht en 05.00 uur blijft van kracht.
• Er is een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

DEZE REGELS GELDEN NOG STEEDS: 
• Elk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis  
   uitnodigen.   Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Uitzondering voor wie alleen woont: zij mogen  
   naast hun knuffelcontact nog één persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.

• Begrafenissen mogen plaatsvinden met maximaal 15 aanwezigen, er mag geen maaltijd of receptie achteraf  zijn.

• Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de  
   burgerlijke stand.
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Nieuwe erfpachter voor 
oud gemeentehuis gezocht
Het oud gemeentehuis staat ondertussen  al een tijdje leeg na de stopzetting 
van de activiteiten van de toenmalige erfpachter. Daarom is de gemeente te-
rug op zoek naar een gepaste invulling van het gebouw.

Het gebouw kan ingevuld te worden voor een exploitatie van een niet-hin-
derlijke horecazaak (dus geen discotheek, café, concertzaal,…) op ten min-
ste één van de verdiepingen of voor andere activiteiten zoals co-working 
spaces, kantoorruimtes, lokalen voor commerciële (dienst)activiteiten, vrije 
beroepen… . 

Met de heraanleg van de Gemeenteplaats in het vooruitzicht zal het oud 
gemeentehuis nog meer haar waardevolle karakter in de dorpskern zien 
openbloeien. Niet alleen de gemeente maar ook de inwoners van Hemik-
sem kijken uit naar een mooie invulling van het oud gemeentehuis. 

De erfpachtovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn van 27 
opeenvolgende jaren en voor een jaarlijkse bijdrage van minimum 10000 
euro. Na deze termijn kan de erfpacht verlengd worden met een periode 
overeen te komen tussen beide partijen. Ernstige kandidaten kunnen een 
afspraak maken om het gebouw te bezichtigen en de voorwaarden in te 
kijken. 

MEER INFO
De vzw FED-net zal de verkoop leiden. www.fed-net.org
Mail: info@FED-net.org of telefonisch 0477 65 70 87

Met de komst van een nieuw interge-
meentelijk zwembad in Aartselaar zal 
het huidige zwembad aan de Atletiek-
straat verkocht worden, samen met de 
omliggende gronden en het beachvol-
leybalterrein. De verkoop is ook gekop-
peld aan de tennisterreinen die in erf-
pacht kunnen genomen worden. 

Een geïnteresseerde koper kan dus het 
zwembad aankopen en tegelijk de ten-
nisterreinen in erfpacht nemen. 

De erfpacht bedraagt minimum 20000 
euro per jaar. Of je kan ervoor opteren 
om enkel het zwembad te kopen en 
de omliggende gronden aan te kopen 
zonder de tennisterreinen in erfpacht 
te nemen. 

De tennisterreinen apart verwer-
ven is voorlopig niet mogelijk. 

Voor de invulling van zwembad en 
omliggende terreinen (3750m2)  is 
het enkel mogelijk om een invulling te 
geven aan ‘zachte recreatie’(= vormen 
van sport zonder motor) of andere 
sportdoeleinden.

Zwembad staat te koop

MEER INFO
De vzw FED-net zal de verkoop 
leiden. www.fed-net.org
Mail: info@FED-net.org of 
telefonisch 0477 65 70 87
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Het afgelopen jaar hebben we meer tijd doorgebracht in eigen huis en eigen bubbel. Dit uitzonderlijke fe-
nomeen zorgde ervoor dat bordspellen populairder werden dan ooit en de tv ook al eens uit ging. Voor de 

meesten van ons zijn spelletjes als Monopoly of Mens-erger-je-niet de enige gekende maar Pieter Leys heeft 
een collectie van zo’n 1300 bordspellen in zijn bezit.

“Wij waren thuis met 4 en mijn vrouw 
kwam uit een gezin van 7. Net zoals 
iedereen speelden we Monopoly of 
Cluedo. Omdat we daar veel plezier 
uit haalden gingen we op zoek naar 
andere spelletjes. Die vonden we 20 
jaar geleden in een spelletjeswinkel 
in het Mechelse. “

“Toen ook het internet opkwam zoch-
ten we naar meer informatie en kwa-
men zo terecht bij een grote beurs 
van bordspellen in het Duitse Essen. 
Duitsland is nu eenmaal de bakermat 
van de bordspelen. Zo’n beurs kan je 
vergelijken met de boekenbeurs: za-
len vol uitgevers, zo’n 260 000 bezoe-
kers en de ontwerpers van de spellen 
komen er jaarlijks bijeen. Zo’n beurs 
duurt 4 dagen en meestal lopen we 
daar toch 1 of 2 dagen rond op zoek 
naar nieuwigheden. Zelfs de ont-
werpers van de spellen worden daar 
aanzien als echte idolen met lange 
wachtrijen om te signeren tot gevolg. 
Ik kom na zo’n beurs terug in Hemik-
sem aan met een volle auto boorde-
vol spellen,…. Én een lege portemon-
nee.”, lacht Pieter.

“Zo’n spel speel je niet alleen. Je bent 
op zoek naar medespelers en eerst 
speel je gezellig thuis met vrienden 
die je leert kennen op bijeenkom-

sten. Het werd toen ook tijd om zelf 
bordspellenclub ‘Sir Play a lot’ op te 
starten. We spelen elke eerste vrijdag 
van de maand en de derde zaterdag 
van de maand in het zaaltje boven 
het Volkshuis in de Heuvelstraat. Mo-
menteel gaat dat helaas niet maar we 
hopen snel terug te mogen spelen. “

“Het zijn niet  
alleen maar schijfjes 

en pionnekes”
Ondanks de opkomst van bordspel-
lenclubs blijft de weg ernaartoe vaak 
nog moeilijk. “Het is een hobby die 
vaak in familiekring wordt gespeeld 
en de stap zetten blijkt nog groot 
voor sommige spelers. We proberen 
iedereen zich welkom te laten voe-
len en te laten inzien welk soort spel 
én niveau dat de bezoeker het meest 
aantrekt. Nieuwkomers laten we niet 
meteen meespelen met de moeilijke-
re spellen want dan zien we ze daar-
na nooit meer terug.”

Pieter’s collectie is zo uitgebreid dat 
er deze zomer nieuwe kasten werden 
aangekocht om ze in onder te bren-
gen. “Je ziet nog maar een  klein deel 
in de woonkamer. We hebben boven 

nog een kamer volstaan. Er zijn wel 
duizenden spellen op de markt maar 
in feite kan je de meeste spellen te-
rugbrengen naar een 5 tot 6-tal sys-
temen, waarbij de basis hetzelfde 
blijft met heel veel varianten en in 
verschillende thema’s. Om het spel 
boeiend te houden worden er the-
ma’s gekoppeld aan een uitgave en 
maakt het soms weinig uit of het in 
thema Romeinen of in science-fic-
tion afspeelt. Vaak komen 
spellen ook in reeksen 
uit zodat je eenmaal be-
gonnen verder begint 
te verzamelen.
Ik vergelijk bordspel-
len vaak met het ver-
keer. Je moet eerst de 
theorie kennen, het 

SPEEL EENS EEN BORDSPEL MET JE BUBBEL 

POPULARITEIT BORDSPELLEN KENT 
PIEK DANKZIJ PANDEMIE
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spelreglement. Van zodra je dat kent 
ga je ook nog niet meteen je eerste 
rij-ervaring opdoen op een kruispunt 
van de Boomsesteenweg, hé? 

Spelregels 
Een spel duurt gemiddeld 90 minuten 
maar er zijn natuurlijk ook soorten 
die slechts een half uur of soms tot 5 
uur kunnen duren. In de club spreken 
we vaak via Facebook op voorhand af 
om de spelregels al eens door te ne-
men. Vroeger was dat minder evident. 
De meeste spellen kwamen uit Duits-
land en een vertaling naar het Neder-
lands zat er niet bij zodat ik de voor-
bije jaren zelf heel wat reglementen 
heb moeten vertalen. Gelukkig zijn er 
tegenwoordig heel veel spellen die 
taalonafhankelijk zijn en met symbo-
len werken.

Waaruit moet een goed 
spel bestaan?
Dat vind ik echt een moeilijke vraag. 
Het hoeft allemaal niet zo abstract te 
zijn zoals schaken of dammen. Een 
thema of goed verhaal maakt een 
spel zoveel aantrekkelijker. Maar een 
mooi spel is  daarom nog geen goed 
spel.  Een doos en speelbord dat er 
niet aantrekkelijk uitziet kan soms 
wel heel goed zijn als het spelge-
voel goed ligt. Beginners starten best 
met het gekende spel ‘Kolonisten van 
Catan’ of ‘Carcassone’. Deze spellen 

werden zo’n 20 jaar geleden 
heel erg populair en zijn 

een goed begin om 
zich verder te verdie-
pen in deze wereld. 

Ik speel graag de 
systemen van 
‘worker place-

ment’ waarbij je pionnen inzet op 
bepaalde acties en die je dan kan 
inruilen tegen betere punten. Ik ben 
minder te vinden voor ‘geluksspellen’ 
waarbij je de dobbelsteen je vooruit-
gang laat bepalen. Het voordeel is dat 
als je veel spellen hebt, dat je heel 
vaak kan afwisselen en zoekt naar 
welke soort het je beste ligt.

“Een spel kost 
gemiddeld zo’n 45 
euro maar er zijn 
ook exemplaren 
van 100 euro of 

meer.“
Goedkoop is deze hobby niet als je 
weet dat een spel gemiddeld zo’n 45 
euro kost. “Ja, en er zijn ook exempla-
ren van 100 euro of meer. Die zijn dan 
mooier afgewerkt en de pionnen zijn 
dan echte beeldjes. Dat maakt het 
natuurlijk allemaal aantrekkelijk. Het 
oog wil ook wat hé!” 

Terwijl vroeger op jaarlijkse basis een 
nieuw spel werd uitgebracht komen 
er ondertussen wekelijks nieuwighe-
den op de markt. “Ik kan dat echt niet 
bijhouden. Er zijn natuurlijk heel wat 
informatieve websites waardoor ik 
mijn keuzes op verlanglijstjes zet  en 
zorg dat ik genoeg gespaard heb te-
gen de periode dat de beurs in Essen 
eraan komt.”

Monopoly brengt edities uit met ver-
schillende thema’s en steden. Zou een 
Hemiksemspel goed in de markt liggen?

“In veel spellen heb je landmarks en 
die hebben we in onze gemeente niet 
uitvoerig. Je kan er misschien de abdij 
of het oud gemeentehuis erin verwer-
ken maar daar blijft het ook bij. Ik heb 
zelf al eens geprobeerd een spel te 
maken maar je moet aan veel denken, 
strategieën uitzoeken en situaties 
in kaart kunnen brengen. Spelregels 
schrijven is niet makkelijk en dan 
moet je je spel ook nog laten testen 
door zoveel mogelijk spelers. Het zijn 
niet alleen maar schijfjes en pionne-
kes.” 
“Heel populair nu zijn coöperatieve 
spellen: daarbij moet je samen met 

je medespelers proberen het spel te 
verslaan. Het nadeel van zulke spel-
len is dat je vaak een, wat ik noem, 
“Alfa-speler” hebt die het spel gaat 
leiden en gaat bepalen welke zet ie-
dere speler moet zetten en dat is erg 
irritant. Bij sommige spellen kan er, 
volgens bepaald in het reglement,  
wel eens een ‘verrader’ tussenzitten, 
dat is dan wel plezanter want je weet 
dan niet of je medespeler meewerkt 
of tegenwerkt. “ 

Favoriete spel 
“Pandemic is een spel dat in deze 
coronatijden erg populair is. Een co-
operatief spel waarbij iedereen een 
rol aanneemt van wetenschapper of 
dokter terwijl je infecties in de hele 
wereld hebt. Je kan dan met de kaar-
ten bijvoorbeeld naar China reizen 
en daar een actie ondernemen. Maar 
mijn persoonlijke favoriet dat ik zelf 
al meer dan 50 keer gespeeld heb 
is Great Western Trail. Dat gaat over 
cowboys en je kudde koeien die je 
van punt A naar punt B moet brengen. 
Onderweg kom je moeilijkheden te-
gen zoals ravijnen of Indianen.

En toch een belangrijke laatste vraag? 
Winnen of verliezen? 

“Iedereen wint graag maar het is 
vooral het plezier van het spelen 
waarvoor je het doet. Ik ben een goe-
de verliezer,… denk ik toch van me-
zelf”, besluit Pieter lachend. 

MEER INFO: 
www.vlaams-spellenarchief.be
www.boardgamegeek.com
www.spellenclubs.be
www.forumfederatie.be
Zoek op facebook ‘Sirplayalot 
Boardgamers’.
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Is de wereld van de computer je nog volledig onbekend? Dan is deze cursus voor absolute beginners iets voor 
jou. Stap voor stap leer je in 9 lessen de basisvaardigheden van de computer, het internet en e-mail. De cursus 
bestaat uit 3 delen: ‘Start met surfen’, ‘Start met opzoeken op het internet’ en ‘Start met mailen’. 

De lessen worden gegeven door vrijwilligers van het Rupelbib-team die je met raad en daad bijstaan. De les 
wordt tevens telkens gevolgd door een oefenmoment op woensdag, van 9.30 tot 12u.

Bibliotheek, Emile Vanderveldelaan 30, Niel
€ 9 voor de reeks van 9 sessies
Op voorhand inschrijven is verplicht.

De bib nodigt kinderen uit voor een 
voorleesuurtje. De voorlezers nemen 
de jongste lezertjes (3 tot 7 jaar in 
Hemiksem, 4 tot 8 jaar in Niel) mee in 
de spannende wereld van het prenten-
boek. 

Daarna is er een gezellig knutselmo-
ment van een half uurtje.

- Woensdag 6 en 20 januari 2021 in de 
int. bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, 
Hemiksem
- Woensdag 13 januari 2021 in de int. 
bibliotheek, Emile Vanderveldelaan 30, 
Niel

Gratis
Op voorhand inschrijven is verplicht.

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

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

De workshop gaat enkel online door.
Gratis
Op voorhand inschrijven via www.coderdojobelgium.be is verplicht.
In samenwerking met bib Hemiksem

Naar aanleiding van de Poëzieweek organiseert de bibliotheek in samenwerking met Jeugd en Poëzie vzw een atelier 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Tijdens dit atelier wordt er een duik genomen in de dieren- 
wereld. De deelnemers schrijven een beestig gedicht en stem-
pelen, tekenen, schrijven of printen hun eigen dieren-gedicht-
poster, die ze achteraf mee naar huis kunnen nemen.

Int. bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
€ 2 
Op voorhand inschrijven is verplicht.

BELEEF MEER IN 2021 MET IVEBICA

BEGINTERNET Rupelbibcursus
dinsdag 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03 en 23/03/2021 van 9.30 tot 12 uur

VERHALENPARADE 
RUPELBIB
Voorleesuurtje
woensdag 6 en 20 januari 2021
van 15 tot 16 uur

LEREN PROGRAMMEREN VOOR JONGEREN
zaterdag 23 januari 2021 van 14 tot 17 uur

POËZIEWORKSHOP - Atelier voor kinderen
woensdag 27 januari 2021 van 14 tot 17 uur
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Een vrolijke mengeling van folk, country en bluegrass.

Met een repertoire dat eigen nummers, traditionals en covers van 
recenter werk bevat zorgt De Nouveau voor een unieke sfeer en 
vingervlugge muziek. Daarbij knipogen ze naar hun roots in de 
Rupelstreek.

Heilige Familiekerk, Tolhuisstraat 34, Schelle
€ 6
Op voorhand tickets kopen is verplicht.

NOG MEER TE BELEVEN 
BIJ IVEBICA

DE NOUVEAU - Folk, country & bluegrass – concert
zaterdag 6 februari 2021 om 15 uur en 20 uur

INFO & INSCHRIJVINGEN 
Tickets aankopen en inschrijvingen dienen op voor-
hand 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 tic-
kets die in één reservatie zijn aangekocht. Als deze 
regeling van toepassing is staat het bij de activiteit 
aangegeven in het ticketsysteem.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventu-
ele maatregelen i.v.m. het coronavirus. Bij verplaat-
singen of annuleringen van activiteiten proberen 
we steeds om je zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen.

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

Een aantal activiteiten die gepland stonden in 
november en december hebben we verzet naar 
nieuwe data. Tickets voor deze activiteiten zijn nu 
reeds te koop. Meer info op www.ivebica.be.

LERARENCONCERT 
ACADEMIE 
dinsdag 20 april 2021 om 18u en 19.30u

THEATERSTUK ‘VRIENDINNEN’ 
met Marleen Merckx & Annemarie Picard 
donderdag 7 oktober 2021 om 20u
vrijdag 8 oktober 2021 om 14u 

LEZING ‘KRITISCH DENKEN’ 
door Johan Braeckman 
dinsdag 12 oktober 2021 om 20u

FAMILIEVOORSTELLING bOOm (3+)
zaterdag 27 november 2021 om 14u en 
16.30u

LEZING ‘MAGNUM OPUS’ 
over het leven van Van Eyck
woensdag 8 december 2021 om 19.30u

Om goed in te kunnen spelen op eventuele maat-
regelen omtrent Covid-19 brengen we in decem-
ber/januari geen nieuwe editie uit van onze Eb & 
Vloed-brochure. Maar er zijn wel weer heel wat 
nieuwe activiteiten. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een stiltewandeling in het Niels Broek, een initiatie 
tai-chi of een fietstocht langs (vergeten) koloniale 
sporen in Antwerpen? 

Ontdek het allemaal op 
www.ivebica.be.

NIEUWS UIT DE BIB
• De bib heeft een nieuwe kopieermachine. Daarbij 
is het mogelijk dat bezoekers (al dan niet lid) recht-
streeks op de kopieermachine afdrukken via een 
USB-stick. 

Daarbij is het wel noodzakelijk dat het af te printen 
bestand al in pdf-vorm staat. Het is praktisch niet 
mogelijk om in de bib vanaf je smartphone recht-
streeks naar de printer te printen.

• Minder mobiele personen kunnen nog altijd vragen 
om bibmaterialen thuis geleverd te krijgen. Contac-
teer daarvoor de bib op bibhemiksem@ivebica.be.

• De nieuwe lerarenkaarten kunnen afgehaald  
worden in de bib. Graag de identiteitskaart van de 
betrokkene(n) meebrengen.
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BIB-TIPS VAN DE MAAND 
Jeugd: INSECTEN: het geflipte leven van zespotigen en andere vreemde beesten/ Peter Berx, Lieven Scheire         
Lieven Scheire is zot van insecten. En entomoloog Peter Berx weet alles over insecten. Die combinatie 
van passie en kennis leidde tot het beste en plezantste insectenboek aller tijden. Over hoe je zelf op 
safari kan trekken op zoek naar de tofste zespotige beestjes in je eigen tuin of park.

Strip: Les Miserables, Fantine/ Maxe L’Hermenier (scenarist),  Looky (illustrator),  Siamh (illustrator)     
Fantine is zwanger en moet in het armoedige Frankrijk van begin negentiende eeuw haar kind alleen 
grootbrengen. Ze wordt uitgebuit, vernederd en mishandeld. De voormalige dwangarbeider Jean Valjean 
probeert haar te helpen. Stripversie van het beroemde boek ‘Les Misérables’.  Vanaf ca. 15 jaar.

CD: ALICIA/Alicia Keys
ALICIA is het zevende studioalbum van de vijftienvoudig Grammy-winnares Alicia Keys. Op dit album 
van de alom gelauwerde neosoulzangeres staan de singles Underdog, Time Machine en Show Me Love.

Game: ANIMAL CROSSING: new horizons/ Nintendo switch 
 Je belandt op een onbewoond eiland. Het is aan jou om van dit eiland jouw thuis te maken! Verzamel 
doe-het-zelfplannen en ga vervolgens op zoek naar de benodigde materialen. Versier het eiland op 
allerlei creatieve manieren of leg bruggen, paden, hellingen en rivieren aan om het eiland naar eigen 
smaak vorm te geven. Vanaf 6 – 8 jaar.

Dvd: DARK WATERS/ Todd Haynes (regisseur) met Mark Ruffalo, Anne Hathaway en Tim Robbins
‘Dark Waters’ vertelt het waargebeurde verhaal over de blootlegging van een gruwelijk milieugeheim. 
Een advocaat, Robert Bilott genaamd, ontdekt een verband tussen een aantal mysterieuze sterfgeval-
len en chemiebedrijf DuPont, één van de grootste bedrijven ter wereld. Om de waarheid te achterhalen 
zet hij zowel zijn toekomst als zijn familie en zijn leven op het spel.

App ‘Houvast’ biedt eerste hulp 
bij psychische problemen

Eerste hulp aanleren is altijd een van de missies van 
het Rode Kruis geweest en nu zetten ze die expertise 
ook in voor eerste hulp bij psychische problemen. 

Dankzij de app ‘Houvast’ krijg je actiegerichte tips en 
bouw je aan je zelfvertrouwen om anderen te helpen 
die het psychisch moeilijk hebben. Daarnaast geeft de 
app jou ook tips om zelf om te gaan met schokkende 
gebeurtenissen, zoals deze coronacrisis. 

Houvast in moeilijke tijden
De app vormt het derde luik in het Eerste Hulp bij Psy-
chische Problemen-pakket, nadat eerder al het hand-
boek ‘Luister! Eerste hulp bij psychische problemen’ 
en de opleiding ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ 
op de markt werden gebracht. 

Daar waar het boek 
de basis vormt van 
dit pakket en de op-
leiding vooral fo-
cust op durven hel-
pen en oefenen, biedt de 
gratis app ‘Houvast’ vooral actiege-
richte tips en concrete kennis waar je meteen 
mee aan de slag kan. 

Je leert er bijvoorbeeld signalen herkennen die aan-
geven dat iemand psychische problemen heeft, tips 
om iemand bij te staan en te begeleiden naar verdere 
hulp. Uiteraard is het belangrijk dat je ondertussen 
ook voor jezelf zorgt. 

MEER INFO: 
www.rodekruis.be

Welkom bij HouvastHier helpen we jou om om te gaan met
een schokkende gebeurtenis die je

Houvast

15:21

De coronacrisis maakt het niemand makkelijk. We gaan al maanden van de ene onvoor-
spelbare periode over in de andere, zien onze persoonlijke contacten steeds ingeperkt 
worden en leuke plannen smeden is al helemaal verleden tijd. Voor de crisis gaven 
bijna 1 op de 3 Vlamingen aan niet goed in hun vel te zitten maar ondertussen heeft 
de pandemie ervoor gezorgd dat het mentale welzijn van nog meer mensen onder 
druk staat. Maar hoe help je nu een vriend die bang is en het niet meer ziet zitten?
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ZAPPOS HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie hebben vele kinderen zich kunnen uitleven 
tijdens de verschillende kampen die georganiseerd werden. Ze hebben zich 
weer geweldig geamuseerd!

SINTERKLAAS OP BEZOEK IN DE ABDIJ
Ondertussen zit de Sint al opnieuw in zijn strandstoel in Spanje. Dit jaar konden we hem niet ontvangen 
onder luid gezang maar dat hield de Sint en zijn gekke Pieten niet tegen om ons toch een bezoekje te 
brengen. Sinterklaas kwam op bezoek in de abdij en bekeek uitvoerig alle tekeningen die de kinderen uit 
Hemiksem voor hem maakten.  In ruil voor die 
mooie tekeningen kregen 
de kinderen een lekkere 
traktatie in de 
brievenbus. 

BOMENACTIE’S
Op zaterdag 28 november konden inwoners hun boom of haag opha-
len die ze bestelden dankzij 3 verschillende acties: ‘Boom zoekt tuin’, 
‘Behaag natuurlijk’ en’ 1000 Bomen’. Het mooie weer zorgde er meteen 
voor dat de bomen nog dezelfde dag in de bodem verdwenen. Een 
mooi initiatief waarbij Hemiksem weer wat groener wordt. 

TERUGBLIK 
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Op maandag 16 november 2020 startte onze gemeente met het uitreiken van 
de identiteitskaart met vingerafdrukken. Deze nieuwe elektronische identi-
teitskaart heeft een vernieuwde lay-out die de oude uit 2002 vervangt.

Op die manier voldoet de nieuwe eID aan de  strenge internationale  
regels  die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten  
verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument.

JE EVENEMENTEN GRATIS OP ONZE WEBSITE EN IN HALLO HEMIKSEM
Organiseert je vereniging een ac-
tiviteit? Plan je een wafelenbak, 
spaghettislag of komt er een fuif of 
optreden aan? Toon aan Hemiksem 
wat jouw vereniging organiseert!

Erkende verenigingen en gemeen-
telijke raden in Hemiksem die 

hun evenementen binnen Hemik-
sem  willen aankondigen kunnen 
dit doen via onze gemeentelijke 
website én via de Hemiksem app. 
Bovendien worden de verzamelde 
gegevens ook gratis opgenomen in 
de evenementenkalender  van het 

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

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

Bij het opmaken van deze Hallo Hemiksem weten we dat er momenteel  geen evenementen kunnen plaatsvinden 
door de huidige maatregelen. Misschien organiseert je vereniging wel een online-evenement? Ook deze aankon-
digingen nemen we graag mee in een volgende uitgave.

Nieuwe identiteitskaarten 
met vingerafdruk

Begin dit jaar werd nieuwe kaart al 
verdeeld in enkele proefgemeenten. 
Voor het einde van het jaar zouden 
alle gemeenten overgeschakeld moe-
ten zijn.

De huidige eID-kaarten die in omloop 

zijn, worden vervangen op het einde 
van hun geldigheidsperiode of eerder 
bij aangifte van een verlies, diefstal of 
beschadiging van de kaart of om an-
dere redenen zoals een niet-gelijken-
de foto, verandering van naam, …

Je hoeft dus geen nieuwe eID aan te 
vragen zolang jouw oude kaart nog 
geldig is. Op het einde van de geldig-
heidsperiode van jouw kaart, zal je een 
oproepingsbrief in de bus ontvangen 
om je oude kaart te komen vervangen.

Zapposdagen krokus- en paasvakantie 
Neem je agenda maar boven en no-
teer in dikke letters “Zapposdagen” 
voor dit voorjaar! Er staat opnieuw 
een spannend programma klaar in de 
krokus- en paasvakantie. 

Omdat we nog steeds rekening moe-
ten houden met corona kunnen we 

spijtig genoeg geen daguitstappen 
plannen. Maar niet getreurd; in plaats 
daarvan organiseren we enkele leuke 
kampen! Musicalliefhebbers kunnen  
hun eerste stapjes zetten. Wil je eer-
der je creatieve kant verder explore-
ren, of ben je meer een dierenliefheb-
ber? Voor ieder wat wils! 

Begin januari zal het volledige pro-
grammaboekje in de scholen verdeeld 
worden en zal dan ook op de website 
terug te vinden zijn: www.hemiksem.
be/vrije-tijd/zapposdagen 

De inschrijvingen starten op 
dinsdag 26 januari 2021 om 9u.

ENKELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN:
• De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe 
element wordt toegevoegd om de strijd tegen identi-
teitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan en-
kel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale 
databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties 
kunnen de contactloze chip uitlezen. De integratie van 
vingerafdrukken ligt in lijn met de Europese Verorde-
ning 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten ver-
plicht vingerafdrukken op te nemen 
op hun identiteitskaarten.

• De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.

• Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vin-
den op de achterkant van de kaart.

• De contactloze chip staat op de achterkant van de 
kaart waardoor de kaart op een andere manier in de 
kaartlezer moet gestopt worden.

• Als nationaliteit wordt niet langer “BELG” maar “BEL” 
vermeld, conform de ICAO-regels.

• De kaart heeft een andere tint van kleuren.
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Wonen doe je niet 
op goed geluk

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde 
woning met een minimum aan comfort. Daarom 
moet elke woning in Vlaanderen aan een aantal 
woningkwaliteitsnormen voldoen. Die woningkwa-
liteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode. 
Het zijn basisnormen en ze hebben betrekking op 
essentiële zaken zoals:

• stabiliteit;
• brandveiligheid;
• veiligheid van technische installaties;
• voldoende verluchting en verlichting.

Het is dus vanzelfsprekend dat elke woning eraan 
voldoet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ech-
ter dat heel wat woningen in Vlaanderen nog niet 
aan de woningkwaliteitsnormen beantwoorden. 
In 2013 was naar schatting 37% van de Vlaamse 
woningen niet in orde. Veel woningen vertoonden 
kleine problemen, maar 13% van de woningen had 
ernstige, structurele gebreken. 

De afgelopen jaren groeit het aantal woningen die 
in goede staat zijn, een redelijk comfortniveau ha-
len en over dakisolatie, isolerend glas en rookmel-
ders beschikken. 

Met de sensibiliseringscampagne ‘Wonen doe je 
niet op goed geluk’ is het de bedoeling die positieve 
trend verder te stimuleren. Iedereen moet weten dat 
er minimale woningkwaliteitsnormen gelden en dat 
het belangrijk is om ze te volgen.

MEER INFO:
www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

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

W

Restafval, GFT en PMD 
maandag 11 januari
maandag 25 januari

Papier & karton
vrijdag 8 januari

Kerstbomen
Donderdag 7 januari
vrijdag 8 januari

De ophaaldiensten starten vroeg met de ophaling van de 
kerstbomen. Dus bij voorkeur worden de kerstbomen reeds 
op woensdagavond 6 januari buitengezet na 19 uur. 
Opgelet: kerstbomen mét versiering en plastic kerstbomen 
worden niet meegenomen. 

KGA
Vrijdag 15 januari  van 12 u. tot 15.30 u.

Er is slechts één ophaalpunt aan het containerpark (G. Gil-
liotstraat 50) waar het KGA gedurende één dag per maand aan-
geboden kan worden. De ophaling gebeurt één keer per maand, 
afwisselend op een vrijdag of zaterdag. 
Opgelet: KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde dag 
aangeboden worden aan het recyclagepark! 

Grofvuil op afroep
vrijdag 29 januari

Opgelet: De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schrifte-
lijke afspraak. Download het formulier op hemiksem.be/leef-
omgeving/ophaling-grof-vuil of via 03 288 26 63

INFORMATIE
Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de milieu-
dienst van de gemeente op het nummer 03 288 26 63 of via het 
e-mailadres sven@hemiksem.be.

In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen met Ban-
contact.

De ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefom-
geving -> huisvuil & afval.

Opgelet: tijdens de eindejaarsperiode wijken de openings- 
uren af van het recyclagepark 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.
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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.

Aanlegsteiger Schelde  

Verzameling WDB

Gemeentediensten werken op afspraak! 
Hoe werkt dit precies?
Sinds november werken onze diensten op af-
spraak. Dat is handig voor ons om eventueel je 
dossier voor te bereiden maar ook voor jou is 
dit handig. Zo hoef je geen tijd te verliezen en 
dien je niet aan te schuiven op drukke momen-
ten. In volgend stappenplan laten we je zien 
hoe eenvoudig het systeem werkt:

1. Via onze website www.hemiksem.be klik je 
op ‘Maak een afspraak’. Je kiest uit een dienst 
waarvoor je wil langskomen. Vervolgens selec-
teer je een datum en tijdstip. Ook jouw gege-
vens vul je in. Zo kunnen we in geval we extra 
informatie nodig hebben je snel bereiken. Wil 
je gebruik maken van de dienst voor meerdere 
personen, dan kan je dat ook aanduiden. 

2. Op de dag en uur van je afspraak meld je 
je aan de afsprakenzuil in de inkomhal van het 
administratief centrum. 

3. Daar krijg je een ticket met aanduiding van 
een volgnummer en de wachtzaal. We hebben 
2 wachtzalen: gelijkvloers voor sociale zaken, 
1ste verdieping voor burgerzaken. 

4. In de wachtzaal komt jouw ticketnummer 
op het scherm tevoorschijn wanneer het jouw 
beurt is. Ook het balienummer komt tevoor-
schijn. Succes!

1 2

3

Lukt het niet om via onze website een afspraak te maken?
Stuur een mailtje naar afspraken@hemiksem.be of bel naar 03 288 26 20 waar men je graag verder helpt. Misschien is 
een afspraak zelfs niet nodig. Wist je dat je van thuis uit heel eenvoudig documenten kan opvragen? Via het E-loket 
op onze website vind je een lijst van diensten waarvoor een verplaatsing niet nodig is. 
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