Info van en voor de inwoners
van Hechtel•Eksel

december 2020

INFO

www.hechtel-eksel.be

Op naar
een gezond 2021

Ontdek onze goede voornemens

Mobiele zorgunits

Zorgwonen in de tuin nu ook mogelijk

Blik op Den Boogerd
Ontdek hoe de bewoners
2020 beleefden

Beste inwoners
Mag ik deze kans grijpen om ieder van jullie een fijne kerst en een gezond, vreugdevol en boeiend 2021 te wensen? De feestdagen zien er weliswaar wat anders uit.
Sterker nog, heel 2020 zag er anders uit dan we verwacht hadden. Maar laten we
samen onze goede voornemens van dit jaar nogmaals verzamelen zodat we deze
wél kunnen waarmaken in 2021. Samen kijken we vooruit.
Samen. Een krachtig woord dat in 2020 extra betekenis kreeg. Een onzichtbare
boosdoener, genaamd COVID-19, verspreidde zich razendsnel en daagde ons uit.
Noodgedwongen moest ieder van ons het roer omgooien. Niet veel later volgde
er een nieuwe verspreiding, maar dit keer eentje van positieve aard: samen creëerden we een warmtegloed door Hechtel-Eksel. Kennen jullie de spreuk
Lichtpuntjes. Groot of klein. Je hoeft ze niet te zoeken. Je kunt ze ook zijn? Wel,
jullie waren een lichtpuntje door hartverwarmende acties op poten te zetten zoals
de mondmaskermarathon, de warmste brievenbussen, de warmste wandeling, en
nog zoveel meer. Bedankt!
2020 zie ik ook als een jaar van waardering en dankbaarheid. Het mag
eens positief zijn, nietwaar? Meer dan ooit uitten we onze dank aan de zorg of aan
de buur die jouw boodschappen deed. De lokale economie steunden we door te
winkelhieren, we missen de kappers die onze coronacoupe omtoveren tot een hip
kapsel, ... Kortom, we koesteren wat onze gezellige gemeente te bieden heeft. En
wat ben ik blij om dat te zien!
Om nog meer warmte te verspreiden, doe ik een voorstel: steek het kerstkaartje
dat je bij dit infoblad vindt bij iemand bijzonder in de bus. Wedden dat hij/zij dat
geweldig vindt! Ook een simpel telefoontje, een wandeling, een lieve brief of een
fijn weerzien via videochat doet wonderen.
Hoe graag ik ook samen met jullie klink op een veelbelovend 2021, kan dat
dit jaar niet. Maar we geven er een draai aan: ik nodig jullie graag uit voor onze
Nieuwjaarsquiz! Alle info verderop in het infoblad. Zo vieren we toch
samen het begin van een hopelijk fantastisch jaar.
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Op naar
een gezond 2021!
Het gemeentebestuur wenst iedereen een
fantastisch, voorspoedig en vooral gezond
2021! Een jaar vol goede moed, een goede
gezondheid, energie en rust, vol verrassingen en plezier, en mensen om je heen die
graag voor je klaar staan, vanop afstand of
van dichterbij!
Vind je eindejaarscadeautje
op www.hechtelekselwinkelt.be
Nog op zoek naar een leuk, lokaal cadeautje? Kijk
zeker eens op www.hechtelekselwinkelt.be en geniet nog tot en met 31 december van 10% extra
korting bij aankoop van €50 aan gemeentelijke
geschenkbonnen. Af te halen in het Vrijetijdsloket.
Zo profiteer jij of degene die het cadeautje krijgt
van extra besteedbaar bedrag én steun je tegelijkertijd onze lokale winkeliers die het het afgelopen jaar zwaar hebben gehad. Twee vliegen in
één klap!
Gemeentelijke goede voornemens
In 2020 startten we met de uitrol van ons meerjarenplan. Enkele van onze goede voornemens
hebben we al vervuld: nieuwe website, werken op
afspraak, snelloket, nieuwe parking aan de Hoef,
opening Huis van het Kind (KIK) en jeugdbib, …
Ook in 2021 zullen we een aantal belangrijke projecten realiseren: oplevering van CC De Schans, inrichting van een Mobipunt, … Zo maken we onze
bruisende gemeente nóg gezelliger en nóg groener. Via de filmpjes op www.hechtel-eksel.be/mjp2020-2025 én de vouwkaart die je begin december in de bus vond, ontdek je alle projecten die
we in bestuursperiode 2020-2025 willen vervullen.
Openingsuren gemeentehuis
tijdens de feestdagen
• 24 december: open van 9u tot 12u
• 25 december: GESLOTEN
• 28 december: open van 9u tot 12u
en van 13u30 tot 19u
• 29 december: open van 9u tot 12u
• 30 december: open van 13u30 tot 17u
• 31 december: open van 9u tot 12u
• 1 januari: GESLOTEN

Geen
Nieuwjaarsdrink,
wel een
Nieuwjaarsquiz
Onze ken-je-gemeentequiz voor jong en oud
zal doorgaan op 15 januari 2021 om 19u30.
via onze Youtube-pagina en de Kahoot-app
(of kahoot.it). Vorm een online team met
vrienden, familie, buren, ... of doe individueel mee. Zo maak je kans om een leuke prijs
te winnen. Veel quizplezier!
Hoe deelnemen?
Stap 1: Nodig op voorhand je vrienden, familie
of buren om digitaal te nemen of speel
onze Hechtel-Ekselse Nieuwjaarsquiz individueel.
Stap 2: Download Kahoot via play.google.com/
store of via de Apple App Store. Of surf
naar kahoot.it. Via de app of via de website zal je de antwoorden kunnen ingeven tijdens de quiz.
Stap 3: Stem op 15 januari 2021 om 19u30. stipt
af op www.youtube.com/user/HechtelEksel voor de Youtube live Quiz. Burgemeester Jan Dalemans duikt in de rol
van quizmaster en zal dus de vragen
stellen.
Stap 4: Connecteer met je vrienden, familie of
buren via Skype of Zoom om in teams
mee te doen of speel individueel mee.
Uiteraard rekenen we op fairplay.
Leg dus die smartphones even aan
de kant en zet Google uit.
Stap 5: Je ontvangt een pincode via de Youtube
Live. Druk op ‘Enter PIN’ onderaan in de
Kahoot-app of op de website, voer de
pincode in en voer je (team)naam in.
Stap 6: Maak er een gezellige bedoening van
en vergeet even de coronacrisis!
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En wat zijn jouw
goede voornemens?
“En wat zijn jouw goede voornemens?”
Een vraag die tijdens de eindejaarsperiode
weleens over de tongen rolt. Het antwoord
bestaat vaak uit een hele opsomming.
We zijn optimistisch. Maar uit onderzoek
blijkt dat we eind januari de meeste van
onze goede voornemens alweer overboord
hebben gegooid. Daarom geven we je vijf
gouden tips mee om je voornemens dit jaar
echt te laten lukken.
Maak van je goed voornemen
een SMART voornemen (Specifiek,
Meetbaar, Aanvaardbaar,
Realistisch en Tijdsgebonden)
De reden dat een doel vaak niet lukt, is omdat
het meestal niet realistisch en aanvaardbaar is
voor jezelf en/of je omgeving. Omschrijf je voornemen heel specifiek en baken het af in de tijd.
Neem ‘Ik ga meer bewegen’ niet als voornemen,
maar ga voor ‘Ik ga twee keer per week een halfuur wandelen wanneer het in mijn agenda past.’
Ga stap voor stap te werk
Splits je einddoel op in kleine tussendoelen. Ga
bijvoorbeeld niet meteen voor 1,5 liter water
drinken als je dit nog niet eerder deed. Begin
met dagelijks één glas water extra en bouw dan
op naar meer. Zo maak je je voornemen haalbaar
en motiveer je jezelf om naar een volgend tussendoel te gaan.
Vertel erover
Hou je voornemen niet voor jezelf, maar vertel
het aan familie, vrienden, collega’s, … Zij kunnen
je motiveren op dagen dat het wat minder gaat.
Misschien vind je wel iemand met hetzelfde
voornemen en kan je er samen voor gaan.
Hou vol en blijf proberen
Het aanleren van een nieuwe gewoonte vraagt
tijd. Geef jezelf de tijd en bereid je voor op het nodige vallen en opstaan. Het hoort er gewoon bij.
Beloon jezelf
Bepaal op voorhand niet alleen waarmee je jezelf wil belonen, maar ook wanneer je dat wilt
doen. Ga je bijvoorbeeld voor een beloning
wanneer je je einddoel bereikt of ook bij
het behalen van je tussendoel(en)?
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Mobiele zorgunits
nu ook mogelijk in
Hechtel-Ekselse tuinen
De vraag om zorgbehoevenden in de thuisomgeving op te vangen stijgt. De vraag naar
oplossingen voor leefbare thuiszorg evenzeer.
Enerzijds door de vergrijzing, een van de
grootste uitdagingen van de toekomst,
anderzijds door het feit dat senioren en
hulpbehoevenden niet altijd in een rusthuis,
serviceflat, assistentiewoning of voorziening
willen of kunnen wonen.
Om aan deze stijgende vraag te voldoen, werkte het
gemeentebestuur een richtlijnenkader uit om tijdelijke mobiele zorgunits in de tuin toe te laten.

Alternatief voor reguliere zorgwonen
Het reguliere ‘zorgwonen’ blijkt in de praktijk een
struikelblok te vormen. Aanpassingen of verbouwingen binnen het bestaande bouwvolume waarin de
zorgwoning wordt gecreëerd zijn niet altijd mogelijk
of wenselijk, bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen.
Daarnaast kan niet elke woning aangepast of omgebouwd worden opdat deze helemaal geschikt is voor
de zorgbehoevende. Een mobiele zorgwoning is in
zulke gevallen dé oplossing. Deze tijdelijke en kleinschalige woning (40m² - 60m²) wordt in de tuin geplaatst bij een andere vergunde woning, en is bestemd
voor de zorg voor een 65-plusser of hulpbehoevende.
Mobiel zorgwonen als complexe materie
Let wel: we springen voorzichtig om met het verlenen
van deze vergunningen. De ruimtelijke ordening is bij
een mobiele zorgunit immers gebonden aan de zorgrelatie, maar goede ruimtelijke ordening, tijdelijkheid,
duurzaamheid en voldoende woonkwaliteit zijn even
belangrijk. Bovendien mag het op termijn zeker geen
verborgen tweede woning worden. Vandaar het tijdelijke karakter. Je ziet het, het uitwerken van een richtlijnenkader voor de tijdelijke mobiele zorgunit was geen
sinercure. Op 30 november 2020 keurde het college
van burgemeester en schepenen de richtlijnen goed.
Voorwaarden en meer info vind je via
hechtel-eksel.be/richtlijnen-mobiele-zorgunit-in-de-tuin
Voor alle info over de omgevingsvergunning:
Dienst Bouwen, 011 73 01 53 of info@hechtel-eksel.be
Voor alle info over mobiel zorgwonen: Dienst Wonen, 011 89 11 87
of wonen@hechtel-eksel.be

Winterdienstverlening: wat en hoe?
Het eindejaar is in zicht. Tijd
om de winterdienstverlening
nog eens onder jullie aandacht te brengen.

Strooidienst
Hechtel-Eksel telt heel wat wegen. Om deze snel en efficiënt
sneeuw- en ijsvrij te maken, hebben we ’s winters een strooidienst.
De keuze om te strooien wordt
gemaakt door de leidinggevende van de technische dienst die
via een speciaal weerprogramma
of via de meldingen van het KMI
vaststelt wanneer er gestrooid
moet worden.
Een besturingsprogramma geeft
aan welke wegen er wanneer gestrooid moeten worden. De lijst

102
ton strooizout. Dat is de
voorraad waarover we deze
winter kunnen beschikken.

wordt vervolgens automatisch
omgezet naar het besturingsprogramma op satelliet van de zoutstrooier, waarna de strooidienst
uitrukt om de straten weer veilig
berijdbaar te maken.
Bij ijzelvorming/rijmplekken rijdt
de strooiploeg de avond voordien uit vanaf 19u. Voor en na
sneeuwval rijden ze ook uit. Voor
de grote strooiwagen is er wekelijks een ploeg van 2 personen:
chauffeur + copiloot. De kleine
strooiwagens zetten we enkel in
voor of na sneeuwval of zware
ijzel. Deze chauffeurs werken op
afroep.
Fun fact: wist je dat strooizout
een groter effect hebben als het
verkeer erover begint te rijden?

3

24/7

23

strooiwagens ter beschikking:
1 vrachtwagen met grote
zoutstrooier en pekel 2 kleine
veegwagens met zoutstrooier.

De strooidienst staat van
1 november tot 1 maart 24/7
paraat.

medewerkers:
Zij werken telkens in een
ploeg van 2: chauffeur en
copiloot.

Zorgzame
buurten
Onder de noemer ‘zorgzame buurten’ willen wij in
deze periode van het jaar
extra aandacht vragen voor
alle mensen met een verminderde zelfredzaamheid.
Een spontane burenhulp
kan het sociale en fysieke
isolement van vele mensen
doorbreken. Samen zorgen
we ervoor dat zorgbehoevenden deze winter niet in
de kou blijven staan!

Sneeuwruimdienst
Het onderhoud van de stoep voor je huis is je eigen
verantwoordelijkheid. Wees hoffelijk en maak bij
winterse omstandigheden het voetpad voor je deur
vrij. Zo kunnen voorbijgangers en de postbode veilig passeren.
Ben je echter hulpbehoevend, dan kan je hulp krijgen om sneeuw te ruimen. Onder ‘sneeuwruimen’
verstaan wij: het sneeuwvrij maken van een strook
van de oprit van 1 meter breed zodat je op de openbare weg kan geraken.
Voorwaarden
• Je bent minstens 80 jaar.
• Je bent zwaar zorgbehoevend.
• Je schreef je in voor een sociaal en financieel
onderzoek en prijsberekening.
• Je hebt geen aanwezige familie, vrienden,
kennissen, buren, mantelzorg.

Werking
Je kan je vanaf nu op de lijst voor het sneeuwruimen
laten opnemen. Hiervoor maak je een afspraak met
de seniorendienst via 011 89 12 12. Je contacteert het
OCMW in de ochtend op de dag dat je sneeuw wil laten ruimen. De meest acute situatie wordt eerst verholpen. De kostprijs wordt gefactureerd.
Prijsberekening
Aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek bepalen we een prijs conform het reglement
van de logistieke dienst van het OCMW.
Uitzonderingen
Als je niet voldoet aan de voorwaarden maar toch
van mening bent deze dienstverlening echt nodig te
hebben, mag je altijd contact opnemen met de seniorendienst. Aan de hand van een sociaal en financieel
onderzoek kan een uitzondering worden toegestaan.
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Toe aan
nieuwe
ramen of
extra
isolatie?
BEREKEN JE WINST OP
BENOVEREN.FLUVIUS.BE
Benieuwd hoeveel je bespaart
met isolatie of nieuwe ramen?
Fluvius stelt vier nieuwe online
calculators voor waarmee je in
een handomdraai berekent hoeveel je BENOvatie (beter dan een
gewone renovatie) kost, wat de
terugverdientijd is en hoeveel
energie je bespaart. Je komt bovendien meteen te weten of je
in aanmerking komt voor een
premie.

Probeer het zelf op benoveren.
fluvius.be. Je vindt er trouwens nog
veel meer onafhankelijk advies om
je BENOvatie tot een goed einde
te brengen.
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Nieuwe eID

met vingerafdrukken

Sinds kort startten we met de uitreiking van de identiteitskaart met vingerafdrukken. Deze nieuwe elektronische
identiteitskaart (eID) heeft een vernieuwde lay-out. Hiermee
voldoet de nieuwe eID aan de strenge, internationale regels
die identiteitscontroles efficiënter moeten laten verlopen.
Maar geen paniek, zolang je huidige eID nog geldig is, moet
je deze niet te vervangen. Wanneer je huidige eID binnenkort vervalt, ontvang je van ons een oproepingsbrief.
Enkele belangrijke wijzigingen
• De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt
toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren.
De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de
kaart (ze worden niet opgeslagen in een centrale databank) en
zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze
chip uitlezen. De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met
de Europese Verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de
lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun
identiteitskaarten.
• De foto staat aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant.
• Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden 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.
Vingerafdrukken in het gemeentehuis
De procedure om een nieuwe eID aan te vragen, verloopt anders dan
voor de oude eID. Zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van de eID
moet je zelf naar het gemeentehuis komen. Bij elke nieuwe aanvraag
worden immers de vingerafdrukken geregistreerd. Bij het afhalen worden de vingerafdrukken opnieuw afgenomen om ze te vergelijken.
Wanneer eID vervangen?
De huidige eID’s die in omloop zijn, kunnen worden vervangen:
• aan het einde van hun geldigheidsperiode. Je krijgt dan
een oproepingsbrief om je oude kaart te komen vervangen.
• in geval van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging
van de kaart.
• in geval van een verandering van naam, rijksregisternummer
of niet-gelijkende foto.
Je moet dus geen nieuwe eID aanvragen zolang je je oude kaart
nog hebt en deze nog geldig is.

Haal dit jaar je tegoed
huisvuilzakken nog op!
Heb je je tegoed huisvuilzakken nog
niet opgehaald? Doe het dan zeker vóór
31 december 2020 want nadien is het
onherroepelijk te laat.
Hoe weet je of je je tegoed
aan huisvuilzakken al dan niet
hebt afgehaald?
Surf naar www.mijn.limburg.net en registreer je.
Vervolgens kan je nakijken of je je tegoed al hebt
afgehaald. Lukt dit niet, dan kan je ook even naar het
gemeentehuis bellen: 011 73 40 37.
Waar kan je je tegoed afhalen?
Je kan het tegoed afhalen bij een van de volgende
afhaal- en verkooppunten:
• Proxy Delhaize Eksel, Overpelterbaan 9
• Proxy Delhaize Hechtel, Rode Kruisplein 12
• Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
• Recyclagepark, Mettenberg 4

Digitale
facturatie,
ook op jouw
lijf geschreven
Uit onderzoek van De Watergroep blijkt dat
we onze (water)facturen nog graag op papier
ontvangen. Waarom blijven we halsstarrig
vasthouden aan papieren facturen in dit digitale tijdperk?
5 papierprofielen
62,04%, dat zijn 870.427 gezinnen, ontvangt zijn of
haar waterfacturen van De Watergroep nog op papier. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend, maar
kunnen we linken aan vijf ‘papierprofielen’. Ontdek
op www.dewatergroep.be/digitaal welk ‘papierprofiel’ jij bent en waarom digitale facturatie ook op
jouw lijf geschreven is.

Nieuw: vanaf 8 februari 2021 kan je je tegoed
van 2021 ook bij Hechtelse Drukkerij, Twaalf
Septemberstraat 18, afhalen.
Breng hiervoor zeker je elektronische identiteitskaart
(eID) mee. Hiermee doen we de registratie en wordt
het aantal rollen bepaald waarop je recht hebt. Dat
aantal hangt af van de grootte van je gezin.

Kan je jezelf niet vrijmaken?
Vraag even aan je buren, familie, vrienden, … om je
tegoed huisvuilzakken af te halen. Vergeet dan niet
om je identiteitskaart mee te geven.
Heb je extra zakken nodig?
Kom je niet toe met je tegoed aan huisvuilzakken,
dan kan je extra rollen kopen tegen volgende prijzen:
• Grote huisvuilzakken van 44 liter:
€ 12,50 per rol van 10 zakken
• Kleine huisvuilzakken van 22 liter:
€ 6,25 per rol van 10 zakken
Bijkomende zakken kopen kan op bovenvermelde
locaties en bij Colruyt Hechtel, Peerderbaan 17, en
Hechtelse Drukkerij, Twaalf Septemberstraat 18.
Meer info: www.hechtel-eksel.be/huisvuil

5.000 m² bos
In 2019 verstuurde De Watergroep ongeveer 7
miljoen brieven en evenveel enveloppen. Dit zijn
voornamelijk waterfacturen. Als alle klanten van De
Watergroep hun documenten digitaal zouden ontvangen, worden er jaarlijks 3.200 bomen of 5.000 m²
bos bespaard.
€10 korting
Digitale facturatie is niet alleen duurzaam. Het is ook
snel, praktisch, veilig en gemakkelijk. Kies je ervoor
om je documenten van De Watergroep digitaal te
ontvangen in plaats van op papier? Dan krijg je eenmalig €10 korting op je waterfactuur (als je ten laatste 31 december 2020 overstapt). Op deze manier
wil het waterbedrijf haar steentje bijdragen aan een
beter milieu.
Meer info: www.dewatergroep.be/digitaal
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Wintertips

bescherm jouw waterleiding en watermeter!
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen
dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je
ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden,
geeft De Watergroep graag enkele tips:
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen
met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te
verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het
binnenwerk van de watermeter: deze kunnen
smelten door de warmte (wikkel dus nooit een
verwarmingslint rond de leiding, maar leg het
verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in
elkaar, maar doe een beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral
als deze zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan
op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf
alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom
alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt
dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand
van jouw watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan
bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand van
de watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen
water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch
een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor
de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed
werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet
voor verrassingen te staan.
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Wat doe je als de leidingen
toch bevroren zijn?
• Als er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst
de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van
smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend
heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje
open, want er zouden buizen gesprongen kunnen
zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing.
Na controle kan je de hoofdkraan volledig open
zetten.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis
bevroren is, roep dan de hulp in van jouw drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer wordt.
Dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval
houd je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis
bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je best contact
op met je verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.
Meer tips via www.dewatergroep.be

Bosrandbeheer
geeft de biodiversiteit
een boost

In Hechtel-Eksel zijn er heel
wat kilometers houtkanten
en bosranden. Momenteel
bestaan de meeste uit grote
bomen zoals in de rest van
het bos. Voor dieren als vlinders, vliegen, kevers en slakken vormen bosranden een
prima leefgebied. Nog veel
te vaak bestaan bosranden
echter uit scherpe overgangen, waar slechts weinig
dieren kunnen leven.
Geleidelijke bosranden
Idealiter verloopt een bosrand
geleidelijk en gaat van het open
veld via een zoom (kruidenrijke
vegetatie) en een mantel (struiken) over in een gesloten bos.
Daarom passen we in HechtelEksel deze winter (januari 2021)
hakhoutbeheer toe om de bosranden meer geleidelijk te maken. De bomen krijgen een
fikse snoeibeurt door ze
laag bij de grond af
te zagen. Dit lijkt
drastisch maar

tijdens de lente schieten de eerste scheuten alweer uit tot weelderige struiken. Elke 10 à 15 jaar
herhalen we dit hakhoutbeheer.

Met respect
voor plant en dier
Hakhoutbeheer is een principe
dat 100 jaar geleden door iedereen werd toegepast. Vroeger met
de hakbijl, nu met een heel secure knipmachine op een kraan.
Zo ontstaat er geen schade in de
omgeving. We werken voldoende verspreid zodat dieren nog
nestgelegenheid vinden in de
buurt. Op plaatsen waar de bosrand voornamelijk uit naaldhout
bestaat, komen jonge zaailingen

in het licht te staan. Zo krijg je lagere en dichtere struiken die voor
de geleidelijke overgang zorgen
tussen het open landschap en
het bos.

Boost voor
de biodiversiteit
Zo’n divers landschap met lage
struiken, hogere struiken en hogere bomen bevordert de biodiversiteit. Veel vogels, vlinders, bijen en andere soorten profiteren
immers van de lagere en dichtere
struiken in de bosrand er zich te
nestelen of om voedsel te zoeken.
Dit structurele beheer van bosranden en houtkanten is een
samenwerking tussen de gemeente Hechtel-Eksel, Regionaal
Landschap Lage Kempen , Agentschap voor Natuur en Bos, en
Boerennatuur.
Vragen over hakhoutbeheer?
Contacteer Regionaal Landschap
Lage Kempen via 011 78 52 59.
Meer info via www.energieklandschap.be
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Ondernemer in de kijker:

Juwelier Dries
Marc Dries, 57 jaar, zoon van
Leon Dries (beter gekend in
Hechtel als Leon van Sieke)
en Jeanne Coninx (Staaf van
de Keuning), is zaakvoeder
van Juwelier Dries. Met een
leercontract uurwerkmaker
op zak rolde Marc in 1986 in
de zaak van zijn ouders. Niet
alleen zodat de zaak in de
familie bleef, maar ook omdat
juwelen en horloges voor
Marc een echte passie waren
en nog steeds zijn.
De perfecte zaakvoerder
Marc is een sociale man die
graag contact heeft met de klant.
Steeds positief ingesteld en met
gevoel voor humor helpt hij je
verder in je zoektocht naar juwelen, uurwerken, wekkers, klokken
en weerstations. Die vind je in de
winkel zelf, maar ook online op
www.juwelierdries.be en www.
hechtelekselwinkelt.be. Ook voor
herstellingen ben je bij Marc
Dries aan het juiste adres.
Een werkdag als juwelier
Onze dagen zijn heel goed gevuld met herstellingen, verkopen,
stock op de webshop plaatsen,
de vele mails beantwoorden, etalages poetsen, boekhouding bij10 in de kijker • www.hechtel-eksel.be

houden, ontvangen van reizigers,
post klaarmaken, ... Tegenwoordig
is er ook veel computerwerk bijgekomen.

Trouwringen en Pandora
Hetgeen Juwelier Dries onderscheidt van andere juweliers, is
hun grote gamma aan trouwringen, het opvolgen/herstellen
van de juwelen en het aanbod
aan bedels van Pandora. Voor
de trouwringen creëren ze nu
een aparte verkoopruimte, zodat
koppels in alle rust en in een aangename sfeer hun ring kunnen
kiezen. Stuk voor stuk troeven die
klanten enorm waarderen.
Juwelier Dries
blaast 70 kaarsjes uit
De succesvolle juwelierszaak
bestaat dit jaar 70 jaar. Het zou
in mei een groot feest geworden zijn. Alles was voorbereid:
de uitnodigingen waren klaar,
de coverband was geboekt...
en toen kwam de coronacrisis.
Hopelijk kan het feest volgend
jaar wel doorgaan. Even geduldig
afwachten dus. Intussen wenst
Juwelier Dries iedereen fijne
kerstdagen en een gezond 2021.

Januari
2021: maand
van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
De tijd vliegt:
drie jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief
als je tot de leeftijdsgroep (25 tot
en met 64 jaar) behoort en het te
lang geleden is dat je een uitstrijkje heb laten nemen. Je maakt dan
zelf een afspraak met je huisarts of
gynaecoloog op een dag waarop
je niet ongesteld bent.
Wil je weten wanneer je
laatste uitstrijkje was?
Dat kan online én mobiel via:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be
Daar vind je ook je vaccinaties,
medisch dossier en medicatieschema. Log in via je eID of via de
itsme-app.
Meer weten over het
Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker?
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9
en 12 u. en 13 en 16 u., mail naar info@
bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/. Heb je vragen over je
persoonlijke medische situatie, neem dan
contact op met je huisarts of gynaecoloog.

De warmste wensen van de
bewoners van WZC Den Boogerd
In het begin van de coronacrisis voelden
de bewoners van Woonzorgcentrum Den
Boogerd zich best eenzaam. Hun vrijheid werd
ontnomen, wat voor sommigen heel moeilijk
te aanvaarden was. Wandelen en fietsen konden ze niet meer wanneer ze wilden, omdat
het contact zoveel mogelijk vermeden moest
worden.

Kerst en Nieuw in coronatijden
De bewoners vinden het jammer dat ze niet met familie kunnen vieren, maar kijken gelukkig allemaal
uit naar het heerlijke 4-gangen menu dat ze in Den
Boogerd voorgeschoteld krijgen.
Bewoners en medewerkers wensen iedereen een
gelukkig en vooral gezond 2021!

“Na 2x op korte tijd in quarantaine te hebben gezeten,
kende ik mijn kamer gelijk
mijn binnenzak. Gelukkig
kan ik nu gezellig onder de
mensen komen en hier en
daar een babbeltje slaan, alhoewel ik de uitstapjes naar
de markt heel erg mis.”
J.S. – Bekend persoon in Eksel

“Het was jammer dat ik niet
meer naar buiten mocht,
maar ben nu wel heel blij dat
er iemand op bezoek mag
komen. Ik hoop dat het snel
voorbij gaat en dat het
normale leven terug op gang
komt! Ik kijk dus met goede
moed uit naar 2021.”
J.V. – Stille genieter uit Eksel

“Ik was aan het twijfelen om
mijn kerstboom te zetten
dit jaar. Ik heb veel verdriet
gehad door het gebrek aan
sociaal contact. Gelukkig geniet ik nu nog meer van het
bezoek van mijn kinderen.”
J. A. - Bezige bij uit Hechtel

“We hadden gehoopt dat we
tijdens de corona wat specialer eten zouden krijgen. Met
de feestdagen worden we
altijd wel verwend met een
heerlijk menu. Daar kijken we
elk jaar naar uit. Daarvoor
bleven we anders altijd hier en
vierden we op een andere dag
met de familie. Vieren met
familie mag dit jaar jammer
genoeg niet. Maar dat lekkere
menu gelukkig nog wel. We
wensen iedereen een goede
gezondheid en een Gelukkig
Nieuwjaar!” M.P en G.S.
Vriendinnen uit Hechtel
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Huisartsenwachtpost
verhuist
Vanaf 15 januari 2021 vind je Huisartsenwachtpost Noord-Limburg
op het terrein van het Noorderhart Mariaziekenhuis Noord-Limburg, Maesensveld 1 te Pelt. De wachtpost is geopend tijdens het
weekend en op feest- en brugdagen. Ze werken enkel op afspraak.
Een afspraak maak je via 011 60 40 60.

“In de eerste lockdown vond
ik het heel jammer dat ik niet
meer kon gaan fietsen buiten. Ik kom graag onder de
mensen en ben graag actief
bezig, wat een stukje minder
was hier in huis. Ik hoop dat
dit volgend jaar weer mogelijk is. Ik wens iedereen een
Gelukkig Nieuwjaar, want
geluk betekent voor iedereen
iets anders.”
S.V. – Actieve levensgenieter
uit Eksel

Belronde seniorendienst
Ook uit de belronde die de seniorendienst organiseerde kwamen
enkele reacties die we jullie niet
willen onthouden. De senioren
zijn overigens heel dankbaar
wanneer we hen opbellen.
“Wij luisteren zalle!”

Meer info via www.hwpnl.be

KIK en Opvoedingswinkel
Noord-Limburg helpen jou en je
kind(eren) door de coronacrisis
In de lockdown staan we vanuit het KIK klaar voor alle (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.
Is je gezin in coronatijden meer thuis en voel jij je overweldigd? Heb je
vragen over opvoeden? Neem dan contact op met het KIK via tel.: 011
89 11 38 of kik@hechtel-eksel.be, of met Opvoedingswinkel NoordLimburg via 011 39 32 72 of info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be
Verder willen we jullie inspiratie geven om samen met je kinderen
activiteiten en uitstappen te doen. Zeker met de kerstvakantie voor
de deur. Hiervoor ontwikkelde het KIK in samenwerking met de
Opvoedingswinkel Noord-Limburg activiteitenbundels per leeftijdscategorie en een bundel budgetvriendelijke uitstappen. Te downloaden via www.hechtel-eksel.be/ondersteuning-tijdens-de-coronacrisis
of af te halen op volgende locaties (tijdens de openingsuren):
• KIK (Huis van het Kind), Vriendschapsplein 2
• Vrijetijdsloket (gemeentehuis), Don Boscostraat 5

“Ja wichteke, we moeten er
toch door eh.”
“Mijn dochter wou gaan
winkelen, maar ik zei nee begot!
Dat doe ik zelf, dan kan ik er
tenminste nog ‘s uit.”
“Ik wens dat iedere senior
zo gelukkig is als ik!”
“Oei oei, ik blijf hier maar
babbelen. Ik moet gaan
afleggen, want ik moet mijn
patatten nog schillen.”
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Elfenuurtje

Zondag 3 januari om 11u. kan je weer van een digitaal voorleesmoment genieten! Kijk en luister mee naar het sfeervolle en sprookjesachtige ‘Onderweg naar…, een winterverhaal’. Dit verhaal wordt
gestreamd op de Facebook Live van de bib, te openen via
www.facebook.com/bibliotheekhechteleksel
of via de website van de bib:
https://hechtel-eksel.bibliotheek.be/

Muziek draaien is een echte passie voor dj
Muze. Toen dat door de coronacrisis niet
meer kon, zocht hij naar alternatieven. Dj-sets
livestreamen op Facebook bleek een goed
alternatief. Door dat met onuitgebrachte
nummers te doen steekt Muze hij lokale
artiesten een hart onder de riem.
Wat maakt jouw concept uniek?
Muze: Ik draai sets met enkel onuitgebrachte muziek
van lokale artiesten. Zo konden zij de muziek die ze
tijdens de coronacrisis maakten naar buiten brengen. Knoop er dan nog een prachtige locatie aan
vast, et voilà: je hebt een mooi project om je mee bezig te houden en om jezelf naar buiten te brengen.
Waarom het Bostheater in HechtelEksel als locatie?
Muze: Ik was nog op zoek naar een écht unieke locatie
om het videomateriaal eruit te laten springen. Luca,
een goede vriend van me en tevens de videograaf
waarmee ik samenwerk, liet me het Bostheater zien.
Ik was meteen verkocht. Toen ik voor het eerst op locatiebezoek ging, werd ik volledig verliefd. Het is een
sprookjesachtig landschap met een mystieke vibe.
Zijn er onzekerheden of zorgen waarmee je kampt tijdens de coronacrisis?
Muze: Absoluut, het ineens wegvallen van al je activiteiten heeft zware gevolgen op je mentale gezond-

©Look a pictures

Betoverende DJ-set
in het Bostheater

heid. Ook bij mij was dat het geval. Gelukkig heb ik
goede hulp gekregen van professionals en van familie en vrienden. Zo heb ik kunnen relativeren: uitstel is
zeker geen afstel. Ik legde me toe op andere dingen
die wel nog kunnen, zoals onder andere dit project.

Hoe zie jij jouw DJ-leven
en de festivalzomer in 2021?
Muze: Ik hoop met heel mijn hart dat ik volgende
zomer weer kan doen wat ik het liefste doe. In hoeverre de situatie dan weer normaal gaat zijn, kan ik
zelf niet echt inschatten. De hoop en drang is alleszins wel aanwezig. Is het in zomerbars op 1,5 meter
afstand of op een volle hete festivalweide. Ik zal met
beide scenario’s al heel blij zijn.
Hoe vier jij kerst dit jaar?
Muze: Ik ga thuis lekker dineren met mijn gezin en
mijn vriendin (mijn knuffelcontact). Ik kijk er eigenlijk
wel naar uit om even te genieten en niet na te denken over corona en de hele situatie. In aanloop naar
het kerstfeest ga ik nog wat leuke cadeaus uitzoeken.
Wat wens je anderen voor 2021?
Ik wens dat iedereen in 2021 gelukkig kan zijn. 2020
was een raar jaar voor velen onder ons. Praat met
elkaar, help elkaar, luister naar elkaar, zoek geluk in
kleine dingen en stel nieuwe doelen voor jezelf.
Zoveel te sneller staan we allemaal weer met elkaar
te dansen.
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Zorg voor warmte

De warmste brievenbussen
van Hechtel-Eksel
Na de oproep van het gemeentebestuur om zoveel
mogelijk licht en warmte te
brengen in Hechtel-Eksel,
bleef buurtvereniging De
Merel niet bij de pakken zitten. Op 5 december zorgden
ze voor een extra warme
avond in de Merelstraat. Hoe
ze dat deden, lees je hier.
“We hebben allemaal, jong en
oud, nu meer dan ooit nood aan
dat warme gevoel. Een gevoel
van verbondenheid. Het gevoel
dat we samen sterker staan in
donkere tijden. Als buurtvereniging wilden we ervoor zorgen
dat we deze periode zo aangenaam mogelijk doorkomen en de
gezichten van onze buren nog
eens konden zien, al is het vanop
afstand. Vandaar dat we de brievenbussenactie op poten zetten,”
zegt Tim Feyen, bestuurslid van
De Merel.
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De Merel riep via een bewonersbrief iedereen in de straat op om
op zaterdag 5 december de eigen
brievenbus te versieren met slingers, kerstlichtjes, kaarsen, ballonnen, … De actie was een schot
in de roos. Bijna iedere brievenbus was versierd.
Tussen 19u. en 23u30 kregen
dan alle buren de mogelijkheid
om de mooist versierde brievenbussen uit te kiezen. Voor de
mensen die slecht te been zijn
of niet buiten konden komen,
postte De Merel ook de foto’s
van de versierde brievenbussen
op hun Facebookpagina. De drie
warmste brievenbussen wonnen
elk een gemeentelijke geschenkbon, coronaproof overhandigd
door schepen van welzijn Johan
Feyen. “Zo dragen we ons steentje bij en worden wij (hopelijk)
de warmste straat van onze gemeente!” besluit Tim Feyen.

@captain_hike

@Geert_Bollen84

@Lookapictures

#gezelliginhetgroen
Post ook zelf je foto’s van Hechtel-Eksel op
Instagram met #gezelliginhetgroen of mail
ze naar marjon.daemen@hechtel-eksel.be
Wie weet schittert jouw foto in het infoblad
van volgende maand. Hou het zeker in de
gaten!

Hilda Drees

@ballasthoeve

Lindsy Schoofs
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Dagmar Vandereyd (BSO De Speelvogel)

Vicky Van Endert (onthaalouder)

Dank je wel kinderopvang!
Kinderbegeleid(st)ers en onthaalouders stonden sinds dag
1 van de coronacrisis klaar
voor gezinnen met kinderen.
Zowel de voorschoolse als de
buitenschoolse kinderopvang
zorgden ervoor dat ouders
met essentiële beroepen konden blijven werken en ontvingen de kinderen steeds met
open armen. Via dit interview
willen we hen nog eens extra
in de kijker zetten.
Wat vinden jullie
zo mooi aan je job?
Lene: Ik hou van de echtheid
en de eerlijkheid van kinderen.
Het verzorgen, knuffelen, samen
dingen ontdekken en leren is het
leukste aspect van mijn job.
Vicky: Het is fijn om met kinderen bezig te zijn. Je kan ze veel leren en je krijgt er veel liefde voor
terug.
Dagmar: Het leukste? Elke dag
mooie glimlachjes zien op de
schattige snoetjes. Ik haal er veel

voldoening uit om hen te helpen
groeien. De kinderen zijn ook altijd
heel dankbaar en dat vind ik top.

Hoe is het leven van
een kinderbegeleider/
onthaalouder in 2020
veranderd?
Lene: Het onthaal van kindjes en
ouders verloopt op dit moment
anders: ouders moeten in de inkomhal blijven terwijl ze vroeger
in de leefruimte afscheid namen
van hun kindjes. Tijdens onthaalmomenten dragen we ook
een mondmasker dat doorheen
de dag gelukkig wel af mag. We
hebben ons altijd erg toegespitst
op ouderparticipatie, zoals het
Sinterklaasfeest, ouderkwartiertjes, … Dit kan nu jammer genoeg niet doorgaan. Ook kunnen
nieuwe ouders momenteel enkel digitaal inschrijven waardoor
er geen mogelijkheid is tot een
rondleiding. Bijzonder jammer!
Vicky: Onthaalmoeders hebben
nu minder contact met de ouders. Momenteel mag er immers
niemand in de opvang komen
en wordt het breng- en haalmoment even anders gedaan. Een
mondmasker op, afstand hou-
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den van elkaar, … Maar iedereen
werkt heel goed mee.
Dagmar: Voor ons als begeleidsters kost de kinderbegeleiding
meer energie. We raken meer uitgeput door de gevraagde flexibiliteit en de voortdurende veranderingen. Bovendien merk ik dat
er met de kinderen minder goede banden ontstaan door meer
afstand te moeten nemen. Als ze
verdrietig zijn of eens willen knuffelen, kan ik dat natuurlijk niet afslaan… Dat krijg ik niet over mijn
hart. De kinderen beseffen het
zelf wel goed dat ze elkaar niet
meer stevig kunnen vastpakken.

Denk je dat
de kinderen ervaren
dat er momenteel iets
‘anders’ dan anders is?
Lene: kinderen zijn ongelofelijk
flexibel en passen zich snel aan
aan nieuwe situaties. Hier kunnen wij volwassenen nog veel
van leren.
Vicky: Volgens mij ervaren de
kinderen dit op een andere manier dan wij. Ze weten dat er iets
anders is, maar beseffen niet precies wat of waarom.
Dagmar: Bij de kleinste kleuters

Lene Veltjen (Miel&Muis)

merk je dat niet zo hard, maar bij de grotere kinderen wel. Zij vinden het zelf heel jammer dat er
geen verjaardagsfeestjes kunnen doorgaan, dat
ze niet kunnen gaan voetballen, dansen, … Zo
kunnen ze moeilijker hun energie kwijt en dat
merken we in de opvang.

Hoe blik je vooruit
naar volgend jaar?
Lene: Wij blijven met een positieve blik vooruit
kijken naar volgend jaar en gaan er vanuit dat
we ook in 2021 kunnen blijven doen waar we
goed in zijn bij Miel & Muis, namelijk het geven
van een warme tweede thuis aan ‘onze’ kindjes.
Vicky: Ik kijk er vooral naar uit om terug te kunnen werken zonder mondmasker en de ouders
terug binnen te kunnen laten. Zo hoop ik ook
dat we de paashaas, sinterklaas en zwarte piet
terug kunnen vieren. Maar ik weet dat als we er
samen aan werken, we er wel zullen komen.
Dagmar: Ik hoop dat de kinderen in 2021 terug
hun ding kunnen doen en dat ze terug veel met
hun vriendjes mogen spelen. Je ziet dat ze daar
echt gelukkig van worden.
Op zoek naar kinderopvang?
Kijk op www.hechtel-eksel.be/kinderopvang

Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige
initiatief voor poëzie in de Lage Landen. Literaire organisaties, scholen, bibliotheken, boekhandels, media,
… Iedereen doet mee! Elk jaar staat poëzie centraal tijdens de laatste week van januari. Het thema van deze
negende Poëzieweek is SAMEN: poëzie verbindt en
voedt ons, inspireert en brengt ons samen.
Ben jij een dichter uit Hechtel-Eksel en wil je graag digitaal jouw poëzie delen met je gemeentegenoten?
Stuur een mailtje naar bibliotheek@hechtel-eksel.be
en stel je kandidaat.
Je gedicht wordt getoond in de bib, op onze
sociale mediakanalen en we voorzien een leuke
prijs voor het mooiste gedicht. De moeite dus!

Bekendmaking beoordelingscriteria
en –procedure bij uitbreidingsrondes
kinderopvang baby’s en peuters
Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters
wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende,
kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De Vlaamse Regering kan beslissen om voor kinderopvang van baby’s en peuters
bijkomende middelen vrij te maken. Dit noemen we
een uitbreidingsronde in de kinderopvang.
Bij zo’n uitbreidingsronde vraagt het Agentschap
Opgroeien aan het lokaal bestuur om een gemotiveerd advies te formuleren met een score per aanvraag
binnen de gemeente. Dit advies wordt opgemaakt op
basis van de beoordelingscriteria en –procedure. Deze
werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020 en bevatten volgende 4 criteria:
• De ligging van de opvanglocatie.
• Het opvanginitiatief heeft een extra aanbod
naar ouders toe.
• De organisator is vlot bereikbaar met
het openbaar vervoer.
• Betrokkenheid van de organisator bij
de gemeente Hechtel-Eksel.
Meer info of vragen? Kijk op www.hechtel-eksel.be/lokaalloket-kinderopvang of contacteer Silke Vanmol, verantwoordelijke
Lokaal Loket Kinderopvang via silke.vanmol@hechtel-eksel.be
of 011 89 11 17
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De warmste
winterbeats in
Hechtel-Eksel
In december en januari zorgen 8 jonge(re) talenten van
achter hun draaitafels voor
de warmste winterbeats. De
jeugddienst gaat op reis door
de gemeente en stopt op
verschillende locaties waar lokale dj-talenten het beste van
zichzelf geven om via digitale
weg wat sfeer in de bubbel te
brengen.
De dj’s draaien 4 leuke sets in elkaar met steeds wisselende stijlen en invloeden. Voor elk wat
wils. Deze combinatie van jong,
lokaal talent, uiteenlopende muziek en herkenbare locaties staat
garant voor een fikse opkikker in
deze donkere tijd van het jaar.

De sets streamen we op 4 verschillende momenten via de Facebook Live van de jeugddienst:
www.facebook.com/JeugddienstHechtelEksel. De data stonden bij
het schrijven van dit artikel nog
niet vast maar worden bekendgemaakt via de gemeentelijke
Facebookpagina. Wat wel vaststaat, is dat er op oudjaarsavond
ook een aftelmoment gestreamd
wordt. Zo kan de sfeer en gezelligheid ook op deze bijzonder feestdag luid door de boxen galmen
en kunnen we, ondanks dat we
niet samen zijn, toch vanuit elke
Hechtel-Ekselse huiskamer samen
naar het nieuwe jaar aftellen!
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Missiethuisfront organiseert gewoonlijk acties
om geld in te zamelen
voor projecten in het
zuiden, maar door de
coronacrisis ligt hun
werking stil. Hun filmavond in het voorjaar
kon niet doorgaan, hun
inzamelactie in het najaar
evenmin.
Toch kriebelde het om een actie op poten te zetten, weliswaar met
een andere insteek dan gewoonlijk. Missiethuisfront stippelde in
Eksel een parcours van 11 kilometer uit in de vorm van de ‘Vlam’ van
de Warmste Week. De route staat aangegeven met oranje pijlen
en kan je wandelen, fietsen of lopen. En dat concept slaat aan. Ze
kwamen er zelfs al mee in de krant en op Radio 2.
“Missiethuisfront staat voor verbondenheid tussen mensen, dichtbij
en ver weg. Door de coronacrisis zijn mensen uit onze eigen omgeving eigenlijk ook ver weg. Daarom wilden we met onze actie
verbondenheid tussen de mensen creëren. Sportievelingen kunnen
met hun bubbel gaan wandelen, fietsen of lopen, en anderen stimuleren om de tocht te maken. De bewoners langs het parcours kregen
bovendien een affiche in de brievenbus om aan het raam te hangen.
Op die manier is er voor kinderen een extra uitdaging onderweg: ze
kunnen vlammen tellen! Heel wat mensen delen hun wandeling op
sociale media met #WarmsteWeekChallenge. We horen van bewoners langs het parcours ook dat er heel wat gewandeld, gefietst en
gelopen wordt.”
Missiethuisfront kijkt hoopvol naar de toekomst. In 2021
hopen ze opnieuw een filmavond te kunnen organiseren.
En misschien kan het succes
van de Vlamwandeling nog
een vervolg krijgen?
Wil jij de Vlamwandeling
doen? Dan moet je snel
zijn. De pijltjes blijven
nog tot 5 januari 2021
hangen.

Geboorten
20 oktober		
Lenn, zoon van Wim Loenders en van Marieke Maesen
01 november Tijl, zoon van Pieter Schouteden en van Hanne Palmans
10 november Oona, dochter van Sander Janssens en van Joke Bertels
11 november Jayson, zoon van Frank Geelen en van Elke Droogmans
15 november Ben, zoon van Toby Verdonck en van Alexandra Vaes
16 november Nuno, zoon van Jonathan Azevedo Guimarâes
			
en van Jana Geerits
17 november Anna Mia, dochter van Erwin Kelchtermans
			
en van Martine Agten

BESTUUR
Jan DALEMANS - Burgemeester
jan.dalemans@hechtel-eksel.be
gsm: 0475 42 40 93
- politie en veiligheid, burgerzaken, beleidsplanning, financiën-budget,
ruimtelijke ordening, stedenbouw, personeel, organisatie, dienstverlening,
klantgericht beleid, e-governement, digitalisering, perscommunicatie,
communicatie, onthaal, protocollaire feesten, jacht
- Voor een afspraak, contacteer het secretariaat

Huwelijken
13 november Lisbet Wellens en Thomas Gielen

op het nummer 011 73 01 73.
Nele LIJNEN - 1ste schepen
nele.lijnen@hechtel-eksel.be

Overlijdens
†8 november Theresia Magdalena (Madeleine) Kerkhof, 83 jaar
†9 november Maria Ludovica Hendrica Weyen, 83 jaar
†17 november Maria Josephina (Fien) Stans, 94 jaar
†18 november Maria Magdalena (Madeleine) Schraepen, 98 jaar
†18 november Jacobus (Jaak) Driesen, 85 jaar
†20 november Digna Loots, 95 jaar
†21 november Cornelia Maria (Nelly) Janssen, 82 jaar
†27 november René Louis Van Gool, 76 jaar

gsm: 0486 13 09 18
- Bosland, economie, vrijetijdseconomie, KMO-beleid, ontwikkeling,
acquisitiebeleid, sport, gezinsbeleid, kinderopvang
- Spreekuren: op afspraak
Theo MARTENS
theo.martens@hechtel-eksel.be
gsm: 0495 18 40 75
- mobiliteit, openbaar vervoer, natuur, milieu, duurzaamheid
juridische aangelegenheden, internationale samenwerking, partnersteden,

OPENINGSUREN
RECYCLAGEPARK
maandag....................................................................................................................................... Gesloten
dinsdag.................................................................................09:00–12:30, 13:00–16:00
woensdag.......................................................................09:00–12:30, 13:00–16:00
donderdag.....................................................................09:00–12:30, 13:00–17:00
vrijdag.....................................................................................09:00–12:30, 13:00–16:00
zaterdag..............................................................................09:00–12:30, 13:00–16:00
zondag............................................................................................................................................... Gesloten

GEKIEKT

wonen, landbouw, plattelandsontwikkeling, dierenwelzijn,
buurtwerking
- Spreekuren: op afspraak
Jacky SNOECKX
jacky.snoeckx@hechtel-eksel.be
gsm: 0495 50 28 11
- openbare werken, patrimonium, recyclage,
begraafplaatsen, nutsvoorzieningen, waterzuivering
- Spreekuren: op afspraak
Kelly LEENAERTS
kelly.leenaerts@hechtel-eksel.be
gsm: 0494 47 20 14
- jeugd, cultuur, heemkunde, erfgoed, beleid voor mensen met een beperking,
participatie, evenementen , vrijwilligers
- Spreekuren: op afspraak
Johan FEYEN
johan.feyen@hechtel-eksel.be
gsm: 0476 65 12 16
- gezondheidszorg, senioren, armoedebestrijding, gelijke kansen,
bibliotheek, scholen, onderwijs, erediensten
- Spreekuren : op afspraak.
Algemeen directeur: Robert Verheyen
robert.verheyen@hechtel-eksel.be - tel.: 011 73 40 37

Geuens-Claes: 50 jaar getrouwd

Afgevaardigde Kempisch Tehuis
Yvette Leten - tel.: 011 73 40 37
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We moeten wat voorzichtiger zijn
met onze knuffels tijdens
de feestdagen.

Maak ze de
moeite waard.

