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Beste inwoners
Ik hoop van harte dat 2021 veel moois voor jullie in petto heeft. Positief
vooruitkijken, dat doen we graag. Daarom wil ik heuglijk nieuws
delen: we openen vaccinatiecentra in Lommel en in Peer. De vaccinaties
voor Hechtel-Ekselaren ouder dan 18 jaar gebeuren in de VDAB-site in
Peer. Je ontvangt hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging.
Blijf lichtpuntjes zijn voor elkaar. Onze ondernemende jongeren geven
het goede voorbeeld. Lees zeker verder en ontdek welke knappe initiatieven ze op poten zetten. Hoedje af! Daar putten we kracht uit. Kracht om
het virus te overwinnen. Samen met jullie kijk ik uit om dierbaren
weer te omhelzen, terug leven te blazen in het o zo leuke verenigingsleven en te genieten van terrasjes. Zien we elkaar (hopelijk) snel terug?
Want ik mis jullie!
Een frisse neus halen in de natuur? Altijd een goed idee! Boswachter Eddy
verschijnt in ons infoblad en vertelt iedere maand over de fauna en
flora van Bosland. Klaar om het grootste avonturenbos in Vlaanderen
nóg verder te (her)ontdekken?
Op 15 januari leerde je Hechtel-Eksel nóg beter kennen tijdens onze
Nieuwjaarsquiz. Bedankt aan alle deelnemers en proficiat aan de winnaars. Omdat wedstrijden uitdagend en amusant zijn, organiseren we
een nieuw spel: blader door dit infoblad en spot de verstopte krokusbloempjes. Allemaal gevonden? Stuur dan voor 8 februari het totale aantal naar vrijetijd@hechtel-eksel.be. Wie weet zetten wij jou dan
in de bloempjes met een schatzoektochtenpakket. Succes!
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Wat kan wél nog
Blijf positief en bekijk tips over
wat je tijdens de coronacrisis
wél nog kan doen.

Ik wens jullie alvast een deugddoende krokusvakantie
en een fijne Valentijn! Verwen jezelf of je geliefde
met jouw beste kookkunsten of misschien wel met
een heerlijk afhaalmenu van onze lokale restaurants. Want liefde gaat door de maag, nietwaar?

Uw burgemeester,
Jan Dalemans
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Wedstrijd: zoek de krokussen
Tel het aantal verstopte krokussen
in dit infoblad en win een leuke prijs.

De gele versie is er slechts 1,
de roze versie staan steeds per 2 en
de paarse groep bestaat uit 3 krokussen.
Deze 6 krijg je van ons cadeau…
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Laat je vaccineren
Waarom je je laat vaccineren
tegen COVID-19? Om jezelf en
de mensen rondom jou te
beschermen. Om je vrijheid te
herwinnen. Om je geliefden
weer te kunnen vastpakken.
Hoe snel dat weer kan, hangt af
van wanneer en hoeveel vaccins
er komen. En van jou. Laat je dus
zeker vaccineren wanneer je aan
de beurt bent. Enkel als meer dan
70% van ons het vaccin krijgt,
kunnen we het virus kleinkrijgen.

Verhaal van voorrang
Sommigen vragen zich af of de
vaccins niet te snel ontwikkeld
zijn. Zijn ze wel veilig? Het is oké
om kritisch te zijn. Maar daar is eigenlijk geen reden toe.
De COVID-19 vaccins kwamen er
zo snel omdat nog nooit zoveel
onderzoekers zich tegelijkertijd
op de ontwikkeling van een vaccin wierpen en omdat de technologie zo’n snelheid tegenwoordig
mogelijk maakt: onderzoekers bepaalden snel de genetische samenstelling van het virus, waardoor ze meteen vaccins konden
ontwikkelen. Bovendien moesten ze niet van nul beginnen. Er
waren al twee bekende coronavirussen, waarvoor er reeds vaccins in ontwikkeling waren. Die
konden ze aanpassen, zodat ze

ook werken tegen dit nieuwe coronavirus.
Het is een verhaal van voorrang…
niet van snelheid. Elk COVID-19
vaccin doorliep alle fasen van ontwikkeling en testing, net als andere geneesmiddelen of vaccins. Ze
werden goedgekeurd en de geneesmiddelenagentschappen en
Europa volgen alles strikt op.

Waar word ik
gevaccineerd?
De twee vaccinatiecentra in de Eerstelijnszone Noord-Limburg komen
in de VDAB-site in Peer en in de
Soeverein in Lommel. Alle 18-plussers wonende te Hechtel-Eksel krijgen hun vaccin in de VDAB-gebouwen, Noordervest 23 in Peer,
toegediend.

te bouwen. Zo kunnen ze dagelijks 1.000 personen vaccineren.
Na een testfase vanaf 15 februari
moeten de centra vanaf 1 maart
operationeel zijn.

Hoe weet ik wanneer
het aan mij is?
Je wordt tijdig via een oproepingsbrief verwittigd. Hierin vind je de
datum, het tijdstip en het vaccinatiecentrum waar jij je vaccin zal
ontvangen. Bijgevoegd zit ook
een medische fiche die je zorgvuldig dient in te vullen.
Moet je de coronaregels
blijven volgen als je
gevaccineerd bent?
Ook als je gevaccineerd bent,
moet je de gouden regels blijven
respecteren (zie pagina 4).
Anderen aansporen
om zich te laten
vaccineren?
Gebruik nu al het Facebook-profielkader ‘Ik laat me vaccineren’ van
de Vlaamse overheid. Zo laat je
trots zien dat jij vooruit wil.

Nu de locatie vastligt, start de
praktische organisatie. Hiervoor
bundelt de eerstelijnszone de
krachten met de zes gemeenten
die hiertoe behoren. Tegen 1 februari moeten de plannen klaar
zijn. Bedoeling is om in beide
centra max. 4 vaccinatielijnen uit

Meer info: www.laatje
vaccineren.be/covid-19
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Geboortepakket in een
nieuw jasje

Na iedere geboorte of adoptie
registreren we nieuwe inwonertjes in het Rijksregister.
Vervolgens sturen we de ouders een kaartje met info over
het geboortepakket.
Nieuw: het geboortepakket kan
je nu vanaf twee maanden na
de geboorte in het KIK afhalen.
Op die manier maak je als kersverse ouder meteen kennis met
de organisaties waar je met al je
vragen en zorgen over opvoeden
terecht kan.
Het geboortepakket ziet er voortaan ook een tikkeltje anders uit.
Naast huisvuilzakken, een welkomstfolder, info over LimbU
en over Boekstart, bevat het nu
ook een leuke badcape bedrukt
met het gemeentelogo en gemeentelijke geschenkbonnen ter
waarde van €50. Deze bonnen vervangen de geboorte- en adoptiepremie en zijn een mooie manier
om onze handelaars in moeilijke
tijden te steunen.
Meer info: www.hechteleksel.be/geboortepakket
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Tournée
Minérale

gezelligheid zonder alcohol
‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde
editie! We roepen jullie allemaal op om in
februari, voor het eerst of opnieuw, een maand
‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
We bevinden ons momenteel in een rare periode.
Door de coronamaatregelen ziet ons leven er even
anders uit, en daardoor ook de manier waarop we
met alcohol omspringen. Sommigen drinken minder, omdat een deel van het sociaal leven wegviel.
Anderen schenken nu sneller een glas, om te bekomen van emoties en stress. Begrijpelijk, maar natuurlijk niet de gezondste keuze…

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra
thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. We
associëren alcohol vaak met gezelligheid: drinken
een glas voor tv, in gezelschap, om iets te vieren of
om te verwerken. We dagen je uit om die gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel
deugd, en uiteindelijk voel je je er beter bij: meer
energie, een betere slaap en een frisser gevoel.
Allemaal heel welkom in deze uitzonderlijke tijden.
Ook zonder alcohol kan je je amuseren. Tournée
Minérale is bovendien nóg leuker als je het samen
doet. Daag familie, vrienden, collega’s, … uit om in
februari geen alcohol te drinken. Hoe je ze hiervoor
warm kan maken:
• Maak het binnen je bubbel gezellig
en ga aan de slag met de vele mocktailrecepten op
www.tourneeminerale.be/nl/tips-recepten
• Maak Tournée Minérale een gelegenheid
voor verbinding: organiseer bv. een e-peritief.
• Kijk op www.touneeminerale.be en volg
hun Facebookpagina om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws en meer tips.

Met EmotiKAN leren
we kinderen met
gevoelens omgaan
Kinderen zitten weleens in de put, zeker
tijdens zo’n coronajaar. Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk om naar
hun gevoelens te peilen en hun welzijn te
verhogen.
Hiertoe ontwikkelden het KIK en het LOK vanuit
het project EmotiKAN activiteiten die op een
ontspannende, speelse manier worden uitgevoerd. Zo komen de kinderen los en geven ze
meer prijs van wat er in hun hoofdjes speelt.

Voor iedere leeftijd een activiteit
Voor elke leeftijdsgroep werkten we een gepaste activiteit uit. Zo laat de Emoticube, een zachte
dobbelsteen met op iedere zijde een andere
emotie, baby’s en peuters spelenderwijs kennismaken met de basisgevoelens. Voor leerlingen
van het kleuter- en basisonderwijs is er een piñata, gevuld met snoepjes en opdrachten, en een
scheurkalender met yoga oefeningen, vragen,
mopjes, raadsels, …
Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar krijgen
ook een slap wrap, bedrukt met de logo’s en QRcodes van hulplijnen waarbij ze terecht kunnen
als ze zich niet goed in hun vel voelen. En met
de Kletspot, gevuld met vragen en opdrachten,
creëren we voor leerlingen van het secundair
onderwijs een rustmoment wanneer de concentratie even weg is.

Verdeling materialen in
Hechtel-Ekselse scholen
Het KIK verdeelde de materialen onder de scholen. Leerlingen en leerkrachten kunnen er vervolgens zelf mee aan de slag. De slap wraps kan
je ook in het KIK verkrijgen. Zo geven we ook kinderen en jongeren die buiten onze gemeente
naar school gaan de kans om een armband te
bemachtigen.
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Oproep tot kandidatuurstelling
Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening
De GECORO is een adviesraad die het gemeentebestuur adviseert inzake vraagstukken rond
ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur,
maar ook patrimonium, landschap, verkeer en
mobiliteit, energie en duurzaamheid, … Voel jij
je aangesproken om er deel van uit te maken?
Stel je kandidaat!

Deskundigen inzake
ruimtelijke ordening
Ben je – beroepshalve of door interesse – deskundig
op het vlak van ruimtelijke ordening en planning?
Heb je voeling met wat er in de gemeente leeft?
Maak dan je gemotiveerde kandidatuurstelling
(aantonen deskundigheid inzake deze materie) over
aan het college van burgemeester en schepenen.
De vergelijking van titels en verdiensten van de kandidaat-deskundigen gebeurt volgens deze criteria:
• Studies: relevante opleiding;
• Werk: huidige professionele functie;
• Ervaring: relevante professionele ervaring;
• Onafhankelijkheid: blijk geven van voldoende
onafhankelijkheid, zowel op politiek vlak als
van drukkingsgroepen. Het algemeen belang
moet primeren.
Vertegenwoordigers
maatschappelijke geledingen
De gemeenteraad duidde de volgende maatschappelijke geledingen aan met de verenigingen of organisaties die deze geledingen vertegenwoordigen:
1.		 Milieu- en natuurverenigingen:
		 Natuurpunt Hechtel-Eksel
2.		 Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen:
		 De Ondernemers Hechtel-Eksel
		 (kmo - vrije beroepen)
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3.		 Verenigingen van handelaars:
		 De Ondernemers Hechtel-Eksel (handelaars)
4.		 Toeristisch-recreatieve verenigingen:
		 Bosland en Toeristische ondernemers
5.		 Verenigingen van landbouwers:
		 Landelijke gilde Hechtel-Eksel
6.		 Verenigingen van werknemers:
		 ACV, ABVV en ACLVB
7.		 Verenigingen voor behoud van cultureel
		 of architectonisch patrimonium:
		 Heemkundige Kring
Deze verenigingen worden aangeschreven om vertegenwoordigers voor te dragen voor de GECORO.
Kandidaten voegen een motivatie bij waaruit hun
ervaring of interesse blijkt inzake deze materie.

Kandidatuurstelling
Kandidaturen worden uiterlijk vrijdag 26 februari
2021 schriftelijk overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen, Don Boscostraat 5,
3940 Hechtel-Eksel of via mail naar info@hechteleksel.be. Elke kandidaat maakt, naast zijn persoonlijke gegevens, een samenvatting over zijn motivatie
en toont aan op welke manier hij/zij aan het profiel
beantwoordt.
Bij de samenstelling van de GECORO wordt een evenwichtige man-vrouwverhouding nagestreefd. De benoeming van de leden is verbonden met een gemeentelijke legislatuur: de huidige commissie blijft
aan tot de leden van de nieuwe commissie benoemd
zijn. Voor de GECORO-vergaderingen kennen we
een presentievergoeding toe, te bepalen door de
gemeenteraad. Nog vragen? Mail dan naar kristel.
kenis@hechtel-eksel.be of bel 011 73 01 64.

Bordeaux huisvuilzakken nog geldig
tot eind 2021
Begin 2020 dook de grijze huisvuilzak voor het eerst op
in het straatbeeld. Deze zak uit gerecycleerd materiaal
vervangt de bordeaux zak.
Nu Hechtel-Eksel in 2022 overstapt naar een nieuw inzamelsysteem
wordt ook de geldigheid van de oude bordeaux zak beperkt tot 31
december 2021.

Nieuwe afvalzakken voor nieuwe ophaling
De afvalophaling in Hechtel-Eksel zal er vanaf 2022 anders uitzien.
Dankzij het nieuwe Optimo-systeem worden vanaf volgend jaar
alle afvalzakken op hetzelfde moment door één vrachtwagen aan
huis opgehaald. De oude bordeaux huisvuilzak was niet geschikt
voor deze manier van ophaling. Daarom werd de grijze zak voorzien van een sluitingssysteem dat wel geschikt is. Ook de andere
afvalzakken voor tuinafval en pmd worden aangepast aan deze
nieuwe ophaling.
Uitdoofscenario voor de bordeaux huisvuilzak
Ondanks dat de bordeaux zakken sinds 2020 niet meer te koop
zijn, beschikken vele mensen dankzij hun goede sorteergedrag
nog over een voorraad. Toch schakelen we in 2022 definitief over
naar de grijze huisvuilzak. De bordeaux zakken zijn dus nog tot
eind 2021 te gebruiken. Heb je toch nog een teveel aan bordeaux
zakken? Weet dan dat je ieder jaar 1 grote of 2 kleine rollen voor
LimbU-punten kan inruilen.

Haal vanaf 8 februari je
tegoed huisvuilzakken 2021 op
In 2021 heb je opnieuw recht op een tegoed aan huisvuilzakken.
Vanaf 8 februari kan je deze op vertoon van je eID bij volgende
verdeelpunten afhalen:
•
•
•
•
•

Proxy Delhaize Eksel, Overpelterbaan 9
Proxy Delhaize Hechtel, Rode Kruisplein 12
Hechtelse Drukkerij, Twaalf Septemberstraat 18
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
Recyclagepark, Mettenberg 4

Zit je met
een vraag
rond wonen?
Maak een
afspraak met
het woonloket!
Pas een woning gekocht die je
grondig wil renoveren? Wil je
weten welke premies je hiervoor kan krijgen? Hulp nodig
bij het invullen van het aanvraagformulier? (Ver)huur je
een woning en wil je meer info
over het opmaken van huurovereenkomst, plaatsbeschrijving, verplichtingen inzake woningkwaliteit of aanvraag van
een conformiteitsattest?
Het woonloket staat voor je klaar.
Op afspraak weliswaar. Zo houden we het veilig en ben jij sneller geholpen. Een afspraak maak
je via www.hechtel-eksel.be/afspraak of 011 89 11 87.
Stoot je op problemen op het vlak
van wonen? Meld het via het vernieuwde ‘Meldpunt wonen’ op
www.hechtel-eksel.be/meldpuntwonen. Je kan er onder meer melding doen van leegstand en/of verwaarlozing, ondermaatse woningkwaliteit en huurdiscriminatie.
Vragen mag je altijd mailen
naar wonen@hechtel-eksel.be.
We bezorgen je asap een antwoord.

Aan de hand van je elektronische identiteitskaart (eID) 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, enz. om je tegoed huisvuilzakken af te halen. Vergeet dan je
eID niet mee te geven.
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Sinds 1 januari 2021 kan je op volgende
tijdstippen afval naar het recyclagepark
in Eksel brengen:
Winteruurregeling (1 januari – 27 maart 2021
en 2 november tot 31 december 2021)
Maandag

gesloten

gesloten

Dinsdag

9u tot 12u30

13u tot 16u

Woensdag

9u tot 12u30

13u tot 16u

Donderdag

9u tot 12u30

13u tot 16u

Vrijdag

9u tot 12u30

13u tot 16u

Zaterdag

9u tot 12u30

13u tot 16u

Meer info via www.limburg.net

Gratis inzameling
matrassen in recyclagepark

Online workshops
Kringlooptuinieren
in een notendop

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een terugnameplicht voor
matrassen. Let wel: de eerste helft van 2021 is een overgangsperiode. Je kan dan je afgedankte matrassen al gratis achterlaten op het recyclagepark, maar ze kunnen nog bij het
grofvuil terechtkomen.

Centrum Duurzaam Groen organiseert van januari tot en met maart
2021 gratis online workshops. In
februari: kringlooptuinieren.

Ten laatste vanaf juli 2021 gaan de matrassen in een aparte container
en worden ze ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd.

Inzameling via recyclageparken
Vanaf 1 januari 2021 kan je gratis een matras afleveren op het recyclagepark. Bij de ingangszuil duw je op de knop afhalen/aankoop. De
parkwachter zet dit dan om op de fractie ‘matrassen’. Alles wordt geregistreerd zodat Limburg.net
na enkele weken zicht heeft
op welke inzamelrecipiënten
ze moeten plaatsen. Deze
zullen gesloten zijn zodat de
matrassen droog bewaard en
gerecycleerd kunnen worden.
In afwachting hiervan voer je
de matrassen af via de grofvuilcontainer.
Huis-aan-huis inzameling
Matrassen kunnen ook nog steeds meegegeven worden met de huisaan-huisophaling van grofvuil. Je betaalt wel steeds €20 voor de ophaling van 2 m³ grofvuil.
Terugnameplicht geldt ook voor producent
Aangezien er vanaf 1 januari 2021 een terugnameplicht is voor matrassen, is een producent verplicht om bij een aankoop de oude matras
terug te nemen.
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Heb je wel tijd om van je tuin te genieten? Of gaat je tijd vooral naar
tuinklusjes die steeds meer tuinafval opleveren? Het kan anders…
Kies voor tuinieren met min
der
resten én minder werk! Ontdek hoe
je tuinafval voorkomt en resten
nuttig in de tuin kan gebruiken.
Sessies
De sessie neemt ongeveer 1,5 uur
in beslag. Deelnemers ontvangen
voor aanvang een link via mail.
Data en tijdstip
• Zaterdag 6 februari: 10u - 11u30
• Dinsdag 9 februari: 20u - 21u30
• Zaterdag 13 februari: 10u - 11u30
• Donderdag 18 februari: 14u - 15u30
• Dinsdag 23 februari: 20u - 21u30
Inschrijven
Enkel via het online formulier, te vinden
op www.centrumduurzaamgroen.be/
nieuwsoverzicht

Wat kan
WÉL nog?
Staar je tijdens de coronacrisis niet blind op
wat niet meer kan, maar blijf positief:
focus op wat wél nog kan. De leuke dingen
die we wel nog kunnen doen, zouden we
bijna vergeten. Daarom op de volgende
pagina’s heel wat tips om lekker bezig
te blijven. En dit coronaproof.

Tips voor veilige geniet-momentjes
• Foto’s maken en taggen met #gezelliginhetgroen
(wie weet verschijnen ze in ons infoblad)
• (Video)bellen naar oma/opa of naar je kleinkind
• Gezellig thuis gezelschapsspelletjes spelen
• Opgekruld in de zetel een goed boek lezen
• Genieten van een lekkere afhaalmaaltijd
• Cake of koekjes bakken
• Een fietstocht maken (vergeet je handschoenen en muts niet)
• Kaartjes knutselen voor een eenzame buur of voor de bewoners
van WZC Den Boogerd
• Een puzzel van 1.000 stukjes maken
• Een filmmarathon doen (aanraders: Harry Potter en Lord of the Rings)
• Thuis uitgebreid koken met lokale seizoensproducten
• Je fotoalbum aanvullen of in oude albums herinneringen ophalen
• Een kaart of brief sturen om te tonen dat je aan iemand denkt
• Een praatje maken op afstand als je iemand tegenkomt op straat

Wegdromen tijdens
het Elfenuurtje!
Zondag 7 februari om 11u. kan je
weer van een digitaal voorleesmoment genieten! Kijk en luister
mee naar een sfeervol en sprookjesachtig verhaal. Wat het wordt,
verklappen we nog niet. Maar
het zal in het teken staan van de
Poëzieweek, het wordt dus een
extra sfeervolle editie!
Dit verhaal wordt gestreamd op de
Facebook Live van de bib, te openen via:
www.facebook.com/bibliotheekhechteleksel of via https://hechtel-eksel.
bibliotheek.be/

Wandelen!

Mag ik me even voorstellen? Ik
ben Lien Emmers, 13 jaar, en een
sportieve en vrolijke meid uit klas
2B van het Don Boscocollege.

Ondanks mijn jonge leeftijd kreeg
ik een geldige inschrijving voor
de BoslandTrail te pakken. Op 27
september 2020 zette ik samen
met mijn mama de tocht in.

Omdat we het Don Boscocollege
als Rode Neuzen School nomineerden, mochten we het ingezamelde geld aan onze school
schenken.

Omdat zij het zo straf vond dat
ik wilde deelnemen om mijn
leeftijdsgenoten tijdens de coronacrisis extra te steunen, zetten we samen een sponsoring
op. We wandelden 50 km en een
heleboel mensen steunden onze
actie: klasgenoten, vrienden, familie en collega’s. We verzamelden we het mooie bedrag van
€ 443 voor Rode Neuzen Dag.

We hopen ook anderen te inspireren om geld in te zamelen voor
het goede doel. Je krijgt er veel
dankbaarheid en voldoening voor
terug. Bedankt aan iedereen die
hieraan heeft meegeholpen!
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Lopen alsof het je lust en leven is!

Op kamp gaan!
Game- en handbalkamp
Ben je klaar voor een LAN-party PC games, Playstation en sport? Schrijf je snel in. Tijdens dit sportkamp speel je afwisselend handbal en gaming. We
spelen games speciaal voor jongens en meisjes en
je leert veel facetten van het uitdagende handbalspel. De trainers van Handbalvereniging Arena dagen jou uit. Ga jij de uitdaging aan?
• Datum, tijdstip en locatie: 15 tot 19 februari
van 9u tot 16u in de gemeentelijke sporthal
• Doelgroep: iedereen geboren in de jaren
2007 tot en met 2012. Geen ervaring nodig.
• Prijs: €60 inwoners, €90 niet-inwoners
• Inschrijven: via www.hechtel-eksel.be/
gemeentelijk-vrije-tijd-aanbod tot
8 februari 2021 (max. 24 inschrijvingen)
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Kleuter-doe-dag en
Beweeg- en Spelnamiddag
Op vrijdag 19 februari kunnen de kleuters en de kinderen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar zich
terug een halve dag komen uitleven in de sporthal.
• Datum, tijdstip en locatie: 19 februari van
10u tot 12u (kleuters) of van 13u tot 15u
(leerlingen 1ste t.e.m. 3de leerjaar) in de
gemeentelijke sporthal
• Doelgroep: alle schoolgaande kleuters
en leerlingen van het 1ste tot en met
het 3de leerjaar
• Prijs: €3 voor een halve dag
• Inschrijven: via www.hechtel-eksel.be/
gemeentelijk-vrije-tijd-aanbod
tot 17 februari 2021

Aan onze krokuswedstrijd deelnemen!
Tel alle verstopte krokussen in dit infoblad.
Heb je ze allemaal gevonden? Super! Mail
het totale aantal krokussen ten laatste op 7
februari naar vrijetijd@hechtel-eksel.be en
maak kans op een schatzoektochtenpakket.
Op 8 februari maken we de winnaars bekend.
Heb je gewonnen? Haal je schatzoektochtpakket dan voor 13 februari op in het Vrijetijdsloket.
Dan kan je in de krokusvakantie met verschillen-

de vriendjes op avontuur. Kapitein Korrel, Wenke
Wortel, Tommy Twijgman en Bostrol Bobl hebben je hulp nodig. Help hen alle 4, ontrafel geheimen en ontvang een leuke beloning.
Vraag ook eens naar de plaktattoo’s voor
de schattenzoekers wanneer je je schatzoektochtenpakket gaat halen. Enkel de
stoerste avonturiers dragen zo’n tattoo!

Een warme actie organiseren!

Een sportkampioen nomineren!

Twee buurmeisjes, Lore en Jinthe, beiden 11
jaar, staken in hun hele straat (Rijkswachtstraat)
briefjes in de brievenbussen. In die briefjes
vroegen ze alle buren om zoveel mogelijk
kerstversiering buiten te voorzien en op die
manier voor wat warmte te zorgen in deze
donkere winterdagen.

Oproep: alle sportkampioenen uit HechtelEksel die in 2020 een sportieve titel hebben
behaald, mogen zich melden via sportdienst@hechtel-eksel.be

De burgemeester vond dit zo leuk dat hij hen samen met schepen Nele Lijnen persoonlijk ging bedanken. Lore en Jinthe roepen graag iedereen in
Hechtel-Eksel op om ook een warme actie te organiseren en het gevoel van verbinding in je buurt te
versterken.

In 2020 was sporten niet vanzelfsprekend om
de welgekende redenen. Ook 2021 start voor
de sporter niet zoals gewoonlijk: trainingen en
wedstrijden gaan niet of nauwelijks door, kampioenschappen worden geannuleerd en ook de
jaarlijkse kampioenenviering zal niet doorgaan.
Maar… we vergeten de sportkampioenen uit 2020
zeker niet! Laat ons weten welke titel of titels je
hebt behaald zoals provinciaal, Vlaams, nationaal, internationaal kampioen, … en we zorgen
ervoor dat jouw sportieve prestatie of die van je
team niet verloren gaat.
Wie kan zich aanmelden?
Sportverenigingen uit Hechtel-Eksel,
leden van Hechtel-Ekselse sportverenigingen en alle sportieve inwoners.
De sportkampioenen kunnen zich melden door naam, adres, omschrijving van
de behaalde titels en resultaten door te
sturen naar sportdienst@hechtel-eksel.be
of mathieucox@hotmail.com of in het
gemeentehuis binnen te brengen,
samen met een recente foto.
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En vooral: jezelf zijn
en je eigen doelen
nastreven!
Iedere maand lichten we een bouwsteen van de
Geluksdriehoek uit en vragen we een inwoner om hierrond
enkele vragen te beantwoorden. De eerste bouwsteen is
‘Jezelf kunnen zijn.’ Het is belangrijk dat je jezelf aanvaardt
en een positieve houding aanneemt over jezelf - ook in
relaties met anderen.
Je kent jezelf (Wie ben ik? Waar
ben ik trots op?). Vanuit die aanvaarding kan je gemakkelijker
een richting kiezen in het leven
(Wat wil ik? Wat is mijn doel?). Je
kan min of meer je eigen weg
volgen, zonder dat je je laat leiden door sociale druk. Dat laat
je toe om open te staan voor
nieuwe ervaringen.

Wil je meer weten
over wolven?
Sinds enkele jaren leven er
wolven in Bosland. Dat is goed
nieuws voor de biodiversiteit,
maar samenleven met wolven
vraagt wel wat inspanningen.
Schapen en ander kleinvee
kunnen bijvoorbeeld prima
tegen een wolf beschermd
worden. En wie toch schade
lijdt heeft recht op een schadevergoeding.
Er wordt in de media ook veel
over wolven gezegd en geschreven. Zeker op sociale media worden er heel wat (on)waarheden
verspreid. Op de website van
Natuur en Bos van de Vlaamse
Overheid vind je de meest actuele informatie en krijg je o.a. antwoorden op volgende vragen:

Meie Leenaerts (15 jaar) is leidster bij Chiro Hechtel en Vakantiewerking IMAGO, en staat even stil bij enkele vragen over ‘jezelf
kunnen zijn’.
Wat vind je belangrijk in je leven?
“Ik vind dat vrienden en familie heel belangrijk zijn. Met hun steun
kom je steeds verder in het leven. Een van de belangrijkste personen in mijn leven is mijn beste vriendin, Milo. Ze is er altijd voor me.
Zonder haar was ik niet geweest wie ik nu ben.”
Waar ben je trots op?
“Ik ben trots op mensen die hun doelen bereiken, of die hun doelen
proberen te bereiken. Mensen die daar hard voor werken en ook
hun best doen voor anderen. Dat apprecieer ik zo hard. Ik ben
trots op mezelf omdat ik een van die mensen ben en mezelf
niet door anderen laat beïnvloeden. En ik ben ook trots op
iedereen die een hele harde tijd heeft gehad door corona.
Dat 2020 een stom jaar was, weten we allemaal. Maar ik
ken echte vechters en zij hebben dat zo goed gedaan.
Daar ben ik trots op!”
Wat wil je (nog) bereiken?
“Ik wil nog veel bereiken, maar bovenal is het mijn
droom om later iets te kunnen doen met acteren! Ik hoop echt dat ik daarin kan slagen. Dat
zou gewoonweg geweldig zijn. Ik blijf in mezelf geloven en er hard aan werken. Dan
moet dat goed komen. Ik raad iedereen
aan om hetzelfde te doen.”
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• Hoe leven wolven?
• Hoe kan ik schade vermijden en
hoeveel schadegevallen zijn er?
• Zijn wolven gevaarlijk voor de
mens?
Surf naar www.natuurenbos.be/wolven
en kome alles te weten!

Afbeelding Chris Drees

@jensveraa

Afbeelding Gino De Decker

@photography_hante

#gezelliginhetgroen
Post ook zelf je foto’s van Hechtel-Eksel op
Instagram met #gezelliginhetgroen of mail ze
naar marjon.daemen@hechtel-eksel.be

@waelberspeter

Afbeelding Danny Essers

Wie weet schittert jouw foto in het infoblad van
volgende maand. Hou het zeker in de gaten!

Afbeelding Iris Aerts
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Valentijnsactie sterilisatie katten
Tussen de vele zwerfkatten
in onze gemeente zitten ook
nakomelingen van huiskatten.
Een kattin kan tot 3 nestjes
per jaar op de wereld zetten.
Deze nakomelingen planten
zich voort vanaf 5 maanden.
De cijfers liegen er niet om: in
2020 kwamen in de Limburgse
asielen alweer zo’n 4000 katten binnen.
Neem daarom als katteneigenaar
je verantwoordelijkheid. Sinds april
2018 is het bij wet verplicht om
elke kat geboren na 30 augustus
2014 te laten steriliseren of castreren, chippen en registreren.
Sowieso geldt deze verplichting
voor alle kittens vooraleer deze
Er worden TE VEEL
kittens geboren

1 op 2 sterft voor
het 1ste levensjaar

verkocht of weggegeven worden.
Kittens kunnen al vanaf 8 weken
gecastreerd worden (als ze gezond zijn). Dit is even veilig als
op latere leeftijd. Bovendien herstellen kittens veel sneller van de
operatie. Sterilisatie en castratie
zijn eenvoudige ingrepen met
vele voordelen voor de kat en
voor zijn omgeving. Deze eenmalige ingreep bespaart honderden kittens een triestig lot als
zwerfkat op straat.

Vraag een
kortingsbon aan!
Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen weg van
€15 (kater) en €25 (kattin). Deze
kan je vanaf 14 februari 2021 online
www.hechtel-eksel.be/aanvraagformulier-kortingsbon-huiskatten of bij de milieudienst aanvragen. De bonnen zijn geldig tot 15
september 2021 bij een dierenarts in Limburg.
Meld zwerfkatten
bij de milieudienst
Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, voert de
gemeente een diervriendelijke
zwerfkattenaanpak. Zie je een

zwerfkat lopen? Maak dan meteen melding bij de milieudienst
via milieu@hechtel-eksel.be. Snel
reageren is de boodschap want
katten vermenigvuldigen zich
enorm snel. Binnen de kortste keren heb je er een paar families bij.

Wat gebeurt er met
gevangen zwerfkatten?
Onze kattenvanger vangt de katten met een aangepaste vangkooi. Gevangen zwerfkatten worden niet geëuthanaseerd, tenzij op
medisch advies van de dierenarts.
Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten die
via het project bij hen zijn terechtgekomen te herplaatsen. Zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie een knip in het oor om visueel herkenbaar te zijn dat ze al
behandeld zijn. Na revalidatie laten we ze weer vrij in hun natuurlijke omgeving.
De praktijk bewijst het: deze zwerfkattenaanpak is effectief maar is
enkel sluitend wanneer ook katteneigenaars hun verantwoordelijkheid nemen. Anders blijft het
dweilen met de kraan open…

Straat.net 2021: grote zwerfvuilopruiming in onze gemeente

Doe mee met je school of vereniging op 19,20 en 21 maart!
Ook in 2021 trekken we weer de straat op
om onze wegen en pleinen te bevrijden van
zwervend vuil. Wil jij samen met je klas, jeugdbeweging, sportclub, seniorenvereniging, …
je buurt een aangenamere omgeving maken
en er nog wat aan verdienen ook?
Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuilopruimactie op 19, 20 of 21 maart 2021. Je school of
vereniging ontvangt een inschrijvingsformulier van
Limburg.net. Inschrijven kan van 8 tot 22 februari
door het formulier in het gemeentehuis binnen te
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brengen of naar milieu@hechtel-eksel.be te mailen.
Na inschrijving krijg je bepaalde straten toegewezen.
Op de opruimdag zelf kan je beschikken over het
nodige opruimmateriaal: vuilzakken, handschoenen, … Limburg.net betaalt voor elke opgeruimde
kilometer €15 uit. Zo steken we samen de handen
uit de mouwen voor een propere buurt.
Meer info www.limburg.net
of de Facebookpagina van Limburg.net.

Ondernemer in de kijker:

Bloembinderij Quercus
Ine Schrooten is een creatieve, bezige bij.
Dat zij in maart 2004 aan de slag ging als
creatieve zelfstandige in Hechtel-Eksel,
was voor velen geen verrassing.

Door haar jarenlange ervaring kan ze jouw wensen
heel goed inschatten, met als resultaat een prachtig bloemstuk of boeket op maat. Bij Bloembinderij
Quercus is klant dus nog echt (bloemen)koning!

Zij is nu zaakvoerster van Bloembinderij Quercus,
een romantisch en gezellig sfeerwinkeltje gelegen
in het centrum van Eksel. Je vindt er een ruim assortiment aan seizoensgebonden decoratie, bloemstukken en boeketten.

PostPunt
Sinds kort ben je bij Bloembinderij Quercus ook welkom in het PostPunt van bpost. Wil je graag een pakketje versturen naar jouw tante in Marokko? Dat kan
bij Bloembinderij Quercus. Daarnaast kan je in het
PostPunt ook terecht voor de aankoop van postzegels, brieven, aangetekende zendingen, het
versturen/ontvangen
van pakjes, ... Kortom,
voor zowat alles wat
ook kan bij een ander
postkantoor. Het voordeel bij Bloembinderij
Quercus? Hun PostPunt
is op zondagvoormiddag ook open!

Quercus, oftewel gewoon ‘Eik‘
Als kleindochter van twee zelfstandige bompa’s,
Thieu Schrooten (schoenmaker) en Julien Linmans
(busbedrijf ), kriebelde het bij Ine Schrooten al vroeg
om ook als zelfstandige aan de slag te gaan. Ine wilde voor haar bloemenzaak een naam met betekenis. ‘Quercus’ betekent in het Latijn ‘eik’. De betekenis
hierachter: een eik is een krachtige, stabiele boom.
Het woord ‘Bloembinderij’ werd indertijd gebruikt
omdat de B als letter vooraan in het alfabet staat en
dus vroeg tevoorschijn kwam in het telefoonboek.
Dat voordeel is helaas niet meer van toepassing.
Klant is (bloemen)koning
Zowel Ine als haar winkeltje stralen authenticiteit uit
en dat voel je wanneer je de winkel binnenstapt. Ine
werkt graag met haar handen en vliegt niet mee met
de uiteenlopende technologische evoluties. Geef haar
maar de noeste ambacht met liefde voor het product.

Benieuwd naar meer?
Bloembinderij Quercus is te vinden op Facebook &
Instagram of spring eens binnen in Heerstraat 17.

www.hechtel-eksel.be • in de kijker 15

Boswachter Eddy voelt zich
nergens beter dan in Bosland

Wandelen in een
groene woestijn:
de Lommelse Sahara

Eddy Ulenaers is boswachter voor gemeente Hechtel-Eksel.
Samen met 3 (binnenkort 5) andere boswachters beheert hij het
uitgestrekte Bosland. Iedere maand zal hij in dit rubriekje vertellen over onze mooie groene gemeente. Over bos en natuurwerken. Over vogels, dieren en planten.

Het gebied Sahara doet zijn
naam alle eer aan: de grote
zandvlakte lijkt op een miniatuurwoestijn. Maar er zijn ook
helderblauwe meertjes, heidestroken en geurende naald- en
loofbossen.

Als opener wil hij het graag hebben over zijn job als boswachter: “Het
nostalgische beeld van de boswachter die de hele dag door zijn bos
dwaalt, is helaas een sprookje. De helft van mijn werk gebeurt achter de computer: bestekken opmaken voor werken of houtverkoop,
afspraken maken met aannemers, papierwerk, … Voor de andere helft
moet ik gelukkig wél nog steeds het bos in.
In mijn job zie ik veel mensen: ’s ochtends bosarbeiders in de loods,
overdag aannemers en arbeiders bij de opvolging van de werken, en
natuurlijk voortdurend recreanten en dieren die in het bos op wandel
zijn. Af en toe ben ik ook eens alleen. En dat vind ik heus niet erg.
In Vlaanderen evolueert het bosbeleid stilaan naar een geïntegreerd
bosbeheer: alle functies van het bos proberen we op een duurzame
manier uit te bouwen. De boswachter is de man/vrouw die dit alles
structureert. Zo beslis ik welke bomen gekapt worden en organiseer ik
de nieuwe aanplantingen.
In Bosland zijn de Corsicaanse en inheemse grove den nog altijd in
overtal, sinds ze in de 19de eeuw massaal werden aangeplant om de
gangen van de Limburgse steenkoolmijnen te stutten. Dit verminderen we door kapping, en door aanplanting van eik, linde en beuk in
kleine groepjes. Via uitdunning houden we dan telkens één topexemplaar over (kloempen heet dat). Dit wordt hout van topkwaliteit, maar
wel pas binnen 150 jaar. Op de andere delen van het perceel laten we
de natuur zijn gang gaan. Op die manier creëren we een gevarieerd
bosbestand: loof- en naaldbomen, jong en oud, open plekken, brede
bosranden en waterpartijen. Maar het naaldhout moet zeker niet helemaal weg. Het blijft economisch interessant, zorgt voor diversiteit en
het is bovendien de beste fijnstoffilter. Zo, nu weten jullie wat een boswachter zoal doet. Interessant, toch?”
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De enorme afwisseling maakt een
wandeling hier tot een unieke ervaring. Op en rond het water vinden veel vogels een thuis. ’s Winters is het een bivakplaats voor onder andere futen, eenden en zwanen.
Langs de blauwe route kom je
twee speelelementen tegen vermomd als bewoners van de Sahara: een gladde slang waar je in kan
klauteren en een boomleeuwerik
die je laat vliegen tussen de bomen. Wil je de Sahara vanop 30
meter hoogte zien? Beklim zeker
de uitkijktoren!

Locatie en routes:
• Startplaats: De Soeverein/
Optisport (Bosland-gastheer),
Sportveldenstraat 10, Lommel
• Blauw: 3 km (kinderwandeling)
• Oranje: 6,5 km
• Rood: 12,3 km
(Mooiste wandelroute
van België (VAB Magazine))

Iedereen leest, Michiel Devyver

boekenpakketjes
voor jonge kinderen
Onze gemeente schenkt, in samenwerking
met Kind en Preventie en Iedereen Leest,
op twee momenten een boekenpakketje
aan kinderen in de voorschoolse leeftijd.
Uit overtuiging dat elk kind op elk gebied
een goede start verdient, dus ook een start
met taal en lezen!
Maar hoe gaat dit in zijn werk? Bibliothecaris Marc
Renckens, een vrijwilligster van Kind en Preventie en
een jonge ouder vertellen over dit samenwerkingsproject.

Waarom Boekstart?
Marc: “Spelen met en kijken in boekjes stimuleert
de woordenschat, fantasie en het concentratievermogen bij kinderen. De basis van leesvaardigheid
wordt dus lang voor het eerste leerjaar gelegd.
Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en
benoemen, verhaaltjes vertellen en beluisteren,
haalt bovendien de band tussen (groot)ouders en
kinderen aan. Het is echt quality time.”

Moet je als ouder je kind inschrijven
voor Boekstart?
Marc: “Niet nodig! Het babypakket ontvang je in het
consultatiebureau van Kind en Gezin wanneer je
baby 6 maanden oud is. Voor het peuterpakket krijg
je in het consultatiebureau een uitnodiging wanneer je kind de leeftijd van 15 maanden bereikt. Het
pakket ligt dan klaar in de bib.”
Vrijwilligster Kind en Preventie: “Wanneer we de
bon uitreiken, raden we ouders aan om meteen
even binnen te springen in de kinder- en jeugdbib,
die tenslotte in hetzelfde gebouw (het KIK) gevestigd is.”
Wat vinden ouders van
het boekenpakketje?
Ouder: “Ik gaf het een plaatsje in onze speelkamer.
Leuk om te zien hoe mijn zoontje er telkens mee
komt aansjouwen. Ik was trouwens verrast door het
peuterhoekje in de bib. Een vriendelijke medewerker toonde mij hoe elke leeftijd een eigen boekenrekje heeft, zo kan het kind ‘meegroeien’.”
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Jonge kinderen zijn dus
al welkom in de bib?
Marc: “Jazeker. Voor elke leeftijd is
er een aantrekkelijk aanbod boeken. Vergeet ook de strips en dvd’s
niet. Kinderen en jongeren zijn
trouwens gratis lid van de bib, tot
26 jaar.
Tenslotte nog een tip: breng de
kids-ID van je kind mee. De medewerkers zorgen ervoor dat je hiermee boeken of films kan lenen.
Geen zoektocht bij je thuis meer
naar bibkaartjes. Voor de duidelijkheid: ook als je zoon of dochter
nog geen kids-ID heeft, zijn jullie
welkom in de bib.”
Locatie bib
• Hoofdbibliotheek:
Geerstraat 1,
3940 Hechtel-Eksel
• Kinder- en jeugdbib:
Kind is koning (KIK),
Vriendschapsplein 2 bus 2,
3940 Hechtel-Eksel
Informatie
en openingsuren
• www.hechtel-eksel.
bibliotheek.be
• www.facebook.com/
bibliotheekhechteleksel
• bibliotheek@
hechtel-eksel.be

Ken jij de assistentiewoningen
in Hechtel-Eksel al?
Een erkende assistentiewoning is een woning aangepast
aan de noden van het ouder worden. Als 65-plusser kan je er
zelfstandig wonen, ook wanneer het wat moeilijker gaat, met
zorg op maat.
Je kan er, als je dat wil, een beroep doen op gemeenschappelijke
diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er
zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar je andere bewoners kan
ontmoeten.
Kortom: een assistentiewoning is bedoeld voor iedereen die nog
zelfredzaam is, maar nood heeft aan een aangepaste en veilige
woonst en woonomgeving, en aan sociale contacten.

De Bloesem

Residentie Zilverzand

Wat mag je verwachten
van een assistentiewoning?
Een erkende assistentiewoning moet minstens voldoen aan de volgende eisen:
• De woning is aangepast, veilig en volledig rolstoeltoegankelijk:
bredere gangen en deuropeningen, makkelijk bereikbare stop
contacten, geen drempels, handgrepen in toilet en douche, een
lift als er meerdere verdiepingen zijn, …
• Er is een woonzorgassistent die kan helpen bij alle mogelijke problemen en vragen.
• Er is de garantie op crisiszorg en overbruggingszorg (tijdelijke
aangepaste zorg): als zich een noodsituatie voordoet, ben je er
zeker van dat onmiddellijk de nodige zorg wordt geboden.
• Er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en er is een
bewonersraad waar bewoners hun advies mogen geven over de
werking.
• Er is 24u op 24u toezicht en een noodoproepsysteem, waarbij je
oproep 24u op 24u meteen wordt beantwoord.
Let wel: er is geen 24u op 24u zorg. De zorg in een assistentiewoning is deze die je zou ontvangen als je thuis zou verblijven.

De Bloesem, Nieuwstraat 13 / Hoekstraat 2, 3940 Hechtel-Eksel, 011 49 26 40
of debloesem@vitas.be - VITAS - www.vitas.be - Capaciteit: 38 assistentiewoningen
Residentie Zilverzand, Vriendschapsplein 1, 3940 Hechtel-Eksel, 011 28 35 59
of info.zilverzand@ocura.be - VZW Woonzorgcentra Ocura - www.ocura.be
Capaciteit: 20 assistentiewoningen
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Geboorten
18 november Mirthe, dochter van Dries Hollebekkers en Laura Hens
20 november Lieke, dochter van Pim Smits en Julie Verpoort
24 november Tuur, zoon van Stany Tielens en Iris Aerts
27 november Scott, zoon van Dries Mondelaers en Kathy Baert
02 december Nona, dochter van Geert Vandervee en Jolien Detand
12 december Edwin Nataniel, zoon van Maria Campos en Edna Fernandes
13 december Vic, zoon van Tom Bynens en Sarina Heyligen
14 december Cas, zoon van Kurt Baselet en Tineke Taeymans

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

Huwelijken
11 december Dirk Colemont en Eline Léva

- Voor een afspraak, contacteer het secretariaat
op het nummer 011 73 01 73.
Nele LIJNEN - 1ste schepen

Overlijdens
† 3 december Bart Deckers, 43 jaar
† 26 december Yvonne Van den Broeck, 94 jaar

nele.lijnen@hechtel-eksel.be
gsm: 0486 13 09 18
- Bosland, economie, vrijetijdseconomie, KMO-beleid, ontwikkeling,
acquisitiebeleid, sport, gezinsbeleid, kinderopvang

Jubileum

- 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,
wonen, landbouw, plattelandsontwikkeling, dierenwelzijn,
buurtwerking
- Spreekuren: op afspraak
Jacky SNOECKX
jacky.snoeckx@hechtel-eksel.be

Louis en Adrienne Corthouts - Janssen
vierden hun Gouden bruiloft op 14 januari 2021.

gsm: 0495 50 28 11
- openbare werken, patrimonium, recyclage,
begraafplaatsen, nutsvoorzieningen, waterzuivering

Hang rookmelders,
red levens
In 2020 werden rookmelders verplicht voor alle woningen in Vlaanderen. Een belangrijke maatregel voor je
eigen veiligheid. In onze gemeente hebben rookmelders in het najaar al enkele levens gered.
Een rookmelder slaat immers alarm wanneer zich in
een ruimte rookvorming voordoet. Hij detecteert niet
de warmte, maar reageert op te veel rookdeeltjes in de
lucht. Dankzij de rookmelder heb je dus veel kans dat
je tijdig je woning verlaat bij brand.

- 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.

Per verdieping moet er minstens 1 rookmelder hangen.
Deze moet je altijd zo hoog mogelijk hangen, liefst aan
het plafond, omdat rook stijgt. Enkel in puntdaken
moet je 30 cm weg van de nok blijven.

Algemeen directeur: Robert Verheyen
robert.verheyen@hechtel-eksel.be - tel.: 011 73 40 37
Afgevaardigde Kempisch Tehuis
Yvette Leten - tel.: 011 73 40 37
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