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Mét of zonder
afspraak naar
gemeente
en OCMW?
Ontdek waarvoor
je aan ons snelloket
terecht kan

Fietszoektocht
Van Hoef
tot Hoksent
(Her)ontdek onze
gemeente en win
een elektrische fiets

Laat geen druppel
verloren gaan
Volg onze tips
om water te besparen

Beste inwoners
Het nieuwe normaal is van start gegaan. De horeca is weer open. We
kunnen terug genieten van een terrasje in de zon, leuk gezelschap,
een heerlijke maaltijd en een lekker glaasje. Goed nieuws voor de
Bourgondiërs onder ons en iedereen die van gezelligheid houdt! Maar
let op: blijf je aan de gouden regels houden. Zo geraken we stilaan van
dat vervelende virus af.
Door het coronavirus kiezen veel mensen voor een vakantie in eigen
land. Dat is geen straf in Hechtel-Eksel. Vakantie in eigen gemeente
is hier top! Je kan fietsen door de bomen, ravotten in de speelbossen,
wandelen door de duinen, happen en trappen, … En dat alles gezellig
in het groen.
Ook zet het gemeentebestuur in samenwerking met enkele quizfanaten
een fietszoektocht op poten die jou Hechtel-Eksel doet (her)ontdekken,
van Hoef tot Hoksent. Kaap jij straks de hoofdprijs, een elektrische fiets,
weg? Meer info vind je op p. 6. Alvast dank aan Karel en Jos!
De aanhoudende hitte brengt ook een paar minder aangename gevolgen met zich mee. Het blijft kurkdroog. De waterstanden blijven laag.
Op p. 11 vind je heel wat tips om zuinig met water om te springen.
Bij de opmaak van dit infoblad legden we de laatste hand aan enkele
steunmaatregelen voor onze verenigingen, inwoners en handelaars.
Een overzicht vind je terug op hechtel-eksel.be/ondersteunende-enrelance-maatregelen-hechtel-eksel
Tot slot zou ik iedereen een onvergetelijke vakantie willen wensen! Ook
de redacteurs van het infoblad gaan er even tussenuit en laden de batterijtjes weer op. Bijgevolg zal er in juli geen infoblad verschijnen. In augustus staan we weer paraat met de laatste nieuwtjes uit de gemeente.
Geniet van jullie welverdiende vakantie !
Uw burgemeester
Jan Dalemans
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MET OF ZONDER
AFSPRAAK NAAR
GEMEENTEHUIS
EN OCMW?
Sinds 11 mei werken gemeente en OCMW op afspraak. Dit
heeft alleen maar voordelen:
het is veiliger in coronatijden
want er zijn geen wachtrijen,
je kan op meer momenten
in het gemeentehuis en het
OCMW terecht en je kiest zelf
het moment dat voor jou het
beste past.
Daarnaast kan de ambtenaar
alles goed voorbereiden zodat jij sneller én efficiënter
geholpen wordt. Win-win!

Een afspraak maken kan op drie manieren
(zie ook www.hechtel-eksel.be/hoe-maak-je-een-afspraak):
• Online via www.hechtel-eksel.be/afspraak
• Telefonisch tijdens de openingsuren via 011 73 40 37 (gemeente)
of 011 89 12 12 (OCMW)
• Aan het onthaal tijdens de openingsuren

Waarvoor kan je zonder afspraak bij ons terecht?
Voor het afhalen van een aantal zaken, zoals je eID of rijbewijs, heb
je geen afspraak nodig maar blijft een bezoek aan het gemeentehuis
wel noodzakelijk.
Hiervoor integreerde het gemeentebestuur een snelloket aan het
onthaal. Na het aanvragen van een product brengen we jou op de
hoogte wanneer je het aan het snelloket kan komen afhalen.

SNELLOKET GEMEENTEHUIS

SNELLOKET OCMW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aanvraag ritten MMC en W-mobiel
indien men al lid is (kan ook telefonisch)
• Uitlenen W-mobiel na reservatie
• Opladen budgetmeter
• Binnenbrengen facturen bij budgetbeheer
• Aanvraag pedicurebonnen
• Aankoop voorverkoopkaarten
dorpsrestaurant
• Binnenbrengen opgevraagde documenten
• Afhalen post referentieadres

•
•
•
•
•
•
•

Afhalen eID, reispas en kids-ID
Adres aanpassen op eID
Aanvragen en afhalen pin- en pukcode
Aanvragen token
Aanvragen en afhalen attesten
Binnenbrengen vaccinatie
Afhalen tegoed huisvuilzakken
Afhalen afvalkalender
Afhalen kortingsbon sterilisatie katten
Afhalen JA/NEE-reclamesticker
Afhalen affiche i.v.m. verwijderen hondenpoep
Aankoop fietsgids, wandelkaart,
schattenzoektocht
Aankoop gemeentelijke geschenkbon
Aankoop streekproducten
Aankoop tickets gemeentelijke evenementen
Aankoop tickets dorpsrestaurant
Afhalen gratis brochures Bosland, De Lijn, ...
Navraag toeristische informatie
Inleveren gemeentelijke geschenkbon
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Online zaalreservatie
Op zoek naar een rustige vergaderzaal, een aangename sportruimte of een knusse
zaal om een familiefeest te organiseren? Voor
de meest uiteenlopende activiteiten biedt de
gemeente heel wat verschillende zalen en
infrastructuur aan.
Vanaf 1 juli kan je de beschikbaarheid van onze zalen online raadplegen en reserveren. Deze nieuwe
manier van werken heeft tal van voordelen:
• Je kan de beschikbaarheid van onze
infrastructuur van thuis uit nagaan.
• Zodra je reservatieaanvraag geaccepteerd
of geweigerd is, krijg je automatisch een e-mail.
• Een reservatie kan je ook steeds online annuleren.
• Het online reservatiesysteem is dag
en nacht beschikbaar.

Verkeersremmende
testen in de
Grensstraat,
Winnerstraat en
Klaverstraat
Vanaf begin juli test het gemeentebestuur in
de Grensstraat, Winnerstraat en Klaverstraat een
aantal proefopstellingen uit. Deze bestaan uit
een reeks snelheidsremmers met paaltjes en
het eenrichting inrichten van enkele straten. Ze
hebben als doel sluipverkeer in de buurt te ontmoedigen en de snelheid van het autoverkeer
af te remmen. Let wel: deze proefopstellingen
kunnen een invloed hebben op de verkeerscirculatie in jouw omgeving.
Met deze opstellingen willen we nagaan welke
maatregelen bijdragen tot een gezond evenwicht tussen de verschillende verkeersstromen
en hoe zij de bereikbaarheid, de veiligheid en de
leefbaarheid kunnen verbeteren. Slaat deze aanpak aan, dan willen we uiteraard gelijkaardige
trajecten uitrollen in andere buurten.
Heb je vragen, opmerkingen, bezorgdheden of
situaties die je wil melden tijdens het testen?
Mail ze naar mobiliteit@hechtel-eksel.be. We
bezorgen jou zo snel mogelijk een antwoord.
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Hoe werkt het concreet?
1. Surf naar reservaties.hechtel-eksel.be en maak een
account aan. Voor de erkende verenigingen van
onze gemeente werd dit account reeds aangemaakt.
2. Selecteer een complex en een datum. De zaalbezetting wordt eenvoudig grafisch weergegeven.
3. Klik op ‘Nieuwe aanvraag’, vul de gevraagde gegevens (datum, tijd, omschrijving activiteit) in en voltooi je reservatieaanvraag.
4. Van zodra de aanvraag geaccepteerd of geweigerd is, ontvang je automatisch een e-mail. Facturatie gebeurt steeds achteraf.
Op www.hechtel-eksel.be kan je de gedetailleerde
handleiding terugvinden om een reservatie tot een
goed einde te brengen. Heb je nog vragen en zit je
hierover toch graag even samen met een medewerker van het vrijetijdsloket? Maak dan een afspraak
via www.hechtel-eksel.be/afspraak of telefonisch op
het nummer 011 73 01 50.

Heropstart culturele
en sportactiviteiten
Op 8 juni gingen er enkele zeer welgekomen
versoepelingen van start wat betreft culturele
en sportactiviteiten. Verenigingen en leden
zijn hier heel blij mee.
Culturele activiteiten zonder publiek mogen weer
doorgaan. Op culturele activiteiten met publiek (bv.
bioscopen of theaters) is het nog even wachten tot 1
juli. Ook sportactiviteiten mogen sinds 8 juni hervat
worden. Trainingen, wedstrijden, binnen en buiten,
... Alles mag, maar wel onder voorwaarden: groepen
van max. 20 personen, binnen mits voldoende ventilatie en hygiëne, en contactsporten zoals basketbal,
judo, … moeten contactloos trainen. Vanaf 1 juli alle
sporten weer doorgaan, met publiek.

Hoe gaat zo’n heropstart praktisch in
zijn werk? Wij vroegen het Alain Rayen, hoofdtrainer/sensei van karateclub KCAR:
“Midden mei konden we er weer aan beginnen, al
waren we toen beperkt tot buiten trainen. Het weer
zat gelukkig mee en de trainingen konden op de parking van de sporthal in Eksel doorgaan. Contactloos
trainen was trouwens geen probleem. Het is niet
algemeen geweten maar karate is, voor 75 tot 80%
contactloos. Een meevaller in deze tijden!

De kinderen zijn alvast dolgelukkig met de heropstart. En de ouders mogelijks nóg gelukkiger want
de kinderen kunnen hun energie kwijt en wanneer
de ouders hun kids aan de karateles hebben afgezet,
hebben ze even tijd voor zichzelf. Een verademing!
In fase 3, vanaf 8 juni, mochten kinderen onder 12
jaar onderling opnieuw nauwer contact hebben.
Heel goed nieuws voor onze karate kids. Zij kunnen
nu weer bijna trainen zoals normaal. De tieners en
volwassenen daarentegen houden nog rekening
met de veiligheidsafstand: partners staan drie meter van elkaar. We zijn wel supertevreden dat we
nu weer binnen mogen sporten. Natuurlijk kunnen
niet alle leden terecht in onze gevechtssportzaal…
Daarom kregen we van de gemeente 2/3de van de
sporthal ter beschikking (1/3de was al bezet door het
BLOKpunt voor studenten).
Door de coronacrisis hebben we helaas heel wat clubevenementen moeten annuleren: het clubexamen,
onze jaarlijkse stage, … We doen er alles aan om deze
wanneer het mogelijk is nog in te halen.
We kijken alvast uit naar fase 4 die op 1 juli van start
gaat. Er melden zich intussen ook nog steeds nieuwe
leden aan.“
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Fietszoektocht

Van Hoef tot Hoksent
Hoe houd je je bezig tijdens een vakantie in
eigen land? Je doet mee aan onze fietszoektocht, georganiseerd door enkele quizfanaten
i.s.m. het gemeentebestuur! Sport en spel
samengebald in een toffe tocht, kris kras door
Hechtel-Eksel. De zoektocht loopt van 12
t.e.m. 26 juli. Doe jij mee?
Gedurende twee weken, van zondag 12 juli t.e.m.
zondag 26 juli, verschijnen dagelijks twee tips op onze
Facebookpagina: facebook.com/GemeenteHechtelEksel/ Deze tips tonen je telkens een locatie in HechtelEksel en een vraag.
Begeef je per fiets of te voet naar de aangegeven locatie en ga ter plekke op zoek naar het antwoord. Elk
antwoord geeft je een letter, een cijfer of een spatie. Sprokkel je ze alle 30, dan kan je aan het einde
van de zoektocht een letterwoord en een cijfercode
vormen. Het letterwoord geeft je een idee van de

plaats waar de schat verborgen is; de cijfercode
vormt een telefoonnummer waarnaar je moet bellen om de exacte locatie te bepalen.

Elektrische fiets en andere prijzen
De schat bevindt zich op een geheime locatie, goed
verstopt. De eerste die de schat vindt, wint de hoofdprijs van onze fietszoektocht: een elektrische fiets!
Maar dat is niet alles: per 6 goede antwoorden die
je mailt naar toerisme@hechtel-eksel.be kan je ook
tussentijdse prijzen winnen, zoals een gemeentelijke
geschenkbon. Het loont dus zeker ook de moeite
om slechts een stukje van de zoektocht mee te doen.
Hoe de wedstrijd precies in elkaar zit
en de regels over de zoektocht vind je in
het wedstrijdreglement op de site
hechtel-eksel.be/wedstrijd-fietszoektocht

Deelnameformulier Fietszoektocht Van Hoef tot Hoksent
Van zondag 12 juli t.e.m. zondag 26 juli, verschijnen er dagelijks twee locaties en bijhorende vragen op de
gemeentelijke Facebookpagina. Begeef je per fiets of te voet naar de aangegeven locaties en ga ter plekke
op zoek naar het antwoord. Elk antwoord geeft je een letter of cijfer.
De 17 verzamelde letters en 3 spaties moet je zelf in de juiste volgorde zetten.
Deze onthullen uiteindelijk de locatie waar de schat begraven ligt.

De 10 verzamelde cijfers staan in de juiste volgorde en vormen een telefoonnummer.
Bel het nummer en je komt de exacte plaats waar de schat verstopt ligt te weten. Veel succes!
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Reisinspiratie nodig?
Check deze
leestips van
onze Bib!
Velen onder ons houden dit jaar vakantie in
eigen land. Onze gemeentelijke bibliotheek
kan je daarbij helpen. Ze hebben immers
een mooi aanbod wandel- en fietsgidsen.
Bladerend door enkele gidsen beseffen we
meteen: België (her)ontdekken, dat wordt gewoon een onvergetelijke zomer!

Iedereen verdient

vakantie

Het OCMW Hechtel-Eksel is lid van
‘Iedereen verdient vakantie’. Deze organisatie zorgt ervoor dat verschillende hotels,
pretparken, dierentuinen, speeltuinen,
musea, … goedkopere prijzen aanbieden
voor mensen die het met een centje minder moeten doen, mits ze aan de voorwaarden voldoen.
Wil je met je gezin goedkoop op vakantie naar
bv. de zee of samen een leuke daguitstap maken? Spring dan eens binnen bij het OCMW om
de nieuwe vakantie- en uitstapboeken in te kijken.
Beschik je over internet, dan kan je het aanbod ook
via www.iedereenverdientvakantie.be bekijken.

‘Fotogeniek Vlaanderen’ bv. daagt je uit om enkele
stappen weg van het asfalt te zetten en de diversiteit van de Vlaamse landschappen te herontdekken.
De voorbereiding thuis is het halve werk en zorgt ervoor dat je in gedachten al op reis bent… Dus, volg
je ons stappenplan?
• Stap één: kies in de bib enkele boeken, liefst met
veel foto’s en/of routekaartjes. Snuister hiervoor
niet alleen bij de toeristische gidsen. Vergeet de
boeken over natuurgebieden niet.
• Twee: installeer je thuis in de zetel met deze boeken bij de hand en stippelt je trip uit.
• Drie: trek erop uit. Good feelings gegarandeerd!
Terug naar de bib: De bib is sinds 2 juni weer open.
Iedereen welkom om weer tussen de boeken te komen
snuisteren. er zijn nog steeds enkele coronamaatregelen van kracht in
de bib. Deze vind je overzichtelijk opgesomd op https://hechtel-eksel.
bibliotheek.be
Uitleentermijn: boeken uitgeleend tijdens de coronacrisis, werden
tot 1 juli verlengd. Bespaar jezelf een boete en lever deze boeken nog
snel in in onze inleverbus!
Vragen? Stel ze gerust in de bib, via 011 73 45 91
of via mail naar bibliotheek@hechtel-eksel.be

Inschrijven kan via het OCMW, of via de website of
bij een Rap op Stap-kantoor.

Heb je vragen rond vrijetijdsbesteding
voor jou en je gezin, familie of vrienden?
Ben je op zoek naar een daguitstap, vakantie of een sportieve activiteit op maat?
Rap Op Stap zoekt een aanbod dat bij jouw
wensen past.
Rap op Stap zorgt ervoor dat mensen met een
laag inkomen, kleine uitkering, verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling
mogelijks van een korting kunnen genieten op
een vakantie of daguitstap. Bovendien helpen ze
jou bij tal van vragen van inhoudelijke en praktische aard: zo helpen ze bv. bij het budgetteren
van jouw reis het uitzoeken van geschikt vervoer.
Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen afspraak
te maken. Je stapt gewoon een Rap op Stapkantoor binnen in Lommel, Leopoldsburg (play
it loud), Beringen of Hasselt. Tot snel!
www.hechtel-eksel.be • in ‘t verlof 7

7x

in Hechtel-Eksel

Vielen je vakantieplannen in
het water door de coronacrisis? Of kan je gewoon
genieten van een thuisvakantie? Groot gelijk, want ook in
Hechtel-Eksel zijn er enkele
pareltjes te ontdekken. En je
hoeft er niet ver de deur voor
uit! Wij sommen er alvast zeven voor je op.

ook verschillende speeltoestellen
tegen zoals de grote eikel. Moe
gespeeld? Dan is er altijd wel een
rustig plekje om te genieten van
een heerlijke picknick.
Kiefhoekstraat z/n,
Hechtel-Eksel

Schatzoektocht
In den Brand

Fietsen door de bomen
Fietsen door de Bomen in het
Pijnven is een topbeleving. Op dit
fietspad raak je veilig in hogere
sferen. Letterlijk, want je fietst er
tussen de kruinen van de bomen.

De fietsbrug, een dubbele cirkel
met een doorsnede van 100 meter en 700 meter lang, stijgt geleidelijk tot 10 meter hoogte.
Kiefhoekstraat z/n,
Hechtel-Eksel, Knooppunt 272

Ravotten
in de speelbossen

Klaar om je helemaal uit te leven?
Trek kleren aan die vuil mogen
worden en kom naar het Pijnven.
In de vele speelbossen mag je
in bomen klimmen en hutten
bouwen. Bovendien kom je er
8 in ’t verlof • www.hechtel-eksel.be

Superheld Tommy Twijgman is al
zijn krachten kwijt… Bovendien
heeft hij dringend nood aan een
nieuwe, stoere cape. Kan jij hem
helpen? Ga mee op schatzoektocht in de grootste zandbak van
Vlaanderen ‘ In den Brand’ en voltooi de missie. Je betaalt €6 voor
maar liefst 4 schatzoektochten.
Kamertstraat z/n,
Hechtel-Eksel

Spelen in
de grootste zandbak
van Vlaanderen
Welkom in de grootste zandbak
van Vlaanderen! Het duinengebied ‘In den Brand’ dankt zijn
naam aan het feit dat mensen
hier vroeger hun brandhout kwamen halen. De duinen zijn unieke

‘landduinen’, die soms wel 40 meter hoog kunnen worden. Breng
je emmer en schepje mee en leef
je uit in het zand. Wist je dat je
hier ook kennis kan maken met
enkele reuzeninsecten?
In den Brand Kamertstraat z/n,
Hechtel-Eksel

Op ontdekking
in Resterheide
Het Reigerpad (5km) is een speelse en leerrijke wandeling door het
bos- en waterrijke Resterheide,
gelegen tussen Peer en HechtelEksel. Al wandelend via kronkelende paden, bruggen en stap-

stenen kom je alles over de natuur te weten. Kers op de taart:
een prachtig uitzicht op de vijvers vanuit de uitkijktoren. Ook
hier kan je op schatzoektocht.
Help jij Bostrol Bobl zoeken naar
zijn droom?
Begijnenstraat z/n,
Hechtel-Eksel

Happen en Trappen
Happen en Trappen is de ideale combinatie van sportief bezig
zijn en culinair genieten. Stap op
de fiets en ontdek al trappend de
mooiste plekjes in Hechtel-Eksel.
Onderweg krijg je heerlijke gerechten bij vijf verschillende ho-

staat voor je klaar
recazaken. Reserveren is verplicht
via www.happenentrappen.be.
Wat mag dat kosten? €41.95 inclusief route en 5-gangen menu!
De Groenen Hoek,
Kiefhoekstraat 225,
Hechtel-Eksel

Een duik in
het verleden met
Thijs de Teut
“Laat ik me even voorstellen. Ik
ben Thijs de Teut, een koopman.”
Met die woorden duikt grappige
teut Thijs met jou in het verleden
van Eksel. Hij vertelt je wie de teuten waren, hoe ze leefden en wat

De afgelopen maanden werd het leven van kinderen,
jongeren en ouders sterk bepaald door de coronamaatregelen. De meeste gezinnen bleven enkele maanden thuis
en hadden geen of beperkt contact met anderen. Kinderen
raakten hun structuur kwijt, misten leeftijdsgenootjes en
moesten thuis schooltaken maken. Vanzelfsprekend bracht
deze situatie stress en druk met zich mee en vloeiden er af
en toe conflicten uit voort.
Ook nu de maatregelen stilaan versoepelen, verandert er weer heel
wat. Gezinnen moet opnieuw op zoek naar een nieuw evenwicht.
Opvoedingswinkel Noord-Limburg wil hen hierin ondersteunen. Je
kan bij hen terecht met al je bezorgdheden en vragen, maar ook
voor een gezellige babbel of om even je hart te luchten. Op de
manier die jij wil (telefonisch, videochat, chat, mail of face-to-face).
De gesprekken zijn gratis, kunnen zowel in Hechtel als Eksel plaatsvinden, en het tijdstip wordt in overleg bekeken: de mogelijkheden
tot avondgesprekken werden aanzienlijk uitgebreid!

Geïnteresseerd?
Je kan Ilse, Melisa, Tine en Loes (medewerksters Opvoedingswinkel
Noord-Limburg) bereiken via info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be, telefonisch via 011 39 32 72 of je stapt even binnen in het KIK, waar onze medewerkers je met plezier met de
Opvoedingswinkel in contact brengen.
Website: www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be
je vandaag nog kan zien van dat
teutenverleden. De Teutentocht
is een gps-wandeling van 2,5
km door het centrum van Eksel.
Download vooraf de app in
Google Play of de App Store en
geniet!
Kerkplein z/n,
Hechtel-Eksel

Meer tips voor een geslaagde
staycation? Kijk op de sie
www.hechtel-eksel.be/toerisme-2

Dag van de
mantelzorg
Op dinsdag 23 juni was het opnieuw de langste dag van het
jaar. Deze dag staat symbool
voor alle mantelzorgers die dag in dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. De seniorendienst bezocht
alle mantelzorgers die een mantelzorgpremie krijgen aan huis met
een klein presentje: Hexelse kuukskes en een kaartje. Want onze
mantelzorgers zijn het ‘kuukske bij de koffie’.
Zelfs als niemand je dat zegt, hou je iemands wereld recht.
DANK JE WEL MANTELZORGER!
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Hechtel-Eksel door de ogen
van Jill Michielsen
Jill Michielsen groeide op
in Helchteren, maar koos
samen met haar partner
Hechtel-Eksel uit als dé plek
om haar gezinnetje te stichten. Waarom? Dat lees je in
dit interview.
Waarom ben je naar
Hechtel-Eksel uitgeweken?
Ons eerste liefdesnestje bevond
zich in een winkelstraat in Leopoldsburg. Het contrast was groot
met Helchteren, waar ik opgroeide. We misten de rust en de groene omgeving. Toen we besloten
om zelf te gaan bouwen, was een
ruime tuin en zicht op bossen en
velden de belangrijkste vereiste.
Een woonplek die rust ademt.
Uiteindelijk vielen we als een blok
voor bouwgrond op de Winner.
Met een beetje toekomstfantasie
konden we onze kroost al zien ravotten in de aanpalende bossen.
Intussen zijn we vier jaar verder en
doet het ons deugd om ons tweejarige dochtertje te zien opgroeien in zo’n prachtige omgeving.
Werk je ook in onze gemeente?
Mijn man en ik zijn leerkracht in
het Don Boscocollege. Ik geef Engels en godsdienst, hij techniek
en economie. Het sterke verbon-
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denheidsgevoel dat we als oudleerlingen vroeger zelf mochten
ervaren, wordt nu ook doorgetrokken naar het joviale dorpsleven in Hechtel-Eksel.
Ook hou ik van creatief schrijven.
Als ‘Woordvlinder’ blog ik over
het ouderschap. Er volgden ook
kinderverhaaltjes en ghostwriting.
Het is mijn manier om hulp te
bieden aan wie worstelt om gepaste woorden te vinden.
Wat zijn je favoriete plekjes
in onze gemeente?
We maken graag gebruik van de
uitgestrekte wandel- en fietsroutes van Bosland. Enkele van onze
favoriete plekjes zijn het ‘Bostheater’ en de omgeving rond de
‘Treehouse’. Het spreekt enorm
tot de verbeelding om iets mensgemaakt zo geïntegreerd in de
natuur te zien!
Hoe hield je je gezin bezig
tijdens de coronacrisis?
Tijdens de lockdown werkten we
vooral van thuis. Wanneer er livelessen of oudercontacten gepland
stonden, gebeurde het weleens
dat Harte doodleuk binnenstapte
om naar de camera te zwaaien.
Gelukkig vinden onze leerlingen

haar enorm ‘cute’.
Boven alles zijn we dankbaar voor
ons buurmeisje Nanne. Met engelengeduld rent, tovert en danst
ze met Harte in de achtertuin, elk
aan hun kant van de scheidingsdraad. Prachtig om te zien!

Houd je deze zomer
vakantie in eigen land?
Wel, we boekten een vliegvakantie, maar gingen er meteen vanuit
dat die zou worden geannuleerd.
In plaats daarvan nemen we ons
voor om veel ritjes met de fietskar
te maken, ijsjes af te halen bij het
Winnerhof en in het duinenzand
te gaan spelen.
Met zoveel rijkdom vlakbij, is het
moeilijk om je te vervelen!

Laat geen druppel verloren gaan!
De aanhoudende droogte gedurende het
voorjaar zorgt nu al voor problemen met de
beschikbaarheid van het water. Samen kunnen we ervoor zorgen dat drink- én regenwater niet verspild worden. Pas jij de tips
ook toe?
Water besparen buiten en in de tuin
Gebruik regenwater waar het kan
Installeer hiervoor een regenwaterput. Is dat niet
mogelijk, dan is een regenwaterton een goed alternatief.
Vermijd verspilling van drinkwater
• Voorkom uitdroging van de bodem door het
		 gazon te mulchen en te harken/hakken in de
		moestuin.
• Planten en bloemen op het terras? Gebruik geen
		 donkerkleurige bloempotten en kies goede pot		 aarde die het water vasthoudt.
• Geef gericht water in plaats van de hele tuin te
		 besproeien. Met een gieter heb je een beter
		 zicht op de verbruikte hoeveelheid water.
• Besproei je gazon niet onnodig en niet op de
		 warmste momenten van de dag.
• Beter één keer per week langdurig water geven,
		 dan elke dag kortstondig.
Bij ernstige droogte gaan we nog
een stap verder: water besparen in huis
Houd de kraan zoveel mogelijk dicht
• Laat de kraan niet lopen als je je tanden poetst,
		 als je je wast aan de wastafel, als je de afwas
		 doet, … Door een normale kraan stroomt maar
		 liefst 10 à 12 liter water per minuut. Als je afwast
		 onder de lopende kraan (tussen 5 à 10 minuten),
		 verbruik je zo’n 40 liter!

• Een douche of bad verbruikt veel water. Was je
		 aan de wastafel en verbruik slechts 3 liter.
• Spoel het toilet niet steeds door bij een kleine
		 boodschap (beperk dit bv. tot 2 keer per dag).
Wees creatief met het opvangen
en hergebruiken van water
• Moet je veel koud water laten lopen voordat het
		 warm wordt? Vang het koude water op en ge		 bruik het om bv. je planten water te geven.
• Gebruik een teiltje om je groenten te spoelen en
		 gebruik dit water om planten water te geven.
• Vang water op en hergebruik het, bv. je douche		 water of het spoelwater van je wasmachine voor
		 het doorspoelen van je toilet en het laatste
		 spoelwater voor het geven van water aan je
		planten.
Stel waterverbruik uit
• Poets de vloer zo min mogelijk, houd het bij ve		 gen en stofzuigen.
• Plaats kamerplanten minder in de zon.
• Was enkel met een volle wasmachine en zet je
		 vaatwasser enkel aan als die vol is.
In de tuin, op de oprit en het terras
• Ga doordacht om met regenwater. Zo voorkom
		 je dat je regenwatertank leeg is en je moet over		 schakelen op leidingwater.
• Stel grote waterverbruiken uit (bv. bijvullen van
		 zwembaden, gevel en dak schoonmaken, ...).
• Besproei je tuin niet. Deze herstelt zich snel na
		 een periode van droogte. Geef zo nodig enkel
		 kostbare (pot)planten doelgericht water met een
		gieter.
• Veeg je oprit en terras i.p.v. deze af te spuiten.
• Was je auto niet.
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Zit je met een vraag rond
wonen? Maak een afspraak
met het woonloket!
Door de coronacrisis is er tijdelijk geen reizend woonloket. Veiligheid staat voorop!
Heb je vragen rond wonen? Het woonloket
staat voor je klaar, op afspraak weliswaar. Zo
houden we het veilig en ben je snel geholpen.
Maak je afspraak via wonen@hechtel-eksel.be
of telefonisch via 011 89 11 87.
Heb je vragen over het renoveren van een woning?
Wil je weten welke premies je hiervoor kan krijgen?
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Meer weten over de gemeentelijke premies?
(Ver)huur je een woning en wil je meer info over
het opmaken van een huurovereenkomst, plaatsbeschrijving, verplichtingen inzake woningkwaliteit of
aanvraag van een conformiteitsattest?
Maak een afspraak met het woonloket of mail al je
vragen naar wonen@hechtel-eksel.be. We bezorgen
je zo snel mogelijk een antwoord.

Wat als ik tijdelijk
inkomstenverlies lijd?
De coronacrisis heeft iedereen op de een of andere
manier getroffen. Als je door inkomstenverlies niet
langer alle vaste kosten kan betalen, contacteer dan
de sociale dienst van het OCMW via het nummer
011 89 12 12 of info@ocmwhechtel-eksel.be

Vraag je
bodemattest aan
via de woningpas
Bij de verkoop van een grond moet de
verkoper een bodemattest aanvragen. Dat
maakt van de overdracht van een grond of
pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu.
Tegelijkertijd informeert en beschermt het bodemattest de koper. Het bevat immers alle relevante gegevens die de OVAM (Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij) over de grond heeft.

Digitaal beschikbaar
Tot nu toe kon je een bodemattest aanvragen
via je notaris, een erkende bodemsaneringsdeskundige of via de website van de OVAM. Nu kan
dat ook via de woningpas, het digitale platform
dat alle informatie over woningen in Vlaanderen
samenbrengt: https://woningpas.vlaanderen.
be/ Het bodemattest is beschikbaar als downloadbare pdf. Je krijgt in de woningpas ook een
overzicht van alle bodemattesten die je hebt
aangevraagd. Ook de betaling gebeurt eenvoudig via de woningpas.
Administratieve vereenvoudiging
De woningpas werd eind 2018 gelanceerd en
sindsdien uitgebreid met extra functies. Met
deze nieuwe toepassing zet de woningpas weer
een stap in administratieve vereenvoudiging.
Naast het bodemattest bevat de woningpas
een aantal vergunningen, keuringen en andere
attesten, zoals het energieprestatiecertificaat
(EPC). Zo ondersteunt de woningpas elke burger
die een woning wil (ver)bouwen of (ver)kopen.
Je kan je woningpas ook delen. Geïnteresseerde
kopers, huurders, je architect of energiedeskundige, makelaar of notaris, ... kunnen zo alle nuttige informatie in je woningpas bekijken gedurende een periode die jij kiest.
Meer info? Ontdek jouw woningpas of maak
kennis met de mogelijkheden van de woningpas
via https://youtu.be/gv5a_sbIiVE

Samen zoeken we een oplossing en bekijken we
wat de mogelijkheden zijn.
Weet dat wij er voor jou zijn!
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Breng je huisvuilzakken naar het
recyclagepark
Heb je een volle huisvuilzak
die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie
vertrekt? Of heb je beperkte
stockageruimte waardoor het
vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben?
Dan kan je tijdens de zomermaanden deze zakken naar
het recyclagepark brengen.
Uitzonderlijk kan je tussen 16 juni
en 12 september 2020 je huisvuilzak naar het recyclagepark brengen als je volgende regels respecteert:
• Je mag enkel bordeaux of grijze
huisvuilzakken van Limburg.net
binnenbrengen.
• Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je
nog andere fracties bij hebt, rijd
je een aparte ronde zodat de
kilo’s huisvuil apart gewogen en
geregistreerd worden.
• Je kan enkel tussen 16 juni en
12 september huisvuil in bordeaux of grijze Limburg.net-huisvuilzakken bij het recyclagepark binnenbrengen.
Let wel: als je geen problemen hebt om je huisvuilzak te
stockeren, kan je net zoals de
rest van het jaar je huisvuilzak
meegeven met de veertiendaagse ophaling aan huis.
Niets zo eenvoudig als je zak
vooraan aan je woning buitenzetten. Op www.limburg.
net/afvalkalender kan je kijken
wanneer de ophaalwagen bij
jou langskomt.

Subsidie bescherming
nesten en jongen van
vijf broedvogelsoorten
Ook in 2020 bestaat er opnieuw een ad-hoc-subsidie voor
de bescherming van vijf vogelsoorten die regelmatig broeden op de grond van landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe
kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil.
Worden de nesten en jongen van deze soorten niet beschermd,
dan is het risico groot dat maai- en oogstwerkzaamheden ze wegmaaien. Dit geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens
de rui van verenkleed wisselen. De ad-hoc-subsidie kan snel inspelen op een waargenomen broedgeval. Als de betrokken landbouwer extra inspanningen levert om deze soorten te beschermen
door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, wordt
hij vergoed voor de gemiste inkomsten.
Meer informatie en de nodige aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):
www.natuurenbos.be/subsidie-bescherming-nesten-en-jongenbroedvogels
Let op! Ingevulde aanvraagformulieren moeten uiterlijk op
31 augustus 2020 bij het ANB ingediend worden.

Landbouwschade
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken
veroorzaakte schade aan de (opkomende) teelten bij
bedrijven in land- en tuinbouwsector. Leed jij landbouwschade? Meld dit dan aan de milieudienst via het aanvraagformulier www.hechtel-eksel.be/landbouwschade-doordroogte-of-noodweer
De landbouwschadecommissie beoordeelt vervolgens de schade
ter plaatse en stelt een vaststelling op.
Nadien neemt de milieudienst contact op voor de ondertekening
van deze schadevaststelling.
Opgelet: dien je melding tijdig in want de commissie komt niet
op regelmatige basis samen.
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@hj.runnergirl

@boslandeling

#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 volgende infoblad.
Hou het zeker in de gaten!
@jillybloem

@captain_hike

@jente_nature_shots

Iris Aerts

Dank je wel Hubert Stalmans!
Hoe kan je iemand bedanken die bijna 20 jaar met veel zorg de ‘bibaan-huis’-dienst op zich nam, met bijbehorende verplaatsingen en
administratie? Een graag geziene bezoeker die ook nog op attente
wijze tijd vrijmaakte voor een gesprekje. Iemand die zich ontpopte tot
schakel tussen bib en rusthuis, voor boeken met grote letters en op cd
ingesproken romans. Wat gaan we jou missen, Hubert!
Zoals een vroegere ‘klant’ ooit zei: “De bibliotheekvalies van Hubert is
groot, maar zijn hart is nog veel groter.” Merci voor bijna 20 jaar bewezen diensten en opperste klantvriendelijkheid!
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Geboorten
25 april
Asia, dochter van Mohamed Aahdi en van Essaâdia Aït Ali
10 mei
Siebe, zoon van Jerry Bieliën en van Sofie Ubachs
20 mei		
Celino Elias Benson, zoon van Bernadette van Velden

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,

Huwelijken
25 mei		
Lies Demeulemeester en Jondar Schumann

klantgericht beleid, e-governement, digitalisering, perscommunicatie,
communicatie, onthaal, protocollaire feesten, jacht
- Voor een afspraak, contacteer het secretariaat

Overlijdens
† 7 mei		
Maria (Mia) Johanna Hermans , 76 jaar
† 10 mei
Cornelius (Nelis) Geuns, 87 jaar
† 10 mei
Frieda Josephina Flora Bloemen, 68 jaar
† 16 mei
Joannes (Jean) Albertus Daniels, 80 jaar
† 29 mei
Bertha Maria Hubertina Mandiau, 91 jaar
† 31 mei
Petrus Josephus Jakobus (Jaak) Witters, 89 jaar
† 1 juni		
Maria Anna Dominica Elisabeth (Lisa) Vanderheyden, 90 jaar

op het nummer 011 73 01 73.
Nele LIJNEN - 1ste schepen
nele.lijnen@hechtel-eksel.be
gsm: 0486 13 09 18
- Bosland, economie, vrijetijdseconomie, KMO-beleid, ontwikkeling,
acquisitiebeleid, sport, gezinsbeleid, kinderopvang
- Spreekuren: op afspraak
Theo MARTENS

Budgetmeter opladingen
Wist je dat je tijdens de zomer best een gasreserve
kan opbouwen?

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

Waarom? Wel, omdat het al lekker warm is buiten
(en binnen), ga je automatisch minder gas verbruiken. Dat is natuurlijk goed nieuws want zo zorg je ervoor dat je de winter start met een stevige budgetbuffer. Opladen maar!

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

Verhuis huisart
se

nwachtpost uitg
esteld
Ondanks eerdere
communicatie
verhuist de huisar
tsenwachtpost
van Pelt nog niet
naar het Mariazi
ekenhuis
midden juni 202
0. Omwille van de
coronacrisis wor
dt de verhuis uitg
esteld
tot januari 202
1.

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
Afgevaardigde Kempisch Tehuis
Yvette Leten - tel.: 011 73 40 37
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Smeer je op tijd en voldoende in

ag
maand
g
dinsda
dag
woens
dag
donder
vrijdag
g
zaterda
zondag

21°
20°
19°

30°
32°
30°
29°

30°
20°
33°
22°
30°
19°

als
je
zon
niet
kunt vermijden.
Zorg datverzorg
je altijd
water
bij
je hebt.
Volg de weersvoorspellingen.
Volg de weersvoor
Zon in overvloed,
jezelf
ende
anderen
goed.
warmedagen.be

ZORG VOOR ANDEREN
RINK VOLDOENDE
DRINK VOLDOEN

Ga langs bij iemand die
je hulp kan gebruiken.

Maak een
overzicht van
alle medicijnen
die de persoon
neemt en de mensen
met wie je contact
kunt opnemen
bij problemen.
Een hitteslag kan gevaarlijk
zijn. Bel 112 als nodig.

Zorg dat iemand anders
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Draag een
Drink vooral WATER. Drink MEER dan gewoonlijk.
Kleurt je Draag
urine DONKER?
eenDrink. vooral W
hoofddeksel
Koffie en thee kunnen ook.
OOK als je geen dorst hebt.
Drink meer!
Koffie en thee ku
hoofddeksel.
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OU JEZELF KOEL

Zorg dat je altijd water bij je hebt.
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HOU JEZELF KO

Volg de weersvoorspellingen.

Smeer je op tijd en voldoende in
als je de zon niet kunt vermijden.

DRINK VOLDOENDE

Drink MEER dan gewoonlijk.
OOK als je geen dorst hebt.

Zoek een plekje in
HOU
KOEL
Draag
een inspanningen
DoeJEZELF
zware
Zoek verfrissing
.
Kies
voor licht
deop
schaduw
op om
hoofddeksel
op koelere
. momenten.

U JE WONING KOEL
Draag een
hoofddeksel.

Zoek verfrissing op.

loszittende kle
te ontspannen.

HOU JE WONING
Kies voor lichte,
loszittende kledij.

Doe zware inspanningen
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

Zoek een plekje in
de schaduw op om
te ontspannen.
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Kies voor lichte,
loszittende kledij.

Kleurt je urine DONKER?
Drink meer!
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frissing op.

Drink vooral WATER.
Koffie en thee kunnen ook.
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