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Vaccinatiecentrum
Uitnodiging en afspraak

Beleef Bosland

Nieuwe toeristische brochure

De Nieuwe Blauwe
Zak komt eraan

Vanaf 1 april mag er meer plastic in de blauwe zak

Beste inwoners
De paasvakantie staat voor de deur! Leerkrachten en leerlingen, geniet van jullie welverdiend verlof. Ik duim voor mooi lenteweer zodat
we elkaar buiten, op veilige afstand, kunnen ontmoeten. Wat extra
zonnestralen en vitamine D geven ons de energie om er na de paasvakantie weer tegenaan te gaan.
Weet je niet hoe je kinderen bezighouden tijdens de vakantie? Kijk
dan eens naar de sportkampen die we voor jullie op poten hebben
gezet. Dankzij de gemeentelijke impulssubsidie kunnen ook verenigingen vernieuwende en coronaveilige activiteiten organiseren.
Absoluut de moeite om te ontdekken!
Intussen zijn we gestart met het leveren van boeketten aan de winnaars van onze #gezelligmeteenbloem-actie. Iedere week gaat er een
schepen op pad om drie genomineerden te verrassen. Ik mocht de
winnaars in de categorie ‘Ouders & Grootouders’ al met een deurbezoekje verblijden. Super om te zien hoe goed deze actie onthaald
wordt! Blijf vooral ook zelf bloemcreaties maken en doe ze aan
iemand cadeau. Inspiratie vind je op www.hechtel-eksel.be/gezelligmeteenbloem-inspiratie
We zijn ook volop bezig met de eerste stappen in de opwaardering
van onze oude begraafplaatsen. Met het project ‘Oude waardering,
nieuw respect’ willen we serene parkbegraafplaatsen creëren, groene
oasen van rust waarin je tot jezelf kan komen, en waar je troost en
steun kan vinden. De herinrichting gebeurt met alle respect voor
overledenen én nabestaanden. Lees erover op p. 8 en 9.
Op 4 april vliegen de paasklokken weer over HechtelEksel. Ik ben alvast benieuwd wat voor lekkers ze
deze keer in jullie tuinen droppen. Heel fijne
paasdagen!
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Vrijwilligers in de kijker
Wat betekent vrijwilligerswerk
eigenlijk voor degenen die het doen?

Vaccinatiecentrum
Uitnodiging en afspraak
Iedere inwoner vond
intussen het Vacci-zine,
een magazine met info over
het vaccinatiecentrum in Peer
(Noordervest 23), in de bus.
Sinds deze maand krijgen
de 85-plussers ook hun
vaccinatie-uitnodiging van
Zorg en Gezondheid in de
brievenbus, in de mailbox
en/of via sms.
Let op: er doen valse uitnodigingen de ronde. Hoe herken je deze? Als er in de uitnodiging gevraagd wordt om geld over te maken of bankgegevens te delen,
gaat het om een valse uitnodiging. De vaccinatie door de overheid is immers gratis.

Afspraak bevestigen,
verplaatsen of weigeren
Hierbij is het enorm belangrijk om
via de website of het telefoonnummer vermeld in de uitnodiging je afspraak te bevestigen, te
verplaatsen of te weigeren:
• Afspraak bevestigen: wil je je
laten vaccineren en past het voorgestelde moment? Bevestig dan
je afspraak via de website of het
telefoonnummer vermeld op de
uitnodiging. Zodra je hebt bevestigd, ligt je afspraak vast en
verwachten we je.
• Afspraak verplaatsen: wil je je
laten vaccineren, maar ben je
niet beschikbaar op het voorgestelde moment? Probeer er eerst
alles aan te doen om je toch vrij

te maken. Op je werk heb je bijvoorbeeld recht op vaccinatieverlof. Lukt het echt niet? Dan
kan je een ander tijdstip boeken
via de website of het telefoonnummer vermeld op de uitnodiging.
• Afspraak weigeren: vaccinatie is
niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Alleen als genoeg mensen zich laten vaccineren, kunnen we groepsimmuniteit bereiken en stilaan weer naar het
oude gaan. Wil je je toch niet laten vaccineren tegen COVID-19?
Laat het zeker weten via de website of het telefoonnummer vermeld op de uitnodiging. Je ontvangt dan geen herhalingsbrief,
sms of e-mail meer.

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID
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Verloop van je afspraak
Inschatten hoe lang de vaccinatie gemiddeld duurt,
is momenteel moeilijk. Hou zeker rekening met ruim
een half uur in het centrum. Je doorloopt de volgende stappen:
• De medewerkers van het onthaal registreren je en
kijken je afspraak en identiteit na.
• Je krijgt een kleurenbandje aan en wordt doorverwezen naar de juiste vaccinatielijn.
• Een verpleegkundige stelt je medische controlevragen, waarna je je vaccinatie ontvangt.
• Na de vaccinatie wacht je nog een kwartier in de
wachtruimte om zeker te zijn dat er geen allergische
reactie of bijwerkingen optreden.
2 prikjes, 2 afspraken
Voor volledige bescherming tegen corona heb je
twee vaccinaties nodig. Bij uitnodiging voor je eerste prik krijg je meteen ook een afspraak voor de
tweede. Houd je dus ook vrij voor dat tweede vaccinatiemoment. Hoeveel tijd er zit tussen de eerste
en tweede dosis, hangt af van het type vaccin. Voor
de meeste vaccins gaat het om een 2-dosis schema
met 3 tot 4 weken interval. Krijg je het vaccin van
AstraZeneca, dan krijg je de tweede dosis zo’n 12
weken later.

Na de vaccinatie
Na je vaccinatie kan je je vaccinatiegegevens zelf
bekijken via www.mijngezondheid.be, www.cozo.be
of www.myhealthviewer.be. Ook je huisarts heeft
hier toegang toe. Nadat je gevaccineerd bent, is het
belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. Jij bent immers beschermd, maar je kan nog
steeds drager zijn en anderen besmetten.
Ervaar je bijwerkingen na je vaccinatieprik? Geen
paniek. Een pijnlijke en soms wat gezwollen plek
op je arm daar waar je geprikt bent, vermoeidheid,
hoofdpijn, spierpijn en koorts zijn normaal. De klachten ontstaan binnen een paar dagen na vaccinatie.
Na de tweede vaccinatie kan je meer last hebben
dan na de eerste. Dit soort bijwerkingen zijn echter
geen reden om de tweede vaccinatie niet te nemen.
Je kan paracetamol innemen om de klachten te
verlichten. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in bijsluiter vermeld staat. Als je je toch
zorgen maakt, contacteer je je huisarts.
Anderstalige info: voor anderstalige
informatie over corona en vaccineren, surf naar
www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

In 2022 tal van Vervoer op Maat-haltes
en Hoppinpunten in onze gemeente
De Vlaamse overheid wil vanaf
2022 het openbaar vervoer anders organiseren: Vervoer op Maat
moet basisbereikbaarheid verzekeren. De gemeenten stippelden
samen een voorstel uit, op 1 maart
2021 door de Vervoer-regioraad
Limburg goedgekeurd.

Wat is Vervoer op Maat?
Vervoer op Maat (VOM) kan je
vergelijken met belbussen: het is
bestemd voor reizigers die specifieke noden hebben of die in landelijke gebieden wonen, waar de
uitbouw van openbaar vervoer
niet rendabel is. Maar in tegenstelling tot de belbussen beslaat
VOM verschillende vervoersvormen: bus, deelfietsen,... VOM
wordt vanaf 2022 georganiseerd
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door de Mobiliteitscentrale.

Wat is een Hoppinpunt?
Een Hoppinpunt is een mobipunt
dat de fysieke spil vormt tussen
de verschillende soorten VOM in
een bepaalde buurt. Dit punt
biedt verschillende vervoersmiddelen (trein, bus, deelfiets, ...)
en parkeermogelijkheden voor
personenwagens en fietsen.
49 VOM-haltes
en 7 Hoppinpunten
in Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel krijgt 49 VOM-haltes.
We zijn heel tevreden dat we
hiermee alle blinde vlekken zoals
de Locht, de Kiefhoek, de Rest,
het Hoksent, de Hoef, de Kamert
en de Winner kunnen opvan-

gen. Daarnaast komen er ook 7
Hoppinpunten: één regionaal,
één lokaal en 5 buurtpunten.
Op deze manier brengen we het
openbaar vervoer dichter bij jou.
We hopen dan ook dat jullie de
VOM-haltes en Hoppinpunten
gretig zullen gebruiken.

De Nieuwe Blauwe Zak komt eraan
De blauwe pmd-zak voor plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
bestaat ondertussen al meer dan 20 jaar. Door
goed te sorteren, kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo besparen we energie en stoten we minder CO2 uit.

Vanaf 1 april 2021 kan
er veel meer plastic in de blauwe zak
Dankzij nieuwe technologische evoluties kunnen
we steeds meer verpakkingen recycleren. Daarom
introduceert Fost Plus samen met Limburg.net
vanaf 1 april de Nieuwe Blauwe Zak in Limburg.
Daarin mogen naast klassieke pmd-verpakkingen
ook alle andere plastic verpakkingen. Handig: er
wordt meer afval bij jou aan huis opgehaald en je
moet niet meer met je zachte plastics naar het recyclagepark.
Wat mag er in de nieuwe blauwe zak?

Wanneer zet ik
de Nieuwe Blauwe Zak buiten?
Vanaf 1 april 2021 bied je de Nieuwe Blauwe Zak aan
op de dag waarop je voorheen de pmd-zak buitenzette. In de papieren afvalkalender 2021 vind je de
ophaaldata voor jouw adres terug. Deze vind je ook
terug op www.limburg.net/afvalkalender
Ben je de Nieuwe Blauwe Zak vergeten
buitenzetten tijdens de veertiendaagse ophaling?
Geen probleem, je kan de pmd-zak naar het recyclagepark brengen of geef ‘m gewoon mee met de
volgende ophaling aan huis. Let wel: verpakkingsplastics die niet in een blauwe zak zitten, worden
niet aanvaard.
Hoeveel kost zo’n Nieuwe Blauwe Zak?
De prijs blijft hetzelfde: een rol pmd-zakken met 20
zakken kost €3.
Wat met zachte plastics
op het recylagepark?
Plastic verpakkingsafval, zoals een
yoghurtpotje of folie, hoort vanaf
april in de Nieuwe Blauwe Zak. Je
moet deze dus niet langer apart
sorteren en naar het recyclagepark brengen. Vanaf april 2021
verdwijnt de container voor zachte plastics dan ook van het recyclagepark.
Heb je oude plastic tuinmeubelen, een plastic
emmer of een overschot
van een buis?
Voor harde niet-verpakkingsplastics verandert er niets: deze laat je
achter in de container voor harde
plastics in het recyclagepark.

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

Wat als ik ‘oude’ pmdzakken over heb?
Je kan deze nog gebruiken tot en
met 31 december 2021. Vanaf 1
april mag je de oude pmd-zakken
voor ophaling aanbieden mét de
extra plastic verpakkingen. Vanaf
2022 wordt enkel nog de Nieuwe
Blauwe Zak aanvaard.
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JOBSTUDENTEN GEZOCHT!

Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel zoekt jobstudenten voor de:
TECHNISCHE BUITENDIENST
• 3 voltijdse functies, 38/38, in juli 2021
• 3 voltijdse functies, 38/38, in augustus 2021
Studenten uit alle studierichtingen die onder begeleiding de handen
uit de mouwen willen steken en taken uitvoeren zoals onderhoud van
plantsoenen, sportvelden, gemeentegebouwen en -wegen, …
BUITENSCHOOLSE OPVANG
• 4 deeltijdse functies, 30/38, in juli 2021
• 1 deeltijdse functie, 20/38, in juli 2021
• 4 deeltijdse functies, 30/38, in augustus 2021
• 1 deeltijdse functie, 20/38, in augustus 2021
Creatieve studenten met verantwoordelijkheidszin die graag met
kinderen (2,5 tot 12 jaar) werken en een handje willen helpen in de
buitenschoolse kinderopvang. Toon via een getuigschrift, studies, …
aan dat je ervaring hebt.
POETSDIENST OCMW
• 3 deeltijdse functies, 20/38, tewerkstelling gedurende
1 maand in de periode 05/07/2021 tot 27/08/2021.
Weken van tewerkstelling (in de voormiddagen)
overeengekomen naar gelang de noden van de dienst.
Studenten uit alle studierichtingen die zelfstandig een woning kunnen
poetsen en willen instaan voor het wekelijks onderhoud van de woningen van senioren. Een opleidingsmoment wordt voorzien.
KLUSJESDIENST OCMW
• 1 deeltijdse functie, 30/38, 12/07/2021 t.e.m. 30/07/2021
• 1 deeltijdse functie, 30/38, 02/08/2021 t.e.m. 27/08/2021
• 1 deeltijdse functie, 30/38, 30/08/2021 t.e.m. 17/09/2021
Studenten uit alle studierichtingen die groene vingers hebben, zelfstandig kunnen werken en graag de handen uit de mouwen steken om
klusjes uit te voeren zoals klein tuinonderhoud, maaien van gras, …

VOORWAARDEN
• De minimumleeftijd van de student op 30 juni 2021 is
17 jaar, m.u.v. de technische buitendienst waar de
minimumleeftijd op 30 juni 2021 16 jaar is.
• Elke kandidaat-jobstudent moet de volledige gevraagde periode kunnen werken.
• Elke aangestelde kandidaat moet voldoen aan de gevraagde voorwaarden als jobstudent en moet medisch
geschikt zijn (volgens voorschriften van onze arbeidsgeneeskundige dienst).
SOLLICITEREN?
Solliciteer uiterlijk tot maandag 19/04/2021 via het
sollicitatieformulier te verkrijgen bij de personeelsdienst
of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, of via
www.hechtel-eksel.be/personeel/vacatures.
Duid zeker je voorkeuren aan en vul het formulier volledig en correct in. Onvolledige sollicitaties gelden niet.
Sollicitaties van inwoners van Hechtel-Eksel komen eerst
in aanmerking. Enkel indien er geen kandidaten wonende in Hechtel-Eksel beschikbaar zijn, komen kandidaten
van buiten de gemeente in aanmerking.
Indien er meerdere kandidaten zijn voor de functies, zal
de toewijzing gebeuren door lottrekking, met uitzondering van de betrekkingen ‘buitenschoolse opvang’ en
‘poetsdienst OCMW’.
VRAGEN?
Contacteer de personeelsdienst via 011 73 01 48,
011 73 01 68 of personeelsdienst@hechtel-eksel.be

Zomeruurregeling recyclagepark vanaf 30 maart 2021
Vanaf dinsdag 30 maart 2021
kan je weer een uur langer
terecht op het recyclagepark.
Op dinsdagen kan je er dan
zelfs tot 18u terecht. De zomeruurregeling voor de recyclageparken van Limburg.net ziet
er als volgt uit:
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur
Gesloten

Gesloten
13.00 tot 18.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 16.00 uur
Gesloten

Publieke raadpleging GRUP
Leidingstraat Antwerpen - Ruhr
De Vlaamse overheid maakt
samen met de Antwerpse
haven een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om
een reservatiestrook vast
te leggen voor een ondergrondse leidingstraat van de
Antwerpse haven tot de grens
met Nederland (Geleen), met
aantakking naar de chemieclusters langs het Albertkanaal
in Geel, Meerhout, Beringen
en Tessenderlo.

site www.omgeving.vlaanderen.be
/grups/leidingstraat-antwerpenruhr of na afspraak in het gemeentehuis.
Er wordt ook een digitaal participatiemoment (webinar) georganiseerd waarin de startnota wordt
toegelicht en jij vragen kan stellen aan de opstellers van het plan
op 25 maart, 30 maart, 6 april, 8
april, 13 april en 15 april, telkens
van 19u tot 21u. Inschrijven kan
via bovenstaande website.

Publieke raadpleging
van de startnota
Je kan de startnota van 2 maart tot
en met 30 april 2021 inkijken en
hierover je zegje doen via de web-

Drie alternatieven
• Noordelijk tracé: loopt doorheen openruimtegebieden ten
noorden van het Albertkanaal
en in Limburg door het Natio-

naal Park Hoge Kempen en door
de militaire domeinen van Leopoldsburg en Helchteren. Vanuit
Geel en Meerhout gaan twee
aantakkingen richting de centrale chemische clusters met
een leidingentunnel onder het
Albertkanaal.
• Gecombineerd centraal tracé:
combineert het westelijk deel
van het zuidelijk tracé met ten
oosten daarvan de kortste route
naar de Maaskruising(en). Er is
een rechtstreekse aantakking op
de chemieclusters.
• Zuidelijk tracé: loopt ten zuiden van Albertkanaal/E313, zoveel mogelijk gebundeld met
de snelweg en de geplande infrastructuurwerken van de A102
en de havenspoortunnel. Vanuit
Tessenderlo gaat een aantakking
richting de chemische clusters
ter hoogte van het Albertkanaal.
Wil je meer weten? Surf naar
www.omgeving.vlaanderen.be/
grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr
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Oude waardering, nieuw respect

Opwaardering begraafplaatsen tot oase van rust
Een begraafplaats is een plaats van
verdriet, maar ook van troost en rust.
Het gemeentebestuur gaat daarom
de oude begraafplaatsen in Hechtel
en Eksel opwaarderen tot een serene plek
waar je elkaar kan ontmoeten en steunen.
Met meer rust, meer ruimte, en meer groen.
Volgende zaken staan centraal:
• Vergroening: er komt aandacht voor een onderhoudsvriendelijke vergroening met bolbomen voor de nodige schaduw, verhoogde
plantvakken in hout en cortenstaal die eveneens als zitbanken dienst zullen doen, plantenen bloemenvakken in de open vlaktes tussen
de graven, een strooiweide, …
• Ontmoeting: elkaar ontmoeten en steunen
wordt aangemoedigd door een afscheidsplek,
een lapidarium dat bewaarde fragmenten met
historische waarde verzamelt, en verschillende
herdenkingsmonumenten.
• Toegankelijk: de begraafplaatsen worden in
functie van toegankelijkheid ingericht.
• Onderhoudsvriendelijk: de combinatie van
hout, cortenstaal en vergroening is duurzaam
en beperkt het onderhoud. Hierdoor zullen de
opgewaardeerde begraafplaatsen er altijd netjes uitzien.

Ontruiming als essentiële schakel
In een eerste fase namen we alle concessies op
onze begraafplaatsen onder de loep en boden
we iedereen de kans om een concessie te ne-

men of te hernieuwen. Die fase is nu afgelopen. We
hebben een duidelijk beeld van welke graven ontruimd zullen worden en welke blijven.
Met de concessies in het achterhoofd ontstond er een
nieuwe indeling, waarmee we de begraafplaatsen met
alle respect voor het verleden opwaarderen. De meeste graven kunnen in de nieuwe indeling hun plaats
behouden. Graven met een concessie, die in deze indeling grotendeels alleen komen te liggen, kunnen
in samenspraak met de familie of nabestaanden een
nieuwe plaats krijgen, elders op de
begraafplaats. Informatie over de
status van de graven zonder concessie vind je aan de achterkant van
de grafstenen in kwestie terug.
Om de opwaardering van de oude
begraafplaatsen tot oase van rust te
realiseren, worden ze heringericht.
Eerst is de begraafplaats aan de
Berkenlaan in Eksel aan de beurt,
daarna de begraafplaats aan de
Lommelsebaan in Hechtel. Het proces verloopt telkens in twee fasen:
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Begraafplaats Eksel
Beginfase ‘Ingrijpende veranderingen’: 2021 – voorjaar 2022
• Bepalen van lokaal-historische graven;
• Gesprekken met nabestaanden over de verplaatsing van graven;
• Bovengronds ontruimen van de begraafplaats in Eksel
(najaar 2021);
• Ondergronds ontruimen van de begraafplaats in Eksel
(voorjaar 2022).
Volgende fase ‘De rust keert terug’: na de geplande ontruiming
van de begraafplaats in Eksel, kunnen we starten met de herinrichting, die in het najaar van 2022 wordt afgerond.
• Verplaatsing van graven naar een nieuwe bestemming op de
begraafplaats, in samenspraak met de familie;
• Aanplanting van grasperken en bomen voor meer groen
en natuur;
• Inrichting van een nieuwe strooiweide;
• Plaatsing herdenkingsmonumenten aan de strooiweide,
ontruimde graven en kindergraven;
• Opbouw van een afscheidsplek, columbarium, lapidarium
en technische ruimte.

Begraafplaats Hechtel
Beginfase ‘Ingrijpende veranderingen’: 2022 – voorjaar 2023
Zie werkwijze begraafplaats Eksel
Volgende fase ‘De rust keert terug’: na de geplande ontruiming
van de begraafplaats in Hechtel, kunnen we starten met de herinrichting. De werken worden tegen het najaar van 2023 afgerond.
Zie werkwijze begraafplaats Eksel.
Oude waardering, nieuw respect
De begraafplaatsen worden serene parkbegraafplaatsen waar je in
alle stilte tot jezelf kan komen. Een plaats waar onze dierbaren in
een mooie, groene en rustgevende omgeving geëerd worden. Een
plaats van troost en steun. De opwaardering zal geleidelijk verlopen, met respect voor het verleden. We houden jullie regelmatig
van de ontwikkelingen op de hoogte, zowel in het infoblad als op
onze website. Zit je met vragen of wens je meer info, dan kan je
terecht bij de dienst Burgerzaken - Begraafplaatsen: 011 89 11 10 of
begraafplaatsen@hechtel-eksel.be

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
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.
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Zit je met een vraag
rond thuiszorg?
Neem contact op met
onze seniorendienst!
Wanneer de thuiszorg en alles wat daarbij
komt kijken je als oudere een beetje te
veel wordt, biedt de seniorendienst je een
waaier aan diensten die het leven een stuk
gemakkelijker kunnen maken. Het doel is
om senioren zo lang mogelijk thuis te laten
wonen, in hun eigen gezin en hun eigen
vertrouwde omgeving.

Diensten en inlichtingen
De seniorendienst biedt zelf verschillende diensten aan: poetsdienst, klusjesdienst, warme
maaltijden aan huis, en vervoer via de Minder
Mobielen Centrale. Waar wij zelf geen hulp kunnen bieden, helpen we je op weg naar de juiste
diensten. Dit kan een dienst Gezinszorg zijn, een
dienstenchequebedrijf, een oppasdienst, … Als
alleen thuis wonen steeds moeilijker wordt, dan
geven we je inlichtingen over dagopvang, kort
verblijf, assistentiewoningen of een inschrijving
voor het verblijf in een woonzorgcentrum.
Tegemoetkomingen en toelages
Naast de verschillende diensten aan huis, kunnen we samen met jou kijken naar tegemoetkomingen en voordelen waarvoor je in aanmerking
komt of je doorverwijzen naar de juiste dienst om
deze aan te vragen. Onder bepaalde voorwaarden
kunnen we voor jou een mantelzorg- of verwarmingstoelage, tussenkomst in het gebruik van
een personenalarmsysteem of pedicurebonnen
in orde brengen. We helpen je ook met de aanvraag van een zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood. Daarnaast kan je ook voor de infotassen rond dementie bij de seniorendienst terecht.
Heb je vragen?
Veel info vind je op www.hechtel-eksel.be/
senioren-thuiszorg. Toch nog extra info
nodig? Je kan steeds op afspraak bij de
seniorendienst terecht of je kan een huisbezoek aanvragen. Maak een afspraak via
www.hechtel-eksel.be/hoe-maak-je-eenafspraak, via 011 89 12 12 of seniorendienst@hechtel-eksel.be
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Hoog bezoek in de bib
Vele bekende gezichten bezoeken de bib al
jarenlang. Dit is altijd bijzonder, zeker als er
herinneringen worden opgehaald. Toch is er
één dame die de kroon spant…
Een paar weken geleden werd een nieuw stapeltje
boeken gebracht naar een lener die zich niet meer
zelf naar de bib kan verplaatsen. Een heel belezen
dame en ook het oudste biblid (van leeftijd, niet van
geest!). Haar honderdste verjaardag nadert en ze is
niet van plan om het lezen te laten…
Toen het stapeltje boeken bij haar thuis geleverd
werd, liet ze zich ontvallen dat ze het zo jammer
vond de vernieuwde hoofdbib nog niet te hebben
gezien. Dit konden we niet zomaar laten passeren.
Er was al snel iemand bereid om te assisteren bij
de verplaatsing en niet veel later bewonderde ons
oudste lid vol lof en enthousiasme de vernieuwde
bibliotheek.
Laat ons hopen dat de coronacrisis spoedig achter
ons ligt, zodat ‘Bib aan huis’ terug volop ten dienste
kan staan van personen met verplaatsingsproblemen.
Wil je in de toekomst beroep
doen op onze ‘Bib aan huis’dienst, contacteer ons dan via
bibliotheek@hechtel-eksel.be

Leer online met
de bib, van yoga
tot Instagram
Leer waar en wanneer je wil!
Digitale fotografie, Office 365,
timemanagement, de kunst van
het masseren, een nieuwe taal,
yoga voor beginners, mentaal
sterk tijdens COVID-19, en nog
veel meer. Volg zoveel cursussen als je wil en neem alle tijd
die je nodig hebt. Op het online
leerplatform kan je kiezen uit 30
gratis interactieve cursussen of
webinars.

Ondernemer in de kijker:

Wat heb je nodig?
• Een pc, tablet of smartphone
en toegang tot het internet;
• Een Mijn Bibliotheek-profiel.

Gedeelde passie voor bamboe
Samen met dochter Jessy had Carine al langer het plan om een kledingwinkel te beginnen. Het heeft eventjes geduurd voor ze de stap
durfden zetten. Maar hun zoektocht naar duurzame merken bracht hen
in contact met een andere Hechtel-Ekselse: Fina Vanbuel van Bamboo
Belgium. De dames delen een liefde voor duurzame mode en werken
samen de collecties van Bloom Conscious Clothing uit. Ze proberen
elkaar te ondersteunen waar nodig om het bamboeverhaal te doen
groeien. Carines concept store is bovendien ook gevestigd in het pand
van Bamboo Belgium, Pastorijstraat 2.

Aan de slag!
Ontdek het via https://hechteleksel.bibliotheek.be/online-leren-met-de-bib
Hoorcolleges
Luister online via Home Academy
naar hoorcolleges over verschillende onderwerpen. De lezingen
variëren van 1 tot 10 uur en worden door professoren gegeven.
Zij vertellen op een duidelijke, enthousiaste en vaak humoristische
manier en zetten soms moeilijke
kwesties begrijpelijk uiteen. De
onderwerpen zijn divers: filosofie,
wereldgeschiedenis, psychologie,
Europese politiek, muziek, ... Kijk
op hechtel-eksel.bibliotheek.be/
hoorcolleges-van-home-academy voor de werkwijze.
Veel leerplezier!

Carine, een jonge vijftiger, is al een eeuwigheid getrouwd met Jo
en is trotse mama van twee volwassen dochters en nog trotsere
moeke van kleindochter Fran. Daarnaast heeft ze haar eigen
zaak: Bloom Conscious Clothing, een slow fashion webshop en
concept store waar ze duurzame mode gemaakt van ecologische
bamboe verkoopt.

Moeder en dochter vullen elkaar perfect aan
Carine is een sociale, enthousiaste en gedreven onderneemster. Ze wil niet
enkel duurzame kleding met een hoog draagcomfort verkopen, maar ook
bewustzijn rond slow fashion creëren: schone kleren voor een schone wereld. Dochter Jessy is momenteel nog aan het werk in het onderwijs, maar
achter de schermen is zij het creatieve brein van Bloom Conscious Clothing,
terwijl Carine het commerciële voor haar rekening neemt. En dat is niet
min: Carine staat in voor de verkoop in de winkel én de webshop, administratie, netwerken en opportuniteiten zoeken. Daarnaast zet ze ook nog
regelmatig een pop-up op poten met andere duurzame ondernemers.
Collectie met respect voor het milieu
De collectie van Bloom Conscious Clothing wordt fair geproduceerd
in Europa: van boer tot naaister. Iedereen die aan onze collectie werkt,
wordt hier eerlijk voor betaald en werkt onder goede omstandigheden.
De collectie bestaat uit comfortabele homewear, hippe broeken, leuke
kleedjes, basics zoals T-shirts, sweaters, hoodies en ondergoed of sokken
met een zacht en aangenaam draagcomfort. Je kan dit alles bewonderen via www.hechtelekselwinkelt.be, www.bloomconsciousclothing.
com of in de concept store in de Pastorijstraat 2 voor een uitgebreidere
keuze. Het zou geweldig zijn als iedereen minstens één bamboe item in
zijn kast zou hebben hangen. Conscious business is the future!
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Verveling is geen optie
met onze kampen
en workshops in
de paasvakantie!
WORKSHOP DRONES
SPORTKAMP
MULTISKILLZ
KOOK- EN OMNISPORTKAMP - KIDS
Voor wie? Kinderen geboren
in 2011 t.e.m. 2012
Wanneer? Dinsdag 6 t.e.m.
vrijdag 9 april, van 9u tot 16u
Waar? De Geer, Overpelterbaan 14
Prijs? €60
....................................................................................................................................

KOOK- EN OMNISPORTKAMP - TEENS
Voor wie? Kinderen geboren
in 2007 t.e.m. 2010
Wanneer? Dinsdag 6 t.e.m.
vrijdag 9 april, 9u tot 16u
Waar? De Geer, Overpelterbaan 14
Prijs? €60
....................................................................................................................................

SPORTKAMP - DE
TELETIJDSMACHINE
Voor wie? Kinderen geboren
in 2011 t.e.m. 2014
Wanneer? Dinsdag 6 t.e.m.
vrijdag 9 april, 9u tot 16u
Waar? Gemeentelijke sporthal,
Dennenstraat 8
Prijs? €60
....................................................................................................................................

Voor wie? Kinderen geboren
in 2008 t.e.m. 2017
Wanneer? Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 april, van 9u30 tot 12u30
Waar? Gemeentelijke sporthal,
Dennenstraat 8
Prijs? €70
....................................................................................................................................

SPORTKAMP - TENNIS
Voor wie? Kinderen geboren
in 2016 t.e.m. 2017
Wanneer? Maandag 12 t.e.m.
vrijdag 16 april, van 9u30 tot 12u
Waar? Tennis TC Hechtel-Eksel
Prijs? €70
....................................................................................................................................

SPORTKAMP - TENNIS
Voor wie? Kinderen geboren
in 2006 t.e.m. 2015
Wanneer? Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 april, van 9u30 tot 15u30
Waar? Gemeentelijke sporthal,
Dennenstraat 8
Prijs? €100 (ldn), €120 (niet-ldn)
....................................................................................................................................

Voor wie? Kinderen
van 10 t.e.m. 12 jaar
Wanneer? Donderdag 15 april,
van 13u30 tot 16u
Waar? De Geer, Overpelterbaan 14
Prijs? €15
....................................................................................................................................

KLEUTER
DOE-VOORMIDDAG
Voor wie? Schoolgaande kleuters
Wanneer? Vrijdag 16 april,
van 10u tot 12u
Waar? Gemeentelijke sporthal,
Dennenstraat 8
Prijs? €3
....................................................................................................................................

KLEUTER
DOE-NAMIDDAG
Voor wie? Schoolgaande kleuters
Wanneer? Vrijdag 16 april,
van 13u tot 15u
Waar? Gemeentelijke sporthal,
Dennenstraat 8
Prijs? €3
....................................................................................................................................

BEWEEG- EN
SPELNAMIDDAG
Voor wie? Kinderen geboren
in 2012 t.e.m. 2014
Wanneer? Vrijdag 16 april,
van 13u tot 15u
Waar? Gemeentelijke sporthal,
Dennenstraat 8
Prijs? €3

MEER INFO EN INSCHRIJVEN
WWW.HECHTEL-EKSEL.BE/GEMEENTELIJK-VRIJE-TIJD-AANBOD
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Geluk is… je goed voelen
Perfect geluk bestaat niet. Soms ben je uit balans, en dat is oké. De
Geluksdriehoek heeft drie pijlers die je helpen om gelukkig te kunnen
zijn. De vorige twee pijlers kwamen aan bod in de vorige twee infobladen. Voor de derde pijler ‘Je goed voelen’ gingen we antwoorden zoeken bij de kinderen van buitenschoolse kinderopvang De
Speelvogel. En die waren ontwapenend eerlijk!

WAAR KRIJG JE
ENERGIE VAN?

BEN JE SOMS NIET TE
STRENG VOOR JEZELF?

WAT HELPT JE OM JE
GEDACHTEN LOS TE LATEN?
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Een overkoepelende
erfgoedorganisatie
voor Bosland

Bekende Boslanders
nemen lezer mee
op reis

Wie in Bosland op pad gaat, ontdekt vaak
onbekende erfgoedparels. Denk maar aan de
vele kapelletjes, prachtige landschappen en
dorpsgezichten, kerken, teutenhuizen,
historische hoeves, eeuwenoude bomen en
hagen, … Al deze zaken vallen onder het begrip
‘onroerend erfgoed’, de verzamelnaam voor
monumenten, archeologische sites en landschappen die tastbaar zijn maar niet verplaatsbaar. Dit onroerend erfgoed moet behouden,
beheerd en kenbaar gemaakt worden.

‘Beleef Bosland’, de tweede editie van de
gezamenlijke toeristische brochure van de
Boslandgemeenten, ligt in het Vrijetijdsloket
te pronken. Bekende Boslanders nemen de
lezer daarin mee op pad in hun achtertuin.

IOED Bosland
IOED staat voor Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst en is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer
en Pelt. Het doel van de IOED is om de waarde en
betekenis van het onroerend erfgoed in Bosland te
kennen en voor iedereen duidelijk te maken. Deze
samenwerking zal ervoor zorgen dat het talrijke onroerend erfgoed in onze regio behouden blijft, versterkt wordt en dichter bij de mensen komt.
Tine en Ine helpen je graag verder
Concreet kan je als beheerder of eigenaar van waardevol onroerend erfgoed bij de IOED terecht voor
inlichtingen, maar ook vragen betreffende archeologisch onderzoek. De dienst zal verschillende projecten, evenementen en acties ondersteunen en
organiseren, waarmee ze willen tonen hoe prachtig
onze streek is en hoe belangrijk het is om het onroerend erfgoed te blijven koesteren.
Je kan de IOED Bosland bereiken via medewerkers
Tine Van Mierlo (tine.vanmierlo@bosland.be) en Ine Swennen
(ine.swennen@bosland.be). Neem zeker ook eens een kijkje
onder de rubriek ‘Rijke Cultuurhistorie’ op www.bosland.be
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Bekende Boslanders
Jan Tournier, Sterrenchef van Cuchara en eigenaar van het mooiste designrestaurant van
België, vertelt hoe je culinair kan genieten
in Bosland. Kevin Panhuyzen, Belgisch MTBkampioen U23, geeft de lezer tips over interessante single-tracks en pittige zandstroken
in de 4 Boslandgemeenten. Boswachter Eddy
Ulenaers zoomt in op de unieke fauna en flora
van het gebied. En Kristof Claes aka DJ Goldfox
vertelt waarom de Bosland soundtrack de ideale
sfeermaker is bij een tocht door Bosland.
Nieuwigheden in de brochure
Welke soorten de Bosland Big 5 omvatten?
Welke Boslandmijlpalen de voorbije 15 jaren
echt onvergetelijk zijn? Wat de nieuwe ‘Touren
door Bosland’-fietsroute inhoudt… Je leert het
allemaal in deze brochure.
Haal je exemplaar af
De ‘Beleef Bosland’ brochure is nu beschikbaar
bij de toeristische infokantoren en de belangrijkste toeristische partners in Bosland. Je kan ‘m
dus afhalen in het Vrijetijdsloket of digitaal doorbladeren via www.bosland.be/brochure.
Veel lees- en ontdekplezier!

Alwyn Jones

@waelberspeter

Peter Ottenheijm

Stephanie Van Eeckhout

Jean Paesen

@wandeltv

#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!

@charlottevermijl
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Vrijwilligers goed gedaan

bedankt om altijd voor ons klaar te staan!
gegoten. Het is voor mij een sociale
zaak. Zonder vrijwilligerswerk vallen er veel nuttige dingen weg.”

Iris Aerts is vrijwilliger bij het
oudercomité van de GBS, de
Cultuurraad, de bib en Femma.
“Vrijwilligerswerk is voor mij verbinding, samenhorigheid, mensen
van alle culturen samenbrengen,
… Ik begon met vrijwilligerswerk
omdat ik als inwijkeling nieuwe
mensen wilde leren kennen en mijn
steentje wilde bijdragen aan onze
gemeenschap.”

Albert Vaesen
en Jean Ulenaers zijn
vrijwilliger bij K. Hechtel F.C.
Albert: “Vrijwilligerswerk is voor
mij mijn leven. Ik zet me graag in
voor de gemeenschap want mijn
hart ligt bij de club. De inzet die ik
heb, wordt er sterk gewaardeerd.”
Jean: “Vrijwilligerswerk is voor mij
meewerken aan verbetering van de
club. Ik ben vrijwilliger omdat het
sociale leven onderhouden wordt
door gezelligheid. Het leven is meer
dan ik alleen.”
Marcel Claes
is vrijwilliger
bij de ZAD
(ZwerfvuilActieDienst).
“Ik ben vrijwilliger omdat ik ’t van
thuis uit met de paplepel kreeg in16 in de bloemetjes • www.hechtel-eksel.be

Albert
Dirckx is
vrijwilliger
bij de GBS.
“Vrijwilligerswerk is voor mij een droom die in
vervulling gaat. Als gemachtigd
opzichter voor de GBS zorg ik nu al
meer dan 13 jaar dat kinderen veilig
kunnen oversteken. Dit doe ik met
heel veel overgave, voor de glimlach
van een kind. Mijn grootste wens is
dat ik dit nog jaren kan voortzetten.”
Conny Aerts
is vrijwilliger
bij het oudercomité van
basisschool
Viejool.
“Vrijwilligerswerk is voor mij de
hobby waar geen werkje te veel is.”
Mieke Van Leemputte
is vrijwilliger in de GBS,
waar haar dochters Anna
en Nina school lopen.
“Door er zelf als vrijwilliger te staan,
kan je op school meewerken aan
het groeien en openbloeien van
kinderen. De appreciatie die je van
hen krijgt, geeft je een boost. Ook
leer je hen zo dat het echt oké is
om iets voor anderen te doen zonder daar centen voor te krijgen, dat
een dankjewel, glimlach, knuffel,...
ook heel leuk is.”
Dominique Cuypers
is vrijwilliger bij buurtvereniging
Het Herboren Hoekje.

“Ik wil graag enkele kinderen bedanken die tijdens de coronacrisis
vrijwillig de handen uit de mouwen staken. De kinderen Willekens
en Gielen voor hun knutselwerkje
voor de oudere buren. En Liv en
Hanne-Lore die armbandjes maakten voor goede doel t’ kriebelt.”

Astrid Paesen is vrijwilliger
bij buurtvereniging ’t Biekhof
en Okra Eksel.
“Vrijwilligerswerk voor mij is een
toffe bezigheid.”
René Vanotterdijk wil alle
vrijwilligers van buurthuis
De Locht bedanken.
“Wij zijn vrijwilliger in onze buurtgemeenschap omdat we geloven
dat waar mensen samenkomen,
hun individuele problemen kunnen
worden gedeeld, verzacht en dikwijls zelfs opgelost. Dit maakt hen
sterker en verdraagzamer in onze
polariserende samenleving.”
Vincent
Van de Laer
is vrijwilliger
bij de bib.
“Ik ben vrijwilliger omdat ik
iets wil betekenen voor mijn dorp.”

Niesje Vanduffel
is vrijwilliger bij KSA Eksel.

Liesbeth van den Akker,
Detlef Van den Eynden
en José Moons zijn vrijwilliger
bij de MMC (Minder Mobielen
Centrale).
Liesbeth: “Waarom ik vrijwilliger
ben? Waarom niet, als je tijd hebt.”
Detlef: “Ik doe vrijwilligerswerk
omdat ik graag anderen uit de
nood help. Op de foto zie je mij en
Herman levensmiddelen bedelen.
Daarnaast rijd ik ook voor de
Minder Mobielen Centrale.”
José: “Vrijwilligerswerk is voor mij
mensen helpen die minder mobiel
zijn. Ik had wat vrije tijd en heb me
toen ingeschreven bij de Minder
Mobielen Centrale. Ik doe het al
lang en nog altijd met plezier.”

“Vrijwilligerswerk is voor mij een
engagement dat voor mij het beste
van twee werelden combineert:
terwijl ik me als KSA-leidster inzet
voor anderen, kan ik me tegelijk
amuseren met mijn beste vrienden.
Het is dus nooit echt ‘werk’. Het
geeft bovendien heel veel voldoening om de leden zich te zien amuseren tijdens een activiteit of om
achteraf de positieve reacties van
ouders te horen.”

Fleur en Froukje Heylen
zijn vrijwilliger bij de kleutersportdagen en sportkampen
van de gemeente.

Bertje Haesevoets
en Robin Ven waren vrijwilliger
tijdens de coronacrisis.
“In samenwerking met de seniorendienst belde ik de 75-plussers
in onze gemeente op die nood
hadden aan een babbel in de eerste, strenge lockdown. Daarnaast
maakte ik ook mondmaskers, met
de dames van Ferm. Heel fijn om
te doen! Ik heb achteraf de dames
nog een kaartje gestuurd.”
Ellen
Vermeulen
was vrijwilliger tijdens de
coronacrisis.
“Ik ben vrijwilliger omdat... Your
greatness is not what you have, it’s
what you give.”

Mia Bosmans is vrijwilliger
bij Samana Eksel.
“Vrijwilligerswerk is voor mij een
zinvolle invulling voor het lege
nestsyndroom. Vooral het zorgen
voor oudere, niet zo gezonde mensen geeft veel voldoening.”
Jos Maes is vrijwilliger bij de
Mobiele Observatiedienst
“Vrijwilligerswerk is voor mij iets dat
ik kan teruggeven aan de gemeente en haar inwoners, een plicht
tegenover iedereen. Bovendien
woon ik graag in een aangename,
propere, veilige gemeente.”

Fleur: “Vrijwilligerswerk betekent
voor mij dat ik mensen kan helpen.
Ik krijg er een goed gevoel bij want
ik ben graag met kinderen bezig en
ik help iedereen graag.”
Froukje: “Vrijwilligerswerk is voor
mij ontspanning. Het aanleren
van bepaalde dingen is belangrijk
zodat kinderen gezond bewegen
en ontdekken wat ze leuk vinden
van sport. Ik ben vrijwilliger omdat
ik graag met kinderen bezig ben en
er zelf veel uit kan leren.”

Rosina Veyfeyken
en Johan Torfs zijn vrijwilliger
bij vtbKultuur.
“Vrijwilligerswerk is voor ons samen cultuur beleven, samen groeien en samen bloeien. Stilzitten
doen we in geen 100 jaar!”
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Boswachter Eddy,
wat zijn die gekleurde
tekens op de bomen?

kalender Hechtel-Eksel
Wandelzoektocht ‘De paashaas is verdwenen’
Organisatie: Kwb Hechtel
Wanneer: van 2 april tot en met 11 april
Waar: vertrek aan de Sint-Lambertuskerk
Prijs: gratis

Ferm – Spellekeswandeling
Organisatie: FERM Eksel
Wanneer: doorlopend. Reserveren spelletjestrolley via lieve.bergmans@telenet.be
Waar: vertrek aan De Stermolen
Prijs: €5

Kappelekenswandeling
Organisatie: W.S.V. De Anjertrippers vzw
Wanneer: zaterdag 10 april, van 9u tot 17u
Waar: vertrek aan Buurthuis De Locht
(start 20km tot 13u.)
Prijs: €2

Infowandeling wolven in Limburg
Organisatie: LANDSCHAP vzw
Wanneer: zaterdag 17 april, van 10u tot 16u30
Waar: Vertrek aan Parking Lochtstraat 48
Prijs: Gratis

Op zoek naar meer activiteiten?
• Zoek je een activiteit? Surf naar
www.uitinvlaanderen.be en geef bij postcode
of gemeente ‘3940 Hechtel-Eksel’ in.
• Organiseer je een activiteit? Plaats ‘m op
www.uitinvlaanderen.be en voeg als locatie
‘3940 Hechtel-Eksel’ toe. Vervolgens
verschijnt de activiteit ook op
www.hechtel-eksel.be/activiteiten

18 in ‘t algemeen • www.hechtel-eksel.be

Het aanbrengen van een
markering op een boom,
noemen we ‘smetten’ of
‘schalmen’. Dit kan op twee
manieren: ofwel gebruiken
we een bijltje ofwel een
verfmarkering. De strepen,
stippen en kleuren van de tekens hebben
allemaal een eigen betekenis, gekend bij de
bosbouwbedrijven. Zo weten zij precies wat
er moet gebeuren.
Met het aanbrengen van de markeringen bepalen we wat er gaat gebeuren, in lijn met de
visie en doelstelling van de bosbeheerder. De
tekens zijn bepalend voor hoe het bos er op
korte termijn, maar zeker ook op lange termijn,
uit zal zien. Denk daarbij aan hoe snel de soort
groeit, hoeveel licht hij nodig heeft en wat het
toekomstperspectief is voor de boom of de plek
in het bos. Door dunningen ontstaat er niet alleen ruimte voor de ontwikkeling van andere
bomen, ook struiken en kruiden krijgen door de
toename van licht meer kansen.
Dit draagt allemaal bij aan de biodiversiteit in
het bos. Belangrijk dus, want als het bosecosysteem op orde is, functioneert een bos op z’n
best. Op deze manier verankeren we niet alleen
de beheerdoelen in de structuur van het bos,
maar werken we ook zorgvuldig aan gezonde,
weerbare, toekomstbestendige bossen.
Onderstaand schema geeft een overzicht van
de voornaamste verfmarkeringen bij bosexploitatie, met de nadruk op de marktekens die
gebruikt worden om vaste ruimingspistes uit te
zetten.

IN’FORMATIE

Geboorten
05 februari
Ben, zoon van Jan Jehoul en Glenda Agten
11 februari
Yezan, zoon van Mustafa Al-Deiri en Duaa Al-Mafragi
12 februari
Kobe, zoon van Tim Buysse en Sofie Peirsman
17 februari
Isa Tilda Nora, dochter van Ruben Gielen en Eva Boonen
19 februari
Daan René, zoon van Jef Luyckx en van Kim Brees
22 februari
Georges, zoon van Dries Theunissen en Sanne Stassen
25 februari
Jules-Jan, zoon van Gert-Jan Geudens en Celine Stesmans
26 februari
Ayşegül, dochter van Aziz Serin en Beyza Tanriverdi
28 februari
Wannes, zoon van Bram Janssen en Lene Soors
28 februari
Ellamay, dochter van Remzi Akatay en Sarah Watts

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

Huwelijken
12 februari
Kristel Janssens en Marc Reyners
06 maart
Judith Vanhoof en Thomas Palmans

gsm: 0486 13 09 18
- Bosland, economie, vrijetijdseconomie, KMO-beleid, ontwikkeling,
acquisitiebeleid, sport, gezinsbeleid, kinderopvang
- Spreekuren: op afspraak

Overlijdens
01 februari
Maria Catharina Carolina (Caroline) Kuppens, 91 jaar
02 februari
Alwin Maria Bervar, 88 jaar
02 februari
Maria Ursule Cuypers, 81 jaar
07 februari
Joannes Henricus (Henri) Heylen, 90 jaar
08 februari
Pascal Pinxten, 42 jaar
17 februari
Elza Jacqueline Gijbels, 64 jaar
19 februari
Jean Joseph Snoeks, 81 jaar
22 februari
Joseph Hendrik (Henri) Gijbels, 94 jaar
22 februari
Ivo Gielen, 55 jaar
04 maart
Rob Maria Henri Beyen, 51 jaar
05 maart
Eduard (War) Bernaerdts, 76 jaar
05 maart
Anny Juliana Quirynen, 76 jaar
05 maart
Jan Renier Jozef (Jan) Dalemans, 58 jaar
06 maart
Jean Maurice Albert (Jean) Claesen, 72 jaar
06 maart
Luzette Bertha Louisa Ector, 77 jaar

Jubileum

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
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.

Gouden bruiloft: Plessers - Loos - 18 december 2020

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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POP-UP EDITIO
N

Woensdag 21 april,
van 13u tot 17u
Veeg al dat binnenspeelgoed aan de kant, open een
doos mooi weer en doe je oude schoenen aan.
Op Buitenspeeldag gaan kinderen en jongeren samen
buiten ravotten. Geen inspiratie? In 4 speeltuintjes kan
je aansluiten bij een pop-up activiteit in kleine groep:
De Hoef – Aen den berg – Sijsjesstraat – Astridplein.
Doe jij mee aan Buitenspeeldag? Mail je foto naar
jeugd@hechtel-eksel.be of deel ze via de FB-pagina
van de jeugddienst, en maak kans op een leuk
buitenspeelpakket!

