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Beste inwoners
Bedankt voor alle inspanningen die jullie al geleverd hebben en blijven
leveren. Dankzij jullie inzet kan de federale overheid de maatregelen stilaan
versoepelen. Samen gaan we veilig vooruit. Blijf je bewust van de risico’s,
gebruik je gezond verstand en blijf de basisregels respecteren.
Als gemeente volgen we alles op de voet. We evalueren voortdurend en grijpen in waar nodig. Zo zorgden we er onder meer voor dat al onze inwoners
vanaf 12 jaar een mondmasker konden afhalen, jullie door de gemeente
aangeboden. De maskers aangeboden door de federale overheid komen er
ook nog aan.
Achter de schermen, en van thuis uit, werd er gedurende deze hele periode
hard gewerkt. Sinds maandag 11 mei ook weer op locatie, in gemeentehuis en OCMW. Intussen openden we opnieuw de deuren en werden onze
zorginitiatieven tijdens de coronacrisis met de ZiA-award beloond. Ook het
nieuwe Huis van het Kind is intussen in gebruik genomen. Je kan er wel
enkel op afspraak terecht. Op de officiële inhuldiging is het nog even wachten. Deze volgt later, in veilige omstandigheden. Ook meld ik graag dat de
parking op de Hoef is afgewerkt en het skatepark is vernieuwd. Je ziet het,
wij zitten in deze bijzondere tijden allesbehalve stil!
De zon is terug in het land en het schooljaar loopt stilaan op zijn einde.
We kunnen beginnen uitkijken naar een prachtige zomer, die er naar alle
waarschijnlijkheid wel ietsje anders zal uitzien dan gepland. Vele vakanties
zullen niet kunnen doorgaan. Maar ook de eigen buurt heeft zijn charmes.
Wij hebben geluk dat we in zo’n mooie gemeente wonen. In Hechtel-Eksel
is het altijd genieten, gezellig in het groen. Geen wonder dat ons toeristisch
project Fietsen door de Bomen weer een award heeft binnengehaald. Ik zou
jullie dan ook willen aansporen om deze zomer verborgen plekken in onze
gemeente te (her)ontdekken.
Tot slot zou ik willen vragen om ook onze papa’s niet te vergeten op
Vaderdag, zondag 14 juni. Onze streekproducten
vallen bij hen zeker in de smaak! Neem gerust
een kijkje op www.hechtelekselwinkelt.be
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Uw burgemeester, Jan Dalemans

Fotowedstrijd brengt
de hele zomer lang Bosland in beeld.
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INHOUD

Maatregelen
Op 18 mei werden er weer wat maatregelen
versoepeld. Wat deze versoepelingen precies
inhielden, zie je in het overzicht hieronder.
Het effect van alle versoepelde maatregelen wordt
voortdurend geëvalueerd, waarna de Nationale
Veiligheidsraad zal beslissen of er vanaf 8 juni verder
versoepeld kan worden. Wat er dan mogelijks zal
veranderen, zie je rechtsonder in het overzicht.
Heb je dringende vragen of zoek je informatie, dan
kan je terecht bij de federale hulplijn op 0800 14 869
of www.info-coronavirus.be

Ook als gemeente houden we de vinger
aan de pols. Het laatste nieuws vind je:
• Via onze website www.hechtel-eksel.be of via
www.facebook.com/GemeenteHechtelEksel
• Via e-mail naar info@hechtel-eksel.be
• Via het nummer 011 73 40 37 (gemeente) en
011 89 12 12 (OCMW) voor algemene vragen
• Via onze wekelijkse coronanieuwsbrief
(inschrijven: www.hechtel-eksel.be/
nieuwsbrieven)

Samen gaan we veilig vooruit.

Deze vooropgestelde data zijn steeds onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie.

ALTIJD
Volg de 5 basisreflexen
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Was vaak je handen.
• Hou 1,5 meter afstand van andere personen.
• Kom zo weinig mogelijk samen met anderen.
Hou contact via telefoon, chat of mail.
• Ben je op een openbare plaats? Bedek je neus
en mond met een mondmasker of een
alternatief (bv. sjaal).
18 MEI
Lessen in basis- en middelbare scholen
starten opnieuw op
• In kleine groepen, voor sommige leerlingen.
• Onder strikte veiligheidsvoorwaarden.
Contactberoepen starten op
(bv. kappers, schoonheidsspecialisten)
• Op afspraak.
• Met een veilige afstand tussen klanten.
• Klanten en personeel dragen een mondmasker.
Markten kunnen plaatsvinden
• Maximaal 50 kramen.
• Marktkramers dragen een mondmasker.
• Bezoekers volgen een circulatieplan en houden
een veilige afstand.
Musea- en andere bezienswaardigheden
(bv. historische gebouwen)
Natuur- en dierenparken openen:
• Ticketverkoop online of via telefoon.

• Bezoekers volgen een circulatieplan en houden
een veilige afstand.
• Restaurants, cafetaria’s, attracties
en speelpleinen blijven dicht.
Sportclubs
kunnen opnieuw trainen of lesgeven
• In de buitenlucht.
• In aanwezigheid van een coach.
• Op een veilige afstand.
• Met maximaal 20 personen.
• Cafetaria’s en kleedkamers blijven gesloten.

8 JUNI
De Nationale Veiligheidsraad
bestudeert wat kan of niet voor:
• Restaurants en cafés.
• Reizen binnen en buiten België.
• Kleinere openluchtevenmenten.
• Toeristische attracties.
• Jeugdkampen en zomerstages.
Wat is er al beslist?
• Alle culturele, sportieve, toeristische
en recreatieve evenementen blijven verboden
tot en met 30 juni.
• Alle sportwedstrijden zijn verboden
tot en met 31 juli.
• Alle massa-evenementen bv. festivals
zijn verboden tot en met 31 augustus.

www.info-coronavirus.be
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Gemeenschapscentra gesloten
t.e.m. 30 juni
Onze gemeenschapscentra sluiten de
deuren tot en met 30 juni. Het gaat om
volgende locaties:
•
•
•
•

De Schans
Parochiecentrum
Sporthal
Turnzaal GBS

• De Geer
• Jeugdhuis
• Atletiekstadion

Werken op afspraak,
ook in het KIK
We zullen nog even moeten wachten voor
we de deuren van het nieuwe Huis van het
Kind volledig open kunnen doen, maar
sinds 11 mei kan je hier al wel op afspraak
terecht. Voor een afspraak met de jeugddienst, de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang of de coördinator
van het Huis van het Kind, kan je terecht
in het KIK (Vriendschapsplein 2 in Hechtel,
parking De Schans).

Ook de buurthuizen en jeugdlokalen, binnenén buitenspeeltuinen blijven tot nadere berichtgeving gesloten.

Afgelaste evenementen
Alle activiteiten, groot én klein, worden tot en
met 30 juni geannuleerd, ongeacht publiek of
privaat karakter, culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard. Massaevenementen en festivals zijn tot en met 31 augustus verboden.
Vanaf 8 juni wordt bekeken of zomeractiviteiten
zoals jeugdbewegingskampen (eind mei volgt
een beslissing), zomerstages, toeristische activiteiten en kleinere openluchtevenementen zullen kunnen doorgaan.
Per activiteit georganiseerd door het gemeentebestuur zal bekeken worden of deze definitief
wordt afgelast dan wel verplaatst kan worden.
Vragen over een geannuleerde activiteit? Bel het
vrijetijdsloket via 011 73 35 65 of mail naar vrijetijd@hechtel-eksel.be

Musea en andere culturele
bezienswaardigheden
Musea en andere culturele bezienswaardigheden
zoals historische gebouwen mochten vanaf 18
mei heropenen onder de volgende voorwaarden:
• Ze organiseren een telefonische
of online ticketverkoop.
• Ze nemen maatregelen
om drukte te vermijden.
• De veiligheidsafstand moet te allen tijde
worden gegarandeerd.
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Vanuit het KIK willen we ervoor zorgen dat (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren tot
24 jaar zich goed voelen in hun vel, zeker in deze
coronatijden. Als ouder kom je nu verschillende hindernissen tegen die zich op kunnen stapelen. Het
is heel normaal dat het dan allemaal even teveel
wordt en dat je door het bos de bomen niet meer
kan zien. Weet dat je er zeker niet alleen voor staat,
er zijn verschillende organisaties die je hierbij kunnen ondersteunen.
Weet je niet goed bij welke organisatie je terecht
kan met je zorgen? Heb je nood aan een luisterend
oor? Zit je met vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren? Neem dan zeker
contact op met het Huis van het Kind en maak een
afspraak. De coördinator gaat samen met jou op
zoek naar de juiste ondersteuning.
Een afspraak maken kan zowel online via de site
www.hechtel-eksel.be/afspraak als telefonisch via
011 89 11 17.
Meer info: 011 89 11 17 of kik@hechtel-eksel.be
Website: www.hechtel-eksel.be/welzijn/huis-van-het-kind

Gezocht: onthaalouders
In Hechtel-Eksel zijn momenteel 19 onthaalouders actief, maar toch is er nog steeds
nood aan opvangplaatsen in gezinsverband.
Vandaar deze oproep.
Marcella Truyens is bijna 40 jaar onthaalouder en
is hierdoor geen onbekende voor vele gezinnen
in Hechtel-Eksel. Ze heeft een groot hart voor kinderen, geeft hen liefde, geborgenheid, een knuffel
en troost, zodat elk kind zich goed voelt onder haar
vleugels. Natuurlijk zorgt ze ook voor lekkere, gezonde voeding, goede verzorging, sport, spel en veilige
rustmomenten voor elk kind. Haar man Lode is intussen op pensioen en helpt regelmatig een handje
mee. Het is dus een echt gezinsgebeuren. Samen
zorgen ze voor een warm nestje voor de kinderen
waarvan de ouders moeten gaan werken.

Al twee generaties
Marcella begon toen haar zoon nog klein was. Zij
koos er bewust voor om niet meer buitenshuis te
gaan werken, maar zelf voor de opvoeding van haar
zoon te zorgen. Ondertussen heeft ze al ±120 kinderen opgevangen en is ze zelfs aan de tweede generatie kinderen bezig: ouders die vroeger bij ‘tante Cella’
in de opvang zijn geweest, brengen nu hun zoon/
dochter naar haar omdat zij zo’n goede en mooie
herinneringen hebben aan die tijd bij tante Cella.

Getuigenis Marcella
“Ik geniet ervan om te zien hoe kindjes ’s morgens
hun handjes uitsteken om naar mij toe te komen,
om de knuffels en liefde die je van die kindjes krijgt.
Natuurlijk zijn er ook wel eens moeilijke momenten
en heeft een kindje verdriet. Maar als je dit dan kan
troosten en weer op zijn gemak kan stellen, geeft
me ook dit weer een goed gevoel. En als je ziet wat
ze op 2,5 jaar allemaal leren, dan is dat fantastisch.
Het doet zelfs pijn als je ze moet laten gaan, als ze
klaar zijn voor het klasje.”
Word ook onthaalouder
Klinkt Marcella’s verhaal jou goed in de oren? Heb
jij een groot hart voor kinderen en wil je van je
huis een warme thuis maken voor kinderen tussen
2 maanden en 2,5 jaar? Neem contact op met
de Gezinsbond via het nummer 011 57 53 99 of
info@kinderopvanggezinsbond.be.
Meer info vind je op de website
www.kinderopvanggezinsbond.be

www.hechtel-eksel.be • in ‘t belang van het kind 5

Eerstelijnspsychologen
Gezin Centraal
Twee eerstelijnspsychologen
vanuit het samenwerkingsverband Jeugdhulp Gezin
Centraal versterken NoordLimburg met laagdrempelige,
snelle hulp voor kinderen en
jongeren met psychische problemen.
Voel je je niet zo goed in je vel?
Pieker je veel? Slaap je slecht?
Twijfel je over wat je denkt of
voelt? Ervaar je veel stress? Voel
je je (faal)angstig? Een eerstelijnspsycholoog kan je daarbij helpen. Gedurende een korte tijd
(max. 6 sessies) gaan we samen
op pad. Indien nodig zoeken we
naar meer gespecialiseerde hulpverlening.
Een afspraak maken kan via een
eerstelijnsdienst (OCMW, huisarts,
…) of via een van de partners van
de Brede Instap (o.a. Kind en
Gezin, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Opvoedingswinkel, Jongeren Advies Centrum
(JAC), …). Zij bekijken samen met
jou welke dienst het best een
antwoord op je vraag kan geven.
Dit aanbod wordt gefinancierd
door de Vlaamse Overheid en is
dus volledig gratis.
Meer informatie:
www.gezincentraal.be

JOUW SPEELSTRAAT

AANVRAAG SPEELSTRATEN
IN HECHTEL-EKSEL
Zoals elke zomer kan je ook nu weer een aanvraag
indienen om een speelstraat te organiseren. Je aanvraag
ziet er nu wel een beetje anders uit. Tot en met 19 juni 2020
kan je een aanvraag indienen via onze website:
www.hechtel-eksel.be/aanvraag-speelstraat
We bekijken je aanvraag en nemen eind juni contact met je op.
Ook speelstraten zullen zich moeten houden aan de regels die op
federaal niveau meegegeven worden voor de zomer van 2020. In
afwachting van die regels, willen we iedereen alvast de kans geven
om in te schrijven.

Aan welke voorwaarden moet mijn straat voldoen om een
speelstraat te kunnen zijn?
• De straat ligt binnen de bebouwde kom
of de snelheid is beperkt tot 50km per uur.
• Er is een overheersende woonfunctie in de straat.
• Er is geen doorgaand verkeer in de straat.
• De straat wordt niet bediend door het (geregeld) openbaar vervoer.
• Inwoners van de straat tekenen voor akkoord – als organisator
verzamel je de handtekeningen van de bewoners uit je straat.
Hoe lang kan mijn straat speelstraat zijn?
• 4 opeenvolgende weken.
• 3 dagen per week.
• van 12u tot 22u.
• Enkel in de maanden juli en augustus.
Meer info: 011 89 11 86 of jeugd@hechtel-eksel.be
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DRAAG JIJ JE
MONDMASKER?
Maandag 18 mei startte een nieuwe fase in
het afbouwproces: het normale leven wordt
stap voor stap terug opgebouwd. Maar let
wel: intussen is het coronavirus nog altijd
aanwezig in onze maatschappij. We zullen ons
moeten aanpassen, zonder de basisregels uit
het oog te verliezen. Hygiëne en veiligheidsafstand blijven essentieel. Voorzichtigheid is
nog steeds geboden.
Ben je onlangs je gratis mondmasker aangeboden
door de gemeente gaan afhalen? Top. Als het niet
mogelijk is om 1,5 meter afstand van anderen te
houden, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer of in
de supermarkt, is het dragen van een mondmasker
ten zeerste aangeraden. Maar... het is alleen nuttig
als je het masker juist draagt.

Mondmasker opzetten
• Voordat je het mondmasker opzet, was je grondig
je handen.
• Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker.
• Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed aansluiten aan de zijkanten.
• Begin je masker op te zetten aan de bovenkant
door het goed te zetten op je neus. Bindt het vast
aan de onderkant door je kin te bedekken.
Mondmasker dragen
• Van zodra je het mondmasker hebt opgezet, vermijd je om je masker aan te raken.
• Als je mondmasker afglijdt of niet goed bevestigd
is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan om het
terug te bevestigen.
• Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten.
Mondmasker afzetten
• Om je mondmasker af te zetten, raak je het enkel
aan de elastieken of lintjes aan.
• Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen.
• Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd
(om bijvoorbeeld te drinken), leg het dan op een
propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een luchtdoorlatende zak.

Mondmasker wassen
• Het mondmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij
intensief gebruik (bijvoorbeeld een leerkracht die
lesgeeft voor de klas), veranderd worden of sneller
wanneer het vochtig of zichtbaar vuil is.
• Het mondmasker moet na elk gebruik gewassen
worden.
• Het mondmasker moet gewassen worden met
wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest
van de was of het kan gekookt worden in een
kookpot die enkel hiervoor gebruikt wordt. Wanneer je het masker op een te lage temperatuur
wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand,
moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken.
• Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was
dan zeker grondig je handen.
• Het masker moet helemaal droog zijn voor je het
opnieuw kan gebruiken. Het is dus aangeraden
om minimum twee maskers te hebben.
Mondmasker bewaren
• Laat je mondmasker niet rondslingeren. Kies een
vaste en propere plaats voor je maskers en bewaar
je gebruikte mondmaskers bij voorkeur in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast.
• Raak het propere mondmasker enkel aan nadat je
je handen hebt gewassen en raak het nooit aan de
binnenkant aan.
• Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De
koude doodt het virus niet en het masker riskeert
je voeding te besmetten.
Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker
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Vergeet je
belastingaangifte niet!
Je hebt waarschijnlijk veel aan je hoofd in deze bijzondere
tijden, maar de administratieve molen blijft ook tijdens
de coronacrisis verder draaien. Denk er dus zeker aan om je
belastingaangifte op tijd in orde te maken zodat je correct
belast wordt.
Papieren formulier
Je belastingaangifte kan je via een papieren formulier indienen, te versturen met de post. Ten laatste op 30 juni 2020 moet de papieren aangifte in de bus van je belastingkantoor zitten. Je aangifte eenvoudiger
indienen? Dat kan online. Zelfs als je een papieren aangifte ontvangt,
is je aangifte altijd online beschikbaar via MyMinfin.be (Tax-on-web).
Je kan je aangifte eenvoudig en snel indienen dankzij de vooraf ingevulde gegevens en de online begeleiding.
Tax-on-web
Vul je de belastingaangifte online in via Tax-on-web (via de itsme®-app
of met je eID en kaartlezer), dan heb je tijd tot 16 juli 2020 om de aangifte te doen.
Voorstel van vereenvoudigde aangifte
Als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet je geen
aangifte meer indienen. Enkel als je niet akkoord gaat met de voorgestelde gegevens (wegens onjuist of onvolledig), moet je het bijgevoegde antwoordformulier correct invullen en terugsturen naar de
belastingdienst. Via Tax-on-web kan je de gegevens ook controleren
en eventueel aanpassen. Daarnaast kan je bellen naar het nummer dat
op de enveloppe van je voorstel van vereenvoudigde aangifte staat.
Let wel, dit kan maar tot 30 juni 2020.
Opgelet!
Deed je vorig jaar je aangifte via Tax-on-web, dan ontvang je dit jaar
geen papieren aangifteformulier. Wens je toch een papieren exemplaar, vraag dit dan alsnog bij de belastingdienst aan.

LET OP: er is geen invulmoment in het gemeentehuis
dit jaar. De experts van de FOD Financiën bieden wel
telefonische hulp bij het invullen van je belastingbrief:
• Wacht tot je je aangifte ontvangen hebt. Op de envelop
staat een telefoonnummer vermeld.
• Bel dit nummer. Houd je identiteitskaart bij de hand.
• Je krijgt een afspraak om uw aangifte telefonisch te laten
invullen. Een medewerker spreekt met jou een datum af
(voor- of namiddag).
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Steun nodig in
coronatijden?
We zijn er
voor jou!
Een luisterend oor of andere
ondersteuning nodig? Voel
je je alleen, droevig, nerveus?
Praat erover. Met familie,
vrienden of met een hulplijn.
Alle organisaties die informatie of een luisterend oor
bieden, somden we over
zichtelijk voor je op:
www.hechtel-eksel.be/
ondersteuning-tijdensde-coronacrisis.pdf
Via onze Facebookgroep ‘HechtelEksel helpt’ vinden hulpvragers
en hulpbieders elkaar nog beter.
Alle gemeentelijke hulpinitiatieven vind je op www.hechtel-

eksel.be/hechtel-eksel-helpt
Kwetsbare mensen die door de
maatregelen in moeilijkheden komen en geen hulp kunnen inroepen van familie, buren of mantelverzorgers, kunnen het OCMW
steeds contacteren via het nummer 011 89 12 12 of info@ocmw-

hechtel-eksel.be

Coronahuurconflict?
De Vlaamse
Ombudsdienst
helpt je verder
Private huurders en verhuurders van
een woning die problemen ondervinden als
gevolg van de coronacrisis kunnen tijdelijk
de Vlaamse Ombudsdienst vragen tussen
huurder en verhuurder te bemiddelen.
De ombudsman als
onafhankelijke bemiddelaar
De ombudsman komt niet op voor de belangen
van de huurder of de verhuurder, evenmin is hij een
rechter. Hij zal beide partijen helpen om op korte
termijn (binnen de maand) tot een akkoord te komen, dat rekening houdt met de rechten en belangen van beide partijen. Dit houdt in dat beide partijen minstens open staan voor overleg.
Wanneer kan je een beroep doen
op bemiddeling door de Ombudsdienst?
• Het moet gaan om een probleem dat verband
houdt met huur. Alle aspecten in de relatie tussen huurder en verhuurder komen in aanmerking.
Bv.: betalingsproblemen, (dringende) herstellingen, problemen bij de start of het einde van een
huurcontract, verhuis, …
• Het huurprobleem moet veroorzaakt zijn door de
coronacrisis.
• De huurder moet zijn hoofdverblijfplaats hebben
in het gehuurde goed (handelshuur en studentenkamers komen niet in aanmerking voor bemiddeling.)
• Het goed dat verhuurd wordt moet gelegen zijn
in het Vlaams Gewest. Huurwoningen in Brussel en
Wallonië komen niet in aanmerking.
• Huurder of verhuurder heeft zelf al een eerste poging ondernomen om onderling tot een oplossing
te komen.
• Je contacteert de ombudsman voor 1 oktober
2020. Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke extra bevoegdheid van de ombudsman in het kader van
de coronacrisis.

Zit je met een vraag
rond wonen? Maak
een afspraak met
het woonloket!
Door de coronacrisis tijdelijk geen reizend
woonloket waar je zomaar kan binnenspringen. Veiligheid staat immers voorop!
Heb je een vraag rond wonen? Dan staat
het woonloket voor je klaar, op afspraak
weliswaar. Zo houden we het veilig en ben
jij snel geholpen.
Heb je bijvoorbeeld pas een woning gekocht
die je grondig wil renoveren? Wil je weten welke
premies je hiervoor kan krijgen? Huur of verhuur
je een woning en wil je meer info over het opmaken van een plaatsbeschrijving of over de
verplichtingen inzake woningkwaliteit? Wil je je
inschrijven voor een sociale woning, maar weet
je niet hoe?
Maak een afspraak via mail naar
wonen@hechtel-eksel.be of telefonisch via
011 89 11 87. Vragen mag je mailen naar
wonen@hechtel-eksel.be. We bezorgen je
asap een antwoord.

Wat als je tijdelijk
inkomstenverlies lijdt?
Als je door inkomstenverlies niet langer alle vaste kosten kan betalen, contacteer dan de sociale
dienst. Samen zoeken we een oplossing. Ben
je werkloos en kom je niet in aanmerking voor
tijdelijke werkloosheid of zakken je inkomsten
onder deze inkomensgrenzen:
• Gezin: € 1.295,91
• Alleenstaande: € 958,81
Contacteer dan de sociale dienst via
011 89 12 12 of info@ocmwhechtel-eksel.be.
Samen bekijken we de mogelijkheden om je
inkomsten te verhogen.

Meer info: www.vlaamseombudsdienst.be/ombs
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Limburg.net
versoepelt
maatregelen
In lijn met de aangepaste maatregelen vanuit
de Federale overheid past ook Limburg.net
vanaf dinsdag 12 mei de geldende maatregelen op de recyclageparken aan.
Eén bezoek elke 7 dagen
Om de toestroom tot de recyclageparken te beperken, werd er slechts elke 14 dagen één bezoek per
gezin toegelaten. Dit wordt nu versoepeld naar één
bezoek per 7 dagen. Dit betekent wel dat er 7 dagen tussen twee bezoeken moeten zitten. Kom je
dinsdag naar het recyclagepark dan mag je pas de
volgende dinsdag een nieuw bezoek brengen.
Limburg.net stelt helaas vast dat een aantal bezoekers deze regels probeert te omzeilen. Het heeft
echter geen zin om vaker naar het recyclagepark te
komen. Als je je vroeger terug aanmeldt op het recyclagepark zal de toegang geweigerd worden.
Openingsuren volgens de zomerregeling
Vorige week werden de openingsuren van de recyclageparken al terug op zomeruur gezet. Dit betekent dat alle recyclageparken op weekdagen een
uurtje langer open zijn.
		

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

Maandag

Gesloten

Gesloten

Dinsdag

09:00 - 12:30

13:00 - 17:00

Woensdag

09:00 - 12:30

13:00 - 17:00

Donderdag

09:00 - 12:30

13:00 - 18:00

Vrijdag

09:00 - 12:30

13:00 - 17:00

Zaterdag

09:00 - 12:30

13:00 - 16:00

Zondag

Gesloten

Gesloten

Verkoop, afhalen quotum en betaling
met bancontact opnieuw mogelijk
Naast de verkoop van compost, hakselhout en compostvaten en –bakken is ook het afhalen van het
quotum huisvuilzakken opnieuw mogelijk op de
recyclageparken. Bij het verlaten van het recyclagepark is het ook opnieuw toegelaten om te betalen
met bancontact.
Beperk je parkbezoeken
tot het hoogstnoodzakelijke
Hoewel bezoekers opnieuw vaker kunnen langskomen op de recyclageparken van Limburg.net blijft
het de regel dat een bezoek enkel is toegelaten als
het noodzakelijk is. Kom niet naar het recyclagepark
als dat niet nodig is. De meeste huis-aan-huis ophalingen gaan gewoon door dus pmd, tuinafval, …
kunnen meegegeven worden met de huis-aan-huis
ophaling en worden beter niet naar het recyclagepark gebracht. Indien mogelijk kunnen bepaalde afvalsoorten ook thuis gestockeerd worden tot na de
coronacrisis. Breng je toch een bezoek aan het recyclagepark? Bereid dit dat goed voor zodat het bezoek
zo kort en zo vlot mogelijk afgelegd kan worden.
Aantal bezoekers
op het recyclagepark blijft beperkt
Om de social distancing te respecteren, blijft het aantal
bezoekers dat wordt toegelaten op het recyclagepark
beperkt. Het aantal toegelaten bezoekers is afhankelijk van de grootte van het park. Daarnaast vraagt
Limburg.net om in de wagen te wachten en deze zo
weinig mogelijk te verlaten. Hou ook zeker 1,5 meter
afstand t.o.v. de parkwachters en andere bezoekers.

Het recyclagepark is uitzonderlijk gesloten op 31 mei (Pinksteren) en 1 juni (Pinkstermaandag).
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Gemeente en OCMW
bekroond met ZiA-award
Tijdens de coronacrisis (her)
ontdekte iedereen hoeveel
nood er is aan goede zorg.
We lanceerden spreuken als
‘Zorg voor jezelf. Zorg voor
elkaar.’ en er ontstonden
acties om zorgenden te bedanken. Denk maar aan het
dagelijks applaus en de witte
lakens.
ZiA-award
Ook onze gemeentelijke zorgdiensten staan iedere dag met
een warm hart voor anderen
klaar. Zelfs in uitzonderlijke omstandigheden. Daarom bekroont
ZiA (Zorg in Actie) ons met een
ZiA-award. Deze wordt tweejaarlijks uitgereikt aan het beste
lokale bestuur voor kwalitatieve
thuis- en ouderenzorg. Normaal
kan er maar één bestuur de ZiAaward in de wacht slepen. Maar
in deze bijzondere tijden besloot de VVSG (Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten)
om alle publieke zorgdiensten in
de bloemetjes te zetten. Dit jaar is
#iedereenZiA.
Logistieke dienst OCMW
Denken we aan zorgen, dan denken we uiteraard meteen aan de
poets- en klusjesdienst van het
OCMW. Zij blijven in deze moeilijke tijden bij de mensen thuis
aan de slag, ondanks het besmettingsrisico dat hiermee gepaard
gaat. Daarnaast waren zij voor ve-

len ook een welkom vertrouwd
gezicht. Hun onvermoeibare inzet maakt het verschil.

Belactie 75-plussers
Senioren hebben het in deze periode extra moeilijk. Daarom zette
de seniorendienst een belactie
op poten. We belden 75-plussers
op om een babbeltje te slaan.
Hiermee verlichtten we de sociale
isolatie spoorden we hulpvragen
proactief op.
Schepen Johan Feyen: “In andere
tijden gaat het bezoekersteam van
de seniorendienst op huisbezoek
bij de 80-jarigen. Toen dit in het
begin van de crisis niet meer kon,
werd er snel geschakeld en ontstond een belactie. Eerst naar de
80-plussers, later uitgebreid naar
75-plussers. In samenwerking met
medewerkers van andere diensten werden er ruim 1250 inwoners gecontacteerd. De telefoontjes werden erg gewaardeerd en
er kwamen veel fijne reacties. De
actie was dus een echte voltreffer!”

Hechtel-Eksel Helpt
Om spontane burenhulp te faciliteren, riepen we de Facebookgroep ‘Hechtel-Eksel helpt’ in het
leven. Via deze groep brengen we
mensen samen die anderen willen helpen of zelf een helpende
hand kunnen gebruiken tijdens
de coronacrisis. De groep telt intussen maar liefst 985 leden.

Mantelzorgers
en kinderopvang
Natuurlijk morgen we ook onze
mantelzorgers niet vergeten en
de medewerkers van de kinderopvang die zich enorm flexibel
toonden en de zorg voor onze
kinderen ook in deze bijzondere
tijden met plezier op zich namen.
#IedereenZiA
Wij vinden dat iedereen die zorg
draagt voor een ander een dikke
pluim verdient. Daarom willen
we ook alle mannen en vrouwen
bedanken die de tijd nemen om
te luisteren naar de twijfels, vragen, angsten en het ongeduld
van anderen. Dank je wel voor
jullie luisterend oor, jullie begrip,
jullie geduld!
Bedankt voor de bedankjes
Opmerkelijk tijdens deze periode:
de vele bedankjes die we van jullie mochten ontvangen na een
telefoontje, een raambezoek of
een kaartje. Een teken dat onze
inspanningen worden gewaardeerd.
Oproep
Als afsluiter nog een oproep: laten we de zorgende mindset en
de appreciatie voor zorgende
mensen die uit de coronacrisis is
ontstaan ook na de crisis verderzetten. Want zorg dragen voor
een ander, dat is toch het mooiste en onzelfzuchtigste wat er is.
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Boodschap van onze gemeentelijke scholen
aan de ouders van instappertjes…
Lieve ouders
Graag hadden we jullie tijdens de afgelopen
maanden al uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen. Helaas stak het coronavirus
hier een stokje voor en kunnen de kijkmomenten voor de jongste kleuters en de
algemene infoavonden voor de ouders van
startende kleuters voorlopig niet plaatsvinden. Ook de schoolfeesten die in juni
gepland waren zullen jammer genoeg niet
kunnen doorgaan.
Wil je je kind graag inschrijven of wens je
meer info over onze scholen? Dan vind je
hieronder alle info om ons te contacteren.

Kleuterschool
De Zandkorrel
Instappers (geboren in 2017
en 2018) van schooljaar 20202021 : 21 en 22 augustus 2020
organiseren we individuele
kijkdagen op afspraak voor
instappers voor het schooljaar 2020-2021. Stuur een
e-mail naar kleuterschool@dezandkorrel.be zodanig
dat we je hier persoonlijk voor kunnen uitnodigen.
De andere kijkdagen voor volgend schooljaar gaan
door onder voorbehoud.
Meer info: kleuterschool@dezandkorrel.be
of 011 73 29 20
Website: http://www.dezandkorrel.be

Gemeentelijke basisschool Eksel (GBS)
Voor de instappertjes van
2020-2021 (geboren in 20172018) hebben we een individuele kijkdag op afspraak op donderdag 20 en dinsdag 25 augustus 2020.
Wegens de privacywetgeving mogen we geen
uitnodigingen op naam meer sturen. De gemeentelijke basisschool houdt zich aan deze wetgeving.
Wens je graag een persoonlijke uitnodiging? Neem
gerust contact met ons op.
Meer info: info@gbs-eksel.be of 011 73 43 51
Website: www.gbs-eksel.be

Basisschool Viejool
Is jouw kind geboren in
2018 of 2019? Wil je kennis maken met onze school? Ondanks de maatregelen gaat dit nog steeds! Stuur een mailtje naar secretariaat@viejool.be en wij bezorgen je alle informatie.
Vanaf half juni kan je ook een persoonlijke afspraak
maken voor een kijkdag met rondleiding waarbij je
kan inschrijven. Neem zeker een kijkje op onze website. Daar kan je nu al inschrijven!
Meer info: secretariaat@viejool.be,
directeur@viejool.be of 011 73 33 65
Website: www.viejool.be
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Basisschool Ter Duinen
De laatste tijd is er veel veranderd in onze samenleving. Ook onze school tracht zich dagelijks aan te
passen aan de richtlijnen en maatregelen die noodzakelijk zijn om met de huidige situatie om te gaan.
Voor instappende kleuters vanaf september 2020
zullen we onze onthaalklas openstellen op vrijdag
22/8/2020 en dit van 10u tot 12u. De juffen zullen
jullie enthousiast en uitgebreid verwelkomen tijdens dit moment.
Wens je graag een persoonlijke uitnodiging? Laat ons
dit dan zeker weten via mail naar directie@schoolterduinen.be of door te bellen naar 011 73 47 11.
Hopelijk tot snel!
Team BSGO! Ter Duinen
Website: www.schoolterduinen.be
Facebook: www.facebook.com/schoolterduinen

@koen_truyen

@jente_nature_shots

@captain_hike

@ballasthoeve

@boslandeling

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

@will.beckers

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

Nieuwe fotowedstrijd brengt de hele zomer lang #boslandinbeeld
Met ‘Bosland in Beeld’ lanceren de
Boslandpartners een nieuwe fotowedstrijd
die inzoomt op alle aspecten van het grootste
avonturenbos van Vlaanderen.
Maar liefst 4 maanden lang kunnen geïnteresseerden foto’s maken en op Facebook & Instagram via
de hashtag #boslandinbeeld delen. Beelden die de
preselectie halen maken kans op een publieks- en
juryprijs. Winnaars kunnen bij een van de Bosland
Gastheren terecht - ondernemers uit Bosland die
hun gasten kwalitatief informeren - voor een over-

nachting, om lokale producten te proeven, te overnachten of pakweg een leuke gezinsactiviteit te organiseren.
Via deze fotowedstrijd tracht Bosland opnieuw de
schijnwerpers te plaatsen op haar prachtige gebied.

Neem nu deel aan #boslandinbeeld!
Surf naar www.bosland.be voor het wedstrijdreglement en alle details. Veel succes!
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Digitale instrumentenwijzer online
Geen dorpsrestaurants deze zomer
Gezien de coronacrisis zal het dorpsrestaurant
dit seizoen jammer genoeg niet meer terug
van start kunnen gaan. Het zijn namelijk vooral senioren, de risicogroep bij uitstek, die het
dorpsrestaurant normaal bezoeken. Om onze
trouwe bezoekers te beschermen, hebben we
de beslissing genomen om alle dorpsrestaurants tot het najaar te annuleren. Tot ieders
spijt, maar voor jullie veiligheid!
Het dorpsrestaurantteam hoopt jullie in het
najaar terug te mogen verwelkomen voor een
gezonde maaltijd en een gezellige babbel. We
houden jullie op de hoogte.

Heb je zin om volgend schooljaar een
instrument te leren bespelen en ben je ouder
dan 8 jaar (in schooljaar 2020-2021 naar het
derde leerjaar of hoger)?
• Wil je graag zien uit welke
instrumenten je kan kiezen?
• Wil je graag meer te weten komen
over deze instrumenten?
Traditiegetrouw organiseert de Kunstacademie NoordLimburg een instrumentenvoorstelling en -markt
om je op weg te helpen. Het coronavirus steekt daar
dit schooljaar helaas een stokje voor, maar geen paniek: via de digitale instrumentenwijzer kan je op
ontdekkingstocht gaan vanuit je kot!
Alle info vind je op www.kanl.be

Minister erkent intergemeentelijke
IOED samenwerking in Bosland
Goed nieuws voor het onroerend erfgoed
in Bosland want Vlaams minister Matthias
Diependaele heeft zopas de nieuwe
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst,
kortweg IOED, Bosland erkend.
De Boslandgemeenten Lommel, Peer, Pelt en
Hechtel-Eksel maken deel uit van de nieuwe
samenwerking.

Cultuurhistorie
Bosland en erfgoed, dat is zoals peper en zout.
Want het ‘Grootste avonturenbos van Vlaanderen’
herbergt een schat aan cultuurhistorie. Die lange,
intrigerende geschiedenis kan je nog op veel plaatsen opsnuiven. Denk maar aan de vele molens, de
historische sites zoals Hobos en De Grote Hof, de
schansen, de teutenhuizen of de Duitse militaire begraafplaats.
Meer kansen voor het erfgoed in Bosland
Door de erkenning als IOED krijgt het onroerend
erfgoed in Bosland meer kansen. Zo kan de IOED
bepaalde taken voorbereiden of opnemen voor de
Boslandgemeenten.
Gaande van visievorming, het samenstellen van
een erfgoedinventaris, steun bieden aan erfgoedbeheerders, beschermingsinitiatieven opstarten,
beheersplannen opstellen, sensibiliseren en samenwerken, ... Uiteindelijk is het de bedoeling om de
enorme schat aan onroerend erfgoed aan zowel de
inwoner als de toerist verder toegankelijk te maken.
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Geboorten
23 februari
Joren, zoon van Florian Anaf en van Sonja Niesen
28 februari
Leander, zoon van Gerrit Nouwen en van Ann Snoeks
1 maart		
Jack, zoon van Kristof De Locht en van Dana Vanierschot
2 maart		
Miene, dochter van Jim Creemers en van Sanne Vanbuel
9 maart		
Mattis, zoon van Thomas De Vry en van Hanne Poelmans
1 april		
Tiebe, zoon van Filip Vandeurzen en van Joyce Smeets

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

Overlijdens
† 8 maart
Jozef Maria Bloemen, 81 jaar
† 10 maart
Jacobus Wilhelmus Mandiau, 87 jaar
† 12 maart
Maria Helena (Lena) Vandael, 97 jaar
† 19 maart
Leopold (Pol) Mandiau, 93 jaar
† 21 maart
Kazimir Johan Gruszowski, 71 jaar
† 24 maart
Theresia Jahanna (Trees) Snellens, 96 jaar
† 26 maart
Jacques Mathilde Joseph (Jacky) Bleyen, 73 jaar
† 27 maart
Maria Alice Erken, 93 jaar
† 27 maart
Anna Maria Vanhamel, 79 jaar
† 28 maart
Joannes Jozef Dieltiëns, 75 jaar
† 29 maart
Theresia Kovàcs, 98 jaar
† 31 maart
Josephus Henricus (Jef) Rutten, 94 jaar
† 3 april		
Cornelis Albert Paulina (Bert) Vandebriel, 80 jaar
† 3 april		
Maria Ludovica Agten, 93 jaar
† 6 april		
Maria Josephina Paula Driesen, 89 jaar
† 7 april		
Joannes Theophiles (Jean) Moons, 89 jaar
† 15 april
Loes Meylaers, 36 jaar
† 22 april
Gertrudis Helena (Lena) Gielen , 93 jaar
† 26 april
Josephus Joannes (Jang Jan) Vandael, 93 jaar
† 27 april
Anna Maria Victorina Cuyvers, 91 jaar
† 28 april
José Bertine Vanderhoydonck, 85 jaar
† 1 mei		
Martin Hubert Paredis, 38 jaar
† 5 mei		
Mathieu Joseph (Thieu) Vrancken, 86 jaar

Slemwerken fietspad
Kiefhoek- en Weyerbrugstraat
Van 25/5 t.e.m. 2/6 voorzien we het fietspad in de
Kiefhoekstraat van een laagje lopend asfalt en sturen we het fietsverkeer over de weg. We leggen een
snelheidsbeperking op en de aannemer brengt de
nodige signalisatie aan om dit veilig te laten verlopen. De Weyerbrugstraat zal tijdens de werken
moeilijk bereikbaar zijn.

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
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,

De jaarlijkse visw
edstrijd
van de Cultuurra
ad,
dit jaar voorzien
op zondag
12 juli aan De R
uisvoorn, zal omw
ille
van de coronamaa
tregelen
niet doorgaan.

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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GEDAAN MET
WACHTEN!
Vanaf 11 mei werken gemeente en OCMW
Hechtel-Eksel op afspraak.
Plan je bezoek via

www.hechtel-eksel.be/afspraak

Zo houden we het veilig
én ben jij sneller geholpen.
Lukt het niet online?
Bel dan 011 73 40 37 (gemeente) of 011 89 12 12 (OCMW).

#samenveiligvooruit

