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Creatief najaar

Vind inspiratie in de bib

Bedankt! Dat wil ik jullie allereerst meegeven. Al weken roepen we op
om de richtlijnen te volgen, vernemen we allemaal wat we wel en niet
mogen. Bedankt voor jullie inzet om de maatregelen te respecteren.
Bedankt om afstand te houden. Bedankt om je contacten te beperken. Want dat is niet altijd even makkelijk.
De dalende coronacijfers zijn hoopgevend. Het is nu het moment om
door te zetten. Hoop tonen we ook met extra licht nu de dagen korter
worden. Onze technische dienst hing de gemeentelijke kerstverlichting dit jaar enkele weken vroeger. Een teken van hoop, een
lichtje in de duisternis. Doe jij ook mee?
Als gemeentebestuur hebben we ook extra aandacht voor de mentale
en fysieke gezondheid van onze inwoners. Daarom lanceerden we onze
Zorg voor Warmte-actie waarbij je creatief aan de slag kan met
kleurplaten en haakpatronen, en nóg meer warmte en gezelligheid in het straatbeeld brengt. Zo houden we afstand, maar laten
we elkaar niet los.
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IN JE BUURT

Zorg voor warmte in je buurt
Samen creëren we een warmtegloed
doorheen onze gemeente.
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IN DE LOKALE WINKELS

Blijf ook in beweging! Om je te helpen, vind je in dit infoblad een
kerstbingokaart. Ga ermee op pad en spot alle figuurtjes in jouw
buurt. Heb je zelf nog leuke ideeën voor extra warmte en licht in onze
gemeente? Mail ze naar marjon.daemen@hechtel-eksel.be. We bekijken hoe we ermee aan de slag kunnen gaan.
Tot slot een boodschap aan de jongste inwoners: ook een dikke dank
je wel aan jullie. Jullie doen dat fantastisch. Ik duim mee dat we binnenkort weer mogen genieten van bezoekjes aan familie en vrienden.
Wist je dat Sint en Piet kwamen al op bezoek waren in onze
gemeente? Ook zij zijn voorzichtig maar ze vergeten de
brave kindjes van Hechtel-Eksel niet. Ik heb hen
alvast verteld dat er in onze gemeente
geen stoute kinderen zijn!
Dat is toch zo hé?

Lokaal en digitaal
eindejaarsshoppen
Neem deel aan onze acties
en steun je lokale handelaar.
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Bpost Pakjesautomaat
Haal je pakjes 24/7 af aan
onze splinternieuwe Pakjesautomaat.

Uw burgemeester
Jan Dalemans

17
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Creatief en sfeervol najaar
De bib geeft je allerlei tips
om creatief aan de slag te gaan.

Beperk je contacten
Beperk
je
contacten
Kom het gemeentehuis
Kom het gemeentehuis niet
niet
binnen
binnen
als...als…

je een attest wil aanvragen
Bezoek eerst onze website.
Heel wat dienstverlening verloopt via
www.hechtel-eksel.be/e-loket.

je met een vraag zit
Stel je vraag telefonisch via 011 73 40 37.
Onze onthaalmedewerker verbindt je door
met de juiste dienst.

je papieren wil binnenbrengen
Geef papieren niet aan het onthaal, maar stuur
ze op of deponeer ze in onze brievenbus.

je geen afspraak hebt
Is een bezoek noodzakelijk, maak dan
een afspraak via 011 73 40 37 of online via
www.hechtel-eksel.be/afspraak

Blijf deze 6 gouden regels volgen…

Respecteer de hygië- Doe je activiteiten
liefst buiten
neregels

Denk aan kwetsbare
mensen

Hou afstand
(1,5 meter)

Beperk je nauwe
contacten

Volg de regels over
bijeenkomsten
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Zorg voor warmte in je buurt
In donkere tijden gaan we op zoek naar
licht en warmte. Daarom hingen we de kerstverlichting in de gemeente al wat vroeger op.
Maar we willen nóg meer sfeer. En daar hebben
we jullie hulp bij nodig. Samen creëren we een
gezellige warmtegloed doorheen onze hele
gemeente. Het eerste wat je daarvoor kan
doen, is alvast je kerstverlichting en -decoratie
voor het raam hangen.
Warmste buurt van Hechtel-Eksel
We dagen jullie uit: wordt jouw straat de warmste
van Hechtel-Eksel? Ga snel aan de slag met onze
kleurplaten, kerstbingo en haakpatronen en versier
de hele buurt. Download ze op onze website op
www.hechtel-eksel.be/zorg-voor-warmte of haal ze
af bij het KIK in Hechtel of de bib in Eksel. Kleur de
plaatjes in of haak een kerstslinger. Hang ze voor het
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raam of steek ze bij een eenzame buur in de brievenbus. Wedden dat hij/zij dat geweldig vindt!

Kerstbingo
In lockdown is het ook belangrijk dat we in beweging blijven. We kunnen niet meer allemaal aan
sport doen, maar… wat we wél nog mogen, is wandelen. Om die wandeling wat leuker te maken, creëerden we een toffe kerstbingo kaart. Deze vind je
op de volgende pagina. Kinderen krijgen de kaart
bovendien in de school of in de opvang mee. Ga
ermee op pad en spot verschillende kerstfiguurtjes
in je buurt. Een leuke activiteit voor het hele gezin!
Al die versieringen, warmte en licht zijn niet alleen
leuk voor jezelf, maar ook voor anderen. En laat dat
nu net de leuze zijn in deze coronacrisis: zorg voor
jezelf, zorg voor de ander. Doe dus zeker mee!

DAG SPEURNEUS!
Klaar om erop uit te trekken?
Er valt zoveel te ontdekken. Ook bij
jou in de buurt kan je op zoek naar
de mooiste dingen. Kan jij alle voorwerpen hieronder vinden? Veel succes!

IETS VAN EEN DIER

EEN KERSTSOK

IETS DAT BEGINT MET

EEN HOND

EEN KERSTBOOM

EEN DENNENAPPEL

EEN KERSTMAN

HUIS MET 4 RAMEN

Help een ander
meld je als vrijwilliger

Steeds meer mensen moeten in
quarantaine (na coronasymptomen)
of isolatie (na positieve coronatest).
Wil je hen helpen? Door hen bijvoorbeeld
op afstand gezelschap te houden, door
de hond uit te laten, … Meld je dan als
vrijwilliger in de Facebookgroep
‘Hechtel-Eksel Helpt’ of via ons webformulier op www.hechtel-eksel.be/help.
Zo kunnen we jullie vlot met elkaar
verbinden.
We starten ook opnieuw een hartverwarmende belronde naar onze senioren op. Want
even iemand horen, kan deugd doen. De seniorendienst belt alle 75-plussers in onze gemeente op voor een babbel en vraagt naar
hun noden. Vervolgens zorgen ze ervoor dat
een medewerker van de seniorendienst of een
vrijwilliger hem/haar helpt om die nood in te
vullen. Heb je zelf nood aan hulp of een babbel? Of wil je zelf deelnemen aan de belronde
en mensen verblijden met een telefoontje?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via
info@ocmwhechtel-eksel.be

EEN EIKEL

WWW.HECHTEL-EKSEL.BE/ZORG-VOOR-WARMTE
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Lokaal en digitaal eindejaarsshoppen met tal van acties
Niet-essentiële winkels moesten de deuren sluiten.
Zij kunnen wel online verkopen en een afhaalpunt
organiseren. Je kan er dus nog steeds shoppen, zij het via
een andere weg dan normaal. Als gemeentebestuur willen
we deze handelaars samen met Ondernemers Hechtel-Eksel
een hart onder de riem steken. Dat doen we met een aantal
leuke acties die lokaal en digitaal winkelen aanmoedigen.
Facebookwedstrijd met wekelijkse prijs
In november en december kan je op Facebook wekelijks een gemeentelijke geschenkbon ter waarde van €10 winnen. Het enige
wat je daarvoor moet doen, is ons Facebook-profielkader gebruiken en er de hashtag #ikshoplokaalendigitaalinHechtelEksel bij typen. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Hoe meer mensen het
Facebook-profielkader gebruiken, hoe meer mensen we kunnen
aansporen om lokaal en digitaal te kopen.
Winkelhier-actie: € 5 extra
bij aankoop van € 50 geschenkbonnen
De Facebookwedstrijd is een aanvulling op de Winkelhier-actie, die
van 15 oktober tot 30 november loopt en waarbij je €5 extra krijgt
bij aankoop van €50 aan gemeentelijke geschenkbonnen. Maak
zeker van de actie gebruik. Hier geldt immers: koop nu, steun later.
De bonnen zijn één jaar geldig, waardoor je ze na de lockdown nog
kan besteden. Perfect dus als eindejaarsgeschenk.
Mondmaskers voor winkelpersoneel,
affiches voor etalages
Het gemeentebestuur maakt de actie ook offline goed zichtbaar. We
voorzien bedrukte mondmaskers voor winkelpersoneel en, net zoals
tijdens de eerste lockdown, etalage-affiches waarop de handelaar
aangeeft of hij/zij een afhaal- en/of leverservice biedt. Zo is het voor
jou meteen duidelijk of je bij deze handelaar nog terecht kan.
Shop je rijk!
De Facebookactie gebeurt in samenwerking met Ondernemers
Hechtel-Eksel. Zij organiseren immers in december hun eindejaarsactie ‘Shop je rijk!’ waarbij het Facebook-profielkader ook een rol zal
spelen. Vandaar dat je zowel het gemeente– als het ondernemerslogo op het profielkader vindt. Met ‘Shop je rijk!’ kan je bij de deelnemende handelaars tot €1.500 aan bonnen winnen. De moeite!

6 in de lokale winkels • www.hechtel-eksel.be

Wereldlichtjesdag
Elke tweede zondag in
december vieren we
Wereldlichtjesdag. In 2020
is dat op zondag 13 december. Op deze dag, om 19u
‘s avonds, steken mensen
over de hele wereld kaarsjes
aan ter nagedachtenis aan
overleden kindjes. Zo wordt
de wereld even letterlijk wat
lichter voor mensen die een
kindje verloren. Tegelijkertijd
is er ook het besef dat ze niet
alleen zijn in hun verdriet.
Helaas kunnen we dit jaar omwille van de coronamaatregelen
geen publiek toegankelijk herdenkingsmoment organiseren,
zoals dat andere jaren wel het
geval was. Als gemeentebestuur
zorgen we er wel voor dat er
kaarsjes branden op de begraafplaatsen. Zo willen we de familie
en vrienden van overleden kindjes in onze gemeente toch vanop
afstand steunen.

essentiële
Een lijst met alle nietdeuren
handelszaken die de
wel een
moesten sluiten maar
vice bieden
afhaal- en/of leverser
tel-eksel.be/
vind je via www.hech
vering
welke-winkels-afhaal-le

Haal dit jaar je
tegoed huisvuilzakken nog op!
Heb je je tegoed huisvuilzakken nog
niet opgehaald? Doe het dan zeker vóór
31 december 2020 want nadien is het
onherroepelijk te laat.

Bpost Pakjesautomaat
klaar voor gebruik
Je heb het misschien al gezien. Sinds kort
pronkt er een bpost Pakjesautomaat op het
Gemeenteplein in Eksel. Deze werd door het
gemeentebestuur, in samenwerking met
bpost, voorzien als aanvulling op de postpunten van de lokale handelaars. Aan de
Pakjesautomaat kan je ook buiten de openingsuren van de postpunten je pakjes makkelijk verzenden, afhalen of retourneren.
24/7 beschikbaar
Door de installatie van een bpost Pakjesautomaat
verruimen we de openingsuren van de postpunten
in onze gemeente. Dag of nacht, weekdag of weekend, je gaat naar de Pakjesautomaat wanneer dat
jou het beste past en scant je QR-code. Meer hoef je
niet te doen om een pakje af te halen.
Hoe werkt de Pakjesautomaat?
De Pakjesautomaat bevat een 70-tal lockers. Je kan
zowel pakjes ontvangen, verzenden als retourneren.
Je hebt 5 dagen de tijd om je pakje af te halen. Het
afhalen is bovendien heel eenvoudig: je scant de
QR-code die je ontvangt wanneer je pakje geleverd
is en het deurtje van de locker die jouw pakje bevat
springt automatisch open. Haal je pakje eruit en sluit
het deurtje terug. Klaar is kees.
Complementair met lokale handel
We kozen heel bewust voor het centrum van Eksel
als locatie voor de Pakjesautomaat, omdat dit complementair is met de eigen lokale handel.
Onze lokale handelaars kunnen immers zelf ook gebruik maken van de lockers. Op die manier verruimen ze hun openingsuren.
De automaat vormt een mooie aanvulling op de
openingsuren van het postpunt bij bloembinderij
Quercus.

Hoe weet je of je je tegoed
aan huisvuilzakken al dan niet
hebt afgehaald?
Surf naar www.mijn.limburg.net en registreer je.
Vervolgens kan je nakijken of je je tegoed al hebt
afgehaald. Lukt dit niet, dan kan je ook even naar
het gemeentehuis bellen: 011 73 40 37.
Waar kan je je tegoed afhalen?
Je kan het tegoed afhalen bij een van de volgende afhaal- en verkooppunten:
• Proxy Delhaize Eksel, Overpelterbaan 9
• Proxy Delhaize Hechtel, Rode Kruisplein 12
• Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
• Recyclagepark, Mettenberg 4
Breng hiervoor zeker je elektronische identiteitskaart (eID) mee. Hiermee doen we de registratie
en wordt het aantal rollen bepaald waarop je
recht hebt. Dat aantal hangt af van de grootte
van je gezin.

Kan je jezelf niet vrijmaken?
Vraag even aan je buren, familie, vrienden, …
om je tegoed huisvuilzakken af te halen. Vergeet
dan niet om je identiteitskaart mee te geven.
Heb je extra zakken nodig?
Kom je niet toe met je tegoed aan huisvuilzakken, dan kan je extra rollen kopen tegen volgende prijzen:
• Grote huisvuilzakken van 44 liter:
€ 12,50 per rol van 10 zakken
• Kleine huisvuilzakken van 22 liter:
€ 6,25 per rol van 10 zakken
Bijkomende zakken kopen kan op een van bovenvermelde locaties en bij Colruyt Hechtel, Peerderbaan 17.
Meer info: www.hechtel-eksel.be/huisvuil
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Grofvuil, zo geraak je ervan af
Heb je afval dat te groot is om mee te geven met de reguliere huisvuilophaling?
Met dit grofvuil kan je naar het recyclagepark gaan of je kan het aan huis laten ophalen.
Vanaf 1 januari 2021 kan je de ophaling niet alleen online aanvragen, maar ook online betalen.
Je moet dan na een aanvraag niet langer een grofvuilsticker aankopen en op het grofvuil kleven
vooraleer je het afval buiten zet.
Grofvuil is afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet herbruikbaar is, en te groot/zwaar is voor huisvuilcontainer/-zak. Het afval is meestal samengesteld uit verschillende materialen.

Wat is grofvuil?
• Groot, niet-herbruikbaar speelgoed
• Glaswol en isolatiemateriaal
• Matten en tapijten
• Vloerbekleding, linoleum
en vinyltapijt

Wat is geen grofvuil?
• Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(koelkast, tv, computer, wasmachine, …)
• Recycleerbare materialen (pmd, glas, papier, ….)
• Bouw- en sloopafval
(wc, lavabo, stenen bloempotten, gipskarton, ...)
• Asbesthoudend materiaal
• Klein gevaarlijk afval
(verfresten en -potten, frituurvet en -olie, ...)
• Spoorwegbielzen
• Stookolietank
• Afval van gemengde samenstelling
dat in de huisvuilzak of -bak past

Breng grofvuil naar het recyclagepark of laat het ophalen
Grofvuil naar het recyclagepark brengen, kost je € 0,18 euro per kilo. Voor een ophaling aan huis betaal je een
vaste prijs afhankelijk van de hoeveelheid afval:
• Tot 2 m3 afval: € 20
• Tussen 2 m3 en 4 m3: € 40.
Je maakt bij een ophaling aan huis dus op voorhand een inschatting van de hoeveelheid grofvuil die je wil
meegeven. Je kan per ophaling max. 4 m³ grofvuil buitenzetten. Let wel, onze ophalers hebben te allen tijde
het laatste woord: zij schatten op de dag van de ophaling de hoeveelheden in. Om een idee te geven, 2 m3
is ongeveer de grootte van 6 standaard wasmachines. Let op: een wasmachine is geen grofvuil. We gebruiken het object hier enkel als maat. Heeft u een kapotte wasmachine? Dan kan u deze afgeven in de winkel
waar u een nieuwe koopt of naar het recyclagepark brengen.

Hoe vraag ik een ophaling aan en betaal ik?
• Surf naar www.limburg.net/ophaling-aan-huis en log in met je ‘Mijn Limburg.net’-account.
• Kijk je gegevens na. Vraag je een ophaling aan voor een ander adres? Vul dan dat adres in.
• Kies voor de afvalsoort grofvuil en kies een datum.
• Controleer alle gegevens en betaal online.
• Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail.
Hoe bied ik grofvuil aan?
Plaats het grofvuil duidelijk zichtbaar aan de straat na zonsondergang de avond voordien of vóór 6u. ’s ochtends op de dag van de ophaling. Bied niet meer grofvuil aan dan je hebt aangevraagd: 2 m3 (= € 20) of 4 m3 (=
€ 40). Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg.
Het mag maximum 2 m lang en 1 m breed zijn.
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Ondernemer in de kijker
Joke Savelkoul woont sinds 2 jaar aan de
Hechtelse duinen samen met haar vriend
Jelle en hun hondjes Jack en Odette. Joke runt
er Studijoke, een webshop met mooie papierwaren en geschenken rond speciale momenten, zoals geboorte, huwelijk, verjaardag, …
maar ook kaartjes en cadeautjes die focussen
rond algemenere thema’s zoals de kindertijd,
elkaar graag zien, … Ook voor het eindejaar
heeft ze heel wat leuke kaartjes klaar.
Waarom Studijoke?
Van opleiding is Joke interieurarchitect. Daar kon
ze haar creativiteit niet in kwijt. In 2016 is ze dan
Studijoke gestart in bijberoep. Ze werd hier zo gelukkig van dat ze één jaar later de stap naar hoofdberoep waagde. Tot nu toe is ze heel blij met die
keuze. De vrijheid die ze nu heeft, is enorm fijn. Ze
werkt wanneer ze wil, waar ze wil en met wie ze wil.
Mooie momenten memoriseren
Studiojokes missie is het creëren, beleven en memoriseren van mooie momenten in het leven. Een
glimlach op je gezicht toveren, dat is het doel. Deze
creatieve en gedreven dame ontwerpt vanuit haar
hart en hoopt dat jouw hart een sprongetje maakt
bij het zien van haar Studijoke-producten: mooie
papierwaren en geschenken rond alle mijlpalen in
iemands leven.

Studijoke

Hoe ziet een typische werkdag
er voor Joke uit?
Typische werkdagen, dat bestaat niet bij Studijoke.
Alle dagen zijn anders. Op social media is Joke alle
dagen actief. Wanneer ze in een creatieve bui is, ontwikkelt en ontwerpt ze nieuwe producten. Verder
onderhoudt ze haar webshop en houdt ze mails
en administratie bij. Tussendoor maakt Joke een
wandeling in de duinen. Winkels die haar label
verkopen brengt ze een bezoekje. En in het najaar
neemt ze deel aan events zoals de Libelle winterfair.
Uitgezonderd dit najaar natuurlijk.
Waar kan je Studijokeproducten kopen?
De artikelen zijn reeds te koop in de webshop van
Studijoke (www.studijoke.be) en enkele winkels in
Vlaanderen. Het ontwerpen, produceren, verpakken
en verzenden gebeurt allemaal vanuit België. Het
merk is dus voor de volle 100% Belgisch en dit zal in
de toekomst zeker zo blijven.
De verzending van producten gebeurt door een
extern bedrijf. Maar hier in Hechtel heeft Joke ook
nog een kleine stock liggen. Wil je graag iets bij haar
afhalen? Stuur Joke dan een mailtje via info@studijoke.be
Meer info en een overzicht van alle producten vind je
terug via www.studijoke.be Heb je vragen?
Stuur een mailtje naar info@studijoke.be
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Online
workshop:
voedselverlies
voorkomen
Centrum Duurzaam Groen organiseert van
september tot en met december 2020 gratis online workshops met telkens een ander
thema. In september waren het kippen,
in oktober legden ze de thuiscomposteerprincipes in een notendop uit, in november
voorkwamen en verwerkten we snoeihout
in de eigen tuin… En in december?
Wel, weet je niet zo goed wat je aan moet vangen met keukenrestjes, vind je het zonde om
die restjes zomaar weg te gooien en heb je koken nog niet zo goed in de vingers? De sessie
‘Voedselverlies voorkomen’ geeft je eenvoudige
tips en tricks om keuken- en (moes)tuinresten te
bewaren en te verwerken in nieuwe gerechten.
Je moet écht geen keukenprinses, beroepskok
of ervaren restjesridder zijn om deze tips te kunnen toepassen op de overschotjes uit je koelkast.

Wanneer vinden
de workshops plaats?
• Zaterdag 5/12/2020 van 10u-12u
• Dinsdag 8/12/2020 van 20u-22u
• Dinsdag 15/12/2020 van 14u-16u
• Zaterdag 19/12/2020 van 10u-12u
• Dinsdag 22/12/2020 van 20u-22u
Praktisch: Inschrijven via
www.centrumduurzaamgroen.be/
node/677 of via e-mail naar annick.
depaepe@centrumduurzaamgroen.be
(vergeet niet je voorkeursdatum door te
geven). De deelnemers ontvangen een
link per mail vlak voor aanvang.
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Het OCMW is er voor jou!
Is jouw situatie door COVID-19 veranderd?
Iedereen die de gevolgen ervaart van de
coronacrisis en kan aantonen dat hij/zij
hierdoor financieel in de problemen zit, kan
steun vragen. Tijdens een persoonlijk en
vertrouwelijk gesprek bekijken we samen
of je in aanmerking komt.
Wie komt in aanmerking?
Als je omwille van COVID-19 een deel van je inkomsten verloor, met extra kosten te maken krijgt, in de
schulden zit of dreigt te komen, psychosociale hulp
nodig hebt, … .
Voor welke tussenkomsten?
• Hulp bij huisvesting, inclusief de kosten
met uitzondering van de huurwaarborg;
• Hulp inzake energie, met name energieverbruik,
met inbegrip van de sociale en budgettaire
begeleiding of andere ondersteuning;
• Psychosociale hulp, met name het ten laste nemen
van de kosten van professionals voor de behandeling
van partnergeweld, problemen inzake angst
en psychiatrische problemen;
• Hulp inzake gezondheid, zoals tussenkomsten
in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop
van mondmaskers, gels en handschoenen;
• Hulp inzake digitale toegankelijkheid, om de online
stappen, sociale contacten en schoolondersteuning
te bevorderen;
• Financiële hulp, voor onbetaalde facturen naar
aanleiding van een daling van de inkomsten;
• Basisbehoeften, met name tussenkomsten
in transportkosten, aankoop van kledij, brillen, ...
• Hulp voor families in moeilijkheden in het kader
van de strijd tegen kinderarmoede.
Contacteer het OCMW voor meer informatie via
011 89 12 12, mail naar info@ocmwhechtel-eksel.be
of maak een afspraak via www.hechtel-eksel.be/afspraak

Ga je renoveren?
Leen aan 0% interest
voor energiebesparende werken
Carla Ruyters wilde graag zonnepanelen op
haar dak leggen. “Want zonne-energie blijft
toch voordelig,” zegt ze. Dat kostte haar
€ 4.700. “Een heel bedrag voor een alleenstaande. Maar door even te surfen op internet,
kwam ik terecht op de Vlaamse energielening.
Daarmee kan je tot € 15.000 lenen aan 0%
interest. Dat leek me wel interessant.”

Ook Theo Martens, schepen van wonen, moedigt
het gebruik van leningen voor energiebesparende
maatregelen aan. “We streven ernaar een duurzame
en kwaliteitsvolle thuisgemeente te zijn. Energiebesparende maatregelen en premies die de toepassing hiervan bevorderen, spelen hierin een grote rol
en dragen bij tot het behalen van de doelstellingen
van ons gemeentelijk klimaatplan.”

Carla nam contact op met Stebo in volle lockdown.
“Desondanks was de dienstverlening en de hulp
echt top. Ze konden me direct helpen en ik kwam
in aanmerking voor een lening aan 0%. Ik heb het
volledige bedrag van de installatie geleend. Ik kon
ook zelf kiezen over hoeveel maanden ik het bedrag
wilde terugbetalen. Hierbij koos ik voor een heel
haalbaar bedrag. Als ik zie wat ik bespaar op mijn
elektriciteitsfactuur, betalen de panelen zich voor
een groot stuk zelf terug”.

Vanaf 1 januari 2021 geeft Fluvius een premie voor
het plaatsen van zonnepanelen. Wie vanaf 1 januari
2021 zonnepanelen legt, komt in aanmerking voor
een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius.
Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw. Hij wordt berekend
op basis van het vermogen van de zonnepanelen
zelf (niet van de omvormer):
• In 2021 zal de premie € 300/kWp bedragen voor
installaties tot max. 4 kWp en bijkomend
€ 150 /kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt
met max. € 1.500.
• In 2022 zal de premie € 225/kWp bedragen voor
installaties tot max. 4 kWp en bijkomend
€ 112,5/kWp van 4kWp tot 6 kWp,
wat overeenkomt met max. € 1.125.
• In 2023 zal de premie € 150/kWp bedragen
voor installaties tot max. 4 kWp en bijkomend
€ 75 /kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt
met max. € 750.
• In 2024 zal de premie € 75/kWp bedragen
voor installaties tot max. 4 kWp en bijkomend
€ 37,5/kWp van 4kWp tot 6 kWp,
wat overeenkomt met max. € 375.

65% van de mensen
die een lening aanvraagt,
komt in aanmerking
voor een lening aan 0% interest.
Voor Carla was de gratis begeleiding en het gratis
advies ook interessant. “Ik ken zelf niks van zonnepanelen, maar de adviseurs die de lening begeleiden
en in orde maken hebben me goed geholpen. Zo
was ik zeker dat ik de juiste investering deed. Wie
leent voor werken waar je premies voor krijgt, wordt
ook geholpen met het aanvragen van deze premies”.
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Meer weten over energieleningen?

Lees deze Q&A over de Vlaamse energielening en de Limburgse renovatielening
Wat is de Vlaamse energielening
en de Limburgse renovatielening?
Met de Vlaamse energielening kan je tot € 15.000
lenen aan 0% interest. Dit geld gebruik je om te
investeren in energiezuinige maatregelen zoals bijvoorbeeld isolatie of een energiezuinige verwarmingsketel. Met de Limburgse renovatielening kan
je tot € 30.000 lenen aan 1,5% interest. De helft van
dit geld gebruik je om te investeren in energiezuinige maatregelen. Met de andere helft kan je andere
investeringen doen in je woning.

• Verhoogde tegemoetkoming;
• Beschermde afnemer;
• Een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben van
of lager dan € 31.550, verhoogd met € 1.650 per
persoon ten laste.

Welke voordelen levert
een Vlaamse energielening
of Limburgse renovatielening op?
Naast het voordelige rentetarief (0% of 1,5 %), krijg
je altijd gratis en onafhankelijk advies. Een professionele adviseur helpt je met de keuze van aannemers,
het bestuderen van offertes en advies over de premies die je kan aanvragen. Zo ben je zeker dat je
slim investeert, geen eurocent premie laat liggen én
snel de voordelen van je investeringen zal voelen. In
je woning én in je portemonnee.

Wie recht heeft op een Vlaamse energielening aan
0%, kan bijkomend € 15.000 lenen met de Limburgse
renovatielening. Het totale leenbedrag kan nooit
groter zijn dan € 30.000.

Kan iedereen zo’n lening aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor een Vlaamse
energielening aan 0% interest, moet je aan een van
de volgende voorwaarden voldoen:

Limburgers die niet in aanmerking komen voor een
lening aan 0% interest, kunnen nog altijd een voordelige lening met advies krijgen aan 1,5% interest
via de Limburgse renovatielening. Je kan dan tot
maximum € 30.000 euro lenen.

Wie beheert deze energieleningen?
De ervaren energiespecialisten van Stebo met de
bank Onesto. Voor de Vlaame energielening werken we samen met de Vlaamse overheid, voor de
Limburgse renovatielening is de provincie Limburg
onze partner.
Kijk of jij ook in aanmerking komt voor een lening aan
0% interest via www.energiehuislimburg.be, 089 77 81 29
(Ilse Verleyen) of ilse.verleysen@stebo.be

Project Noord-Zuid Limburg:
geef je mening over de tussennota
In het kader van het complex project Noord-Zuid Limburg vindt
er van 9 november tot en met 8 december 2020 een publieke
raadpleging plaats. Iedereen kan in die periode reageren op
de tussennota.
De tussennota beschrijft de onderzoeksmethoden en -resultaten van
de eerste fase van het geïntegreerd onderzoek en hoe ze leidden tot
de drie overgebleven alternatieven. Ook de volgende fasen in het
geïntegreerd onderzoek worden erin beschreven. Je kan hier tijdens
de publieke raadpleging opmerkingen op formuleren.
De digitale versie van de tussennota vind je via noordzuidlimburg.be/
raadpleging. Er zal tijdens de raadpleging ook een papieren exemplaar liggen in het gemeentehuis. Dit kan je enkel na afspraak raadplegen. Neem hierover contact op met de gemeente via 011 73 40 37.
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Ken jij het Sociaal
Verhuurkantoor al?
Je hebt een huis, appartement of studio die
je kan verhuren? Goed nieuws! Maar geeft je
eigendom jou ook zorgen en stress? Verhuur
dan gerust aan het Sociaal Verhuurkantoor
(SVK). Het SVK is de schakel tussen verhuurders op de private woningmarkt en huurders
die het financieel en/of sociaal moeilijk hebben. SVK’s worden erkend door de Vlaamse
overheid. Je sluit een huurcontract af met een
SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt
aan kandidaat-huurders.

• Gegarandeerde huurinkomsten.
• Vermijden van leegstand van je woning.
• Geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke
procedures.
• Garantie dat je je woning op het einde van
overeenkomst in oorspronkelijke staat terugkrijgt.
• Een verlaagd tarief onroerende voorheffing.
• Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw.
• Verlaagde registratierechten voor wie
een woning koopt.
• Samenwerking met een professionele partner.

Zorgeloos verhuren
Jij hebt een gegarandeerde huuropbrengst en het
Sociaal Verhuurkantoor (SVK) zorgt voor:
• opstellen van huurcontract en plaatsbeschrijving,
evenals registratie;
• maandelijkse betaling van de huur;
• afsluiten van een brandverzekering;
• organisatie van herstellings- en onderhoudswerken ten laste van de huurder;
• onderverhuren van je woning;
• begeleiding van de onderhuurder.

Wat verwacht het SVK van jou?
Het SVK vraagt géén commissieloon, wel een redelijke huurprijs, die lager ligt dan de marktprijs, een
woning volgens de Vlaamse kwaliteitsnormen en
een huurcontract met een redelijke woonzekerheid.

Jouw voordelen
Je ontvangt maandelijks de huur. Én je blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit de woninghuurwetgeving. Daarbovenop krijg je een extra zekerheid, want het SVK betaalt altijd stipt, zelfs
wanneer jouw woning niet verhuurd is.

Je woning moet gerenoveerd worden?
Ook als jouw woning aan renovatie toe is, kan het
SVK je op weg helpen. De Vlaamse overheid voorziet voor de eigenaar die verhuurt aan een SVK een
aantal premies.
Meer weten? Neem een kijkje op www.skvnoordlimburg.be
of neem contact op met Sven Snoeks of Gwendolyn Sleurs
via 011 23 87 81, sven.snoeks@welzijnsregio.be of
gwendolyn@welzijnsregio.be
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Verwarmingstoelage
Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je het
hele jaar door een verwarmingstoelage aanvragen voor huisbrandolie (mazout), bulkpropaangas of petroleum aan de pomp.
Voor een aankoop van 1.500 liter bedraagt de toelage €210. Tussenkomsten voor kleinere leveringen
zijn uiteraard ook mogelijk. Een gezin kan echter
niet meer dan het maximumbedrag van €210 per
kalenderjaar krijgen. Om aanspraak te kunnen maken op de verwarmingstoelage, behoor je tot een
van de volgende categorieën:
• Categorie 1: je hebt recht op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is het jaarlijks bruto belastbaar
inkomen van alle leden van je huishouden lager
of gelijk aan de voor categorie vastgestelde
grenzen.
• Categorie 2: je hebt een gezin met een laag
inkomen, d.w.z. het jaarlijks bruto belastbaar
inkomen van alle leden van je huishouden mag
niet hoger zijn dan € 19.566,25, verhoogd met
€ 3.330 per persoon ten laste. Hierbij houdt men
rekening met het kadastraal inkomen wanneer je
meerdere onroerende goederen in eigendom of
vruchtgebruik hebt.
• Categorie 3: je bent in schuldbemiddeling
bij een erkende dienst of hebt een collectieve
schuldenregeling en het Sociaal huis heeft
vastgesteld dat je de verwarmingsfactuur niet
kan betalen.

Spreekuur sociale dienst. Een afspraak maak je online via
www.hechtel-eksel.be/afspraak of telefonisch via 011 89 12 12.
Is het moeilijk om jezelf te verplaatsen, dan komt er een sociaal
werkster op huisbezoek.

14 in ’t kort • www.hechtel-eksel.be

Op stap met de
Routechecker-app
Ontdek de mooiste wandelroutes, ruiterroutes, mountainbikeroutes en veel meer
in Hechtel-Eksel met de Routechecker-app.
Trek erop uit! Kom je onderweg iets onregelmatigs tegen? Laat het ons weten via het
meldsysteem. Op deze manier kunnen we
samen de paden in topstaat onderhouden.
Meld hindernissen of schade op je pad
De app werd ontwikkeld vanuit het P+ project
‘Zonder hindernissen op het pad’. Een project
dat het onderhoud op de onverharde wegen in
Hechtel-Eksel in goede banen leidt. En bij dat onderhoud kunnen we jullie hulp gebruiken. Doordat
jij via de app problemen meldt, kunnen wij snel
een oplossing bieden. Wanneer het probleem verholpen is, krijg je een update doorgestuurd.
Routechecker als gps
Je kan de app echter ook gewoon gebruiken
als wandel-, ruiter-, of fiets-app. Al de routes
van Hechtel-Eksel en bij uitbreiding de rest van
Vlaanderen zijn erin terug te vinden. Ben je tijdens je wandeling even de weg kwijt, open dan
de app. Deze stuurt je via de positiebepaling terug op het juiste pad.
Download de app
Downloads zijn beschikbaar in de App Store
(Apple) en in Google Play (Android), onder de
naam Routechecker. Eens je de app hebt, kan je
bij opstart het type route kiezen.
De app is ontwikkeld vanuit een boeiende samenwerking tussen gemeente Hechtel-Eksel en Regionaal Landschap Lage Kempen. Het project werd
mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit
Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Limburg: www.vlaanderen.be/
pdpo, www.platteland.limburg.be

Kattenbos
Midwinterwandeling
Onder voorbehoud
Tijdens de langste nacht van het jaar gaan
we in kleine groepen/bubbels op verkenning op de Resterheide. Het wordt een
verrassende en spannende wandeling voor
jong en oud. Bij acht stopplaatsen ontdek
je meer over het nachtleven van de dieren
in het bos.
Het traject is ongeveer 2,5 km lang. Reken dus
een kleine 2 uur voor deze activiteit met alle
stops inbegrepen. Deelnemen kan met je eigen
gezin/bubbel, maximaal 6 personen per groepje. Iedere 10 minuten kan er een groepje vertrekken. Na je inschrijving, krijg je een vertrekuur
toegewezen.
Natuurpunt doet zijn uiterste best om deze activiteit coronaproof te organiseren. Dat lukt alleen
als ook jij alle voorzorgen in acht neemt: breng
je mondmasker mee, gebruik de voorziene handgel, houd afstand van andere deelnemers. Zo maken we er samen een fijne én veilige avond van.
Als de midwinterwandeling omwille van coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt je
hierover tijdig en persoonlijk door Natuurpunt
verwittigd.

Praktisch:
Locatie: Resterheide
Datum en tijd: zaterdag 19 december 2020,
vertrek tussen 18u30 en 20u.
Reserveren is verplicht: www.natuurpunt.
be/afdelingen/natuurpunt-hechtel-eksel

een adembenemend
mooie natuurparel
Het natuurgebied Kattenbos in Lommel is niet enkel een natuurparel met adembenemende heidelandschappen, maar draagt ook een rijke historie
met zich mee. Een prachtige restant hiervan is de
Leyssensmolen, een korenmolen uit 1797.
Een aanrader onderweg is de Kijkwandeling van
7,7 km: een boeiende en speelse ontdekkingstocht
langs tien bijzondere landschapsspots of kijkpunten
die langs de bewegwijzerde paden liggen. Of de
nieuwe Vlinderwandeling van 2,2 km met prachtige kunstwerken van Will Beckers, die je de levensloop van de vlinder schetst. Geniet van de heidepracht vanuit een origineel perspectief.
Lig languit te luisteren naar het kraken en ruisen
van de dennenbossen. Of wandel tussen muren van
zand en kijk hoe reeën uit een waterpoel drinken. In
Kattenbos ga je 14.000 jaar terug in de tijd!

Praktisch
• Startplaats en parking: Zandstraat,
3920 Lommel (100m voorbij de molen),
langs de weg Leopoldsburg-Lommel
• Wandelroutes: groen 2,2 km
(Rolstoelvriendelijk, Vlinderwandeling),
oranje 7,7 km (Kijkwandeling), rood 9,4 km
• Wandelkaart: € 2,5 via de toeristische
infokantoren of bestel via
www.wandeleninlimburg.be
• Openbaar vervoer: Lijn 29 Lommel-Hasselt
of Belbus 177 (enkel op reservatie:
011/850 300) Ook het treinstation
van Lommel is niet veraf.
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Het MTF (Missiethuisfront) roept alle
Hechtel-Ekselaren op om een parcours in de vorm
van een ‘vlam’ te wandelen, lopen, fietsen, … en dit te delen op
social media met de hashtag #WarmsteWeekChallenge. Hun ‘vlam’ van
11 km wordt voorzien van oranje pijlen. Voor de allerkleinsten is er een
extra uitdaging: tel onderweg de ‘vlammen’, die aan diverse ramen en
deuren ophangen of doe de kerstbingo die je in het midden van dit
infoblad kan vinden. Let op: hou voldoende afstand van andere wandelaars.
Meer info op de Facebookpagina van Missiethuisfront:
www.facebook.com/Missiethuisfronteksel

Verhoogde verkeersveiligheid
op de Kamperbaan
Het Agentschap Wegen en Verkeer pakte
op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober het
wegdek van de Kamperbaan (N73) in beide
richtingen aan. In het bewoonde gedeelte
van de Kamperbaan brachten ze een laag
asfalt aan over de oude betonbaan over
een lengte van zo’n 800 meter.
Geluidsdempende asfaltlaag
De extra asfaltlaag verhoogt niet alleen het comfort
voor de weggebruikers, maar ook dat van de omwonenden. Het asfalt zorgt immers voor minder omgevingsgeluid en een verhoogde verkeersveiligheid.
Toelichting trajectcontrole
Richting Leopoldsburg start de trajectcontrole aan
het einde van de bebouwde kom, enkele meters na
de kruising Sint-Lambertusstraat – Kamperbaan –
Dorpsstraat, en eindigt ongeveer aan de vroegere
fruitkraam (die inmiddels verdwenen is). Op dit traject mag er 70 km/u gereden worden. Vanaf de paal
met enkele camera’s ter hoogte van de vroegere
fruitkraam mag er 90 km/u gereden worden tot achter de rode lichten in Leopoldsburg, tenzij de verlichte verkeersborden van het wilddetectiesysteem
gaan branden en andere snelheden aangeven.

Hou je kot gezond
VENTILEER
VENTILEER

Zorg
Zorg voor
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een constante
constante
luchtdoorstroming
luchtdoorstroming door
door je
je huis
huis

Zet het raam
Zetkiepstand
het raam
op
op kiepstand

VERLUCHT
VERLUCHT

Zet het raam
Zet
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eenraam
kier
op een kier

Zet je ventilatie- Zet je ventilatieZet
je ventilatieje ventilatieroosters
open Zet
systeem
aan
roosters open
systeem aan

Zet
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raam extra
extra open
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o.a.
activiteiten
activiteiten met
met water
water

Beperk
Beperk vervuilende
vervuilende
stoff
stoffen
en in
in huis
huis
en
en verlucht
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De was drogen
De was drogen

Douchen
Douchen

Schoonmaken
Schoonmaken

Koken
Koken

Vermijd
Vermijd CO-vergift
CO-vergiftiging
iging
door
je
verwarmingsdoor je verwarmingstoestel
toestel te
te laten
laten nakijken
nakijken

Algemene regel: wanneer er geen snelheidsborden staan, mag je maximaal 70 km/u
rijden. Houd hier rekening mee om een boete
te vermijden.

Meer
Meer weten?
weten? Surf
Surf naar
naar Gezondbinnen.be
Gezondbinnen.be
16 in’t algemeen • www.hechtel-eksel.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven

Haal inspiratie in de bib voor
een creatief en sfeervol najaar
Heb je tijdens de herfst en winter tijd te veel en weet je niet hoe
je die moet invullen? Dit is hét moment om zelf ergens mee aan
de slag te gaan, iets te creëren of je kennis op te frissen. Kom in
de bib ideeën opdoen. Er is zoveel moois te leen.
Het gaat niet alleen om het creatief bezig zijn… Je kan er achteraf ook
nog iemand plezier mee doen. Start bijvoorbeeld een brei-, haak- of
naaiproject om iemand tastbare warmte te kunnen schenken. Of een
mooi projectje met het oog op het eindejaar: ontwerp zelf persoonlijke
wenskaarten.
Of ga aan de slag in de keuken en trakteer je huisgenoten. Sorteer de
familiefoto’s, schrijf samen met mama of papa zijn of haar levensverhaal, of organiseer je administratie met het oog op de toekomst. Haal
je muziekinstrument nog eens boven. In de bib vind je veel bladmuziek, ook voor beginners.
Neem alvast een kijkje in onze catalogus via hechtel-eksel.bibliotheek.
be. Geef je interesse in als zoekopdracht: bijvoorbeeld “tekenen” of
“Italiaans”. De bibmedewerkers kunnen jou hier eventueel mee helpen.
Dit kan in de bib zelf, maar ook via bibliotheek@hechtel-eksel.be of
011 73 45 91.
Zelf snuisteren in de bib blijft gelukkig ook in deze lockdown mogelijk.
Toch behouden we ook de afhaalbib. Je kan boeken-, dvd- en/of cdpakketjes bestellen en ze op een afgesproken moment in de sas van de
bib af te halen, buiten de openingsuren. Uitleg over de afhaalbib vind
je op hechtel-eksel.bibliotheek.be.
De bib is er voor jou en blijft zoveel mogelijk tot je dienst!

Concert in je huiskamer
Muziek maakt alles beter! Ook in coronatijden. Ben jij iemand
die van een mooi concert en een gezellig drankje achteraf kan
genieten? En baal je ervan dat dat dit jaar niet kan?
Wij hebben de oplossing. Waarom kijk je niet thuis vanuit je zetel naar
een concert? Installeer je languit in de zetel met een wijntje, biertje
of frisdrankje en wat lekkers en droom weg bij je favoriete muziek.
Geniet ervan en vergeet voor een paar uren de corona-ellende.
Wij raden het ten zeerste aan. Maak snel je keuze uit:

Dit is nog maar een kleine greep
uit onze collectie. Kom gerust
zelfs eens coronaveilig op zoek
in de muziekafdeling van de bib.
Of heb je zin in een avondje goed
lachen? Kies dan uit ons aanbod
cabaretiers: Geubels, Kommil Foo,
Hans Liberg, Tommy Cooper, Geert
Hoste, De Nieuwe Snaar, Urbanus,
… Voor ieder wat wils.
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@ballasthoeve
@djaidagram

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

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

@earthling.jeroen

@tips_voor_trips

@tim_vandeborne_photography

Kirsten Meuris
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IN’FORMATIE

BESTUUR

Geboorten
13 oktober		
Féline, dochter van Tom Vanhamel en Bea Demaeghdt
16 oktober		
Licio Lindo Stevie, zoon van Stevie Leuci en Caroline Roussard
20 oktober		
Lenn, zoon van Wim Loenders en Marieke Maesen

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
8 augustus		
William Linmans en Sarah Boelaers

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

Overlijdens
†15 oktober André Willy François Voets, 68 jaar
†16 oktober Joseph (Jef) Marie Louis Meuleman, 85 jaar
†28 oktober Joanna Josephina Croymans, 94 jaar
†3 november Maria Augusta Vertessen, 73 jaar
†3 november Henricus (Henri) Lambertus Hermans, 91 jaar
†3 november Joanna (Jeanne) Maria Schoeters, 97 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

OPENINGSUREN
RECYCLAGEPARK

theo.martens@hechtel-eksel.be

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

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,

Eindejaarscad

Bestel het boek Va

eautip

n Geys tot Gooss
ens
via hechtelekselw
inkelt.be/
gemeentehechtelek
sel.
Afhalen in het Vrij
etijdsloket
of levering aan hu
is (+ €10).

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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