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Beste inwoners
Het najaar staat alweer voor de deur, de dagen worden korter, de
nachten langer. We wandelen stilaan de herfst binnen. Of lopen? De
Boslandtrail ligt immers weer open. Aan alle deelnemers die zich aan
het pittige parcours van vijftig of honderd (!) kilometer wagen: veel
succes, veel plezier, en hoedje af!
Onze scholen zijn intussen ook weer opgestart. Ik hoop dat alle ouders
hun kroost op 1 september zonder al te veel tranen aan de schoolpoort
hebben afgezet? De leerlingen hebben hopelijk intussen hun draai op
school ook weer gevonden? Om hen een veilige reis van en naar school
te garanderen, zoeken we nog enkele gemachtigde opzichters. Wil jij je
engageren om onze kinderen veilig te helpen oversteken in de ochtend
en na school? Lees dan even op p. 7 hoe je je kandidaat kan stellen.
Ook de verenigingen starten voorzichtig weer op. Als gemeentebestuur
willen we hen de nodige steun geven in hun werking. Zo kunnen ze
rekenen op een extra toelage, een jeugdcheque en gebruik van de
sporthal, De Schans of De Geer zonder huur te betalen. We voorzien ook
nieuwe sport- en speeltoestellen voor onze buurtspeeltuintjes en nog
veel meer. Je leest er alles over op p. 3 .
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Tot slot ook nog een warme oproep om onze Hechtel-Ekselse handelaars niet te vergeten. Zij kunnen onze steun gebruiken, nu meer dan
ooit. En wij? Wij kunnen veilig gaan winkelen in onze favoriete shops.
De glimlach krijg je er ongetwijfeld gratis bij! Het Weekend van de Klant
op 3 en 4 oktober is hét moment om te winkelhieren. Onze handelaars
leggen je dan extra in de watten. Alvast bedankt!
Hou het veilig en hopelijk tot snel!

09
Uw burgemeester
Jan Dalemans

IN HET STRAATBEELD

Doe mee aan onze
‘Samen veerkrachtig’-actie
Haal de poster uit het midden
van dit infoblad en hang ‘m op je raam.

COLOFON
Redactie: marjon.daemen@hechtel-eksel.be
Vormgeving & druk: info@drukkerij-grafico.be
Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5 - 3940 Hechtel-Eksel
Contact: 011 73 40 37 of info@hechtel-eksel.be

2 inhoud • www.hechtel-eksel.be

Gemeentebestuur
ondersteunt
vrijetijdssector
Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen hebben het dit jaar
al heel erg moeilijk gehad.
Om hen er weer bovenop te
helpen, zowel financieel als
mentaal, lanceerde het gemeentebestuur enkele relancemaatregelen die echt het
verschil kunnen maken.
Zo ontvangen verenigingen dit
jaar na aanvraag een extra toelage van 50%, berekend op het
vorige werkjaar.
Ze kunnen zich ook iedere maand
kandidaat stellen om tegen vergoeding gemeentelijk drukwerk te bedelen, zoals het maandelijks infoblad, bewonersbrieven, brochures,
… Zo hebben zij een leuke teambuilding en kunnen zij tegelijkertijd de kas, die in coronatijden
geslonken is, toch wat spekken.

Daarnaast voorziet het gemeentebestuur ook een jeugdcheque
ter waarde van € 25 die kinderen
en jongeren van 5 tot en met 18
jaar kunnen besteden om het
lidmaatschap van een erkende
Hechtel-Ekselse jeugd-, sport- of
cultuurvereniging (gedeeltelijk)
te betalen. Wanneer de verenigingen de cheques inleveren,
ontvangen zij ook nog een extra
vergoeding.
Bovendien zet het gemeentebestuur ook extra middelen in voor
de inrichting en aankleding van
verschillende bestaande speelpleintjes en voorzien ze enkele
nieuwe sportlocaties van tafeltennis- en kickertafels.

onze gemeentelijke gebouwen
zoals De Geer, De Schans, de gemeentelijke sporthal. Zij dienen
hiervoor tijdelijk dus geen huur
te betalen.

en
Oproep vereniging
ing
Wil jij met jouw verenig
ons
worden opgenomen in
et?
online verenigingenlok
Stuur dan snel de
je
contactgegevens van
d@
vereniging naar vrijetij
hechtel-eksel.be

Tot slot mogen erkende verenigingen tot en met 31 december
2020 gratis gebruik maken van
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Het

is open voor publiek!

Omwille van het coronavirus hebben we lang moeten
wachten om onze deuren te
openen, maar nu is het eindelijk zover. Sinds 1 september
kan je terecht in het Huis van
het Kind Hechtel-Eksel voor
alles wat met opgroeien en
opvoeden te maken heeft.
Iedereen is welkom in het KIK,
alle kinderen, tieners, ouders,
grootouders, opvoeders, professionals, …
Kind is Koning
Een Huis van het Kind is een samenwerking tussen organisaties
die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en
jongeren en kinderen en jongeren
zelf. In Hechtel-Eksel hebben we
gekozen voor de naam ‘KIK’, wat
staat voor ‘Kind is Koning’. Met het
KIK willen we een plaats creëren
waar iedereen zich welkom voelt,
elkaar kan ontmoeten en waar je
ook terecht kan met jouw eigen
verhaal.
Je vindt er verschillende diensten
terug: de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang, de jeugd4 in ‘t algemeen • www.hechtel-eksel.be

dienst, de kinder- en jeugdbib en
het consultatiebureau van Kind en
Gezin.

Metroplan
Aan de buitenmuur van het KIK
vind je het metroplan terug, dat
bestaat uit 6 verschillende lijnen.
Op iedere lijn worden verschillende organisaties weergegeven
die een aanbod hebben voor
kinderen en jongeren. Onderaan
het metroplan vind je van iedere
organisatie een QR-code terug
die je kan inscannen om naar hun
website te gaan.
Kan je de juiste informatie niet
vinden of zit je met andere vragen? Spring dan zeker binnen
in het KIK. De onthaalmedewerksters helpen je graag verder.

Feestelijke opening
Een feestelijke opening is omwille van de coronamaatregelen helaas niet mogelijk, maar we willen
de opening niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Zowel in het
KIK als via de Facebookpagina
kan je deelnemen aan een wedstrijd om een leuke prijs te winnen voor je (klein)kind(eren).

Deelnemen kan nog tot eind
september. Veel succes!
Nog nooit een QR-code
gescand? Open je camera
op je smartphone en zorg
dat de QR-code in beeld is.
Je kan het met deze code uittesten.

KIK Hechtel-Eksel
Vriendschapsplein 2 bus 2
(via het wegje tussen
De Schans en Basisschool
Ter Duinen)
3940 Hechtel-Eksel
011 89 11 38
kik@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/welzijn/
huis-van-het-kind (of scan
bovenstaande QR-code)
Openingsuren
• Maandag: 13u00-18u00
• Dinsdag: 08u30-12u00
en 13u00-18u00
• Woensdag: 12u00-17u00
• Donderdag: 08u30-12u00
en 13u00-20u00
• Vrijdag: 08u30-12u00

Ook de jeugdbib
in het KIK is geopend!
Zoals je al kon lezen, is het KIK een verbindingspunt op het vlak van opvoeding, gezondheid
en vrije tijd. De gezellige kinder- en jeugdbib
die in het KIK is ondergebracht, draagt hier
zijn ‘steentje’ toe bij!

De centrale ligging van de jeugdbib is bovendien
ideaal voor de twee Hechtelse basisscholen. De
klasuitleningen zijn intussen dan ook weer opgestart! Op maandag- en woensdagvoormiddag is de
bib voor de klassen gereserveerd.

De toegang via het KIK en het feit dat de jeugdbib
dezelfde ruime openingsuren als het KIK hanteert, is
een echte bonus. Een voorbeeld: jonge ouders kunnen na een bezoekje aan Kind en Preventie meteen
een kijkje nemen en hun ‘Boekstart’-bon inruilen
voor een pakketje peuterboeken!

Tot slot: lid zijn van de bib is gratis voor iedereen
jonger dan 26 jaar! Voor minder mobiele personen
wordt eveneens een aangepaste vorm van dienstverlening uitgewerkt. Hierover later meer nieuws.

Kom jij binnenkort ook met je (klein-)kind op verkenning? Iedereen is welkom! Denken jullie wel aan
de coronavoorschriften:
• Het dragen van een mondmasker
is verplicht vanaf 12 jaar.
• De veiligheidsafstand moet
gerespecteerd worden.
• Neem steeds een winkelmandje mee. Aan de
hand van de aanwezige mandjes controleren we
het maximale aantal bezoekers.

Meer info bij de bibmedewerkers
of op https://hechtel-eksel.bibliotheek.be
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(Her)ontdek
de Hechtel-Ekselse muziekscene,
van Geys tot Goossens
Op 22 september werd ‘Van Geys tot Goossens’
gelanceerd, een onmisbare gids die je door de
boeiende geschiedenis van de muziekscene in
onze gemeente loodst. Benieuwd naar hoe het
boek ontstond? Schrijver Dirk Neyens verblijdde ons met een interessant interview!
Waar haalde je het idee vandaan
om dit boek te schrijven?
Toen ik in najaar 2018 in de Muziekodroom in gesprek raakte met Stijn Meuris, Geert Plessers en Toon
Vanotterdijk, kwamen er geweldige verhalen bovendrijven over de Hechtel-Ekselse muziekscene. De dag
erna begon ik met research. Een week later zat ik al met
schepen Kelly Leenaerts rond de tafel met een voorstel
voor een boek. Ze was meteen mee met het verhaal.
Waarom vond je het belangrijk
dat dit boek geschreven werd?
Ik wil een brug slaan tussen jongeren- en ouderencultuur. De jeugd leert dankzij dit boek meer over het
erfgoed van hun dorp. Verschillende generaties spreken plots dezelfde taal, die van de muziek. Cultuur verbindt, prikkelt, doet nadenken en bevordert een open
kijk op de wereld.
Hoe verzamelde je
de informatie voor dit boek?
Het was een ontdekkingstocht van twee jaar. Bij exmuzikanten verhalen sprokkelen en mee snuffelen
naar oude foto’s op stoffige zolders. De Facebookgroep
6 in je vrije tijd • www.hechtel-eksel.be

waar mensen tips gaven. Muzikanten die persoonlijk
hun foto’s en verhalen brachten. Mensen die me aanspraken bij de bakker. Voor input en research werkte ik
samen met de Heemkundige Kring, vzw I see Clouds,
jeugdhuis De Gloria, lokale muziek- en carnavalsverenigingen, Neos en notoire kenners van de lokale
muziekscene zoals Jochim Schrooten, Trudo Vaes en
Leander Hanssen.

Wat is jouw persoonlijke connectie
met de Hechtel-Ekselse muziekscene?
Ik ben zelf muzikant en speelde drums in lokale bands
als The Blues Connection, de bigband Melopee en de
indierockband Confuse The Cat. Ik kende dus wel een
deel van de 330 bands die in het boek staan opgelijst.
Maar dat Hechtel-Eksel zo’n rijke muzikale geschiedenis heeft, was een echte ontdekking. Ik voelde me als
een kind in een snoepwinkel.
Wat vind je het meest verrassende
verhaal in het boek?
Ik was vooral onder de indruk van de invloed die Fons
Vanhamel, vader van Tim Vanhamel (Evil Superstars,
Millionaire), op een hele generatie muzikanten had begin jaren zeventig. Hij deed een hele generatie jongeren naar de gitaar grijpen.
Wat moeten de lezers
meenemen uit dit boek?
Veel lezers vinden in het boek en op de bijhorende
Facebookgroep en YouTube-kanaal de soundtrack van

hun leven terug. Muziek als brug
tussen verleden en heden. Je hoeft
maar tien seconden een liedje te
horen en dat roept meteen de
sfeer van vroeger op.

Ligt de schrijverspen
al klaar voor een nieuw
boek?
Momenteel werk ik aan een boek
over verveling, samen met cartoonist Bart Schoofs. Ik zou graag nog
een boek schrijven over HechtelEksel, de opmerkelijke figuren,
sporttalenten, verenigingen en
het culinaire en culturele leven
van onze gemeente. Een soort
visitekaartje van onze gemeente,
zeg maar. Er zijn verhalen genoeg,
denk ik.
Wil jij ‘Van Geys tot
Goossens’ kopen?
Het boek is vanaf woensdag
23 september voor €25 te
koop in het vrijetijdsloket
en online op
www.hechtelekselwinkelt.be
Voor de eerste vijftig kopers
ligt er een door Tony Geys,
Mario Goossens en Dirk
Neyens gesigneerd exemplaar klaar. Snel zijn is dus
de boodschap!

WE WANT YOU
ALS OPZICHTER
Hou je van de buitenlucht, wil je je vrije tijd nuttig besteden
en zodoende ook nog een centje verdienen? Dan ben jij
onze ideale kandidaat.
Wij zoeken:
• Gemachtigde opzichters, die leerlingen ’s ochtends en ‘s
avonds veilig helpen oversteken in de schoolomgeving
van de GBS.
• Toezichthouders op de wekelijkse markten, die ervoor
zorgen dat de coronamaatregelen door iedere marktbezoeker worden gerespecteerd.
• Toezichthouders op de kermissen, die ervoor zorgen dat
de coronamaatregelen door iedere kermisbezoeker worden gerespecteerd.
Wat zijn de voordelen?
Je zorgt voor een veilige omgeving, ontvangt een fijne vergoeding van €34,71 per gewerkte dag en wordt bovendien ook opgenomen in onze vrijwilligerspool waardoor je jaarlijks wordt
uitgenodigd op het niet te missen vrijwilligersfeest!
Overtuigd?
Zie je jezelf wel als gemachtigd opzichter werken, stel je dan
kandidaat door te mailen naar bob.rijken@hechtel-eksel.be. Is
toezicht houden op de markt of kermis meer jouw ding, mail
dan naar vrijetijd@hechtel-eksel.be. Wij kijken ernaar uit om
met jou samen te werken!
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Onderwijs in
tijden van corona:
hoe ervaart de leraar
dit bijzondere jaar?
De coronacrisis stelde leerkrachten plotsklaps
voor enorme uitdagingen. Ze moesten hun
manier van lesgeven volledig omgooien. Het
klaslokaal werd ingeruild voor de laptop en de
handboeken vervangen door online leerplatformen. Hoe ervoeren zij deze nieuwe manier
van werken? Wij vroegen het Raf Timmers,
meester in het zesde leerjaar van de GBS.
Hoe heb je het einde van vorig
schooljaar beleefd?
In het begin van de coronacrisis gaf ik online les via
Smartschool op vaste momenten in de week. Op
andere momenten moesten de leerlingen zelf aan
de slag. Zo leerden ze zelfstandig te plannen want
tegen het einde van de week moesten ze hun taken
in Smartschool uploaden. Ik stond wel altijd paraat
voor hulp en deed altijd nog een aparte sessie met
de leerlingen die moeilijkheden ondervonden.
Vanaf half mei mochten de leerlingen weer naar
school in verschillende groepen. Ik gaf dan taken
mee naar huis die ze moesten uitvoeren tegen de
volgende dag dat ze op school waren. Vanaf juni
waren de leerlingen dan eindelijk terug fulltime in
de klas in één fantastische bubbel. Het was zeker
geen normaal einde van het schooljaar: mijn leerlingen konden hun lagere schoolloopbaan niet afsluiten zoals we normaal doen en misten ook bosklassen, Pennenzakkenrock, schoolfeest, uitstapjes, ...
Heel jammer! Toch ben ik blij dat we het schooljaar
samen in de klas konden afsluiten.

Viel het online lesgeven mee?
Waren er struikelblokken
of verliep alles vlot?
Het grootste struikelblok bij het online lesgeven
was in het begin Smartschool. Het platform was
niet voorbereid op iedereen die plots live les ging
geven. Daardoor waren er vertragingen, konden bepaalde leerlingen niet connecteren, … Deze nieuwe
manier van werken was ook even wennen. Ik pro8 in de school • www.hechtel-eksel.be

beerde een manier te vinden zodat de kinderen betrokken bleven en de taken goed konden uitvoeren.
Het was een zoektocht waarin ik toch geslaagd ben
volgens mij.

Lette iedereen goed op wanneer
ze thuis les moesten volgen?
Het deed enorm deugd om de kinderen live te zien
en gewoon nog eens met hen te kunnen babbelen.
Ik ben een persoon die graag tussen de leerlingen
staat. Zo kan ik mij beter inleven in hun leefwereld.
Bij het begin van elke online les focuste ik me dan
ook op het welzijn van de kinderen alvorens over te
gaan tot de taken van de week. Voor de leerlingen
was het soms moeilijker om aandachtig te blijven,
aangezien ze elkaar ook al lang niet meer gehoord
of gezien hadden. Maar wat misschien nog het belangrijkste is: de leerlingen leerden door ‘Blijf in uw
kot!’ beter werken met Smartschool en andere digitale platformen (Kahoots, PowerPoint, …) dan eender welke leerling ooit.
De eerste schoolweken zitten
er intussen alweer op.
Hoe beleefde je deze?
De leerlingen en leerkrachten volgen de coronamaatregelen nauwgezet op, al was het in het begin
van de maatregelen nog wel zoeken. Het was voor
mij niet raar om terug voor de klas te staan, maar juist
heel fijn. Eindelijk terug leerlingen in levenden lijve
zien. Gelukkig is er qua maatregelen beslist dat de
leerlingen onderling één grote bubbel mogen vormen zodat ze weer samen mogen spelen en leren.
Hoe zie jij de toekomst
van het onderwijs?
Ik denk dat de invloed van de digitale platformen
alleen maar zal toenemen om alle mogelijkheden
van het lesgeven te ontdekken. Maar ik hoop toch
stiekem dat dit niet het nieuwe normaal wordt.

Doe mee aan
onze ‘Samen
veerkrachtig’-actie
van 1 tot 10 oktober
Het leven zoals we dat kennen, wordt dit jaar serieus
op zijn kop gezet door het coronavirus. Voor veel mensen gaat dit gepaard met onzekerheid, angst of stress.
En dat kan ons psychisch welzijn ernstig schaden. Om
deze periode goed door te komen, is veerkracht cruciaal. Van 1 tot 10 oktober zetten we samen in op het
versterken van onze veerkracht. Samen maken we het
beste van deze situatie. Samen zijn we veerkrachtig.
Doe jij mee?

Breng spreuken in het straatbeeld
Een leuke boodschap uit onverwachte hoek tovert
in moeilijke tijden een lach op het gezicht en zorgt
voor een mentale oppepper. Daarom nodigen we alle
Hechtel-Ekselaren uit om de affiche in het midden
van dit infoblad op het raam van je huis te hangen.
Bovendien kan je bij lokale handelaars ook enkele grotere posters afhalen. Betrek ook je kinderen en laat hen
aan de slag gaan met stoepkrijt op je inrit of op straat.
Zo toveren we samen heel wat leuke lokale spreuken
in het straatbeeld.
Hoe veerkrachtig ben jij?
Je mate van veerkracht wordt grotendeels bepaald
door je vaardigheden om met problemen en stress
om te gaan. En dat kan je leren. Wil jij je veerkracht
versterken? Test dan eerst je huidige niveau. Surf naar
www.fitinjehoofd.be en klik op ‘Mijn veerkracht’. Op
basis van jouw score krijg je info en advies op maat.
Nadien krijg je oefeningen en tips die je helpen om
positief in het leven te staan.
Blader snel naar het midden van dit infoblad en
hang de affiche met leuke spreuk op je raam.

Hang een laken
als verzet tegen
armoede
Op zaterdag 17 oktober is het Werelddag
van het verzet tegen Armoede. Armoede
blijft immers een heel relevant thema. Dit
probleem is helaas nog lang niet de wereld
uit. Maar ook in ons land is armoede niet te
onderschatten. Dat illustreren we met
enkele harde cijfers:
• Anno 2020 leven ruim 20% van de Belgen onder
de armoedegrens.
• In België leeft een vijfde van de bevolking in een
huis met minstens een van de volgende problemen: vochtproblemen, geen bad of douche, geen
toilet, of een te donkere woning.
• Eind 2019 waren 336.691 personen in ons land
geregistreerd met afbetalingsproblemen bij de
Centrale voor kredieten aan particulieren van de
Nationale Bank.
• In 2019 deden 169.642 personen een beroep op
een van de negen Voedselbanken in ons land. Dit
is een stijging van maar liefst 6,6% (+10.500 personen).
Deze cijfers zijn niet oké. Iedereen heeft recht op
een menswaardig leven. Daar ben jij het toch
ook mee eens? Wil jij ook laten zien dat het wat
met je doet? Hang dan op 17 oktober een wit
geknoopt laken uit je raam en bind mee de strijd
tegen armoede aan. Het geknoopt laken is een
nationaal symbool waarmee we ieder jaar opnieuw duidelijk maken dat ontsnappen uit armoede een zaak is van iedereen. Alvast bedankt
voor jullie steun!
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www.samenveerkrachtig.be

IS OW EEGE.

Vergeet dementie, onthou mens
Meer en meer mensen in onze samenleving
komen rechtstreeks of onrechtstreeks in
aanraking met dementie. Het is dan ook
belangrijk om rond dit thema voldoende te
sensibiliseren. Sinds 1994 staat 21 september
synoniem voor Werelddag Dementie. Over
de hele wereld vragen organisaties rond
Alzheimer die dag aandacht voor personen
met dementie en hun ziekte. De belangrijkste
boodschap die je moet onthouden is ‘Vergeet
dementie, onthou mens’.
Hechtel-Eksel wil uiteraard ook een dementievriendelijke gemeente zijn. Om het bewustzijn rond de
ziekte te versterken, zet de gemeentelijke bibliotheek zijn aanbod rond dementie in deze periode
extra in de kijker. De bibliotheekmedewerkers voorzien een aparte stand rond het thema, met een
ruim aanbod aan materialen. Zo zijn er boekjes voor
(klein)kinderen rond dementie, films die het thema
aanraken, boeken over hoe communiceren met
personen met dementie, …
Daarnaast willen we meer bewustzijn creëren rond
de organisaties waar mensen met dementie, hun
mantelzorgers en hun familie terecht kunnen. De
medewerkers van onze seniorendienst staan steeds
voor je klaar via 011 89 12 12. Ook het inloophuis
dementie in Pelt fungeert als infopunt en kan deskundig doorverwijzen naar andere hulporganisaties.
Hun familiegroepen zijn intussen weer actief en op
8 oktober is er een infomoment rond vroegtijdige
zorgplanning bij dementie. Inschrijven kan via mail
naar veerle.janssen@integrozorg.eu.
Tot slot kan je via volgende websites ook waardevolle informatie en tips vinden: www.dementie.be,
www.ecdcontact.be, www.alzheimerliga.be
12 in ’t algemeen • www.hechtel-eksel.be

10 tips voor communicatie met
personen met dementie
1. Besteed veel aandacht aan het begin van je
contact! Sta dichtbij en voor de persoon
op gelijke hoogte. Maak eerst oogcontact of
lichaamscontact en spreek de persoon met de
voornaam aan.
2. Communiceer traag, eenvoudig, warm
en expressief.
3. Wees voorspelbaar en kondig aan wat je gaat
doen. Benoem wat je doet en beweeg traag.
4. Help extern. Benoem wat de persoon met
dementie nu waarneemt. Beschrijf zintuiglijk
wat hij/zij nu kan zien, horen, voelen, ruiken,
smaken en prikkels te begrijpen.
5. Spiegel het gedrag van de persoon met
dementie. Benoem wat de persoon met
dementie doet. Druk de emotie uit waarmee
hij/zij worstelt. Zeg wat je ziet!
6. Ga mee in het verhaal. Dring geen andere
werkelijkheid of stemming op en corrigeer
zo weinig mogelijk. Breng de persoon met
dementie niet in verlegenheid. Reik hem/
haar een vluchtweg aan.
7. Luister naar het gevoel achter de woorden.
Leef je in. Stem je af op zijn/haar golflengte.
8. Behoud het gevoel van controle. Betrek hem/
haar in zoveel mogelijk beslissingen.
9. Houd het contact speels. Gebruik humor die
hij/zij begrijpt.
10. Behandel de persoon met dementie als een
volwassen persoon. Betuttel niet, spreek
niet over hem/haar in zijn/haar aanwezigheid. Fluister niet (tegen anderen).

Samenleven met wolven
in Bosland, het kan

Bladerzakken

Al meer dan 2 jaar leven er wolven in Bosland. Op dit
moment leven er 6 wolven in de Limburgse ‘home
range’: wolf August, wolvin Noëlla en de 4 welpen
- de ‘Bosland Daltons’. Zowat iedereen is het erover
eens dat dit goed nieuws is. Toch zijn er vragen.
Zeker omdat de wolf schapen aanvalt. Hij heeft zijn
imago tegen. Nochtans is er geen reden om bang te
zijn. Wolven zijn schuwe dieren en bang van mensen. Iedereen die
schade ondervindt, kan bovendien vergoed worden en je vee kan je
op een eenvoudige manier beschermen.

Wolvin Noëlla © Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid

Niet bang zijn
Helaas heeft de wolf zijn imago tegen. In sprookjes, maar ook in de
algemene beeldvorming zie je dikwijls een agressieve veelvraat waar
iedereen bang van is. Dat is niet nodig. De wolf is een schuw dier dat
elk menselijk contact vermijdt. Visuele waarnemingen van de wolf zijn
zeer zeldzaam. Dat toont aan hoe mensenschuw het dier is. In onze
omringende landen zijn wolven al langer terug en is er nergens melding van gezonde wolven die mensen aanvallen.

Beschermen van vee
Veehouders maken zich wel - deels - terecht zorgen. Hoewel de wolf
vooral jaagt op natuurlijke prooien zoals ree en everzwijn, bestaat er
een risico voor het vee. Vooral schapen staan op het menu. Als het dier
bij ons schade zou berokkenen, dan zijn daarvoor de nodige wettelijke schadevergoedingen voor voorzien vanuit de Vlaamse Overheid.
Je kan bovendien de weides vrij eenvoudig beschermen door een
wolfwerend raster te plaatsen. Dit is een afsluiting waar een wolf
niet onder, niet door en niet over kan, én dat bovendien afschrikt. De
Vlaamse Overheid subsidieert deze voor 80% bij particulieren of landbouwers in de risicogemeenten. Vrijwilligers van het Wolf Fencing
Team Belgium helpen bovendien bij de plaatsing ervan.

De bomen kleuren straks
weer rood en geel en de
bladeren zullen binnenkort
beginnen vallen. Hoewel dat
voor prachtige herfstbeelden
zorgt, komt er soms ook wat
overlast bij kijken.
Daarom kunnen bewoners van
straten met bomen hoger dan
8m op openbaar domein die
voor overlast zorgen, gratis een
bladerzak ter beschikking krijgen
om de afgevallen bladeren te verzamelen.
Deze bladerzakken kan je vanaf
1 oktober afhalen bij de technische dienst. Op regelmatige basis maakt de technische dienst
deze zakken leeg. Hiervoor moet
je geen afspraak maken. Dit gebeurt in een vaste route en niet
op afroep.
Vergeet ook niet dat je zuiver
bladafval (niet gemengd met ander tuinafval of snoeihout) in de
periode van 1 november 2020 tot
en met 31 januari 2021 ook zelf
gratis naar het recyclagepark kan
brengen.
Meer info: Technische dienst
(Heuvelstraat 7) - 011 73 47 49
technischedienst@hechtel-eksel.be
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Volg gratis
online workshops
van Centrum
duurzaam groen

Maak een afspraak
met het woonloket!

Centrum Duurzaam Groen organiseert van
september tot en met december 2020 gratis
online workshops met iedere maand een ander thema.
Oktober: thuiscomposteren
in een notendop
Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kan produceren door je groente-, fruit- en
tuinafval thuis te composteren? Je tuin krijgt niet
enkel een vitaminekuur maar je bespaart er ook
geld en afval mee. Bovendien hou je ook de duurzame kringloop in stand.
Zin om aan de slag te gaan, maar weet je niet hoe je
eraan begint? Wat wel en wat niet te composteren?
Of welk systeem je best gebruikt? Mis dan de online
workshop thuiscomposteren niet! Je kan de workshop op vijf momenten volgen:
•
•
•
•
•

Maandag 5/10/2020 van 20u-22u
Zaterdag 10/10/2020 van 10u-12u
Dinsdag 13/10/2020 van 20u-22u
Zaterdag 17/10/2020 van 10u-12u
Donderdag 22/10/2020 van 14u-16u

Inschrijven: Inschrijven kan online via
www.centrumduurzaamgroen.be/node/675
of via mail naar annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be
(vergeet niet je voorkeursdatum door te geven). Deelnemers
ontvangen vlak voor aanvang van de workshop een link per mail.

Het woonloket staat voor je klaar om al je
woonvragen te beantwoorden, advies te
verlenen of te luisteren naar je melding
van een probleem op het vlak van wonen.
Dit alles gebeurt uiteraard op afspraak. Zo
houden we het veilig en ben jij sneller geholpen.
Heb je bijvoorbeeld pas een woning gekocht
die je grondig wil renoveren? Wil je weten welke
premies je hiervoor kan krijgen? Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?
Wil je meer weten over de gemeentelijke premies?
Huur of verhuur je een woning en wil je meer
info over het opmaken van een huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, verplichtingen
inzake woningkwaliteit of aanvragen van een
conformiteitsattest?
Het woonloket helpt je verder. Daarnaast kan je
er ook terecht ook terecht om problematische
situaties op het vlak van wonen te melden. Dit
kan tijdens een afspraak of online via het vernieuwde ‘Meldpunt wonen’ op www.hechtel-eksel.be/meldpunt-wonen. Je kan onder meer een
melding doen over leegstand en/of verwaarlozing, woningkwaliteit of discriminatie.
Maak een afspraak via www.hechtel-eksel.be
/afspraak of telefonisch via 011 89 11 87.
Vragen kan je ook steeds mailen naar
wonen@hechtel-eksel.be. We bezorgen je
vervolgens zo snel mogelijk een antwoord.

Geef griep geen kans
Wist je dat elke winter
1 op 10 mensen griep krijgt?
Bescherm jezelf en haal vanaf
half oktober je griepprik.

bevelen we aan om je te laten
vaccineren tegen griep. Dat geldt
ook voor wie met jou onder hetzelfde dak woont.

Ben je 50-plusser of zwanger,
werk je in de gezondheidssector,
heb je diabetes of een ziekte aan
longen, hart, lever of nieren? Dan
behoor je tot de risicogroep en

Aangezien de kans bestaat dat
het griepseizoen samenvalt met
een coronapiek, is het dit jaar extra belangrijk om je te laten vaccineren. Dit kan vanaf 15 oktober
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bij je huisarts. Behoor je niet tot
de hierboven omschreven groepen? Vanaf 15 november is het
pas duidelijk of ook jij je kan laten
vaccineren. Dit is afhankelijk van
de beschikbaarheid van vaccins.
Meer info: Raadpleeg je huisarts of neem
een kijkje op www.griepvaccinatie.be
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Wonen in Hechtel-Eksel: hoe ervaar jij dat?
Hoe zie jij jezelf morgen wonen? Wil je een
vrijstaand huis in het groen of zijn de alternatieven ook aantrekkelijk? Welke mogelijkheden zijn er? En kan je eigenlijk nog wel kiezen?
De Vlaamse Overheid lanceerde rond deze
vragen de woontest Thuis in de Toekomst die
Vlamingen deed stilstaan bij de woonwensen
en -uitdagingen van de toekomst.
Aangezien we als gemeente veel belang hechten
aan de mening van onze inwoners, communiceerden we de woontest naar jullie toe en kan je ook
nog steeds je mening doorgeven via www.hechteleksel.be/woontest. De hamvraag die we koppelen:
‘Sluiten jullie wensen aan bij de huidige realiteit?’
Het doel? Met jullie ideeën rekening houden en een
toekomstgericht woonbeleid voeren, op maat van
onze inwoners.

Resultaten woontest
‘thuis in de toekomst’
95 Hechtel-Ekselaren namen deel. De meerderheid
hiervan woont reeds langer dan 10 jaar op zijn huidige adres, is alleenstaand of vormt een gezin van
twee personen en is (mede-)eigenaar van zijn woning. De woning zelf ligt vaak niet in de dorpskern
of een verkaveling en is bij het overgrote merendeel
uitgerust met een eigen parking. Dit typeert onze
‘groene gemeente’.
Collectiviteit
Collectiviteit wint zienderogen aan populariteit. De
meeste deelnemers aan de woontest staan open
voor het delen van ruimten en materialen. Vooral
60-plussers zien collectiviteit eerder zitten dan jonge gezinnen. Misschien te wijten aan het feit dat dit
kansen biedt om elkaar te ontmoeten?

Thans geeft het merendeel wel de voorkeur aan een
eigen parking ten opzichte van een gemeenschappelijke parking. Voornamelijk bij gezinnen met kinderen is dit aantal beduidend hoger. Een gemeenschappelijke tuin zien de inwoners van HechtelEksel ook niet echt zitten.

Densiteit
De meerderheid staat open voor het idee van compacter wonen. Betaalbaarheid is hierbij een stimulus. De deelnemers zien zich in de toekomst voornamelijk in kleinere vrijstaande woningen of een appartement met meerdere kamers wonen. Daarnaast
staat maar liefst 1/5de open voor collectieve woonvormen, zoals een kangoeroewoning, co-housing,
begeleid of zorgwonen, … Vanaf de leeftijd van 50
jaar is er een stijgende interesse om ruimte efficiënter te gebruiken.
Slimme locatie
De meeste deelnemers wensen meer contact met
de buren. Openbare speeltuinen blijken dan ook
heel populair in Hechtel-Eksel. Is dit te wijten aan
het ruime aanbod dat de gemeente reeds voorziet?
Op het vlak van mobiliteit geven de deelnemers
met een grote meerderheid aan dat iedereen, ook
de mensen die buiten het centrum van het dorp
wonen, toegang moeten krijgen tot het openbaar
vervoer en wil het merendeel eventueel omrijden
met de auto om fietsers een veilige route te bieden.
Zit je met een vraag rond wonen? Contacteer de
dienst wonen via 011 89 11 87 of maak een afspraak via
www.hechtel-eksel.be/afspraak
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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.
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.
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Ondernemer in de kijker:
R&A Shop
Yolanda Hamal, gespecialiseerd in retouches, snit en naad, had altijd al veel interesse in het vermaken van kledij. In het begin
verfraaide ze alleen kleding van zichzelf,
familie en vrienden. Maar in januari 2017
kwam daar verandering in.
Yolanda vond zoveel plezier in het retoucheren
dat ze het hoog tijd vond om het erop te wagen en een eigen zaak te starten. R&A Retouche
en Accessoires Shop werd geboren in de kelder
van haar woning. De business groeide snel waardoor ze al gauw op zoek moest naar een grotere
werkplek.
Ver moest ze niet zoeken want in haar achtertuin had ze nog voldoende ruimte. Yolanda
breidde dus haar woning uit en ontvangt nu
heel wat klanten in haar prachtige werkplaats
op de Hasseltsebaan 182. Het blijft bij Yolanda
trouwens niet bij retoucheren alleen. Ze houdt
er ook van om zélf kledij en accessoires te maken. Op www.hechtelekselwinkelt.be kan je haar
creaties bewonderen.
In het voorjaar startte Yolanda met een nieuwigheidje: een ‘depot retouche brievenbus’ zorgt
ervoor dat je ook buiten de openingsuren items
kan binnenbrengen. Ook lanceerde ze dit jaar
omwille van de coronacrisis herbruikbare draagtassen voor iedere klant zodat ze de retouches
veilig terug kan meegeven. Wat een service!
Meer info en de openingsuren van
R&A Shop op www.hechtelekselwinkelt.be.
Zelf ondernemer en interesse in het
gemeentelijk ondernemersplatform
Hechtel-Eksel Winkelt? Mail voor meer info
naar info@hechtel-eksel.be

Activiteitenkalender
Elfenuurtje
Zonde dat we al die kinderen de
laatste maanden op hun honger
hebben moeten laten zitten! Zo
zonder Elfenuurtjes. Gelukkig gaan
ze vanaf oktober weer door, niet

• Datum en tijd: 3 november
van 10u tot 12u
• Locatie: Bibliotheek Eksel
• Prijs: €10
• Doelgroep: 10+
(max. 10 deelnemers)

FORTNITE (7+)

meer op de eerste zaterdag maar
op de eerste zondag van de
maand, in de filmruimte. Ouders
kunnen tijdens het Elfenuurtje
niet meeluisteren in de filmruimte, maar mogen wel in de bib op
verkenning gaan.
• Datum en tijd: 4 oktober
om 11u
• Locatie: Bibliotheek Eksel
• Prijs: gratis
• Doelgroep: kinderen
• Inschrijven: laat op voorhand
weten welke kinderen aanwezig zullen zijn

Voor de tweede maal kan je je
Fortnite skills komen testen tijdens onze gemeentelijke wedstrijd. Ga jij dit jaar als Fortnite
kampioen naar huis? Begin je
duimen al maar te trainen!

• Datum en tijd: 5 november
van 14u tot 17u
• Locatie: De Geer
• Prijs: €12
• Doelgroep: 7 – 17 jaar
(max. 40 deelnemers)

Workshop Lily Bag

Tijdens deze workshop laten we
jongeren op een laagdrempelige
manier kennismaken met DJ’en.
Je leert alles over: materialen, platen, mixtechnieken (fade in & out,
beatmatchen) en de opbouw
van je eigen DJ-set.
• Datum en tijd: 2 november
van 14u tot 17u
• Locatie: De Geer Eksel
• Prijs: €16
• Doelgroep: 8+
(max. 12 deelnemers)

Je maakt een heuptas of kleine
handtas met schouderriem waaraan een gespsluiting bevestigd
is. De handtas wordt met de naaimachine in elkaar genaaid. Je leert
een patroon overnemen, aanpassen, werken met divers gereedschap en verschillende sluitingen.
Voorkennis is niet vereist.
OPMERKING: je kan kiezen tussen
verschillende kleuren. Je ontvangt
een mailtje om je keuze door te
geven.
• Datum en tijd: 14 november
van 13u tot 17u
• Locatie: Bibliotheek Eksel
• Prijs: €69
• Doelgroep: volwassenen
(max. 6 deelnemers)

Pyrografie is een brandtechniek.
Je gaat in deze workshop aan de
slag met een pyrograaf: een pen
die heel erg heet wordt waardoor
je mooie afbeeldingen of teksten
kan branden in kurk of hout.

Een leuke dag in het teken van
kunst en cultuur voor kinderen en
ouders? Dat is onze Kunstendag
voor Kinderen. Verwacht je aan creatieve workshops, animatie, spelletjes, voorleesmomentjes, … en
tegelijkertijd ontdek je de nieuwe
jeugdbib en het Huis van het
Kind. Jullie komen toch ook?
• Datum en tijd: 15 november,
voormiddag
• Locatie: Huis van het Kind
• Prijs: gratis
• Doelgroep: gezinnen met
jonge kinderen (kleuter)

Concert Laïs

Workshop DJ (8+)

Workshop pyrografie (10+)

Kunstendag voor Kinderen

De drie dames van Laïs nemen
terug hun toevlucht tot het Nederlands. Met hun nieuwe tour
willen ze hun eigen, hoogstpersoonlijke lievelingsliedjes delen
met het publiek. Liedjes uit vervlogen tijden, klank geworden herinneringen, van levende legendes als Boudewijn De Groot, Herman Van Veen, Wannes Van de
Velde en Willem Vermandere, en
liedjes van onsterfelijk geworden
artiesten als Luc De Vos. Maar ook
het werk van de nieuwe generatie – denk aan Eefje De Visser en
Ellen Schoenaerts – wordt voorzien van die zo gesmaakte, unieke en wonderbaarlijke Laïstoets.
Benieuwd? Wij ook!
• Datum en tijd: 18 november
om 20u30
• Locatie: kerk Hechtel
• Prijs: €18
• Doelgroep: volwassenen
Schrijf je in voor een
activiteit in het vrijetijdsloket, door te
bellen naar 011 73 01 50 of via
https://hechtel-eksel.ticketgang.eu/
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@waelberspeter

@the_smoking_joker

@photography_hante

@captain_hike

@max_chocolate_lab

#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!

Frans Kuppens

Gekiekt

Gouden bruiloft
30/04/1970: Swinnen-Agten
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Diamanten bruiloft
20/08/1960: Driesen-Meus

Gouden bruiloft
11/09/1970: Custers-Geys
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BESTUUR

Geboorten
10 augustus Hélder, zoon van Bram Valgaeren en Rosanne Ulenaers

Jan DALEMANS - Burgemeester
jan.dalemans@hechtel-eksel.be
gsm: 0475 42 40 93

Huwelijken
24 juli		
Jaak Lenaerts en Ana Nfundu
21 augustus Raf van Lit en Machteld Lens
21 augustus Bert Evens en Sanne Tips
22 augustus Jelle Geentjens en Petra Tips
5 september George Libens en Lindsy Schoofs
5 september Ruben Hamal en Lenaïk Van Hende

- 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

Overlijdens
† 11 augustus Lucia Barbara Lemmens, 85 jaar
† 16 augustus Jeanne Rosa Maria (Rosa) Kenis, 84 jaar
† 22 augustus Maria Theresia Hubertina Deferme, 95 jaar

De Minder Mobielen
Centrale heeft jouw
hulp nodig!
We zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs.
Voldoe je aan volgende drie voorwaarden:
Je hebt een eigen auto
Je bent enkele uren per week beschikbaar
Je bent bereikbaar via telefoon en/of e-mail
Dan ben je een geschikte kandidaat-chauffeur voor
onze Minder Mobielen Centrale.
Het doel is om mensen te vervoeren die problemen
ondervinden om zich, omwille van hun leeftijd, hun
handicap of ziekte, te verplaatsen. In ruil daarvoor
ontvang je een onkostenvergoeding per gereden
kilometer (momenteel € 0,35/km). Je bent verzekerd
voor de volledige verplaatsing van elk traject en beslist zelf wanneer je beschikbaar bent. Wanneer een
vastgelegde rit toch niet gereden kan worden, kan je
deze laten annuleren.

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

Geïnteresseerd om vrijwillig chauffeur te worden? Maak dan
zeker een afspraak met Els van de Vorst via het telefoonnummer 011 89 12 12. Alvast bedankt!

gsm: 0476 65 12 16
- gezondheidszorg, senioren, armoedebestrijding, gelijke kansen,
bibliotheek, scholen, onderwijs, erediensten
- Spreekuren : op afspraak.
Algemeen directeur: Robert Verheyen
robert.verheyen@hechtel-eksel.be - tel.: 011 73 40 37
Afgevaardigde Kempisch Tehuis
Yvette Leten - tel.: 011 73 40 37
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