VRIJETIJDS
BROCHURE
VOORJAAR 2020

Openingsuren Vrijetijdsloket
Maandag: van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 19u00
Dinsdag, donderdag en vrijdag: van 09u00 tot 12u00
Woensdag: van 13u30 tot 17u00
• Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
011 73 01 50
www.hechtel-eksel.be/tickets
vrijetijd@hechtel-eksel.be
UiT in Hechtel-Eksel
Benieuwd naar het volledige aanbod van culturele,
sportieve en toeristische activiteiten in Hechtel-Eksel?
In het overzicht van ‘UiT in Hechtel-Eksel’ vind je ook
activiteiten van verenigingen en organisaties terug!
Surf naar www.hechtel-eksel.be en klik op ‘Uit in
Hechtel-Eksel’ aan de rechterzijde! Zelf een activiteit
toevoegen? Surf dan naar www.uitdatabank.be.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Inschrijven en tickets kopen met Ticketgang
Wil je kind deelnemen aan een sportkamp of wil jij
een kaartje kopen voor een voorstelling? In enkele
muisklikken is alles geregeld! Ticketgang, zo heet de
toepassing die we via de gemeentelijke website
aanbieden.
Hoe werkt Ticketgang?
Gaat het om een activiteit waarvoor je als ouder je
kind(eren) inschrijft, dan moet je eenmalig een
gezinsaccount aanmaken. Daarna kan je onbeperkt
inschrijven en online betalen voor workshops, sportkampen enzovoort. Via de gezinsaccount kan je steeds
al je gegevens raadplegen, informatie meedelen en
fiscale of mutualiteitattesten downloaden. Je betaalt
met de bank- of creditkaart op het ogenblik van de
online inschrijving. Breng wel steeds de bevestiging
van je inschrijving mee naar de activiteit!

Ticket uit de printer
Wil je een ticket kopen voor een evenement of
voorstelling dat de gemeente organiseert, dan maak
je bij voorkeur ook eenmalig een account aan.
Hierdoor beschikken we over je contactgegevens
en kunnen we je bereiken moest een voorstelling
bijvoorbeeld niet doorgaan, of kunnen we je op de
hoogte houden van ons aanbod. Een account gemaakt
of niet, vervolgens klik je gewoon op de activiteit van je
keuze, je duidt het aantal gewenste tickets aan, betaalt
online en drukt de tickets thuis af. Bij de toegang van
de voorstelling wordt je ticket gescand.
Met Ticketgang bieden we je een gebruiksvriendelijke
en hedendaagse oplossing voor online inschrijvingen
en ticketverkoop. Maar natuurlijk blijf je ook van harte
welkom in het Vrijetijdsloket!
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NIEUW
JAARS
DRINK

Op zondag 5 januari nodigt het gemeentebestuur iedereen uit
om samen te klinken op het nieuwe jaar.
De receptie zal verzorgd worden met een hapje, een drankje en muziek.
De winnaars van de eindejaarstrekking van de Ondernemers vzw
kunnen tijdens dit event hun prijs komen ophalen.

ZONDAG 5 JANUARI 2020
GEMEENTEPLEIN EKSEL I 11u00-13u00 I GRATIS
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FEESTELIJK
OPENINGS
WEEKEND
BIBLIOTHEEK
EKSEL

De bibliotheek van Eksel werd in een nieuw kleedje gestoken.
Ze kreeg een moderne en ruimere infrastructuur waarin de collectie volwaardig tot zijn recht komt.
We kunnen intussen al enkele maanden terecht in deze sfeervolle locatie,
maar maken toch nog graag tijd om te vieren!
Vrijdag vindt een officiële opening met genodigden plaats.
Zaterdag zal er voor de bezoekers heel wat te beleven zijn in de bib.
Wat dit inhoudt, blijft nog even een verrassing.
Zondag sluiten we af met Toast Literair (zie volgende pagina).

ZATERDAG 18 JANUARI
BIBLIOTHEEK EKSEL I 10u00-12u00 I GRATIS
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© Thomas Sweertvaegher

TOAST LITERAIR

ONTBIJT
EN LEZING
KORNEEL
DE RYNCK

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe
en veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne tijd
heeft historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders gekend.
Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling,
ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze zich?
Hoe verplaatsten ze zich, en hoe vulden ze hun schaarse vrije tijd in?
Deze activiteit wordt in samenwerking met Davidsfonds Eksel georganiseerd.

ZONDAG 19 JANUARI

DE VIEJOOL I 9u00 ONTBIJT – 10u00 LEZING I €10 (VVK) - €12 (KASSA)
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RONDLEIDINGEN
BIBLIOTHEEK EKSEL

Heb je nog geen bezoekje gebracht aan de vernieuwde hoofdbibliotheek?
Dan nodigen we je graag uit! Schrijf je in voor één van de gratis rondleidingen
en ontdek wat de bib voor jou te bieden heeft.

MAANDAG 27 EN DONDERDAG 30 JANUARI
BIBLIOTHEEK EKSEL I 27 JANUARI: 13u30 - 30 JANUARI: 13u30 & 19u30 I GRATIS
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VOORSTELLING

DE VLINDER

MARIE FRANÇOIS & MAARTEN GOETHALS

Marie François en Maarten Goethals staan samen op het podium.
Een pianiste en een schrijver. Een Limburgse uit Hechtel-Eksel, een West-Vlaming uit Brugge.
Geografische uitersten, maar innig verbonden door kunst. En door liefde.
Als koppel treden ze nu samen op. Zij speelt Bach, Schuman, Tsjajkovski, hij weeft door de muziek
een aantal zelfgeschreven kortverhalen, die met het instrument wedijveren. Wat dat geeft?
Een spannende dynamiek tussen twee kunstvormen, twee werelden, twee mensen.

ZATERDAG 1 FEBRUARI
DE GEER I 20u00 I €10 (VVK) - €12 (KASSA)
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Wat is normale taalontwikkeling?
Wat als het minder loopt? Aan de hand
van casussen en ervaringsoefeningen
legt een medewerker van Kids Hasselt ons
uit welke stoornissen er zijn en wat ze
inhouden. Ook worden er praktische hand-

LEZING

STOS

SPRAAK- EN TAALONTWIKKELINGS
STOORNIS)

vaten meegegeven om hiermee om te
gaan. Opmerking: inschrijven via
info@opvoedingwinkelnoordlimburg.be.

DINSDAG 11 FEBRUARI
GEMEENTEHUIS I 19u00-21u00 I GRATIS

Met een paar simpele tips en tricks
leer je spelen met letters en woorden.
Zo tover je zelf een quote of tekst

WORKSHOP

HAND
LETTEREN
OP HOUT

om tot een tof en interessant beeld,
dat we overbrengen op een mooie
houtschijf. Prachtig om thuis op te
hangen, origineel om cadeau te doen.

WOENSDAG 12 FEBRUARI
BIBLIOTHEEK EKSEL I 19u30-22u00 I €35
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Patrick woont samen met zijn ouders
op een naturistencamping. Wanneer zijn
vader sterft, krijgt hij de leiding over de
camping. Maar Patrick heeft andere zorgen:
hij is al een tijdje zijn favoriete hamer kwijt.
De vaste bewoners willen dat Patrick iets
met zijn leven doet, maar Patrick moet en
zal zijn hamer terugvinden. Hoe langer hoe
meer wordt zijn obsessie een zoektocht

FILM

DE PATRICK

naar zichzelf.

MAANDAG 17 FEBRUARI
DE GEER I 20u00-22u00 I €4 (VVK) - €5 (KASSA)

Tijdens deze vierdelige cursus raak je
vertrouwd met de computer. Je leert onder
meer werken met bestanden en mappen,
maakt kennis met Windows en het internet
en leert een usb-stick gebruiken. Bij deze

WORKSHOP

COMPUTER
VOOR
BEGINNERS

cursus hoort een uitgebreide syllabus,
zodat je thuis verder kunt oefenen en
experimenteren. Opmerking: er zijn laptops
voorzien, maar je mag ook je eigen laptop
meenemen!

MAANDAGEN
17 & 24 FEBRUARI
2 & 9 MAART

BIBLIOTHEEK EKSEL I 13u00-16u00 I €15 (TOTAALPRIJS)
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Tijdens de tenniskampen laten we kinderen
kennis maken met tennis door ze op een
leuke manier de basis-tennisvaardigheden
aan te leren. Anderzijds zijn de kampen
een aanvulling op de tennislessen waarbij
er via een toffe mix van conditie,
coördinatie, techniek en tactiek de

TENNIS
SPORTKAMP

tennis-skills worden verbeterd. Inschrijven
kan via www.bto-tennisschool.be

MAANDAG 24 EN
DINSDAG 25 FEBRUARI

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u00-12u00 I €35 (2 DAGEN)
€20 (1 DAG) I KINDEREN GEBOREN IN 2012 T.E.M. 2016

MULTI
SKILZZ
SPORT
KAMP

Actief, speels, sportief bezig zijn met andere
kinderen! Tijdens onze Multi SkillZ kampen
worden Multi SkillZ-sessies afgewisseld met
leuke activiteiten die net dat tikkeltje anders
zijn. Elke dag is er een thema waarbij
de kinderen ‘skills for life’ leren via
uitdagende activiteiten. Inschrijven kan
via www.bto-tennisschool.be

MAANDAG 24 EN
DINSDAG 25 FEBRUARI

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u00-12u00 I €35 (2 DAGEN)
€20 (1 DAG) I KINDEREN GEBOREN IN 2010 T.E.M. 2014
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Ben je klaar voor een Lan-party Minecraft?
Schrijf je dan snel in! Er is een coole
Minecraftcompetitie en je leert alle
facetten van het uitdagende handbalspel.

GAME-&
HANDBAL
KAMP

De trainers van Handbalvereniging
Arena dagen jou uit…

MAANDAG 24 T.E.M.
VRIJDAG 28 FEBRUARI

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u00-16u00 I €75
KINDEREN GEBOREN IN 2005 T.E.M. 2009

Dit vijfdaags kamp in samenwerking

DANSEN OMNI
SPORT
KAMP

met Sporta biedt een leuke afwisseling
tussen een brede waaier aan sport en dans.
Per dag wordt er twee uur dansles en drie
uur omnisport gegeven. Op de laatste
dag is er om 15u30 een kleine voorstelling
voor de ouders.

MAANDAG 24 T.E.M.
VRIJDAG 28 FEBRUARI

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u00-16u00 I €75
KINDEREN GEBOREN IN 2008 T.E.M. 2013

21

Tijdens deze workshop maak je kennis met
de magische wereld van films en special
effects. Bedenk een actiescène en bouw je
miniatuurdecor, verkleed je als filmheld en

WORKSHOP

FILM EN
SPECIAL
EFFECTS

speel mee in spectaculaire internetvideo’s,
maak opnames in de green screen studio
en leer deze te bewerken op een iPad! Raak
geïnspireerd en ga daarna zelf creatief aan
de slag met weinig middelen.

DINSDAG 25 FEBRUARI
JEUGDHUIS DE GLORIA I 14u00-17u00
€10 (VVK) - €12 (KASSA) I KINDEREN VANAF 10 JAAR

Kom jij je kookkunsten ontdekken in deze
workshop van de Kleine Chef? Jullie maken
samen de gekste dingen: olifantentanden,
ijsbeertenen, flamingonekken... Jij brengt

WORKSHOP

BEESTIG
LEUK
KOKEN

je creativiteit mee en wij zorgen voor alle
ingrediënten!

VRIJDAG 28 FEBRUARI

DE GEER I 13u30-16u30 I €12 (VVK) - €15 (KASSA)
KINDEREN VAN 6 T.E.M. 9 JAAR
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Dansen, klimmen, gooien met de bal…
gedurende twee uren kan jouw kleuter zich
uitleven in de sporthal. Tussendoor krijgen
ze nog iets lekkers om te drinken en te eten.

KLEUTER
DOE-VOOR
MIDDAG

Kortom: plezier en sport mooi gecombineerd!

VRIJDAG 28 FEBRUARI
GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 10u00-12u00
SCHOOLGAANDE KLEUTERS I €3

Tijdens de beweeg- en spelnamiddag
kunnen leerlingen van het 1ste tot 3de
leerjaar proeven van allerlei
sport- en spelactiviteiten.

BEWEEG
EN SPEL
NAMIDDAG

Sportpret gegarandeerd!

VRIJDAG 28 FEBRUARI
GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 13u00-15u00
LEERLINGEN 1STE T.E.M. 3DE LEERJAAR I €2
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Tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’
bedankt gemeente Hechtel-Eksel haar
vrijwilligers graag voor hun inzet! Dit jaar
wordt er een gezellig ontbijt georganiseerd.

VRIJWILLIGERSFEEST

De vrijwilligers worden hiervoor persoonlijk
uitgenodigd.

ZONDAG 1 MAART

DE GEER I 8u00-11u00 I GRATIS (ENKEL GENODIGDEN)

Je krijgt tips & tricks rond smartphonefotografie, DIY filters en ook wat
nabewerking. Met onze smartphone als
enige wapen schieten we straffe foto’s.

WORKSHOP

SMART
PHONE
FOTOGRAFIE

Moeilijk vakjargon uit de fotografie,
daar wagen we ons niet aan. Wel ga je naar
huis met een stevige portie tips en tricks om
goede foto’s te maken met je smartphone.

WOENSDAG 4 MAART
BIBLIOTHEEK EKSEL I 20u00-22u30 I €20
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QUIZ
CULTUUR
RAAD

Op zaterdag 7 maart is De Geer het toneel
voor de jaarlijkse quiz van de gemeentelijke
Cultuurraad. Niet enkel culturele
verenigingen kunnen hun kennis meten
met elkaar, want net als voorgaande jaren
staat de quiz open voor alle verenigingen
van Hechtel-Eksel. Elke vereniging kan
één spelploeg van maximum 4 personen
samenstellen. De deelname aan de quiz is
traditiegetrouw volledig gratis.
Opgelet: inschrijven verplicht!

ZATERDAG 7 MAART
DE GEER I 20u00 I GRATIS

De sportdiensten en atletiekclubs
van Lommel, Pelt, Hamont-Achel en
Hechtel-Eksel organiseren gedurende
acht zondagvoormiddagen (van 22 december 2019 tot 22 maart 2020)
een bosloop voor het hele gezin.
Loop gezellig mee en geniet na afloop
van een warme tas soep.

TEUTENBOSLOOP

ZONDAG 8 MAART

ATLETIEKSTADION, LUPINESTRAAT Z/N I
9u00: INSCHRIJVEN - 10u00: START KINDERLOOP
10u10: START BOSLOOP I €2
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LEZING

‘NOOIT MEER
DIËTEN’ MET
SANDRA BEKKARI

© Danny D

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari coacht al meer dan 20 jaar
mensen naar een gezondere levensstijl. In 2008 ontwikkelde ze de ‘Sana-methode’:
een eenvoudige methode waarbij stap voor stap nieuwe
en gezonde gewoontes worden aangeleerd zodat diëten overbodig wordt.

DONDERDAG 26 MAART
DE GEER I 19u30 I €5 (VVK) - €7 (KASSA)
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Samen met de mensen van de DJ Academie
kan jij je eerste stappen zetten in de wereld
van het DJ’en. Je leert er alles van materiaalkennis, platenkennis, mixtechnieken en de
opbouw van een DJ-set. Dit alles onder
de deskundige begeleiding van DJ’s
die al enkele jaren actief zijn en al op
verschillende podia hebben mogen staan!

DJ KAMP

MAANDAG 6 T.E.M.
WOENSDAG 8 APRIL
JEUGDHUIS DE GLORIA I 14u00-16u30
KINDEREN VANAF 8 JAAR I €50

Tijdens dit vijfdaags kamp
in samenwerking met Sporta
worden sport en spel afgewisseld
met toffe knutselactiviteiten.

KLEUTER
SPORT
KAMP

MAANDAG 6 T.E.M.
VRIJDAG 10 APRIL
GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u00-16u00
KINDEREN GEBOREN IN 2014 T.E.M. 2016 I €75
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In samenwerking met TC Hechtel-Eksel
organiseren we dit vijfdaags tennissportkamp waar tennis en andere sportactiviteiten steeds worden afgewisseld.
Opgelet: inschrijven kan tot 1 april via
TC Hechtel-Eksel (www.bto-tennisschool.be).

TENNIS
SPORTKAMP

MAANDAG 6 T.E.M.
VRIJDAG 10 APRIL

TENNISTERREINEN EKSEL I €90 LEDEN - €110 NIET-LEDEN
KINDEREN GEBOREN IN 2006 T.E.M. 2014 I 9u30-15u30 (TENNIS)
KINDEREN V.A. GEBOORTEJAAR 2016 I 9u30-12u00 (KIDSTENNIS WIT)

Pop-art is een moderne kunststroming
uit de jaren ‘50. Met strakke lijnen en
eenvoudige kleuren wordt een persoonlijk
schilderij gemaakt met acrylverf op een
houten paneel. Je kiest zelf het onderwerp
en de kleuren die je in je schilderij wil
verwerken. Aan de hand van een vooraf
doorgestuurde foto wordt het schilderij
opgezet. Deze wordt door de lesgeefster op
voorhand bewerkt zodat je meteen aan de
slag kunt.

WORKSHOP

POP-ART

DINSDAG 7 APRIL
DE GEER I 13u00-15u00
KINDEREN VANAF 10 JAAR I €15
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MULTI SKILZZ
SPORTKAMP

Actief, speels, sportief bezig zijn met andere kinderen!
Tijdens onze Multi SkillZ kampen worden Multi SkillZ-sessies afgewisseld
met leuke activiteiten die net dat tikkeltje anders zijn. Elke dag is er een thema waarbij de kinderen
‘skills for life’ leren via uitdagende activiteiten. Inschrijven kan via www.bto-tennisschool.be

MAANDAG 13 T.E.M. VRIJDAG 17 APRIL
TENNISTERREINEN + GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u30 tot 12u00 I PRIJZEN ZIE WEBSITE
KINDEREN GEBOREN IN 2010 T.E.M. 2014
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LEZING

‘WOMEN UP’
MET EVA DAELEMAN

Wat is een sterke vrouw? Zijn het vrouwen die zich als mannen gedragen:
actiegericht en volle vaart vooruit? Of zijn het net authentieke vrouwen?
En kan je enkel succes hebben als je je als een man gedraagt?
Eva Daeleman gaat vanuit haar positie als (jonge) vrouw
op zoek naar de innerlijke, vrouwelijke kracht.
Ze laat zich leiden door verwondering, veerkracht en het geloof dat het anders kan.
Met een gezonde portie humor, idealisme en een snufje naïviteit zit deze lezing
vol herkenbare verhalen en tips om jezelf nog beter te leren kennen.

DINSDAG 14 APRIL
DE GEER I 20u00 I €4 (VVK) - €5 (KASSA)
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Wat is er leuker dan sporten én smullen?
Tijdens dit vijfdaags kook- en omnisportkamp in samenwerking met Sporta beleef je
talloze sportactiviteit en ga je daarnaast ook

KOOKEN OMNI
SPORTKAMP

aan de slag in de keuken! Dit kamp wordt
apart aangeboden voor zowel kids als teens.

DINSDAG 14 T.E.M.
VRIJDAG 17 APRIL

DE GEER I 9u00-16u00 I €60
KINDEREN GEBOREN IN 2010 T.E.M. 2013 (KIDS)
EN KINDEREN GEBOREN IN 2006 T.E.M. 2009 (TEENS)

FILM

ASTERIX:
HET GEHEIM
VAN DE
TOVER
DRANK

In deze animatiefilm gaat Druïde
Panoramix samen met Asterix en Obelix
op zoek naar een opvolger aan wie hij
het geheim van de toverdrank kan
doorgeven.
Opgelet: beperkt aantal plaatsen,
dus schrijf je kind zeker tijdig in!

DONDERDAG 16 APRIL
BIBLIOTHEEK EKSEL I 14u00- 15u30
KINDEREN VAN 9 T.E.M. 11 JAAR I €4 (VVK) - €5 (KASSA)
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SPORT
KICKS
NOORDLIMBURG

Voor de 6de keer op rij slaan de sportdiensten van Hamont-Achel, Hechtel-Eksel,
Lommel en Pelt de handen in elkaar om jongeren een onvergetelijke sportdag te bezorgen.
Dit jaar is Hechtel-Eksel de place to be voor alle kinderen die kennis willen maken
met diverse sporttakken. Denk daarbij aan volleybal, karate, dans, BMX, Steps,
maar ook aan een deathride en een knutselmoment. Voor ieder wat wils!

DONDERDAG 16 APRIL

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 10u00-15u00 I €4 (VVK) - €5 (KASSA)
KINDEREN GEBOREN IN 2013 EN OUDER
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Dansen, klimmen, gooien met de bal…
gedurende twee uren kan jouw kleuter zich
uitleven in de sporthal. Tussendoor krijgen
ze nog iets lekkers om te drinken en te eten.

KLEUTER
DOE-VOOR
MIDDAG

Plezier en sport mooi gecombineerd.

VRIJDAG 17 APRIL
GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 10u00-12u00
SCHOOLGAANDE KLEUTERS I €3

Tijdens de beweeg- en spelnamiddag
kunnen leerlingen van het 1ste
tot 3de leerjaar proeven van allerlei
sport- en spelactiviteiten.

BEWEEG
EN SPEL
NAMIDDAG

Sportpret gegarandeerd!

VRIJDAG 17 APRIL
GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 13u00-15u00
KINDEREN 1STE T.E.M. 3DE LEERJAAR I €3
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We maken klassieke gerechten uit de

WORKSHOP

KLASSIEKERS
IN EEN
VEGAN
JASJE

Vlaamse keuken in een vegan jasje,
zo zet je ook zonder dierlijke producten
een topmaal op tafel om duimen en vingers
bij af te likken! We maken zowel dagdagelijkse gerechten als feestelijkere
varianten (bijvoorbeeld Vlaamse favorieten
als vol-au-vent, stoverij, gehaktballetjes…).

DINSDAG 21 APRIL
DE GEER I 19u00-22u00 I €20

Trek alvast een dikke vette cirkel
in je agenda rond woensdag 22 april,
want Buitenspeeldag 2020 zal knallen!
De televisie gaat op zwart en we schuiven
de games aan de kant.
Deze dag trekken we onze
stoute schoenen aan om buiten te spelen!

BUITENSPEELDAG

WOENSDAG 22 APRIL
IN DEN BRAND I 13u00-17u00
KINDEREN VANAF 6 JAAR I GRATIS
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Op zaterdag 2 mei verklaren we de
koopjesjacht weer voor geopend!
Tijdens deze tiende editie van de garageverkoop zetten heel wat inwoners hun
garagepoort wagenwijd open voor het
grote publiek. De succesformule is gekend:
tussen 9u00 en 17u00 kan je naar hartenlust
snuisteren tussen de talrijke tweedehands
spulletjes. Wil je graag deelnemen?
Inschrijven kan tot en met vrijdag 10 april

GARAGEVERKOOP

via het online inschrijvingsformulier
op de website of via het vrijetijdsloket.

ZATERDAG 2 MEI

DEELNEMENDE ADRESSEN WORDEN GEPUBLICEERD IN
HET GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD VAN APRIL I 9u00-17u00

De recentste reisgidsen,
kookboeken met de laatste nieuwe
trends… je vindt het allemaal in de bib.
Om plaats te maken voor deze
nieuwe aanwinsten, organiseert
de bibliotheek een grote boekenverkoop!

BOEKEN
VERKOOP

ZATERDAG 2 EN
ZONDAG 3 MEI
BIBLIOTHEEK EKSEL I 10u00-12u00
€0,50 PER BOEK OF TIJDSCHRIFT
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Begin mei is het weer feest op het
Dorpsplein in Hechtel. Drie dagen lang
kermis met draaimolens, schietkramen,
pottenspelen enzoverder.
Kom zeker even langs!

HECHTEL
KERMIS

ZATERDAG 2,
ZONDAG 3 EN
MAANDAG 4 MEI
DORPSPLEIN HECHTEL I 16u00-22u00

Je maakt een heuptas of kleine handtas
met een schouderriem waaraan een
gespsluiting bevestigd is. De handtas wordt
m.b.v. de naaimachine in elkaar genaaid.
Deze handtas is gemaakt uit één deel.
Je leert een patroon overnemen, aanpassen,
werken met divers gereedschap
en verschillende soorten sluitingen zetten.
Voorkennis of ervaring is niet vereist.
Opmerking: je kan kiezen tussen
verschillende kleuren. Je ontvangt
een mailtje om je keuze door te geven.

WORKSHOP

LILY BAG

ZATERDAG 9 MEI
BIBLIOTHEEK EKSEL I 13u00-17u00 I €69
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FESTIVAL

Op woensdag 20 mei gaat de vijfde editie van We ‘R young +12 festival door
in het Kapermolenpark Hasselt. Na de geslaagde editie van vorig jaar kan je ook dit jaar
met de jeugddienst mee op de bus naar het festival. Een coole line-up, toffe workshops
en foodtrucks in de chill-ville maken van deze namiddag een super festival ervaring
die je met 1500 andere jongeren kan delen!

WOENSDAG 20 MEI

KAPERMOLEN HASSELT I 13u00: OPSTAP GEMEENTEPLEIN EKSEL
13u30: SCHANSPLEIN HECHTEL - 21u00: TERUGKOMST I TIENERS VANAF 12 JAAR I €10 (VVK) - €12 (KASSA)
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KUNSTEXPO WAK
‘NAAST-DE-LIEFDE’

Tijdens de voorbije edities van de Week van de Amateurkunsten (kortweg WAK)
konden de inwoners van Hechtel-Eksel de kunstzinnige creaties
van verscheidene kunstenaars leren kennen. Intussen is duidelijk dat WAK Hechtel-Eksel
niet alleen verrast door de boeiende creaties, maar ook door wisselende locaties.
Voor 2020 wordt er een fietsroute uitgestippeld langs de verschillende kapelletjes van Hechtel
en Eksel, waar kunstzinnige creaties te ontdekken zijn.
In de kerk van Hechtel wordt een groepsexpo ingericht.
Meer informatie volgt via de gemeentelijke website, Facebookpagina en het infoblad.

VRIJDAG 5, ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 JUNI
KERK HECHTEL EN VERSCHILLENDE KAPELLETJES I GRATIS
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Op maandag 8 juni wordt er gezellig
‘gesporteld’! Om 13u30 verzamelen
we aan de sporthal voor een wandeling
(2-5 km) of een fietstocht (15 km).
Om 15u00 voorzien we een koffiepauze.
Het drankje en de versnapering is
inbegrepen in de prijs. Nadien volgen er ludieke spelen in de sporthal.
Opgelet: op voorhand inschrijven
is niet nodig!

SPORTELDAG

MAANDAG 8 JUNI

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 13u30-17u00
€2 (INCLUSIEF DRANKJE EN EEN VERSNAPERING)

Madama Butterfly is het drama van een
Japanse geisha die omwille van haar liefde

ZOMER
OPERA
MADAME
BUTTERFLY

voor een man uit een vreemde cultuur de
eeuwenoude tradities van haar land inruilt
voor een onzekere toekomst. Deze opera
wordt geregisseerd door Frank Van Laecke,
ondertussen in heel Vlaanderen gekend
voor de Musicals ‘40-‘45 en Daens. Deze
uitstap is een samenwerking tussen de
gemeenten Hechtel-Eksel, Peer en Bocholt.

WOENSDAG 17 JUNI

ALDEN BIESEN I €55
19U00: OPSTAP SCHANSPLEIN HECHTEL
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BRADERIE
STRATENLOOP
EKSEL KERMIS

Muzikale intermezzo’s, leuke kinderanimatie en een heuse stratenloop!
Dit jaar zal er extra plezier zijn voor jong en oud
met de komst van de kermis naar het Kerkplein.

ZONDAG 21 JUNI
KERKPLEIN EKSEL I 13u00-23u00
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Naast voorgaand programma kun je ook genieten
van ons permanent vrijetijdsaanbod voor jong en oud.
Ga op ontdekking in Bosland, schrijf je in voor een uitdagende sportsessie,
wandel binnen in de bibliotheek, schuif aan tafel in het Dorpsrestaurant, kom chillen in het Jeugdhuis…
Op de volgende pagina’s vind je een greep uit dit aanbod.
Surf naar www.hechtel-eksel.be voor meer informatie of spring eens binnen in ons vrijetijdsloket.
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TIENERWERKING

Heb jij nog wat uren vrij op woensdagnamiddag?
Wil je graag samen met je vrienden leuke dingen doen?
Kom samen naar het jeugdhuis!
Oefen je DJ skills, toon je capaciteiten op de PS4,
speel een wedstrijdje weerwolven of kom gewoon gezellig hangen in de zetels!
Woensdag 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 maart, 8 april, 6 mei en 3 juni

JANUARI-JUNI 2020
JEUGDHUIS DE GLORIA I 14u00-17u00 I GRATIS
TIENERS VAN 11 TOT 14 JAAR
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Iedere eerste zaterdag van de maand
komen in een knusse hoek van de
bibliotheek de mooiste, griezeligste
en grappigste verhalen tot leven.
Het voorleesmoment duurt ongeveer
een halfuurtje en (groot)ouders mogen
uiteraard meeluisteren!

ELFEN
UURTJES

IEDERE 1STE ZATERDAG
VAN DE MAAND
KINDEREN TUSSEN 4 EN 8 JAAR I GRATIS

Je leeservaring delen met anderen
voegt een dimensie toe aan lezen, en
voorziet je telkens van nieuwe leesinspiratie.
Leeskring Open Boek komt vijf maal per jaar
samen. De te lezen titels worden in overleg
gekozen. Zin om mee te lezen, of gewoon
een bespreking bij te wonen?
De bibmedewerkers geven je graag

LEESKRING

OPEN
BOEK

alle gewenste info.

MAANDAG 27 JANUARI
EN 30 MAART
BIBLIOTHEEK EKSEL I 20u00 I GRATIS

65
PERMANENT AANBOD

BOSLAND

Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen waar kinderen de baas zijn.
Ouders mogen ook mee, maar alleen als ze braaf zijn. Het kindvriendelijkste bos in woord
en daad Bosland wil kinderen bereiken en doet dat door hen persoonlijk te benaderen.
Daarom spreekt men in Bosland niet over ‘uitstapjes met de kids’. Nee, in Bosland gaan kinderen
op Expeditie en vertrekken ze op pad met een Bengelkaart die haast onleesbaar is voor volwassenen.
Tijdens het schatzoeken rusten ze uit in een speciale Boslandhangmat!
Want voor de allerkleinsten werden heel wat belevingsvolle producten ontwikkeld:
spannende schatzoektochten en geocaches, avontuurlijke speelplekken… om er enkele te noemen.
Daarnaast is er een enorm aanbod van kwalitatieve routes voor wandelaars,
fietsers, mountainbikers en ruiters.
Meer info en activiteiten vind je op www.bosland.be
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Heb je altijd al eens meer willen wandelen?
Durf je niet alleen te wandelen?
Kom dan eens meewandelen met de
gezondheidswandelingen.
Dit zijn gezellige wandelingen zowel ’s
avonds als overdag.
Er is geen verplichting: je kan mee komen
wandelen wanneer het jou uitkomt.
- De Schans: ma. en do.: 10u (60 min.)
- De Schans: di.: 20u (60 min.)

GEZONDHEIDS
WANDELINGEN

- ’t Exelshof: ma. en vr.: 14u (30 of 60 min.)
- Parochiecentrum: wo. 19u (45 min.)

WEKELIJKS

DE SCHANS - ‘T EXELSHOF - PAROCHIECENTRUM
30 TOT 60 MIN. I GRATIS

10-delige lessenreeksen Tai-Chi
onder begeleiding van Gert Clerckx
van Tai-Chi relaxation.

TAI CHI

VANAF WOENSDAG
15 JANUARI
DE SCHANS I 20u-21u30
€70 VOOR 10 LESSEN
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Elke maandag en vrijdag kunnen
50-plussers komen badmintonnen.
Op vrijdag is er een gediplomeerde trainer
aanwezig die de lessen begeleidt.
De andere momenten kan er vrij gespeeld
worden. Badmintonraketten en pluimpjes
zijn vrij te gebruiken.

BADMINTON+

ELKE MAANDAG
EN VRIJDAG

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u30-11u30
50-PLUSSERS I €1 PER LES

Met Zumba Gold hebben oudere mensen
de mogelijkheid om hun lichaam
in conditie te houden door te dansen
en te genieten. Ben je 50 jaar of ouder
en hou je van het Latijns-Amerikaanse
dans ritme? Dan is Zumba Gold
echt iets voor jou!

ZUMBA
GOLD

ELKE
DINSDAG
GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 9u30 - 11u00
50-PLUSSERS I €6 PER LES
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Deze lessen staan geheel in het teken
van drie grote spiergroepen namelijk
Buik, Billen en Benen. Dit is een eenvoudig
te volgen les met accent op versteviging
van de klassieke ‘probleemzones’.
Iedereen is welkom om hieraan
deel te nemen.

BBB-LESSEN

ELKE MAANDAG

GEMEENTELIJKE SPORTHAL I 19u00-20u00 I €3 PER LES

Wil jij je vrije tijd op een sportieve manier doorbrengen? Dan ben je bij de
‘Sportsnacks’’ aan het juiste adres.
Op speelse wijze maak je kennis met verschillende sporten. Je komt in contact met
een groot sportaanbod en zo kan je later
beter een keuze maken welke de ideale
sport is voor jou.
- Vanaf 14 januari op dinsdag in Hechtel
- Vanaf 16 januari op donderdag in Eksel

NASCHOOLS SPORTEN

SPORT
SNACKS

DINSDAG IN HECHTEL
EN DONDERDAG IN EKSEL

SPORTZAAL TER DUINEN I 16u00-17u00 I €20
SPORTHAL GBS I 15u45-16u45 I €20
1STE TOT EN MET 3DE LEERJAAR
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DORPSRESTAURANT

Het dorpsrestaurant is een plek waar iedereen welkom is om samen tegen een budgetvriendelijke
prijs een versbereide maaltijd (soep - hoofdgerecht - dessert) te nuttigen. Een voorverkoopkaart
kost €8 (€4 sociaal tarief ) en kan je kopen t.e.m. de dinsdagmiddag voorafgaand aan
het dorpsrestaurant op volgende voorverkoopplaatsen: het vrijetijdsloket, de balie van het OCMW,
de balie van de bib, de soeptrinette op de wekelijkse markt te Hechtel en Eksel, de apothekers
van Eksel (voorverkoop tot 11.30 uur) en tijdens het dorpsrestaurant zelf.
9 januari: De Geer

9 april: De Geer

23 januari: Buurthuis De Locht

23 april: Buurthuis De Locht

13 februari: De Geer

14 mei: De Geer

27 februari: Buurthuis De Locht

28 mei: Buurthuis De Locht

12 maart: De Geer

11 juni: De Geer

26 maart: Buurthuis De Locht

25 juni: Buurthuis De Locht

TWEEMAAL PER MAAND
12u00 I €8 PER MAALTIJD OF €4 (SOCIAAL TARIEF)
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KOFFIEKLETS

Geen zin om alleen te zitten? Nood aan er even tussenuit te zijn?
Zin in een gezellig babbel, een lekkere tas koffie of thee met een stuk cake
of een verfrissend drankje aan een kleine prijs? Kom gerust langs op volgende momenten:
3 en 17 februari - 2, 16 en 30 maart - 13 en 27 april - 11 en 25 mei - 8 en 22 juni

FEBRUARI-JUNI
DE GEER I 13u30-16u00
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