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Dankjewel aan de
werkgroep van het
informatieblad!
Exact één jaar geleden werd er via het
informatieblad een oproep gepubliceerd om
jouw mening en jouw ideeën over het vroegere
informatieblad te delen in een werkgroep.

Beste Alkenaar,
In jouw handen ligt een primeur! Zoals je ziet, is ons
informatieblad grondig herwerkt en het resultaat is
een hedendaags en fris informatiemagazine. Een
magazine, gevuld met onder andere een interview,
een verhaal van en over Alken en informatieve
rubrieken, …

Een enthousiast en geëngageerd team, bestaande
uit medewerkers van het gemeentebestuur en
vrijwilligers, heeft ondertussen gebrainstormd.
Het nieuwe concept van het informatieblad
‘brouwen aan de toekomst’ is dus vers van de
pers!
De focus van de werkgroep ligt nu op het zoeken
van een logo dat bij de nieuwe baseline past.

Ik ben tevreden en fier om jou dit magazine voor
te stellen. Dit past trouwens ook in onze nieuwe
baseline ‘brouwen aan de toekomst’.
Het magazine is tot stand gekomen mede dankzij een
groep enthousiaste vrijwilligers en de redactieraad.

Is dit magazine perfect? Neen, dat denk ik niet. Het is
onze bedoeling een traject van een jaar te doorlopen
waarbij suggesties welkom zijn en verbeteringen
opgenomen kunnen worden. Hierbij doen we dus
ook een oproep aan medewerkers die zich willen
engageren. Ik denk dan spontaan aan bijvoorbeeld
amateurfotografen, interviewers, mensen met een
vlotte pen, … om het blad meer hedendaags te
maken.
Het is een mooi voorbeeld om zonder extra middelen
maar met de nodige creativiteit tot een puik resultaat
te komen. Ik dank dan ook graag alle vrijwilligers
en de redactieraad voor de geleverde inspanningen.
Laten we samen brouwen aan onze toekomst!
Marc PENXTEN
Burgemeester
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Het nieuwe concept is gebaseerd op de volgende
7 pijlers die als leidraad gebruikt worden in het
magazine: Betrokkenheid - Rijk verenigingsleven Ondernemen - Uw geluk - Welzijn - Ervaren - Natuur.
Dit zijn de waarden die, volgens ons belangrijk
zijn en waar Alken voor staat. De eerste letter van
deze 7 waarden vind je trouwens terug in het woord
‘brouwen’.
Van links naar rechts
1ste rij:
Ingrid Knaepen,
Rolande Iliaens,
schepen Ingrid Loix.
Van links naar rechts
2de rij:
Kurt Convents,
burgemeester Marc Penxten,
Johan Van Hunsel en Christian Reniers.
Zetelen ook in de werkgroep:
Patrick Martens en
Arnold Kwanten.

Jens Raskin en Kristof Philippaerts

Cr3do wint hoofdprijs
Starterswedstrijd JCI [18-28]
Jens Raskin en Kristof Philippaerts van Cr3do uit Alken kaapten de hoofdprijs van de grootste starterswedstrijd in
Vlaanderen weg.

Wie of wat is JCI Limburg?
JCI staat voor Junior Chamber International, een
wereldwijde organisatie van jonge, ondernemende
mensen. Door hun engagement, vriendschap en
realisatie van creatieve projecten groeien zij tot
toekomstgerichte ondernemende voortrekkers.
De vier basispijlers waarrond JCI-leden evolueren
zijn: individu, gemeenschap, internationalisme en
business.
JCI Limburg ging met de wedstrijd [18-28] opnieuw op
zoek naar jong Limburgs ondernemerstalent. Zo’n 230
ondernemers tussen 18 en 28 jaar namen deel aan de
wedstrijd. JCI heeft als doel jongeren te stimuleren
de stap te zetten naar het ondernemerschap en hun
talent daarin ten volle te benutten.

Wie is Cr3do en wat is hun concept?
De jury van JCI Limburg koos het concept van Cr3do
als sterkste uit meer dan 200 kandidaten. Dit leverde
het Alkense bedrijf een startkapitaal van E125 000 op.
Cr3do is gevestigd in de Hendrikstraat 81.

“Met Cr3do leggen we de focus op 3D-consulting,
waarbij we eerst de mogelijkheden van de
3D-technologie en de materialen toelichten aan de
klant”, zegt Jens Raskin.
“Vervolgens maken we een voorstel op maat, leveren
we de nodige 3D-tekeningen en laten we de onderdelen
3D-printen en afwerken binnen een afgesproken
termijn. We ontwikkelen ook een online platform om
de consultancy te automatiseren, zodat we de beste
oplossing kunnen berekenen voor elk probleem.”

Op welk publiek richt Cr3do zich?
De 2 enthousiaste zaakvoerders richten zich vooral
op KMO’s, die vaak niet beschikken over dure CADsoftware of kennis om deze te ontwikkelen. In de
toekomst wil het duo zijn service uitbreiden en meer
technologieën en materialen aanbieden aan hun
cliënteel. Hiervoor willen Jens en Kristof echter de
bekendheid van Cr3do naar KMO’s toe verhogen. Een
gat in de markt? We zullen zien!
www.18-28.be - www.18-28community.be
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Prijs Willy Van Heers
“Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is ‘t leven goed, waar men stil en
ongedwongen alles voor elkander doet” - Guido Gezelle.
In december 2015 werd de allereerste ‘Prijs Willy Van Heers’ uitgereikt.
De prijs is een initiatief van de Raad van Bestuur van de Openbare Bibliotheek.
De onderscheiding is in het leven geroepen uit erkentelijkheid voor Willy Van
Heers.

Wie was
Willy Van Heers?

En de winnaar is …
Greta Vandenholt!

Willy Van Heers werd geboren op 2
januari 1921 in Brustem.
Als onderwijzer gaf hij bijna zijn
ganse loopbaan les aan het tweede
leerjaar van de gemeentelijke jongensschool, nu de Gemeentelijke
Basisschool De B@S!S.
Hij was de oprichter én de bezieler
van de Openbare Bibliotheek van
Alken.
Bij het Davidsfonds Alken was hij
dé promotor en coördinator van de
Opstelwedstrijd en later de JuniorJournalistwedstrijd.
Gedurende zijn leven was hij het
toonbeeld van de vrijwilliger die
zich in alle stilte en bescheidenheid
op totaal onbaatzuchtige wijze inzette voor het welzijn en belang van
de gemeenschap.
Willy overleed in 2011 in Wellen in
het Rust- en Verzorgingstehuis De
Bloken.

Prijs
Met de prijs zet de Raad van Bestuur
tweejaarlijks een verdienstelijke
vrijwilliger in de bloemetjes.
De kandidaten die in aanmerking
komen voor de prijs zijn actief in
het vrijwilligerswerk en worden
gekenmerkt door hun bescheiden
en duurzame inzet.
De prijs is meteen ook een ultiem
en postuum eerbetoon aan Willy
Van Heers.
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Wie is Greta Vandenholt?

• Geboren in Diepenbeek, 52
jaar. Woont in de Hameestraat
101.
Energieke mama van 3
jongvolwassenen en partner
van August Jacobs. Is
mantelzorger voor haar mama
van 89 jaar.

Vele Alkenaren kennen
haar als

• De sympathieke
onthaalmoeder die 22 jaar
lang kleine ukkies onder haar
hoede nam.
• Rode Kruisvrijwilliger in
uniform met de collectebus
in de hand. Stickerverkoop
tijdens verkiezingen,
Rode Kruis 14-daagse en
evenementen.

• Vormingswerker bij KVLV die
vrouwen nieuwe kookkunsten
leert en crealessen geeft.
• Medewerker in de parochie:
contactpersoon voor
abonnementen op het
parochieblad Kerk & Leven.

Leden van KVLV in Alkencentrum kennen Greta als

• Harde werker als secretaresse
achter de schermen voor heel
wat KVLV-activiteiten.
• Gastvrouw op ‘hare
zolder – clubhuis’, een
gezellige thuishaven voor
bestuursvergaderingen.
• Natuurgids voor
midzomerwandelingen.
en nog zoveel meer …

Waarom doe je
vrijwilligerswerk,
Greta?
“Omdat ik het graag doe en er een
goed gevoel aan overhoud. Het
contact dat je met de groep of de
andere mensen hebt, maakt het
fijn.
Soms is het omdat je op een
bepaalde manier iemand uit de
nood helpt. Soms is het omdat
mensen op zoek zijn naar iemand
die mee kan draaien, denken en
doen om zo het werk te verdelen en
dus ook te verlichten. Weten dat je
een deel van dat geheel mag zijn,
zorgt voor dat goede gevoel.’’

Heb jij nog tijd voor
jezelf, … andere
dingen, hobby’s?
“Voor een stuk is mijn vrijwilligers
werk mijn hobby. Los daarvan gaat
mijn tijd ook naar mijn gezin. Ik
kook ook heel graag, wat maakt dat
het werk dat ik nu doe, eigenlijk ook
een stuk vrijetijdsbesteding is.
Voor mezelf ben ik ook gestart met
een avondcursus kok. Maar wat ik
echt voor mezelf doe, is schilderen
met olieverf. Dat is echt verstand op
nul zetten en gewoon bezig zijn.”

Heb je nog een
boodschap die je wil
meegeven aan de
lezers?
“Zoals ik in mijn nieuwjaarswensen
op mijn kaartjes heb geschreven:
probeer iedere dag als aange
naam te ervaren door warme
aandacht te schenken aan mens,
leefomgeving en natuur. Het mag
veel zijn maar elke dag een klein
beetje is al voldoende.”

Week van
de jeugdauteurs

Jaarlijks staan toppers van jeugdauteurs en illustratoren op de affiche
in de ‘Week van de jeugdauteurs’. De bedoeling is dat deze auteurs
op een amusante wijze aan leesbevordering doen bij kinderen van de
lagere scholen.

Wanneer

De jeugdauteurs en illustratoren vertellen over hun boeken op
maandag 29 februari, dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart 2016 in
de Openbare Bibliotheek, Papenakkerstraat 5.

Wie zijn die toppers?
• Frank Daenen

Frank, woonachtig in Meeuwen-Gruitrode, maakt de leukste
prentenboeken voor kleuters en lagere schoolkinderen. Elk
prentenboek bevat een leuk liedje dat samen met de kinderen wordt
gezongen.
De werken van Frank vind je in de bib in het GELE REK.

• Bart Demyttenaere

Bart komt uit Houthalen-Helchteren en is manusje-van-alles. Hij is
voor de eerste keer te gast in Alken. Naast toffe verhalen schrijven,
is hij eigenaar van een communicatiebureau en een veelgevraagd
spreker en moderator.
Je vindt veel werken van Bart in het GROENE REK.

• Do van Ranst

Do is, zoals zijn naam doet vermoeden, niet van Ranst maar van
Hamme afkomstig.
Hij is een graag geziene spreker, zowel bij de jeugd als bij de
adolescenten. Do vertelt de gekste verhalen en grappigste anekdotes.
Enkele werken van Do vind je in het RODE REK.
Onder voorbehoud komen ook volgende auteurs naar de bib: Tine
Mortier, Guy Didelez en Annemie Berebrouckx.
Ken jij zelf nog een jeugdauteur of zou je heel graag een bepaalde
auteur voor de klas zien staan? Leuke tips zijn altijd welkom!
Openbare Bibliotheek - alken@bibliotheek.be
alken.bibliotheek.be - www.boekenzoeker.be
011 59 06 60
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Knutselen, bakken of swingen, ... ?
Doe het bij Dienstencentrum De Kouter!
Maak zelf een decoratieve
kip van papier
maché

Woensdag 24 februari 2016
om 13.30u.
Deelname: max. E 15.
Inschrijven is verplicht.

Wandel jij ook mee?
Knutselonderonsje

(groot)ouders en (klein)kinderen
Maandag 8 februari 2016 om 14u.
Grootouders staan steeds meer in voor de opvang en
de opvoeding van de kleinkinderen. Daarom vinden
er tijdens de krokusvakantie en de paasvakantie
knutselmomenten plaats voor iedereen! Ouders,
tantes, nonkels, grootouders, … en hun kinderen zijn
welkom!
Deelname: E 4 per volwassene, taart en drankje
inbegrepen. Kinderen gratis.
Deze knutselnamiddag is in samenwerking met
Kinderopvang ’t Molentje.

Swing mee tijdens de

karaoke- en dansnamiddag

Rozerood informeert

Woensdag 10 februari 2016 om 14u.
Luister je graag naar mooie liedjes van vroeger en
nu? Wil je graag meezingen of een dansje wagen?
Kom dan zeker naar onze muzieknamiddag.
Deelname: gratis.

Woensdag 3 februari 2016 om 14u.
Vzw Rozerood is een vereniging van en voor
kankerpatiënten en hun omgeving.
Ter gelegenheid van Wereldkankerdag nodigt het
dienstencentrum Rozerood jou uit om hun werking
voor te stellen.
Rozerood maakt ook toffe knutsel- en handwerkjes
om zo wat centjes in het laatje te krijgen. Kom zeker
kijken! Op regelmatige basis worden ook leuke en
ontspannende activiteiten voor lotgenoten en hun
naasten georganiseerd. Er is aandacht voor ieders
verhaal, morele steun, herkenning en wederzijdse
ervaring.

Lekkere appeltaart bakken
Maandag 22 februari 2016
om 13.30u. in gc
St.-Jorisheem.
Deelname: E 3. Inschrijven
is verplicht.
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Donderdag 25 februari 2016 om 13.30u.
Iedere laatste donderdag van de maand kan
je ongeveer 8 km meewandelen. Onderweg is
telkens een pauze voorzien. Je kunt best stevige
schoenen en regenkledij voorzien. Deelname:
gratis.

Alken - brouwen aan de toekomst

Vicky Vanelderen - vicky.vanelderen@ocmw-alken.be
Dienstencentrum De Kouter OCMW - 011 59 06 70

Fiks het klimaat en doe mee met de dikketruiendag!
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een beter milieu
en de CO2-uitstoot terugdringen? Haal dan jouw dikste
trui uit de kast en zet op maandag 15 februari 2016 de
verwarming een graadje lager, of je nu thuis, op school
of op jouw werk bent!
Dikketruiendag werpt eenvoudige middelen in de strijd
tegen de klimaatverandering. De verwarming correct
afstellen, lichten doven bij het verlaten van een lokaal,
toestellen uitzetten na gebruik: alle beetjes helpen!

www.dikketruiendag.be

Word zwerfvuilpeter- of meter!

Zwerfvuil blijft ook in Alken een probleem. Sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flesjes, papiertjes, ... Al deze kleine stukjes zwerfvuil zorgen
ervoor dat straten en buurten minder mooi ogen.

Zwerfvuilproject
Het gemeentebestuur organiseert daarom het
zwerfvuilproject ‘Peterschap zwerfvuil’.
Zet je als vrijwilliger in om in een zelfgekozen wijk
of straat het zwerfvuil op te ruimen. Je kiest zelf
waar, wanneer en met welke frequentie je zwerfvuil
opruimt. Het gemeentebestuur stelt materiaal ter
beschikking zoals zwerfvuilzakken, handschoenen,
… De technische dienst haalt de zakken met
ingezameld zwerfvuil op.
Wil jij ook de handen uit de mouwen steken
als zwerfvuilpeter- of meter?
Contacteer de
milieudienst!
Laurien Maes - laurien.maes@alken.be
dienst milieu - 011 59 99 51

Gratis afvalzakken bij

incontinentieproblemen

Heb je incontinentieproblemen? Dan krijg je jaarlijks
een aantal gratis rollen afvalzakken van het gemeentebestuur.
Bij de afhaling kan je kiezen uit:
• 6 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22 l).
• 1 rol van 10 stuks grote afvalzakken (44 l) en 4
rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22 l).
• 2 rollen van 10 stuks grote afvalzakken (44 l) en 2
rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22 l).
De gratis rollen afvalzakken kan je afhalen bij het
OCMW mits voorlegging van een medisch attest en
een klevertje van het ziekenfonds. De keuze tussen
de verschillende opties geldt enkel bij de afhaling
van de afvalzakken. Achteraf kan je niet meer ruilen.
De volle zakken worden opgehaald tijdens
de tweewekelijkse ophaling van de bordeaux
huisvuilzakken.
Carina Strouwen - carina.strouwen@ocmw-alken.be
onthaal OCMW - 011 59 06 70
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Heb jij de facebookpagina van het gemeente
bestuur nog niet geliked? Dan mis je de laatste
nieuwtjes van het gemeentebestuur, het OCMW
en de Openbare Bibliotheek.
Surf naar facebook.com/gemeentebestuuralken,
vind de pagina leuk en misschien vind je in je
nieuwsoverzicht wél een leuke activiteit of
gewoon een interessant artikel!

Heb ik recht op een

Liken maar!

verwarmingstoelage?

COLOFON

Heb jij het ook moeilijk om de eindjes aan elkaar te
knopen? Misschien kom je wel in aanmerking voor
een verwarmingstoelage!
Vraag via het OCMW een tussenkomst aan in de
betaling van jouw stookoliefactuur.

Verantwoordelijke uitgever
College van burgemeester en schepenen
Hoogdorpsstraat 38 – 3570 Alken
011 59 99 59
gemeentebestuur@alken.be

Wanneer heb je recht op een
verwarmingstoelage?
Je moet voldoen aan twee voorwaarden:
1. Je verwarmt jouw woning met één van de volgende
brandstoffen: huisbrandolie, verwarmingspetroleum
of bulkpropaangas (geen aardgas).
2. Je behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1: alle gezinsleden moeten gerechtigd
zijn op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsuitkering (WIGW of OMNIO), uitkering
van het OCMW, RVA of een sociale uitkering, …
Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen.
Voor alle aanvragen mag het jaarlijks belastbaar
bruto-inkomen van het huishouden het bedrag van
E 17 303,80 verhoogd met E 3 203,40 per persoon
ten laste, niet overschrijden.
Categorie 3: personen met een schuldenoverlast.

Redactie
communicatie@alken.be
www.alken.be
facebook.com/gemeentebestuuralken

Op z’n Allekes
In ’t li-jve hei
dje somtèds
mei-jr an klein
zaoke as an
graute, zoe as
bevuirbeild:
het
sloiterkoewt.

In het leven
heb je soms
meer aan de
kleine zaken
dan aan de
grotere, zoals
bijvoorbeeld:
het sleutelgat.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

Het terugbetaalde bedrag hangt af van de
brandstofsoort en de stookolieprijs, voor maximum 
1 500 liter.

Hoe vraag ik een verwarmingstoelage aan?

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de
brandstof contact op met het OCMW.
Sociale dienst OCMW - 011 59 06 70
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Jos Boiten nam jarenlang een vaste column
‘Een vleugje Allekes dialect’ voor zijn rekening
in het informatieblad Alkeninfo.
In ‘brouwen aan de toekomst’ verdwijnt deze
column. Jos ‘sluit’ voortaan elk magazine af
met een leuke spreuk, een gezegde of een
citaat dat tot nadenken stemt …
Dankjewel Jos voor dit ‘Allekes’ erfgoed!

