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>NIEUWJAARKE ZOETE ZINGEN
KAN DOORGAAN!
Het jaar loopt weer stilaan op zijn einde. Veel kinderen kijken dan weer reikhalzend uit naar 31 december.
Dat is de dag waarop ze van deur tot deur kunnen gaan om Nieuwjaarke Zoete te gaan zingen. Zo wensen
ze al onze inwoners een gelukkig nieuwjaar en krijgen ze op elk adres een centje, een snoepje of een
andere attentie om hen te bedanken.
HOU REKENING MET ELKAAR
Omdat de kinderen van deur tot deur gaan en daardoor ook gaan zingen bij mensen die misschien een verhoogd risico
lopen om ziek te worden van corona, moeten we voorzichtig blijven. Daarom stelt de gemeente volgende maatregelen
voor:
- Als je kind binnen in een winkel gaat zingen, draagt het vanaf 6 jaar een mondmasker.
- Hou steeds voldoende afstand.
- Deel zoveel mogelijk buiten uit als dat kan.
- Een mondmasker is niet verplicht, maar wel aangeraden! Als je je beter voelt om er één op te zetten dan kan je dat
gewoon doen. Dat geldt ook voor de kinderen die rondgaan om te zingen.
- Voel je je toch niet veilig? Hou dan gewoon je deur gesloten. De kindjes komen volgend jaar met veel plezier nog
eens bij je langs.

GEEN EET- EN DRANKSTANDJES
In ons dorp zijn er enkele verenigingen die tijdens het
Nieuwjaarke Zoete zingen warme chocomelk of andere
dranken schenken. Dat is dit jaar verboden.

KOM OOK LANGS OP HET GEMEENTEHUIS
Ook de gemeente voorziet voor alle kinderen een
attentie. Die kan je buiten op de trap aan de voorzijde
van het gemeentehuis komen ophalen. We vragen
je om het gemeentehuis niet binnen te komen, want
onze diensten zijn op dat moment open voor het
publiek. Zo vermijden we samen lange wachtrijen en
samenscholingen in het gebouw.

#NIEUWJAARKEZOETE
Alle foto’s en filmpjes die je onderweg neemt kan
je delen op sociale media met #nieuwjaarkezoete.
Je kan ook het evenement terugvinden op de
Facebookpagina van de gemeente Merksplas.

>EEN COVIDTEST ZONDER
DOKTER? ZO
DOE JE DAT …
Om te voorkomen dat de dringende medische zorg in gevaar komt, meld je bij coronasymptomen NIET aan
bij de huisarts of bij de huisartsenwachtpost maar vraag zelf een testcode aan voor een coronatest.
Contacteer enkel de huisartsenwachtpost of je huisarts bij ernstige klachten (kortademigheid, pijn op de
borst, jonge kindjes met hoge koorts, ….) of als de symptomen langer dan vijf dagen duren.
Op de website mijncoronatest.be van Domus Medica zijn ook diverse tools beschikbaar waarmee je zonder
tussenkomst van je huisarts een testcode kunt aanvragen en het testresultaat kunt raadplegen.

HOE KUN JE EEN CORONATEST ZONDER HUISARTS
UITVOEREN?
Heb je klachten die op een mogelijke covid-19-infectie
wijzen (koorts, hoesten, vermoeidheid, aangetast smaakof reukvermogen)? Vul de vragenlijst in op:
www.merksplas.be/zelfevaluatie-corona om een
testcode te krijgen.

KRIJG JE HET ADVIES OM JE TE LATEN TESTEN OP
COVID-19?
Je kan na dit advies een testcode aanvragen. Met deze
code kan je via: testcovid.doclr.be een afspraak maken in
een testcentrum of labo. Je kan in bepaalde gevallen ook
een afspraak maken bij de apotheek via: www.apotheek.be.
Dit laatste kan enkel wanneer de klachten minder dan vijf
dagen bezig zijn of wanneer je terugkeert van een reis.
Bij ernstige klachten (kortademigheid, pijn op de borst,
jonge kindjes met hoge koorts) contacteer je best altijd je
huisarts.

WAAR EN HOE KUN JE JE LATEN TESTEN?
In het testcentrum Campus Blairon in Turnhout
• Enkel voor een PCR-test.
• ALTIJD met testcode: aanvragen via: testcovid.doclr.be.
• ALTIJD op afspraak.

In het testcentrum Weelde Depot (hal links)
• Enkel voor een PCR-test.
• ALTIJD met testcode: aanvragen via: testcovid.doclr.be.
• NIET op afspraak - elke werkdag (maandag tot vrijdag)
van 16.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag en zondag is het
testcentrum gesloten!

Bij zelfstandige verpleegkundigen in de buurt
• Tina Weyns en Koen Yseboot: Papenvoort 4, 2310
Rijkevorsel - 0496 49 08 83.
• Els Decroix en Dominik Van Gestel: Kleine Markweg 73,
2310 Rijkevorsel - 0473 26 05 27.
• Enkel voor een PCR-test.
• Of op afspraak via een SMS-bericht.
• ALTIJD met testcode: aanvragen via testcovid.doclr.
be --> lukt het niet meteen om een testcode aan
te vragen, dan kun je telefonisch hulp vragen bij de
verpleegkundigen.
• Neem twee klevers mee van de mutualiteit +
een papier waarop je jouw naam, jouw testcode,
jouw gsm-nummer en de naam van jouw huisarts
noteert.

Bij de apotheek
• Kijk op: www.apotheek.be. Daar vind je meer info over
de antigeentest of sneltest en bij welke apotheek je
hiervoor een afspraak kunt maken.
• Voor een antigeentest of sneltest, niet voor een PCRtest.
• Wanneer je langer dan vijf dagen symptomen hebt,
is een sneltest niet betrouwbaar en dien je je te laten
testen met een PCR test.
• Meestal met een testcode.
• Vaak op afspraak.
• Voor terugkerende reizigers uit een rode zone of een
Covid Safe Ticket.
Opgelet: omwille van het hoge aantal besmettingen
zijn de apotheken momenteel overbevraagd.
Daarom is het mogelijk dat je voor een test tijdelijk
niet terechtkunt bij de apotheken. Gelieve hiermee
rekening te houden.

IEMAND GAF JOU OP ALS HOOGRISICOCONTACT?

WAT BIJ EEN NEGATIEVE ZELFTEST?

Als iemand anders positief testte en contact had met
jou, dan heb jij een hoogrisicocontact gehad. Als dit
werd meegegeven bij contactopvolging - of bij het
CLB in het geval van besmettingen op school - word je
gecontacteerd via: 02 214 19 19 (telefoon) of 8811 (sms). Je
krijgt een code toegewezen voor een gratis test. Met deze
code kun je een afspraak maken via: testcovid.doclr.be.

Een zelftest is nooit helemaal betrouwbaar: het is
altijd een momentopname. Een negatieve zelftest
betekent enkel dat je op dat moment (waarschijnlijk) niet
besmettelijk bent. Blijf ook dan waakzaam en hou je aan
de voorzorgsmaatregelen.

Opgelet: Als hoogrisicocontact ga je naar een
testcentrum of labo voor een PCR-test. Een snelle
antigeentest bij de apotheek is in dit geval niet
aanbevolen.

WANNEER IS EEN ZELFTEST ZINVOL?
Zelftesten kunnen niet gebruikt worden als alternatief
voor een PCR-test of snelle antigeentest bij de apotheek
als je het advies krijgt om je te laten testen! Je kunt ze
wel gebruiken als je geen symptomen hebt om een
vroegtijdige besmetting op te sporen of als gebaar van
hoffelijkheid.

WAT BIJ EEN POSITIEVE ZELFTEST?
Dit betekent dat je waarschijnlijk corona hebt. Ga dus
alvast in thuisisolatie. Je huisgenoten (en eventueel
heel nauwe contacten) kunnen in afwachting ook in
quarantaine gaan.
Het positieve resultaat moet altijd bevestigd worden door
een PCR-test. Vraag hiervoor een testcode aan bij het
contactcenter op het telefoonnummer: 02 214 19 19. Met
deze code maak je een afspraak via: testcovid.doclr.be.

GERAAK JE NIET BINNEN BIJ CONTACTOPVOLGING EN
HEB JE DRINGEND EEN CODE NODIG?
Je kunt ook zelf een testcode aanvragen via:
www.mijngezondheid.belgie.be.
Als je positieve zelftest bevestigd wordt door een PCRtest, kan het contactonderzoek opstarten. Je blijft dan
minstens 10 dagen in isolatie.

GEEF ZELF JE HOOGRISICOCONTACTEN DOOR
Als je positief test op het coronavirus, kun je vanaf nu
zelf je hoogrisicocontacten doorgeven via:
www.mijngezondheid.be. Je hoeft dus niet meer te
wachten tot je gecontacteerd wordt door het Vlaams
contactonderzoek.
Door zelf de naam en contactgegevens van je
hoogrisicocontacten online door te geven, krijgen die
personen sneller een testcode én kunnen ze zich meteen
houden aan de quarantaineregels. Snelheid is belangrijk
om een verdere verspreiding van het virus te stoppen.

TESTEN VOOR REIZIGERS/EVENEMENTEN
Je krijgt automatisch een testcode door het invullen
van je Passenger Location Form. Met deze code kun je
een afspraak maken via: testcovid.doclr.be of bij jouw
apotheek via: www.apotheek.be.

VERTREK JE NAAR HET BUITENLAND OF HEB JE EEN
COVID SAFE TICKET NODIG?
Je kan een betalende testcode aanvragen via:
www.mijngezondheid.belgie.be. Hier kun je ook een
afspraak boeken in een testcentrum via: testcovid.doclr.be
of bij jouw apotheek.

>UITNODIGINGEN VOOR DE EXTRA VACCINATIE
De Vlaamse regering heeft enkele maanden geleden beslist dat de vaccinatiecentra langer zullen
openblijven. Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of
boosterprik.
We weten ondertussen dat de bescherming door de basisvaccinatie na verloop van tijd afneemt. Daarom is
het sterk aanbevolen om een boostervaccin te krijgen. Die zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins
bieden, opnieuw naar het hoogste niveau wordt opgetild. Het is een ‘boost’ voor je immuniteit.
BEN JE UITGENODIGD VOOR EEN EXTRA VACCINATIE?
• Boek zelf online een afspraak.
• Contacteer het callcenter via: 014 39 56 56 of
helpdesk@vaccinatiekempenland.be.

BEN JE NOG NIET UITGENODIGD VOOR EEN EXTRA
VACCINATIE?
De uitnodigingen vertrekken op basis van wanneer je het
vorige vaccin hebt ontvangen.
• Kreeg je het Johnson & Johnson-vaccin? Dan ontvang
je ten vroegste twee maanden na je laatste vaccinatie
een uitnodiging.
• Kreeg je het AstraZeneca of Pfizer vaccin? Dan wordt
je ten vroegste vier maanden na je laatste vaccinatie
uitgenodigd.

BEN JE NOG NIET EERDER GEVACCINEERD ?
• Maak een afspraak via het callcenter: 014 39 56 56 of
helpdesk@vaccinatiekempenland.be.

WANNEER KOM JE IN AANMERKING OM VIA QVAX
EEN UITNODIGING TE ONTVANGEN?
Als je 18 jaar of ouder bent.
Je in het verleden je basisvaccinaties tegen corona
kreeg.
Als je termijn van 2 maanden (J&J) of 4 maanden
(Pfizer en AstraZeneca) verstreken is.

HOE SCHRIJF IK ME IN OP QVAX?
Surf naar www.qvax.be en hou je rijksregisternummer
bij de hand.
Maak een nieuw account aan. Je eventuele account
van vroeger is niet meer geldig.
Je krijgt het vaccinatiecentrum te zien waar je je
boostervaccinatie moet halen.
Duid je beschikbaarheden aan en bevestig.
Na het doorlopen van de stappen sta je op de lijst. Er
zal contact met je opgenomen worden als er plaatsen
vrijkomen waarvoor jij in aanmerking komt.

WANNEER ZAL IEDEREEN ZIJN BOOSTERPRIK
ONTVANGEN HEBBEN?
Door de opmars van de Omikron-variant besliste de
regering om een versnelling hoger te schakelen met de
toediening van de boostervaccins. Het grote deel van de
volwassen Belgische bevolking zal voor eind januari een
uitnodiging voor een boosterprik gekregen hebben.
In februari-maart zullen dan nog eens 1,1 miljoen
uitnodigingen verstuurd worden. Dat gaat dan vooral om
mensen die hun basisvaccinaties pas recent kregen.

QVAX
ELZ Kempenland gaat opnieuw gebruikmaken van de
reservelijsten via QVAX. Als je je daarop inschrijft maak
je kans om je boostervaccin eerder te ontvangen als er
spuitjes over zijn in het vaccinatiecentrum.

MEER INFO
www.elzkempenland .be

>HEROPENING BIB
WANNEER KUNNEN WE TERUG NAAR DE BIB?

WAT MET MIJN INLEVERDATUM?

Onze vernieuwde bib kan haar deuren terug officieel openen op
maandag 24 januari. Niet enkel de bibruimte kreeg een volledige
make-over, ook onze medewerkers zijn nog volop bezig met zich in
te werken in het nieuwe bibliotheeksysteem met zelfuitleen. Die
veranderingen zullen voor iedereen een aanpassing zijn. We rekenen
dan ook graag op je begrip de eerste weken na de heropening.

Het grootste deel van de uitgeleende
materialen hebben nu een inleverdatum die
valt in de maand januari 2022. Ons bib-team
zorgt er voor dat alle inleverdata 4 weken
worden opgeschoven. Vanaf januari zal je
nieuwe inleverdatum ook online te zien zijn
in je MijnBibliotheek-account.

REGISTREER JE VOOR DE TESTDAG
Om de nieuwe werking in de bib te observeren en waar nodig nog
bij te sturen voor de officiële opening van maandag 24 januari,
organiseren we een testmoment. Op zaterdag 22 januari tussen
10.00 en 12.00 uur openen we onze deuren voor een beperkt
testpubliek. Wil je hier graag aan deelnemen, stuur dan een mail
naar bibliotheek@merksplas.be met als onderwerp ‘testdag bib’.

INLEVEREN VAN MATERIALEN IS AL
EERDER MOGELIJK
Door de lange sluiting hebben we iedereen
de kans gegeven om extra veel materialen
te ontlenen. Wij weten als geen ander
dat dit allemaal veel plaats inneemt in
je boekenkast. Daarom geven we vanaf
10 januari iedereen de kans om al wat
materialen terug te brengen. Je boekenkast
krijgt zo terug wat ruimte en in de bib is er
een groter aanbod voor wanneer we terug
kunnen open gaan.

TIJDELIJKE OPENINGSUREN VANAF 10
JANUARI
De bib is vanaf 10 januari enkel open voor
het inleveren van materialen en het
ophalen van je leerkrachtenkaart op
volgende momenten:
• Maandag-, dinsdag- en donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur.
• Maandag- en woensdagvoormiddag van
8.30 tot 12.00 uur.
Wil je nieuwe materialen lenen, dan kan
dat op het testmoment van zaterdag 22
januari of vanaf de officiële heropening op
maandag 24 januari. Vanaf dan gelden terug
de normale openingsuren.

LEERKRACHTENKAARTEN 2022
De bibliotheek is al enkele jaren het
ophaalpunt voor de leerkrachtenkaart.
Vanaf 10 januari is het ook mogelijk
om je leerkrachtenkaart in de bib op te
halen. Je dient hiervoor je e-ID of je oude
leerkrachtenkaart te tonen.

[CULTUUR

www.merksplas.be

>MERKSPLAS MONDIAAL

www.merksplas.be
MERKSPLAS IN DE WERELD,
WERELDWIJD

Het gemeentebestuur van Merksplas heeft veel aandacht voor het eigen dorp,
maar kijkt ook wat er in de rest van de wereld gebeurt. Elk jaar voorziet de
gemeente in samenspraak met Merksplas Mondiaal een budget waarmee ze
ontwikkelingssamenwerking ondersteunt. Zo steunt ze onder meer een aantal
ontwikkelingsprojecten van Spetsers die in het buitenland actief zijn.

www.merksplas.be

artisanale producten zoals etherische olie van de
baobab. Dit loopt zo goed dat uitbreiding van het
gebouw noodzakelijk is. Hiervoor zal de steun dan
ook zeer welkom zijn.
• Omniverdi zet zich in Madagascar in voor
de herbebossing met tewerkstelling van de
vrouwenassociatie. De ondersteuning zal gebruikt
worden voor het aankopen van materiaal zoals
sikkels en spaden en het aankopen van zaden.
• Siddartha zet zich in Ethiopië onder andere in voor
het Adinet project. Dakloze jongeren krijgen er de
kans om te werken aan nieuwe toekomst. Door
middel van circustraining en opleiding en vorming
leren de jongeren discipline en structuur aan. Ze
eindigen met een stage in een bedrijf en verlaten
het project om op eigen benen te kunnen staan.
• Oum el Nour ondersteunt in het Egyptische
Amshoul de renovatie en inrichting van de
schoolkeuken zodat er in veilige omstandigheden
gekookt kan worden. De kleuters krijgen er ’s
middags een warme maaltijd, broodnodig in een
streek waar er veel mensen aan ondervoeding
lijden.
Ook dichter bij huis ondersteunt de gemeente
projecten die zich inzetten voor een betere wereld. Zo
krijgt ook de Oxfam Wereldwinkel van Merksplas
de nodige steun.

Welke projecten krijgen dit jaar steun en waarvoor
gaan de projecten de ondersteuning gebruiken?
• Imani Belgium vzw realiseerde al de bouw van een
sanitair blok en bouwt nu een internaatgebouw in
Kenia zodat de meisjes een veilige plek hebben om
te overnachten tijdens hun opleiding in het Imbeke
Opleidingscentrum.
• Het soepkeukenproject of de sopkombuis in ZuidAfrika maakt elke week verse soep om te bedelen aan
zo’n 300 mensen.
• Toekomst in eigen handen bouwde samen met de
bewoners van Bagaya (Senegal) een kippenhok om
kippen te kweken voor verkoop en eigen consumptie.
Er werd ook een moestuin aangelegd om de gezinnen
te voorzien van eigen gekweekte groenten. De
ondersteuning van dit jaar zal gebruikt worden voor
een extra waterput zodat ze ook in Bagaya drinkbaar
water hebben.

• Jovem leidt jongeren in het hooggebergte van
Peru op tot landbouwondernemers. Er is reeds een
opleidingsstal waar ook een kaasfabriek gevestigd
is. Hier wordt alle verse melk verwerkt in producten
voor de lokale markt. De ondersteuning van dit jaar
zal gebruikt worden voor een nieuw project dat inzet
op het milieubewustzijn van de jonge ondernemers,
namelijk agroforestry. Dit is een landbouwsysteem
waarbij bewust gestreefd wordt naar het introduceren
van bomen en struiken op percelen. Met de subsidie
kunnen ze de gronden voorbereiden door de
aankoop van materialen, de te planten boompjes en
onderhoudsmateriaal.
• Les Femmes Toubabs in Senegal ondersteunt de
lokale bevolking op verschillende manieren. Ze zorgen
ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan en zetten
zich in voor betere gezondheidszorg. Er wordt ingezet
op herbebossing van het gebied en de productie van

Ben je zelf als Spetser nauw betrokken bij een
langdurig ontwikkelingsproject in het buitenland?
Of ga je voor een bepaalde tijd op stage of
inleefreis in een ontwikkelingsland? Dan kan je
een financieel duwtje in de rug krijgen. Vraag het
reglement en het indieningsformulier op bij de
cultuurdienst. Subsidieaanvragen voor langdurige
projecten dienen binnen te zijn op 30 juni 2022.

MEER INFO
cultuurdienst
014 63 94 42
cultuur@merksplas.be

>OPHALING
KERSTBOMEN
AAN HUIS
Op maandag 17 januari starten we met de
ophaling van kerstbomen aan huis. Het is niet
nodig om op voorhand aan te melden of je een
boom hebt liggen. Het is wel belangrijk dat je
enkel de boom klaarlegt.
 Geen versieringen, pot, kluitdoek of zand.
 Geen coniferen.

>DE FIETSBIEB VAN MERKSPLAS

HELPT PEUTERTJES LEREN FIETSEN!

Hoe sneller peuters leren fietsen, hoe beter voor hun motorische ontwikkeling van peuter tot kleuter!
De Fietsbieb van Merksplas wil hier graag helpen. Maar hoe? Na een rondvraag bij de kleuterscholen en
kinderopvang gaven Qworzó en de Spetter aan dat de fietsjes bij hen goed van pas zouden komen.
LEVERING VAN FIETSJES AAN QWORZÓ EN DE KINDERCLUB

Sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen (www.denoorderkempen.be), gevestigd te
Merksplas, wil duurzame, kwaliteitsvolle & betaalbare woningen in een aangename leefomgeving
ter beschikking stellen van personen en gezinnen die het nodig hebben. Wij zijn actief in Arendonk,
Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. Wij beheren een patrimonium van +/- 1400
huur- en erfpachtwoningen. In de visie van ons gedreven team van 13 medewerkers staat aandacht
voor woonkwaliteit en voor een uitgesproken vriendelijke en klantgerichte communicatie voorop. In de
toekomst zal onze dienstverlening nog uitgebreid worden. Omwille van de nakende pensionering van onze
huidige algemeen directeur zijn wij op zoek naar een

Op maandag 15 november was het dan zover. Nadat de vrijwilligers alle fietsjes grondig hadden nagekeken werden
deze netjes afgeleverd. Zowel De Spetter als Qworzó (zie foto) waren erg blij en garandeerde ons dat de fietsjes zeker
door de peuters en kleuters zullen worden gebruikt. De vrijwilligers van de Fietsbieb zijn blij dat ze op deze manier
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze toekomstige wielrenners(ters) en crossers(ters).

ALGEMEEN DIRECTEUR

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
Functie
Je bent verantwoordelijkheid om samen met je ervaren team het goede beheer en de uitbouw van de organisatie en
haar patrimonium verder ter harte te nemen. Samen bouw je onze innovatieve en toekomstgerichte visie op wonen
verder uit. Dat doe je ook in nauw overleg met de Raad van Bestuur en de lokale besturen. Daarnaast bouw je goede
en actieve contacten uit met de lokale besturen en bouwprofessionals om bv. nieuwe woonprojecten en renovaties
te kunnen realiseren. Het uitbouwen van constructieve samenwerkingsverbanden staat steeds voorop. Je blijft de
nadruk leggen op klantvriendelijkheid, woonkwaliteit en dienstverlening. Je bent tevens een inspirerend people
manager die weet hoe hij op een participatieve manier een hoog opgeleid team en zelfstandig werkende professionals
kan motiveren en ondersteunen. Tot slot heb je ook voldoende aandacht voor een solide financieel en administratief
beheer zodat de organisatie haar sociale opdracht maximaal kan realiseren.

Profiel
Klaar voor de Spetter

Klaar voor Qworzó

Vanaf zaterdag 8 januari kan je weer elke eerste zaterdag van de maand
tussen 9.30 en 11.30 uur bij de Fietsbieb terecht. Woon je in Merksplas en
wil je een fietsje ontlenen, dan betaal je 20 euro voor een lidmaatschap van
één jaar. Als je een fietsje kiest en mee naar huis neemt betaal je daarvoor
ook een borg van 20 euro die je terugkrijgt als je je fietsje weer inlevert. Blijkt
je fietsje na enkele maanden te klein geworden, dan kan je je exemplaar
gewoon komen omwisselen voor een groter model.

Je behaalde een masterdiploma of je bent in het bezit van
een bachelordiploma én minstens 5 jaar relevante ervaring
in een leidinggevende functie. Je bent echter in eerste
instantie een sociaal bewogen directeur die samen met een
team, een RvB, de openbare besturen en andere actoren en
visie kan uitbouwen en deze weet te realiseren door actief
samenwerken en overleggen. Kennis van de bouwsector
of kennis van de specifiek wet- en regelgeving over sociaal
wonen, zijn zaken die je kan verwerven. Ervaring met het
zakelijk leiden en uitbouwen van een organisatie, met
netwerking, onderhandelen en people management, zijn wel
noodzakelijk voor deze functie.

JE KAN OOK EEN FIETSJE SCHENKEN

Aanbod

Als je thuis nog een fietsje in je tuinhuis hebt stilstaan, dan kan je die
inleveren. In ruil daarvoor is je lidmaatschap voor het eerste jaar gratis en
betaal je enkel nog de borg van 20 euro als je een fietsje meeneemt.

Je kan werken in een mensgerichte, verantwoordelijke
en afwisselende functie waarbij je kan rekenen op een
passend salaris met tal van extralegale voordelen zoals
extra vakantiedagen, een bedrijfswagen en andere.
Een volledige functiebeschrijving kan je via e-mail of
telefonisch opvragen bij Goelen & Gaukema HR partners
uit Vosselaar (www.goelen.be). Zij begeleiden ons bij deze
aanwervingsprocedure.

JE KAN OOK ZELF EEN FIETSJE BIJ DE FIETSBIEB ONTLENEN VOOR JE
(KLEIN)KIND

WAAR KAN JE ONS VINDEN?

MEER INFO

Gemeentelijke werkplaatsen
Industrieweg 3
Merksplas

www.fietsbieb.be
0478 36 69 37 (Josée)
0478 66 63 94 (Karel)

Interesse?
Stuur dan je CV en gemotiveerde sollicitatie naar
Goelen & Gaukema HR partners, t.a.v. Guy Goelen,
via het e- mailadres solliciteren@goelen.be. Je kan
op onze discretie rekenen.

>VOGELGRIEP
Enkele weken geleden werd in een pluimveebedrijf in
Ravels het vogelgriepvirus vastgesteld. Rond het bedrijf
werd een beschermingszone van 3 km afgebakend. Deze
zone ligt volledig op het grondgebied van de gemeente
Ravels. Daarnaast wordt er een bewakingszone van
10 km rond het pluimveebedrijf ingesteld. Een groot deel
van Merksplas valt in deze bewakingszone.

MAATREGELEN VOOR HOUDERS VAN VOGELS EN
PLUIMVEE
In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele
en particuliere houders van pluimvee en vogels van
toepassing om de verspreiding van het virus te voorkomen.

In de bewakingszone (10 km):
(grootste zone op de kaart)
1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd
loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige
wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels
vermeden wordt (bv. met een net).
2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee
en andere vogels moet binnen gebeuren of op een
zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en
andere vogels te drenken met water dat afkomstig is
van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waar
ook wilde vogels toegang tot hebben, tenzij dat water
werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te
inactiveren.
4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en
broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit
verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone
over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden
wordt.
5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen,
tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee,
hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een
aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee
of vogels moeten onmiddellijk aan de LCE (Lokale Controle
Eenheid) worden gemeld.
De LCE provincie Antwerpen kan u bellen via het
GSM nr. 0478 87 62 19 of mail naar Notif.ANT@favv.be.

Voor professionele pluimveehouders gelden bijkomende
maatregelen. Zij worden rechtstreeks op de hoogte
gebracht door het FAVV. Je kan de maatregelen ook
nalezen op: www.favv-afsca.be/professionelen/

JE KAN BORDEN TEGENKOMEN ONDERWEG
Als je onderweg bent met de auto of met de fiets
kan je borden ‘AVIAIRE INFLUENZA BEWAKINGSZONE’
tegenkomen. Als je zo'n bord passeert, wil dat zeggen dat
je de perimeter binnenkomt. Dat is geen reden tot paniek.
De borden geven enkel aan dat professionele bedrijven
of hobbyhouders van vogels en pluimvee binnen deze
zone de maatregelen voor de bewakingszone moeten
respecteren.

[KALENDER
!

www.merksplas.be

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen die van kracht zijn. Het zou dus kunnen dat een
vereniging een activiteit annuleert. Raadpleeg hun kanalen om na te gaan of ze effectief doorgaat. Bij de activiteiten
die wel doorgaan neem je je mondmasker mee en eventueel je Covid Safe Ticket.

FOTOTENTOONSTELLING: CORONA IN DETENTIE
Van 23 december tot en met 12 januari 2022

13.00 - 17.00 uur

CULTUURDIENST MERKSPLAS
Landloperskapel Kolonie

Wil je zelf een beeld krijgen van hoe het gevangenispersoneel van Merksplas de coronacrisis beleefde binnen de
gevangenismuren? Of ken je iemand die er werkt? Fotograaf Eddy Meijs dwaalde maandenlang rond in de gevangenis
van Merksplas om er een unieke fotoreportage te maken. Hij stond met zijn fototoestel op de eerste rij om vast te
leggen hoe het personeel de verschillende coronagolven doorstond.
Inkom: gratis, draag wel vanaf 6 jaar een mondmasker. De tentoonstelling is gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en
op 1 en 2 januari 2022.
.........................................................................................................................................................................................................................................

THEATERVOORSTELLING: OP ZOEK NAAR DE KLEINE PRINS
Donderdag 6 januari 2022

14.00 - 15.00 uur

GC De MARc/kT

De ballen worden de sterren en een kruiwagen een vliegtuig. Virtuoos jongleert Marco spannende beelden en sterke
teksten. Een fantasierijke en grappige voorstelling voor de hele familie.
De prins is op zoek naar iets en reist door het heelal om het te vinden. Op zijn reis ontmoet hij een koning, een ijdele DJ
en een onmatige dronkenlap (die overigens wel erg handig is met zijn flessen). Totdat hij uiteindelijk landt op de aarde
en daar kijkt hij zijn ogen uit. Hij temt een vos, waarna hij ontdekt dat hetgene waarnaar hij op zoek was, gewoon bij
hem was.

PLATINA
BRUILOFT IN
MERKSPLAS!
Op 1 december 2021 vierden Jan Bluekens en Elisa Veraa
hun platina huwelijksjubileum. Ze zijn maar liefst 70
jaar getrouwd met elkaar!
Jan en Elise huwden in Rijkevorsel op 01 december 1951.
Ze wonen in Merksplas op de Steenweg op Turnhout,
maar Jan verblijft sinds een jaar in WZC Binnenhof.
Burgemeester Frank Wilrycx bracht hen een bezoek
en overhandigde in naam van de gemeente een
oorkonde, bloemen en een pakket wijn. Hij bracht ook de
gelukwensen over van ons koningspaar, vergezeld met
een foto van hen.

Namens de ganse Merksplasse bevolking
feliciteren we Jan & Elisa met dit uitzonderlijk
jubileum!

Tickets 5 euro (vrijetijdspas 2,5 euro). Covid Safe Ticket verplicht vanaf 12 jaar, mondmasker vanaf 6 jaar.
.........................................................................................................................................................................................................................................

KERSTWANDELINGEN		
TOERISME MERKSPLAS VZW
Tot en met zondag 9 januari 2022		

Kerststal aan het Kerkplein

De 17de editie van de bekende kerstwandelingen tussen 4 Kempense kerststallen. Je kan kiezen tussen afstanden van
4 tot 25 km. Onderweg aan de Bosklappershut worden wintervuren ontstoken. De horecaprotocollen worden er strikt
nageleefd: max. 100 zitplaatsen in open lucht, geen Covid Safe Ticket, mondmaskers wel verplicht als je niet neerzit.
Het is er niet mogelijk om staand te consumeren.
.........................................................................................................................................................................................................................................

GEGIDSTE WANDELING ‘VAGEBONDJESPAD’		 TOERISME MERKSPLAS VZW
Zondag 9 januari 2022

14.00 - 16.00 uur

Bezoekerscentrum Kolonie 5-7

Het Vagebondjespad is een cultuurhistorische wandeling doorheen het landlopersdomein van Merksplas, waarbij de
aandacht tevens gevestigd wordt op justitie. Je loopt vlak naast de strafinrichting en het Centrum voor Illegalen. Je
wandelt door het 'justitiedorp', langs de cipierswoningen, de ringgracht, de landlopersbegraafplaats, de natuur en
de landerijen. Ondertussen vertelt de gids het verhaal van de vroegere landlopers en de huidige gedetineerden en
illegalen.

Maak van de feestdagen

magische tijd
vul ze met liefde,

een

plezier en vooral

gezelligheid!
gemeentebestuur Merksplas
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