Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
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Hallo!

We horen zo weinig van elkaar. En daar willen we wat aan doen!
Voortaan ontvangen de erkende Hoeseltse verenigingen regelmatig een
nieuwsbrief met daarin interessante weetjes.
Vanuit de cultuurdienst wordt deze nieuwsbrief verzonden naar iedereen
die eerder had aangegeven om info te willen ontvangen van de cultuurdienst.
Wil je deze mails toch liever niet ontvangen? Laat het dan gewoon even
weten door een reply op deze mail met de boodschap ‘uitschrijven nieuwsbrief’.
Veel leesplezier met deze eerste (extra lange) nieuwsbrief!

Cultuurraad zkt. lokaal talent! Algemene

Vergadering /
Trefpunt
Met de start van een vernieuwde Cultuurraad vorig dit jaar, had
de het bestuur de intentie om de
jaarlijkse Algemene Vergaderingen (Trefpunt) nieuw leven in te
blazen. Door de coronamaatregelen hebben we helaas de mogelijkheid nog niet gehad om dit
te organiseren. Hopelijk kan het
binnenkort weer en dan vast en
zeker op een feestelijke manier!
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Onder impuls van de Cultuurraad wordt er een concept uitgewerkt waarbij we
lokaal cultureel talent in de kijker willen zetten. Om onze lijst aan lokale talenten
uit te breiden, doen we graag een beroep op de Hoeseltse verenigingen. Ken jij
iemand (al dan niet binnen je vereniging) die er met zijn cultureel talent met kop
en schouders boven uit steekt en eigenlijk méér podiumkansen verdient? Laat
het dan zeker weten via cultuurdienst@hoeselt.be.
Muziek, theater, beeldhouwen, graffiti, fotografie, poëzie, dans, tekenen, schilderen,… alle kunstvormen mogen aan bod komen!

Ondertussen houden we jullie
op de hoogte via deze nieuwsbrieven en kan je natuurlijk de
cultuurdienst altijd bereiken via
het vrijetijdsloket: 089 30 92 10
of vrijetijd@hoeselt.be.

Een vernieuwde vrijetijdsdienst

Wie de HMG gelezen heeft of ondanks de coronamaatregelen de
laatste maanden toch nog in Ter
Kommen geweest is heeft zeker gemerkt dat er wat gewijzigd is binnen
de vrijetijdsdiensten.
Er is nu één vrijetijdsloket voor de bevolking. Voorlopig situeert zich dit in
het bureel waar eerder Ann en Hilde
zaten. Aan het vrijetijdsloket kunnen
burgers en verenigingen terecht voor
alles wat met sport, cultuur, jeugd of
toerisme te maken heeft
Bijvoorbeeld: tickets voor culturele
voorstellingen, inschrijvingen voor
sportlessen, toeristische basisinfo,
kopen van wandel- en fietskaarten
en Hoeseltse publicaties, reserveren van de sporthal, huren van vergaderlokalen of de zaal van GC Ter
Kommen, reservaties van de uitleendienst, subsidieaanvragen, enz.
Wie doet wat?
• Het loket wordt momenteel bemand door Yves Beckers.
• Patrick Leenders, Steve Jans en
Yves Voncken zijn de diensthoofden en blijven de verantwoordelijkheid nemen over hun respectievelijke werkdomein (sport – jeugd
– cultuur).
• Kurt Driesen staat halftijds in voor
het ontwikkelen van het toeristisch beleid.
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• De diensten worden administratief ondersteund door:
- Ann Somers voor alle financiële
aangelegenheden van de vzw’s
(boekhouding, facturatie, betalingen, jaarrekeningen,…) en de
kermissen.
Het bureel van Ann bevindt zich
momenteel boven de sporthal,
langs het vergaderlokaal.
- Hilde Achten voor de coördinatie van logistiek team, jeugdprogrammatie cultuur, vormingsactiviteiten, beheer/uitbating GC
(dranken, stockbeheer, afvalbeheer, unisono,…) verzekeringen,
ondersteuning loket,…
Het bureau van Hilde bevindt
zich nu in het bureel waar Yves
Voncken tot nog toe zat.
- Nog dit voorjaar zal er een communicatieambtenaar
worden aangeworven. Deze staat
halftijds in voor de communicatie van de vrijetijdsdiensten
(marketing, drukwerken, promotie activiteiten, perscontacten, infoborden, TV-schermen,
nieuwsbrieven,
UitinHoeselt,
GPDR-wetgeving,…) en halftijds
voor de algemene gemeentelijke
communicatie (perscontacten,
HMG, website, sociale media,…)
Het bureel van de communicatieambtenaar wordt voorzien in
het bureel waar momenteel Kurt
Driesen zit.

- de loketmedewerkers: administratieve ondersteuning zoals
agendabeheer,
uitleendienst,
zaalen
lokaalreservaties,
adressenbestanden, sleutelbeheer, in-en uitgaande post,…
• De taak van Geert Thonnon wordt
uitgebreid van ‘beeld- en geluidstechnieker’ naar ‘technisch beheerder’. Dat houdt in dat Geert
alle technische zaken m.b.t. de
gebouwen op de site Ter Kommen
(sporthal, gemeenschapscentrum,
’t Fabriek en ’t zwembad) voor zijn
rekening neemt, en dit naast de
eindverantwoordelijkheid voor de
theatertechniek. Om de leemte
in het theatertechnische luik op
te vangen, zal er voor optredens
meer samengewerkt worden met
externe theatertechniekers. Geert
blijft wel de Hoeseltse verenigingen technisch ondersteunen zoals
jullie dat gewend zijn.
• De zaalwachters van de sporthal
(Guido Hex, Jos Nicolaers, Robbie
Lanka) en onderhoudsmedewerkers van GC Ter Kommen (Jos Borgers, Franca Floris, Sandri Aerts)
zullen op termijn één ploeg van
‘logistiek medewerkers’ vormen.
Dit zal stelselmatig gebeuren vervolgens dat er iemand vervangen wordt wegens pensionering.
Maar een grensvervaging tussen
sporthal-gemeenschapscentrum-‘t Fabriek is nu reeds merkbaar (mede door corona).
• Yves Beckers, Anita Lowet en Katrien Op ’t Eynde blijven de functie
van redder in het zwembad houden. Anita doet dit fulltime, Katrien en Yves beiden halftijds. Yves
bemant verder nog halftijds het
vrijetijdsloket.
Bereikbaarheid
• Het algemeen nummer voor de
vier vrijetijdsdiensten (sport-cultuur-jeugd-toerisme) is
089 30 92 10. Het mailadres is
vrijetijd@hoeselt.be.
In beide gevallen kom je terecht
bij het vrijetijdsloket, van waaruit
men eventueel doorverbonden
wordt.

• Aan de voordeur van sport werd
een parlofoon voorzien. Wie hier
aanbelt, komt in contact met het
vrijetijdsloket van waaruit de deur
kan geopend worden.
Verbouwingen
Na meer dan 40 jaar zijn de gebouwen toe aan een update. Ook om
een degelijke dienstverlening te ga-

randeren zijn verbouwingen nodig.
In een eerste fase zal er een ruime
foyer worden voorzien met een
vrijetijdsloket, enkele bureelruimten
(frontoffice) en een nieuwe sanitaire blok. In een tweede fase zullen
er op de tribune van de sporthal 5
burelen worden voorzien (backoffice) met een vergaderlokaal dat ook
als VIP-ruimte kan dienen bij sport-

wedstrijden in de sporthal en een
kleinere ontmoetingsruimte. Het
dossier voor de aanstelling van een
architect hiervoor wordt momenteel opgestart.
Hopelijk mogen we jullie snel weer
ontvangen in deze vernieuwde samenstelling en (iets later) in een vernieuwd gebouw!

Je vereniging (in) Maggezien!
zinnen zijn ook welkom.
vb: Onze vereniging verwelkomt xxx
als nieuwe voorzitter | Chiro is op
zoek naar oude stoelen | Vergeet
de eetdag van onze vereniging niet
op zaterdag xx/xx | Voortaan vind
je onze vereniging in ons nieuw lokaal op dit adres |…
• Stuur altijd als aparte bijlage een
bijpassende afbeelding mee;
• Winnende tombolanummers worden niet gepubliceerd;

Omdat verenigingen het moeilijk
hebben en velen vrezen voor ledenverlies o.w.v. de coronamaatregelen die alles lam leggen, wil het
gemeentebestuur de verenigingen
ook promotioneel extra gaan ondersteunen door in Hoeselt Maggezien telkens een rubriek ‘verenigingennieuws’ te voorzien.

Heb jij een nieuwtje te melden?
Organiseren jullie een unieke activiteit?
Hadden jullie iets te vieren?
Wil je een oproep doen naar potentiële nieuwe leden?
Stuur een tekst én bijpassende afbeelding naar hmg@hoeselt.be. De
redactieraad maakt telkens een selectie van de leukste nieuwsberichten.
Om alles vlot te laten verlopen, zijn
er wel enkele regeltjes:
• De tekst mag maximum 1250 tekens tellen (incl. spaties).
• Elke vereniging kan maximum 3
artikels per jaar laten publiceren;
• Héél korte meldingen van 1 of 2

Daarnaast zal er geregeld ook een
uitgebreid artikel verschijnen waarin een Hoeseltse vereniging wordt
voorgesteld. Dit kan naar aanleiding van een speciale gelegenheid,
bijvoorbeeld een uniek evenement
dat jullie organiseren, een jubileumviering of een speciale prestatie die
jullie leverden. Laat het zeker weten
via hmg@hoeselt.be als je denkt
met je vereniging hiervoor in aanmerking te komen!
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50.000 euro voor de sociaalculturele verenigingen in Hoeselt
De Vlaamse Overheid trok 87 miljoen euro uit voor het lokale sport-,
jeugd- en cultuurbeleid en de verenigingen die door de coronacrisis
inkomsten mislopen hebben. Voor
onze gemeente is een toelage voorzien van 121.464,95 euro, waarvan
50.000 euro voorbehouden is voor
de verenigingen aangesloten bij de
cultuurraad.
Op advies van zowel de hogere
overheid als onze eigen lokale cultuurraad, werd beslist om dit geld
niet onmiddellijk te verdelen omdat
de verenigingen pas later een duidelijk zicht gaan hebben op de werkelijk geleden schade. Maar… jullie
mogen dus zeker nog een toelage
verwachten later dit jaar!
Uiteraard willen we de verenigingen
die het nodig hebben ook al eerder
ondersteunen en niet wachten tot
het te laat is. Na de enquête die verstuurd werd in de zomer van 2020
naar het effectieve lid en de voorzitter van de verenigingen, stuurden we op 18 januari een mail met
de vraag: “hoe gaat het nu met je
vereniging?” . Bij het schrijven van
dit artikel hebben 14 van de 49 aangesloten verenigingen (28,5%) deze
mail beantwoord. Wie de mail nog

niet beantwoordde, mag dat zeker
nog doen!
Tegen de zomer zullen we een nieuwe enquête opstellen waarin jullie in
detail kunnen aangeven wat de werkelijk geleden schade is. Op basis
daarvan zal dan de verdeling van de
Vlaamse subsidies gebeuren. De fo-

cus zal daarbij o.a. liggen op doorlopende vaste kosten en op gemaakte
kosten voor activiteiten die uiteindelijk niet konden plaatsvinden.
Maar zoals gezegd… zit jullie vereniging in nood, laat het ons dan zeker
weten! We proberen zeker te helpen
waar nodig en mogelijk!!!

Speel ‘Levenswandeling’ en (her)beleef
nostalgische momenten
Het spel Levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel
om in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een
andere manier te leren kennen. Vragen, onderverdeeld
in zes categorieën zoals ‘kindertijd’, ‘geloof & feesten’ en
‘mijn dorp en stad’, polsen naar verhalen en herinneringen over hoe het vroeger was.
Het spel is gratis te ontlenen aan de vrijetijdsbalie in Ter
Kommen en bij Erfgoed Haspengouw. Ideaal voor verenigingen, woonzorgcentra en mantelzorgers!
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Op zoek naar kunstenaars voor
‘Atelier in beeld’
Atelier in Beeld richt zich op de ruime groep van kunstenaars actief in de beeldende kunsten, dus misschien ook
op jou of iemand die jij kent?
Als Corona dat dan toelaat zal dit doorgaan in het weekend
van 7, 8 & 9 mei 2021.
Op vrijdag zal dat zijn van 18u - 22u en op zaterdag en
zondag van 10u - 18u.

Kunstwerkt, de organisatie die elke liefhebber van beeldende kunst en alle makers ervan wil inspireren en ondersteunen, stelt een interessant project voor dat we
graag bij alle Hoeseltse kunstenaars willen kenbaar maken: Atelier in beeld. Het gaat om een open atelier-weekend voor beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen en
Brussel.

Samen met Bilzen en Riemst, willen we ook in Hoeselt
onze lokale kunstenaars aansporen om deel te nemen
en zullen we de Vlaamse communicatiecampagne ondersteunen, onze plaatselijke kunstenaars extra in de kijker
zetten en waar mogelijk misschien bijkomend ondersteunende initiatieven nemen. We willen je daarom graag vragen om deze oproep te delen met iedereen waarvan je
denkt of weet dat hij/zij met kunst (in brede zin) bezig is.

Ze willen hiermee kunstenaars (individuele kunstenaars,
student of leerkracht in het deeltijds kunstonderwijs, begeleider of kunstenaar in een zorginstelling met een atelier, coördinator of lid van een groepsatelier…) promoten
door de deuren van hun atelier open te laten zetten en zo
bezoekers de kans geven om werkplekken vol kunst te
ontdekken.
Deelname hieraan is gratis. De deelnemende kunstenaar(s) ontvangen gedrukt promomateriaal zoals wegwijzers, affiches, uitnodigingskaarten... en worden ook deskundig geadviseerd om je werkplek op een coronaveilige
manier open te stellen. Je moet natuurlijk op de openingsdag(en) zelf aanwezig zijn maar het atelier hoeft niet alle
drie de dagen open te zijn. Bij de inschrijvingen kies je of je
werkruimte één, twee of drie dagen open staat. Je kan dus
ook inschrijven voor een gedeelte van dat weekend.
Bijkomende info kan je vinden op de website van Atelier in
Beeld: atelierinbeeld.be.
Hier moet je ook zelf online inschrijven. Dat kan tot 15 februari 2021.

Vragen, suggesties, meer info,…?
Dienst vrije tijd - Europalaan 2-4 - 089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be
Jouw vereniging is lid van een Hoeseltse adviesraad (Cultuurraad, AAS&B of Jeugdraad). Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat in de lidmaatschapsaanvraag
werd aangegeven dat je graag info ontvangt van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Je gegevens worden veilig bewaard en enkel gebruikt om informatie
te verspreiden naar de verenigingen.
Wil je deze mails niet meer ontvangen? Dan kan je je eenvoudig uitschrijven met een reply op deze mail en als mededeling ‘uitschrijven nieuwsbrief’.
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