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VOORWOORD

Burgemeester Werner RASKIN
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18u00 tot 19u00  
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet v/d burgemeester, 1ste verd.

Schepen Guy THYS
guy.thys@hoeselt.be
VRIJDAG van 18u00 tot 19u00  
of na afspraak via 0475 24 45 31
Gelijkvloers, 1ste bureel rechts

Schepen Michel VANROY
michel.vanroy@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Hoeselaar,

als je deze editie van Hoeselt Mag Gezien in handen 
krijgt zitten we weer volop in de eindejaarsperiode. Ik wil 
dit voorwoord dan ook starten met jullie in naam van het 
schepencollege het allerbeste toe te wensen voor 2019 
en hoop dat al jullie wensen voor volgend jaar werkelijk-
heid worden.

Maar het is niet alleen de start van een nieuw jaar maar 
ook de start van een nieuwe gemeentelijke legislatuur. Op 
14 oktober hebben jullie immers 21 gemeenteraadsleden 
verkozen, die op 3 januari geïnstalleerd worden in de 
nieuwe gemeenteraad. Ook zal het nieuwe schepencol-
lege dan zijn functie opnemen. Dit college telt naast de 
3 anciens, Werner Raskin, Bert Vertessen en Yves Croux 
ook een nieuwkomer Johan Schoefs en een terugkomer 
Linda Verjans. Ik wil hen samen met de 2 voorziene op-
volgers, Rudi Coenegrachts en Heidi Berx, alle succes 
toewensen voor de komende 6 jaar.

Maar nieuwkomers betekent ook dat er mensen zijn die 
afscheid nemen. Guy Thijs en Hilde Buysmans zullen 
geen deel meer uitmaken van de nieuwe gemeenteraad. 
Ik wil hun van harte danken voor het engagement dat zij 
de voorbije jaren hebben opgenomen. Naast goede col-
lega’s waren het ook 2 heel fijne mensen wat, na afloop 
van het serieuze werk op het schepencollege, vaak leidde 
tot filosofische na-colleges over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. 

Ook ikzelf neem een beetje afscheid, ik zal immers de vol-
gende legislatuur geen schepenmandaat meer opnemen. 
De combinatie van een zware job met een schepenman-
daat werd echt onhoudbaar. Toen ik begin augustus werd 
ingelicht dat ik vanaf 1 januari 2019 bevorderd zal wor-
den tot directeur distributie bij De Watergroep met een 
verantwoordelijkheid over meer dan 700 medewerkers, 
verspreid over heel Vlaanderen, heb ik met een beetje 
pijn in het hart moeten beslissen niet meer kandidaat te 
zijn voor een schepenmandaat. Zo komt er een einde aan 
een mooie periode van 9 jaar schepen, gespreid over 3 
legislaturen. Maar ik blijf mij in ieder geval als gemeente-
raadslid inzetten om onze mooie gemeente Hoeselt nog 
beter en mooier te maken.

En gezien het (voorlopig?) de laat-
ste keer is dat ik een voorwoord mag 
schrijven voor Hoeselt Mag Gezien 
wil ik afsluiten met iedereen te dan-
ken die het mogelijk heeft gemaakt 
dat ik met veel plezier terug kijk op 
de voorbije 18 jaar. Ik denk hierbij 
aan alle collega’s in de schepencol-
leges en gemeenteraden, ja ook die 
van de oppositie waar er in inhoude-
lijke discussies altijd respect was, heen en weer, aan de 
medewerkers van de gemeentelijke diensten, met een 
speciale vermelding voor de vrije-tijdsdiensten, aan de 
vele vrijwilligers in de adviesraden en nog veel meer men-
sen waar er contacten mee waren. DANK U WEL

Prettige feestdagen en tot binnenkort, ergens in Hoeselt,

Michel
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Schepen Michel VANROY
michel.vanroy@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen
Schepen Yves CROUX
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Schepen Bert VERTESSEN
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Voorzitter OCMW  
Hilde BUYSMANS
hilde.buysmans@hoeselt.be
DINSDAG van 14u00 tot 15u00  
op het OCMW

In de editie van november 2018 stond de vormingsactiviteit ‘Heb je 
diabetes en wil je hierover meer te weten komen?’ van LMN Zuid-
Oost Limburg. Deze reeksen worden verzet naar februari, mei, sep-
tember en november 2019 telkens van 18u00 tot 20u00.

 LMN-secretariaat tel. 089 32 26 26 of secretariaat@lmn-zuidoostlimburg.be

Diabetes
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Nieuwjaars
drink
zondag 6 januari

10.00 - 12.00 uur

Met live muziek 

Evenementenplein 
achter GC Ter Kommen

VOOR ALLE HOESELAREN

2019

Sinds kort kan je ‘Gemeente Hoeselt’ ook volgen op Facebook en 
Instagram voor de laatste nieuwtjes.

Sociale media

De gemeente investeerde in de aankoop van 30 nieuwe statafels 
voor de uitleendienst. Deze kunnen nu enkel nog per 6 op een 
transportkar ontleend worden.

Uitleendienst

Wie een openbare activiteit organiseert, wil natuurlijk een zo ruim 
mogelijke promotie van zijn evenement. Daarom kan je best zo-
veel mogelijk informatie over je openbare activiteiten ingeven via  
www.uitdatabank.be. Van daaruit kan je activiteit dan opgepikt worden 
door verschillende persagentschappen in gans Vlaanderen én ook voor 
publicatie op de gemeentelijke website en in Hoeselt Mag Gezien.
Zeker doen dus!

Uitdatabank
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Movies for Kids 

Rosie en Moussa
Woensdag 16 januari om 14u00 | GC Ter Kommen 
Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement aan 
de andere kant van Brussel. Ze leert er een heleboel mensen 
kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke mevrouw He-
melrijk en vooral Moussa, die in het appartement boven haar 
woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele buurt. 

Ze klauteren zelfs helemaal tot op het dak van het appar-
tementsgebouw. Ze gaan ook samen op zoek naar Rosie’s 
papa, die al een tijdje niet meer thuiskwam …
 
Deze Belgische familiefilm, gebaseerd op de kinderboeken 
van Michael De Cock en Judith Vanistendael, krijgt dankzij 
de hedendaagse thematiek en de ijzersterke cast (o.a. Ruth 
Beeckmans en Titus De Voogdt) ook internationale allure.

 Leeftijd: 7+ - duur: 92’ - Nederlands gesproken - prijs: 2 euro

INFO: GC TER KOMMEN  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be

Vormingsactiviteiten Bibliotheek
Poëzieklanken 
met Karin Jacobs
Maandag 28 januari om 19u00 | 
bibliotheek 
Karin Jacobs houdt iedereen aan haar 
lippen gekluisterd met haar aangename, 
toonvaste en heldere stem. Na een kor-
te introductie, vertelt Karin waar haar 
liefde voor poëzie vandaan is gekomen 
en hoe ze zelf is beginnen schrijven. Ze 
draagt voor met een stevige dosis ex-
pressie. De meeste gedichten brengen 
de lezer aan het lachen, anderen roepen 
dan weer droevige emoties op. 
Daarna gaat Karin interactief werken 
met het publiek. Door improvisatie, 
sprankelende taal en eenvoudige woor-
den maken we fijne versjes; leuk om te 
koesteren.
Ondanks de laagdrempeligheid passe-
ren heel wat stijlfiguren zoals eindrijm, 
alliteratie, metafoor, die we ons in het 
beste geval vaag herinneren, de revue.

Jullie kunnen Karin Jacobs zien en horen 
op 28 januari van 19u00 tot 
21u00 in de bib, maar hoe goed kennen 
jullie haar? 

Karin Jacobs studeerde af aan studio 
Herman Teirlinck. Ze werkte samen 
met (inter)nationale gezelschappen. 
Daarnaast maakte ze ook eigen kinder-
producties, waar de liefde voor het cre-
eren, in al zijn vormen, een eigen leven 
begon te leiden. In 2010 ontving Karin 
de Vlaamse Musical-prijs voor Beste 
Vrouwelijke Hoofdrol. In 2011 stond ze 
nog met haar kinderen (Jelle en Clara 
Cleymans) samen op de planken in 
‘Fiddler on the roof’. 

Naast theaterwerk is ze regelmatig 
(gast)actrice in series, maar de meeste 
mensen kennen haar van ‘Wittekerke’ 
waar ze het personage Karen Vanden-
broucke gestalte gaf.

Schrijf je in voor een introductie in de 
poëzie met dit stijlicoon op deze gezel-
lige winteravond!

 Info & inschrijvingen: bibliotheek@hoeselt.be of aan 
de balie  -  Prijs: gratis!

Karin Jacobs

28 jan’19
19.00-21.00u

Poëzieklanken

gratis | inschrijven via mail: bibliotheek@hoeselt.be 
  hoeselt.bibliotheek.be    bibliotheekhoeselt
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Vrijheid gaat over vrij zijn van bezetters maar ook over je vrij 
voelen als individu; en hier vrij over kunnen denken.
Poëzie is bij uitstek het genre om al de vormen van vrijheid 
te bezingen. In een gedicht is alles mogelijk. Een dichter kan 
in zijn gedachten en gedichten zijn wie hij wil zijn en zijn ver-
beelding laten spreken. Hij kan voor altijd op vakantie gaan of 
de minnaar zijn van zijn/haar muze. De woorden van de dich-
ter krijgen een andere betekenis, vervormen zich tot beelden, 
komen tezamen met elkaar en vervliegen weer of nestelen 
zich als een compositie in de lezer, tot jaren later. 

In een gedicht zijn alle gedachten vrij. Oorlogen worden be-
eindigd, dictaturen omvergeworpen. Niemand meer honger, 
iedereen een thuis. De liefde heeft haar lied, de dichter staat 
op de barricaden of verwoordt een serenade, de pen als wa-
pen voor de vrijheid, het papier maagdelijk wit.
De huisdichters van het Dienstencentrum zullen hun cre-
atieve geesten laten samenkomen om u zeker opnieuw een 
onvergetelijke poëzienamiddag te laten beleven! WELKOM!

 Inschrijven via OCMW tel. 089 30 92 60  |  Prijs: 2 euro (incl. koffiepauze met 
versnapering)  

PoëziePlezier
voorlezen met een extraatje

30 jan’19
13.30-15.00u

gratis | inschrijven via mail: bibliotheek@hoeselt.be 
  hoeselt.bibliotheek.be    bibliotheekhoeselt

Voorlezen met een extraatje: 
Poëzieplezier
Woensdag 30 januari om 13u30 | bibliotheek 
Tijdens deze workshop spelen en rijmen de kinderen in de bib 
met woorden en beelden. Samen met Mariloe en Huguette 
verzinnen zij de gekste dingen. Op praktische wijze stimuleren 
deze topdames gevoelens, klank en muziek  tot een creatieve, 
gezellige en steeds actieve   improvisatienamiddag.

 inschrijvingen: bibliotheek@hoeselt.be of aan de balie.  |  Leeftijd: van 4 tot 7 jaar  |  
Prijs: gratis

Poëzienamiddag n.a.v. Vlaamse Gedichtendag
Thema 2019 = VRIJHEID 
Donderdag 31 januari om 14u00 | DC OCMW Monet zaal
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De voorliefde van Johan voor het land 
van de rijzende zon begon met bonsais. 
“Al meer dan dertig jaar hou ik me bezig 
met de kweek van die kleine boompjes. 
Van het een is het ander gekomen en 
ben ik me meer gaan verdiepen. Sinds 
’92 doe ik met mijn eenmanszaak aan 
tuinaanleg. Door veel boeken met info 
over Japanse tuinen te lezen, is de in-
teresse alleen maar gegroeid. Intussen 
ben ik ook al twee keer in Japan ge-
weest om er inspiratie op te doen, er 
veel bij te leren en de sfeer op te snui-
ven. In zo’n tuin zit zoveel symboliek, er 
is een grote keuze aan planten, het ge-

bruik van bepaalde stenen enz. Overal 
zit wel een betekenis achter”, mijmert 
Johan die in Hoeselt onder meer ook 
Japanse vormbomen kweekt.

Symboliek
Op de vraag over wat nu zo’n tuin ty-
peert, lacht Johan even. “Dat krijg ik 
niet binnen vijf minuten uitgelegd. 
Het gaat om zoveel dingen tegelijk. 
Een Japanse tuin is een weergave van 
de natuur, gebruik makend van aarde, 
stenen, water en planten. Het zit vol 
met symbolen. Een pad of water-
loop met zijn hindernissen staat voor 

het levenspad. Een waterbekken doet 
dienst als reinigingssymbool. Een brug 
wordt gezien als een overstap. Rotsen 
in de tuin staan voor standvastigheid 
en eeuwigheid. Deze en nog andere 
elementen kunnen gebruikt worden in 
diverse tuintypes zoals wandel-, kijk-, 
zen- of bloementuinen. Bovendien zijn 
de tuinen nooit symmetrisch. Planten 
symboliseren diverse aspecten zoals 
het tijdelijke en het eeuwige, feest en 
droefheid, moed en vechtlust, vrucht-
baarheid en ouderdom. Zo kan ik nog 
een tijdje doorgaan”, lacht de vijftiger.

Prijzenkast
Johan Festjens mag nu in zijn prijzen-
kast de gouden medaille van Vlaamse 
Tuinaannemer van het jaar zetten. 
Het is het tweede jaar op rij dat hij 
deze mag aanvullen. Vorig jaar rijfde 

Johan Festjens (56) uit de Melleveldstraat mag zich Vlaamse Tuinaannemer van 
het jaar noemen. De Hoeselaar behaalde de gouden plak in de categorie ‘Groen 
kleurt’. De jury bekroonde Johan voor de aanleg van een Japanse tuin in Dilsen-
Stokkem, de specialiteit van het huis. “Al sinds 1992 doe ik dat. Ik ben een van 
de weinige Belgische aannemers die nagenoeg alleen Japanse tuinen aanlegt.”

Tuinaannemer Johan Festjens wint gouden 
medaille voor aanleg Japanse tuin
“Ik hou van de symboliek en de planten”
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Festjens al de titel van Limburgs Tuin-
aannemer van het jaar in de categorie 
250 tot 1.000 m² binnen. “Nu heb ik 
de medaille gekregen in een catego-
rie waar de focus op groen ligt”, klinkt 
het. De jury loofde Johans inzicht 
en kennis om een realistische tuin te 
ontwerpen en aan te leggen. Voor zijn 
plantenkeuze kreeg Johan van de jury 
een perfect rapport. De leden waren 
unaniem lovend over de inpassing van 
de planten die seizoensgetrouw een 
zeer eerlijk Japans tuingevoel weer-
geven.

Zwemvijver
De Vlaamse Tuinnaannemer van het jaar is 
actief in heel Limburg plus delen van Ant-
werpen en Vlaams-Brabant. De winnende 
tuin legde Johan in Dilsen-Stokkem aan. 
Hij kreeg er de opdracht om een perceel 
van 12 are om te vormen tot een stukje 
Japan in de Maasvallei. Alle elementen van 
een Japans tuinontwerp moest hij gebrui-
ken. “In de zijtuin is een kiezelbed omge-
vormd tot een droge rivier met daarrond 
krentenbomen. Achteraan is er een grote 
zwemvijver en een Japans ogend tuinpavil-
joen. Verder zijn doorheen de tuin Japanse 

pagodes en lantaarns gebruikt. Twee bo-
men met grote wachter-stenen aan de in-
gang zegenen de bezoekers bij de binnen-
komst. De structuur is verder opgebouwd 
rond tuinbonsais van beuk, taxus en buxus. 
Het ontwerp en de aanleg, samen met een 
stagiair, nam zes maanden in beslag”, be-
schrijft Festjens. Wie de tuin wil bezoeken, 
omcirkelt nu best al 29 en 30 juni in zijn 
agenda wanneer de Landelijke Gilden de 
volgende editie van Open Tuinen organi-
seert. 

 www.japansetuinen.be
Geert Houben
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NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG

www.limburg.be     www.facebook.com/limburgbe     twitter.com/limburgbe

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 
3500 Hasselt, BE
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Voor elke vraag hebben we de gepaste 
adviesformule: van een korte quickscan 
over een huisbezoek tot een uitge-
breid renovatierapport en een volledige 

screening van   je nieuwbouwplannen.

Hoe gaat een advies in zijn werk?
De Huisdokter luistert naar je vragen 

en geeft je een helder advies op maat 
om je woning duurzaam te verbeteren. 
Tijdens een eventueel huisbezoek zal hij 
samen met jou de woning screenen en 
vertellen welke werken je kan uitvoeren 
om je woning te verbeteren.

De Huisdokter bundelt zijn advies in 
een persoonlijk renovatierapport: dit 
optionele document zorgt dat je be-
ter voorbereid bent om offertes aan te 
vragen en eventuele gesprekken met 
architect en aannemer aan te gaan.

Waarover geeft de Huisdokter advies?
- isolatie van dak, vloer en muur/gevel
- ventilatie
- beglazing
- verwarming (van hoogrendements-

ketel tot  warmtepomp)
- hernieuwbare energie (zonnepane-

len, warmteboilers,  …)
- hemelwatergebruik
- materiaalkeuze
- premies en subsidies
- de groene (Limburgse) Duwolim-

plus-lening

De Huisdokter adviseert zowel wat be-
treft particuliere woningen als apparte-
mentsgebouwen.

Reserveer NU je advies!
Het adviesaanbod van de Huisdokter 
vind je vanaf 15 januari op de vernieuw-
de website www.de-huisdokter.be.  
Je leest er alle mogelijke informatie 
over de adviesformules, je vindt er een 
agenda met leerrijke infosessies in jouw 
buurt en je kan er een afspraak maken 
voor jouw persoonlijke advies.

Bokrijk viert zestigste verjaardag met boek
1958 was niet alleen het jaar van de wereldtentoonstelling. Eén 
week daarvoor opende Bokrijk zijn deuren. Van de Expo rest alleen 
het Atomium. Maar ons Openluchtmuseum staat er nog hele-
maal en is klaar voor de volgende zestig jaar. Je ontdekt verleden 
en toekomst in een uniek museumboek. Hoe is Bokrijk   ontstaan? 
Wat maakt het Openluchtmuseum zo speciaal? Hoe is het in de 
loop van de jaren veranderd? Je vindt het antwoord op deze en 
nog veel meer vragen in het boek “Bokrijk gisteren, vandaag en 
morgen… Over de dynamiek der dingen”. Maar liefst 27 auteurs 
werkten eraan mee. En de Nederlandse fotograaf en schrijver 
Hans Aarsman maakte een selectie uit het rijke fotoarchief.

Ook vooruit kijken
Met expo’s zoals BKRK – “bokrijk brandmerkt”, die ons erfgoed op 
een eigentijdse manier belichten en relevant maken voor de bezoe-
ker van de 21ste eeuw is Bokrijk de laatste jaren een nieuwe richting 
ingeslagen.

Al blijft de basisfilosofie altijd dezelfde: Bokrijk is een museum van, 
voor en door mensen. Met objecten die we maken, gebruiken en 
koesteren – vroeger en vandaag.

 Koop dit unieke boek bij de boekhandel, in de museumshop van 
Bokrijk of op bokrijkshop.be. Het kost 39,50 euro.

De Huisdokter van 
Dubolimburg vernieuwt!
Ga je (ver)bouwen of renoveren en wil je je woning verbeteren? Wil je je woon- en leef-
comfort verhogen en tegelijk op je energiefactuur besparen? En weet je niet waar en 
hoe beginnen? Reserveer dan nu je (gratis) objectief advies van de Huisdokter   van 
Dubolimburg vzw! Onze bouwspecialist helpt elke Limburgse (ver)bouwer om  door de 
bomen het duurzame bos te zien.
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ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2019
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Nieuwjaars
drink
zondag 6 januari

10.00 - 12.00 uur

Met live muziek 

Evenementenplein 
achter GC Ter Kommen

VOOR ALLE HOESELAREN

2019

Dinsdag 1 januari
ALT KLINKT! DINER – HET 
SWINGPALEIS – AFTERPARTY
18.00 u. PC De Altenaar

  www.altknalt.be

Donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31 
januari
DORPSRESTAURANT ‘DE 
DAGSCHOTEL’ ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

  Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 5 januari
NIEUWJAARSCONCERT KON. 
HARMONIE ST. CECILIA
20.00 u. GC Ter Kommen

  Balder Waumans  0498 94 50 88

Zondag 6 januari
NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR 
ALLE HOESELAREN
10.00 u. Evenementenplein achter 
Ter Kommen 

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Maandag 7 januari
START KIDS SPORT NA 
SCHOOL 1STE LJ.
16.00 u. Sportcentrum Ter Kommen

  sportdienst@hoeselt.be

Dinsdag 8 januari
START LESSENREEKS 
PILATES, MAT WORKOUT 
18.30 u. Spiegelzaal Ter Kommen

  pilates.hoeselt@gmail.com

Woensdag 9 januari
START LESSENREEKS YOGA 
FLOW
10.00 u. Spiegelzaal sportcentrum Ter 
Kommen

  OCMW 089 30 92 60

Woensdagen 9 en 23 januari
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

  DC OCMW  089 51 88 10

Woensdag 9 januari
START LESSENREEKS ZUMBA, 
DANCE FITNESS
19.30 u. Spiegelzaal Ter Kommen

  info@fitclubhoeselt.be

Donderdag 10 januari
START LESSENREEKS 
BODYSHAPE, 
FIGUURTRAINING
19.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen

   info@fitclubhoeselt.be

Vrijdag 11 januari
START KIDS SPORT NA 
SCHOOL 2DE LJ.
16.00 u. Sportcentrum Ter Kommen

  sportdienst@hoeselt.be

Zaterdag 12 januari
GROTE KAARTAVOND 
WIELERCLUB DE VRIJHEID
20.00 u. Parochiezaal Het Werm 
Huis, Bovenstraat

  Peter Hex  0496 03 76 78

Woensdag 16 januari
MOVIES FOR KIDS: ROSIE EN 
MOUSSA
14.00 u. GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Donderdag 17 januari
NIEUWJAARSFESTIJN 
DIENSTENCENTRUM OCMW
11.30 u. Monetzaal DC

  OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 18 januari
CARNAVALSBAL MET 
PRINSAANSTELLING CV-8-
TEAM
19.00 u. PC De Altenaar

  Sonja Vanloffelt 0478 40 73 55

Vrijdag 18 januari
JACQUES VERMEIRE EN 
RUBEN VAN GUGHT: VAN 7 
TOT 77
20.15 u. GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Zondag 20 januari
NATUURKLUSSEN 
WINTERBEEK – NATUURPUNT 
ZO LIMBURG
09.00 u. Hombroekstraat 25

  Ellen Stoffelen  0478 39 81 57

Vrijdag 25 januari
HULDIGING 
VERDIENSTELIJKEN 2018
20.00 u. GC Ter Kommen

  Cultuurdienst  089 30 92 10

Zondag 27 januari
RUILBEURS MODELTREINEN 
– HOESELTSE TREINCLUB 
VZW
08.00 u. GC Ter Kommen

  Danny Smets  089 51 46 44

Maandag 28 januari
VORMING: POËZIEKLANKEN 
MET KARIN JACOBS
19.00 u. Bibliotheek

  bibliotheek@hoeselt.be 

Woensdag 30 januari
VOORLEZEN MET EEN 
EXTRAATJE: POËZIEPLEZIER
13.30 u. Bibliotheek

  bibliotheek@hoeselt.be

Donderdag 31 januari
POËZIENAMIDDAG N.A.V. DE 
VLAAMSE GEDICHTENDAG
14.00 u. Monetzaal DC

  OCMW 089 30 92 60

Ontwerp & realisatie: COMMiX bvba - www.commix.be

GEMEENTELIJKE VERDIENSTELIJKEN 2018

Is je buurman 
al 25 jaar actief 
als bestuurslid 

van een 
vereniging?

Is er in jouw 
vereniging iemand 
die zich al jaren 

verdienstelijk maakt 
op cultureel vlak?

Behaalde je 
kameraad een 
medaille op 
topniveau?

Presteerde 
jouw club 

uitermate goed in 2017-2018

Zet een  
dorpsgenoot zich  

al jaren vrijwillig in 
voor natuur en  
milieu in onze 

gemeente?

LAAT HET ONS WETEN

WE ZETTEN HEN GRAAG IN DE BLOEMETJES!

CULTUUR   SPORT MILIEU   SOCIAALHuldiging

enz...
Ken je  

iemand die zich  
al vele jaren actief 

inzet voor het 
sociale leven in onze 

gemeente?

Uitverkocht!
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Het mooie initiatief ‘Wereldlichtjesdag’, waarbij overleden kinderen worden herdacht,  
vond plaats in de Kluis van Vrijhern

De 75-jarigen van Hoeselt kwamen samen voor een gezellige reünie in de  
Baenwinning.

Maar liefst 25 erfgoedgeïnteresseerden namen deel aan de vorming rond ‘archiveren’ 
georganiseerd door Erfgoedcel Haspengouw.

Eens per jaar komt de Sint op bezoek in GC Ter Kommen. Dit jaar speelde hij mee in 
het theaterstuk ‘De Spaanse Schaar’.

De kleutertjes van de 2-sprong in Romershoven brachten een bezoek aan het  
Dienstencentrum.

Boeiende auteurslezing met sterke visuele ondersteuning door 
gastauteur Anja Feliers. De 20-tal deelnemers waren geïntrigeerd.
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Zondag 3 februari 2019 

De traditionele winterwandeling van de 
sportdienst i.s.m. AAS&B trekt dit jaar 
richting Durbuy.
Wij wandelen in de voormiddag vanaf 
Bomal +/- 9 km tot in het middeleeuws 
en kleinste stadje van België. 
 
Tijdens de middag is iedereen vrij om 
het stadje te verkennen en eventueel te 
genieten van een streekgerecht in een 
van de vele bistro’s.
 
Na de middagpauze brengt de bus ons 
naar het kasteel ‘Radhadesh’ gelegen in 
het gehucht Petite Somme.
Hier loont het zeker de moeite om ken-
nis te maken met het spiritueel Indisch 
leven ‘Hare Krishna’.
Van hieruit wandelen we namiddag +/- 6 
km terug richting Durbuy.

Degenen die namiddag niet meewan-
delen, kunnen een rondleiding krijgen in 
het kasteel ‘Radhadesh’, museum, boe-
tiek, bakkerij en taverne.

Sport

Winterwandelen in en rond Durbuy

In sportcentrum Ter Kommen ben je steeds welkom om te ko-
men sporten zonder verplichtingen. Onze groepslessen staan 
open voor iedereen vanaf 16 jaar die meer wil bewegen om 
zo gezonder, vitaler en actiever te leven. Samen de condi-
tie verbeteren, de spieren verstevigen en het lichaam soepel 
houden. Vanaf 7 januari starten er nieuwe lessenreeksen Bo-
dyshape, Fatburning, Pilates, Strong, Zumba, enz.  

 www.fitclubhoeselt.be

Women Workouts 2019
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Textiel is het
 sorteren waard! 

Gooi het niet bij restafval, 
er mag meer in de textielzak 
of -container dan je denkt!

SORTEER JE TEXTIEL ZO

 DIT BLIJFT ER UIT

 ✖ Tapijten  ✖ Matrassen  ✖ Zetelkussens

 ✖ Nat en/of besmeurd textiel

 WAT MAG ERIN

 ✔ Kleding en accessoires (riemen, tassen, 
schoenen per paar)

 ✔ Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, 
lakens, dekens en dekbedden)

 ✔ Keuken- en badkamertextiel (hand- en 
theedoeken, schorten, washandjes)

 ✔ Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, 
zetelhoezen)

 ✔ Speelgoedknuffels

 ✔ Propere lappen, textiel met klein defect

Bied je textiel altijd aan in 
een gesloten zak, alleen 
zo behoudt het zijn waarde!

Meer halen uit de biologische kringloop

Schillen en resten van fruit,  
groenten en aardappelen

Dierlijk en plantaardig keukenafval  
en etensresten

Broodresten

Koffiedik, papieren koffiefilter

Papier van keukenrol

Noten, pitten

Vlees- en visresten, schaaldierresten 
(uitgezonderd mosselschelpen, 

oesterschelpen …)

Vaste zuivelproducten (kaasresten)

Eieren, eierschalen

Fijn tuin- en snoeiafval  
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, 

versnipperd snoeihout …)

Kamer- en tuinplanten

Schaafkrullen en zaagmeel  
van onbehandeld hout

Mest van kleine huisdieren  
(cavia, konijn)

Vloeistoffen  
(bv. soep, melk, koffie …)

Sauzen, vet en oliën  
(uitgezonderd gerechten waar een 
klein aandeel saus in zit)

Theezakjes en koffiepads

Behandeld hout (met verf, vernis of 
impregneermiddel)

Beenderen en dierlijk (slacht)afval

Dierenkrengen

Schelpen van mosselen, oesters …

Kattenbakvulling en vogelkooizand

Mest van grote huisdieren  
of in grote hoeveelheden

Stof uit de stofzuiger

Wegwerpluier en ander hygiëneafval

Aarde en zand

Kurk

Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen

Grof ongesnipperd snoeihout,  
dikke takken

SORTEERWIJZER
gft

WEL NIET

Vlaamse Compostorganisatie vzw

Voor onderstaande evenementen is het 
noodzakelijk om een vergunning aan te 
vragen:

• tijdelijke verkeerssituaties;
• inname openbaar domein;
• het afspelen van versterkte muziek;
• ontvang- en zendtoestellen in 

openlucht;
• voertuigen met luidsprekers;
• het bedekken van het gelaat;
• het afsteken van vuurwerk;
• werkzaamheden op het openbaar 

domein;
• een kampvuur of folkloristisch vuur;
• terrassen en eetkramen op openbaar 

domein;
• het gebruik van gasinstallaties 

(eetkramen e.d.);
• publiciteit langs gemeente- en 

gewestwegen;
• het schenken van alcohol;
• kienspel;
• het doven van de straatverlichting.

Via het evenementenformulier (dat 
terug te vinden is op de website 
van de gemeente) kan je de nodige 
vergunningsaanvragen indienen.
Vergunningen die niet minimum 
2 maanden voor de activiteit zijn 
ingediend, of onvolledige vergunningen 
zullen niet behandeld worden.

Welke vergunningen 
heb ik nodig om 
een evenement te 
organiseren?
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Goed nieuws voor verenigingen, organisaties, scholen en 
vrijwilligers uit Haspengouw die een project rond cultureel 
erfgoed willen opzetten. Erfgoed Haspengouw verhoogt 
in 2019 de subsidies voor cultureel erfgoedprojecten van 
1500 naar 2000 euro per project. Martijn Loix van Erfgoed 
Haspengouw: ‘Er zijn de voorbije jaren heel wat nieuwe en 
duurzame projecten opgestart rond cultureel erfgoed in de 
verschillende gemeenten. Om de lokale erfgoedliefheb-
bers nog meer te ondersteunen verhogen we de subsidies 
nu naar 2000 euro per project.’ Dat de subsidies broodno-
dig zijn bewijzen het aantal aanvragen. ‘Elk jaar worden een 
dertigtal aanvragen goedgekeurd door onze jury. Vaak zijn de 
aanvragers heemkundige kringen, maar ook jeugdverenigin-
gen, harmonieën en scholen doen projecten rond de lokale 
geschiedenis. Lesmappen, gemeenschapsvormende activi-
teiten, workshops, tentoonstellingen, restauraties en publi-
caties zijn veel voorkomende aanvragen die we zien. 

Ook een creatief project van de academie over Brouwerij De 
Es kon rekenen op subsidies.

Alle informatie over de subsidies en inspiratie voor een pro-
ject vind je op www.erfgoedhaspengouw.be. Je kan je vragen 

ook rechtstreeks stellen aan de medewerkers van Erfgoed 
Haspengouw via info@erfgoedhaspengouw.be of 011 70 18 
30. De eerste indiendatum is 1 februari 2019.

Erfgoed Haspengouw is het samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieu-
werkerken, Riemst, Sint-Truiden en Voeren.

Extra middelen voor  
cultureel erfgoedprojecten
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BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

12/11/18 Heinz HEITHAUSEN 76 jaar 

23/11/18 Jozef LAMBREGS 76 jaar

23/11/18 Adrien BREPOELS 83 jaar

27/11/18 Lisbeth BROEDERS 44 jaar

29/11/18 Jean JEHAES 70 jaar

29/11/18 René STULENS 78 jaar

30/11/18 Guillaume MOTTART 93 jaar

30/11/18 Jos MOLENAERS 70 jaar

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

3/11/18 Lucien NEVEN zoon van Jo en Debbie LENAERTS

5/11/18 Danilo CHERCHI zoon van Giuseppe en Sarah VANWING

6/11/18 Neal VOORDECKERS zoon van Frederik en Svea TORDOOR

12/11/18 Viktoria LETCHENKO dochter van Alexandre en Iuliia KOVAL

15/11/18 Noah SOUHOKA  
ZENGERS 

zoon van Andreas SOUHOKA  
en Kim ZENGERS

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

3/11/18 Cindy CLAUS en Joeri COLSON

9/11/18 Greetje MEUBIS en Kristof STULENS

10/11/18 Natacha LAMBRIX en Pieter BERGHS

Galia Van Cauter, ge-
trouwd met Lorenzo 
Lauritano en moe-
der van 2 prachtige 
dochters opende be-
gin oktober haar eigen 
kledingszaak Bibim, 
Tongersesteenweg 32 
te Hoeselt.

Na jarenlang te hebben gewerkt als boekhoudster vond ze dat het 
tijd was voor een nieuwe uitdaging: het realiseren van haar droom.

Ze heeft de winkel heel gezellig en huiselijk ingericht omdat 
winkelen volgens haar een combinatie moet zijn van ont-
spanning, tot rust komen en sociaal gebeuren. Er moet tijd 
zijn voor een gezellige babbel. 

In haar kledingzaak komt iedereen, van dertig tot eind zeven-
tig, aan zijn trekken.

Bij Bibim vind je merken als Mos Mosh, Rue de femme, Josh 
V, Kontatto, March23, Nikkie, enz. 

Kortom, ben je in de buurt, spring gewoon even binnen.
Iedereen is welkom!

   Tongersesteenweg 32 
0479 65 85 13

Pas geopend: dameskleding en accessoires Bibim
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OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande  
vragen over premies en subsidies. Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Gemeentehuis 
Dorpsstraat 17

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 13.00 - 19.00 u 13.00 - 17.00 u

GC Ter Kommen 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 13.30 - 18.00 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Sportdienst & toerisme 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Jeugddienst 
Europalaan 4

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u

Bibliotheek 
O.L.Vrouwplein 1 bus 1

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 16.00 - 19.00 u 13.00 - 16.00 u 16.00 - 19.00u

Technische dienst 
Winterbeekstraat 3

VM 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 14.00 u
NM 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u

Containerpark 
Goosstraat

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u

Politie 
Dorpsstraat 3 bus 1

VM 9.00 - 12.00 u
NM 13.00 - 19.00 u

OCMW onthaalbalie 
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u
NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u
NM op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u
NM op afspraak op afspraak

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

HULPDIENSTEN  
101

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 
centraal oproepnummer 089 59 00 59

WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur:  
www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33

WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969

BELBUS   
011 85 03 00   

TELEFOONNUMMERS DIENSTEN
Gemeentehuis 089 51 03 10
OCMW   089 30 92 60

 
Technische diensten 089 30 92 40
Recyclagepark 089 51 43 48

 
Jeugddienst 089 30 92 00 
Bibliotheek 089 30 92 50

 
Ter Kommen cultuur 089 30 92 10
Ter Kommen sport 089 30 92 20
Ter Kommen sportzaal 089 30 92 25
Ter Kommen zwembad 089 30 92 30
Toerisme 089 30 92 09
Uitleendienst 089 30 92 15

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente 
Hoeselt en verschijnt maandelijks behalve in juli 
augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Yves Croux,  
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be
Contact: Cultuurdienst - Ann Somers 
Vormgeving & productie: COMMiX bvba,  Hoeselt
Oplage: 4 600 ex.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie of op welke 
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever.

Gemeentehuis en Ter Kommen: uitzonderlijk gesloten op maandag 31 december om 16u00.  |  Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
dinsdag 1 januari 2019  |  Bibliotheek en Zwembad: gesloten van 24 december t.e.m. zondag 6 januari 2019  

Sporthal: gesloten op maandag 31 december en dinsdag 1 januari 2019

Na een lange carrière op de dienst burgerzaken nemen we op 31 december af-
scheid van een toffe collega en diensthoofd.

Eddy stond altijd klaar voor alle Hoeseltse burgers en voor zijn collega’s. 
Nu breekt er een nieuw hoofdstuk aan en komt er tijd vrij om zijn bucketlist af 
te werken.

Geniet van je welverdiende pensioen!

Eddy Vandecaetsbeek
op pensioen
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Zie jij er wat in om te adverteren in één van de volgende edities van Hoeselt Mag Gezien? 
Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. Dit kan via een e-mail naar adverteren@hoeselt.be met vermelding van de contactgegevens van je handelszaak. Voor meer 
informatie over de voorwaarden kan men contact opnemen met Erwin Vanherck op het nummer 0475 37 55 92.

STERADAK
BVBA

DAKWERKEN - RENOVATIE EN
NIEUWBOUW

- Hellende daken en timmerwerken
- Platte daken in EPDM
- Zink-, koper- en loodwerken
- Bekleden van kroonlijsten en gevels
- Dakisolatie, kleine voegwerken

Overbosstraat 4, 3730 Hoeselt
TEL: 089 86 19 99, GSM: 0472 36 08 00

steradak@hotmail.com
Vrijblijvende offerte binnen 7 dagen!

DB489277C8
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Innerlijke
spirituele begeleiding • persoonlijke reading
bewustwording van denk- en gevoelssysteem

healer • medium • kaartlegging
…

Uiterlijke
gelaatsverzorging • pedicure
voetreflexologie • massages

…

SCHOONHE I DSAT EL I E R 

SPECIALIST 

innerlijke en uiterlijke schoonheid

Romershovenstraat 101 • Hoeselt • 0496 74 45 13

Vraag naar  onze cadeaubonnen!


