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Bomenactie  
in de kijker

Julie Wolfs ging  
“Up with People”

FERM                    2017
 Nieuwjaarsreceptie
voor alle Hoeselaren

Werm

Zondag 8 januari van 11u00 - 13u00

op het kerkplein in Werm



Zitdagen burgemeester  
en schepenen

Burgemeester Werner RASKIN
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur  
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet van de burgemeester,  
1ste verdieping

Schepen Guy THYS
guy.thys@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur  
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

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 14.00 tot 15.00 uur  
op het OCMW

VOORWOORD

Beste inwoners van Hoeselt,

“Laat ons geen vooruitgang noemen, waar een ander aan 
ten onder gaat. Laat ons geen groei noemen, waar een 
ander minder van wordt. Laat ons geen vrijheid noemen, 
wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn. Laat 
ons geen gemeenschap noemen, waar de minste niet de 
meeste aandacht krijgt. Laat ons zelf de verandering zijn 
die we in de wereld willen zien.”
Met deze wijze boodschap van Gandhi in het achterhoofd, 
wil ik jullie allen een vredig, vreugdevol en gezond 2017 
toewensen.

Ik wil even terugblikken op het dorpsrestaurant van de 
laatste 2 maanden van 2016:
- Een enorme opkomst in de week van de verbondenheid. 

Zelfs de vluchtelingen schoven mee aan tafel.
-  Maar liefst 175 inschrijvingen in de seniorenweek, als-

ook een uitwisseling tussen Hoeselt en Alt-Hoeselt.
- Een prachtige kersthappening in een aangepaste feest-

stemming.
Vandaar een dikke proficiat gewenst aan alle vrijwilligers 
van dorpsrestaurant Hoeselt, dorpsrestaurant Alt-Hoeselt 
en de vrijwilligers van het Dienstencentrum.
Lieve mensen, aarzel niet, en neem een keertje deel aan 
dit geweldig initiatief. (info OCMW)
Zo zijn er nog vele andere activiteiten, die door het Dien-
stencentrum georganiseerd worden. Er is voor elk wat 
wils: van sportieve bezigheden, leerrijke cursussen, pedi-
cure… tot interessante lezingen.
Het OCMW is er al lang niet meer enkel voor de minder-
bedeelden.
Heb je een probleem of een doodgewone vraag over soci-
ale aangelegenheden, twijfel niet, en kom naar het Sociaal 
Huis. De juriste en de maatschappelijk werkers helpen jul-
lie graag verder.
Wil je info of zit je met vragen over je baby, kids of jongeren, 
dan kan je terecht bij de verantwoordelijke van de kinder-
opvang Dolfijn. Zij maakt je wegwijs in het “Huis van het 
Kind”.
Tot slot: probeer nog te genieten van de gezellige winter-
avonden, en laat ons reeds uitkijken naar, en dromen van 
een kleurrijke lente en een zalige zomer.

Liefs,
Hilde



Tuberculose is een armoedeziekte 
en steekt tegenwoordig weer de kop 

op, ook in ons land. Damiaanactie 
wil geld inzamelen zodat de patiën-
ten op lange termijn de juiste be-
handeling kunnen krijgen.

In januari trekken vrijwilligers van 
Damiaanactie  opnieuw de straat op 
om geld in te zamelen. Op 27, 28 en 
29 januari roept deze hulporganisa-
tie iedereen op om de stiftjes te ko-
pen of te verkopen (6 euro per pakje) 
of een gift te storten op het reke-
ningnummer BE05 0000 0000 7575. 

Elk bedrag vanaf 40 euro is fiscaal 
aftrekbaar en komt overeen met de 
prijs van een behandeling.

  Damiaanactie, Leopold II-laan 263, 
1081 Brussel

 Tel. 02 422 59 13
 campagne@damiaanactie.be
 www. Damiaanactie.be

Campagneweekend van Damiaanactie op 27, 28 en 29 januari

KORT

 Gemeenteraad

Data vergaderingen 1ste semester 2017
Het schepencollege legde recent 
de data vast van de vergaderingen 
van de gemeenteraad voor het 1ste 
semester van 2017. In principe zal 
de gemeenteraad in deze periode 
6 keer samenkomen en wel op de 
donderdagen 26 januari, 23 februari, 
30 maart, 27 april, 1 juni en 22 juni 
2017.  
  

Het aanvangsuur van de vergaderin-
gen is zoals gebruikelijk telkens om 
20.00 uur.  De zittingen zijn openbaar 
en iedereen is van harte welkom.
De agenda en de verslagen van de 
gemeenteraad zijn online te raad-
plegen op onze website via de link 
www.hoeselt.be/bestuur/ 
gemeenteraad/gemeenteraad.php



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

 Vorming

Noem je dat nu kunst?
Kijk je ook vaker met gefronste 
wenkbrauwen naar moderne 
kunst? En vraag je je wel eens 
af waarom iets kunst is? In 
deze cursus proberen we hier 
een antwoord op te vinden. Sa-
men kijken we naar kunstwer-
ken, leer je kunstenaars en 
kunststromingen kennen en 
ervaar je zelf moderne kunst 

door middel van kleine oefeningen in compositie, kleur, 
vorm, etc. Geen droge les in kunstgeschiedenis dus, maar 
een (inter)actieve reeks over moderne kunst. Voor deze cur-
sus is geen voorkennis vereist.

• Data: Dinsdagen 17, 24 en 31 januari | 19.30 – 22.00 uur
• Prijs: 15 euro
• Locatie: Lokaal 1 GC Ter Kommen
• Inschrijven: www.vormingpluslimburg.be

I.s.m. Kunstkring Hoeselt en Vormingplus Limburg

 Movies for Kids

Isra en het magische boek
Woensdag 18 januari om 14.00 uur | GC Ter Kommen 
De negenjarige Isra stoot tijdens een schooluitstap in een 
historische bibliotheek op een wonderbaarlijk boek. Via dit 
magische boek belandt ze in het Snoepkasteel. Daar ontdekt 
ze, opgesloten tussen de taarten en het snoepgoed, een jon-
getje. Misschien kan Isra samen met hem ontstappen?

 Tickets: 2 euro | speelduur 1u10’ | Nederlandstalig | vanaf 6 jaar

Heb je een idee voor een cultureel erfgoedproject? Of 
wil je de geschiedenis van je vereniging in de kijker 
zetten? En ben je hiervoor op zoek naar een financieel 
duwtje in de rug? Dan kan je terecht bij Erfgoed Has-
pengouw voor een subsidie van maximum 1.500 euro 
per project. De aanvraag dien je in vóór 1 februari via 
een eenvoudige invulformulier op www.erfgoedhaspen-
gouw.be. Daar vind je ook inspirerende voorbeelden van 
voorbije projecten. 

  Voor advies en vragen hierover kan je terecht bij de medewer-
kers van Erfgoed Haspengouw via 011 70 18 30.  

Subsidies voor cultureel-erfgoedprojecten

De cultuurdienst liet nieuwe place-
mats drukken met het voorjaarspro-
gramma van GC Ter Kommen erop. 
De achterzijde is gevuld met leuke 
puzzels voor de kinderen.
Kan jij placemats gebruiken voor je 
eetdag? Kom gerust even langs in 
GC Ter Kommen. Je krijgt ze hele-
maal gratis!
Ook Hoeseltse horecazaken mogen 
ze gratis koman afhalen (zolang de 
voorraad strekt).

Gratis placemats voor Hoeseltse verenigingen en horecazaken

Nieuwe cursus “gitaar voor beginners”?
Een eerste 10-lessenreeks ‘gitaar voor beginners’ werd 
zopas afgesloten. Voor deze groep komt er een vervolg-
reeks.
Wil jij ook van nul af aan gitaar leren spelen? Laat het 
dan weten aan de cultuurdienst (GC Ter Kommen).
Bij voldoende inschrijvingen zal er immers een nieuwe 
beginnersgroep worden opgestart. Die lessen gaan dan 
ook telkens door op dinsdagavond in Jeugdhuis X.



HOESELT IN BEELD

De kerstmarkt en het kerstconcert van 
Aveland bleek weer een unieke combinatie

Het was gezellig keuvelen op de kerstmarkt in Hoeselt centrum 
georganiseerd door MARAH (Gemeentelijke Midddenstand 
Adviesraad Hoeselt) Fo
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Proficiat aan Lieske Conings die op 
27 november haar 100ste verjaardag 
vierde!

Voorlezen en andere extraatjes in de 
bib

Wandelclub Doorntrippers Hoeselt laat je  
graag kennismaken met hun nieuwe website 
www.doorntrippers.weebly.com

Femma Hoeselt kreeg onlangs een gouden madeliefje 
als eerbetoon voor hun 10 jaar trouwe medewerking aan 
het plantjesweekend t.v.v. Kom op tegen Kanker

Alle ingredienten waren aanwezig om 
er in Romershoven een aangename 
kerstmarkt van te maken

Sinds dit jaar worden de huwelijksjubilarissen gezame-
lijk in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur

GC Ter Kommen ging “unplugged” met 
singer-songwriter Tom Helsen



Uitn
eembare

 

katern

Veel ouderen voelen zich niet veilig. 
De angst om slachtoffer te worden 
van een misdrijf, zit diep ingebakken 
– een angst die nog wordt aange-
wakkerd door de media. Het nieuws 
over onveiligheid en criminaliteit  
bereikt ons ook sneller. Politiecijfers 
weerleggen het angstgevoel. Toch 
durven sommige senioren hun huis 
niet meer uit. De provincie Limburg 
onderneemt nu actie om hun veilig-
heidsgevoel te verhogen en sociaal 
isolement te voorkomen.

De kust is veilig
Limburg stimuleert zijn senioren 
om zich te blijven bewegen in het 
openbaar en een actief sociaal leven 
te leiden. Daarvoor zet de provincie 
drie tools in de markt: een brochure 
”Nooit te oud om te leren”, een web-
site met een interactieve quiz en 
een workshop boordevol praktische  
veiligheids- en preventietips. Het 
uitgangspunt? Dingen die ze zélf 

kunnen doen om hun veiligheid in 
het dagelijkse leven te vergroten.

Nooit te oud om te leren
De brochure bundelt allerlei prak-
tische veiligheids- en preventietips. 
De focus ligt ook op nieuwe, heden-
daagse thema’s. Denk maar aan de 
zorg voor een dementerende part-
ner, veilig rijden op een elektrische 
fiets en aankopen doen via internet. 
De website www.preventiesenio-
ren.be verzamelt belangrijke tips, 
nieuwsartikels en relevante projec-
ten. Een spitsvondige quiz peilt naar 
hun veiligheidskennis. De workshop 
”Senioren en veiligheid” brengt alle 
topics dan nog eens live aan de man/
vrouw met verschillende leermetho-
des.

 Meer info? Bel 011 23 70 36 of surf naar 
www.preventiesenioren.be. De brochures 
vind je bij de politiezones van de provincie 
Limburg en enkele grote seniorenvereni-
gingen.

Limburg smaakt naar meer!
Verrassend én lekker uit de hoek ko-
men? Zet één van de vele Limburgse 
hoeve- en streekproducten op tafel. 
Hun authentieke karakter maakt je 
menu helemaal geslaagd. Tegelijk 
kies je voor duurzaamheid en steun 
je hiermee de Limburgse land- en 
tuinbouwsector. Volg je neus naar 
één van de hoevewinkeltjes en res-
taurants, de detailhandel en de 
webwinkel van PUUR Limburg. Voor 
de feestdagen kon je  zelfs kiezen 
voor “Eet Meer Limburg” – een vol-
ledig menu van Limburgse bodem. 
De handige box werd samengesteld 
door de provincie, Hotelschool Has-
selt en Puur Limburg.

 platteland@limburg.be en  
www.puurlimburg.be

Inspiratiegids bundelt lokale 
klimaatprojecten
Een gezond klimaatbeleid: het is 
voor elke stad of gemeente een gro-
te uitdaging. Toch slaagt Limburg 
in zijn opzet. Dat bewijzen de vele 
lokale projecten. De provincie bun-
delt ze in één brochure, een han-
dige gids met geslaagde en vooral 
inspirerende projecten. Stuk voor 
stuk getuigen ze van een creatieve 
en vernieuwende aanpak van het  
klimaatvraagstuk. 

 Benieuwd welke klimaatprojecten jouw 
stad of gemeente realiseerde? Surf naar 
www.limburg.be/lokaleklimaatprojecten. 
Of vraag de gratis brochure aan via  
mina@limburg.be

 Senioren en veiligheid

Weg met dat onveiligheidsgevoel
Is het dagelijkse leven onveiliger geworden? Neen. Toch voelen mensen zich 
kwetsbaarder, vooral senioren. De provincie Limburg maakt hen weerbaarder 
met een brochure, website en workshop.

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

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 
3500 Hasselt, BE

NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG
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Het kappen van de bomen gebeurde 
door de agro-aanneming cvba, een 
coöperatie die landbouwers aan het 
werk zet in het landschap 

De gemeente wil met deze actie 
enerzijds zorgen voor de nodige 
compensatie voor de verdwenen 
laanbomen, maar anderzijds ook 
zorgen voor meer natuur in onze ge-
meente.

Omdat een aantal stoepen de nodi-
ge ruimte moeten garanderen voor 
voetgangers of kinderwagens, kon 
de gemeente op deze plaatsen ook 
niet meer voldoende compenseren.  
Daarom deze bomenactie in samen-
werking met natuurvereniging Na-
tuurpunt.  De inwoner  kiest zijn bo-
men waarvoor hij ruimte heeft ofwel 
in zijn voor- of achtertuin of op een 
perceel in het buitengebied.  De ge-
meente helpt mee betalen en zorgt 

op die manier dat de laanbomen 
gecompenseerd worden.  Inwoners 
die geen ruimte beschikbaar heb-
ben, kunnen planten aankopen die 
perfect op het terras kunnen staan 

ofwel kan aangeduid worden dat de 
gemeente instaat voor een compen-
satie.
Alle hulp is welkom!  Iedereen die 
zijn tuin natuurvriendelijk inricht, 
helpt de biodiversiteit vooruit, en 
draagt op die manier zijn steentje bij 
om de klimaatopwarming af te rem-
men.

De planten die aangeboden wor-
den zijn inheemse soorten. Die 
soorten vestigden zich spontaan in 
onze streken na de laatste ijstijd en 
zijn extra goed aangepast aan onze 
weersomstandigheden.

Bovendien is bij de keuze ook reke-
ning gehouden met planten die inte-
ressant zijn voor insecten, waaron-
der ook de bijen.  De gemeente heeft 
het engagement aangegaan om de 
bijenpopulatie maximaal te onder-
steunen.

Een tijdje geleden werden een aantal laanbomen gekapt.  De meesten stonden niet op een geschikte locatie waardoor 
ze schade veroorzaakten aan ondergrondse leidingen, of ze waren hinderlijk voor een vlotte doorgang op de stoepen.  
Bovendien was er voor de meeste bomen te weinig plaats om volwaardig te kunnen uitgroeien.
Een aantal laanbomen verdwenen dus, maar kregen de belofte om gecompenseerd te worden. 

De Bomenactie
bestellen vóór 31 januari - afhalen op 18 februari

Het beste moment om een boom te planten
is tien jaar geleden.

Het op één na beste moment is nu

Confucius
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Haagbeuk

Knotwilg

Gelderse roos

Vlier

Wilde marjolein

Wilde zoete kers (boskriek)

Winterlinde

Gele kornoelje

Bosaardbei

LIevevrouwebedstro

De bomen, struiken en planten die aangekocht kunnen worden

DE BOMENACTIE

Inheemse vogelkers

Zomereik

Hazelaar

Daslook

Zwarte toorts



Landschapsbriketten
In deze campagne wordt ook het kor-
te keten brandhout van eigen bodem 
mee in de verf gezet.  
Bij het kappen van de laanbomen 
kwam er een grote houtknipinstalla-
tie aan te pas, waarna de laanbomen 
werden verhakseld tot snippers   Door 
het grote aandeel stamhout in de Hoe-
seltse laanbomen werd besloten om 
twee grote containers verder te drogen 
en te verwerken met oog op brikette-
ring van deze snippers.  Dit resulteer-
de in 20 ton hoogkwalitatieve briketten 
in pakken van 10 kg (5 briketten van 2 
kg).  

Via de QR-code op dit korte keten-
product kan de eindgebruiker de oor-

sprong ervan achterhalen en zelfs 
ontdekken wie de Hoeseltse landbou-
wers zijn die meehielpen met oogsten.

De houtbriketten zijn van zuiver hout 
zonder toevoeging van lijmen of addi-
tieven. Ze geven geen stof of schors af 
en zijn eenvoudig te stapelen.  De bri-
ketten zijn kurkdroog (max 10% vocht-
gehalte) wat resulteert in een zuivere 
verbranding.  
De briketten nemen 2,5 keer minder 
ruimte in dan traditioneel brandhout.  
Bij het verbranden nemen de briketten 
in volume toe en branden 2X zolang 
dan een traditionele houtblok, ook ge-
ven ze minder assen af.  

De meeste houtbriketten in de han-
del zijn vervaardigd van voornamelijk 
goedkoop hout uit Noorwegen, Zwe-
den of Canada….  Met deze campagne 
kiezen we voor hout uit eigen streek.  
De CO2-uitstoot van een haardvuur 
staat de laatste tijd onder discussie, 
maar deze briketten komen niet met 
vervuilde containerschepen uit het 

noorden, maar zijn een lokaal product 
dat gecompenseerd wordt door een 
heraanplant van bomen.  Hierbij sluit 
de kring want (nieuwe) bomen nemen 
tijdens hun hele leven CO2 op.

Iedere geïnteresseerde inwoner kan 
deze korte keten briketten aankopen, 
aan een prijs van 3,70€ voor een pak-
ket van 10 kg.

Er zijn ook zaadmengsels beschikbaar: 
bloemenmengsel of een bijenmengsel



DE BOMENACTIE: UW BESTELLING

Naam:

Adres: 3730 Hoeselt

Soort (maat) Prijs (€/st.) aantal som

BOMEN
Boskriek (wilde zoete kers) (100/120), interessant voor bijen 1,20   

Haagbeuk (100/120), ook mooi als alleenstaande boom 1,20   

Inheemse vogelkers (100/120) 1,35   

Knotwilg (staken van 2,5 m, ideaal voor vochtige bodem) 5,00   

Winterlinde (100/120), erg interessante bijenplant 1,35   

Zomereik (100/120) 1,50   

STRUIKEN
Gelderse roos (100/120), bloesem interessant voor bijen 1,20   

Gele kornoelje (100/120), zeer vroege bloeier 1,75   

Hazelaar (100/120), mooi als solitair 1,50   

Vlier (100/120), bloesem en bessen worden druk bezocht 1,20   

VASTE PLANTEN
Bosaardbei, mooie bodembedekker, of voor de rotstuin 1,00   

Daslook, onder struikgewas, blad bruikbaar in de keuken 2,00   

Wilde marjolein, mooie bloei in de zomer, bijenplant 1,00   

Lievevrouwebedstro, bodembedekker voor schaduwrijke plaatsen 1,50   

Zwarte toorts, interessant voor bijen en hommels 2,00   

ZAADMENGSEL
Bloemenweide mengsel Haspengouw voor 25 m² (23 verschillende soorten 
wilde inheemse planten, o.a. nectarplanten voor vlinders en andere insecten) 5,00   

Bijenmengsel met vooral éénjarigen voor 25 m² (12 verschillende bloem-
planten met voor nectar en stuifmeel) 5,00   

KORTE KETEN PRODUCTEN
Landschapsbriketten, afkomstig van de laanbomen van Hoeselt, 10 kg  
(5 briketten van 2 kg) 3,70   

TOTAAL    

TUSSENKOMST GEMEENTE HOESELT, éénmalig 10,00 € per huisgezin op voorwaarde dat de bestel-
ling minstens 10,00 bedraagt -10,00

TOTALE PRIJS (contant te betalen aan Natuurpunt vzw bij afhaling)  

Ik heb zelf geen ruimte om bomen te planten, maar wens dat de gemeente 
in mijn plaats voor 10,00 € bomen of struiken aanplant (duid aan met een 
kruisje in de 3de kolom)

10,00   

Vóór 31 januari 2017 mailen naar bomenactie@hoeselt.be of binnenbrengen bij de milieudienst, Dorpsstraat 17
AFHALEN zaterdag 18 februari 2017 tussen 10.00 en 12.00u  

op de technische dienst, Winterbeekstraat 3 te Hoeselt



 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2017

Donderdag 5 januari
Dorpsrestaurant ‘De Dagschotel’ 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 5 januari
Gezellig samenzijn  
met Driekoningenkoek
14.00 u. Monetzaal DC OCMW
Info DC OCMW  089 51 88 10

Zaterdag 7 januari
Nieuwjaarsconcert  
Kon. Harmonie St. Cecilia
20.00 u. GC Ter Kommen
Info Balder Waumans  0498 94 50 88
   
Zondag 8 januari
FERM Werm 2017 -  
Nieuwjaarsreceptie voor alle  
Hoeselaren

11.00 u. Kerkplein Werm
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Dinsdag 10 januari
Start lessenreeks figuurtraining 55+
13.45 u. Spiegelzaal  
 sporthal Ter Kommen
Info DC OCMW  089 51 88 10

Woensdag 11 januari
Start lessenreeks Yoga Flow
10.00 u. Spiegelzaal  
 sporthal Ter Kommen
Info DC OCMW  089 51 88 10

Woensdag 11 januari
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info DC OCMW  089 51 88 10

Donderdag 12 januari
Dorpsrestaurant ‘De Dagschotel’ 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 12 januari
Start promolessenreeks  
figuurtraining
19.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen
Info www.fitclubhoeselt.be 

Zaterdag 14 januari
Nieuwjaarsdrink Paneel Poent – 
Buurtcomité Paneel
19.00 u. Plein Paneelstraat
Info Heidi Berx 0495 51 20 89

Zondag 15 januari
Samenaankoop stookolie  
KWB Njoddër
 Lokaal De Brug Nederstraat
Info ghislain.verjans@telenet.be

Dinsdag 17 januari
Start vormingsreeks:  
Noem je dat nu kunst?
19.30 u. lokaal 1 GC Ter Kommen
Info www.vormingpluslimburg.be

Woensdag 18 januari
Movies for kids:  
Isra en het magische boek (6+)

14.00 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Donderdag 19 januari
Dorpsrestaurant ‘De Dagschotel’ 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 19 januari
Nieuwjaarsfestijn DC OCMW
11.30 u. Monetzaal DC OCMW
Info DC OCMW  089 51 88 10

Dinsdag 24 januari
Marc Brillouet: Te mooi om te  
vergeten – NEOS Hoeselt
19.00 u. GC Ter Kommen
Info Sylvia Thoelen  
0476 63 65 15

Woensdag 25 januari
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info DC OCMW  089 51 88 10

Donderdag 26 januari
Dorpsrestaurant ‘De Dagschotel’ 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 26 januari
Vlaamse Gedichtendag –  
poëzienamiddag:  
Humor kruidt het leven!
14.00 u. Monetzaal Dc OCMW
Info DC OCMW  089 51 88 10

Vrijdag 27 januari
Huldiging verdienstelijken 2016
20.00 u. GC Ter Kommen
Info Cultuurdienst  089 30 92 10

Zondag 29 januari
Ruilbeurs modeltreinen –  
Hoeseltse Treinclub vzw
09.00 u. GC Ter Kommen
Info Danny Smets  089 51 46 44

 Bib

Lerarenkaart 2017
Vanaf 27 december kan de leraren-
kaart 2017 worden afgehaald in een 
bib.  Ga naar www.klasse.be, op het 
het menu en ga dan vervolgens van 
“jouw lererenkaart” naar “waar is 
mijn lerarenkaart”.
Tik je stamboeknummer in en je vindt 
in een paar klikken waar je jouw Le-
rarenkaart vindt.
Op vertoon van de lerarenkaart van 
2016 of je identiteitskaart, kan je jouw 
exemplaar afhalen aan de balie.
Wil je graag de kaarten van collega’s 

afhalen, breng dan ook zeker hun 
kaarten van 2016 mee.

Waarom bestaat de Lerarenkaart?
De Lerarenkaart is een persoonlijke 
beroepskaart waarmee je van heel 
wat voordelen en kortingen geniet. 
Een waardering voor elke leraar en 
onderwijsprofessional!

• Meer dan 950 voordelen? Bij mu-
sea, theaterhuizen, wetenschappe-
lijke instellingen, technologische, 

culturele en natuurcentra, expo’s, 
festivals, boekhandels, computer-
zaken …

• Ontdek zo het educatief aanbod en 
ga aan de slag met actuele infor-
matie en de nieuwste leermiddelen.

• Geniet van exclusieve activiteiten: 
premières, een bezoek achter de 
schermen, meet and greets, le-
zingen en vormingsmomenten. Op 
lerarendagen ontmoet je andere 
leraren en partnerorganisaties.



VERENIGING IN DE KIJKER

Up with People werkt met een rela-
tief vast weekstramien. Op maandag 
reisden we altijd naar een andere 
stad of zelfs een ander land. De 
volgende dagen tot en met donder-
dag bestonden uit vrijwilligerswerk, 
gaande van hulp in daklozencen-
tra tot het opfleuren van een stad. 
Vrijdag en/of zaterdag stond in het 
teken van “The journey”, een twee 
uur durende show die voorbereid 
werd n.a.v. de 50ste verjaardag van 
Up with People. Onze rustdag was 
zondag, dit was de dag dat we de 
stad echt konden verkennen met de 
gastgezinnen waarin we die week 
verbleven. Gedurende de reis ben je 
constant omringd met honderd jon-
geren van twintig verschillende lan-
den. Samen leer je de verschillende 
culturen kennen en leer je veel bij 
in de talrijke workshops. Zo leerden 
we bvb. spreken voor grote groepen, 
iets wat voor mij zeker niet vanzelf-
sprekend was. Een belangrijk aspect 
van het programma is dat je je eigen 
grenzen verlegd.

Hoe ben je in contact gekomen met 
Up with People?
Alle jongeren van Up with People 

verblijven in gastgezinnen en dit was 
het geval bij mijn grootouders toen 
de organisatie een week in Genk 
verbleef. Twee jongens waren te gast 
bij mijn grootouders hier in Hoeselt, 
een Amerikaan Shane en een Ne-
derlander Timo.

Wat sprak jou dan zo aan in het pro-
gramma?
Mijn motivatie om mee te gaan met 
dit programma zat vooral in het ge-
weldige avontuur dat je meemaakt, 
zowel mentaal en fysiek. Het feit dat 
je met honderd jongeren van twin-
tig verschillende landen samenzit 
is fantastisch. Het vrijwilligerswerk 
trok me ook zeker aan. Maar de 
grootste reden voor mijn reis was 
om een meer open minded attitude 
te bereiken en dit is me zeker gelukt. 
Ik heb de wereld door heel andere 
ogen gezien.

Je hebt 5 landen bezocht. Welk 
land heeft het meeste indruk op jou 
gemaakt?
Dat is vast en zeker Mexico. Het 
heeft mijn ogen geopend. Het vrij-
willigerswerk in Mexico maakte 
een grote impact op me. Zo gingen 
we naar een jeugdgevangenis om 
de jongeren vragen te stellen over 
wereldproblemen. Ik heb het land 
kunnen zien zonder de stereotypes 
in mijn achterhoofd en enkel kun-
nen genieten, genieten van het ge-
weldige eten en een sfeer die geen 
enkele andere cultuur met zich mee 
kan brengen. Nergens heb ik me zo 
welkom gevoeld als in Mexico.

Was het niet moeilijk om een half 
jaar weg te zijn van huis?
Eerlijk gezegd niet, daar hadden we 
geen tijd voor in onze drukbezette 
week. En in een groep met honderd 

“Up with
People”
Hoeseltse Julie Wolfs 
 reisde mee van Estland  
tot de Verenigde Staten

“Up with People”, opgericht in 1965, wil jonge mensen 
inspireren om een verschil te maken in deze wereld. 
Het is een educatief programma voor jongeren tussen 
17 en 29 jaar die de wereld rondreizen om zo in con-
tact te komen met verschillende culturen. Julie Wolfs 
uit Hoeselt is net terug van haar rondreis door de Ver-
enigde Staten, Mexico,  Scandinavië en Estland met Up 
with People.

Na 50 jaar werking is “Up with People” (UwP) wel 
ruim bekend geworden. Maar hoe ziet zo’n reis er nu 
precies uit? Deze en meer vragen legden we voor aan 
Julie.



 Huldiging gemeentelijke verdienstelijken 2016

Zet eens iemand in de bloemetjes...
De AAS&B (advies alliantie sport 
& beweging), de cultuurraad en de 
HOLA (Hoeseltse Leefmilieu Advies-
raad) zullen op vrijdag 27 januari 2017 
weer enkele personen en/of vereni-
gingen in de bloemetjes zetten die 
zich in 2016 (of sportseizoen 2015-
2016) verdienstelijk maakten op so-
ciaal, cultureel of sportgebied of op 
vlak van milieu. Iedere Hoeselaar kan 
een persoon of vereniging voordragen 
tot huldiging. Hiervoor ontving elke 
Hoeselaar een folder in de bus.
 
• Is je buurman al 25 jaar actief als 

bestuurslid van een vereniging?
• Behaalde je kameraad een gou-

den medaille op topniveau?
• Is er in jou vereniging iemand die 

zich al jaren verdienstelijk maakt 
op cultureel vlak?

• Presteerde jouw club uitermate 
goed in 2014-2015?

• Zet een dorpsgenoot zich al jaren 
vrijwillig in voor het milieu in onze 
gemeente?

• Ken je beloftevolle jongeren….
 
Laat het ons weten, wij zetten hen 
graag in de bloemetjes!
Iemand voordragen kan tot uiter-
lijk 4 januari 2017 bij de betrokken 

diensten (cultuurdienst, sportdienst, 
milieudienst). Voor meer informatie 
en de voorwaarden tot voordracht 
verwijzen we graag naar de folder of 
contacteer de respectievelijke dien-
sten.

jongeren help je elkaar altijd. Natuurlijk was er af en toe 
wat heimwee maar het was niet moeilijk om thuis te be-
reiken. Velen van ons hebben ook een bezoekje gehad 
van hun familie. het moment waarop je elkaars familie 
ontmoet is geweldig. Onze gastgezinnen vervangen je 
echte familie ook een beetje en dat helpt natuurlijk ook.

Kan je ons je mooiste ervaring vertellen die je gedu-
rende je rondreis hebt meegemaakt? Waren er ook 
minder mooie momenten?
Mijn mooiste ervaring was ook mijn minder mooie erva-
ring. Het zijn de vrienden die je maakt. Wie had gedacht 
dat ik een beste vriend op Bermuda zou vinden? Omdat je 
elkaar elke dag ziet, op de goede en slechte momenten, ken je elkaar echt door en door. Mijn moeilijkste moment 

was dan ook het afscheid. Gelukkig zijn we wel met acht 
Belgen, dus heb ik vrienden dicht bij me. Maar het af-
scheid nemen van de anderen viel zwaar.

Waar kunnen andere jongeren, die geïnspireerd zijn 
bij het lezen van jouw verhaal en ook willen meereizen 
met Up with People, terecht?
Iedereen kan natuurlijk allereerst bij mij terecht voor 
vragen, antwoorden en zelfs hulp bij de inschrijving. De 
inschrijving bevat een aantal formulieren en een kort in-
terview. Je kan ook altijd een kijkje nemen op de site van 
Up with People voor meer informatie of foto’s van onze 
reis. (www.upwithpeople.org) 

Bedankt Julie, om je ervaring met ons te delen.



GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

1/11/16 Elisa MEERS dochter van Kurt en Annamarie UMBRIA

2/11/16 Marie-Lou MAURISSEN dochter van Door en Greetje VANDEVENNE

7/11/16 Lien VANHEES dochter van Pieter en Natasja MUSGER

11/11/16 Yasar DAL zoon van Ali en Selda KAYA

12/11/16 Margot SCHOENMAEKERS dochter van Bart en Annick VANDEPLAS

23/11/16 Arthur NELISSEN zoon van Kris en Brenda GROSEMANS

24/11/16 Wilhelmina CONINX dochter van Bert en Alexandra OUSLI

HUWELIJKEN
Datum Partners

5/11/16 Patrycja KRYSZTOPIK en Ruben TRUYEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

6/11/16 Pierre VANMARCKE Hulstraat 6A

10/11/16 Jos CAPROENS Borgloon

13/11/16 Julie HAYEN Schepenenlaan 1

13/11/16 Marcus BONNEU L. Lambrechtsstraat 21/1

13/11/16 Antoon COLLAS Dorpsstraat 50 bus 2

15/11/16 Marcel VANDECAASBEEK Hertstraat 68

16/11/16 Johanna CASTERMANS Hasselt

16/11/16 Carine BAMMENS Leuven

17/11/16 Jos HELLINX L. Lambrechtsstraat 14/1

20/11/16 Cathérine MERKEN Beverst

21/11/16 Jan VAN OOSTRUM Bilzen

22/11/16 Alice SIMONS Sint Hubertusstraat 71

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING

De sportdienst en de AAS&B ver-
welkomen je graag op de jaarlijkse 
winterwandeling.

Zondag 5 februari wandelen we in 
en rond Vaals (NL).

We vertrekken met de bus aan het 
sportcentrum Ter Kommen om 8.00 
uur en keren er weer omstreeks 
18.00 uur. 
In de voormiddag proeven we van 
de omgeving van Vijlen, Lemiers en 
Holset. We doorkruisen het hoogste 
bergdorpje (200m) van Nederland 
en het grootste bos van Nederlands 
Limburg. Tussendoor genieten we 
van de allerbeste vergezichten. 
Tijdens de middag is iedereen vrij 
in het centrum van Vaals. Namid-

dag kan er gewandeld worden in 
de omgeving van het drielanden-
punt of kan men blijven keuvelen in 
Vaals.

Wandel mee voor 10 euro per per-
soon. In deze prijs zit het busver-
voer, de gids, de verzekering en een 
geslaagde wandelbeleving. Voorzie 
aangepaste kledij en schoeisel.
Inschrijven op voorhand bij de 
sportdienst Hoeselt: T 089 30 92 20, 
email: sportdienst@hoeselt.be

 Sport: een dagje ontspannend wandelen in een prachtige natuur

Wandel mee tijdens de winterwandeling in en rond Vaals

Deze toelage heeft tot doel talentvolle 
atleten te ondersteunen met het oog 
op de uitbouw van een succesvolle 
sportloopbaan. Meer informatie sa-
men met het reglement en het aan-
vraagformulier zijn te verkrijgen bij de 
sportdienst.

De sporter mag de toelage aanwen-
den als tussenkomst in de kosten 
voor deelname aan binnen- en bui-
tenlandse tornooien en/of competities 
voor zover deze hiervoor niet wordt 
gesubsidieerd door een andere over-
heid dan de gemeentelijke. De sporter 
moet de onkosten met betrekking tot 
de sportbeoefening kunnen voorleg-

gen. De toelagen kunnen de som van 
de onkosten niet overtreffen.

Hieronder vermelden we enkele cri-
teria waaraan men dient te voldoen 
om in aanmerking te komen voor de 
toelage.

Enkel de individuele sporter (valide 
of andersvalide) komt in aanmerking 
in een sporttak die niet onder ‘ploeg-
sport’ gecatalogeerd is. 
De atleet moet gedomicilieerd zijn in 
Hoeselt en mag geen betaalde sport-
beoefenaar zijn. 
De sporter moet reeds hoog gewaar-
deerde prestaties kunnen voorleggen. 

Meer in het bijzonder dient men reeds 
prestaties te hebben neergezet op het 
hoogste nationale niveau of dient in de 
leeftijdscategorie prestaties te hebben 
verricht die uitzicht geven op een in-
ternationale carrière.

Meer info, het volledig reglement en 
het aanvraagformulier zijn te verkrij-
gen op de sportdienst.
De aanvragen voor toelagen voor 
talentvolle sporters moeten op de 
sportdienst aanwezig zijn voor 6 janu-
ari 2017. Sportdienst: T 089 30 92 20, 
email: sportdienst@hoeselt.be

 Sport

Talentvolle sporters kunnen toelagen
aanvragen!



OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

HULPDIENSTEN  
101

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 
centraal oproepnummer 070 24 62 46

WACHTDIENST APOTHEKER
Algemeen oproepnummer 0900 10500

WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969

BELBUS   
011 85 03 00   

TELEFOONNUMMERS DIENSTEN
Gemeentehuis 089 51 03 10
OCMW 089 51 88 10 
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 gemeen-
te 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: COMMiX bvba,  Hoeselt
Druk: Drukkerij Jansen, Hoeselt
Oplage: 4 350 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.

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).

*Zitdagen sociale dienst OCMW: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur MEER INFO: WWW.HOESELT.BE

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 
Dorpsstraat 35

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

OCMW* 
Europalaan 1

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 - 16.00 u 14.00 - 16.00 u 14.00 - 16.00 u

Politie 
Schureveld 11, Bilzen

VM
7.00 - 21.00 u 7.00 - 21.00 u 7.00 - 21.00 u 7.00 - 21.00 u 7.00 - 21.00 u

8.30 - 12.30 u

NM 13.00 - 16.30 u

Opening politiekantoor Hoeselt vanaf 9 januari
Vanaf maandag 9 januari verwelko-
men de wijkagenten van Hoeselt u 
op een nieuwe locatie, namelijk op de 
Dorpsstraat 3 bus 1 in Hoeselt.
Dit onthaalpunt bevindt zich op loopaf-
stand van het gemeentehuis, pal in het 
centrum van Hoeselt.

De nieuwe ligging moet dan ook de 
dienstverlening, aan mensen die op 
beide plaatsen moeten zijn, verbete-
ren.
De openingsuren zijn afgestemd op 
die van het gemeentehuis:
Maandag : 13.00 tot 19.00 uur
Dinsdag  : 09.00 tot 12.00 uur
Woensdag : 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag : 09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag  : 09.00 tot 12.00 uur

Om de wijkwerking nog te verbeteren, 
is er vanaf 9 januari ook een nieuwe 
wijkindeling van toepassing:

INP Bruno Gouverneur:
Hoeselt centrum
Industrielaan
Oude Nederbaan

INP Robby Brimioul:
Alt-Hoeselt
Bilzersteenweg
Onze-Lieve-Vrouwparochie-Hoeselt
Romershoven
Schabos
Schalkhoven
Sint-Huibrechts-Hern
Tongersesteenweg
Werm



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 handels-
zaak. Voor meer informatie over de voorwaarden kan men contact opnemen met Erwin Vanherck op het nummer 0475 37 55 92.
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PERMANENTE MAKE-UP STUDIO 
KALLIGYNA Veerle Loix 
Bovenstraat 23 • Hoeselt (Werm)
012/39.41.33  •  www.kalligyna.be

 like ons op FaceBook

PERMANENTE MAKE-UP

Wil je er ook altijd op en top verzorgd en mooi uitzien?
Maak een afspraak voor een gratis vrijblijvend intake gesprek!

UW ZWEMBAD
OP MAAT

> Unieke bouwkundige zwembaden
> Alle werken in eigen regie
> Dynamisch jong team
> Persoonlijke aanpak
> Vrijblijvende detailof fer te
> Begeleiding voor zelfbouwers
> Jarenlange ervaring
> Gegarandeerde service na verkoop

NIJS Zwembadbouw NV
Industrielaan 35 E

3730 Hoeselt 
T +32 (0) 89 41 57 85

nijs@nijsnv.be
www.nijsnv.be

Nu ook te koop en te huur bij ons DUTCHTUB:
a Weltevree® experience

Bel of Mail ons voor meer info.

> Unieke bouwkundige zwembaden
> Al le  werken in  eigen regie
> Dynamisch jong team
> Persoonl i jke aanpak
> Vr i jbl i jvende detai lofferte
> Begeleiding voor  zel fbouwers
> Jarenlange ervar ing
> Gegarandeerde service na verkoop

11X LAUREAAT
ZWEMBADBOUWER
VAN HET JAAR

NIJS Zwembadbouw NV
Industrielaan 35 E

3730 Hoeselt (Limburg)
T +32 (0) 89 41 57 85

nijs@nijsnv.be
www.nijsnv.be

Nu ook te koop en te huur bij  ons DUTCHTUB : 
a Weltevree® experience

Bel of Mail  ons voor meer info.

UW ZWEMBAD
OP MAAT

HOESELT - BILZENHOESELT-BILZEN

PROTECTIE

UW COMPLETE
BESCHERMING TEGEN
WINTERTOESTANDEN!

EXCLUSIEF BIJ:

HOESELT - BILZENHOESELT-BILZEN

PROTECTIE

UW COMPLETE
BESCHERMING TEGEN
WINTERTOESTANDEN!

EXCLUSIEF BIJ:

INDUSTRIELAAN 109 • 3730 HOESELT • 089/20 30 29
softwashexpresshoeselt@gmail.com

Alle dagen open van 9u tot 18u
Vrijdag van 8u tot 18u  - Zondag van 9u tot 13u


