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Familie Lambrechts
al 75 jaar “op beeweg”

VOORWOORD
Alles is tijdelijk, alleen de gevolgen zijn permanent (Thomas Rau )
Beste dorpsgenoten,
In mei valt de bruine enveloppe voor de jaarlijkse belastingaangifte weer in ieders brievenbus. Als we sommigen
mogen geloven is belastingen betalen alleen bestemd voor
de modale Belg en niet voor de gefortuneerden onder ons.
Inderdaad blijkt uit cijfers van zakenkrant De Tijd dat er nu
al zeker 24.438 Belgen in Luxemburg wonen, 530 in Monaco en een 22.225 in Zwitserland. Dat ze kiezen voor Zwitserland, Monaco en Luxemburg zal zeker niet alleen met
het klimaat en de gezonde lucht te maken hebben. Dat het
fiscale een belangrijke rol speelt staat buiten kijf. Vorig jaar
nog verhuisde de rijkste Belg, Alexandre Van Damme (AB
Inbev) met een geschat vermogen van 3,2 miljard euro naar
Zwitserland. In december 2012 kocht de Fransman Gerard
Depardieu een huis in Néchin in België om de nieuwe Franse belasting op topinkomens te ontwijken. Hij verklaarde
dat hij zijn Frans paspoort wilde inleveren en Belg wilde
worden. Zijn woorden waren amper uitgesproken of op 3
januari 2013 werd hij Russisch staatsburger. De bezittingen van Depardieu zijn 100 miljoen euro waard. In Frankrijk
hebben ze hun buik vol van deze “nieuwe Rus uit België”.
De rijken onder ons kennen door hun geraadpleegde fiscale specialisten allerlei vluchtwegen en gebruiken die om
hun aandeel aan belastingen zo laag mogelijk te houden.
Verborgen vermogens aanhouden in het buitenland wordt
evenwel alsmaar moeilijker. Luxemburg, Monaco, Zwitserland en andere landen spelen voortaan alle bankgegevens
van Belgische klanten door aan de fiscus. De enige manier
om de opheffing van het bankgeheim te voorkomen is werkelijk fysiek in Luxemburg, Monaco of Zwitserland te gaan
wonen. Vandaar dat zovele rijke Belgen naar Luxemburg,
Monaco of Zwitserland verhuizen. Uiteraard kunnen we niet
met zijn allen naar fiscale paradijzen verhuizen.
Wat kunnen we dan wel doen om te betalen wat we moeten betalen aan de fiscus maar ook geen eurocent te veel?
Alleszins niet wat we beroepshalve meegemaakt hebben
dat iemand naar een waarzegster trok om te weten of ze
volgend jaar geld ging terugkrijgen of moest bijbetalen. Aan
de hand van haar achterwerk – ja deze kwakzalverij bestaat
ook en heet rumpology, google het maar eens – en de lijnen
van haar handpalm liet ze zich van alles wijsmaken terwijl
computerprogramma’s bestaan die je tot de laatste eurocent berekenen wat er te betalen of terug te krijgen valt.
Niet ingevulde, half ingevulde en vooral slecht ingevulde
belastingbrieven zijn schering en inslag. En we hebben het
hier niet over belastingaangiftes van marginalen. Laat je
voor de belastingaangifte adviseren door een deskundige. De kosten spaar je 10 keer uit.
Nog erger is het gesteld met de successierechten. Waar
gefortuneerden werken met patrimoniumvennootschappen en aandelen overdragen, stellen we vast dat bij gewone stervelingen ontelbaar de gevallen zijn waar voorafgaandelijk “niets” geregeld werd en waar de volle pot aan
erfenisrechten dient betaald te worden. Doodzonde van de
zuur verdiende centen. Met het nieuwe erfenisrecht wordt
het eenieder veel gemakkelijker gemaakt om alles vooraf-

gaandelijk te regelen. Raadpleeg tijdig een notaris. Iedereen is immers onvergetelijk, maar niemand is onsterfelijk.
Anno 2017 is het perfect mogelijk zijn erfenis voorafgaandelijk te regelen,
vadertje staat zo min
mogelijk vet te mesten
en alle ruzies later tussen erfgenamen te vermijden.
Niet wachten. Doen!
Fons Capiot
Voorzitter gemeenteraad

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

KORT
Milieu

Haal uw huisvuilzakken en GFT-sticker voor 2017 af in uw buurt!
Vergeet niet uw gft-sticker 2017 te kopen.
De GFT-sticker van 2016 is geldig tot en met
de laatste ophaling van maart (24 maart 2017).
Voor elk gezin dat op 1 januari 2017 in HOESELT gedomicilieerd is, wordt door Limburg.
net een afvalbelasting aangerekend voor de inzameling
en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een
hoeveelheid huisvuilzakken (quotum) vervat, die u kan
afhalen op één van de verschillende verdeelpunten. Het
aantal hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2017.
Gezinssamenstelling
op 1 januari 2017

Aantal huisvuilzakken

1 persoon

2 rollen van 22 liter
(10 zakken per rol)

2 personen

2 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

3 personen

2 rollen van 44 liter
en 1 rol van 22 liter
(10 zakken per rol)

4 personen of meer

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

In 2017 is er geen sprake meer van een tegoed huisvuil,
maar spreken wij over het quotum huisvuil.
Vanaf 1 januari 2017 vermindert de hoeveelheid huisvuilzakken voor éénpersoonsgezinnen van 3 rollen van 22 liter naar 2 rollen van 22 liter. De afvalbelasting voor éénpersoonsgezinnen vermindert ook met 6,25 euro. Deze
beslissing werd genomen na een uitgebreide studie van
de gemiddelde afvalproductie van éénpersoonsgezinnen.
Uw huisvuilzakken voor 2017 haalt u af met uw elektronische identiteitskaart. Vergeet deze dus zeker niet
mee te nemen.
Vanaf 13 februari 2017 tot 31 december 2017 kunt u
het quotum huisvuilzakken (de rollen die meegerekend
zijn in de afvalfactuur) voor 2017 afhalen. Ook op deze
plaats kan de GFT-sticker aangekocht worden.
Locatie

Adres
Biosenza

Bilzersteenweg 19,
3730 Hoeselt

Carrefour
Tongersestraat 73,
Market (GB) 3740 Bilzen

Inwoners van Hoeselt kunnen ook terecht bij de Carrefour Market, Tongersestraat 73 te Bilzen.
De Carrefour Market op de Bilzersteenweg 12 te 3730
Hoeselt verkoopt wel de huisvuilzakken maar doet niet
mee aan de bedeling van het quotum huisvuilzakken (de
rollen die meegerekend zijn in de afvalfactuur).
De bedeeldagen voor het afhalen van het quotum huisvuilzakken op het gemeentehuis kan op volgende dagen
in maart 2017:
- zaterdag 11 maart van 9.00 tot 12.00 uur
- maandag 13 maart van 13.00 tot 19.00 uur
- zaterdag 18 maart van 9.00 tot 12.00 uur
- maandag 20 maart van 13.00 tot 19.00 uur
U kan op deze dagen ook terecht bij het loket burgerzaken voor de aankoop van uw GFT-sticker 2017.
Heeft u goed gerecycleerd of gewoon weinig afval
geproduceerd en heeft u nog een rol huisvuilzakken
over? Ruil die dan in tegen e-portemonneepunten.
U kan hiervoor terecht op de dienst omgeving op het
gemeentehuis. Deze punten kunt op mijn.limburg.
net verzilveren naar bijvoorbeeld cheques voor het
openbaar vervoer en filmtickets.

Movies for kids

Reis naar het Noorden
Woensdag 8 februari om 14.00 uur | GC Ter Kommen
Sint Petersburg, 1892. Sasha droomt ervan om in de voetsporen te treden van haar opa, een poolreiziger die nooit terugkeerde van zijn laatste expeditie. Dat is niet naar de zin
van haar rijke ouders, die al een huwelijk voor haar hebben
gepland. Sasha vlucht de stad uit, monstert aan op een schip
en begint aan een lange reis... naar het noorden.

In REIS NAAR HET NOORDEN vecht een dapper meisje niet
enkel tegen de woeste natuurelementen, maar ook tegen
een wereld die uitsluitend door mannen wordt geregeerd.
Een groots en stijlvol geanimeerd avontuur. Winnaar van de
Publieksprijs op het Anima festival in Brussel en het Annecy
International Animated Film Festival.

Muziek

De Frivole Framboos:
Delicatissimo!
Zaterdag 11 februari om 20.15 uur | GC Ter Kommen
Na een succesvolle tournee in Frankrijk, begin 2014 bekroond met een residentie van 84 voorstellingen in het gerenommeerde Parijse theater Les Bouffes Parisiens, is de
FRIVOLE FRAMBOOS terug in Vlaanderen met een nieuwe
Nederlandstalige voorstelling: DELICATISSIMO.
Peter Hens en Bart Van Caenegem, grootmeesters in muziekvermengerij, verrassen jong en oud met Musico-Humorologische onthullingen.
De pratende cello en de alom geprezen mezzo-coloratuurbariton-stem van Peter Hens worden aan de wondervleugel
begeleid door toetsenfluisteraar Bart Van Caenegem. Op de
hen(s) typerende wijze worden composities uit hun context
gelicht, muziekstijlen spelenderwijs omgedraaid, ritmes en
melodieën omgetoverd tot nieuwe meesterwerken.
Met de voorstelling DELICATISSIMO gidsen Peter Hens en
Bart Van Caenegem u „con brio” doorheen de muzikale jungle.
Twee topmusici die hun talent ten dienste stellen van een
uitgebreid pallet aan muziekstijlen en fijne aanstekelijke humor.

Tickets: 2 euro | Speelduur 1u18’ | Nederlandstalige versie |
vanaf 8 jaar

Tickets: 22 euro | 20 euro (reducties)

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

Vorming

Meer ideeën voor minder vlees

Stamboomonderzoek

Minder vlees eten is gezond
én goed voor het milieu. Wil
je vaker vegetarisch eten en
zoek je inspiratie én informatie? Hoe krijg je je gezin
mee in het verhaal? Hoe
behoud je een volwaardig
en gezond voedingspatroon
met volwaardige vleesvervangers? Hoe ga je creatief
om met nieuwe producten
en dagelijkse kost? Je krijgt
bruikbare tips en achteraf
wisselen we verder uit via een digitaal platform.

Denk je erover om
je stamboom uit te
gaan zoeken of is
het je nog niet helemaal duidelijk hoe je
het onderzoek moet
aanpakken?
Hille
Raskin introduceert
je in de wereld van
de genealogie en
legt uit hoe je eraan
begint en wat je in
archieven kan vinden.

• Data: donderdagen 23 februari en 23 maart
19.30 – 22.30 uur
• Prijs: 18 euro |10 euro min. tarief
• Locatie: lokaal 1 GC Ter Kommen
• Inschrijven: www.vormingplus.be

•
•
•
•
•

i.s.m. Kunstkring Hoeselt en Vormingplus Limburg

i.s.m. dienst burgerzaken

Datum: Maandag 27 februari | 19.00 – 21.00 uur
Prijs: 5 euro
Locatie: Bibliotheek Hoeselt
Inschrijvingen: bibliotheek@hoeselt.be of 089 30 92 50
Uiterlijke inschrijfdatum: 11 februari

BIB - CULTUUR
Bibliotheek

Voorlezen met een extraatje - Ridders en
jonkvrouwen
Woensdag 22 februari | 13.30 - 15.00 uur | Bibliotheek Hoeselt
De eerste voorleesnamiddag van dit jaar start met het grootse thema ‘RIDDERS &
JONKVROUWEN’. Laat uw kinderen komen luisteren naar de verrassende verhalen. De
boeken vormen de inspiratiebron voor aanvullende activiteiten en speciale extraatjes.
Deze momenten zijn voor kinderen van 4 tot 7 jaar en volledig gratis.
Vergeet niet om vooraf in te schrijven in de bib!
• Prijs: voor kinderen van 4 tot 7 jaar gratis
• Inschrijvingen: bibliotheek@hoeselt.be
of 089 30 92 50

Vlaanderen Feest: een optie op een feestcheque tot 170 euro is mogelijk!

Met uw straat, buurt of vereniging meedoen aan
“Vlaanderen Feest!” in 2017?
Let op: geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang
de voorraad feestcheques binnen
het beschikbare budget strekt. De
opties op een feestcheque worden
daarom toegekend volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”.
Elk jaar overtreft de vraag al snel het
aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de
boodschap!

Zegt het je wat om een feest voor
uw straat of buurt in de steigers te
zetten? Dan is de aanloop naar de
Vlaamse feestdag (weekend van 30
juni tot 2 juli plus Vlaamse feestweek van 4 tot 10 juli) en uiteraard
11 juli zelf een uitgelezen moment
om dat in de praktijk om te zetten.
Vanuit ‘Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van 11 juli’ komt dergelijk
initiatief in die 11-daagseperiode
immers in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot 170 euro!
Datzelfde geldt trouwens ook voor
een activiteit van een vereniging die
zich wil inpassen in deze jaarlijkse
campagne naar aanleiding van de
Vlaamse feestdag.
Buurtinitiatieven komen in aanmerking indien alle bewoners van de
straat, de straten of de wijk waarop
ze zich richten, welkom zijn. Van andere activiteiten door lokale organi-

saties wordt verwacht dat ze geen
besloten karakter hebben voor bv.
alleen leden, maar een algemeen
publiek uitnodigen. Het moet ook
gaan om initiatieven en activiteiten
zonder competitief, partijpolitiek of
commercieel karakter. Maar verder
krijgt de creativiteit van de organisatoren volop vrij baan voor de concrete invulling.
De mogelijke feestcheque bestaat
dan uit een tussenkomst tot maximaal 170 euro in een aantal gemaakte realisatiekosten na afloop. Kosten
voor bijvoorbeeld infrastructuur en
materiaal om de activiteit mogelijk
te maken of prestatievergoedingen
voor een optreden en dergelijke, komen via de feestcheque in aanmerking voor recuperatie. Uitgaven voor
een natje en een droogje blijven wel
voor eigen rekening van de organisator.

De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie
van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!
Alle informatie plus het formulier
om te kandideren is vanaf midden
maart tot uiterlijk einde april (of
tot uitputting van de opties op een
feestcheque) beschikbaar op www.
vlaanderenfeest.eu
Op die webstek kan je dan ook alle
concrete informatie vinden over de
vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen
bij de uitwerking, over uitgaven die
wel en niet in aanmerking komen
voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt
om de optie op de feestcheque om te
zetten in een effectief bedrag op de
rekening van uw organisatie.

VERENIGING IN DE KIJKER
Elk jaar op de eerste zondag na 3 november (het
naamfeest van Sint-Hubertus), trekt de familie
Lambrechts op ‘beeweg’
(bidweg / bedevaart) naar
Sint-Hubertus in SintHuibrechts-Hern. In 2016
was het al voor de 75ste
keer dat de familie deze
aloude traditie herdacht.

Familie Lambrechts
al 75 jaar op ‘beeweg’
Het was vader Martinus-Joseph
Lambrechts (1876 – 1945), in de
volksmond gekend als Finies Keukes Joepke, die samen met zijn
drie zonen tijdens de oorlogsjaren
op bedevaart trok.
Jaak Lambrechts, één van de drie
zonen, herinnert zich nog goed
hoe hij op 3 november 1941 mee
mocht op ‘beeweg’ met zijn vader.
Hij omschrijft zijn herinneringen
als volgt:
“De 3de november 1941 was ik
erbij. Het was een zonnige, droge
najaarsmaandag. Iets voor 9 uur
vertrokken we om de hoogmis van
10 uur in Hern bij te wonen. We
trokken van onze boerenwinning in
de Dorpsstraat richting Hern, van
de Semkeswinning tot aan Goosaas en troepelkehuisjes met blaffende en keffende honden. Enkele
boomgaarden nog en dan ging de
keienweg naar een zachtere veldweg over. Een vijftigtal meter voor
de twee kruisen plooide het landschap open. Aan de ene einder
wisten wij in vage contouren het
complex van Alden Biesen, verder weg de torenspits van Berg
en weer dichterbij het kerkje van
Werm. Aan de andere einder akkerland begrensd door Paambos

en Teugelenveld met afwisselend
in het licht-glooiend land rijen canadapopulieren en hoogstamfruitbomen. Dan het schelmensteegje,
de Kruislinde, het bos en het kasteel van Hardelingen. Beneden in
het dal was er het Tramstationnetje van Hern en terug de heuvel op,
kwamen wij dan toe aan de kerk
van Hern.
Twee mannen, vader en zoon, 65
en 20 jaar, van nature zwijgzaam,
rustig stappend en biddend, paternoster in de hand, langs de eenzame veldweg. De ene bad voorop,
de andere viel in. Zo hoorde het, te
beginnen aan de twee Kruisen tot
aan het kasteel van Hardelingen.
De mis in het kleine kerkje van toen,
de wijding van het brood en de verering van de relikwie van Sint-Hubertus, ik kan me er niets meer van
herinneren. Alleen de wierookgeur
van de getijden is me bijgebleven.
Na de kerkdienst werd de terugkeer onmiddellijk aangevat. Aan
de kruislinde sloegen wij nu echter
linksaf naar Werm. We hielden halt
aan het eerste huis van Werm bij
‘Keustersjoan’. Vader kocht of kreeg
er een perenboom van een tamelijke lengte. Na wat gebabbel over
en weer, de oorlog en de bond van

kroostrijke gezinnen, gingen we dan
–beiden de perenboom dragendlangs de olmendreef van de Steenweg Tongeren-Bilzen, terug naar
het dorp. Aan café ‘de Zon’ ging het
linksaf, de ‘Mertstroat’ en de straat
‘Aater de jeuf’ dwarsend. Fiedlerssteeg langs recht den dreef in.
Er waren weinig woorden gewisseld, toch bleven we de hele beeweg lang verbonden. Eén keer bij
het wederkerend bidden en op de
terugweg aan het eind van de perenboom. In de nanoen hebben we
de perenboom geplant

FAMILIE IN DE KIJKER - PAS GEOPEND
Dat was de eerste ‘beeweg’ naar
Hern. Er was een tweede beeweg
naar Hern en het gebeurde ook
een derde maal, enz. Na het heengaan van vader en later van moeder werd het een beeweg, zo vlak
na Allerzielen, als dankbare herin-

nering aan onze dierbare ouders.”
Driekwart eeuw later wordt dit
volksgebruik de zondag na Allerzielen door de familie Lambrechts
nog altijd in stand gehouden. Ter
gelegenheid hiervan werd ter

Pas geopend

hoogte van Kruislinde dan ook een
herdenkingsmonumentje onthuld
in het bijzijn van ouderdomsdeken
Jaak Lambrechts (95 jaar, docentlandbouwingenieur), Tineke Lambrechts (ontwerpster ‘op pelgrimstocht’) en Guy Thys, schepen.

Pas geopend

Back to Be

‘t Koffiehuisje

Heeft u last van steeds
(sneller) terugkerende
rugpijn?
Vanaf maandag 5 maart
2017 start het nieuwe
rugscholingsproject
“Back to be”. Deze
actieve en begeleide rugscholing helpt je de ruglast onder
controle te krijgen. Alle mensen met chronische lage rugpijn (hernia’s, stenose, arthrose, scoliose, onverklaarde redenen, ...) zijn aangewezen om deze rugscholing te volgen.

’t Koffiehuisje is al jaren
een gevestigde waarde
in Hoeselt. Nu Christiane en Willy genieten
van hun welverdiend
pensioen worden ze
opgevolgd door Chantal
& Gunther.
’t Koffiehuisje werd opgefrist en omgedoopt tot Brasserie
’t Koffiehuisje. Ook de menukaart werd uitgebreid. Sinds 9
december kan u elke dag genieten van heerlijke gerechten
met dagverse producten. Daarnaast ligt de zaak ideaal :
in het centrum van Hoeselt, en dus goed bereikbaar. Kort
bij het centrum lopen ook tal van fiets- en wandelroutes
waardoor Brasserie ‘t Koffiehuisje de ideale plaats is om
even uit te rusten.
Tijd dus om eens
langs te komen
en te genieten van
een drankje of een
lekkere hap. Brasserie ’t Koffiehuisje
is van woensdag
tot en met zondag
geopend vanaf
10.00 uur.

Wat? 3 modules van 8 sessies van 90 minuten, 2x/week
opgebouwde, begeleide oefentherapie.
Wanneer? dinsdag en vrijdag (9.30 tot 11.00 uur) of
maandag en donderdag (19.00 tot 20.30 uur)
Kostprijs? 80 euro per module, mee te brengen bij aanvang.
Om de 3 weken mogen 2 nieuwe personen deelnemen
(tot max. 7 personen), zodat individuele begeleiding mogelijk blijft. Na 3 maanden is een positief effect merkbaar
in pijn en uithoudingsvermogen, waardoor het raadzaam
is de 3 modules af te ronden. Hopelijk heb je nadien
de smaak te pakken om actief te blijven werken aan je
gezondheid.
Els Bosmans, Leurestraat 12,3730 Hoeselt (012 21 66 55)
https://sites.google.com/site/praktijkelsbosmans/
4-back-to-be-rugscholing

Brasserie ’t Koffiehuisje
Dorpsstraat 20
3730 Hoeselt
Tel. 089 49 16 82
www.tkoffiehuisje-hoeselt.be

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2017
Donderdag 2 februari
Dorpsrestaurant De Dagschotel
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 3 februari
Concert: Hitstory 5
Popkoor Horlecante
20.00 u. GC Ter Kommen
Info

www.horlecante.be

Zaterdag 4 februari
Concert: Hitstory 5
Popkoor Horlecante
20.00 u. GC Ter Kommen
Info

Zondag12 februari
Eetdag K.V.G.
11.30 u. GC Ter Kommen
Info

Jean Verjans 012 26 29 14

Donderdag 16 februari
Dorpsrestaurant De Dagschotel
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 23 februari
Dorpsrestaurant De Dagschotel
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 23 februari
Vorming:
Meer ideeën voor minder vlees

Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari
Toneelvoorstelling: Allo Allo –
Hoeselts Toneelgezelschap

www.horlecante.be

Zondag 5 februari
Eetdag TTC Tamara
11.30 u. GC Ter Kommen
Info

Marcel Mombeek 012 23 81 24

Maandag 6 februari
Bloedinzameling Rode Kruis
18.00 u. GC Ter Kommen

19.30 u. GC Ter Kommen
vergaderlokaal 1

Woensdag 8 februari
Kinderfilm: Reis naar het Noorden

Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari
Toneelvoorstelling: Allo Allo –
Hoeselts Toneelgezelschap
20.00 u. GC Ter Kommen

Info

www.vormingpluslimburg.be

Info
089 41 40 10 of 0474 62 32 89 of
reservaties@htghoeselt.be

20.00 u. GC Ter Kommen
14.00 u. GC Ter Kommen
Info

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdag 9 februari
Dorpsrestaurant De Dagschotel
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 10 februari
Kienen Oudervereniging
De 2-sprong Romershoven
19.30 u. GC Ter Kommen
Info

Ludwine Verjans 089 51 42 63

Zaterdag 11 februari
De Frivole Framboos: Delicatissimo

Info
089 41 40 10 of 0474 62 32 89 of
reservaties@htghoeselt.be

Dinsdag 21 februari
Infovergadering
Whatt’s App Buurtpreventie
20.00 u. GC Ter Kommen
Info

Zondag 26 februari
Hibernatreffen MC Hoeselt
08.30 u. GC Ter Kommen
Info

www.mchoeselt.be

Maandag 27 februari
Vorming: Stamboomonderzoek

Gert Bogaerts 0475 97 51 72

Woensdag 22 februari
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info

OCMW 089 51 88 10

Woensdag 22 februari
Voorlezen met een extraatje:
Ridders en jonkvrouwen

19.00 u. Bibliotheek Hoeselt
Info

20.15 u. GC Ter Kommen
Info

089 30 92 10

13.30 u. Bibliotheek Hoeselt
Info

bibliotheek@hoeselt.be
of 089 51 02 50

bibliotheek@hoeselt.be
of 089 51 02 50

Dinsdag 28 februari
Carnavalsfuif K.V.V.
21.00 u. GC Ter Kommen

HOESELT IN BEELD

Leuke uitdaging op Facebook van de Chiromeisjes centrum:
“Help ons 1000 likes te verzamelen of anders zonder bestek
eten op kleinkamp!”

Het nieuwe eindejaarsevent ‘One More Time’
lokte heel wat feestgangers naar GC Ter
Kommen.

‘Paneel poent’ ging al snel over in ‘Paneel
danst’, een succesreceptie!

Het gemeentebestuur en de AAS&B openden samen met
voorzitter Jaak Cosemans van de Roerdomp der demerstreek het Provinciaal Ornithologisch kampioenschap.

Met hapjes, drankjes en live muziek trakteerde het gemeentebestuur alle Hoeselaren om het nieuwe jaar alvast goed in te
zetten. Met dank aan Ferm Werm.

De kinderen van de school in Werm maakten kennis met
het Rode Kruis.

Foto: Wim van Mele

Samen met de Dorpsraad werd er ook in
Romershoven geklonken op het nieuwe jaar.

BEVOLKING

Oude rijbewijzen vervangen
Enige tijd geleden doken er berichten op over de geldigheid van rijbewijzen die werden uitgereikt vóór 1 januari 1989.
Om alle twijfel de wereld uit te helpen: mits enkele voorwaarden blijven deze zogeheten ‘Belgische’ rijbewijzen net
zoals het latere Europese model wel degelijk geldig tot 2033.
Om problemen te vermijden bij een
politiecontrole, zeker in het buitenland, spreekt het voor zich dat beschadigde of onleesbare rijbewijzen
best zo snel mogelijk worden vervangen door een nieuw exemplaar.
Herkent u dat ook dat die rijbewijzen
het “goed doen” op familiefeestjes
om er de sfeer in de houden omdat
het een foto betreft uit uw jeugdjaren?
Zo ja, dan raden wij u toch aan te
overwegen om dit rijbewijs in te ruilen
voor een nieuw –Europees- rijbewijs.

tijd bedraagt ongeveer vier dagen.
Voor een nieuw rijbewijs heeft men
voortaan geen pasfoto meer nodig
aangezien de elektronische versie
van de pasfoto uit de databank van de
federale overheid gedownload wordt.

Het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel is 10 jaar geldig en kan worden aangevraagd bij de Dienst Bevolking op het gemeentehuis. Het
document kost 20 euro en de wacht-

Is uw medische schifting vervallen,
dan kan u dat best vooraf vernieuwen om het te laten aanpassen op
uw nieuwe rijbewijs.
luc.vanspauwen@hoeselt.be
089 51 03 32

BEVOLKING

Identiteitskaart en Kids-ID
Strengere voorwaarden van kracht
De criteria waaraan de pasfoto voor een identiteitskaart of kids-ID moeten voldoen, veranderen vanaf 16 januari 2017.
De strenge criteria waaraan een foto moeten voldoen, kaderen ook in de strijd tegen identiteitsfraude.
De regels die reeds van toepassing
zijn voor paspoorten, de zogenaamde ICAO-regels uit de internationale
luchtvaart, zullen voortaan ook gelden voor elektronische identiteitskaarten (eID) en de kids-ID.
• De pasfoto die bij de gemeente
wordt aangeboden mag niet ouder zijn dan zes maanden.
• Met een neutrale gezichtsuitdrukking: gesloten mond, niet
lachen, tanden niet zichtbaar en

geen gefronste wenkbrauwen.
• Het aangezicht moet volledig
zichtbaar zijn: de ogen, de kin en
de gezichtsomtrek moeten altijd
zichtbaar zijn.
• De achtergrond moet eenkleurig
zijn, zonder schaduw.
• Gezicht en schouders moeten
recht voor de lens staan.
Automatische gezichtscontrole
Een kwaliteitsvolle en conforme
foto op de identiteitskaart is erg be-

langrijk. In Zaventem zijn er al automatische grenscontroles, waarbij
het document onder andere door
automatische gezichtscontrole gecontroleerd wordt. “Deze automatische controle verloopt vlotter met
een foto die voldoet aan de ICAOnormen. In de nabije toekomst zullen er wellicht meer grenscontroles
geautomatiseerd worden zodat dit
nog belangrijker wordt”, aldus Binnenlandse Zaken.
Dienst bevolking | 089 51 03 30

Een warm huis voor alle inwoners van Werm

Van parochiezaal naar
dorpshuis in Werm (Hoeselt)
In Werm zijn er na de sluiting van het café en de kerk geen plaatsen en kansen tot ontmoeting meer. VZW het Werm
Huis wil deze nood lenigen en plant een buurthuis na de renovatie van de parochiezaal. We spraken met bestuurders
Marcel Neven, Yves Crijns en Guido Wijnen.
Hoe lang staat de zaal in Werm al
en hoe is die tot stand gekomen?
Bij het tot stand komen van de
parochiezaal was er een initiatief
vanuit de basis om de nood aan
vergaderlokalen en ruimte voor
bijeenkomsten beschikbaar te
hebben. Vroeger werd er meestal
in de school vergaderd.
De oprichting van een parochie-

raad, in de late jaren ’60, waarin
alle verenigingen vertegenwoordigd waren, had als doel de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen en de noden van
de mensen van Werm te concretiseren.
Als voornaamste nood kwam het
gebrek aan een deftige ruimte om
te vergaderen en om het verenigingsleven te kunnen uitbouwen

naar voren. Pastoor Nassen werd
overtuigd om niet eerst een nieuwe
kerk te bouwen, maar dat een zaal
dringender nodig was. Toen heeft
hij, met medewerking van alle verenigingen en vooral de opgerichte
parochieraad, zich volledig achter
dit project gezet.
Er werden stielmannen gezocht,
en gevonden, die vrijwillig, tijd

Ruim 45 jaar later dringt zich een
grondige renovatie op om verder te
kunnen dienen naar de toekomst
toe.
Vroeger werden er stratenkampen,
heemfeesten, voetbalwedstrijden
en parochiefeesten gehouden, met
2000 à 3000 deelnemers.

konden vrij maken om de zaal te
bouwen. De noodzakelijke financiële middelen werden geleend bij
de inwoners van Werm.
De parochiezaal werd in 1970 door
de inwoners van Werm zelf gebouwd met eigen materialen en
middelen. Uit noodzaak om alles
te kunnen financieren, werden
destijds recuperatie- en minder
duurzame materialen gebruikt.

Vanwaar de plannen tot renovatie? Wie houdt zich hiermee bezig?
Werm telt amper 700 inwoners
en ongeveer 260 gezinnen. De
laatste jaren vinden steeds meer
jonge gezinnen de weg naar deze
toch wel wat geïsoleerde deelgemeente. Er wordt weer wat meer
gebouwd en vooral gerenoveerd.
Er is acuut een grote nood ontstaan aan ruimte voor ontmoeting
en samenkomst van de lokale gemeenschap. De enige plaats waar
dit momenteel nog mogelijk is, is
de oude parochiezaal die dringend
aan renovatie toe is om in de toekomst nog de inwoners van Werm
tot nut te kunnen zijn of te bedienen en vooral het samenhorigheidsgevoel te bevorderen.
In deze dorpskern is er nog een ac-

tieve en levendige dorpsschool met 2
kleuter- en 3 lagere schoolklassen.
In de lokale dorpskerk wordt sinds
een jaar niet meer op regelmatige
basis een eredienst opgedragen
(behalve begrafenissen, doopsels,
huwelijken …). Er is sinds vorig jaar
geen enkel café meer geopend. Bovendien plant de gemeente Hoeselt
ook nog de oude pastorij te verkopen die tot nog toe ook diende voor
bijeenkomsten en vergaderingen
van diverse verenigingen.
Het project wordt opnieuw bottomup gedragen door de plaatselijke
bevolking. Na een volksvergadering in november 2015 werd op
korte tijd een nieuwe vzw gevormd,
m.n. “Het Werm Huis” (hierin zetelen alle betrokkenen en gebruikers van de parochiezaal) die in
de toekomst garant wil staan voor
een vernieuwende werking en renovatie van de parochiezaal tot een
echt dorpshuis met de naam “Het
Werm Huis”.
De naam of de vlag dekt de lading:
het “Werm Huis” wil een thuisbasis creëren en bieden aan verenigingen, groepen, school en alle
inwoners van Werm.

De vzw heeft ook meteen de erfpacht
van de zaal genomen voor 99 jaar.
Om de renovatie tot een goed einde
te brengen hebben we als vzw, een
subsidieaanvraag in het kader van
het programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III 2014-2020 OKW Investeringen) ingediend. We
hebben deze subsidietoekenning
van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg gekregen, met een
maximale subsidie van 55% van de
totale kostprijs.
De financiële steun die we van de
subsidie, de gemeente, het kerkfabriek en de oude zaalraad krijgen
moeten ons toelaten om het renovatieproject te kunnen starten. Het
OCMW zal vermoedelijk een deel
van de inrichting ten behoeve van
de kinderopvang voor haar rekening
nemen. Waarschijnlijk zullen deze
middelen niet toereikend zijn om al
onze doelstellingen te verwezenlijken.
Eventuele sponsors mogen zich melden bij het-werm-huis@ypzylon.be
Wanneer beginnen de werken en
hoe lang gaan deze duren? Wat zal
er allemaal veranderen?
We plannen ergens in maart of april
2017 van start te gaan. De spaghetti-avond op 11/3/2017 van de ouderraad van Werm zal de laatste grote
activiteit zijn. Daarna wordt de zaal
niet meer verhuurd. We schatten dat
de werken in de loop van het voorjaar 2018 afgerond zullen zijn.
De zaal dient aangepast te worden
aan de hedendaagse noden. Er zullen verbouwingen en vernieuwingen
gebeuren aan dak, muren, ramen,
sanitair, bar, enz... Om het multifunctionele karakter te versterken,
wordt er nog een lokaal bijgebouwd
om bv. als vergaderlokaal te gebruiken of als extra ruimte voor de kinderopvang.

Bij de realisatie wordt maximaal rekening gehouden met duurzaamheid
en milieuvriendelijkheid. Ook naar
toegankelijkheid zullen belangrijke
aanpassingen gebeuren.
Hoe gaat de nieuwe zaal eruit zien?
Er wordt bij de uitbreiding van de
zaal gestreefd naar een optimalisatie van haar multifunctioneel
karakter. In eerste instantie wordt
de berging aan de zijgevel verwijderd en de volledige achtergevel
opnieuw opgetrokken. Hetzelfde
geldt voor de linkerzijgevel. Aan de
linker zijgevel van het gebouw komt
er een multifunctionele ruimte bij,
die gecombineerd wordt met een
beperkte doucheruimte. In de lijn
van deze uitbreiding wordt tevens
een luifel gemaakt ter hoogte van
de inkom.
Op deze manier kan ook het stallen
van fietsen georganiseerd worden.
De buitenruimte vormt zo een verlengstuk van de binnenruimte zodat
ook het kleine plein aan de linker zijkant betrokken kan worden bij alle
activiteiten.
Intern zijn er verder enkele verschuivingen van ruimtes. Zo zal de
bar verplaatst worden in het verlengde van zaal 1 met een achterliggende berging.
Het sanitair krijgt een plaats ter
hoogte van de inkomzone. Op deze
manier kan het gebruik van de zaal
ook opgesplitst worden.
Zaal 2 en 3 zijn bereikbaar vanaf de
centrale inkom en kunnen gebruik
maken van het sanitair.
Deze opsplitsing is ook voordelig wat
betreft economische verwarming
van de zalen. Keuken en bijkeuken

blijven in de nieuwe configuratie behouden.
De bestaande gevelopeningen blijven zoveel mogelijk behouden.
In de achtergevel worden smalle insnijdingen gemaakt om daglicht in
de zalen te trekken .
Wat zijn de toekomstplannen voor
de zaal?
Door de verbouwingen zal de toekomst van de zaal voor de komende
40 jaar veilig gesteld worden.
Het beheer van de zaal zal gegarandeerd worden door middel van
de oprichting van de vzw Het Werm
Huis.
Op termijn plannen we ook nog een
nieuwe keuken, koelcel en nieuwe
toog en er zal een website komen
waar men direct de beschikbaarheid
van de zaal kan controleren.
Welke activiteiten kunnen er
plaatsvinden?
Reeds gebruikelijke initiatieven
(kinderopvang, vergaderingen, feesten,...) worden zeker behouden maar
we streven naar een aantal nieuwe gebruikers en formats. Hierbij
denken we aan vormingsavonden,
vergaderlokaal voor de lokale AAwerking, dauwtrip, Werm Kermis
opnieuw leven inblazen, enz…
Tegelijkertijd willen we de band met
de landbouw en leefmilieu nauw
aanhalen met een aantal initiatieven:
MOS-project van school tot zaal, bijenhotel, moestuintje i.s.m. Landelijke Gilde, samenwerken met lokale
fruitkwekers of landbouwers …
De pas gevormde vzw zal hierbij optreden als coördinator.

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING

24/12/16

José APPERMONT

Hulstraat 6A (Ter Hulst)

25/12/16

Maria GUFFENS

Hulstraat 1

OVERLIJDENS

29/12/16

Jeanne (Anna) AERTS

Molenstraat 87

Datum

Naam van de overledene

1/12/16

Filip VANSPAUWEN

Bilzen

1/12/16

Regina VANDENHOVE

Hulstraat 6A (Ter Hulst)

1/12/16

Elisabeth DUELEN

Hulstraat 6A (Ter Hulst)

Datum

Naam

Dochter of zoon van

5/12/16

Elza MORIAS

Hasselt

12/12/16

Conner DUWE

zoon van Glenn en Jessica REYSKENS

Nora GERETS

dochter van Ben en Lindsay VLIEGEN

Louis NOBEN

zoon van Yves en Marijke VANRUSSELT

GEBOORTEN

9/12/16

Joseph VANTILT

Katteveldstraat

23/12/16

20/12/16

Gerda DUMOULIN

Hardveldstraat 1

27/12/16

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

TELEFOONNUMMERS DIENSTEN
Gemeentehuis
089 51 03 10
OCMW
089 51 88 10

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

Technische diensten
Recyclagepark

089 30 92 40
089 51 43 48

Jeugddienst

089 30 92 00

Bibliotheek

089 30 92 50

Ter Kommen cultuur
Ter Kommen sport
Ter Kommen sportzaal
Ter Kommen zwembad
Toerisme
Uitleendienst

089 30 92 10
089 30 92 20
089 30 92 25
089 30 92 30
089 30 92 09
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: 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.

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17
GC Ter Kommen
Europalaan 2
Sportdienst & toerisme
Europalaan 2
Jeugddienst
Europalaan 4
Bibliotheek
Dorpsstraat 35
Technische dienst
Winterbeekstraat 3
Containerpark
Goosstraat
OCMW*
Europalaan 1
Politie
Schureveld 11, Bilzen

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

13.00 - 17.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

VM

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u
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

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

13.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

16.00 - 19.00 u

VM

8.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.15 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

14.00 - 16.00 u

14.00 - 16.00 u

7.00 - 21.00 u

7.00 - 21.00 u

VM
NM

Zaterdag

13.00 - 16.00 u

16.00 - 19.00u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

14.00 - 16.00 u
7.00 - 21.00 u

*Zitdagen sociale dienst OCMW: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

7.00 - 21.00 u

7.00 - 21.00 u

8.30 - 12.30 u
13.00 - 16.30 u

MEER INFO: WWW.HOESELT.BE

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).

• herstellen en monteren van autoruiten
• ALLE merken banden voor
personenwagen, bestelwagen en 4X4
• uitbalanceren en uitlijnen
• 20 jaar ervaring
• professioneel advies

• snijden van vlak glas op maat
• inbouwen van ruiten
• jarenlange ervaring
• moderne apparatuur
• vakkundig opgeleid personeel
• zorgeloze afhandeling, rechtstreeks
via uw verzekering

Bilzersteenweg 50 bus a - HOESELT

Bilzersteenweg 50A bus a - HOESELT

089 50 31 50

089 50 29 30 - 089 50 19 56

info@euroautobandhoeselt.be
www.euroautobandhoeselt.be

info@euroautoglashoeselt.be
www.euroautoglashoeselt.be

Revolutionair Bamboe gezondheidskussen voor een heerlijke nachtrust.
Een unieke combinatie van 100% bamboevezels
en orthopedisch traagschuim.

nair Bamboe
gezondheidsEen goede
nachtrust is essentieel om lichaam en geest gezond te
houden. Toch zijn er veel mensen met slaapproblemen; zeker 10%
or een heerlijke
nachtrust
van de Nederlanders
leidt aan slapeloosheid. Er kunnen verschillende
oorzaken zijn voor slapeloosheid, zoals stress, spanning en snurken.

van 100% bamboevezels en orthopedisch traagschuim
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Een goed hoofdkussen is zeer belang-

Het schuim vormt zich naar de vorm van
rijk voor een goede nachtrust. De
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zij minder vaak wakker worden.
en orthopedisch traagschuim zorgt
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comfortabele en

100% bamboe
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atuurlijke wijze
zweten en zorgt
n.
sch traagschuim
rlijke houding.

Verkrijgbaar bij:

Bilzersteenweg 19D
B-3730 Hoeselt

per stuk 39,95

34,95

2 stuks 79,90

59,90

voor een comfortabele en gezonde
nachtrust.
De hoes is gemaakt van 100% bamboe
vezels. Dit brengt vele voordelen met
zich mee. Deze hoes is namelijk;
ademend, antibacterieel en hypo-allergeen. Daarnaast wordt warmte op
natuurlijke wijze afgevoerd. Dit voorkomt zweten en zorgt voor heerlijke,
koele nachten.
De vulling van orthopedisch traagschuim ondersteunt een natuurlijke
houding.
Het schuim vormt zich naar de vorm
van het hoofd en de nek en voelt heerlijk en comfortabel aan. Dit betekent
ook dat de druk gelijkmatig over het
oppervlak verdeeld word. Bovendien
is er minder druk op de spieren, gewrichten en bloedvaten, waardoor de
bloedsomloop verbeterd. Omdat het
lichaam met dit kussen in een goede
houding ligt, helpt het snurken te
voorkomen. Ook is het kussen ideaal
voor mensen die aan slapeloosheid
lijden, omdat zij minder vaak wakker
worden.

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.

