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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

Beste Groot Hoeselaren

Dat de lente ons een gezonde en opgewekte periode 
moge bezorgen.

Mag ik als burgervader u allen van harte bedanken 
voor de zovele mooie en liefdevolle reacties op onze 
verloving. Carine, onze kinderen en ikzelf zijn hiervan 
onder de indruk. Dank u. We geven ons jawoord aan 
elkaar in de lente van 2018.

Onze gemeente staat op de vooravond van een nieuwe 
start, een nieuwe periode met tal van nieuwe bijko-
mende ontwikkelingen t.v.v. iedere generatie.

In de komende periode van 5 tot 7 jaren zal Hoeselt 
veranderen, jaar na jaar, een stap vooruit zetten door 
de 7 ruimtelijke uitvoeringsplannen die mekaar opvol-
gen.
Een indrukwekkende 22 ha bijkomend KMO-gebied, 
een nieuw containerpark, 10 ha sportgebied voor onze 
sportclubs, 5000 m2 handelszone, de 1,5 ha senioren-
zorg, de stationsbuurt en een zone algemene ontwik-
keling t.v.v. een mogelijke nieuwe brandweerkazerne 
(zone Oost beslist hierover) namelijk op de N730. Onze 
inwoners en geliefde brandweermannen verdienen 
dit.
Door Rup sport creëren we een 50-tal betaalbare 
bouwpercelen na verhuis van de voetbalclubs naar 
deze nieuwe zone. 

Dit jaar zal er ook gestart worden met een 4-tal 
nieuwbouw woonprojecten: Smalstraat, Binnenhof 
tweede fase, N730 hoek Weyerstraat, N730 hoek Hof-
laan, waardoor we het aantal van 10.000 inwoners be-
naderen.

De renovatiewerken aan de gemeentelijke zaal in 
Hern samen met de nieuwe kleuterschool en de paro-
chiezaal in Werm zullen van start kunnen gaan.
Het zal een eer zijn voor ons schepencollege en be-
stuur dit te mogen verwezenlijken voor u.

Het op de kaart zetten van onze gemeente zal een pro-
cessie van Echternach zijn, maar het zal hoe dan ook 
gebeuren, jaar na jaar.
U moet allen beseffen dat dit tijd nodig heeft, juist zo-
als u zelf zou gaan bouwen aan een woning. De eerste 
plannen zijn reeds goedgekeurd en de grondverfwer-
vingen hiervan zijn lopende.
U mag dit bestuur niet afrekenen op korte termijn, 
maar op de degelijkheid en inzet om onze gemeente 
welvaart en toekomstperspectieven te brengen t.v.v. 
iedere generatie.

Ook onze wateroverlast wordt aangepakt. De eerste 
werken zijn in uitvoering of zullen starten. Dit is reeds 
een verbetering, maar er zullen nog veel bijkomende 
ingrepen dienen te gebeuren, dit i.s.m. onze Provincie. 
De Winterbeek is een Provinciale waterloop waarlangs 
bijkomende wachtbekkens dienen aangelegd te wor-

den, anders komt er nooit een definitieve oplossing.
Ons nieuw politiewijkkantoor in de Dorpsstraat is 
open op dezelfde uren als ons gemeentehuis. Onze 
wijkagenten zullen meer op straat zijn en maandelijks 
aan de scholen controle uitvoeren t.v.v. onze scholie-
ren.

Als burgervader ben ik fier om Hoeselaar te zijn en 
te blijven en zeker geen Groot-
Bilzenaar te worden. 

Tot ergens in onze mooie 
kleine financieel gezonde ge-
meente.

Groetjes,

Werner 

VOORWOORD



KORT

Sint Vincentiusvereniging Afdeling Sint Stefanus Hoeselt dankt 
voor de massale steun
Eind vorig jaar organiseerde Carrefour een solidariteitsac-
tie ten voordele van organisaties die werken rond voedsel-
hulp. Carrefour Market aan de Tongersestraat 73 in Bilzen 
opteerde ervoor om ons project rond het plaatsen van een 
koelcel voluit te steunen. Aan de hand van het aantal ver-
worven stemmen werd de verdeling van de gelden gedaan.
Door acties in de Carrefour zelf en op de kerstmarkt, door 
persoonlijke contacten en vooral door gebruik te maken van 
de sociale media slaagde de vereniging erin om 3472 stem-
men te verzamelen en zo op een 7de plaats te eindigen.

Dit betekende dat de Hoeseltse Sint Vincentiusvereniging een 
check ter waarde van 10.000 euro in ontvangst mocht nemen. 
Dit bedrag dient besteed te worden aan het gekozen project 
waardoor de producten in betere omstandigheden kunnen 
worden bewaard en verdeeld. Het opent ook perspectieven 
naar het verruimen van de aangeboden producten. 

De Sint Vincentiusvereniging in Hoeselt, die zich enkel richt 
op de hulpbehoevenden in de eigen gemeente, houdt er bij 
deze dan ook aan om u te danken voor uw steun.

Hulp bij het invullen van de 
belastingaangifte 2017
Net als voorgaande jaren organiseert de FOD Financiën in 
samenwerking met ons gemeentebestuur enkele zitdagen 
voor het invullen van de jaarlijkse belastingsaangifte.
Op maandag 22 en woensdag 24 mei, telkens van 9.00 tot 
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur zullen 2 medewerkers 
van FOD Financiën op het gemeentehuis van Hoeselt komen 
helpen bij het invullen van uw belastingsaangifte. Noteer nu 
al maar best deze data!

 Openbare werken

Rioleringswerken 
Hooilingenstraat
Vanaf maandag 6 maart t/m 31 mei is de Hooilingen-
straat tussen de Beukenlaan en Dorpstraat afgesloten 
voor verkeer. Infrax en de gemeente Hoeselt gaan nieu-
we rioleringen aanleggen. De omleiding zal via de sche-
penenlaan, Europalaan, Bormanlaan en Rode-Kruislaan 
verlopen



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

 Familievoorstelling (+6 jaar)

Jan de Smet & Kim 
Duchateau: Ik stuur mezelf 
wel op!
Zondag 19 maart om 11.00 uur 
GC Ter Kommen 
Hoe lang is het geleden dat je nog eens een èchte 
brief hebt gekregen? in de brievenbus? gebracht 
door de postbode? met een mooie postzegel op 
de envelop? En wat gebeurt er met een post-
pakket uit een heel ver land  (Venezuela bijvoor-
beeld...) en hoe ziet dat er uit? 

Kortom: alles wat met post en zendingen heeft 
te maken in een vermakelijk, interactief en zeer 
muzikaal programma, geschikt voor kinderen 
van 6 tot 10 jaar  (want die kunnen al schrijven) en 
hun familie (...die kunnen het hopelijk ook nog...)

MET: Jan De Smet (diverse instrumenten + zang), 
Kim Duchateau (live tekeningen) en Jef De Smet 
(projectie/techniek )

EXTRA!
Gratis workshop voor de kids vanaf 10.00 uur 
tot het begin van de voorstelling en een kop kof-
fie voor de ouders.

I.s.m. Academie Hoeselt  

 Tickets:6 euro (geen reducties)

 Movies for kids

Meester Kikker
Woensdag 22 maart om 
14.00 uur 
“Soms ben ik een kikker. Dat 
is mijn supergeheim. Nie-
mand mag het weten, behal-
ve jullie.” De meester maakt 
vast een grapje. Daarom vindt 
Sita hem zo leuk. Tot hij op 
een dag op school arriveert 
met kroos in zijn haar en zijn 
natte kleren aan flarden. De 
meester werd aangevallen 
door een ooievaar! Die zijn immers dol op kikkers… Samen 
met haar vrienden wil Sita er alles aan doen om de meester 
te beschermen. Dat wordt het begin van een grappig, maar 
ook spannend avontuur.

 Tickets: 2 euro | Speelduur 1u30’ | Nederlandstalig | vanaf 6 jaar

 Vorming

Als ik neen 
zeg voel ik me 
schuldig

Dagelijks komen er vragen op me af waarop ik ‘ja’ of ‘neen’ 
kan zeggen. Vaak durf ik niet ‘neen’ zeggen of als ik ‘neen’ 
zeg, voel ik me daarna schuldig. In deze workshop gaan 
we op zoek naar meer inzicht in de verschillende vragen 
die op ons afkomen. We ondervinden wat voor ons moei-
lijk is als we een vraag krijgen. We gaan op zoek naar een 
manier om een juiste keuze tussen ‘ja’ of ‘neen’ te maken.

• Datum: Woensdag 22 maart | 20.00 – 22.00 uur
• Prijs: 16 euro | 8 euro min. tarief
• Locatie: Lokaal 1 GC Ter Kommen
• Inschrijven: www.vormingplus.be

i.s.m. Vormingplus Limburg

ZONDAG 19 MAART  
11u00 - GC Ter Kommen Hoeselt

terkommen.be

Voor het hele gezin!    Met gratis workshop voor de kids vanaf 
10 u



CULTUUR

 Humor

Hoeselt Goes Comedy: 
Bert Gabriëls, Dirk Van 
Vooren en Denis Nowé
Zaterdag 11 maart om 20.15 uur | 
GC Ter Kommen 
Opnieuw brengen ZVC Pibo en GC Ter 
Kommen 3 top-comedians samen in 
één avond. Elk schitteren ze in hun ei-
gen discipline. 

Met Bert Gabriëls halen we een klas-
bak in huis! Al 10 jaar brengt Bert Ga-
briëls Vlaanderen en Nederland aan 
het lachen. Hij brengt comedy op het 
scherp van de snee: herkenbaar, in-
telligent en absurd. U kent hem mis-
schien van tv-programma’s als Zon-
de van de Zendtijd, Comedy Casino, 
Scheire en de Schepping, Advocaat van 
de duivel en Absurdistan. Hij zet zijn 

expertise als jurist in om de wereld in 
z’n hemd te zetten en speelt met de 
grenzen van wat we sociaal aanvaard-
baar noemen. Gedaan dus met klagen 
over normen en waarden, regeltjes en 
GAS-boetes. Bert draait regels om tot 
kansen en cadeaus en maakt van een 
wetboek een feesthandleiding. 
Dirk Van Vooren parodieert diverse 
nationale en internationale artiesten in 
een hilarische, visuele act. Geschilder-
de kartonnen figuren transformeren 
voor het oog van het publiek vliegens-
vlug van de ene artiest in de andere. 
Jong en oud zal ongetwijfeld genieten, 
lachen en meezingen met bekende 
liedjes van de vele populaire vedetten 
die door Dirk Van Vooren tevoorschijn 
worden getoverd. 
Denis Nowé, Een Vlaamse primitief, 
groots op de kleine ruimte, goochelt 
met woordspelingen en dubbele bo-
dems en verstaat de kunst om iemand 

op het verkeerde been te zetten als 
geen ander. Zijn pointes zijn grappig 
en onvoorspelbaar. Bovendien is hij 
een begenadigd performer. Zonder 
decor noch attributen leest hij op een 
gortdroge manier zijn gedichtjes voor. 
Denis wordt meestal aangekondigd als 
de grappigste puntdichter van Vlaan-
deren. 
Een puntgedicht (epigram) is ‘n kort, 
grappig gedicht en daarin is Denis 
Nowé écht wel een klasse apart. Een 
aanrader voor al wie van de Neder-
landse taal houdt. En ook voor wie van 
vrouwen houdt, want in veel van zijn 
gedichten heeft hij het over zijn ex, z’n 
huidige, zijn toekomstige, z’n vriendin, 
z’n buurvrouw en misschien wel die 
van u!
Presentatie: Stef Wijnants
I.s.m. ZVC Pibo Hoeselt

 Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties)

Hoeselt goes

COMEDY

dirk van vooren DENIS NOWé
Bert Gabriëls



BIBLIOTHEEK

 Boekbaby’s werd op 1 januari BOEKSTART

Zoveel meer dan voorlezen
De nieuwe naam zegt kort en krachtig wat we willen: 
voor elk kind een start met boeken mogelijk maken.
BoekStart heeft een stevige voedingsbodem. Onderzoek 
toont dat de effecten op de taal-en leesontwikkeling van 
de kinderen niet te onderschatten zijn. Maar het gaat om 
meer dan meetbare resultaten: Het gaat hier ook om de 
ontwikkeling van de verbeelding, emoties tussen ouder 
en kind, warme rituelen waarvan kinderen in het gezin 
proeven. 

BoekStart houdt in dat ouders met kleine kinderen als 
impuls twee keer een gratis boekenpakketje ontvangen:

-  Wanneer ouders met hun baby van 6 maanden naar het 
plaatselijk consultatiebureau van Kind & Gezin gaan;

-  Heeft het kindje de leeftijd van 15 maanden bereikt, 
dan ontvangen de ouders een uitnodiging van het con-
sultatiebureau om een peuterpakket af te halen in onze 
bibliotheek.

Telkens als er ouders met een uitnodiging van ons over 
de drempel van de bibliotheek komen, zijn we heel ge-
lukkig. Het moedigt ons aan onze collectie, activiteiten 
en infrastructuur babyvriendelijker te maken.

Op vrijdag 3 maart organiseren we de interactieve 
workshop  ‘BABYGEBAREN BIJ HET VOORLEZEN’. 
Van harte welkom!

 Van 1 tot 31 maart

Jeugdboekenmaand
De officiële jeugdboekenweek is uitgebreid tot jeugdboe-
kenmaand. Elk jaar heeft het festival een ander thema. 
Het thema van 2017 is M/V/X: over gender, rolpatronen, 
stereotypen, identiteit en jezelf zijn. Een impressie van 
dit maartse evenement krijgt u in ‘Hoeselt mag Gezien’ 
nr. 286 (mei 2017).

 Open avond

Broederlijk Delen steunt Burkina Faso
Donderdag 23 maart 
van 19.30 tot 22.00 uur 
PC Altenaar in Alt-Hoeselt

Na de geslaagde editie van 2016 
wordt iedereen uitgenodigd op een 
tweede ‘open avond’.
De aanwezigen worden vergast op 
een boeiende uiteenzetting met en-
thousiaste getuigenissen, 

muzikale intermezzo’s en (h)eerlijke 
hapjes en drankjes.
Toegang  gratis!

De avond wordt georganiseerd door 
de werkgroep Broederlijk Delen 
i.s.m. Gros Hoeselt



KORT

 Broerderlijk Delen

Dwars door de Boerenbuiten
Jaarlijks zetten zo’n 200 solidaire sportievelingen zich 
in voor de partnerorganisaties van Broederlijk Delen. Ze 
fietsen Dwars door België of lopen de ziel uit hun lijf tij-
dens de 20 km van Brussel.

Op zaterdag 29 april kan je nu ook je wandelschoenen 
aantrekken voor Broederlijk Delen. Teams van 2 tot 4 
personen worden uitgedaagd om van Leuven naar Sint-
Truiden te wandelen, langs boeren van hier & voor boe-
ren in Burkina Faso. 

De wandeltocht van 45 km gaat door het bloesemrijke 
Hageland en Haspengouw. Een kortere versie van 30 km 
is ook mogelijk. Onderweg worden de boeren van bij ons 
gesteund door de bevoorradingen op hun boerderij met 
lokale en duurzame producten.

Broederlijk delen koppelt er natuurlijk ook een solidaire 
uitdaging aan vast: teams zamelen minstens 500 euro in 
voor boerinnen in Burkina Faso.

De GROS wil graag deelnemende teams uit Hoeselt 
ondersteunen door o.a. het maken van reclame, hen 
helpen bij het inzamelen van het nodige sponsorgeld 

of door het geven van logistieke steun op de dag van 
de wandeltocht. Geïnteresseerde teams kunnen hun 
deelname melden via gros@hoeselt.be.

 www.dwarsdoordeboerenbuiten.be

 Nieuw erkend streekproduct

‘Limburgse leverworst’ van slagerij Molenaers erkend als streekproduct

Al 4 generaties lang is slagerij Mole-
naers een begrip in Hoeselt. 
De voormalige kleine slagerij groei-
de ondertussen uit naar een fami-
liaal topbedrijf. Dit is uiteraard niet 
mogelijk zonder de ruggensteun 
van een enthousiast en kwaliteitsvol 
team van medewerkers. 

Met enige fierheid, en vooral veel 
smaak, houden de gebroeders 
Molenaers nog vast aan familie-
recepten van… 1898!  Zo ook voor 
hun vermaarde leverworst.  Deze 
werd onlangs officieel bekroond als 
‘streekproduct’ door VLAM, de ver-
eniging die voedsel van eigen bodem 

promoot. Hun overgrootvader had 
het moeten weten…

Wist je trouwens dat leverworst over 
een uniek Limburgs karakter be-
schikt? Eens onze provinciegrens 
overschreden maakt zij geen deel 
meer uit van de traditionele slacht-
bereidingen in Vlaanderen.

Zij kan dan ook enkel in deze provincie 
gecatalogeerd worden als ‘streekpro-
duct’. Ze moet dan uiteraard wel vol-
doen aan bepaalde strenge criteria. 
Er zijn maar twee slagers in Limburg 
die hun leverworst als streekproduct 
mogen verkopen.

De typische ringworsten worden 
verkregen door afvulling met de 
handvulbus en worden nadien nog 
gekookt.  Na een laatste strenge 
kwaliteitscontrole vind je de lever-
worst terug in de koeltoog naast 
de al even traditionele bloedworst, 
Luikse worst en kipkap.

Een dikke proficiat aan het hele team! 



 

ACTIVITEITENKALENDER MAART 2017

Woensdag 1 maart
Start jeugdboekenmaand

 Bibliotheek Hoeselt
Info: Marleen Smets  089 30 92 50

Woensdag 1 maart 
Toneel: Say Cheese –  
Nederhoeselts Toneelgezelschap
20.00 u.  Zaal Nederheem
Info José Vangossum 089 49 19 07  

Donderdag 2 maart
Dorpsrestaurant De Dagschotel 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 2 maart
Seniorencarnaval OCMW
14.00 u. Monetzaal OCMW
Info DC OCMW 089 51 88 10

Vrijdag 3 maart
Babygebaren bij het voorlezen
09.30 u. Kind & Gezin,  
 Hospitaalstraat 15, Bilzen
Info Bibliotheek Hoeselt 089 30 92 50

Vrijdag 3 maart
Toneel: Say Cheese -  
Nederhoeselts Toneelgezelschap
20.00 u.  Zaal Nederheem
Info José Vangossum  089 49 19 07

Zaterdag 4 maart
Toneel: Say Cheese -  
Nederhoeselts Toneelgezelschap
20.00 u. Zaal Nederheem
Info José Vangossum  089 49 19 07

Zaterdag 4 maart
Infonamiddag i.v.m. hartfalen -  
Samana en OCMW
14.00 u. GC Ter Kommen
Info Pierre Jamaer  089 41 45 69

Donderdag 9 maart
Dorpsrestaurant  
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 11 maart
Spaghetti-avond  
Ouderraad ’t Verwermerke Werm
16.30 u. Parochiezaal Werm
Info Rina Dieu  012 23 82 47

Zaterdag 11 maart
Hoeselt Goes Comedy:  
Bert Gabriëls, Dirk Van Vooren  
en Denis Nowé

20.15 u.  GC Ter Kommen ism Pibo
Info GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zondag 12 maart
Lentewandeling  
in de Winterbeekvallei
14.00 u. Winterbeekvallei  
 Romershoven
Info Natuurvereniging Orchis  
 089 50 10 19

Dinsdag 14 maart
Vormingsnamiddag:  
Ouderen en chronische pijn –  
Samana Alt-H. en OCMW
14.00 u. Ensorzaal OCMW
Info OCMW  089 51 88 10

Woensdag 15 maart 
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info OCMW  089 51 88 10

Donderdag 16 maart
Dorpsrestaurant  
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u.  PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 18 maart
2de spetterende dorpskwis:  
Kwist het (niet)!
19.30 u. Zaal Nederheem
Info Ghislain Verjans  089 50 26 43

Zondag 19 maart
Jan de Smet & Kim Duchateau:  
Ik stuur mezelf wel op –  
Familievoorstelling

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

Dinsdag 21 maart
Infoavond vernieuwde  
energiepremies 2017
19.30 u. GC Ter Kommen  
 vergaderlokaal 1
Info Mieke Maes 0478 31 56 74
 
Woensdag 22 maart
Kinderfilm: Meester Kikker

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

Woensdag 22 maart
Vorming: Als ik neen zeg  
voel ik me schuldig

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

Donderdag 23 maart
Dorpsrestaurant  
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u.  PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 23 maart
Open Avond Broederlijk Delen
19.30 u. PC De Altenaar
Info Mieke Claesen   0476 95 17 75

Zondag 26 maart
Ruilbeurs modeltreinen  
en toebehoren
09.00 u. GC Ter Kommen
Info Danny Smets   089 51 46 44

Zondag 26 maart
Eetdag Kon. Drumband  
St. Lambertus Alt-Hoeselt
11.30 u. PC De Altenaar
Info Maggy Parthoes   0476 98 58 72

Donderdag 30 maart
Dorpsrestaurant  
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45



BOUWEN EN WONEN

In Vlaanderen worden in 2017 diverse stimuli gegeven 
voor energiebesparende maatregelen in zowel een be-
staande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast 
kan je ook een energielening aanvragen via de energie-
huizen om uw energiebesparende investeringen te finan-
cieren.
Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbe-
taald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De na-
druk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen 
en op investeringen in groene energie. Voor wie grondig 
renoveert en minstens 3 energiebesparende investerin-
gen uitvoert vanaf 2017 werd de totaalrenovatiebonus 
ingevoerd.
Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijg 
je automatisch een korting van 50% op de onroerende 
voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van 
maximaal E20 bedraagt de korting 100% op de onroe-

rende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar.
Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd er 
eveneens een korting op de onroerende voorheffing in-
gevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (5 jaar – 50% 
korting) en maximaal E60 (5 jaar – 100% korting).

Met een energielening kan je werken financieren waar-
door je energie zal besparen in je woning. Je kan maxi-
maal 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald 
worden over een periode van 5 jaar. In principe bedraagt 
de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is 
de lening renteloos. Je kan een energielening aanvragen 
bij het energiehuis in uw gemeente.

Naast de energiebesparende maatregelen bestaan er 
nog andere premies die ongewijzigd zijn gebleven. 

Op dinsdag 21 maart organiseert het gemeentebestuur 
i.s.m. STEBO een infoavond omtrent de wijzigingen van 
de energiepremies en de Vlaamse Renovatiepremie. 
Er wordt eveneens uitleg gegeven over waarom je je 
woning best isoleert, welke soorten materialen er zijn 
en aan welke normen je moet voldoen om te kunnen 
genieten van deze premies. 

 Mieke Maes, 0478 31 56 74,  
mieke.maes@stebo.be 

 In 2017 kan je volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening

Uitleg over de vernieuwde energiepremies,  
het isoleren van je woning: waarom? Hoe? 
Kom naar de infoavond op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in lokaal 1 van GC Ter Kommen



CULTUUR   SPORT MILIEU   SOCIAALHuldiging
GEMEENTELIJKE VERDIENSTELIJKEN 2016

Naar goede jaarlijkse gewoonte werden op 27 januari de gemeentelijke verdienstelijken op cultureel, sportief, milieu en 
sociaal vlak in de bloemetjes gezet. Een fotoverslag.

Inne Slegers: Sportfiguur Recreatie (dodentocht  

uitgewandeld en 1ste marathon gelopen)

Genomineerden Sociale Verdienstelijken v.l.n.r.: Annie Buysmans en Rita Wou-ters (inzet bij Femma Hoeselt), Josette Snellings (vrijwilliger dienst palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis) en Michel Vanroy (Schepen van Cultuur). Alida Noben (25 jaar medewerksters bij Samana Hoeselt) was verontschuldigd. Josette Snellings mocht de trofee in ontvangst nemen.

Jorg Meisters: Sportfiguur Uitzonderlijke Prestatie

(Goud op de special olympics discipline Judo) Milieuverdienstelijke: Els Hellinx & Bert Vertessen  (Schepen van Milieu)
(leeft met hart en ziel voor groen en natuur in onze gemeente en daarbuiten)



Huldiging
GEMEENTELIJKE VERDIENSTELIJKEN 2016

Milieuverdienstelijke: Els Hellinx & Bert Vertessen  (Schepen van Milieu)
(leeft met hart en ziel voor groen en natuur in onze gemeente en daarbuiten)

Alle genomineerden én laureaten samen op de foto. Proficiat aan allen!

Genomineerden Sportfiguur Competitie v.l.n.r.:

Patrick Vandebosch (lopen), Eline Loyen (Tafeltennis o.a. nr. 1 van België),  

Jos Jansen (BK rallycross supercars), samen met Willy Brauns (afgevaardigde 

AAS&B) en Yves Croux (Schepen van Sport).

Eline Loyen (Sportfiguur Competitie) en Lisa Luna. Beide tafeltennissters behaal-den op het EK -21 ondertussen nog goud bij 
het meisjes-dubbelspel en Lisa Luna won daarbovenop nog eens brons bij het meisjes 

enkelspel.

Jasper Jordens: Beloftevolle Jongere (Karate – finale-

plaats EK, brons EK Kumite en selectie EK Rotterdam)

Genomineerden Cultuurverdienstelijken: Jos Wijnen (27 jaar dirigent 
geweest bij de K. Harmonie St.-Cecilia) en Covergroep ‘Jeff Brick’ (finale-
plaats ‘Clash of the Coverbands’ in de Paradiso in Amsterdam) samen met 
Michel Vanroy (Schepen van Cultuur)

Overige genomineerden:
· Johnny Swennen en Stanny Crommen (inzet voor WTC Het Gouden Wiel en Eburon Classic): Sportverdiensten
· Lotte Panis (Paardendressuur en jumping), Ine Beunckens (karate) en Lore Croughs (karate): Beloftevolle jongeren
· Poona 3H (heren) 3de provinciale: Sportploeg competitie
· Limburgs Landschap met Guy Lambrechts als conservator: genomineerde milieuprijs
· Jef Steegmans (dagelijks joggen) en Annick Buckinx (1000 km gewandeld in 2016)



NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG

Altijd welkom
De Limburg Vakantiegids zit weer 
boordevol inspiratie voor kleurrijke 
uitstapjes: 300 pagina’s met nog 
meer insidertips, boeiende weetjes 
én extra aandacht voor toeganke-
lijkheid. Het centrale thema? De 
Limburgse gastvrijheid. De slogan 
van het boek is “Altijd welkom in 
Limburg”, waarbij “altijd” niet alleen 
slaat op telkens je terugkomt, maar 
ook op het “hele jaar door”. Want in 
Limburg heeft élk seizoen zijn char-
me. Of je nu fietst, wandelt, cultuur 
opsnuift of jezelf gastronomisch laat 
verwennen … je bent altijd welkom!
Gastronomische gastvrijheid
De gids serveert een uitgelezen se-
lectie van al het lekkers dat Lim-
burg te bieden heeft. Van de gere-
nommeerde Limburgse wijnen en 
streekbieren tot sterrenrestaurants. 

En  Gault&Millau geeft per regio in-
sidertips. 

Inspirerende kijk op Limburg
Een leuk extraatje zijn de “tips voor 
locals”: tips die de Limburgers aan-
zetten om hun omgeving op een 
andere manier te ontdekken. Per 
belevingszone worden er ook linken 
gelegd naar filmlocaties. Voor kinde-
ren zijn er specifieke tips, spelletjes 
én een zoekwoord. Nog iets nieuws: 
de publicatie op Musebooks. Op dit 
platform blader je digitaal door de 
gids – in woord én beeld-  in een 
100% tekstversie of als fotoboek 
zonder tekst.

 Je gratis exemplaar ligt voor je klaar. 
Spring binnen bij je toeristisch infokan-
toor. Je vindt het boek ook online op www.
toerismelimburg.be/limburggids

Eerste Hulp  
Bij Duurzaam Bouwen
Ga je bouwen, verbouwen of renove-
ren? Vraag eerst advies aan Dubolim-
burg, het provinciale aanspreekpunt 
voor duurzaam wonen en bouwen. 
Deze bouwspecialisten helpen je graag 
op weg met onafhankelijk en objec-
tief advies. Met een gratis quickscan 
krijg je snel een mondeling antwoord 
op je vraag, bijvoorbeeld over isola-
tie, verwarming of ventilatie. Plan je 
uitgebreide werken? Dan reserveer je 
best een bezoek van de Huisdokter. Hij 
komt gratis aan huis, overloopt samen 
met jou alle plannen en geeft geknipt 
advies. Vraag na afloop een Renovatie-
rapport – deze service is nieuw sinds 
2017. Het rapport geeft je niet alleen 
inzicht in de werken aan je woning, het 
helpt je ook om de juiste offertes aan 
te vragen en om goed geïnformeerd te 
beginnen aan de gesprekken met ar-
chitecten en aannemers.

 bel 011 39 75 75 of surf naar 
 www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be.

Infosessies voor groepsbe-
geleiders
Bijna lente! Wandelaars en fietsers 
komen weer buiten, veelal in groep. 
Ook motorrijders rijden dan weer de 
weg op. Deze groepsverplaatsingen 
zijn in het verkeer niet altijd zonder 
risico. Begeleiders van groepsuitstap-
pen hebben dan ook een grote verant-
woordelijkheid. Daarom organiseert 
het Limburgse provinciebestuur in 
mei 2017 vier gratis informatieve ses-
sies, nl. voor groepsleiders, wegkapi-
teins voor fietsers, wegkapiteins voor 
motorrijders en voor gemachtigd sig-
naalgevers. In twee uur leer je alles 
over je rechten en plichten als groeps-
begeleider in het verkeer. Na afloop 
ontvang je een volledige uitrusting: 
fluohesje, C3-stopbordje en driekleu-
renarmband. Je mag gezien worden!

 mobiliteit@limburg.be of bel 011 23 83 85

 Toerisme

Jouw Limburg Vakantiegids  
ligt klaar!
Adembenemend mooie foto’s, prikkelende tips en leuke weetjes: het recept van 
de Limburg Vakantiegids is intussen ruimschoots bekend. De derde editie is 
opnieuw een fraai boek dat ook Limburgers inspireert om de eigen provincie 
nóg beter te leren kennen. Een daguitstap of verblijf in de buurt? Wat wordt 
onze volgende dichtbijvakantie? De Limburg Vakantiegids 2017 gidst je naar je 
favoriete plekjes en activiteiten.

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

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



INTERVIEW

Wanneer is de Missiewerkkring ont-
staan?
In 1974 werd, op aanraden van mijn-
heer pastoor, gevraagd om een poging 
te doen om een missiekring op te rich-
ten. De bedoeling was om via deze ver-
eniging de Hoeseltse missionarissen 
in het buitenland te steunen. Missio-
naris Marcel Somers (†) startte in dat 
jaar met 12 vrijwilligers. In december 
werd de eerste tentoonstelling gehou-
den in de sportzaal van de jongens-
school in de Beukenlaan. Nadien ging 
het via de Zusters van Voorzienigheid 
naar het Cultureel Centrum waar we 
nu nog altijd onze activiteiten hebben.

Welke projecten steunen jullie zoal?
Naast de projecten van de Hoeseltse 
missionarissen Marcel Somers in 
Congo en Zuster Josette Bijloos in 
Madagascar, die we sinds jaar en dag 

steunen, helpen we ook nog andere 
organisaties. 

Omdat kinderen de toekomst zijn 
steunen we nu ook 2 weeshuizen in 
Chili en ‘Child-Flower vzw’. Child-
Flower is een organisatie die met hart 
en ziel kinderen in kwetsbare situaties 
ondersteunt die slachtoffer werden 
van een traumatische gebeurtenis 
zoals geweld, fysiek misbruik, seksu-
eel misbruik, kindslavernij, extreme 
armoede en natuurrampen. Child-
Flower is hoofdzakelijk actief in Haïti. 
De organisatie werd opgericht door 3 
klinische psychologen uit Limburg die 
in hun vrije tijd besloten om een steen-
tje bij te dragen aan een betere wereld 
voor kinderen.

Vorig jaar hebben we nog een project 
gesteund voor gehandicapte kinderen 

in Bhubaneswar (India) via de Hoeselt-
se An-Sofie Hellinx.
We zijn ook niet blind voor de noden 
in eigen land en proberen ook lokaal 
een aantal organisaties te steunen  
zoals St. Vincentius Hoeselt en St. Gil-
liskelderke uit Tongeren.

Hoeveel vrijwilligers telt de Missie-
werkkring vandaag?
Momenteel zijn we met 20 medewer-
kers. We werken ook met verenigin-
gen. Als die ons komen helpen bij onze 
activiteiten mogen ook zij een rugge-
steuntje verwachten. 

Naast de vrijwilligers zijn ook de be-
zoekers enorm belangrijk. Wij willen 
de bevolking van Hoeselt en omgeving 
daarom van harte danken voor hun 
steun, want zonder hun… geen Missie 
meer!

AGENDA MISSIEWERKKRING 
2017:

Zondag 2 april – eetdag

Zaterdag 11 november van  
14.00 tot 19.00 uur - Missiefeest

Zondag 12 november van 11.30 tot 
19.00 uur – Missiefeest

 Tonia Pellaers: toniapellaers@hotmail.com  
tel. 0485 70 20 21

 Hulp aan kwetsbare mensen ver weg en dichtbij

De Hoeseltse Missiewerkkring
Sinds jaar en dag wordt er in onze gemeente jaarlijks een eetdag en een tweedaags “missiefeest” georganiseerd.
Gemeenschapscentrum Ter Kommen wordt tijdens de Missiefeesten gevuld met leuke spullen die te koop worden 
aangeboden. En om extra geld in het laatje te krijgen, kan je er ook nog genieten van heerlijke maaltijden.
Maar wat is dat missiefeest nu precies? Hoe is het ontstaan? Wie organiseert het? En waarvoor dienen al die inzame-
lingen?
Wij trokken met onze vragen naar Robby Eykenboom en Tonia Pellaers en kwamen met dit verslag terug.

De Missiewerkring heeft ook een bijdrage gedaan voor de aanbouw van een ziekenhuisje in Maharagama (Sri Lanka) voor kinderen met kanker.



Diefstallen op kerkhoven, het is 
stilaan een plaag aan het worden. 
Steeds vaker worden er onderdelen 
van grafmonumenten gestolen, ze-
ker als deze van koper of een ander 
edelmetaal zijn. Hieronder enkele 
preventiemaatregelen die je kan 
doen om diefstallen te voorkomen:

• Maak foto’s van waardevolle voor-

werpen op en rond de graven. Dat 
vergemakkelijkt achteraf de iden-
tificatie van de gestolen voorwer-
pen;

• Neem contact op met de politie 
bij een verdachte situatie op het 
kerkhof;

• Markeer bronzen en koperen voor-
werpen;

• Geef élke diefstal aan bij de politie.

Zoals vorige jaren kunnen geïnteres-
seerde burgers in het voorjaar gratis 
compost afhalen bij de technische 
dienst en dit voor eigen gebruik. 

De afhaling kan vanaf 1 maart tot 
en met 17 april (einde paasvakantie) 
onder volgende voorwaarden:

1. De afhaling kan op maandag, 
dinsdag, woensdag en donder-
dag van 8.30 tot 11.30 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur, op vrijdag 
van 8.30 tot 13.00 uur.

2. Het afhalen kan slechts in kleine 
hoeveelheden en is enkel voor 
particulier en kleinschalig ge-
bruik. Boeren of tuinders met 
tractoren dienen zich recht-
streeks te wenden tot Bionerga.

3. Vóór het afhalen moet men zich 
aanmelden op de burelen van de 
technische dienst.

4. De compost wordt door de bur-
ger zelf opgeschept met een ei-
gen schop.

KORT

 Begraafplaatsen

Oproep tot waakzaamheid – metaaldiefstallen op kerkhoven

 Milieu

Afhaling compost voor in de tuin Milieu

Bedeling quotum 
tegoedzakken

De bedeling op de gemeente van de 
bordeauxzakken die aangerekend 
staan op de Limburg.net-factuur 
zal doorgaan op het gemeentehuis 
op:

- 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

Tijdens deze bedeeldagen worden 
ook de GFT-sticker 2017 en PMD-
zakken verkocht.

De GFT-sticker van 2016 is nog 
geldig tot en met de laatste opha-
ling van GFT in maart, dus tot en 
met 24 maart 2017!

Voor afhaling van deze zakken kan 
u ook terecht bij:
- Biosenza
- Carrefour Market Bilzen



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 
Dorpsstraat 3 bus 1

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

BURGERLIJKE STAND  
EN BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

1/01/17 Pauline VERLUYTEN dochter van Frankie en Stefanie GILISSEN

10/01/17 Aboubcar BALDE zoon van Djenabou en Mamadou BALDE

10/01/17 Nore JADOULLE dochter van Wim en Sanne HAYEN

23/01/17 Mila CERVELLIONE dochter van Orlando en Jessika LORMANS

26/01/17 Julie THYSEN dochter van Kristof en Charlotte DAENEN

26/01/17 Lisa RUYMEN dochter van Kevin en  

Gwendolyn VANHEMELRYCK

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

5/01/17 Anna JACKERS Tulpenlaan 34

5/01/17 René OOSTERBOSCH Hulstraat 6A

6/01/17 Alice THIJSEN Rode Kruislaan 9

8/01/17 Marie-Louise JANS Bovenstraat 34

13/01/17 Etienne WAGEMANS Sitsingenstraat 45

16/01/17 Alice WELLENS Rode Kruislaan 9

16/01/17 Albert GERRITS Hulstraat 6A

19/01/17 Marie-Louise HEX Nieuwe Baan 58

24/01/17 Valère ROBEYNS Alken

27/01/17 Denise MEUWISSEN Europalaan 3 bus 18

30/01/17 Victor HENDRIX Gieterijstraat 9 bus 3

30/01/17 Helena GOMMERS Heibrikstraat 60



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.

restaurant

Inkom: € 49 pp all in (viergangenmenu en dranken) 
van 19.00 tot 01.30 u (reservatie verplicht)

Dinner & Dance
zaterdag 15 april om 19.00 uur 

Easter edition

Lekker eten, sfeer en 
ambiance gegarandeerd!

Sint Lambertusstraat 10
Alt-Hoeselt
tel. 0479 615 184 
www.devrijevalk.be

Feestzaal de Vrije Valk en Restaurant Loreline 

OPEN: Ma: 12.00 - 18.00u & van di  t/m zat van 9.00u – 18.00u 
Bilzersteenweg 19D - HOESELT - tel: 089/23.63.13

Makkelijk bereikbaar – E313 afrit 31 Hoeselt-Bilzen – Ruime parking!     

                  www.mannavital.be - www.biosenza.be

DE GEZONDE SUPERMARKT

BRENG DEZE ADVERTENTIE MEE & GENIET VAN DE PROMOTIE: DUOPACK Red Yeast Rice PLATINUM:  
2x60 V-caps. van €39,90 voor €29,93* - *geldig bij: bio’senza zolang de voorraad strekt

2            -50%!
 €39,90 - €29,93

de
ième aan

à

Red Yeast Rice PLATINUM + co-enzym Q10, 
beheerst je cholesterolspiegel op een 
natuurlijke én vooral veilige manier  

 met biologische gefermenteerde rode rijst
 verkregen door 
 geen extract van geïsoleerde componenten
 gestandaardiseerd op monacoline K:  10 mg per dagdosis 

van 2 capsules
 
 absolute meerwaarde door synergie met co-enzym Q10
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BEKAPROJECTS
Vakmanschap voor binnen & buiten

BEKAPROJECTS
Vakmanschap voor binnen & buiten

Kris Blokken Proefbosstraat 54 - 3730 Hoeselt 

M. 0484 101 107

info@bekaprojects.be

BTW BE 0827.963.690

BVBA

www.bekaprojects.be

-15%*

(*) acties en kortingen enkel geldig bij bestellingen of aankopen in de periode van 27 februari tot en met 11 maart 2017 . Voorwaarden in de winkel.

VAN 27/2 - 11/3
OPENDEURDAGEN

 
.

ADVIES OP MAAT : 
We beoordelen de lichtinval, meten het raam 
op en zorgen ervoor dat de producten perfect 

op maat gemaakt worden. Reserveer uw 
interieuradvies via het nummer 089 41 35 59.

OPEN OP ZATERDAGNAMIDDAG 
4/3 EN 11/3, TOT 18U.

 WIJ HELPEN U OM TE DECOREREN
EN TE COMBINEREN

VLOERBEKLEDING - TAPIJTEN 
BEHANG - VERF - PARKET 
LAMINAAT - GORDIJNEN

ZONWERING - DECORATIE

TONGERSESTEENWEG 57A
3730 | HOESELT 
T. 089 41 35 59

MAANDAG TOT VRIJDAG
9 - 12U & 13 - 18U
ZATERDAG 9 - 12U 

ZONDAG GESLOTEN


