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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 Hoeselaar,

De tijd van zonnige dagen komt er weer aan. Dit 
betekent ook weer meer buiten genieten. Dit ge-
nieten kan ook in Hoeselt, de gemeente waar ik fier 
op ben.         

De komende jaren zullen we blijven investeren in 
Hoeselt. Zo zullen we een mooie bibliotheek bou-
wen in de O.L. Vrouwkerk van de Neder. Dit is on-
dermeer mogelijk dankzij een constructieve sa-
menwerking  met de Kerkfabrieken en de 200.000 
euro subsidie van Minister Liesbeth Homans. De 
huidige bibliotheek kan verbouwd worden voor de 
Chiro-meisjes centrum en de Hoeseltse  Geschied-
kundige Studiegroep.         
    
Daarnaast zetten we in op de aankoop van de land-
bouwgrond langs de Oude Nederbaan voor het uit-
breiden van de industriezone met 22 ha. Hier zal 
dan ook plaats zijn voor de aanleg van een nieuw 
containerpark en een sportzone van 10 ha. De aan-
koop is lopende, maar dit vraagt de nodige inspan-
ningen. Onze gemeente is het waard dat we in de 
toekomst en in werk in eigen streek investeren.                
                                                                                                                         
Om te eindigen wens ik jullie allen nog een mooie 
lente en een fijne zomer toe. 

Indien jullie nog vragen of suggesties hebben, aar-
zel niet om mij te contracteren. GSM 0475 244 531 
of guy.thys@hoeselt.be.                                                         

Graag tot gauw, ergens in het bruisende Hoeselt!                                                                                                                        

Guy Thys
Uw schepen

VOORWOORD



KORT

 Verkeersveiligheid

Tekenwedstrijd politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst
De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst start met een nieuwe 
campagne rond verkeersveiligheid.  

Te hoge snelheid vormt één van de voornaamste oorzaken 
van verkeersongevallen. Overdreven of onaangepaste snel-
heid blijft dus een groot probleem.

Daarom wil de politie de overtreders sensibiliseren door 
middel van kindertekeningen, die worden meegestuurd met 
de processen-verbaal voor snelheidsduivels.

In oktober heeft de politie een warme oproep gedaan aan 
alle vijfdejaars van de scholen in Bilzen, Hoeselt en Riemst 
om tekeningen te maken rond het thema ‘snelheid als oor-
zaak van verkeersongevallen’. De zes beste tekeningen wer-
den door een jury verkozen en worden voortaan met de pv’s 
meegestuurd.

Voor Hoeselt hebben de vijfdejaars van ’t Nederwijsje op 
vrijdag 17 februari, met de fiets, een bezoekje gebracht aan 

het politiecommissariaat in Bilzen. De kinderen konden zo 
op een ludieke manier kennismaken met de werking van de 
politie. De rondleidingen werden afgesloten met een lekkere 
traktatie van het bestuur.  

Net als voorgaande jaren organiseert 
de FOD Financiën in samenwerking 
met ons gemeentebestuur enkele zit-

dagen voor het invullen van de jaar-
lijkse 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 medewer-
kers van FOD Financiën in het gemeen-
tehuis van Hoeselt komen helpen bij 
het invullen van uw belastingsaangifte. 
Noteer nu alvast deze data!

 OCMW

Nieuwe medewerker
Sinds 2 januari 2017 is Marie 
Slechten de nieuwe juriste van 
OCMW Hoeselt.

De Hoeseltse burger kan bij haar 
terecht voor gratis juridisch advies 
en dit op de 1ste verdieping van het 
OCMW. Zij heeft vrij spreekuur op 
maandag van 9.00 tot 12.00 uur.  
Op maandagnamiddag en dinsdag 
is zij bereikbaar op afspraak. 

Hulp bij het invullen van de 
belastingaangifte 2017

Wereldwijd wordt er op 2 april – Wereld 
Autisme Dag – aandacht gevraagd voor 
autisme via de actie ‘Light it up blue’. 
Wereldwijd doen honderden steden in 
6 continenten mee aan deze actie. Zo 
werden o.a. het Empire State Building, 
de Niagara watervallen, het Sydney 
Opera House en het beeld ‘Christus de 
Verlosser’ in Rio de Janeiro blauw aan-
gelicht. Door gebouwen blauw te laten 
kleuren hoopt men symbolisch een 
licht te schijnen op autisme en het be-
wustzijn rondom autisme te vergroten.
Ons gemeentehuis zal in de week van 
2 april blauw kleuren om zo onze steun 

te betuigen en te laten zien dat onze 
gemeente een warm hart toedraagt 
aan personen met autisme.

 Autisme Limburg vzw | 0492 22 84 92 | 
www.lightitupblue.org

Autism in Blue



z a n g g r o e p  a v e l a n d
concert

Zaterdag 22 APRIL 2017 - 20.00u

M e t  m e d e w e r k i n g  v a n : 
   E l s  C r o m m e n
   P e t e r  N o t e n  

   F r e d e r i k  Ve r h o o g h e
   W i l l y  A p p e r m o n t

   H e t  L i m b u r g s  s a l o n o r k e s t 

S t .  S t e f a n u s k e r k  H o e s e l t

I n k o m :  
15 euro inclusief 1 consumptie
R e s e r v a t i e s :
Mevr. Ghislaine Crommen - Bonneu, Kasteelstraat 11, Hoeselt
Tel 089/51 43 86 - aveland@skynet.be

o . l . v .  I d i  H o f m a n s

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

 Muziek

Aveland in het goud! 
Jubileumconcert 50 Jaar Zanggroep Aveland
Zaterdag 22 april om 20.00 uur |  
St. Stefanuskerk Hoeselt  
Aveland is jarig! 
In 2017 viert de zangvereniging zijn 50-jarig bestaan. 
Tijdens dit feestelijke jaar staan er verschillende muzi-
kale verwennerijen voor u klaar. De kers op de taart is het 
jubileum-concert in de Sint-Stefanuskerk te Hoeselt. 
Tijdens dit concert o.l.v. Idi Hofmans brengt Aveland u de 
absolute toppers die door de jaren heen door het koor 
werden gebracht, afgewisseld met enkele prachtige nieuwe 
stukken. Met arrangementen en medewerking van Peter 
Pieters, het Limburgs Salonorkest en enkele solisten (Els 
Crommen, Peter Noten, Frederik Verhooghe, Willy Apper-
mont) belooft dit een avondje puur genieten te worden. 

 Tickets: 15 euro incl. 1 consumptie.
 Reservaties: Ghislaine Crommen-Bonneu  

089 51 43 86 of aveland@skynet.be.
 Organisatie: Zanggroep Aveland i.s.m. GC Ter Kommen
 www.zanggroepaveland.be

 Muziek

Let us entertain you III 
Domino & Kon. Harmonie St. Cecilia
Vrijdag 29 april om 20.30 uur | GC Ter Kommen
Ter Kommen op z’n kop! Een vervolg op dit succesverhaal 
van 2016 kon niet uitblijven. Daarom slaan de Konink-
lijke Harmonie Sint-Cecilia en Domino ook dit seizoen de 
handen in elkaar om u een topavond vol entertainment te 
bieden! Een perfect huwelijk tussen mooie orkestwerken, 
popmuziek en een spetterende afterparty zal zorgen voor 
een ongeziene sfeer en ambiance!
Let us entertain you! 

 Tickets: vvk 12 euro/ kassa 15 euro/studenten 8 euro
 GC Ter Kommen 089 30 92 10  

of gcterkommen@hoeselt.be

 Vorming

De wondere wereld 
van de honingbij
 
Imker zijn is een fantastische hobby. 
Een imker is een mens die houdt van 
de natuur, die zijn bijen op de voet volgt 
en hierdoor het weer en zijn omgeving 
heel anders gaat bekijken. Leo Boo-
nen, gepassioneerd imker, brengt op 
een boeiende manier het verhaal van 

bijen, honing en de uitdagingen waar 
zowel mens als bij in de 21ste eeuw 
voor staan.

• Datum: dinsdag 18 april  
van 19.30 – 22.00 uur

• Prijs: gratis - inschrijven verplicht!
• Locatie: Lokaal 1 GC Ter Kommen
• Inschrijvingen: GC Ter Kommen 089 

30 92 10

I.s.m. Milieudienst Hoeselt, HOLA en 
Vormingplus Limburg

KONINKLIJKE HARMONIE ST-CECILIA HOESELT & GC TER KOMMEN PRESENT

LET US
ENTERTAIN YOU

Commanderie - Bilzen

13/10/14   09:57

VRIJDAG 28 APRIL
20u30 - GC TER KOMMEN HOESELT

VVK € 12 - studenten € 8 - Kassa € 15
Info:  GC Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt   
 089/30 92 10 -  info@terkommen.be  
 of bij de leden van de harmonie

DEUREN: 19u30

AFTERPARTY
MET DJ BENNETH



BIBLIOTHEEK  / OPVOEDING

 Infosessie

Documenten in de ‘cloud’

Opslaan in de ‘cloud’ heeft tal van voordelen. Als je vandaag 
kiest om je documenten op het internet te plaatsen kan je 
er vanop elk toestel aan. Zo heb je meteen een back-up, 
en kan je vlot delen met vrienden, familie en collega’s. Ook 
samenwerken aan documenten is kinderspel.
In deze infosessie door Ilse Depré (van BibIdee) bekijken 
we enkele clouddiensten van naderbij, waaronder Dropbox, 
OneDrive, Google docs en iCloud .

 Prijs: 5 euro
 Inschrijven in de bib of via bliotheek@hoeselt.be 

Inschrijven in de bib of via bibliotheek@hoeselt.be  

Documenten in de Cloud  

Maandag 24 april 2017 
van 19u00 tot 21u00 

Infosessie over Dropbox, OneDrive, 
Google docs en iCloud  

Prijs: 5 € 

De opvoedingswinkel helpt je op weg met enkele korte tips:

Als je thuis blijft: 
- Geef je kind ruimte om zelf dingen te bedenken
- Ruzie tussen de kinderen? Bekijk het van op een afstandje.  

Vaak lossen kinderen hun ruzies zelf al op.
- Verveling mag!
- Duurt het te lang, geef je kind  een karweitje

Als je een uitstap maakt of op reis gaat:
- Hou rekening met leeftijd en interesses
- Het hoeft niet ver te zijn om een leuke tijd te hebben

- Vermijd stress bij de voorbereiding
- Puber: vriend(in) meenemen, aparte tent, eigen 
budget … 
- Autoreis: vergeet geen spelletjes 

- Pas je tempo aan! (vermijd humeurig gedrag)
- Heimwee? Gaat vaak vanzelf over. Geef bekende spul-

letjes mee.

 www.groeimee.be/vakantie 
 Voor al je opvoedingsvragen kan je terecht bij de  

 opvoedingswinkel: 0491 71 72 41 of 0491 71 72 40,  
 info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be 

  of een berichtje sturen via Facebook.

 Opvoedingswinkel

Binnenkort is het vakantie…  De kinderen twee weken lang thuis…  Wat nu?



JEUGD

Speelplein 2017:
de data
• start speelplein: maandag 3 juli
• geen speelplein op dinsdag 11 juli en vrijdag 22 juli
• rustweek: van ma 31 juli t.e.m. vrij 4 aug.
• geen speelplein op dinsdag 15 augustus, donderdag 

17 augustus en vrijdag 18 augustus (Pukkelpop)
• laatste dag speelplein: vrijdag 25 augustus

Speelplein zkt. animatoren
> Ben jij 16 jaar in 2017 (of ouder!) ?
> Heb je een hart voor kinderen? 
> Je zomervakantie nog niet gevuld?
> Zin voor samenwerking in team?
> Leergierig? Creatief?
> Enthousiasme genoeg… 

Dan is animator op  het speelplein misschien echt iets voor jou!

Vraag vrijblijvend informatie op speelplein@hoeselt.be of spring eens binnen 
op de jeugddienst in Jeugdcentrum Ter Kommen. Tel. 089 30 92 00

Voor de krokusvakantie 2018 staat 
een fantastische nieuwe inleefreis 
gepland met de titel: It’s time for Af-
rica…Cape Town!

Met 36 jongeren (tussen 19 en 26) 
uit de 3 gemeenten, 3 begeleiders 
en een cameraman trekken we naar 
het mooie Kaapstad in Zuid-Afrika 
om ons daar onder te dompelen in 
de lokale cultuur.
Zo zullen onze deelnemers de kans 
krijgen om uit te wisselen met de 
studenten van de CPUT universiteit 

in Kaapstad. Hierbij komen verschil-
lende thema’s aan bod zoals stu-
dentenleven, economie, jeugdbeleid, 
participatie, politiek…
Ook brengen we enkele dagen door 
in de townships waarbij we onze 
handen uit de mouwen zullen steken 
én een namiddagje speelplein orga-
niseren voor de lokale kinderen.

Naast nog andere inhoudelijke be-
zoeken hebben we zeker ook aan-
dacht voor de prachtige natuur in en 
rond Kaapstad.

Alle jongeren in de juiste leeftijds-
categorie ontvangen persoonlijk een 
folder van deze inleefreis. Hierin 
staat alles tot in detail uitgelegd met 
de nodige praktische info.
Meedoen kan door een motivatie-
brief in te vullen. Daarna gebeuren 
de selecties en worden de deelne-
mers tijdens enkele werkvergade-
ringen klaargestoomd voor de in-
leefreis.
For sure a once in a lifetime expe-
rience!!

Nieuwe inleefreis 
Haspenvoud International

Haspenvoud International is de intergemeentelijke samenwerking tussen de jeugddien-
sten van Borgloon, Hoeselt en Riemst.
In het verleden organiseerden we al enkele inleefreizen voor jongeren naar Krakau (Pl) 
en New York (USA).

Project Cape Town
It’s time for Africa! 



MILIEU

Wat te doen met zwerfkatten?
Zwerfkattenpopulaties breiden in een geschikte leefom-
geving zeer snel uit. Het is dus belangrijk de populatie 
waar nodig in te perken. Huiskatteneigenaars moeten 
echter ook hun verantwoordelijkheid nemen en hun ei-
gen katten laten steriliseren of castreren. Zo vermijden 
ze dat nakomelingen van hun katten opnieuw tot een toe-
name van de zwerfkattenpopulatie leiden.

Het Dierenasiel Sint-Truiden vzw heeft een overeen-
komst met de provincie Limburg en een aantal ge-
meenten - waaronder Hoeselt - om de zwerfkatten-
populatie op een diervriendelijke en effectieve manier 
beheersbaar te maken. De methode hiervoor is: van-
gen, steriel maken en terugplaatsen. Het terugplaatsen 
is belangrijk omdat anders hun territorium wordt inge-
nomen door zwerfkatten van elders. Deze service wordt 
vergoed door de gemeente en is zonder kosten voor de 
burger.

Veroorzaken zwerfkatten overlast in jouw buurt? Loopt 
een zwerfkat al enkele dagen in jouw tuin? Meld dit dan 
aan de milieudienst zodat zij op hun beurt het Dieren-
asiel Sint-Truiden kunnen inschakelen. Gelieve dus geen 
rechtstreekse meldingen te doen aan het Dierenasiel 
Sint-Truiden!

Subsidies kleine 
landschapselementen

Heb je een haag geplant of wordt er een haag door jou on-
derhouden, dan kan je hiervoor in bepaalde gevallen een 
gemeentelijke subsidie ontvangen.

Ook voor de aanplant en onderhoud van hoogstamboom-
gaarden geeft de gemeente Hoeselt subsidies.

Wens je hiervoor in aanmerking te komen, dan kan je je 
richten tot het Regionaal Landschap Haspengouw en Voe-
ren op nummer 011 31 38 98. Zij verzorgen voor de ge-
meente Hoeselt het landschapsloket en helpen de burger 
bij het indienen van deze aanvragen bij de gemeente Hoe-
selt.

Op het containerpark werden tot voor kort nog steeds 
videocassettes, CD’s en DVD’s ingezameld bij de fractie 
KGA (Klein Gevaarlijk Afval). Limburg.net heeft beslo-
ten om deze afvalsoort niet langer als kga in te zamelen 
maar als restafval (restafvalzak) te beschouwen. De in-
zameling van videocassettes, CD’s en DVD’s als KGA op 
het containerpark wordt dan ook gestopt. 

+ =
Stopzetting inzameling 
videocassettes, CD’s, DVD’s  
bij KGA (klein gevaarlijk afval)



 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2017

Zondag 2 april
Eetdag Missiewerkkring
11.30 u. GC Ter Kommen
Info Tonia Pellaers  0485 70 20 21 

Dinsdag 4 april
Initiatieles Tai Chi 
16.30 u. GC Ter Kommen –  
 vergaderlokaal 1
Info OCMW  089 51 88 10

Woensdag 5 april
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info OCMW  089 51 88 10

Donderdag 6 april
Dorpsrestaurant  
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex  0477 35 17 45

Zaterdag 8 april
Eetavond ZVK ’t Siebelke
17.00 u. GC Ter Kommen
Info Maarten Fuchs  0486 21 69 96

Zondag 9 april
Wandeling: Paastocht – WC Vitales
07.00 u. GC Ter Kommen
Info Leon Franssen  0486 34 08 86

Dinsdag 11 april
Initiatieles Tai Chi
16.30 u. GC Ter Kommen –  
 vergaderlokaal 1
Info OCMW  089 51 88 10

Woensdag 12 april 
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info OCMW  089 51 88 10

Woensdag 12 april
Grassrootsday -  
Initiatiedag jeugdvoetbal K.V.V.
18.00 u. Plasstraat 15 Hoeselt
Info Guido Machiels  0494 60 21 46

Donderdag 13 april
Paasfeest 50-plussers Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 15 april
Nacht Der Nachten
20.30 u. Tentencomplex  
 Ter Kommen
Info Facebookpagina Nacht Der Nachten

Zondag 16 april
Opendeurdag  
Radio Sport FM Continu
14.00 u. Radio Sport - Industrielaan
Info robke.martens1985@gmail.com

Dinsdag 18 april
Toelichting Project ‘Reactief’  
door An Stevens
15.00 u. Spiegelzaal  
 sporthal Ter Kommen
Info OCMW  089 51 88 10

Dinsdag 18 april
Lezing: De wondere wereld  
van de honingbij
19.30 u. GC Ter Kommen –  
 vergaderlokaal 1
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Woensdag 19 april
Buitenspeeldag
13.00 u. Voetbalplein Bergstraat
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Donderdag 20 april
Dorpsrestaurant De Dagschotel
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex  0477 35 17 45

Donderdag 20 april
Modeshow ‘Mer du Sud’ – Mia Surinx
13.30 u. Ensorzaal OCMW
Info OCMW  089 51 88 10

Donderdag 20 april
Promotielessenreeks  
figuurtraining en shape
19.00 u. Spiegelzaal  
 sporthal Ter Kommen
Info www.fitclubhoeselt.be

Donderdag 20 april
Info-avond S.E.L. Bilzen-Hoeselt: 
Waanzin, een pleidooi  
voor meer zelfzorg
20.30 u. GC Ter Kommen
Info OCMW  089 51 88 10

Zaterdag 22 april
Kledingophaling Kiwani’s Ambiorix 
Tongeren 
09.00 u. groot-Hoeselt
Info Jos Bijloos  

Zaterdag 22 april
Jubileumconcert  
t.g.v. 50 jaar Zanggroep Aveland
20.00 u. St. Stefanuskerk
Info Crommen-Bonneu   
 089 51 43 86

Zondag 23 april
Opendeurdag: Café au lait -  
Kon. Drumband St. Lambertus
14.30 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Marleen Vandenreyt   
 0474 87 97 24

Zondag 23 april
Tweedehandsbeurs  
Gezinsbond Hoeselt
13.00 u. GC Ter Kommen
Info Erik Driesen  089 41 81 11

Maandag 24 april
Start Week van de valpreventie
Thema: Blijf in beweging, doe het 
veilig!
Info OCMW  089 51 88 10 

Maandag 24 april
Vorming: Documenten opslaan  
en delen in de ‘cloud’
19.00 u. Bibliotheek Hoeselt
Info Marleen Smets  089 51 02 51

Woensdag 26 april
Wandeling WC De Rommelaar
07.00 u. GC Ter Kommen
Info Hervé Tavernier  089 41 34 20

Woensdag 26 april
Trefdag voor wandelaars  
Dienstencentrum
10.00 u. De Kimpel Bilzen
Info OCMW  089 51 88 10

Woensdag 26 april
Voorlezen met een extraatje:  
Emotie en gevoelens
13.30 u.  Bibliotheek Hoeselt
Info Marleen Smets  089 51 02 51

Donderdag 27 april
Dorpsrestaurant De Dagschotel
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex  0477 35 17 45

Vrijdag 28 april
Let Us Entertain You III: Domino  
en Kon. Harmonie St. Cecilia
20.30 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Zaterdag 29 april
Fuif: Yodacci Rave – Jong N-VA
21.00 U. GC Ter Kommen
Info Kristof Vandebosch   
0476 60 00 23



MILIEU

Tuinonderhoud zonder pesticiden
Het is lente! Het zonne-
tje schijnt en de natuur 
leeft op. Helaas groeit 
en bloeit de natuur ook 
op plaatsen waar je dit 
liever niet hebt, zoals 
tussen je terrastegels of 
op je oprit, en duiken er 
hier en daar ongenode 
gasten op. Maar hoe kan 
je op een milieuvriende-
lijke én gezonde manier 
onkruid en ongedierte 
bestrijden?

Je tuin onderhouden en 
ongewenste dieren be-
strijden, doe je beter niet 
met pesticiden. Pestici-
den zijn chemische be-
strijdingsmiddelen die 
de bodem, het water en 
de lucht vervuilen. Bo-
vendien kunnen ze ook 
je eigen gezondheid 
schaden. Sinds 2015 
moeten trouwens niet 
alleen scholen, zieken-
huizen, kinderdagverblij-
ven, zorginstellingen en 
openbare besturen hun 
terreinen pesticidevrij 
onderhouden, maar mag 
ook jij geen pesticiden 
meer gebruiken voor het 
onderhoud van het voet-
pad voor je woning.

Grijp voor het grote len-
teonderhoud van je tuin 
dus niet naar pesticiden 
en laat ook de bus javel 
aan de kant om die groe-
ne tegels weer schoon te 
krijgen. Werk daarente-
gen preventief en denk 
eens na over de alterna-
tieven.

Verwelkom (on)kruid
• Door de natuur zijn 

gang te laten gaan in 
(een deeltje van) je tuin 
help je bijen en andere 
nuttige insecten. Zo 
trek je ook natuurlijke 

vijanden aan voor on-
der meer bladluizen 
en slakken.

Denk goed na over je 
tuinaanleg
• Door minder te verhar-

den, moet je niet alleen 
minder onkruid wieden 
op die verhardingen, 
het regenwater vindt 
ook makkelijker een 
weg naar de bodem. 

• Gebruik bodembedek-
kers of boomschors 
om kale plekken te be-
dekken.

De juiste plant op de 
juiste plek
• Houd rekening met de 

beste plek voor een 
plant, want een ge-
zonde plant op de juiste 
plek is beter bestand 
tegen ziekten en pla-
gen.

Zorg voor regelmatig 
onderhoud
• Veeg en borstel regel-

matig zodat er geen 
organisch materiaal 
opstapelt, dat kan im-
mers een voedingsbo-
dem zijn voor onkruid.

• Zie je onkruid verschij-
nen, trek het uit of 
brand het weg.

Gebruik alternatieven
• Voor elke ongewenste 

plant of ongedierte 
bestaat er wel een al-
ternatieve bestrijdings-
methode. Zo kun je 
kippen inzetten om de 
slakken op te ruimen of 
biervallen plaatsen.

• Meer tips vind je op 
www.zonderisgezon-
der.be/bestrijdingsgids.

Bron: LOGO Limburg vzw, Uni-
versiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
(011 23 82 38) 



HOESELT IN BEELD

Het Hoeselts Toneelgezelschap speelde in februari met groot 
succes de nostalgische komedie ‘Allo Allo’ voor vijf uitverkoch-
te zalen

Senioren vieren carnavalfeestje in 
het Dienstencentrum!

Gek, gekker, om ter gekst op het carnavalsbal van 
KVV in GC Ter Kommen (Foto Filip Verjans)

Het was een creatieve en muzikale zondagvoormid-
dag voor de ganse familie met de voorstelling van Jan 
de Smet & Kim Duchateau ‘Ik stuur mezelf wel op’

De boodschap van het Nederhoeselts Toneelgezelschap was 
‘Say Cheese’!



De leerlingen van de derde graad van basisschool de 2-sprong 
uit Romershoven helpen Natuurpunt met het maken van een 
takkenwal

Wij bedanken Marijse voor de fijne samenwerking 
tussen Kind&Gezin en de bibliotheken van Hoeselt en 
Bilzen en wensen haar een welverdiend pensioen toe.

Nancy en de kinderen van kinderopvang Dolfijn luisterden 
aandachtig naar de verschillende verhaaltjes en toonden hun 
kunnen tijdens een spelletje memory en een knutselopdracht

Dit jaar was het vrijwilligersfeest van het OCMW 
op 8 maart een heel geslaagde avond met 44 
feestvierders

Weer een geslaagd voorleesmoment met dit keer als thema 
‘Ridders en jonkvrouwen’. De kinderen genoten van verschil-
lende verhalen en spelmomenten in de bib.

De samenwerking tussen Kind en Gezin en de bibliothe-
ken van Hoeselt en Bilzen resulteerde in een gezellige 
en leerijke workshop ‘Babygebaren en voorlezen’



Het is vanaf heden dan ook voor ieder-
een VERPLICHT om via dit formulier:
- goedkeuring te vragen voor evene-

menten die plaatsvinden op open-
baar domein.

- melding te doen van alle evene-
menten die plaatsvinden in het GC 
Ter Kommen of in lokale feestzalen.  

- een afwijking aan te vragen op de 
geluidsnormen (= nachtrust) bij het 
afspelen van elektronisch versterk-
te muziek op feestjes die plaatsvin-
den op privé-domein (bv: in de tuin).

De volledig ingevulde en onderte-
kende formulieren dienen te worden 
binnengebracht bij het Evenemen-
tenloket, Dorpsstraat 17 te 3730 
Hoeselt of te worden gemaild naar 
evenementen@hoeselt.be en dit mi-
nimum 2 maanden voor de aanvang  
van de activiteit. 

Welke aanvragen/meldingen moe-
ten via het evenementenformulier 
gebeuren:

- organisatie evenement (fuiven, 
bals, rommelmarkt, straatbarbe-
cue, kerstmarkt, …) 

- plaatsing tent op openbaar do-
mein

- wandel- of fietstochten, proces-
sies

- afsluiten straten
- invoering parkeerverbod
- inname stoepen of parkeerplaat-

sen 
- muziekvergunningen
- voertuigen met luidsprekers
- bedekken van het gelaat (bv chry-

sostemos, carnaval, halloween)
- vuurwerk
- kampvuur of folkloristisch feest-

vuur
- plaatsing tijdelijke terrassen/kra-

men op openbaar domein
- plaatsing tijdelijke gas installaties 

op openbaar domein (bv voor bak-
ken van frietjes/hamburgers)

- plaatsen van promoborden op ge-
meente- en gewestwegen binnen 
de politiezone

- schenken van alcohol
- organisatie kienspel
- doven van de straatverlichting
- aanvraag uitleenmaterialen

Met de invoering van het nieuwe 
evenementenformulier willen we de 
procedure tot het bekomen van de 
benodigde vergunningen vereenvou-
digen voor de aanvrager door i.p.v. 
op  meerdere diensten een aparte 
vergunning te moeten aanvragen, 
vanaf heden alles te centraliseren 
bij het Evenementenloket.

De aanvraagdocumenten zijn te 
verkrijgen bij het Evenementen-
loket, de Milieudienst, de Sport-
dienst, de Cultuurdienst, de 
Jeugddienst en via de website 
www.hoeselt.be

 Organiseer je een evenement?

Het evenementenformulier
Gezien organisatoren van evenementen vaak niet goed weten welke documen-
ten ze moeten invullen, welke vergunningen ze moeten aanvragen en/of welke 
diensten ze moeten contacteren, werd beslist over te gaan tot het samenstellen 
van 1 nieuw aanvraagdocument. 

 
 
 
 
 
 
  

FORMULIER EVENEMENTEN 
 Gemeentebestuur Hoeselt Evenementenloket  Krista Vandersmissen Dorpsstraat 17 

3730 Hoeselt 
evenementen@hoeselt.be  
Gelieve dit formulier in te dienen bij het Evenementenloket, minimum 2 maanden voor de aanvang 

van de activiteit. Onvolledige of niet-tijdig ingediende formulieren zullen niet behandeld worden. 

 
Indien er zich wijzigingen voordoen in de ingediende gegevens, dient dit onmiddellijk schriftelijk te 

worden gemeld. 
 
 
 
Naam aanvragende organisatie/vereniging:  ............................................................................................. 

 
Naam van de activiteit:  .............................................................................................................................. 

 
Locatie van het evenement:  ...................................................................................................................... 

 
Datum van het evenement: ....................................................................................................................... 

 
Verzekeraar:  .............................................................................................................................................. 

 
Contractnummer verzekering BA:  ............................................................................................................. 

 
Naam van de persoon die het formulier indient:  ...................................................................................... 

 
GSM van deze persoon:  ............................................................................................................................. 

 
Handtekening van deze persoon:  .............................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
In te vullen door gemeentelijke administratie. Datum ontvangst formulier:  ........................................... 
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VERENIGING IN DE KIJKER

Het ledenaantal van Chirojeugd Vlaan-
deren schommelt rond de honderddui-
zend leden. Daarmee is het de groot-
ste jeugdbeweging in Vlaanderen.

Elke leeftijd is anders. Daarom heeft 
de Chiro 6 verschillende leeftijdsgroe-
pen met hun eigen namen zoals bv. de 
Speelclub (8 tot 10 jaar) en de Aspi’s 
(16 tot 18 jaar).

Geïnteresseerde jongeren kunnen ’s 
zaterdags (Chiromeisjes Hern) of ’s 
zondags (Chirojongens Hern en Chi-
romeisjes centrum) altijd eens langs 
gaan bij één van de 3 Chirobewegingen 
in Hoeselt.

Nacht Der Nachten
Naar jaarlijkse gewoonte hebben 
de Chiromeisjes van Hoeselt Cen-
trum en de Chirojongens van Hern  
de handen weer in elkaar geslagen 
om een topeditie van hun fuif ‘Nacht 
der Nachten’ te organiseren. Naar 
aloude traditie vindt deze fuif plaats 
op paaszaterdag, dit jaar dus op 15 
april. Ze zijn al toe aan hun 23e edi-
tie!

Dit jaar hebben beide Chiro’s in sa-
menwerking met café ‘Den Hoeseler’, 
de kleine tent omgevormd tot de ‘Du-
vel-tent’. Hier kan er genoten worden 
van heerlijke Duvel terwijl niemand 
minder dan DJ Klinkers zal zorgen 
voor de nodige sfeer. Het is dus zeker 
ook voor de iets ouderen de moeite om 
af te zakken naar het tentencomplex 
achter GC Ter Kommen.

Ook in de grote tent valt er dit jaar 
weer heel wat te beleven. Disk jockeys 
2Guys1Party, Freaquency, Kenn Colt ft. 
Sakso en Gebroeders Baeten staan al 

te popelen om hun setje voor het pu-
bliek te spelen. Zoals elk jaar krijgt 
ook nieuw lokaal DJ-talent een kans 
tijdens een DJ-contest. Deze wedstrijd 
ging op 17 maart door in Jeugdhuis X. 
De winnaar van de wedstrijd was ‘Mot’ 
en zal de grote tent openen. Voorver-
koopkaarten voor dit feest zijn voor 7 
euro verkrijgbaar bij de leiding/aspi’s 
van de Chiromeisjes van Hoeselt Cen-
trum en Chirojongens van Hern. Je 
hebt dan toegang tot zowel de grote 
tent als de Duvel tent. Aan de kassa 
betaal je 9 euro.

Een groot evenement als dit kan na-
tuurlijk niet georganiseerd worden 
zonder de steun van de talrijke spon-
sors. De Chiro wil hen langs deze weg 
dan ook al van harte bedanken.

 Kyrill Lambrechts 0499 27 89 60
   Facebook: ‘Nacht der Nachten’

 Chiromeisjes Hoeselt en Chirojongens Hern werken samen tijdens Nacht der Nachten

Chiro Hoeselt
De Chiro bestaat al meer dan 80 jaar! Dat betekent meer dan 80 jaar lang samen spelen, de vlag hijsen, muziek maken, 
Chirokleren of een uniform dragen, op tocht gaan, straffe stoten uithalen, op bivak gaan, kampvuur maken en vooral 
vrienden voor het leven maken.
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Tahnee Mertens is al 6 jaar visa-
giste van TV Limburg en vele an-
dere televisiezenders.
Sinds kort opende ze haar beauty-
salon Maq ‘N Art in ons mooie Hoe-
selt.
Maq ‘N Art is een samenvoegsel van 
maquillage en ‘art’ (kunst). Tahnee 
is een artiest in de make-up en doet 
naast maquillage ook hairstyling, 
grime, styling en bodypaint.

Het beautysalon verzorgt ook de make-up en kapsels van 
bruiden zodat zij op huwelijksdag ‘picture perfect’ voor 
de dag komen.

Bij Maq ’N Art kan je ook terecht voor:
een ontspannende deluxe gelaatsverzorging of wellness 
pedicure, make-up workshops, brow styling, microbla-
ding permanente make-up, gel polish, manicure, medi-
sche pedicure en ontharingen

Alle behandelingen en prijzen kan je terugvinden op 
www.maqnart.be 
Op de hoogte blijven van de acties? Like dan zeker Maq 
‘N Art op Facebook 

Info of een afspraak?

Hombroekstraat 1G 
3730 Hoeselt
tahnee@maqnart.be
0499 32.88.56

Start op zaterdag 13 mei 

Uren: 
09.00-09.40 uur 
09.40-10.20 uur 
10.30-11.10 uur
11.10-11.50 uur 

Extra groep: 11.10-11.50 u. 
(max. 12 deeln. / 2 lesgevers)

Deelname: 
20 euro/5 lessen 
(max 12 dln/groep - 2 lesgevers)

Inschrijven: 
sportdienst@hoeselt.be (tel) 089 309 
220 (kantooruren)

Data: 
13, 20, 27 mei en 3, 10 juni

Programma: 
• Zelfstandig in en uit het zwembad 

leren klimmen
• Met en zonder plankje of buis naar 

de overkant ‘fietsen’
• Leren drijven in horizontale positie 

met ‘lange’ armen en benen
• Initiatie ‘kikkervoeten’ en beenbe-

weging schoolslag
• Inspringen naar keuze

PAS GEOPEND / SPORT

 Pas geopend

Maq ‘N Art

 Sport

Watergewenning voor kleuters geboren in 2012



OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

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

*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 16.30 - 19.30 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

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: 4 500 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.

BURGERLIJKE STAND 
EN BEVOLKING
GEBOORTEN

Datum Naam Dochter of zoon van

12/02/17 Robin VOETS zoon van Steven en Senna KERKHOFS

13/02/17 Kian BEERDEN zoon van David en Kim VANDORMAEL

15/02/17 Mone DE BROEYER dochter van Hans en Ellen VANDOREN

17/02/17 Marielène  

VAN HOUTVIN 

dochter van Christophe en Eline MOUSTIE

24/02/17 Jaxx BARZEELE zoon van Domien en Chantal MONTANARI

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

25/02/17 Dorien VANDERMAESEN en Niki DUBOIS 

27/02/17 Amel BENMERAD en Michel CLAESEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

2/02/17 Pieter VOETS Hertstraat 16

5/02/17 Jozefina MERKEN Hulstraat 4

5/02/17 Guillaume THIJSEN Romershovenstraat 81

11/02/17 Lucie THIJSEN Bovenstraat 38A

12/02/17 Leontine DOUCET Hasselt

12/02/17 Josephine MEYERS Dorpstraat 55

13/02/17 Lydie PILLE Hulstraat 6A

17/02/17 Fina Snellinx Tongersesteenweg 21

18/02/17 Lizette VANSPAUWEN Nederstraat 75

18/02/17 Eddy COOPMANS Nederstraat 7B

20/02/17 Anna CLAESSENS Rode Kruislaan 9

22/02/17 Valentin BIENKENS Hulstraat 6A

24/02/17 Helena MEESTERS Bilzersteenweg 51

27/02/17 Agnes TIELEN Hulstraat 6A

28/02/17 Johny DELLO Trulstraat 41

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP PAASMAANDAG 17 APRIL



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.

BETONCENTRALE
ook voor particulieren
zaterdag open tot 11.00 uur

Industrielaan 101  •  Hoeselt  •  089 51 80 00
(betoncentrale) 089/32 00 50

Onze traiteurdienst
“Passie voor lekker eten en koken” 

blijft bestaan !
Voor al uw feestjes vanaf 10 personen:

menu’s, pastabuffetten, BBQ’s...

Reserveer tijdig voor uw communie- of lentefeest!

bibelotomaat
heerlijke, dagverse, huisbereide gerechten

24/24 beschikbaar in onze automaat

Tongersesteenweg 6 - Hoeselt

0495 52 38 69 | info@bibelot.be

www.BIBELOT.be

Professioneel 
Car Cleaning

Op afspraak, ook aan huis

0491/18 01 28

*POLIEREN  *DETAILING  *CLAYEN
*WAXEN  *FOAMEN

*REINIGEN VAN: 
Bekleding - Matten - Zetels & Sofa’s

Dashboards - Velgen polish

 *PLAATSEN VAN:
 CE sportluchtfilters - CE sportdempers

Uitlaten op maatwerk

Brasserie • B&B • Feesten

Tommenstraat 17  •  Sint-Huibrechts-Hern
012 45 88 37  •  0478 26 52 58 (na 17u)

info@detommen.be


