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Beste inwoner van Hoeselt,

Als schepen van sport, jeugd en toerisme vind ik het heel 
fijn om het voorwoord te hebben in de zomereditie van 
Hoeselt Mag Gezien. 

Er beweegt immers heel wat in het vrijetijdsgebeuren 
in onze gemeente. Evenementen volgen elkaar in snel-
tempo op. De Buitenspeeldag, Let us entertain you van  
K. Harmonie St-Cecilia, het Erfgoed 1981-1991 van Willy 
Sommers en een gezellig foodtruckfestival zijn slechts 
enkele van de evenementen die de afgelopen weken in 
onze gemeente plaatsvonden. Binnenkort volgen o.a. nog 
het eerste oldtimertreffen ‘Vintage Cars & Bikes’, ‘Den 
Hoesèler run’, ‘Hoeselt kermis’ en ‘DemeRRock’. Ver-
derop in deze uitgave vind je een overzicht van alle eve-
nementen. Bij deze wil ik graag het personeel van onze 
gemeente en alle vrijwilligers die hun schouders zetten 
onder deze evenementen bedanken voor hun inzet.
Ik ben fier op de positieve reacties die ik krijg omtrent de 
inrichting van onze recreatiezone Ter Kommen. Na het 
speeltuintje werd er nog een prachtige voetbalkooi ge-
plaatst en ook de kleine skate-toestellen worden door de 
jeugd gesmaakt. Fijn! In de toekomst gaan we het aan-
bod nog uitbreiden met een street-workout. Dit is een 
combinatie van toestellen waar vooral gewerkt kan wor-
den aan kracht. Verder zullen we ook nieuwe zitbanken 
en vuilnisbakken plaatsen om meer comfort te bieden.
We hebben prachtige wandelwegen in onze gemeente. 
Toegegeven het is niet altijd even gemakkelijk om ze 
goed te onderhouden. De wandelmeters en -peters ge-
ven regelmatig feedback over de kwaliteit en we trachten 
zo spoedig mogelijk in te grijpen. Ga je ook regelmatig 
wandelen in onze gemeente en heb je opmerkingen? 
Mail ze gerust naar wandelen@hoeselt.be.
Tot slot wil ik graag de start to’s even in de spotlights 
zetten, “start to mountainbike” en “start met joggen” zijn 
momenteel lopende. Het doet me enorm plezier te we-
ten dat we hiermee mensen aan het sporten zetten. Een 
speciaal woord van dank aan de mensen die deze initia-
tieven ondersteunen.
Zo beste lezer, geniet van dit nummer en geniet van de 
zomer!

Groeten, Yves Croux  
Schepen

VOORWOORD

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
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KORT

 Erfgoed

Zorg voor het Hoeselts Onroerend Erfgoed dankzij IOED-Oost 
Sinds januari 2017 is Hoeselt lid van 
de Intergemeentelijke Onroerend 
ErfgoedDienst Oost-Haspengouw & 
Voeren, kortweg IOED Oost.
Deze dienst geeft gemeenten en 
kleinere steden de kans om toch een 
lokaal beleid te voeren rond het aan-
wezige onroerende erfgoed zonder 
daarbij de zware last te hebben een 
eigen dienst te moeten uitbouwen.
De IOED is er in eerste plaats op 
gericht om de gemeente en haar 
inwoners bij te staan in complexe 
dossiers rond bovengronds erfgoed 
(traditioneel monumenten en land-
schappen) en ondergronds erfgoed 
(traditioneel archeologie).

Zo kunnen eigenaars van bescherm-
de monumenten begeleid worden bij 
het aanvragen van bvb. premies en 
bij het opstellen van beheersplan-
nen. Architecten kunnen bij IOED 
terecht voor een voorbespreking en 
bouwheren worden begeleid in een 
archeologietraject en de archeolo-
gienota’s.

Sinds maart 2017 werd hiervoor een 
mobiel loket ingericht in het gemeen-
tehuis (gelijkvloers vergaderlokaal).
De dienst is voor de burgers én pro-
fessionelen geheel kosteloos.
Elke 1ste en 3de dinsdag van de 
maand zal Tim Vanderbeken aanwe-
zig zijn. Hij is gespecialiseerd in on-
dergronds erfgoed.
Elke 1ste en 3de vrijdag van de maand 
zal Veerle Vansant aanwezig zijn. 
Haar specialiteit is het bovengronds 
erfgoed.

De IOED toetst op vraag van de ge-
meente ook dossiers wat betreft hun 
impact op het aanwezige onroerend 
erfgoed en begeleid de gemeente 
of andere bouwheren hierbij om de 
(maatschappelijke) kost zo laag mo-
gelijk te houden.

Tot slot staat ze ook ten dienste van 
de heemkringen, toeristische gid-
sen en geïnteresseerde scholen en 
verenigingen. Zo zullen er lezingen, 
kleinschalige tentoonstellingen en 
gidsbeurten georganiseerd worden 
en is IOED ook coördinator en aan-
spreekpunt voor de jaarlijkse Open 
Monumentendag.

 Tim Vanderbeken  
0473 96 48 80 | tim@ioedoost.be

 Veerle Vansant  
0474 51 14 48 | veerle@ioedoost.be

 www.ioedoost.be
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Wie denkt dat wandelen saai is voor kinderen, heeft het he-
lemaal mis.  Met dit boekje in de hand wordt elke wandeling 
in Haspengouw een plezier. Op stap met Bas Das wil jonge 
natuurontdekkers op een andere manier naar het landschap 
doen kijken.  

Het boekje is opgesteld aan de hand van tien Greenspots 
(Landschapswandelingen). Eén daarvan is onze greenspot-
wandeling aan de Kluis van Vrijhern. Regionaal Landschap 
Haspengouw & Voeren koos telkens de meest boeiende 
wandeling uit voor kinderen. Elke wandeling kreeg een the-
ma zoals ‘ridders & kastelen’ of ‘in het spoor van fruit’. Elk 
thema bevat opdrachten voor onderweg, maar ook spelletjes 
en DOE-dingen. 

 Het boekje is te verkrijgen op de dienst Toerisme Hoeselt 
(prijs: 2,50 euro/boekje) of via  
http://www.rlh.be/webwinkel

 Toerisme

Op stap met Bas Das

De leukste gids om 
Haspengouw 
te ontdekken!

Op stap met
Bas Das

Heks
Dassenburchten en 
vleermuizengrotten 

Steenuil

Heks, zo heet het hier. Neen, dat heeft niets met 
toverheksen te maken. Het is gewoon de naam van 

het dorp. Zoals je ziet, wonen hier heel wat boeren. 
Dat is al vele eeuwen zo. Het is dankzij de boeren 
dat deze akkers, mooie hagen en holle wegen ont-
stonden. Oh, en er wonen hier ook vleermuizen. 

Kom maar mee, geen reden om bang te zijn! 
Vleermuizen eten geen dassen… 

Ah ja, en ook geen mensen. 

19



 Moment of Fame

MusicalStage voor kinderen 
(7 tot 15 jaar) 
 
Steel de show op het podium van de nieuwe musicalstage 
van Planktom …
Tijdens deze stage zing je, acteer je en dans je op de tofste 
musicals aller tijden. De laatste dag trek je de leukste 
kostuums aan en neem je het publiek mee naar de wondere 
wereld van de musical!
Schrijf je snel in via www.musicalstage.be, want het aantal 
plaatsen is beperkt!

Locatie:   GC Ter Kommen,  
  Europalaan 2, Hoeselt
Datum:  ma 7 t.e.m. vr 11 augustus 2017  
  (10.00 tot 16.00 uur,  
  vrijdag tot 18.00 uur)
Toonmoment voor  
familie en vrienden:   vrijdag om 17.30 uur (30’)
Deelnameprijs:  130 euro (lessen, toonmoment,  
  verzekering, drankjes)
Info en inschrijvingen:  www.musicalstage.be - Planktom

MusicalStage is een samenwerking van Planktom vzw en 
GC Ter Kommen.

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

Vrij 06/10/17 Wiener Café Chantant | Limburgs Salonorkest
Zat 28/10/17 I love rock
Zat 04/11/17 Giuditta | Operette van Franz Lehár door Minth
Woe 29/11/17 Uitgezonderd! Theater | Hocus Pocus Piet |  
 Familievoorstelling
Vrij 01/12/17 Niels Destadsbader | Klapt uit de biecht
Vrij 02/03/18 Guido Belcanto | Liefde en Devotie
Vrij 16/03/18 Hoeselt goes Comedy |  
 Bas Birker, Arnout Van den Bossche & Joost Van Hyfte
Zon 18/03/18 JAHON | Geheimen | Familievoorstelling goocheltheater
Zat 07/04/18 Steven Goegebeur | De man van morgen
13, 14, 18, 20, 21, 22/04/18 Fla Fetutë Show | Hoeseltse showavond

Tickets in voorverkoop van 19 t.e.m. 30 juni en daarna vanaf 1 augustus!

En ook nog…
Movies 4 kids
Vormingen
Verenigingen op het podium
…
Alle info op www.terkommen.be

 GC Ter Kommen

Jaarprogramma 2017-2018



BIBLIOTHEEK / JEUGD

Boekbinden
Maandag 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur | Bibliotheek

Heb je al zelf op ambachtelijke wijze een boek willen 
maken? Dat kan met deze workshop! Er zijn verschil-
lende voorbeelden van bindwijzen en je kiest als groep 
je favoriete voorbeeld om te binden. Het hele proces 
gebeurt manueel: met naald en draad. 

Kies je voor een schriftje waarbij je bladeren aan elkaar 
naait of geef je de voorkeur aan een mooie Japanse 
binding met kaft?

De cover werk je netjes af door het boek te bekleden 
met een omslag van luxueus papier als omslag. Daarna 
is het boek klaar om mee naar huis te nemen.

De workshop focust zich op de beginneling om straks 
verder thuis te experimenteren, maar ook de enthousi-

aste kunstliefhebber komt aan zijn trekken.
Voor volwassenen en adolescenten

Prijs:  15 euro
Inschrijven: Balie bib of bibliotheek@hoeselt.be
i.s.m. academie Genk opleiding boekkunst (boekbinden)

We gaan op heksenpad in Zonhoven. Tijdens de wandel-
zoektocht van Nieuwsgierig Lotje lezen we haar avontu-
ren en zijn er leuke doe- en denkopdrachten.

Bij slecht weer is er een heksennamiddag in onze biblio-
theek. 

Prijs:  5 euro p.p.  
  begeleiding van (groot)ouder verplicht
  Max. 15 kinderen (tussen 4 en 7 jaar)

Inschrijven :  balie bib of bibliotheek@hoeselt.be
  uiterlijk op 1 augustus 2017

Heksen
Woensdag 30 augustus  
vertrek om 13.00 uur | Bibliotheek

In juli en augustus lanceert Jeugdhuis X voor het derde 
jaar zijn pop-up Terrasse les Jeunes. 
Het pleintje achter het jeugdhuis wordt dan elke woens-
dagavond (uitgezonderd 16 augustus) omgetoverd tot 
een gezellige pop-up.
Hier kunnen de jongeren in een loungy-strand-omgeving 
genieten van lekkere drankjes en leuke achtergrondmu-
ziek in een heel relaxte sfeer.

Dit jaar heeft het jeugdhuis er voor gezorgd dat elke 
woensdag een apart thema krijgt. Zo is er een Ameri-
can Night, een shisha bar, een salsa-avond, een chill-out 
night, een Hawaïaanse avond en nog veel meer… Elke 
avond staat er dan ook iets speciaals op het programma, 
kenmerkend voor het thema.

Nieuw dit jaar is ook het BYOM-principe dat staat voor 
“Bring Your Own Meat”.  De BBQ wordt elke woensdag-
avond aangestoken en je kan je eigen stukje vlees mee-
brengen en op de BBQ gooien. Super gezellig uiteraard!

Reden te meer dus om regelmatig op woensdagavond 
af te zakken naar Terrasse Les Jeunes!! We will be ex-
pecting you!!

 Jeugd

Lekker loungy op Terrasse Les Jeunes



NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG

Kijk naar jezelf!
Wordt het puffen en zweten? Kijk 
dan eerst naar jezelf. Wat goed is 
voor jou, is het ook voor jouw hond 
of kat. Dus … geef voldoende water, 
blijf niet in de auto zitten en vermijd 
overbodige inspanningen. Is er toch 
een probleem? Raadpleeg altijd je 
dierenarts.

Zomertips voor je hond
Honden raken hun warmte moeilij-
ker kwijt dan mensen. Zo help je je 
viervoeter het hoofd koel te houden: 
• Ga heel vroeg of laat wandelen. 

Zakt de temperatuur niet onder de 
20 graden? Sla dan een dagje over. 

• Neem je hond niet mee in de auto, 
ook al is het maar voor 5 minuten. 
De temperatuur loopt razendsnel 
gevaarlijk hoog op. 

Enkele eenvoudige afkoeltips:  
• Houd het drinkwater fris met ijs-

blokjes. 
• Zet een plonsbadje in de tuin of 

trek naar een veilige zwemvijver. 

• Breng wat zonnecrème aan op de 
neus, oren, buik, oksels en liezen. 
Ook honden kunnen verbranden!

Zomertips voor je kat
Katten raken bij hoge temperaturen 
snel oververhit en uitgedroogd. Zo 
houd je haar op temperatuur: 
• Vermijd autoritten en laat je kat 

zeker niet alleen in de wagen. 
• Pas op met kantelramen. Je kat 

kan erin vast geraken! 
Enkele eenvoudige afkoeltips:  
• Zet overal in huis grote kommen 

met vers drinkwater. Houd het wa-
ter fris met ijsblokjes. 

• Zorg voor koele plekjes in huis. 
Laat vensters die op de zon gericht 
zijn gesloten. 

• Smeer wat zonnecrème op de tip-
pen van de oren. Ook katten, voor-
al witte, kunnen verbranden! 

 Meer tips, ook over paarden en kleine 
knaagdieren, vind je op www.limburg.be/
hitteplandieren.

Mobiel verkeerspark:  
speel op veilig!

Kinderen zijn de meest kwetsbare 
groep in het verkeer. Limburg houdt 
het graag veilig. Daarom nam de 
provincie eind 2016 het mobiele ver-
keerspark van de federale politie over. 
Doelgroep? Leerlingen van het vijfde 
en zesde leerjaar. Met go-carts, fiet-
sen en veel pret leren ze op een par-
cours de verkeersborden en -regels. 
Gemeenten halen het verkeerspark 
gratis in huis. Er hoort zelfs een po-
litie-inspecteur van de Limburgse po-
litieschool bij die de leerlingen op alle 
gevaren in het verkeer wijst. 

 Heb je interesse voor het schooljaar 
2017-2018? Surf naar www.limburg.be/
mobielverkeerspark of bel 011 23 83 40.

Erfgoed van en voor iedereen 

Heb of ken je een erfgoedcollectie die 
een plek verdient in de erfgoeddata-
bank of ben je op zoek naar specifieke 
erfgoedstukken? Dan kan je terecht 
op het digitale platform Erfgoedplus.
be met een databank, website en re-
gister. Specialisten, liefhebbers én het 
brede publiek snuisteren er in erfgoed 
of registreren er hun collectie. Mét 
succes. De website telt ondertussen 
al 138 900 gegevens uit meer dan 500 
erfgoedcollecties. Erfgoedplus.be won 
zelfs de prestigieuze European Prize 
for Cultural Heritage (Europa Nostra) 
in de categorie”opleiding, scholing en 
bewustmaking”. 

 Interesse? Surf dan naar  
www.erfgoedplus.be.

 Dierenwelzijn

Hond en kat koel houden in de 
zomer? Koud kunstje!
In de zomer kan het er warm aan toegaan. Voor mens én dier. Deze tips voor 
honden en katten bevelen we je bij tropische temperaturen warm aan. 

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

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

3 moedige Hoeselaren (Johan Meers, Katrien Beerts 
en Franci Swaen) wandelen van Riemst naar Ban-
neux (50km) met een 150-tal andere deelnemers

Restaurant De Kristalijn in Genk behoort tot de beste restaurants 
ter wereld. Proficiat aan Hoeselaar Koen Somers (chef-kok) en 
zijn team, met o.a. een andere Hoeselaar Donaat Barzeele!

Willy Sommers zorgde voor een uitverkoch-
te zaal tijdens de laatste voorstelling van 
het cultureel seizoen in GC Ter Kommen!

Zondag 18 juni van 10.00 tot 17.00 
uur | Dorpsstraat 

Op 18 juni organiseert de toeris-
tische dienst van onze gemeente 
i.s.m. een groep enthousiaste vrij-
willigers een oldtimer-treffen on-
der de naam ‘Vintage Cars & Bikes’.
Kevin Maquoi, afkomstig van ‘het 
Kruis’, nu woonachtig in Diepen-
beek, is één van de vrijwilligers die 
zijn schouders mee onder het eve-
nement zet.

Sinds enkele jaren organiseren zijn 
vrouw en hijzelf ‘Cars & Burgers’ 
in Diepenbeek, op de parking van 
de Carrefour. Een gratis evene-
ment dat elke eerste vrijdag van 
de maand doorgaat van april tot 
en met september. Op die manier 
willen ze zoveel mogelijk oldtimer-
liefhebbers bij elkaar brengen voor 
een gezellige babbel bij een frisse 

pint. Door de interesse vanuit onze 
gemeente is het idee van ‘Vintage 
Cars & Bikes’ ontstaan.

De bedoeling is op die dag alle 
soorten van oldtimers samen te 
brengen. Auto’s, moto’s, bromfiet-
sen, bussen, enz… Voor deze editie 
wordt op zondag 18 juni het volledi-
ge dorpsplein afgesloten tot boven-
aan de grot, waardoor er voldoende 
ruimte is voor heel wat oldtimers.

Enkele Hoeseltse horecazaken zor-
gen voor voldoende eten en drinken 
zodat iedereen vanop de gezellig 
terrasjes kan genieten van enkele 
live bands

Er is ook een klein vintage marktje 
waar je leuke spullen kan kopen 
(rockabilly kleding, accesoires voor 
hem en haar, live pinstriping & air-
brush demonstratie, enz..). Voor de 

kinderen is er ook een springkas-
teel voorzien.

Het volledige concept is in een roc-
kabilly-jasje gestoken. Dus voel je 
zeker vrij om in deze stijl langs te 
komen! Het evenement is volledig 
gratis, zowel voor de oldtimers als 
voor de bezoekers.

 Oldtimers overspoelen ons dorp

Vintage cars & bikes

18 juni
van 10u tot 17u

dorpsstraat 

hoeselt

VintageVintageVintage
cars&bikes

oldtimers only

free entran
ce

Vintage
pop-up
stores


v.u.: Yves Croux, schepen van toerisme, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
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Vanwaar is het idee gekomen om Den 
Hoeselèr Run te organiseren?
Enkele Hoeseltse vrienden namen 
wel eens deel aan de grote gekende 
loopwedstrijden zoals Dwars door 
Hasselt. Van daaruit is in 2016 het 
idee voor een Hoeseltse loop ge-
groeid en werd de organisatie “Hoe-
selt Run” opgestart. De Sportdienst 
van Hoeselt stapte mee in het ver-
haal en na een mooie en nog vrije 
datum op de loopkalender was Den 
Hoeselèr Run geboren.

Waar gaat het evenement door en 
wat zijn de afstanden?
De start en finish is voorzien in de 
Europalaan aan het sportcomplex 
Ter Kommen.

Er is een wedstrijd voorzien van  
5 km en van 10 km op een prachtig 
maar licht heuvelachtig parcours. 
Naar schatting een 500-tal deelne-
mers (jong en oud) zullen meelopen 
op deze unieke ervaring. Er is een 
flinke prijzenpot voorzien in de vol-
gende categorieën:

5 km :
- De top 3 heren
- De top 3 dames
- De beste Hoeseltse man
- De beste Hoeseltse vrouw

10 km :
- De top 3 heren
- De top 3 dames
- De beste Hoeseltse man
- De beste Hoeseltse vrouw

Op het einde zijn er de diverse prijs-
uitreikingen op een écht podium.

Kunnen kinderen ook deelne-
men?
Kinderen aan het sporten krijgen 
is zo belangrijk. Daarom zijn er en-
kele kidsraces voorzien (deelname 
is al mogelijk vanaf 2 jaar). Deel-
nemen is belangrijker dan winnen. 
Daarom mag elk kind (mits voor-
inschrijving) GRATIS deelnemen 
en op het korte parcours aange-
moedigd worden door honderden 
ouders en supporters. Bovendien 
is er voor de TOP 3 van elke leef-
tijd (<6jr, 6jr, 7jr, 8jr, 9jr, 10jr, 11jr en 
12jr) een podium beschikbaar, tel-
kens voor jongens en meisjes.

Is er naast de loopwedstrijd ook 
randanimatie voorzien?
De hele dag door zal er voor jong 
en oud wat entertainment zijn:
- Je kan de lopers aanmoedigen in 

één van de wedstrijden;
- Er zijn springkastelen en hinder-

nissenbanen voorzien;

- Er is een speleobox en een klim-
muur;

- Enkele sponsorstandjes;
- Bij goed weer een gezellig zon-

neterras;
- Het is toegestaan om het parcours 

op de wedstrijddag af te wandelen, 
zowel de 5km als de 10km;

- Het is toegestaan om deel te ne-
men aan de wedstrijd met je hond 
(wel aan de leiband en achteraan 
starten);

- Tussen de aanwezigen (ook de 
niet-lopers) worden er prachtige 
prijzen uitgeloot.

Heb je vragen ? Wil je mee in 
de organisatie stappen ? Wil je 
meehelpen op 25 juni of heb je 
nog een schitterend idee ? 
Contacteer dan één van onze 
bestuursleden

Alle info en inschrijvingen: 
www.hoeseltrun.be

 Op 25 juni 2017 krijgt Hoeselt er een nieuw sportevenement bij: Den Hoeselèr Run

Joggen of hardlopen is gezond  
en bovendien hipper dan ooit!
Den Hoeselèr Run kent op 25 juni 2017 zijn allereerste organsatie, in  
samenwerking met de Sportdienst van Hoeselt. Het bestuur van vzw Hoe-
selt Run bestaat uit 11 leden. We spraken met Wim Hellinx, een van de  
bestuursleden.

Van links naar rechts : Wim Hellinx,  
Carl Baeten, Mark Troosters, Katrien Schoefs, 
Yves Verjans, Leentje Hellemans, Lies Goffin, 
Leon Meesters en Patrick Vijnck  
(Dirk Vissers afwezig op foto).



INTERVIEW

TIJDSSCHEMA en inschrijvingen

- 13.00 uur: 1km kidsrun voor 2005 en 2006 – eerste 
400 meter achter voorlopers

- 13.15 uur: 1km kidsrun voor 2007 en 2008 – eerste 
400 meter achter voorlopers

- 13.30 uur: 700 meter kidsrun voor 2009 en 2010 – 
eerste 400 meter achter voorlopers

- 13.45 uur: 400 meter kidsrun voor 2011 en jonger 
(kan met meelopende ouders)

- 14.15 uur: 5 km wedstrijd
- 15.15 uur: 10 km wedstrijd
- 16.30 uur: 1 km Ter Waert Volle Plateaurace
- 17.00 uur: prijsuitreiking
- Doorlopend: animatie voor jong en oud.

Prijsuitreiking voor de kidsruns gebeuren meteen na 
aankomst

• Wedstrijdafstanden: 5km en 10km

• Kidsraces (GRATIS): 700 m (tot 8 j.) 
 1000 m (tot 12 j.)

• START/FINISH: Sportcomplex Ter Kommen

www.hoeseltrun.be

Alle kinderen tot en met 12 jaar  
kunnen GRATIS deelnemen dankzij 
KIWANIS AMBIORIX TONGEREN.

sport in

V
U

: s
po

rt
di

en
st

 H
oe

se
lt

 –
 E

u
ro

pa
la

an
 2

 –
 H

oe
se

lt

R A N D A N I M AT I E 
VOOR JONG EN OUD
klimmuur, speleobox, 
hindernissenbanen …

B-Classic is gespecialiseerd in 
locatieconcerten. Waarom kiezen 
jullie niet voor een goed uitgerus-
te concertzaal?
Kris: Onze filosofie is dat we mu-
ziek naar de mensen moeten bren-
gen in plaats van dat mensen naar 
ons moeten komen. We willen de 
mensen een totaalbeleving geven. 
Op die manier prikkelen we niet al-
leen het oor, maar worden verschil-
lende zintuigen aangesproken.

Welk soort muziek mogen de 
mensen verwachten?
Kris: Onze muzikanten brengen 
zeer luchtige toegankelijke muziek. 

Zij zijn fantastische improvisatoren. 
Meestal monden hun creaties uit in 
folkmuziek met een jazzy sfeer. Zet 
deze drie topmuzikanten samen en 
het wordt meeslepend; ‘groovend’. 

Is de keuze van de locaties dan 
belangrijk?
Kris: Absoluut! De omgeving moet 
de muziek versterken en omge-
keerd. Een mooi stuk natuur, een 
oude brug of een autentieke erf-
goedsite het heeft allemaal effect 
op de beleving. Deze professionele 
muzikanten laten zich beïnvloeden 
door de gekozen locatie. Ze bren-
gen je op weg en weg van muziek!

 Gast-Vrij-Hern biedt een totaalbeleving van muziek en natuur

Weg van Muziek

Zondag 2 juli 2017 vanaf 14.00 uur

Toegang: € 5,00
incl. consumptie

Opgeluisterd door  
klassieke topmusici

Animatie 
voor de kinderenMuzikale intermezzo’s, 

met de natuur als decor

GAST

Wandeltocht met drie muzikale tussenstops,
opgeluisterd door klassieke topmuzikanten
Vertrek en aankomst: Kluis van Vrijhern

Afsluitend mini-concert in Kluis van Vrijhern

Weg van Muziek
Muzikale wandeltocht in Hern en Vrijhern

GAST

3 muzikanten, 4 miniconcerten, 5 kilometer stappen, dat is wat je mag 
verwachten van WEG VAN MUZIEK. Niet in een zachte theaterstoel in 
Ter Kommen, maar op enkele unieke plekken in de prachtige natuur die 
(Vrij-)Hern rijk is, zullen een saxofonist, een accordeonist en een gita-
rist je aangenaam verrassen. Wij spraken met Kris Jannis van B-Classic 
waarmee Gasvrij Hern samenwerkt om dit evenement te organiseren.



We lezen de laatste tijd nogal te-
genstrijdige berichten in de media 
betreffende de distelbestrijding. 
Via sommige artikels moet dit 
niet meer, volgens andere weer 
wel. Opdat landbouwers niet voor 
verrassingen komen te staan, 
verduidelijkt het Departement 
Landbouw en Visserij dat er voor 
de bestrijding van akkerdistels op 
grasland niets verandert.  Distel-
bestrijding wordt opgelegd in het 
kader van de randvoorwaarden 
waaraan landbouwers moeten 
voldoen om inkomenssteun te 
krijgen van Europa. 

Ondertussen wordt er gewerkt aan 
een nieuw KB waarmee distelbe-
strijding verplicht zou blijven in de 
drie gewesten. De landbouwsector 

meldt dat distelbestrijding nodig 
blijft – zeker in de nabijheid van 
landbouwpercelen en tuinen - om-
wille van de sterke verspreiding van 
de distels die leidt tot onkruiddruk 

op akkerbouwpercelen. Zij vragen 
dan ook om de principes van het 
goed nabuurschap na te komen en 
zoveel mogelijk de akkerdistel te 
blijven bestrijden.

Hoe zit het met distelbestrijding?

MILIEU

Inzameling asbest en roofing op het containerpark

Op dinsdag 1 augustus kan je op 
het gemeentelijk containerperk 
terecht met zowel asbesthoudend 
bouw- en sloopafval als roofing, en 
dit van 16.00 tot 19.00 uur.
Let wel: die namiddag worden geen 
andere afvalfracties aanvaard!

Bomen, struiken en vaste planten 
voorzien de bij van het levensnood-
zakelijke stuifmeel en nectar. Op 
de website www.weekvandebij.be 
vindt je meer info over bijvriendelijke 
bollen en knollen, vaste planten en 
struiken voor in de tuin.

Je kan op deze website ook het 
bijenspel “Hivelife: bij-zaak wordt 
hoofdzaak”, als app downloaden op 
je tablet.  Zeker aan te raden voor 
kinderen vanaf 9 jaar, gezinnen, 
scholen, natuurliefhebbers, …

Ook de gemeente doet inspanningen 
om de bijen verder te helpen door 
het plaatsen van bijenhotels en het 
inzaaien van bloemenweiden.

 Wild van hart, wild van bijen | 4de Vlaamse ‘Week van de Bij’ – 28 mei tot 4 juni

Maak van uw tuin een bijenrestaurant!



Nieuw wereldfeest  
door Halte Hoeselt
 
Even wat geschiedenis: zondag 23 augustus 2015… Men-
sen uit verschillende hoeken van de wereld druipen af naar 
het dorpsplein in Hoeselt. Kraampjes en tenten worden 
opgesteld en gevuld met muziekinstrumenten, workshops, 
eten, drinken en zoveel meer van over de hele wereld.
De organisatie was perfect. Het volk stroomde toe. Het be-
loofde een gezellige namiddag te worden. Totdat alle slui-
zen werden open gezet en het dorpsplein werd omgetoverd 
tot één grote rivier.
 
De vele positieve reacties wonnen het in onze herinnerin-
gen echter van die zware regenbui, wat Halte Hoeselt altijd 
de goesting heeft doen houden om ooit opnieuw zo’n we-
reldfeest te organiseren.
Twee jaar later zijn ze er klaar voor. Alles wordt voorbereid 
om er opnieuw een ‘werelds’ feest van te maken.
 

Dit keer worden de marktkraampjes opgezet op zaterdag 
2 september op de buitenterreinen van Ter Kommen. En 
lesje geleerd… met een grote gezellige strechtent tegen 
regen of zon.
Ook dit keer haalt Halte Hoeselt weer alles uit de kast om 
er een  gevarieerd en uniek programma van te maken met 
betoverende wereldmuziek, exotische dansen, kleurrijke 
cocktails, leerrijke workshops en multiculturele lekker-
nijen.
En er wordt extra aandacht besteed aan ecologie en 
duurzaamheid.
 

Wil jij persoonlijk of met je vereniging of zaak ook mee-
werken aan dit wereldfeest? Of op de dag zelf een handje 
helpen? Neem dan even contact op met Sanne Timmer-
mans van Halte Hoeselt.
Want misschien kan ook jij een deel van jouw unieke cul-
tuur en afkomst die dag extra in de kijker zetten!
 

 sanneke.timmermans@hotmail.com



BURGERLIJKE STAND 
& BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

1/04/17 LIEN DOUMEN dochter van Kristof en Maureen RENARD

7/04/17 Lionel SOUVERIJNS zoon van Olivier en Yu LIANG

16/04/17 Mathias PREIN zoon van Sammy en Joyce CUPPENS

16/04/17 Saviano SALONIKIDIS zoon van Stefan en Valentina PANOVA

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

17/04/17 Anja POOLENUS en Philip TREKELS

17/04/17 Sara BERVOETS en Miquel CROMMEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

1/04/17 Remy DUJARDIN Beukenlaan 28

5/04/17 Willy NEELEN Klaphoekstraat 33

6/04/17 Margaretha HANSEN Romershovenstraat 37

11/04/17 Robert POESMANS Sint Hubertusstraat 5

12/04/17 Margaretha NIJS Hernerweg 147

12/04/17 Robert POESEN Guido Gezellelaan 17

13/04/17 Hubertus WOLFS Hulstraat 4

18/04/17 Alda CUYPERS Hulstraat 6A

20/04/17 Valère KELLERS Hooilingenstraat 19

21/04/17 Lambert DESSART Heers

21/04/17 Leon VERDING Romershovenstraat 180

21/04/17 Maggy VANSPAUWEN Gieterijsrtaat 7 bus 1

22/04/17 Henri SMETS Bormanshof 

23/04/17 Roger THIJS Kommenstraat 5

24/04/17 Antonetta LOWIS Ekkelgaarden 17

30/04/17 Maria COMHAIR Liepensweg 5, Riemst

30/04/17 Margaretha SCHEUNDERS Eikenbosstraat 2 

In oktober 2016 heeft de politieraad 
van de politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst de aankoop van vier nieuwe 
compacte voertuigen voor de wijk-
agenten goedgekeurd. De wagens 
zijn ondertussen geleverd en klaar 
om ingezet te worden.

Milieuvriendelijk alternatief
Burgemeester Frieda Brepoels, 
voorzitter politiecollege: “De zone 
trekt resoluut de groene kaart. De 
wagens rijden op CNG (compressed 
natural gas). CNG kan je vergelijken 
met het bekende aardgas waarmee 
we onze woningen verwarmen, met 
het verschil dat dit gas onder druk 
wordt gezet om zo gebruikt te kun-
nen worden als brandstof.”

Een CNG-voertuig stoot tot 95% 
minder fijne deeltjes en tot 30% 
minder CO2 uit. “Ook rijden voer-
tuigen op aardgas met een stillere 
motor”, vult Frieda Brepoels aan. 
“Ideaal voor wijkwagens die toch 
geregeld doorheen de woonwijken 
rijden en zo minder lawaaihinder 
veroorzaken.” 
Bovendien is een motor op aardgas 
minder vervuilend dan op benzine 
of diesel. Aardgas veroorzaakt ook 
minder slijtage aan de motor en is 
zuiniger in gebruik. 
“Gezien de wijkagenten de wagens 
gebruiken, zijn ze herkenbaar door 
de blauwe strepen, zwaailichten en 
sirenes”, laat korpschef Dirk Claes 
weten.

Slow filling station
“Ons commissariaat wordt uitge-
rust met een zogenaamd ‘slow fil-
ling station”, aldus Dirk Claes. “De 
voertuigen kunnen zo steeds op 
het commissariaat zelf volgetankt 
worden via onze aardgasaanslui-
ting.”

Prijskaartje 
De aankoopprijs voor de vier wagens 
bedraagt 69.720,65 euro (incl. btw en 
ombouw) en voor het slow filling sta-
tion 11.888 euro (incl. btw).

“Voor de investering is er wel een 
tussenkomst van Infrax”, licht Frie-
da Brepoels toe. “Deze premie be-
draagt 6.000 euro.”

KORT

 Politie

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst 
investeert in CNG-wagens
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OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

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

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

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

OCMW onthaalbalie 
Europalaan 1

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

NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

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

NM op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM op afspraak op afspraak

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

HULPDIENSTEN  
101

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 
centraal oproepnummer 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.
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Opgelet! Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
Maandag 5 juni – Pinkstermaandag  |  Dinsdag 13 juni zijn de vrijetijdsdiensten gesloten (cultuur-jeugd-sport-bib-toerisme)

Woensdag 21 juni – gemeentelijke sportdag  |  Dinsdag 11 juli – Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Vrijdag 21 juli – Nationale Feestdag  |  Dinsdag 15 augustus – OLV Hemelvaart

Zomeruurregeling in juli en augustus gesloten

Gemeentehuis Maandag 13.00 tot 19.00 uur

Dinsdag t.e.m. vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

GC Ter Kommen Maandag t.e.m. vrijdag 9.00 tot 12.00 uur Ma 3 juli t.e.m. ma 31 juli

Sportdienst en Toerisme Maandag t.e.m. vrijdag 9.00 tot 12.00 uur Ma 3 juli t.e.m. ma 31 juli

Jeugddienst Gebruikelijke openingsuren

Bibiotheek Gebruikelijke openingsuren Ma 17 juli t.e.m. di 1 augustus

Technische dienst Maandag t.e.m. vrijdag 6.45 tot 14.00 uur

Containerpark Gebruikelijke openingsuren

OCMW Gebruikelijke openingsuren

Zomeruurregeling



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

Installaties en onderhoud, 
groot of klein, 

met zorg en kwaliteit!

0495/54 27 12 - 089/20 96 13
info@thermo-quality.be

warmtepompen
verwarming
klimatisatie

sanitair

Maken en plaatsen van keukens, maatkasten, 
binnendeuren, dressings, parket, laminaat enz.

Kevin Freson
Leurestraat 20, Hoeselt
T  0479 50 90 54
E  kevin_freson@hotmail.com
W  www.interieurwerken-freson.be

• Gratis interieuradvies

•  Gratis vrijblijvende prijsofferte en ontwerp

•  Snelle en correcte plaatsing

•  Voor particulieren en professionelen


