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Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD

Dag lieve mensen,
De vakantie zit er alweer een tijdje op. Alles gaat terug
zijn normale gang. Laten we hopen dat de weergoden
ons goedgezind zijn, zodat we kunnen genieten van een
prachtig najaar.
Naast de aanvraag betreffende de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming (IT), inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en aanvraag
tot het bekomen van een parkeerkaart, kan je vanaf 1
oktober 2017, op het OCMW ook terecht voor je pensioenaanvraag en aanvraag voor inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Een team van enthousiaste maatschappelijk
werkers staan je graag bij om het nodige te doen.
Heb je een vraag of een probleem op juridisch vlak, aarzel dan niet om contact op te nemen met de juriste. Op
maandag en dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur kan je
terecht op het vrije spreekuur. In de namiddag is er enkel
mogelijkheid na het maken van een afspraak.
Het dienstencentrum en het dorpsrestaurant zijn ‘dé’
ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor onze senioren. Een
groep van fantastische vrijwilligers staan er steeds paraat. Heb je enkele uurtjes vrij? Word dan vrijwilligerchauffeur bij de mindermobiele centrale (MMC). Heb je
behoefte aan vervoer om medische en/of sociale redenen? Schrijf je dan in bij de MMC.
Ook de kinderen in onze samenleving mogen we niet vergeten. Voor allerhande vragen en activiteiten zal de coördinator van de kinderopvang je verder helpen of doorverwijzen binnen het ‘Huis van het Kind’.
Verder in deze oplage vind je meer over de campagne
‘vind jezelf oké’, naar aanleiding van de week geestelijke
gezondheid en werelddag tegen armoede, van 10 oktober 2017 t.e.m. 17 oktober 2017. Dit is een actie van de
sociale dienst, dienstencentrum en kinderopvang. Misschien een kleine oproep om op 17 oktober, werelddag
tegen armoede, een wit laken met knoop aan je raam te
hangen. Dit als teken van meeleven en waarderen van je
medemens.
Want denk eraan: “een mens geeft weinig, als hij slechts
het materiële schenkt. Hij geeft veel, als hij zijn genegenheid en respect toont.”
Liefs,
Hilde

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

Kunstenaars exposeren
in ‘’t Kasteeltje’
Tijdens het weekend van Hoeselt Kermis, van 13 tot 16 oktober, exposeert
Kunstkring Hoeselt in en rond de villa ‘Dokter Lambrechts’ in de Gieterijstraat.
Kunstkring Hoeselt, werd in 2011 opgericht onder impuls van de cultuurdienst Hoeselt, en kende een groot succes bij haar eerste tentoonstellingen
‘HoeseltArt’, ‘Kunst in het Klooster’ en ‘Kunst & De Kluis’.
De vele bezoekers waren verwonderd over zoveel artistiek talent in hun gemeente. Hieraan wordt nu een vervolg gebreid met ‘IN MEMENTO ARTE’.
De exposerende kunstenaars willen op een waardige wijze afscheid
nemen van het gebouw en zijn vroegere bewoners.
De opening zal worden opgeluisterd met zang en muziek. Willy Appermont en Luc Voncken zullen
liederen vertolken van Lambrecht
Lambrechts, broer van de vroegere
bewoner Dr. Lambrechts.

Door een gelukkig toeval krijgt de
Kunstkring Hoeselt de unieke kans
om een tentoonstelling op te zetten
in de historische villa van ‘Dokter
Lambrechts’ in de Gieterijstraat.
Dit pand zal binnen enkele weken
plaats maken voor het prestigieuse
project ‘Bo’Cour’ met 27 luxe-appartementen en penthouses.
De leegstaande villa, rond 1900 gebouwd in Engelse stijl met decoratieve ornamenten en raampartijen,
omvat meer dan 10 grote ruimten,
die de kunstenaars naar believen
mogen gebruiken.
De tentoonstelling gaat door tijdens
weekend van Hoeselt-Kermis van
vrijdag 13 oktober tot en met maandag 16 oktober. Na het einde van de
tentoonstelling staan de machines
klaar voor afbraak.

fiek, beeldhouwwerken, textiel- en
glaskunst, juwelen, …
Leden van de werkgroep voor deze
tentoonstelling verwoorden het als
volgt: “We geven de kunstenaars
alle vrijheid om zich creatief te laten
gaan. Het gehele gebouw is voor hen
ter beschikking. We merken dat zij
zelf heel enthousiast zijn over de geboden kansen. We zijn zelf benieuwd
naar het resultaat. Maar wij kunnen
zonder meer zeggen dat we hier de
mooie kans krijgen om een unieke
tentoonstelling te presenteren in
een unieke omgeving en zo een laatste hulde te brengen aan dit stukje
Hoeseltse geschiedenis.”

We zien er werken van voornamelijk
Hoeseltse kunstenaars in diverse
disciplines, materialen en technieken: schilderijen, aquarellen, gra-

De tentoonstelling gaat door op zaterdag
14, zondag 15 en maandag 16 oktober,
telkens van 13.00 tot 18.00 uur. Vernissage is op vrijdag 13 oktober om 19.00
uur.
De toegang is gratis.
Willy Thijs - 089 51 45 54

Kunstkring Hoeselt
presenteert

13-14-15-16 OKTOBER 2017

VILLA Dr. Lambrechts
Gieterijstraat Hoeselt

Muziek

Limburgs Salonorkest
Wiener Café Chantant

Uniek
decor van
prachtige
Hoeseltse
landschappen!

Vrijdag 6 oktober - 20.15 uur | GC Ter Kommen
Het Limburgs Salonorkest
brengt naast muziek van
J. Strauss, F. Lehar, R.
Stolz,… die onlosmakelijk verbonden is met de
Weense muziektraditie, ook
charmante en overbekende
pareltjes van componisten zoals G. Winkler,
W. Aletter, R. Rodgers, enz. Kortom, een programma waarin
iedereen zijn gading vindt. Als decor bieden we u een prachtig reuze-ledscherm waarop Hoeseltse hobbyfotografen het
mooiste van onze eigen gemeente zullen laten zien.
Neem plaats aan een tafeltje en geniet van deze unieke
combinatie van Hoeseltse landschappen, leuke klassieke
melodieën én een kaasbordje met een glaasje wijn!
Tickets: 20 euro | 18 euro (reducties)

Muziek

I Love Rock XII
Zaterdag 28 oktober 2017 – 19.00 uur | GC Ter Kommen
I love rock is een formule die blijft scoren in Hoeselt. Samen
met ZVC Anjo halen we beginnende én doorwinterde rockbands naar Ter Kommen. Op het menu dit jaar een tribute
to Iron Maiden met ‘Powerslave’ (NL), de immer succesvolle rockcoverband Koyle die hun 20-jarig bestaan vieren
én Jeff Brick, onze eigen rock-coverband uit Hoeselt. Aan
dit programma zullen nog twee beginnende bands worden
toegevoegd. Rock on!
I.s.m. ZVC Anjo
www.iloverock.be | VVK: 7 euro | Kassa: 10 euro

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

Movies for kids

MinTH: Giuditta – operette

Solan & Ludwig – De grote kaasrace

Zaterdag 4 november 2017 – 19.30 | GC Ter Kommen
Franz Léhárs Giuditta doet
bij de meesten niet direct
een belletje rinkelen. Het is
geen klinkende naam zoals
das Land des Lächelns of Die
Lustige Witwe. Toch bevat
deze prachtige late operette van de koning van het
zilveren era één van zijn twee
meest gezongen liederen en bij uitbreiding misschien
wel één van de meest gezongen operettestukken tout court:
“Meine Lippen, sie küssen so heiß”.
Die beroemde sopraansolo raakt meteen ook de essentie
van het stuk: het mysterie Vrouw. Meer precies: de femme
fatale. Het magnifieke en sensuele wezen voor wier gunst
mannen zich door de eeuwen heen zonder denken in oorlog, verderf en zelfvernietiging storten. Helena van Troje,
Salome. Carmen. En Giuditta. Jong, bloedmooi en temperamentvol, maar met één fatale zwakheid: ze is verliefd op de
Liefde. De totale overgave die nergens anders rekening mee
houdt, die puur en totaal en allesoverheersend is. Maar ook
vluchtig. Haar hart mag bloeden voor de vernieling van de
mannen die ze in haar spoor achterlaat: anders leven kan
ze niet. Zo volgt Giuditta haar eigen noodlot...

Woensdag 4 oktober 2017 – 14.00 uur | GC Ter Kommen
Ken je de opschepperige eend Solan, de verlegen egel Ludwig en de vriendelijke uitvinder Reodor al? Samen moeten
ze aan de slag om de inwoners van een naburig dorp te
verslaan in de grote kaasrace. Daarbij zijn alle middelen
toegestaan. Met de overmoedige Solan aan het roer, staat
er veel meer op het spel dan enkel een bol kaas. Het wordt
een gevaarlijke race over ravijnen en bevroren meren en
door bossen vol hongerige beesten.
In deze uitermate frisse animatiefilm staan de koddige
personages garant voor heel veel humor en plezier. Maar
tegelijk is dit ook een ode aan de fantasie en het talent om
onder alle omstandigheden het hoofd boven water te houden. En als de nood het hoogst is… heeft Reodor altijd wel
een slimme uitvinding achter de hand.

Tickets: 25 euro, 23 euro (reducties)

Tickets: 2 euro | Speelduur 1u18’ | Nederlandstalige versie |
vanaf 5 jaar

VORMING VOOR IEDEREEN
Lezing: is er nog
hoop voor Syrië?

Kennismaking
met smartphones

Maak zelf je natuurlijke verzorgingsproducten

Lezing: het land
van Loon

Maandag 9 oktober om
19.00 uur in de bib

Woensdagen 11 en 18 oktober om 19.30 uur in
lokaal 1 - GC Ter Kommen

Donderdag 26 oktober om
19.30 uur in lokaal 1 van GC
Ter Kommen

Maandag 30 oktober om
19.00 uur in de bib

Meer info & inschrijvingen: www.terkommen.be
Grote Limburgse fotowedstrijd

Welk gebouw of landschap is voor jou
onmisbaar in onze gemeente?

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) wil met het fotoproject ‘Dit zijn wij’ met 44 sterke
beelden tonen hoe erfgoed onze
identiteit bepaalt. Daarvoor verzamelde men 44 historische beelden.
Voor Hoeselt is dit een foto van het
klooster van de Fransen, genomen
tijdens WOI. Met dit beeld uit de collectie van Piet Snellings (lid van de
HGSG) kon je al kennismaken op
Open Monumentendag. Het PCCE
wil naast de 44 historische beelden
echter ook 44 hedendaagse beelden
van interessante gebouwen en landschappen verzamelen.
Welk gebouw of landschap is voor jou
onmisbaar in onze gemeente? Laat je
inspireren door je omgeving en vertel ons waarom dat gebouw of land-

schap zeker niet mag verdwijnen uit
onze gemeente! Een oude gezellige
hoeve, een hypermodern flatgebouw,
het jeugdlokaal, een boomgaard om
in weg te dromen? Het kan allemaal.
Misschien wordt jouw foto dé foto van
onze gemeente? Fotografie is vandaag
bereikbaar voor iedereen door de grote variatie aan digitale media. Hierdoor
is het ook een project voor iedereen!
Je kan bovendien één van de prachtige prijzen winnen, waaronder een
spiegelreflexcamera van Nikon en
een dagje op pad met Luc Dalemans
van de fotoredactie van het Belang
van Limburg.

De fotowedstrijd loopt van 10 september tot 30 november 2017. In december wordt de winnende foto per
gemeente gekozen. In 2018 kan je de
44 foto’s uit WOI naast de 44 hedendaagse foto’s bewonderen op grote
panelen in openlucht. Een mooie
weergave van onze blik op erfgoed
van vroeger en nu. De ingezonden foto’s van alle gemeenten kan je volgen
op www.hbvl.be/ditzienwij.
Whatsapp jouw foto en korte motivatie
naar 0483 30 17 81 of mail naar
ditzienwij@limburg.be.
Houd zeker ook je foto op hoge resolutie
bij!
www.limburg1914-1918.be

WELZIJN

Info-avond ‘stoppen met roken’
Maandag 30 oktober van 19.30 tot 20.30 uur | kleine zaal De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen
Sociaal Huis Bilzen en OCMW Hoeselt organiseren samen een Infoavond ‘Stoppen met roken’ en hopen
aansluitend een rookstopcursus op
touw te zetten.
Hulp helpt bij het stoppen met roken! Slechts 3 tot 5% van de rokers
die zonder hulp stoppen, houden dat

6 tot 12 maanden vol. Een rookstopbegeleiding, eventueel aangevuld
met een rookstopgeneesmiddel, kan
je kansen om met succes te stoppen
aanzienlijk verhogen! Tijdens een infoavond geeft een tabakologe meer
algemene uitleg over stoppen met
roken, hoe je een verslaving kan overwinnen en motiveert ze je om de eer-

ste stap te zetten. Want elk moment
is een goed moment om te stoppen!
Deelname: Gratis
Begeleiding: Inge Goffaert, Klinisch Psycholoog, Tabakoloog & gedragstherapeut
Inschrijven:
via OCMW Hoeselt
089 51 88 10
of mira.breban@ocmwhoeselt.be

Sessies ‘rookstopcursus’
Tijdens een intensieve ontwenningsbegeleiding van 8 sessies, word je
in groep ondersteund in het stoppen
met roken. Je leert gepast omgaan
met
ontwennings-verschijnselen,
momenten van drang en risicovolle
situaties. Je krijgt praktische tips en
adviezen om vol te houden en wordt
geholpen bij het inoefenen van nieuwe gewoonten. Er komen specifieke
thema’s aan bod zoals omgaan met
stress, angst voor gewichtstoename,… Professionele begeleiding en

het contact met lotgenoten zorgen
voor bijkomende motivatie.
Er zijn 8 bijeenkomsten
Sessie 1: dinsdag 21 november
Sessie 2: dinsdag 28 november
Sessie 3: dinsdag 5 december
Sessie 4: woensdag 13 december
(datum kan nog wijzigen!)
Sessie 5: dinsdag 19 december
Sessie 6: dinsdag 2 januari 2018
Sessie 7: dinsdag 23 januari 2018
Sessie 8: dinsdag 20 februari 2018

Telkens van 20.00 tot 21.30 uur, vergaderlokaal de Stiekelmet, De Kimpel Bilzen
Deelname: 6 euro per sessie (3 euro
voor WIGW’s)
Inschrijven via OCMW Hoeselt –
089 51 88 10

BIBLIOTHEEK
Traditiegetrouw is oktober een drukke, maar nu ook
een veelzijdige maand.
Dit jaar heeft de bibliotheek twee interessante lezingen
en twee infosessies voor volwassenen. Tijdens de vakantie organiseren we voor het eerst een gezinsactiviteit.
Ook de peuters en kleuters worden niet vergeten. Schrijf
je individueel in voor het gesmaakte ‘voorlezen met een
extraatje’ of als groep/organisatie voor Eureka.

Digitale week
Van 20 oktober tot 5 november gaat Vlaanderen voor een
extra lange Digitale Week. We pikken drie weekends en
een vakantieperiode mee.
Tijdens deze periode staat er een LEGO Education model achter onze balie. De bibliotheek maakt hierrond
een workshop waarbij kleine groepen leren coderen en
programmeren. De combinatie van het bouwen van het
LEGO-model en hierbij allerlei tools uitvoeren zorgt voor
gegarandeerd plezier. Ben je met een paar gezinnen samen geïnteresseerd in deze workshop? Deel ons jullie
voorkeursdata mee en wij nemen contact met jullie op.
Tijdens deze digitale periode bestaat opnieuw de mogelijkheid om een infosessie te boeken over ‘mijn bibliotheek-ID’ en de tools en/of e-books (incl. e-readers). Heb
je interesse? Aarzel dan niet om een afspraak te maken.

Eureka
EUREKA! Het thema van de jeugdboekenmaand is ‘Wetenschap en Techniek’. Door de leuke
en enthousiaste samenwerking met de scholen verzorgt de Hoeseltse bibliotheek een apart
programma voor de peuters en kleuters in oktober. Bibliotheek Hoeselt leest, plant, sleutelt
en schaaft en perfectioneert aan de projecten. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan
een workshop? Neem gerust contact met ons op via bibliotheek@hoeselt.be.

Voorlezen met een
extraatje: Griezelen!
Woensdag 25 oktober van 13.30 tot 15.00 uur |
bibliotheek
De voorlezers starten met de Halooweengekte op
deze woensdag. Maar zij komen niet alleen. Met
geesten, spoken, trollen en ander gespuis brengen zij fantastische verhalen. Overleven de ingeschreven kids deze namiddag met lachen, griezelen en genieten?
Steeds een leuk verhaal voor kids tot 8 jaar met
als extraatje een leuke knutsel-, bewegings- of
toneelactiviteit.
Inschrijvingen: bibliotheek@hoeselt.be of 089 30 92 50

Voor alle activiteiten kan je nu al inschrijven of een afspraak maken!

Foto: Wim Hellinx

Wereldfeest

Paneel Kermis

Foto: Dimitri Maene
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Speelplein

Oktoberfeste

Droogbroekfeesten

Tamboerderij
Terrasse Les Jeunes

HOESELT IN BEELD

Deze groep enthousiaste vrijwilligers zet zich al 5 jaar
in voor de dorpsrestaurants in Hoeselt centrum

Reiskriebels bij het voorlezen met een extraatje

Johan Lambregs uit Hoeselt haalt op de 24 u van Zolder met het BMWteam de 23ste plaats algemeen en de 1ste plaats in hun klasse. Proficiat!

Foto: Wim Hellinx

Paul Kuenen ontving een trofee uit de handen van
schepen Yves Croux voor de snelste Hoeseltse duif
op de Orléans vlucht

GC Ter Kommen en OCMW Hoeselt sloegen
de handen in elkaar voor de infosessie
‘De rug, van kwaal tot erger’

Twee prachtige boerderijen in Schalkhoven stelden hun deuren open
voor het grote publiek tijdens de Dag van de Landbouw

Foto: Bert Vertessen

De sfeer zat er goed in bij de seniorennamiddag van de burgemeester

De Bethaniatoren
in de kijker
Foto’s: Dimitri Maene

Op 10 september waren meer dan
200 geïnteresseerden opgekomen
naar de het domein “Burghof” in
de Dorpsstraat voor de Open Monumentendag. De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep liet de
aanwezigen kennismaken met de
geschiedenis achter o.a. de myste-

rieuze Bethaniatoren, een restant
van een 17de eeuws kasteel, dat
diep verdoken ligt in het groen van
het prachtige omliggende park.
Het Bethaniakasteel werd omstreeks 1620 gebouwd in opdracht
van Walter de la Montaigne, een

Luiks griffier , die het goed gekocht
had en zich in Hoeselt in het nieuw
gebouwde kasteel kwam vestigen.
De geplande woning zou gebouwd
worden met als fundament onder
andere de restanten van een 'herenhoeve' die de verwoestingen
van 1579-1580 niet had overleefd.

Bezit jij waardevol
archiefmateriaal?
De Hoeseltse Geschiedkundige
Studiegroep beschikt over een vrij
uitgebreid archief boeken, tijdschriften, documenten, foto’s,
doodsbrieven,
doodsprentjes,
voorwerpen enz..

Alhoewel er herhaaldelijk sprake
was van financiële moeilijkheden
werd, 8 jaar na de aankoop van het
domein, eindelijk gestart met de
bouw van het "buitenverblijf" van
het gezin de la Montaigne:
een vierkant, versterkt waterkasteel in Maaslandse renaissancestijl, met twee ophaalbruggen en
vier torens! Het kasteel was omgeven door watergrachten die ge-

van het kasteel of zijn toren uit die
periode.
Op Open Monumentendag vertelde
Chantal Swerts van de Hoeseltse
Geschiedkundige Studiegroep dat
er heel wat valt 'af te lezen' van
deze toren. Hij lijkt niet alleen ontworpen te zijn om te imponeren,
maar vermoedelijk wilde de bouwheer ook een boodschap brengen
aan gelijkgezinden van zijn eigen

We mochten de afgelopen maanden diverse schenkingen in ontvangst nemen.
Toch moeten we soms vaststellen
dat er nog heel wat interessant
materiaal wordt opgeruimd en
weggegooid.
We doen een warme oproep om dit
materiaal aan ons over te maken of
in bewaring te geven.
Bezit jij materiaal dat je liever zelf
bewaardt? Wij scannen het in en
bezorgen het je binnen de kortste
keren terug.
Ons archief kan na afspraak door
iedereen geraadpleegd worden.
We staan ook ten dienste van alle
stamboomonderzoekers of mensen die gewoon iets meer willen
weten over hun voorouders.

Boek WO I

voed werden met het - natuurlijk
aflopend - bronwater uit de hoger
gelegen Motgracht.
In de periode 1620-1624 werd een
belangrijk deel van het bouwproject verwezenlijkt, maar zelfs jaren
later is er nog sprake van bouwactiviteit.
Blijkbaar waren de fundamenten
van het kasteel - of althans van de
ingangstoren, die vier verdiepingen hoog was - niet stevig genoeg.
Al in de 17de eeuw moesten er
maatregelen genomen worden om
verval en instorting van dit gebouw
te voorkomen.
Helaas is er geen iconografisch
archiefstuk met een afbeelding

generatie - én misschien ook aan
de komende generaties.
Christiane Jacobs is momenteel
bezig met een grondige studie van
het domein ‘Burghof’, waar de
Bethaniatoren één stille getuige
van is. Alle bronnen worden onderzocht om binnen afzienbare tijd
een verhelderende publicatie te
realiseren.
Voor wie intussen niet kan wachten
verwijzen we naar eerdere publicaties uit diverse jaargangen van
het ‘Hoeseltse Dorpsverleden’, die
nog steeds te verkrijgen zijn bij de
HGSG.
Marc Gonnissen
(marc.gonnissen@telenet.be )
GSM: 0477 29 01 08, of
Piet Snellings (piet.snellings@telenet.be)
GSM 0468 23 20 95

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat WO I ten einde liep.
De HGSG wil dit niet ongemerkt laten voorbijgaan en werkt momenteel aan de samenstelling van een
boek over de Eerste Wereldoorlog
in Groot-Hoeselt.
De voorstelling van dit boek in het
najaar van 2018 zal gekoppeld worden aan een tentoonstelling over
WO I.
Wie nog over materiaal beschikt
in verband met WO I en dat wil afstaan of laten scannen, kan ons
contacteren.

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2017
Zondag 1 oktober
Eetdag N-VA/Nieuw
11.30 u. GC Ter Kommen

Zondag 8 oktober
Eetdag K.V.V.
11.30 u. GC Ter Kommen

Zondag 1 oktober
Hafabra Concerten – Regionale
Bond Zuid-oost ism VLAMO Limburg
13.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

Zondag 8 oktober
Paddenstoelenwandeling in de
Gerlabeekvallei in Werm – Orchis
14.00 u. Parking kerk Werm

Zondag 1 oktober
Fruitwandeling met proeverij
in Werm – Orchis
14.00 u. Parking kerk Werm

Maandag 9 oktober
Lezing: Is er nog hoop voor Syrië?
19.00 u. Bibliotheek

Info

Info

Info

Rina Dieu 012 23 82 47

Info

Hilde Vissers 0497 19 75 56

Info

Info

Orchis 089 50 10 19

Martin Knaepen 0496 70 09 87

Orchis 089 50 10 19

www.vormingpluslimburg.be

Woensdagen 11 en 25 oktober
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

Woensdag 4 oktober
Kinderfilm: Solan & Ludwig –
De grote kaasrace

Info

OCMW 089 51 88 10

Woensdag 11 oktober
Vorming: kennismaking
met smartphones

Zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 oktober
Tentoonstelling ‘In Memento Arte’ –
Kunstkring Hoeselt
13.00 u. Villa ‘Dokter Lambrechts’
Gieterijstraat
Info

Zaterdag 14 oktober
Eetavond Ouderv. GVB Wonderwijs
17.00 u. GC Ter Kommen
Info

Info

089 51 03 10

Donderdag 19 oktober
Pannenkoekennamiddag DC OCMW
14.00 u. Monetzaal DC
Info

OCMW 089 51 88 10

Zaterdag 21 oktober
Concert: Met Willy aan de vleugel
20.15 u. GC Ter Kommen

HTG - Johan Gerits 048668 06 14

Zondag 22 oktober
Eetdag Hoeselts Mannenkoor
11.30 u. GC Ter Kommen

14.00 u. GC Ter Kommen

Info

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdagen 5, 12, 19 en
26 oktober
Restaurantdag
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar
Info

Guy Van Aken 0491 56 90 75

Zondag 15 en maandag 16 oktober
Hoeselt Kermis
15.00 u. Hoeselt Centrum

Info

Info

Willy Thijs 089 51 45 54

19.30 u. GC Ter Kommen vergaderlokaal 1
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 6 oktober
Wiener Café Chantant –
Limburgs
Salonorkest
GC TER KOMMEN & NEOS HOESELT PRESENTEREN:
LIMBURGS SALONORKEST

WIENER CAFÉ
CHANTANT

www.vormingpluslimburg.be

Vrijdag 13 oktober
Avondmarkt oktoberkermis

Marc Gonnissen 012 23 92 65

Woensdag 25 oktober
Voorleesmoment in bibliotheek:
Griezelen!
13.30 u. Bibliotheek Hoeselt
Info

Marleen Smets 089 30 92 51

Donderdag 26 oktober
Vorming: Maak zelf je natuurlijke
verzorgingsprodukten

Het gemeentebestuur en de Hoeseltse handelaars
heten u van harte welkom op

HOESELT

KERMIS
vrijdag 13 oktober

avondmarkt
(vanaf 17.00 uur)

zondag 15 oktober

kermis

Met uniek decor van prachtige Hoeseltse
landschappen en monumenten op reuze video-wall

maandag 16 oktober

kermismaandag

Vrijdag 6 oktober 2017 - 20.15 u
GC Ter Kommen - Hoeselt
20 euro | 18 euro (reducties)

Info: GC Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt - 089/30.92.10 - gcterkommen@hoeselt.be

20.15 u. GC Ter Kommen
Info

terkommen.be

GC Ter Kommen 089 30 92 10

17.00 u. L. Lambrechtsstraat
en Dorpsstraat
Info

089 51 03 10

19.30 u. GC Ter Kommen –
vergaderlokaal 1
Info

www.vormingpluslimburg.be

Vrijdag 27 oktober
Zangavond KVG
19.30 u. GC Ter Kommen
Info

Jean Verjans 0479 31 33 71

Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober
Moorddiner - moord in de pastorij
18.30 u. Pastorij Romershoven
Info

0486 07 16 70

WELZIJN

Vind jezelf oké

OCMW Hoeselt organiseert in de
week van 10 t.e.m. 17 oktober 2017
de Campagne ‘Vind jezelf oké’ en dit
naar aanleiding van de Tiendaagse
Geestelijke Gezondheid en de Werelddag Armoede.
Onder het Limburgse motto ‘Samen
veerkrachtig’ hebben we aandacht
voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn of dit nu is omwille van hun
gezondheid of hun familiale of financiële situatie.
De sociale dienst, het dienstencentrum en de buitenschoolse kinderopvang zetten een aantal acties op
touw om thema’s als geestelijke gezondheid en armoede bespreekbaar
te maken.
Campagne ‘Vind jezelf oké’
Op 10 oktober is het Werelddag
Geestelijke gezondheid, het ideale
startmoment voor onze campagne
‘Vind jezelf oké’. Eén op vier mensen
kampt met een psychische kwetsbaarheid en toch blijft dit thema een
taboe. De meerderheid zwijgt erover.
Een belangrijk aandachtspunt is het
besef dat iemand met een psychische problematiek niet gelijk is aan
zijn ziekte. Het is een mens met passies, interesses, ambities en talenten. Geestelijke gezondheid is meer
dan de ziektebeelden waar men eerst
aan denkt; het gaat om iemands welbevinden; het verhogen van persoonlijke veerkracht.
Door een mix van activiteiten op te
zetten, streven we naar een positieve
en correcte beeldvorming. Het stigma
dat rust op psychische kwetsbaarheid willen we succesvol aanpakken
door o.a. informatie te verschaffen en
het thema bespreekbaar te maken.

Het OCMW van Hoeselt organiseert volgende acties
i.k.v. de Campagne ‘Vind jezelf oké’.
Info- en gevoelsstand ‘Vind jezelf oké’ i.s.m. BIB Hoeselt en LOGO Limburg
Te bezichtigen elke werkdag van 10 t.e.m. 17 oktober tussen 10.00 en
12.00 uur | inkomhal OCMW en wachtzaal sociale dienst
We plaatsen een ‘gevoelsstand’ met banner, affiches, postkaarten, folders en boeken. Een blikvanger om het geestelijk welzijn van mensen
onder de aandacht te brengen. Bezoekers vinden hier heel wat nuttige
informatie en tegelijk verwennen we ze op diverse gadgets. Voor de infoen gevoelsstand werken we met promotiematerialen van LOGO Limburg.
Een heuse eyecatcher zijn de bokalen met kleurrijke ‘EMO BUTTONS’.
Bezoekers kunnen gratis een button uitkiezen waarop een emotie vermeld staat, gaande van: blij, verdrietig, bang, … tot kwaad, tevreden,
hoopvol of bezorgd. Deze actie is vooral bedoeld om na te denken en te
praten over gevoelens.
Restaurantdag in het teken van de actie ‘Vind jezelf oké’
Woensdag 11 oktober om 12.00 uur | GC Ter Kommen
Deelname: 6 euro
Inschrijven via OCMW Hoeselt – 089 51 88 10
Werelddag tegen armoede
Dinsdag 17 oktober
We hebben extra aandacht voor de psychische
kwetsbaarheid van mensen in armoede.
Filmnamiddag ‘Intouchables’ – met korte voorbespreking
Dinsdag 17 oktober om 14.00 uur | Ensor zaal OCMW
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal! Philippe, een man van middelbare
leeftijd is vrijwel geheel verlamd. Hij zoekt een nieuwe verzorger. Driss, een
jonge ex-delinquent uit de buitenwijk van Parijs solliciteert bij hem, enkel
om zich in orde te stellen voor zijn uitkering. Philippe ziet echter wel iets in
de jongen en er ontstaat een hechte vriendschap. Samen slagen ze er in om
de vooroordelen van ‘de jonge werkloze ex-delinquent immigrant’ en ‘de
zielige verlamde man’ van zich af te schudden en er sterker uit te komen.
Iedereen is welkom! Gratis deelname. Gezellige koffiepauze met wat lekkers. Elke deelnemer ontvangt een goodiebag als kleine attentie!
Om praktische redenen, vragen wij vooraf in te schrijven - 089 51 88 10
OCMW - 089 51 88 10

GROS / BEVOLKING
Rijbewijzen

Wijziging rijopleiding
vanaf 1 oktober 2017

GROS

11.11.11. CAMPAGNE MIGRATIE
De Gros overweegt om zondag 12 november 2017 via de verkoop van ontbijtkorven de
11.11.11. actie te ondersteunen.
Wil je hieraan graag meewerken of wil je als
sponsor in het pakket opgenomen worden
geef dan een seintje aan gros@hoeselt.be
Meer info in het volgende Hoeselt Maggezien.

De hervorming van het theoretisch en praktisch rijexamen is
nog maar net achter de rug en
Vlaanderen staat al klaar met
nieuwe wijzigingen, dit keer wat
betreft de rijopleiding. Vanaf
1 oktober 2017 zal je voortaan
minstens 9 maanden moeten
oefenen vooraleer je wordt toegelaten tot het praktisch rijexamen. Nieuw is ook dat wie als
begeleider wil aantreden eerst 3
uur opleiding moet volgen. Meer
infomatie hierover is te vinden
op www.hoeselt.be.
Opgelet:
Het gemeentehuis is gesloten op zaterdag 30 september en uitzonderlijk ook op vrijdag 29 september
2017.
Een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs onder de
huidige regeling dient dus uiterlijk op donderdag 28
september 2017 (open van 9.00 – 12.00 uur) op het
gemeentehuis toe te komen.
Voor eventuele bijkomende informatie kan u contact opnemen
met de Dienst Rijbewijzen
089 51 03 32 of mailen naar luc.vanspauwen@hoeselt.be.

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING
GEBOORTEN

HUWELIJKEN
Datum

Huwelijkspartners

4/08/17

Suze JEURISSEN en Steven THIJS

5/08/17

Ine VANTILT en Michaël SCHREURS

5/08/17

Nele VANHEES en Christian SCHILPEROORD

12/08/17

Marleen KELLENEERS en Johan DISTELS

25/08/17

Petra ENGELEN en Peter BERDEN

25/08/17

Dorien PEETERS en Ruben MAX

26/08/17

Mieke NIVELLE en Andy NIJSEN

26/08/17

Heidi BUYSMANS en Stijn CUYX

Datum

Naam

Dochter of zoon van

25/07/17

FINN PETERS

zoon van Immanuel en Sarah CROUX

1/08/17

Liene BROEDERS

dochter van Bjorn en Lisa KRIEKELS

13/08/17

Fenna DUWE

dochter van Shana

13/08/17

Fleur MESOTTEN

dochter van Frank en Lisbeth HANSEN

15/08/17

Febe HNATUSZOK

dochter van Joery Lydia ECKENBOOM

15/08/17

Beyza KÖSEDAG

dochter van Yûksel en Gülsen

15/08/17

Quin MARTENS

dochter van Kim en Kim MERCKEN

OVERLIJDENS

18/08/17

Ayaah KALAAI

dochter van Iessa en Akalai SOUAD

Datum

Naam van de overledene

28/08/17

Fran VERHEYEN

dochter van Raf en Lize LAERMANS

10/08/17

Eileen LAVERY

Nederstraat 77

13/08/17

Anna THIJS

Landenne

25/08/17

Hilda VOPICSKA

Waartstraat 4

26/08/17

René STEEGMANS

Zapstraat 2 bus 3

26/08/17

Anna JANS

Kruisstraat 71

29/08/17

Joseph VANDORMAEL

Tommenstraat 18

30/08/17

Mathieu MACHIELS

Hulstraat 6A

30/08/17

Jozef HENDRICKX

Dorpsstraat 50 bus 9

Gemeentebestuur

Afschaffing deel voetweg nr 79 en verlegging deel
voetweg nr 80 in de atlas van de buurtwegen Hoeselt
Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Hoeselt
brengt ter kennis aan de bevolking
dat een openbaar onderzoek wordt
ingesteld in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus
2017 betreffende de afschaffing van
een deel voetweg nr. 79 en verlegging
deel voetweg nr. 80 in de Atlas van de
Buurtwegen Hoeselt, gelegen aan de
Parkstraat.

Het volledige dossier ligt ter inzage
op het gemeentehuis - dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
tijdens de openingsuren en dit gedurende een termijn van 30 dagen, hetzij van 27 september 2017 tot en met
26 oktober 2017.

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

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

brief verstuurd aan het college van
burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het loket
van de dienst Omgeving.

Opmerkingen en bezwaren worden
uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende

HULPDIENSTEN
101
WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
centraal oproepnummer 070 24 62 46
WACHTDIENST APOTHEKER
Algemeen oproepnummer 0900 10500
WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969
BELBUS
011 85 03 00

Technische diensten
Recyclagepark

089 30 92 40
089 51 43 48

Jeugddienst

089 30 92 00

Bibliotheek

089 30 92 50

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

089 30 92 10
089 30 92 20
089 30 92 25
089 30 92 30
089 30 92 09
089 30 92 15

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en verschijnt maandelijks behalve in
juli augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Yves Croux,
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be
Contact: Cultuurdienst - Ann Somers
Vormgeving: COMMiX bvba, Hoeselt
Druk: Drukkerij Jansen, Hoeselt
Oplage: 4 584 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.

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP MAANDAG 16 OKTOBER – KERMISMAANDAG

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17
GC Ter Kommen
Europalaan 2

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

13.00 - 17.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

VM

MEER INFO: WWW.HOESELT.BE
Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

Zaterdag

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

NM

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

NM

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

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

Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 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

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u
16.00 - 19.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

13.00 - 17.00 u

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).
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Ter gelegenheid va

H O E S E LT K E R M IS
GLAS
DUVEL LIMITED EDITION
*

GRATIS

bij aankoop van een
(*) Enkel op vrijdag 13

bak DUVEL

r 2017
& zaterdag 14 oktobe

Kerkstraat 23 - Hoeselt
089 41 63 18 • info@codrinks.be
Openingsur en : di. t em. vr. : 8.30u. - 12.00u. en van 13.00u. t o t 18.00u.
Z a t . Door lopend van 9.00u. t o t 17.00u. Zo. en ma. Geslo t en

restaurant

Lauritano
Lauritano Lorenzo
Lorenzo
GEVELBEPLEISTERINGEN
GEVELBEPLEISTERINGEN

ALLE TYPES GEVELBEPLEISTERING | KALEIEN
ALLE
TYPES GEVELBEPLEISTERING
| KALEIEN
GECEMENTEERDE
PLINTEN | NATUURSTEEN
GECEMENTEERDE PLINTEN | NATUURSTEEN
Hombroekstraat 19b | 3730 Hoeselt | gsm 0473 32 96 84
Hombroekstraatlorenzolauritano@telenet.be
19b | 3730 Hoeselt | gsm 0473 32 96 84
lorenzolauritano@telenet.be
www.gevelbepleisteringenlauritano.be

www.gevelbepleisteringenlauritano.be

Zie jij er wat in om te adverteren in één van de volgende edities van Hoeselt Mag Gezien?
Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. Dit kan via een e-mail naar adverteren@hoeselt.be met vermelding van de contactgegevens van je handelszaak. Voor meer informatie over de voorwaarden kan men contact opnemen met Erwin Vanherck op het nummer 0475 37 55 92.

