HOESELT

MAG GEZIEN

Maandelijks infoblad
voor de inwoners van Hoeselt
Jaargang 46 - nr. 290 - november 2017

MAA. 06-11
N’
FILM’RAFTA

ENVLUCHTELING
K
PROBLEMATIE
IN DE KIJKER

Hoeselt herdenkt
de Wapenstilstand
MS-patiënt Sander Rosius organiseert

‘Run for (your) life’
Let op met modder
op de weg!

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

VOORWOORD

HET INTERNETTRIBUNAAL
Volgens professor media van de VUB Katia Segers (bron
De Morgen) worden vaak misselijkmakende filmpjes
door jongeren over jongeren zonder na te denken online
gezet. Minderjarige slachtoffers worden alzo online te
kijk gezet.
Niemand die er aan denkt, en wat als het mijn broertje of
zusje was? Media die het filmpje helpen verspreiden laten clicks en reclame-inkomsten primeren op ethiek en
de bescherming van minderjarigen. Dat werkt natuurlijk
ook alleen maar omdat wij daadwerkelijk klikken. We
klikken meestal omdat we vanuit ons hart gechoqueerd
zijn over bepaalde feiten. Het massaal bekijken en delen
van zulke filmpjes helpt niemand, niet het slachtoffer,
niet de dader.
Minderjarige daders moeten niet online en publiek gelyncht worden. Vrouwe Justitia moet blind zijn. Anders
krijg je geen faire justitie. Laat politie en gerecht hun
werk doen. Minderjarige slachtoffers moeten niet 2 keer
slachtoffer zijn. Wij moeten echt gaan nadenken over ons
eigen internetgebruik. Laat de lokroep van clicks aan u
voorbijgaan en wees daardoor een deel van de oplossing.
Sociale media opereren binnen de logica van vraag en
aanbod : hoe meer clicks op sensationele titels, hoe meer
reclame-inkomsten. Google ontving vorig jaar 69 miljard
euro en Facebook 31 miljard euro aan reclame-inkomsten. Daar gaat het hen om. Laat ons volgende keer met
zijn allen dan ook een seconde nadenken wanneer we op
het punt staan een sensationele titel aan te klikken. En
vooraleer een (pest)filmpje online te zetten, denk even
na want je kunt vervolgd worden wegens schending van
de privacy. Oproepen tot geweld tegen de daders kan je
eveneens een vervolging kosten wegens aanzetten tot
een misdrijf.
Tot slot weten weinig mensen dat de mogelijkheid bestaat om online de sporen uit te wissen. De procedure
is weliswaar omslachtig en complex, maar ze bestaat.
Slachtoffers hebben recht op vergetelheid.
Fons Capiot
Voorzitter Gemeenteraad

Zitdagen burgemeester
en schepenen
Burgemeester Werner RASKIN
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet van de burgemeester,
1ste verdieping
Schepen Guy THYS
guy.thys@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur
of na afspraak via 0475 24 45 31
Gelijkvloers, 1ste bureel rechts
Schepen Michel VANROY
michel.vanroy@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
Schepen Yves CROUX
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
Schepen Bert VERTESSEN
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
Voorzitter OCMW Hilde BUYSMANS
hilde.buysmans@hoeselt.be
DINSDAG van 14.00 tot 15.00 uur
op het OCMW

KORT
Milieu

Ondertekening Charter
DrinKraantjeswater
Op vraag van de Watergroep ondertekende de gemeente het
charter DrinKraantjeswater om alzo kraantjeswater te promoten.
De gemeente bepaalt zelf het aantal acties en de invulling ervan,
maar engageert zich om:
- in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken als niet-bruisend water;
- het drinkwater van kraantjeswater te promoten bij medewerkers, inwoners, scholen, lokale bedrijven en verenigingen (onlangs werd voor de technische dienst een leidingwaterkoeler
aangekocht en binnenkort worden herbruikbare drinkflessen
voorzien);
- bewuster om te gaan met kostbaar water.
Drink jij ook mee? Santé!

Communicatie

‘De Grote Netwerf’ van Telenet

Om hun netwerk proactief te upgraden, is Telenet volop bezig aan ‘De
Grote Netwerf’. Vanaf 2 november en
de drie maanden daarop volgend kunnen er daardoor werken plaatsvinden
in Hoeselt, Romershoven, Sint-Huibrechts-Hern, Werm en Schalkhoven.
De kans bestaat dat men na deze periode nog een keertje langskomt om de
werken te finaliseren. Het opbreken
van wegen of voetpaden is niet nodig
en de techniekers doen er alles aan
om de netwerkaanpassingen in één
werkdag uit te voeren. De internet-,
televisie- en vaste telefoniediensten

van Telenet zullen die dag immers
onderbroken worden tussen 07u30 en
18u00. Na 18u00 kan de klant weer gebruik maken van de Telenet-diensten.
Ook voor of na de werken bestaat de
kans dat er een kleine onderbreking
plaats vindt. Het GSM-netwerk ondervindt geen hinder van de werken.
Als klant wordt je ook nog individueel
op de hoogte gebracht van de specifieke datum waarop de werken zullen
plaatsvinden in jouw straat.
Telenet liet weten dat Alt-Hoeselt en
de O.L.Vrouwparochie later ook nog
aan de beurt komen.

Milieu

Afhalen tegoed huisvuilzakken
Als je het tegoed aan huisvuilzakken voor 2017 nog niet hebt afgehaald, kan dit
nog bij de dienst omgeving tot en met vrijdag 29 december 2017.
Je hebt recht hierop als je op 1 januari 2017 gedomicilieerd was in onze gemeente.

Milieu

Zuiver bladafval
tijdelijk gratis naar
het recyclagepark

Geen bladkorf in uw straat? Dan
kan je terecht bij de dichtstbijzijnde bladkorf óf het bladafval
gratis brengen naar het recyclagepark. Dit kan tot 30 januari
2017.
Let wel: het bladval moet zuiver zijn. De parkwachters zullen
hierop toezien!
Het aanleveren van bladeren van
laan- en privébomen gebeurt bij
voorkeur in een bak of zak.

Muziek

MinTH: Giuditta
operette
Zaterdag 4 november 2017 –
19.30 | GC Ter Kommen
Tickets: 25 euro, 23 euro (reducties)

Movies for kids

Uilenbal

Woensdag 8 november – 14.00 uur | GC Ter Kommen

Familievoorstelling

Uitgezonderd.: Hocus Pocus Piet

Uilenbal gaat over de 8-jarige Meral. Ze is net verhuisd en
wil graag nieuwe vrienden maken op school, wat moeilijker lijkt dan gedacht. Op haar nieuwe kamer ontdekt ze de
muis Piepiep en neemt hem mee op schoolkamp. Dankzij
Piepiep sluit Meral onverwachts vriendschap met Jason,
Vito en Desi. Wanneer Piepiep echter in een onbewaakt
moment door een uil gegrepen wordt, lijkt Meral ontroostbaar en geeft ze haar nieuwe vrienden de schuld. Tijdens
een spannende tocht om de uilenbal met Piepiep’s botjes te
zoeken, ontdekt Meral hoe belangrijk vriendschap kan zijn.
Tickets: 2 euro | speelduur 1u18’ |Nederlandse speelfilm | vanaf 6
jaar

Woensdag 29 november – 14.00 uur | GC Ter Kommen
Sinterklaas weet het even niet meer. Hij staat op het punt
naar België te vertrekken met de stoomboot maar… die is
helemaal leeg. Waar zijn al die pakjes gebleven?
De hoogste tijd om Speurpiet in te schakelen die al snel zijn
beste speurkunsten boven haalt om de Sint te helpen. Zal
het hem lukken de pakjes tijdig terug te vinden? En wat is
er toch aan de hand met Goochelpiet die duidelijk het goochelen nog niet helemaal in de vingers heeft? Als Kapitein
Pablo uiteindelijk de stoomfluit voor vertrek laat klinken,
wordt het al helemaal spannend!
Een splinternieuw en sinteractief Sinterklaasverhaal over
verdwenen pakjes, mislukte goocheltruukjes en bijzondere
speurtechnieken.
Tickets: 6 euro (geen reducties) - Vooraf reserveren a.u.b.!
Vanaf 3 jaar

TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN - tel. 089 30 92 10 - www.terkommen.be
VORMING VOOR IEDEREEN
Massageworkshop*

Veilig kopen en
Muziek en de
betalen via internet** hersenen**

Dinsdagen 7, 14 en 21 nov.
van 19.00 tot 22.00 uur in
lokaal 1 van GC Ter Kommen

Maandagen 20 en 27 november van 19.30 tot 22.00 uur
in de bib

Woensdag 22 november van
19.30 tot 21.00 uur in lokaal
1 van GC Ter Kommen

Werken aan
verjonging*
Donderdag 30 november van
19.30 tot 22.30 uur in lokaal
1 van GC Ter Kommen

* Inschrijven via GCterkommen@hoeselt.be - ** Inschrijven via www.vormingplus.be

BIBLIOTHEEK / GROS
LEES 1 7
‘Lees 1 7’ staat voor plezier tijdens het lezen en daar werken wij natuurlijk graag aan mee! Verschillende klassen
doen al mee, maar als groep of individu kan je ook deelnemen. Kom naar de bib en wij geven je een flyer mee.
In deze flyer noteer je de vijf boekjes die je tussen oktober
2017 en maart 2018 leest en laat dit door ons afstempelen. Wanneer je dan ook nog je favoriete boek en fragment
met ons deelt zit er in maart misschien wel een verrassing
voor je in! Wie doet er mee met dit superleuk initiatief?
Kom vlug je flyer halen en ga aan de slag!

De bibliotheek staat op z’n kop!
De bibliotheek vernieuwt constant haar collectie door de
meest actuele boeken, cd’s en
dvd’s aan te schaffen. Om ruimte
te maken voor de nieuwe materialen zijn er buitenkansjes bij de
verkoop.
Kom vrijblijvend snuisteren tijdens de openingsuren!
Voor 50 cent heb je al een goed boek en voor 1 euro
ga je naar huis met een leuke cd of dvd.

GROS

Film: Raftan

Maandag 6 november om 19.30 uur |
Jeugdhuis X
De geliefden Fereshteh en Nabi
worden uit elkaar gerukt als
Fereshteh samen met haar
ouders uit Afghanistan moet
vluchten naar Iran. Nabi blijft

in Afghanistan achter, maar omdat
zijn broer iemand vermoord heeft en
hij door de familie van het slachtoffer achternagezeten wordt, besluit
hij om illegaal de grens over te steken naar Iran; zo kan hij bij Fereshteh zijn. In Teheran aangekomen wil
Nabi samen met haar via Turkije
naar Europa vluchten voor een beter
leven...

Voor- en/of nabespreking met Eli
Bijnens van Hoeselt, die als vrijwilliger in vluchtelingenopvang op
Chios, Griekenland heeft gewerkt.
Regie: Navid Mahmoudi
Land : Afghanistan, Iran, 2016 Taal :
Dari, Perzisch (OT Nederlands) Duur : 78
minuten
Inkom: 5 euro inclusief fairtrade hapje en
drankje

NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG
Maarten Cox neemt jonge versie van Limburgse volkslied op

Economie

Werk aan de winkel!
Levendige stads- en dorpskernen: dát willen we allemaal. Daarom pakt provincie Limburg uit met drie opvallende projecten om de lokale handel en horeca te
ondersteunen. Want die zijn noodzakelijk voor een leefbare omgeving.
Handel en horeca bedreigd
E-commerce zit in de lift. Toch gebeurt 85% van de aankopen nog altijd in de gewone winkels. Maar …
die vinden we niet overal meer. Maar
liefst 27 Limburgse deelgemeenten
hebben vandaag geen aanbod van
dagelijkse goederen zoals voeding,
drank of wasproducten. Bovendien
verlegt de eigentijdse consument
zijn aankopen steeds vaker naar locaties die sfeer, beleving en unieke
concepten combineren. Om de leefbaarheid van de kleinere Limburgse
gemeenten te stimuleren, levert de
provincie Limburg diverse inspanningen.
Provincie Limburg onderneemt
actie
Vooral kleinere plattelandsgemeenten voelen de gevolgen van
het nieuwe koopgedrag. Daarom
trekt het landbouw- en plattelandsbeleid aan de alarmbel. Op
initiatief van de Plaatselijke Groep
Haspengouw dokterde een werkgroep een specifieke begeleiding
uit om de leefbaarheid van plattelandsgemeenten te verhogen. De
resultaten komen in een draaiboek
www.limburg.be

dat voor de gemeenten een leidraad biedt om de lokale problemen aan te pakken.
Een tweede project van provincie
Limburg heet “Basisvoorzieningen
op het platteland gecoacht”. Een
expert helpt plattelandsgemeenten
om een actieplan voor de detailhandel, diensten en andere voorzieningen uit te tekenen én door te
voeren. Dit jaar start het project op
in drie plattelandsgemeenten.
En de ondernemers? Die helpt provincie Limburg met een reeks masterclasses. Tijdens deze interactieve
workshops geven experten in o.a. ecommerce, sociale media, winkelbeleving, klantvriendelijkheid en webshops
gespecialiseerd advies en tips. In totaal namen hier tot nog toe meer dan
200 ondernemers aan deel. Meer info
over de masterclasses en het retailbeleid van de provincie Limburg vind je
op retail.limburg.be.
Meer info over de projecten kun je
bekomen via landbouwenplatteland@
limburg.be, economie@limburg.be
of tel. 011 23 74 05.

www.facebook.com/limburgbe

twitter.com/limburgbe

Fiere Limburger Maarten Cox, gekend
als zanger en presentator op radio en
tv, heeft samen met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek het Limburgse
volkslied opgenomen. Met de steun
van het provinciebestuur werden een
cd-single en een videoclip gemaakt.
Vanaf nu zal deze klassieker weer jong
en fris klinken!
In de clip begeleiden de orkestrale
beelden ons door de mooiste plekken in onze provincie. Alleen al in het
eerste weekend behaalde de clip op
YouTube maar liefst 6 000 views. Ook
benieuwd naar de clip? Bekijk dan het
filmpje via YouTube. Of op zoek naar de
singleversie van het Limburgse volkslied opgenomen door Maarten Cox en
het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek?
communicatie@limburg.be.
www.limburg. be/limburgsymbool

Terug naar nieuw!
Provincie
Limburg zet extra in op
duurzaam leven en
kringloopeconomie.
Ruilen, delen en opwaarderen zijn hipper dan ooit.
De diversiteit aan toepassingen en
Limburgse initiatieven vond je terug op
de Inspiratiedag van 14 oktober jl. Van
kringloopcentra, repaircafés, boekenruilkasten en nog veel meer.
Zie jij ook de schoonheid in afgedankte
spullen? Produceer je graag minder
afval? Wil je inspiratie opdoen? Surf
dan naar www.festivalretour.be voor
extra activiteiten, handige tips en het
provinciaal subsidiereglement dat jou
ondersteunt bij het opstarten van een
eigen activiteit.
Doe mee want kringloopeconomie is
goed voor je portemonnee, fijn voor
het milieu en gewoon … superleuk.
www.festivalretour.be
Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1,
3500 Hasselt, BE

VERKEER

Modder op de weg
Let op uw sporen
In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen
op de openbare weg dan anders. De politie geeft graag enkele belangrijke
aandachtspunten mee voor de landbouwers en vult deze aan met tips voor
de andere weggebruikers. Met wat begrip en zin voor verantwoordelijkheid langs beide kanten, maken we het samen veilig op onze wegen.
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE
LANDBOUWERS

wegdek, zeker bij donker en slecht
weer.

Licht is van levensbelang
Omdat u zich met een landbouwvoertuig langzamer over de weg
voortbeweegt dan het overige wegverkeer, moet men u overal kunnen
zien. Zeker in het najaar en in de
winter als het vroeg donker is, bij
mist of regenval, is goede verlichting
een eerste vereiste.

U bent aansprakelijk
Het is niet alleen een kwestie van
verantwoordelijkheid richting de
overige weggebruikers, het is ook
een wettelijke verplichting om de
weg schoon te houden. De wet stelt
u als vervuiler van de weg (de modder komt van uw landbouwvoertuig)
aansprakelijk als er een ongeval
ontstaat door de modder op de weg.
Het plaatsten van waarschuwingsborden ontheft u niet van uw verantwoordelijkheid om de weg schoon en
veilig te houden.

Schone wegen
Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer
slechter wordt treedt er een bekend
probleem op: modder op de weg.
Het is van het grootste belang dat de
modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd. Gaat
het om een drukke weg of een ernstige bevuiling, verwittig dan de politie.
Voor uw eigen veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met
retro-reflecterende delen te dragen
tijdens het schoonmaken van het

Politie en handhaving
Men mag en kan van de politie niet
verwachten dat ze – net dan als het
echt gevaarlijk wordt – onverantwoord verkeersgedrag tolereert.
Verkeershandhaving staat los van
het begrip voor landbouwers die hun
oogst moeten binnen halen. Veiligheid primeert.

TIPS VOOR DE ANDERE
WEGGEBRUIKERS
• Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het
extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan
wonderen doen.
• Wees voorbereid op eventueel bevuilde wegen in gebieden met veel
landbouwbedrijven en/of velden.
Pas uw snelheid aan!
• Kijk uit voor landbouwers die zich
op de rijweg kunnen bevinden om
deze schoon te maken. Matig uw
snelheid bij het voorbij rijden van
de werkzaamheden.
• Sla waarschuwingen betreffende
slipgevaar niet in de wind, maar
pas uw rijstijl aan.
U kan zich steeds wenden tot de Lokale
Politie met vragen over veilig landbouwverkeer
Tel 089/366 800
Email: verkeer@pzbhr.be
Website : http://www.lokalepolitie.be

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2017
Woensdag 8 november
Kinderfilm: Uilenbal

Maandag 20 november
Bloedinzameling Rode Kruis
18.00 u. GC Ter Kommen
Maandagen 20 en 27 november
Vorming: Veilig kopen en betalen via
internet

Donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30
november
Dorpsrestaurant De Dagschotel
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

14.00 u. GC Ter Kommen
Info

089 30 92 10 GC Ter Kommen

Zaterdag 11 november
Missiefeest - Missiewerkkring
14.00 u. GC Ter Kommen
Info

Tonia Pellaers 0485 70 20 21

Vrijdag 3 november
Kwis Chiromeisjes Hern
19.30 u. GC Ter Kommen

Zaterdag 11 november
Eetdag verenigingen Schalkhoven
17.00 u. OC ‘t Schalkske

Zaterdag 4 november
Operette: Giuditta – MinTh

Zondag 12 november
Missiefeest - Missiewerkkring
10.00 u. GC Ter Kommen

Info

0473 35 36 33 Kimberly Wolfs

Info

Info

Noël Stevens 012 26 15 44

Tonia Pellaers 0485 70 20 21

Vrijdag 17 + zaterdag 18 november
De moeder en de drie soldaten Hoeselts Toneelgezelschap

19.30 u. Lokaal 1 GC Ter Kommen
Info

www.vormingplus.be

Woensdag 22 november
Dorpsrestaurant OCMW
11.30 u. GC Ter Kommen
Info

OCMW 089 30 92 30

Woensdag 22 november
Lezing: Muziek en de hersenen
19.30 u. Lokaal 1 GC Ter Kommen
Info

www.vormingplus.be

Donderdag 24 november
Vormingsavond: Een voedselallergie, wat nu?
19.30 u. Vergaderlokaal 1
GC Ter Kommen
Info

089 30 92 10 GC Ter Kommen

Vrijdag 24 + zaterdag 25 november
De moeder en de drie soldaten Hoeselts Toneelgezelschap
20.00 u. GC Ter Kommen
Info

19.30 u. GC Ter Kommen
Info

Woensdag 29 november
Sintvoorstelling: Hocus Pocus Piet –
Uitgezonderd.

089 30 92 10 GC Ter Kommen

Zondag 5 november
Koffieconcerten
Kon. Harmonie St. Cecilia
15.00 u. GC Ter Kommen
Info

Balder Waumans 0498 94 50 82

Dinsdagen 7, 14 en 21 november
Workshop massage

20.00 u. GC Ter Kommen
Info

Marc Hellemans 089 41 67 92

Zaterdag 18 november
Fight Explosion 4 met kickboks- en
MMA-wedstrijden
19.00 u. Sporthal Ter Kommen
Info

19.00 u. Lokaal 1 GC Ter Kommen
Info

Marc Hellemans 089 41 67 92

089 30 92 10 GC Ter Kommen

Jos Engelen 0476 44 44 30 –
jos@fchoeselt.be

Zondag 19 november
Eetdag TC Jus In
11.30 u. GC Ter Kommen
Info

Benny Thewissen 0476 25 38 12

14.00 u. GC Ter Kommen
Info

089 30 92 10 GC Ter Kommen

Donderdag 30 november
Vorming: Werken aan verjonging
19.30 u. Lokaal 1 GC Ter Kommen
Info

089 30 92 10 GC Ter Kommen

Foto: Henri Vertessen

Viering ter herdenking van Wapenstilstand
op zaterdag 11 november 2017
11 november nadert ... steden en
gemeenten herdenken dan traditioneel hun slachtoffers van de
Eerste Wereldoorlog. Ook de gemeente Hoeselt. Maar ook die dag
denken we aan de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld.

gerlijke overheid, een delegatie van
de Koninklijke School voor Onderofficieren van Saffraanberg, de Hoeseltse oudstrijdersverenigingen en
kinderen van de plaatselijke basisscholen.
De gemeente wil de inwoners meer

betrekken bij de herdenking en roept
alle belangstellenden op om deel te
nemen aan de plechtigheden.
Ter afsluiting wordt aan de aanwezigen door de gemeente nog een
receptie aangeboden in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Zoals voorgaande jaren is er op 11
november in de Sint-Stefanuskerk
om 10.30 u. een bijzondere herdenkingsdienst met aansluitend (omstreeks 11.15 u.) het gebruikelijk
ceremonieel met toespraken en
bloemenhulde aan het Monument
van de Gesneuvelden. De herdenking wordt opgeluisterd door de
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Hoeselt in aanwezigheid van de bur-

Foto: Henri Vertessen

De wapenstilstand blijft een belangrijke geschiedenisles. Met de huidige vluchtelingenstroom in gedachte
is het belangrijk dat we dit stuk
geschiedenis niet vergeten. Vrede
is onze grootste bekommernis en
moet dat blijven!

HOESELT IN BEELD

In de musical ‘Miss Monnie’ stonden mensen met een
beperking centraal op het podium. Proficiat aan KVG
Hoeselt-Bilzen voor het prachtige resultaat!

Fruit- en wandelliefhebbers wandelden en proefden mee met de fruitwandeling van Natuurvereniging Orchis.

Kunstkring Hoeselt gaf ons een laatste kijk in de
villa van Dr. Lambrechts en stelde er prachtige
kunst tentoon voor een talrijk opgekomen publiek.

Bijna 200 zieken en bejaarden kwamen
samen in de St. Stefanuskerk om de dag
van de chronische zieken in het daglicht
te stellen

Foto: David Hamal

Proficiat Jasper & Lore met het goud
behaald op het WK karate in Curaçao

De Kon. Drumband St.-Lambertus uit Alt-Hoeselt presteerde het best op
de Hafabraconcerten in Alt-Hoeselt en behaalde daarmee het VLAMOereschild 2017

Foto: Willy Thijs

In “Wiener Café Chantant” brachten GC Ter Kommen
en Neos Hoeselt de pracht van Weense Muziek én
Hoeseltse fotografie samen in één prachtig concept.

Deze folder valt binnenkort weer in de
bussen... Weet jij al iemand die we in de
bloemetjes kunnen zetten?

Inge Vrancken van de VRT Nieuwsdienst
gaf een boeiende uiteenzetting over de
problematiek van Syrië voor een overvolle
bibliotheek.

Vlaams kampioen motorcross 125 CC
is Hoeselaar Kenji Hendriks
Kenji Hendrikx, 15 jaar oud is dit jaar Vlaams
kampioen geworden in de categorie 125 CC
van de motorcross. De motorcrossmicrobe
werd 6 jaar geleden doorgegeven van vader
op zoon nadat Kenji een pocketbike gekregen had. De pocketbike werd al snel te klein
en werd eerst vervangen door een Kawasaki 65 cc en daarna door een 85 cc. In deze
reeks won hij regelmatig wedstrijden en had
hij al snel zijn eerste podiumplaats te pakken. Na al deze uitdagingen in Lille koos hij
ervoor om in de Vlaamse Motorcross federatie (VMCF) en in de Belgische Motorrijdersbond (BMB) te crossen. De uitdagingen in de
VMCF waren groot genoeg om als aspirant
te crossen en zo werd de 85 cc-motor ook
vervangen door een 125 cc. Kenji groeide dit
jaar enorm en door zijn topprestaties spreken we nu van een echte kampioen.
Alweer een Hoeselaar om trots op te zijn!

Openbare werken

Werken in Romershoven: een stand van zaken

Bij het ter perse gaan van dit magazine, gaf de projectleider van aannemer Gemoco aan dat men bezig was met
het plaatsen van de hoofdriolering DWA (droogweerafvoer
= vuil water) en RWA (regenweerafvoer) ter hoogte van Romershovenstraat 3. Maandag 16 oktober zou men starten
met het plaatsen van kokers en het openleggen van de
Winterbeek ter hoogte van het kruispunt Bruggestraat en
Romershovenstraat.
Waar de Winterbeek komt open te liggen zal er metselwerk in natuursteen aangebracht worden. Deze werken

Foto: Henri Vertessen

Sinds enkele weken wordt er hard gewerkt aan de straten
en rioleringen in Romershoven. Dat brengt uiteraard wat
hinder met zich mee. We geven u dan ook graag een stand
van zaken.

zullen dan ook tot ongeveer halfweg januari 2018 duren.
Samen met het heraanleggen van de Winterbeek zal ook
de weg, daar waar deze is opgebroken, vernieuwd worden. Deze werken –van fundering tot en met asfalt- duren
eveneens tot ongeveer medio januari 2018.
In die periode zal ook het elektromechanische deel van
het pompstation geplaatst worden. Van zodra het pompstation en de pompunits in werking gesteld zijn, kunnen
de aanpalende woningen aangesloten worden op het nieuwe rioleringsnet.

Foto: Henri Vertessen

Aansluitend op deze werken worden de bermen, inritten
en terreinen terug naar hun oorspronkelijke staat hersteld. Het einde van de werken is dan ook voorzien eind
februari 2018.

MS-patiënt Sander Rosius
organiseert sponsorloop
Run for Your Life
“Ik hoop op 200 deelnemers voor De Warmste Week”
14 april 2017 staat voor altijd in het geheugen gegrift van Sander Rosius
(26) uit Schalkhoven. Op die dag kreeg de aspirant luchtverkeersleider te
horen dat hij aan MS(multiple sclerose) lijdt. “Dat was een zware klap op
emotioneel, fysiek en professioneel vlak. Toch wil ik niet bij de pakken blijven zitten. Daarom ga ik via De Warmste Week van Studio Brussel geld inzamelen voor MS Liga Vlaanderen met een looptocht op 3 december in en
rond Schalkhoven”. Allen op post!
Sander verbleef voor zijn opleiding
tot verkeersleider een jaar in Zweden. Het was daar dat hij merkte dat
er iets loos was. “Mijn linkerbeen
deed niet wat het moest doen tijdens het sporten. Ik kon niet meer
voluit gaan. Tijdens een verlengd
weekend ben ik naar België gekomen en na een dag ziekenhuis was
MS de diagnose. Een week heb ik er
moeten verblijven”, kijkt de jonge
sportieveling terug.
Opstoten
MS is een aandoening die het zenuwstelsel aantast. “Met opstoten”,
vult Sander aan. “In Zweden was
dat aan mijn been. Daar gaat het nu
weer terug beter mee. Alleen heb ik
nu wat problemen aan mijn rechteroog waardoor mijn licentie als verkeersleider tijdelijk opgeschort is.
Intussen neem ik medicatie om een
volgende opstoot zo lang mogelijk

uit te stellen of af te zwakken. Ook
ga ik op regelmatige basis bij de kinesist langs. Gelukkig heb ik geen
zware opstoot meer gehad”.

Sponsorloop
Op 3 december trekt Sander in het
samenzijn van zoveel mogelijk familie, vrienden en sympathisanten
de loopschoenen aan voor het goede
doel. Hij kwam op het idee in het ziekenhuis. “Toen ze een MRI scan van
me namen. Je moet daar muisstil in
liggen, dat toestel maakt veel lawaai
en dan begin je na te denken. Omdat ik ooit weer goed hoop te kunnen
lopen – vroeger heb ik zelfs deelge-

Schalkhoven

nomen aan een halve marathon -,
kwam het idee om een sponsorloop
in het kader van de Warmste Week
van Studio Brussel te organiseren.
Tegen 3 december hoop ik weer 10
km te kunnen afleggen. Daar zou ik
enorm tevreden mee zijn als je weet
dat ik eind april nog maar amper kon
wandelen. Het is langzaam opbouwen en drie keer per week train ik.”
Onzekerheid
Sander heeft geen idee over hoeveel lopers op 3 december present
zullen tekenen aan ’t Schalkse in

Schalkhoven. “Omdat de Warmste
Week wil weten over hoeveel deelnemers het gaat, heb ik het aantal
al meerdere keren moeten aanpassen. Eerst zou ik alleen gaan lopen,
toen kwam de vraag van vrienden
om mee te doen en intussen hebben
er op Facebook al 250 aanwezigen
zich aangemeld. Momenteel zit ik
aan 26 inschrijvingen, maar ik hoop
op zo’n 200 lopers. De deelnameprijs bedraagt 5 euro, maar iedereen mag zich altijd laten sponsoren.
Er is keuze uit vijf en tien kilometer.
Het vertrek is om 11.00 uur ge-

pland.” Tot slot, wat zijn de vooruitzichten? “Afgelopen week heb ik nog
een controle ondergaan en die was
goed. Elke opstoot veroorzaakt een
litteken op de hersenen en sinds
april is er gelukkig geen verandering in gekomen. Hopelijk is dat bij
de volgende controle over een half
jaar opnieuw zo. De medicamenten
doen goed hun werk, maar een zekerheid vormen ze helaas niet.”
Meelopen met Sander of sponsoren?
Surf naar www.runforyourlife.be

Hoeselt loopt warm op 9 december
De Hoeselaren dragen De Warmste Week duidelijk een
warm hart toe. Op 9 december kunt u tussen 16.00 en 20.00
uur opnieuw uw loopschoenen uittesten om rondjes af te
leggen op een parcours van 1,8 km. Bijzonder is dat Hoeselt Loopt Warm een wel heel speciaal traject heeft uitgestippeld. In het centrum doorkruist u de kerstmarkt, de
brandweerkazerne, het gemeentehuis, de sporthal … Mee
lopen of wandelen, kan voor 6 euro.
Ook is het mogelijk om via crowdfunding of sponsoring een
steentje bij te dragen. De opbrengst gaat naar Rajdado een
vzw die het mogelijk maakt dat mensen met een fysieke,
mentale of psychische beperking onder begeleiding paardentherapie kunnen volgen. Tot 9 december!
Info: www.hoeseltlooptwarm.be

zaterdag 9 december 2017

KORT / BEVOLKING
Eigen klas voor kunstenaartjes
op de Ter Kommen-site

Foto: Henri Vertessen

Reeds enkele jaren biedt het gemeentebestuur onderdak
aan Academie Hoeselt, zowel wat betreft de afdeling beeld,
muziek als woord.
De academie is een onderdeel van Pentagoon Academie
Tongeren en kent in onze gemeente de laatste jaren een
groeiend succes.
Via een aantal omzwervingen langs de parochielokalen en
het klooster de Brouckmans, hebben nu alle afdelingen onderdak gekregen in de zone van Ter Kommen.
De muziek- en theaterlessen gaan al een tijdje door in GC
Ter Kommen. Voor de lessen beeldende kunst werd er een
tweedehands hob-unit aangekocht die ook een plaatsje
kreeg in de Ter Kommen-zone.
De buitenzijde van deze units wordt nog bekleed. Hierdoor
én dankzij de mooie aanlegwerken rondom de klas door de
technische dienst, zal Academie Hoeselt voortaan als één
geheel deel uitmaken van de vrijetijdszone Ter Kommen.

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING
GEBOORTEN
Datum

Naam

Dochter of zoon van

11/09/17

KYAN MARTENS

zoon van Jorge en Claire WOLFS

15/09/17

Dylano DAEMS

zoon van Nick en Naomi BOLLEN

19/09/17

Tuur SAELEN

zoon van Jeroen en Joke STULENS

25/09/17

Almira KÖKSAL

dochter van Lomen en Seda

Begraafplaatsen

Allerheiligen

In november herdenken we de mensen die ons ontvallen
zijn. De graven van onze familieleden worden gepoetst
en versierd met bloemen. Ook de medewerkers van de
technische dienst zijn in de weer om de begraafplaats te
verzorgen.
Foto: Wim Hellinx

Academie

Graag brengen we enkele richtlijnen in herinnering.
• Om de sereniteit te bewaren is het verboden om twee
werkdagen voor Allerheiligen grafstenen recht te zetten,
te plaatsen of te verwijderen, beitel- of schilderwerken
uit te voeren en zich met emmers of ander reinigingsgereedschap op de begraafplaats te bevinden.
• Rond de graven mogen geen gaten of putten gemaakt
worden om bloempotten of andere versieringen vast te
zetten.
• Zowel aan de strooiweide als aan het columbarium
worden plaatsen voorbehouden voor het aanbrengen van
kleine gedenkenisvoorwerpen. Het plaatsen van kaarsen
is verboden wegens brandgevaar. Het is niet toegestaan
om versieringen neer te leggen op de beplanting van de
strooiweide.

HUWELIJKEN
Datum

Huwelijkspartners

1/09/17

Miet VANHEUSDEN en Niels PRYS

1/09/17

Mélanie MELLET en Jan SWERTS

8/09/17

Annemie MATHIJS en Tim CROUGHS

8/09/17

Ingrid BERVOETS en Bruno ZENGERS

16/09/17

Lieve VERHEYEN en Kevin NIJSSEN

29/09/17

Linda VANDERSMISSEN en Jo RENAERS

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

28/08/17

Henri STEEGEN

Hulstraat 6 A

13/09/17

Guillaume GIELEN

Pastorijstraat 19

14/09/17

Jozef EURLINGS

Dr. Willem Meersstraat 7

15/09/17

Frederik HEX

Romershovenstraat 164

16/09/17

Josette WARNANTS

Rode Kruislaan 22

19/09/17

Anna VOETS

Bilzen

25/09/17

Julien DRIESEN

Vliermaalroot

30/08/17

Jozef HENDRICKX

Dorpsstraat 50 bus 9

Pas geopend: Strijkdienst T-interim Hoeselt
Een volle mand strijk neemt al
vlug meer dan een uur tijd in beslag… een uur dat jij zou kunnen
gaan sporten of ontspannen.
Gun jezelf elke week tijd voor
iets dat je leuk vindt en maak
gebruik van de strijkdienst!

Het is super voordelig, want je betaalt slechts 6,30 euro per
uur. Er is geen contract en er zijn geen verplichtingen.
Het werkt heel eenvoudig: na registratie breng je je gewassen kleren bij ons binnen en op een afgesproken tijdstip kan
je ze weer keurig gestreken komen ophalen. Zo simpel is
het! Je kan bij Vanessa terecht met zowel papieren als elektronische dienstencheques.

Op 1 september opende de nieuwe strijkdienst met dienstencheques te Hoeselt zijn deuren. Het betreft een strijkdienst in samenwerking met T-interim in Tongeren en Thewissen Vanessa.
MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

012 39 85 00 (T-interim)
natasja.museyck@t-interim.be
strijkdiensthoeselt@telenet.be
Pasbrugstraat 74
Facebook: Strijkdienst met dienstencheques te Hoeselt

TELEFOONNUMMERS DIENSTEN
Gemeentehuis
089 51 03 10
OCMW
089 30 92 30

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 WOENSDAG 1/11 – ALLERHEILIGEN
DONDERDAG 2/11 – ALLERZIELEN | ZATERDAG 11/11 - WAPENSTILSTAND | WOENSDAG 15/11 – KONINGSFEEST

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).

Lauritano
Lauritano Lorenzo
Lorenzo
GEVELBEPLEISTERINGEN
GEVELBEPLEISTERINGEN

Installaties en onderhoud,
groot of klein,
met zorg en kwaliteit!

warmtepompen
verwarming
klimatisatie
sanitair
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

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

OPENINGSUREN
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag > van 18u30 tot 21u00
zondag > van 12u00 tot 14u00 en van 18u30 tot 21u00

Melleveldstraat 4 • Hoeselt • 089 50 28 47 • www.deweijershoven.be

• MENU GOESTING •

combineer en stel uw menu samen naar eigen smaak
vanaf 35euro p.p. (niet op zaterdag)

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.

