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Beste Doornkappers

Wat ben ik fier en blij dat wij Hoeselaren onze eigenheid en 
ons zelfbeslissingsrecht blijven behouden. 

En ja, het mag gezegd en gezien worden, Hoeselt staat niet 
stil.
Nooit voorheen werden er zovele appartementen, groot en 
klein, 85 in privé en 50 sociale woningen, gebouwd in Hoe-
selt. Onlangs werd de bouw van 21 bijkomende sociale as-
sistentiewoningen goedgekeurd voor onze senioren in het 
Binnenhof.
Sterker nog is de verkavelingsaanvraag Middelste Kommen 
stedenbouwkundig in behandeling t.v.v. 136 kavels en wo-
ningen samen (58 villakavels, 39 bescheiden woningen en 
39 sociale verkoopkavels).

De beslissing om stoepen aan te leggen i.s.m. u als inwo-
ners is een enorm groot succes. De lange wachttijden pro-
beren we in 2018 bij te werken.
De talrijke wegenwerken zijn vervelend, ook voor mijn eigen 
woning, maar ze zijn echter noodzakelijk om ons milieu te 
redden t.v.v. onze kinderen en kleinkinderen.
Onze RUPs, waarvan reeds enkele goedgekeurd zijn en de 
grondaankopen reeds plaatsvonden, zullen er hoe dan ook 
komen t.v.v. de toekomst van volgende generaties Hoese-
laren.

Uw gemeente is een groot bedrijf met u allemaal als aan-
deelhouder en u wenst dat dit een financieel gezond bedrijf 
is dat blijft investeren om vooruit te gaan.
De statistieken zijn zeer duidelijk, Hoeselt is een landelijke 
gemeente waar het nog veilig is om te wonen in een leef-
bare, milieubewuste omgeving waar jaarlijks ongelooflijk 
vele culturele en sportieve activiteiten plaatsvinden dankzij 
onze vrijwilligers.

We zijn tevens een van de weinige gemeenten, die i.s.m. Ma-
rah, nog een echte Kerstmarkt organiseert! Mag ik u dan 
ook allemaal uitnodigen om op 9 en 10 december aanwe-
zig te zijn om de maar liefst 40 deelnemende verenigingen 
en middenstanders ter plaatse te komen steunen. Er wordt 
ook een grote run georganiseerd door ”Hoeselt loopt Warm” 
over de Kerstmarkt en door tal van gebouwen i.s.m. Music 
For Life voor een goed doel in Hoeselt met daarna nog een 
après ski party.
Er zal ook een winter-kinderkermis aanwezig zijn voor onze 
kinderen met de aanwezigheid van de enige echte Kerst-
man!
Laten we ons samen onderdompelen in een unieke Kerst-
sfeer zodat we als Doornkappers een grote familie vormen 
en Kerstmis opnieuw een betekenis en een plaats krijgt in 
ons hart.

Mijn dank aan het schepencollege 
en onze meerderheid om dit samen 
allemaal voor u te mogen verwe-
zenlijken. Het is dan ook een eer 
en genoegen voor mij om nu reeds 
twee jaar lang uw burgervader te 
mogen zijn.

Tot ergens in Hoeselt
Uw burgemeester
Raskin Werner

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



 Openbaar vervoer

Steeds op de hoogte van geplande omleidingen op jouw buslijn? 
De bussen van De Lijn moeten vaak 
een omleiding volgen door wegen-
werken of evenementen. Dit kan 
zeer vervelend zijn voor jou en an-
dere reizigers. Daarom brengt De 
Lijn je graag op voorhand op de 
hoogte.

Digitale nieuwsbrief
Is er een omleiding op jouw buslijn 
gepland? Dan stuurt De Lijn je een 
e-mail met een overzicht van de 
afgeschafte haltes en de vervang-
haltes. Zo weet je op tijd aan welke 

halte je moet op- of afstappen en 
welke omleiding jouw buslijn volgt.

Hoe schrijf ik me in?
1. Surf naar www.delijn.be en meld 

je aan;
2. Zoek jouw buslijn en bewaar ze 

in jouw profiel;
3. Schakel de optie “ontvang  

e-mailmeldingen” aan.
 

 www.delijn.be/ 
omleidingsbrief 

KORT

Bekijk de korte instructiefilm op
www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief

Schrijf je nu in!
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Kerstmarkt

Hoeselt dorpsplein 
rond de kiosk

centrum Hoeselt

Met KINDERANIMATIE

zaterdag 9
vanaf 15 u

zondag 10
vanaf 14 u

december 2017

meer info: www.hoeseltlooptwarm.be

zaterdag 
v.a. 16 u

Niet te missen intrede van de Kerstman met zijn paard en slee!
Ontdek onze diverse kraampjes met geschenkartikelen, lekker eten en drinken. 

Onze Hoeseltse middenstanders en verenigingen brengen u in een fantastische kerststemming.
Geniet van de vele leuke activiteiten, optredens, feëriek straattheater en kinderanimatie.

Twee grote centrale tenten met tafels en zitplaatsen worden voorzien.

UW RADIO… OP 105.1

luister op 105.1 FM
www.radioboo.be

FM

radio-boo_2m-affiche.indd   1 20/10/14   19:11

zaterdag 
v.a. 22u



 

 Movies for kids 

Julius in Winterland
Woensdag 13 december – 14.00 uur | GC Ter Kommen

 Tickets: 2 euro | speelduur 1u15’ | Deense animatiefilm  
Nederlands gesproken | vanaf 6 jaar

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

 Reisverslag
Guatemala
Maandag 11 december - 19.00 uur | Bibliotheek
In het voorjaar trokken Mariloe Baptist en haar zus 
Chris door Guatemala en legden ongelooflijke beelden 
vast. Lief en leed, schoonheid en verval gaan hand in 
hand in Guatemala. Door het onderwijsproject van het 
vrijwilligerswerk De kleine Maya was de betrokkenheid 
erg groot en de ontvangst van de locals onvergetelijk.
Deze avond brengen zij een boeiend en authentiek reis-
verslag over dit kleurrijke en gastvrije land dat wordt 
gezien als het culturele centrum van de pré-Columbi-
aanse nieuwe wereld.

 Prijs: 3 euro – uiterlijke inschrijfdatum 4 december 
bibliotheek@hoeselt.be of 089 30 92 50

 Voorlezen met een extraatje
Onder de sterren
Woensdag 27 december – van 13.30 tot 15.00 uur  
Bibliotheek

Een leuk verhaal met als extraatje een knutsel-, bewe-
gings- of toneelactiviteit voor kids van 4 tot 7 jaar. 

 Gratis toegang  
Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be of 089 30 92 50

Gruwelijke rijmen:  
win je duoticket
Synopsis
De verfilming van Roald Dahls Gruwelijke 
rijmen brengt een hele parade sprookjes-
figuren bij elkaar in een ingenieus verhaal 
voor alle leeftijden. Even hilarisch als poë-
tisch, vol ondeugende twists en verrassende ontknopingen. 
Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste vriendinnen. 
Lusten wolven liever biggetjes, grootmoeders of kleine kin-
deren? Jacob is verliefd op zijn buurmeisje Assepoester, 
maar zij heeft een oogje op de prins. En waar komt die gi-
gantische bonenstaak in Jacobs tuin plots vandaan? Onder 
het alziend oog van de boze wolf  lopen sprookjesfiguren 
elkaar voortdurend voor de voeten.

Wedstrijdvraag
Wie is de illustrator van het boek ‘Gruwelijke rijmen’?
Stuur het juiste antwoord naar bibliotheek@hoeselt.be.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd met de steun van JEF 
vzw.

Extra’s
Kinderen kunnen gratis leuke folders (met spelletjes aan 
de achterkant, informatie over Roald Dahl) komen af-
halen in de BIB. Boekenwijzers en knutselmateriaal 
(kleurplaat, wolvenmasker en thaumatroop) zijn op 
aanvraag in de bib verkrijgbaar.

Elke maand een nieuw kinderboekje
Nu de zomer achter ons ligt, spelen kinderen vaker bin-
nen. Met Fundels kunnen kinderen van thuis uit digitale 
boekjes lezen en educatieve spelletjes spelen.
Maandelijks komt er één digitaal kinderboekje bij in de 
Fundelscollectie. Wie suggesties heeft voor titels, mag 
deze altijd laten weten aan: support@fundels.com!



 

Hoe ben je op het idee gekomen om 
je kandidaat te stellen als AFS-gast-
gezin? 
Twee jaar geleden heb ik eens - in het 
kader van Broederlijk Delen - een paar 
dagen als tolk opgetreden voor een 
Colombiaanse vrouw die hier in Hoe-
selt haar project kwam voorstellen. Ze 
zochten toen iemand die wat Spaans 
sprak om haar een beetje te assiste-
ren. Het is tijdens die bijeenkomsten 
dat Thea Bastiaens ons aansprak over 
AFS. Aangezien wij erg geïnteres-
seerd zijn in andere culturen en onze 
talenkennis behoorlijk is, dacht ze dat 
dit voor ons misschien een mooie uit-
daging zou zijn. We hebben dan thuis 
twee dames van het Oudercomité van 
AFS ZUL ( Zuid-Limburg ) ontvangen 
die ons uitgebreid hebben uitgelegd 
wat AFS inhoudt.
We waren vrij snel overtuigd dat dit 
iets voor ons was. 

Is er een bepaalde selectie die je 
moet doorlopen?
We hebben een online vragenlijst in-
gevuld en drie weken later kregen we 
de melding dat we goedgekeurd wa-
ren als gastgezin. Dan is het nog even 
spannend afwachten uit welk land je 
kind komt tot je een volledig dossier 
krijgt van je toekomstige nieuwe ge-
zinslid. 

Wat wordt er juist van een AFS-
gastgezin verwacht en krijg je hier 
ook ondersteuning in?

Het is de bedoeling dat je de student 
een dak boven het hoofd biedt en 
hem of haar in je gezin  behandelt 
als je eigen kind. Het aanleren van 
de taal is hierbij de belangrijkste 
prioriteit. Kosten voor voeding zijn 
uiteraard voor het gezin, alle an-
dere kosten (school, buzzy pass, 
medische kosten enz.) worden door 
AFS terugbetaald. Ga je met je kind 
op reis, betaal je dat natuurlijk zelf. 
Je wordt als gastgezin ook constant 
begeleid door het OC en het JC 
(jongerencomité waarin Belgische 
studenten zitten die zelf een jaar in 
het buitenland geweest zijn). Ik wil 
trouwens ook even benadrukken dat 
de samenstelling van je gezin geen 
drempel vormt om gastgezin te wor-
den: gezinnen met of zonder eigen 
kinderen, singles, holebi koppels, 
iedereen kan gastouder worden ! 

Momenteel heb je ook een AFS-
studente te gast. Kan je iets meer 
over haar vertellen?
We zijn nu voor de tweede keer 
gastgezin. Vorig jaar was dat  
Genewin (19) uit de Filipijnen, dit 
jaar Aom Sarita (16) uit Bangkok, 
Thailand. Aom is een erg open, 
sociaal en leergierig kind met de 
meest stralende lach. Ze heeft hier 
op korte tijd al een aantal vriendin-
netjes gemaakt, zit op het vierde 
jaar humane Wetenschappen op 
het Heilig Graf in Bilzen, gaat bui-
ten school ook naar de tekenaca-

demie en de muziekschool, en stil-
aan be-ginnen de eerste volzinnen 
in het Nederlands eruit te komen. 
Over het algemeen spreken AFS-
studenten na een jaar overigens 
erg vlot onze taal. En opvallend: al-
lemaal zijn ze gek van onze frieten 
en chocolade ! 

Hoe ervaren de studenten het om 
in een “metropool” als Hoeselt te 
verblijven?
Vaak zijn ze verwonderd over de 
rust in onze gemeente. Ze komen 
meestal uit overbevolkte hecti-
sche metropolen en zijn dan ook 
blij met onze rustige omgeving en 
de omringende natuur. Ze kijken 
dan wel weer met grote ogen naar 
ons stressvolle dagelijkse leven en 
ze begrijpen vaak - terecht - niet 
waarom we ons altijd zo haasten. 
Toch zijn ze zelf erg ambitieus en 
leergierig.  

Wat zijn de voor- en of nadelen 
voor jou persoonlijk?
Het grote voordeel is dat je de we-
reld letterlijk in je eigen huis bin-
nenhaalt, je steekt heel wat op van 
andere culturen en de dankbaar-
heid die je van zo’n kind krijgt is 
hartverwarmend. Je hebt er bijna 
altijd een zoon of dochter bij voor 
de rest van je leven. Zo gaan veel  
gastgezinnen jaren na de uitwisse-
ling nog regelmatig op bezoek bij 
hun “kinderen”, zijn ze getuige van 
hun huwelijk of krijgen zelf bezoek 
van hun student met zijn ouders. 
De zendouders zijn ook erg dank-
baar dat je een jaar lang voor hun 
kind zorgt. Maar je wordt soms ook 
door je student geconfronteerd met 
de negatieve kantjes van onze cul-
tuur, al is dat niet noodzakelijk een 
nadeel.

 Kandidaat-gastgezinnen mogen ons 
overigens altijd vrijblijvend contacteren, 
we zijn on-dertussen ook zelf lid van het 
oudercomité. Gunter en Inge Philtjens-
Brands, Parkstraat 58, tel 0495 23 32 05 
of op gunter.philtjens@telenet.be

INTERVIEW

Op de koffie bij een 
Hoeselts AFS-gezin
AFS Interculturele Programma’s is een internationale uitwisselingsorgani-
satie die jongeren de kans biedt een periode van drie maanden tot een jaar 
te integreren in een andere cultuur. AFS is actief in een vijftigtal landen 
over de hele wereld. Gunter en Inge Philtjens – Brands uit Hoeselt stelden 
zich kandidaat als AFS-gastgezin. Wij gingen bij hen op de koffie en waren 
geboeid door hun verhaal.



 

VERENIGING IN DE KIJKER

De beginperiode was een prachtige 
tijd met spannende momenten, zo-
als ons eerste optreden in het ka-
der van “Cultuurstappen” in Werm 
(2010). Kort daarna volgde meteen 
een nieuwe Hoeseltse traditie: het 
Pannenkoekenconcert. Sindsdien 
namen de Klinkertjes deel aan tal-
rijke concerten en producties zoals 
Kerstconcerten met Ater Blokkes 
of Arsis, de Hoeseltse revue, de 
musical van KVG, The Night of the 
Proms Maasmechelen, van opera 
naar musical i.s.m. Aveland, enz. 
Het Pannenkoekenconcert werd 

omgedoopt naar een vakantiecon-
cert.

Het koor bestaat momenteel uit 
een 30-tal enthousiaste zangertjes 
tussen 6 en 17 jaar. Omwille van 
het grote leeftijdsverschil werd de  
vereniging 3 jaar geleden opge-
splitst in een kinderkoor o.l.v.  

Anja Vandeweyer, en een jeugdkoor 
o.l.v. Karlijn Noten. 

Maar het hoeft er niet altijd seri-
eus aan toe te gaan. De vereniging 
organiseert ook momenten waar 
iedereen geniet van de schone din-
gen van het leven: muziek, spel, 
vriendschap, fantasie, warmte, sa-
menzijn en respect voor elkaar. In 
de herfstvakantie zijn ze met heel 
de bende op kamp geweest. Hier 
hebben ze samen gezongen, ge-
speeld en gefeest. En traditioneel 

Kinder- en jeugdkoor  
De Klinkertjes
Vele Hoeselaren hebben mooie herinneringen aan hun zingende kinderja-
ren. Laten we hierbij maar denken aan de Demerklokjes o.l.v. Paul Achten. 
Tien jaar geleden namen de cultuurdienst en Anja Vandeweyer het voor-
touw om een nieuw kinderkoor op te richten met de hulp van de gemeente. 
Maar welke naam zou bij dit eigentijds kinderkoor passen? Deze ontstond 
tijdens een overleg ten huize van Serge Voncken, waar klinkers voor de inrit 
klaarlagen. De naam van het koor lag plots voor de hand: “De Klinkertjes!”

Hoeselt
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eindigt elk seizoen met een leuke 
daguitstap.

Nu zijn De Klinkertjes klaar voor 
een groot project, namelijk een 
eigen musical. Het verhaal van de 
Keizer en de Nachtegaal kennen 
de meesten onder ons wel, maar 
deze bijzondere versie met zang, 
dans, live band en theater belooft 
echt prachtig te worden! Het koor 
is erg fier op hun “Hoeseltse” pro-
ductie. Want net zoals de koorle-
den en dirigentes zijn ook compo-
nist Jo Stijnen en regisseur Johan  
Gerits Hoeselaren. Bovendien 
wordt de voorstelling opgefleurd 
door de Hoeseltse Dansgroep  
CaDans, o.l.v. Ann Bex. De Klin-
kertjes zijn alvast helemaal in de 
ban van de musical en werken vol  
enthousiasme om er een mooie 
voorstelling van te maken!

 zie affiche

Keizer de
en de

Nachtegaal
Zondag 14 januari 2018

CC Ter Kommen Hoeselt  

14u30 & 17u00

Kinder- en Jeugdkoor De Klinkertjes 
o.l.v. Anja Vandeweyer & Karlijn N!en
i.s.m. Dansstudio Cadans 

regie: Johan Gerits 
met live begeleidingsband 

muziek: Jo Stijnen

HOESELT
PHARMA

Ap. Katrijn Spiritus
Bilzersteenweg 3
3730 Hoeselt

 089/411233

muziektheater

Inkom: €5 (-12 jaar) €10 (volwassenen)  
Info en tickets: klinkertjeshoeselt@gmail.com of 089 504 305  
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 Huldiging cultuur, sport, milieu en sociaal verdienstelijken 2017

Zet eens iemand in de bloemetjes
Onlangs viel in gans Hoeselt een 
folder in de bus met een oproep om 
een persoon of vereniging eens in de 
bloemetjes te zetten.
Het moet daarvoor gaan om pres-
taties die in 2017 (of sportseizoen 
2016-2017) werden neergezet op 
vlak van milieu, cultuur, sport of so-
ciaal leven.
Is je buurman bijvoorbeeld 25 of 50 
jaar actief bestuurslid van een ver-

eniging, behaalde je kameraad een 
medaille op topniveau, presteerde 
jouw club uitermate goed in het af-
gelopen sportseizoen of ken je een 
dorpsgenoot die zich fervent inzet 
voor onze Hoeseltse natuur of het 
sociale leven? Stel hem of haar of de 
vereniging dan kandidaat!
Dat kan via sportdienst@hoeselt.be, 
cultuurdienst@hoeselt.be of milieu-
dienst@hoeselt.be.



 

Zondag 3 december
Sponsorloop Run for (your) life tvv 
MS-Liga Vlaanderen
09.00 u. PC ’t Schalkske  
 Schalkhoven
Info Sander Rosius 0494 93 21 24 of  
 www.runforyourlife.be

Zondag 3 december
Kerstmarktconcert - Zanggroep 
Aveland
13.00 u. GC Ter Kommen
Info Chris Fabry 0495 18 85 36

Dinsdag 5 december
Start groepslessen STRONG 
20.30 u. Spiegelzaal Ter Kommen
Info www.fitclubhoeselt.be

Woensdag 6 december
Dorspsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info OCMW 089 30 92 60

Donderdagen 7, 14, 21 en 28 
december
Dorpsrestaurant De Dagschotel 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar
Info  Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 7 december
Start groepslessen STRONG 
20.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen
Info www.fitclubhoeselt.be

Zaterdag 9 december
Vogeltentoonstelling – De 
Roerdomp der Demerstreek
09.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Jaak Cosemans     0494 89 45 30

Zaterdag 9 december
Vogelverkoop – De Roerdomp der 
Demerstreek
12.30 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Jaak Cosemans 0494 89 45 30

Zaterdag 9 december
Gezellige kerstmarkt met 
verkoopsstandjes en randanimatie 
- MARAH
15.00 u. Kiosk en dorpsplein Hoeselt
Info Yves Hauben  0496 28 69 20

Zaterdag 9 december
Hoeselt loopt warm tvv Rajdado vzw
16.00 u. Dorpsplein 
Info www.hoeseltlooptwarm.be

Zaterdag 9 december
Kerstconcert: X-MAS on the Rocks – 
Pop on the rocks
19.30 u. St. Stefanuskerk Hoeselt
Info 0474 98 83 16  
 of info@popontherocks.be

Zaterdag 9 december
Apres Ski Party
21.00 u. Dorpsplein Hoeselt
Info Yves Hauben  0496 28 69 20

Zondag 10 december
Ruilbeurs modeltreinen en 
toebehoren
08.00 u. GC Ter Kommen
Info Danny Smets 089 51 46 44

Zondag 10 december
Vogeltentoonstelling – De 
Roerdomp der Demerstreek
09.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Jaak Cosemans 0494 89 45 30

Zondag 10 december 
Gezellige kerstmarkt met 
verkoopsstandjes en randanimatie 
- MARAH
14.00 u. Kiosk en dorpsplein Hoeselt
Info Yves Hauben  0496 28 69 20

Zondag 10 december
Wereldlichtjesdag – herdenking 
overleden kinderen
18.30 u. Kluis van Vrijhern
Info www.wereldlichtjesdag.be

Maandag 11 december
Reisverslag Guatemala – Mariloe en 
Chris Baptist

19.00 u. Bibliotheek
Info Marleen Smets

Woensdag 13 december
Movies for kids: Julius in 
Winterland
14.00 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zaterdag 16 december
Kerstdrink buurtcomité Binnenhof
15.00 u. Hazendans
Info Nancy Ramant  0468 16 68 01

Zondag 17 december
Kerstdrink buurtcomité Binnenhof
14.00 u. Hazendans
Info Nancy Ramant  0468 16 68 01

Woensdag 20 december 
Dorpsrestaurant - Kerstmaaltijd 
11.30 u. GC Ter Kommen
Info OCMW 089 30 92 60

Woensdag 27 december
Voorlezen met een extraatje: Onder 
de sterren

13.30 u. Bibliotheek Hoeselt
Info 089 30 92 51 Marleen Smets

Zondag 31 december
One More Time – 
eindejaarshappening Generation Y 
Hoeselt
19.00 u. GC Ter Kommen
Info 0471 68 65 76 Davy Rampen

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2017

X-MAS on the Rocks

Ga je graag swingend en zingend richting 2018? Zin in een feestje 
gekruid met goeie soul, funk en rock? Voor de gelegenheid 

'gepimpt' met een vleugje authentieke kerstsfeer? 
Dan hebben wij dé perfecte muzikale cocktail voor jou! 

Op zaterdag 9 december om 19.30 uur geven we er een feestelijke 
'lap' op tijdens ons kerstconcert 'X-MAS on the Rocks'. 

Ons 25-koppig koor serveert een muzikaal menu om 'u' tegen te Ons 25-koppig koor serveert een muzikaal menu om 'u' tegen te 
zeggen. Een concert met (kerst)ballen dat je niet mag missen. 

Als kers op de taart zijn er gastoptredens 
van Maarten Cox en De Klinkertjes. 

Kom sfeervol genieten in de kerk van Hoeselt. 
Bestel snel je kaart(en).

Pssst: je kent 'POP on the rocks' misschien als het vroegere 'Horlecante'

presenteert

Kaarten bestellen? 0474 98 83 16 of info@popontherocks.be
prijs: 15 euro



Wie niet graag loopt, kan ‘Hoeselt loopt warm’ ook steunen door een lek-
ker blikje pralines te bestellen via hoeseltlooptwarm@telenet.be (€ 4)
Wie wel graag loopt natuurlijk ook ;)

Op Sint-Hubertus werden weer heel wat paarden 
en honden gezegend in Hern. De bezoekers werden 
gezegend met lekkere Sint-Hubertusborrels.

Het moordspel was een grandioos succes, evenals 
het lekkere eten... Dat kan alleen in Romershoven!

Digitale week in de bib (Spelenderwijs 3de leerjaar). 
Meer foto’s zijn te vinden op de FB-pagina van Bib Hoe-
selt. De kinderen maakten de foto op de voorpagina!      

HOESELT IN BEELD

Tripel K, het bier van Kristof Vanhees, 
uitbater van natuurwinkel Biosenza, is 
‘het’ favoriete biobier van meer dan 4.000 
Vlamingen.

Heel wat vrijwilligers staken weer de handen uit 
de mouwen om geld in te zamelen voor missies 
gecoördineerd door de Missiewerkkring.

De kindjes van de 1ste kleuterklas van het 
Nederwijsje waren de eerste guitige be-
zoekers voor de jeugdboekenmaand. Meer 
foto’s op de FB-pagina van Bib Hoeselt.

Opnieuw veel belangstelling voor de 
lezing ‘De Graven van Loon’ in de bib
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aan de Kluis van Vrijhern
Herdenking van overleden kinderen 

met het branden van een kaarsje

Op zondag 10 december is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag herdenken we alle overleden kinderen  
door een kaars te ontsteken. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst aan de Kluis van Vrijhern.  

De locatie is niet toevallig gekozen, want het is een initiatief van Viviane Thoonen (61) die in de naburige  
Paulushoeve woont. Samen met haar schoondochter Peggy organiseert ze een serene bijeenkomst  

waar iedereen een kaarsje kan aansteken. Viviane en Peggy verloren vier jaar geleden hun  
tweejarige (klein)zoon Menno aan de gevolgen van een hersentumor. “De steun die de familie kreeg,  

deed heel veel deugd. Je leeft en voelt ook enorm mee met lotgenoten. Praten met mensen die hetzelfde  
meegemaakt hebben, is gemakkelijker”.

Wereldlichtjesdag

Menno, het zoontje van Kevin en Peggy (Vivianes zoon en 
schoondochter), was amper 20 maanden toen hij vier jaar 
geleden overleed. “In januari 2013 is een tumor vastge-
steld en in maart is hij dan gestorven. Gedurende die acht 
weken hebben wij enorm veel steun en medeleven gehad 
van buren, vrienden en kennissen. Het doet altijd deugd 
om te weten dat je er niet alleen voor staat. Wij praten nog 
heel veel over Menno. Het gemis blijft. Vaak stel ik me de 
vraag hoe hij er nu zou uitgezien hebben, hoe hij het nu in 
het eerste leerjaar zou doen, hoe hij zou spelen met zijn 
nichtjes Romy en Lena, hoe superleuk hij het vond op de 
boerderij samen met zijn bompa (Jos Liebens) … “, mij-
mert Viviane.

Lotgenoten
Afscheid moeten nemen van iemand is hard en als het 
dan van een klein enthousiast kind is, maakt het dat nog 
allemaal veel dramatischer. “De pijn en het verdriet is er 
natuurlijk nog altijd na vier jaar, maar we hebben dat stil-
letjes aan een plaats kunnen geven. Je staat er niet bij stil 
wat het is om een kind te verliezen totdat je er zelf mid-
denin zit. Het is tot dan iets wat je leest in de krant en 
waarvan je denkt: dat is verschrikkelijk. 

En dan plots overkomt het jezelf, je eigen kleinkind. Alle 
berichten die je vanaf dan hoort of leest over het verlies 
van een kind bekijk je met andere ogen. Je voelt extra mee 
met die mensen, onbekenden, omdat je persoonlijk weet 
hoe verschrikkelijk dat is. Er ontstaat een soort van ver-
bondenheid tussen de ouders en grootouders van over-
leden kinderen. Plotseling zijn we lotgenoten. Velen wil-
len erover praten en dat is niet altijd evident, maar het is 
zoveel gemakkelijker met mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt”.



Wereldlichtjesdag Wereldlichtjesdag in Vrijhern
In het najaar van 2013 kregen Ke-
vin en Peggy een pakje op naam van 
Menno. Er zat een kaarsje en een 
brief afkomstig van het Kites-Zorg-
team  van het UZ Leuven in. “Het 
Kites team heeft Kevin en Peggy ge-
durende die acht weken begeleid en 
zelfs nu nog kunnen zij daar terecht. 
In die brief stond de uitleg over We-
reldlichtjesdag en zo hebben we dit 
prachtige initiatief leren kennen. 
Het is in 1997 ontstaan in Amerika 
en opgericht door een zelfhulpgroep 
voor ouders van overleden kinde-
ren”, beschrijft Viviane.

Iedereen welkom
Jaarlijks vindt Wereldlichtjesdag 
op de tweede zondag van decem-
ber plaats. Wereldwijd worden om 
19 uur lokale tijd kaarsen aange-
stoken. Door dit te doen in de ver-
schillende tijdzones branden er 
gedurende 24 uur kaarsen over 
heel de wereld. “In België begint 
het nu bekend te worden en wij 
vonden het tijd om hier ook een 
Wereldlichtjesdag te organiseren. 
In onze directe omgeving kennen 
wij heel wat mensen die hetzelfde 
meegemaakt hebben en die we 
persoonlijk uitnodigen. Doel is om 

een moment van steun en samen-
horigheid te organiseren om sa-
men onze kinderen te eren en te 
herdenken. We zullen dit doen op 
een mooie, rustige en sfeervolle 
plaats. Daarvoor is voor ons de 
Kluis van Vrijhern ideaal. Het zal  
een  serene bijeenkomst zijn waar 
iedereen een kaarsje kan branden. 
Of je nu mama bent of papa, oma 
of opa, oom of tante, broer of zus, 
vriend of vriendin… Wil je een kind 
gedenken? Voel je dan welkom. 
Iedereen die een kind mist, is van 
harte uitgenodigd”, besluit Viviane 
Thoonen.

Zondag 10 december 2017
18.30 - 19.30 uur - Kluis van Vrijhern

Herdenking voor overleden kinderen met woord, muziek en heel veel lichtjes

Na de herdenking is er gelegenheid  
tot napraten 

Je kan je eigen kaarsje meebrengen,  
maar er worden ook kaarsen voorzien.

Deelname is gratis, maar graag even  
inschrijven voor 8 december 2017  

op www.wereldlichtjesdag.be

Wereldlichtjesdag



Elke kerk bezit heel wat religieus 
cultureel erfgoed en een inven-
taris helpt het erfgoed in de kerk 
goed te bewaren. Dat is niet on-
belangrijk voor de opmaak van 
een kerkenplan en bij de discussie 
over de mogelijke herbestemming 
ervan. De vrijwilligers en Erfgoed 
Haspengouw hebben elk voorwerp 
gedetailleerd beschreven met ver-
melding van afmetingen, datering, 
stijl en andere (kunst)historische 
gegevens. Een inventaris is voor de 
kerkfabriek een onmisbaar instru-
ment voor een goed beheer dat 
sinds 2004 wettelijk verplicht is. 

Erfgoed Haspengouw
Erfgoed Haspengouw ontplooit 
sinds 2012 een dynamische erf-
goedwerking in de regio. Hierbij 
neemt de projectwerking rond het 
religieus erfgoed een prominente 
plaats in. De reden hiervoor ligt in 
een doorgedreven onderzoek naar 

het religieuze erfgoed van de regio 
waaruit bleek dat heel wat kerkfa-
brieken, ook in Hoeselt, nog niet 
in orde waren met hun inventaris. 
Voor Erfgoed Haspengouw was dit 
een goede reden om vanaf 2014 
met een projectmedewerker de 
nodige ondersteuning en expertise 
te geven aan de kerkfabrieken bij 
het opstellen of vervolledigen van 
hun inventaris. Sint-Lambertus in 
Alt-Hoeselt was bijvoorbeeld de 
eerste kerkfabriek die zo geholpen 
werd. 

Erfgoedregister
Het voorbije jaar was projectme-
dewerker Katrien Houbey actief 
in Hoeselt. Ze organiseerde voor 
de zeven kerkfabrieken in febru-
ari een infosessie. Tien geïnteres-
seerde vrijwilligers gingen hier op 
in en kregen een opleiding. Vanaf 
mei startte Houbey met het na-
kijken en aanvullen van de inven-

tarissen in de Onze-Lieve-Vrouw 
Middelareskerk in Hoeselt en de 
Sint-Domitianuskerk in Werm. 
Vandaag zijn deze twee inventa-
rissen volledig afgewerkt en inge-
voerd in het digitale Erfgoedregis-
ter van het Provinciaal Centrum 
voor Cultureel Erfgoed (PCCE). De 
leden van de kerkfabriek kregen 
zowel de digitale als de papieren 
versies van de inventarissen over-
handigd door Erfgoed Haspen-
gouw. Het inventarisatiewerk in 
Hoeselt is nog niet helemaal afge-
rond. De vrijwilligers van Sint-Jan-
Baptist in Romershoven en Sint-
Hubertus in Sint-Huibrechts-Hern 
digitaliseren dit jaar nog zelf hun 
inventaris. Projectmedewerker 
Katrien zal samen met de kerkfa-
brieken van Sint-Brixius in Schalk-
hoven en Sint-Stefanus in Hoeselt 
hun inventaris nakijken en aanvul-
len waar nodig. 

Zo kunnen ook de volgend genera-
ties genieten van het religieus erf-
goed in onze gemeente.

 Interesse om de kerkschatten in kaart 
te brengen? Contacteer Katrien Houbey 
van Erfgoed Haspengouw:  011 70 18 30, 
katrien.houbey@erfgoedhaspengouw.be

Vrijwilligers maken inventaris 
van Hoeseltse kerkschatten op

Meerdere kerkfabrieken van Hoeselt hebben onlangs de inventaris van 
hun religieus cultureel erfgoed opgemaakt. Ze kregen daarbij de hulp van 
Erfgoed Haspengouw om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. De 
toekomst van onder meer 13de eeuwse muurschilderingen en beelden van 
heilige Brigilda is daarmee gegarandeerd.

Van links naar rechts: Jean-Pierre Billen, Roger Verjans,  
Katrien Houbey, René Nijssen en Piet Snellings



In de kerk van Sint-Huibrechts-
Hern is de muurschildering in het 
oude koor van de kerk meer dan 
bijzonder. Tot 1963 bleven deze laat 
13de-eeuwse schilderingen verbor-
gen achter verschillende pleisterla-
gen. De voorstellingen tonen scenes 
uit het levensverhaal van de heilige 
Hubertus van Luik, de patroonhei-
lige van de kerk. Het gaat om de 
oudst bekende voorstelling van zijn 
leven. Sint-Huibrechts-Hern was 
een Haspengouws bedevaartsoord 
voor deze heilige. Vroeger trok jaar-
lijks op 3 november een feestelijke 
paardenstoet met fanfare- en jacht-
hoornmuziek door het dorp. Deze 
jaarlijkse traditie vindt nu om de 50 
jaar plaats. In de kerk bevinden zich 
vele objecten die herinneren aan 
deze vieringen: het beeld van Sint-
Hubertus, verschillende vaandels 
en de Hubertussleutels. De sleutels 
werden gebruikt om dier en zelfs 
mens te brandmerken om ze te be-
schermen tegen hondsdolheid.

Zicht op de muurschilderingen in de kerk en 
een detail met bekering van Sint-Hubertus. 
© KIK-IRPA, BRUSSEL. 

Jongste kerk in modernistische 
stijk
De Onze-Lieve-Vrouw Middelares-
kerk in Hoeselt is de jongste kerk uit 
de gemeente. Ze werd pas gebouwd 
in de jaren 1934-1935 naar een ont-
werp van de Gentse architect Adri-
aan Bressers. De kerk is volledig in 
één stijl gebouwd en ook het aan-
wezige erfgoed is in eenzelfde, licht 
modernistische stijl opgevat. De fa-
milie van architect Bressers leverde 
ook een aantal beelden voor de kerk. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn de 
voorstelling van Maria met Heilig 
Hart en deze van Christus met Hei-
lig Hart. Voor de verdere aankleding 
van het interieur is beroep gedaan 
op kunstenaars uit binnen- en bui-
tenland, waaronder uit Nederland.

Heilig Hart van Maria door atelier Bressers. 
Foto: Mark Dusar

Devotie voor beschermheilige van 
het vee
Werm kent een grote verering van 
de Ierse heilige Brigida van Kildare. 
Zij is de beschermheilige van het vee 
en wordt aanroepen tegen allerlei 
ziekten bij runderen. Na het mirakel 
in 1740 werd Werm al snel een be-
devaartsoord. In dat jaar heerste een 
runderpest die erg huishield in de 
veestapel. De mensen zakten mas-
saal met hun beesten naar Werm 
af om bij Brigida bescherming af te 
smeken. Ze verzamelden vóór de 
kerk waar de pastoor hen toesprak 
en het vee zegende. Hierna stierf 
geen enkel dier meer aan de pest. 
Al snel werd in de kerk een Brigida-
altaar gebouwd met daarop het hou-
ten beeld van de heilige. In de 19de 
eeuw is dit beeld vervangen door 
het huidige gipsen beeld. Vanaf dan 
werd iedere vrijdag een speciale mis 
gelezen of gezongen om haar hulp 
en voorspraak af te smeken. De ver-
ering voor Brigida nam vanaf WOI af. 
Het beeld en relieken van deze hei-
lige zijn nog aanwezig in de kerk en 
herinneren aan deze ooit levendige 
volksdevotie.

Beeld van de heilige Brigida van Kildare 
Foto: Mark Dusar

Eeuwenoude muurschilderingen  
en beschermheilige van het vee
Hoeselt bezit heel wat waardevolle kerkschatten. 
Kijk hieronder even mee over wat allemaal geïnventariseerd is.



 Omgeving
Dienst ‘Ruimtelijke Ordening & 
Patrimonium’ en Milieudienst  
smelten samen

Sinds kort zijn de diensten ‘Ruimtelijke Ordening & Patri-
monium’ en de ‘Milieudienst’ samengesmolten tot één ge-
heel namelijk de ‘Dienst Omgeving’. Aanleiding hiervan is de 
implementatie van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 
2018. Beide diensten werkten in het verleden reeds nauw 
samen. Om nog betere dienstverlening in de toekomst te 
kunnen verzekeren is de samenvloeiing een logische stap. 
Bij de dienst omgeving kan u nog steeds terecht voor vra-
gen en info met betrekking tot bouwen en verbouwen, ste-
denbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, 
stedenbouwkundige meldingen, planologische ontwikkelin-
gen, woonbeleid, leegstand, bouwmisdrijven, vastgoedin-
formatie, aankoop of verkoop van gronden, erfdienstbaar-
heden, milieuvergunningen, milieumeldingen, zwerfvuil, 
muziekactiviteiten, containerpark, ratten en zwerfkatten, ... 
Vanaf 1 januari 2018 zullen alle afzonderlijke vergunningen 
worden vervangen door één omgevingsvergunning.

 De dienst is telefonisch bereikbaar op het nummer 089 51 03 10.

 Sport
STRONG: uitdagende groepslessen

STRONG is een nieuwe High Intensity Tempo Training, 
“BOOTCAMP style”. Deze Music Workout  combineert 
intervaltraining met uptempo muziek.  Elke beweging 
heeft een beat, elke beat heeft een beweging. Deze fat-
burningles verbetert het uithoudingsvermogen, maakt 
spieren sterker en prikkelt de spieruithouding.  Met 
plyometrische oefeningen, coretraining, kickboxing en 
floorwork en door enkel gebruik te maken van het eigen 
lichaamsgewicht. Bovendien kan je steeds zelf bepalen 
of je low, basic of max. wil trainen. 

 Spiegelzaal Ter Kommen - Deelname vanaf 16 jaar 
 Gratis proefles - www.fitclubhoeselt.be
 Elke dinsdag (vanaf 5/12) om 20.30 uur  

en elke donderdag (vanaf 7/12) om 20.00 uur

Zwemlessen volwassenen
De sportdienst start op donderdag 11 januari weer met 
een lessenreeks zwemmen voor volwassenen. De lessen 
vinden plaats in ons gemeentelijk zwembad Ter Kommen, 
telkens van 18.00 tot 19.00 uur.
Inschrijven voor deze 10 lessenreeks kan bij de sportdienst 
voor 40 euro.

BURGERLIJKE STAND 
& BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

15/05/17 GAWEIN VAN DE VIJVER zoon van Koen en Claudette PEETERS 

29/09/17 Gus FRANSSEN zoon van Wim en Ellen LACROIX

16/10/17 Mathias NICOLAERS zoon van Jan en Kirsten HANSEN

17/10/17 Amelie MERTENS dochter van Dean  en Urzsula KRYSZTOPIK

18/10/17 Louise NASSEN dochter van Niels en Kristel MAX

21/10/17 Améline VERSTAPPEN dochter van Joris en Anneleen CREEMERS

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

30/09/17 Febe JARDIN en Kenny VERHULST

1/10/17 Sarah RUTTEN en Ken MARTENS

14/10/17 Cindy CLAESEN en Wouter LOIX

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

8/10/17 Alex BIESMANS Awans

14/10/17 Annie DIEU Hulstraat 6A

18/10/17 Emma PELERIN Groenstraat 30

24/10/17 François BODSON Hombroekstraat 29

27/10/17 Alice MENTIOR Rode Kruislaan 9



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

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 30 92 60 
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: 4 584 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.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gemeentehuis 
Dorpsstraat 17

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.00 - 19.00 u 13.00 - 17.00 u

GC Ter Kommen 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.30 - 18.00 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Sportdienst & toerisme 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Jeugddienst 
Europalaan 4

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u

Bibliotheek 
Dorpsstraat 35

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 16.00 - 19.00 u 13.00 - 16.00 u 16.00 - 19.00u

Technische dienst 
Winterbeekstraat 3

VM 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 14.00 u

NM 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u

Containerpark 
Goosstraat

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u

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

OPGELET: ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP: 
MAANDAG 25 DECEMBER – KERSTMIS - DINSDAG 26 DECEMBER – 2DE KERSTDAG
ZWEMBAD: JAARLIJKSE SLUITING VAN 24 DECEMBER 2017 T.E.M. 7 JANUARI 2018
SPORTHAL: GESLOTEN OP 24, 25, 26 EN 31 DECEMBER 2017 EN OP 1 JANUARI 2018 

Sandri Aerts is reeds 2 jaar actief als technisch assistent 
bij het schoonmaakpersoneel van de Cultuurdienst. Sinds 
oktober heeft zij een contract van onbepaalde duur en voort-
aan zal zij een vaste waarde zijn van het schoonmaakteam 
van GC Ter Kommen in vervanging van Paolina Pellegrino. 

Sandri heeft al vele jaren ervaring en is een echte bezige 

bij. Naast haar deeltijdse job is zij 
ook nog op andere plaatsen actief 
als onderhoudsmedewerkster.

Wij wensen haar veel succes en 
danken Paolina voor haar jaren-
lange inzet.

Nieuwe medewerker Cultuurdienst



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.

GEVELBEPLEISTERINGEN
Lauritano Lorenzo

ALLE TYPES GEVELBEPLEISTERING | KALEIEN
GECEMENTEERDE PLINTEN | NATUURSTEEN 

Hombroekstraat 19b | 3730 Hoeselt | gsm 0473 32 96 84

lorenzolauritano@telenet.be

www.gevelbepleisteringenlauritano.be
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• herstellen en monteren van autoruiten
• snijden van vlak glas op maat • inbouwen van ruiten

• jarenlange ervaring • moderne apparatuur
• vakkundig opgeleid personeel • zorgeloze afhandeling,    

   rechtstreeks via uw verzekering

• alle merken banden voor personenwagen, 
   bestelwagen en 4X4 • uitbalanceren en uitlijnen 

• professioneel advies • 20 jaar ervaring

089 50 31 50
info@euroautobandhoeselt.be 
www.euroautobandhoeselt.be

089 50 29 30  •  089 50 19 56
info@euroautoglashoeselt.be 
www.euroautoglashoeselt.be

BILZERSTEENWEG 50 • HOESELT

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

Cook Expert

OM ALLES TE BEREIDEN, VAN VOORGERECHT TOT DESSERT
12 automatische programma’s - multifunctioneel – nauwkeurig koken met inductie

Sudderen, klaarmaken van soepen, stomen
Snijden, raspen, hakken, emulgeren van sauzen
Kneden, opkloppen van eiwitten, bereiden van sorbets…

Boek met 300 recepten en gratis app. 
magimix.be-nl made in France

OPEN OP ZONDAG
14 & 21 DECEMBER ‘14
van 13.00 tot 18.00 uur

elektrohauben.selexion.be

ELEKTRO HAUBEN

+32 [0]496 28 69 20 • Bilzersteenweg 44B Bus 1 • 3730 Hoeselt

info@elektrohauben.be • www.elektrohauben.be

Kom onze 4 leefwerelden ervaren:
kijken, luisteren, voelen en proeven.

OPENINGSUREN
ma: 13u00 - 18u00 • di-wo-vr-za: 09u00 - 18u00 • do: 09u00 - 21u00 DEMOAVOND

VERGEET JE KERSTAANKOPEN NIET!
OPEN OP ZONDAG 17 DECEMBER

van 12 tot 17 uur
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ZATERDAG 16 DECEMBER DEMO LAURASTAR 
OPEN OP ZONDAG 17 DECEMBER VAN 12 TOT 17 UUR

VERGEET JE KERSTAANKOPEN NIET!


