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Beste Groot-Hoeselaar, 

Het einde van 2017 is in zicht. Voor velen betekent dit sa-
men met familie en vrienden Kerst en Nieuwjaar vieren. 
Maar voor het zover is informeer ik je nog graag over en-
kele nieuwe initiatieven in uw gemeente Hoeselt.

Iedere dag opnieuw horen we in het verkeersoverzicht 
over de ochtend- en avondspits. Vele Limburgers, ook 
Hoeselaren staan dagelijks weer aan te schuiven op we-
gen naar Brussel, Antwerpen,… Bovendien zijn de ver-
bindingen voor het openbaar vervoer in Limburg niet al-
tijd zo gunstig, waardoor de verplaatsingen van en naar 
het werk heel wat tijd in beslag nemen. Als gemeente 
Hoeselt vinden we het daarom belangrijk om te blijven 
investeren in tewerkstelling dicht bij huis. Op zeer korte 
termijn gaan we samen met het provinciebestuur in het 
kader van SALK de 45 ha grote industriezone uitbreiden 
met ongeveer 24ha. Ook zal er een plaats zijn voor een 
nieuw en modern recyclagepark. De uitbreiding van de 
industriezone zorgt voor tevreden werknemers, die werk 
vinden in eigen streek, minder stress door verplaatsin-
gen en meer tijd voor familie en vrienden. Kortom, een 
goede investering. Door alles samen te brengen op 1 
locatie en te blijven investeren in toerisme, wandel- en 
fietsroutes zorgen we er ook voor dat Hoeselt een mooie 
groene gemeente in het prachtige Haspengouw blijft.

Ik ben ook blij te kunnen vertellen dat we als gemeen-
tebestuur erin geslaagd zijn om het negatieve saldo van 
869.924 euro in 2013 te verminderen tot een financieel 
evenwicht. Hiervoor hebben we een aantal structurele 
gemeentelijke besparingsmaatregelen genomen. Daar-
naast hebben we ook lopende leningen verlaagd en jaar-
lijks kortlopende gunstige leningen afgesloten. Dit heeft 
tot gevolg dat de schuld per inwoner sterk is afgenomen. 
Een resultaat, waar vele van onze buurgemeenten jaloers 
op zijn. Bovendien zal er volgend jaar ook een belasting-
verlaging komen. Door de tax-shift, die de federale re-
gering doorvoerde, moeten mensen minder belastingen 
betalen. Het deel personenbelasting voor de gemeente 
verlaagt hierdoor ook. Een mooi vooruitzicht voor ieder 
van ons. 

Hopelijk brengt 2018 op vele vlakken nog meer goed 
nieuws! Ik wens jullie alvast prettige eindejaarsfeesten 
met familie en vrienden en een goede start in 2018! Ho-
pelijk kunnen we in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente samen klinken op een gezond, boeiend 
en gelukkig nieuw jaar.

Indien jullie nog vragen en/of 
suggesties hebben, kunnen 
jullie mij steeds contacteren 
via gsm 0475 24.45.31 of via 
e-mail guy.thys@hoeselt.be.

Uw schepen, 
Guy Thys

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



 Milieu

Ophaling kerstdennen
Op woensdag 10 januari zullen de afgedankte kerst-
dennen worden opgehaald. Dit is niet van toepassing 
op kunstkerstdennnen.
Gelieve de kerstden (zonder ijzer, pot, grond of ver-
siering) de avond vóór de ophaling of uiterlijk 8 uur ‘s 
morgens de dag van de ophaling tegen de grens van uw 
eigendom te plaatsen.
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EMEENTEBESTUUR VAN HOESELT NODIGT UIT

Nieuwjaars
drink
zondag 7 januari

10.00 - 12.00 uur

Met live muziek  
door Jonas van Esch

Evenementenplein 
achter GC Ter Kommen

VOOR ALLE HOESELAREN
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 Milieu

Zet je afval niet te vroeg 
buiten

De laatste tijd zetten steeds meer inwoners al vanaf 
woensdagavond hun afvalfracties buiten. Dit heeft tot 
gevolg dat papier en karton doornat kunnen worden of 
kunnen wegwaaien, dat gevulde pmd-zakken of bor-
deaux-huisvuilzakken stuk geraken en de inhoud over 
de stoepen en de straat verspreid geraakt.

Zet het afval niet te vroeg buiten! Doe dit ten vroegste de 
dag voordien na zonsondergang, maar altijd vóór 6.00 
uur ’s morgens de dag van de ophaling. De ophaler kan 
zijn ronde wijzigen. Het is niet omdat hij meestal rond de 
middag bij u langs komt, dat dit niet kan wijzigen. Het kan 
dus ofwel eens veel vroeger ofwel eens veel later zijn.
Bied het papier en karton aan in een stevige kartonnen 
doos, of stevig samengebonden met natuurtouw.



 Movies for kids 

De Verenkoning
Woensdag 17 januari – 14.00 uur | GC Ter Kommen
Johan woont met papa op een boot. Ver weg op zee houden 
ze zich schuil voor de verenkoning, een vreselijk monster dat 
Johans moeder heeft meegenomen. Op een dag is Johan 
alleen op het schip wanneer hij op de boordradio een nood-

oproep hoort: de verenkoning is in de buurt! Johan grijpt zijn 
kans. Kan hij eindelijk zijn moeder op het spoor komen? Het 
begin van een spannende reis naar het rijk van de verenko-
ning, een magische en onbeschrijflijke plek.

 Tickets: 2 euro | speelduur 1u18’ | Deense animatiefilm - Nederlands 
gesproken | vanaf 7 jaar

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

Iedereen slaapt...  
en iedereen droomt*

Woensdag 17 januari van 
19.30 tot 21.30 uur | lokaal 1 
GC Ter Kommen

Maak je tablet 
kindvriendelijk*

Dinsdag 23 januari van 19.30 
tot 22.00 uur | lokaal 1 GC 
Ter Kommen

Sociale foto-
reportages maken*

Woensdagen 31 januari 
en 7 februari van 19.30 tot 
22.30 uur | lokaal 1 GC Ter 
Kommen

Upcycling**

Maandag 29 januari van 
19.00 tot 21.00 uur | 
Bibliotheek

VORMING VOOR IEDEREEN

* Inschrijven via www.vormingplus.be - ** Inschrijven via bibliotheek@hoeselt.be | 089 30 92 50

 Zaterdag 20 januari om 18.00 uur | IKSO - Bruiloftstraat 10

Benefiet voor mensen op de vlucht

Honderdduizenden mensen zitten 
in schrijnende omstandigheden vast 
aan de buitengrenzen van Europa. 
Mensen die vluchten voor oorlog, 
vervolging of extreme armoede en 
die op zoek zijn naar een land waar 
ze een veilige en gelukkige toe-

komst kunnen opbouwen. Eli Bij-
nens werkte een half jaar als vrij-
willigster in een vluchtelingenkamp 
op het Griekse eiland Chios. Samen 
met GROS Hoeselt organiseert ze nu 
een benefiet om de mensen daar te 
steunen. Kom luisteren naar haar 

aangrijpende getuigenis en ge-
niet daarna van een internationaal   
(h)eerlijk  3 gangen-buffet (hapjes 
en soepen, groenten- en vleesbuffet, 
dessertbuffet). 

Inkom: vrije bijdrage



NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG

Samen met de toenemende po-
pulariteit van elektrische fietsen 
stimuleren fietssnelwegen steeds 
meer Limburgers om voor de fiets 
te kiezen voor hun functionele ver-
plaatsingen naar school, het werk 
of de winkel. Ook voor wie nu al 
regelmatig fietst, brengen de fiets-
snelwegen meer veiligheid en com-
fort. Bij meer   dan de helft van de 
letselongevallen met fietsers in 
Limburg gaat het om een aanrijding 
door een wagen. Fietssnelwegen 
beperken het aantal kruispunten 
met het autoverkeer tot een strikt 
minimum. Dat helpt dergelijke on-
gevallen voorkomen.

Fietsprovincie
Het provinciebestuur en de Limburg-
se gemeenten werken samen aan de 
uitbouw van een veilig en comforta-
bel fietspadennet in de volledige pro-
vincie. Zo versterken ze Limburg als 
fietsprovincie voor de recreatieve én 
de functionele fietser.

Ideale fietsverbindingen
Bij de fietssnelwegen gaat het 

om het bewegwijzeren van de 
fietsroutes, de aanleg van brug-
gen en tunnels die ervoor zorgen 
dat fietsers en auto’s gescheiden 
blijven   op kruispunten, de aan-
leg van brede paden met een goed 
wegdek enzovoort. De routes die 
het snelst ontwikkeld worden zijn 
de Albertkanaalroute van Ham tot   
Riemst en de Spoorlijn 18-route 
van Hamont-Achel tot Hasselt. De 
Albertkanaalroute is intussen al 
deels bewegwijzerd. Op een deel 
van de route is de infrastructuur 
vernieuwd. De werken aan het 
tracé van Spoorlijn 18 tussen Has-
selt en Hamont- Achel starten in 
2018. Ook op andere plaatsen in de 
provincie starten volgend jaar   de 
inrichtingswerken voor de fiets-
snelwegen. Nog goed nieuws: het 
provinciebestuur kocht onlangs de 
spoorwegzate van het Fruitspoor 
tussen Sint-Truiden en Tongeren. 
Dat is een ideale fietsverbinding 
tussen beide steden.

 Fietssnelwegen in je buurt? Kijk op www.
fietssnelwegen.be

Welk Limburg wil jij?

Is een ”Betonstop” in Limburg nodig 
of is er nog meer dan genoeg ruimte? 
Onder het motto ”Welk Limburg wil 
jij?” gaat de Provincie Limburg in ge-
sprek met alle Limburgers over de toe-
komstige invulling van onze provincie.
Een online platform vormt het komen-
de jaar dé centrale plek voor het debat 
over het Limburg van de toekomst. 
Denk mee op www.welklimburgwiljij.
be en laat je jouw idee, visie of sugges-
tie over de toekomst van onze provincie 
achter.

 Surf naar www.welklimburgwiljij.be

Jong Redt Oud: Mobiliseer de 
jongeren in jouw gemeente 
om hun erfgoed mee te on-
derhouden.
Met “Jong Redt Oud” 
wil het Provinci-
aal Centrum voor Cultureel Erfgoed 
(PCCE) jongeren warm maken voor 
het erfgoed uit hun buurt: het kapel-
letje om de hoek, het
 
kerkhof bij de school of de oude molen 
in de wei. Jongeren ontdekken zo de  
verhalen achter het erfgoed en worden 
mee verantwoordelijk voor het onder-
houd en de ontsluiting ervan.
De ervaringen uit de vijf pilootprojec-
ten en de bijhorende expertise uit de 
erfgoedsector werden samen met 
heel wat praktische tips gebundeld in 
een inspiratiegids en op een website. 
Met “Jong Redt Oud” geven we niet al-
leen het goede voorbeeld, de provincie 
biedt ook financiële ondersteuning 
aan initiatiefnemers.
Ben je leerkracht, leider in een jeugd-
beweging of gemeentemedewerker 
cultuur, erfgoed of jeugd en wil je een 
groep jongeren mobiliseren om de 
handen uit de mouwen te steken?
Laat je dan inspireren op www.jong-
redtoud.be en meld je project aan. 

 www.jongredtoud.be

Provincie en gemeenten bouwen 
samen aan veilig fietspadennet 
voor alle Limburgers
Het Limburgs provinciebestuur keurde een fietssnelwegenplan goed van meer 
dan 480 km. Fietssnelwegen, ook wel soms “fietsostrades” genoemd, is een 
nieuw begrip in “fietsersland”. En terecht! Dankzij de rechte lijnen die ze in 
het landschap volgen, zorgen deze fietspaden ervoor dat je comfortabel en vlot 
grote afstanden aflegt.

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

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 
3500 Hasselt, BE
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De Eos-prijs bekroont jaarlijks de 
beste thesis in de harde weten-
schappen. Er hangt een cheque van 
1.000 euro aan vast en het artikel 
verschijnt in EOS Magazine. Liefst 
140 inzendingen kwamen er bin-
nen. Organisatoren EOS Magazine 

Kobe Bamps wint prestigieuze  
Eos-prijs voor zijn thesis
Romershovenaar vermindert risico’s bij behandeling 
hartritmestoornissen

Kobe Bamps (22) uit Romershoven is een knappe kop. De afgestudeerde 
industrieel ingenieur Elektronica-ICT oogst lof met zijn masterproef en 
heeft in december de Eos-prijs 2017 voor zijn thesis gewonnen. Samen met 
collega-student Céline Cuypers (22) uit Alken en dr. Pieter Koopman (Jes-
sa Ziekenhuis/UHasselt) ontwikkelde hij een algoritme dat de risico’s bij 
de behandeling van hartritmestoornissen aanzienlijk moet verminderen. 
“Misschien kan dit wel het begin van een start-up zijn”.



en Scriptie vzw hielden vijf geno-
mineerden over en oordeelden dus 
dat de thesis van Kobe Bamps uit 
Romershoven de beste was. “Het 
onderzoek van Cuypers en Bamps 
biedt uitzicht op een concrete me-
dische toepassing”, oordeelde de 
jury. Het eindwerk viel al eerder in 
de smaak, want het haalde ook de 
Paul Donnersprijs op het Limburgs 
Ingenieurs Event binnen en de pu-
blieksprijs van ingenieurs-vereni-
ging ie-net. 

Zenuw
Het grote doel van de thesis is om 
een cruciale zenuw niet te ra-
ken tijdens een ingreep te-
gen hartritmestoornissen. 
“Het door ons ontwikkelde 
algoritme (een pakket aan 
regels om in een bepaalde 
volgorde tot een oplossing 
te komen) moet die zenuw 
die mee verantwoordelijk 
is voor de ademhaling snel-
ler vinden. Dat is vooral 
belangrijk voor pati-
enten met hart-
ritmestoor-
nissen die 
last heb-

ben van kortademigheid en hart-
kloppingen”, schetst Kobe. “Bij 
sommige personen is het moge-
lijk om de aandoening te genezen 
door de stoorsignalen die uit de 
longaders komen, weg te halen. 
Probleem is dat er bij dergelijke 
ingrepen de kans op beschadiging 
van de zenuw bestaat wat kan lei-
den tot ademhalingsproblemen. 
De plaats van die zenuw ten op-
zichte van het hart verschilt van 
mens tot mens. Het kan zelfs dat 
ze heel dicht langs de longaders 
loopt. Momenteel sporen ze de ze-
nuw tijdens de operatie op waar-

door de patiënt de hik krijgt. 
Als de hik vermindert, 
wordt de behandeling 
onmiddellijk stopgezet. 
Maar dan kan het al te 
laat zijn en is de zenuw 
al (deels) beschadigd.”

Accuraat
De masterproef van Cé-

line Cuypers en Kobe 
Bamps resulteert in 

het feit dat het 
mogelijk is om 

de locatie van 
die zenuw te 

bepalen voor de ingreep. Op 27 pa-
tiënten is het algoritme uitgetest. 
“Bij 89% van de patiënten konden 
we de zenuw detecteren met een 
accuraatheid van 3,51 millimeter 
wat een zeer goed resultaat is”, 
aldus Kobe Bamps. “Hierdoor kan 
de arts de locatie van de zenuw 
vooraf weergeven en weet zo waar 
de gevaarlijke punten zijn.”

Toekomstmuziek
Momenteel is het nog veel te vroeg 
voor ziekenhuizen om het algo-
ritme in de operatiekamer te ge-
bruiken. “Daarvoor moeten we er 
nog veel meer testen gebeuren. 
Minstens bij 100 patiënten”, ver-
duidelijkt Kobe. Toch sluit hij het 
niet uit dat het ooit zover komt. 
“Zelf studeer ik nu nog in Leuven 
een master na master; artificial 
intelligence wat in het verlengde 
ligt van industriële ingenieurswe-
tenschappen. Celine Cuypers stu-
deert eveneens verder, maar dan 
aan de Vlerick Business School. 
Wie weet komt er over een jaar 
een start-up van. “Maar dat is toe-
komstmuziek”, besluit Kobe.

Geert Houben



HOESELT IN BEELD

Hoeselt liet zich van zijn sportieve én warme kant 
zien tijdens een succesvolle eerste editie van  
‘Hoeselt loopt warm’.

Ter Kommen werd tot de nok gevuld voor een prach-
tig concert van Niels Destadsbader. De aanwezige 
Sarah’s mochten zelfs mee op het podium…

Het Hoeselts Toneelgezelschap gaf in november vier 
succesvolle voorstellingen van het stuk “De Moeder 
en de drie soldaten”.

Het theatergezelschap ‘Uitgezonderd!’ van James 
Cooke bracht de echte Sint mee voor de familievoor-
stelling ‘Hocus Pocus Piet’.

De tweede editie van de Hoeseltse kerstmarkt bracht 
weer veel leven en gezelligheid in onze gemeente.

Ruim 300 lopers en nog veel meer bezoekers en 
supporters, steunden de actie ‘Run for (your) life van 
MS-patiënt en Schalkhovenaar Sander Rosius.

De initiatie reanimatie en gebruik AED georganiseerd 
door de sportdienst en het Rode Kruis was alweer een 
succes. Ook interesse? Mail naar sportdienst@hoeselt.be

Wandelclub Vitales ging dit jaar met een volle bus naar Leuven.
De wandelaars maakten een mooie stadswandeling langs de Kerstmarkt 
en de prachtig verlichte historische gebouwen.
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Winnaars Swimmathon 2017. Proficiat aan alle  
deelnemende leerlingen van Groot Hoeselt.

Heb jij ze al gespot? Deze twee prachtige 
versierde huizen? Mooi toch!



Het Hoeselts Toneelgezelschap gaf in november vier 
succesvolle voorstellingen van het stuk “De Moeder 
en de drie soldaten”.

Pop on the Rocks leidde met een prachtig concert de 
gezelligste tijd van het jaar in.

Wandelclub Vitales ging dit jaar met een volle bus naar Leuven.
De wandelaars maakten een mooie stadswandeling langs de Kerstmarkt 
en de prachtig verlichte historische gebouwen.
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1  benkëlëk - bangelijk, 
angstig ook geweldig  
(481)

2  sjippëtjèrre - treuzelen 
(331)

3  Maulëman - aanstellerig 
iemand (244)

4  hapsjaar - gierigaard  
(242)

5  breumëlëvloi - 
kruimeltaart (241)

6  vaulëghèts - vuiligheid/ 
klein persoon (214)

7  taffëlë - strompelen 
(181)

8  sôekkërklitse - 
suikerbonen (175)

9  rùpsële - boeren (161)
10  trentëlkont - treuzelaar 

(139)
11  moemet - mier (132)
12  strwo'tbratse - 

straatlopers (120)
13  brùdzôtëghèts - 

overweelde (113)
14  noskës - avondeten 

(105)
15  hùske (sjijthùske) - toilet 

(105)
16  heudkees - kipkap (104)
17  môplag - zakdoek (100)
18  blwon - merel (100
19  krinsëlkont - iemand 

die kittelorig is (96)
20  onpësjensëg - 

ongeduldig (70)
21  lôemmër - schaduw (55)
22  sjiethuif - knikker (53)
23 krepkësslôot - veldsla 

en spekjes (50)
24  zeekbats - onnozele 

vrouw (50)

25  èbbëre - aardbeien (49)
26  flats - luie vrouw (48)
27  keskënôte - omhaal 

(46)
28  kallëntèrre - al pratend 

(42)
29  sjoenstattël - veter (39)
30  sjènk - hesp (37)
31  pwor - porei (37)
32  pittëndrèè-ër - belofte 

niet nakomen (38)
33  pëloes - grasveld (31)
34  vërreus - mannelijke 

trui (31)
35  stampëtëg-vol 

barstensvol (29)
36  rèzzënôse - redenering 

(27)
37  vlùmme : visgraten (25)
38  fetute - flauwe toeren 

(23)
39  livvropèlke - 

lieveheersbeestje (23)
40  zeuvërlepke - slabbetje 

(23)
41  pierëng - aardworm (21)
42  gluintëg - zeer heet , 

gloeiend (21)
43  spènnëgëwjèf - 

spinnenwebben (19)
44  kree - op het nippertje 

(19)
45  kwakvros - kikker (19)
46  sjroevëlbôon - glijbaan 

(18)
47  lôetsë - gulzig papfles 

drinken (17)
48  jùksël - jeuk (16)
49  palto - jas of overjas 

(15)
50  kèttëlsjùkskës - 

kettingschommel (14)

Hoeselt koos ‘Benkëlëk’ 
tot mooiste dialectwoord
Paul Achten strijdt al jaren voor het behoud van ons mooi 
Hoeselts dialect en is daarmee ook actief op facebook.
Het is daar dat Wim Hellinx, beheerder van de facebookpagina 
'Ge zijt van Hoeselt als...' zag dat Paul een oproep deed om 
het mooiste Hoeseltse dialectwoord te ontdekken.
Beiden sloegen de handen in elkaar en organiseerden in de 
maand november een verkiezing. Paul leverde de woorden 
aan en Wim goot het in een wedstrijdvorm, waarbij alle 
Hoeselaren konden stemmen op hun favoriete Hoeselts 
dialectwoord.
De facebookers konden ook zelf woorden aanbrengen. 
Uiteindelijk werden er in 5 weken tijd maar liefst 4500 
stemmen uitgebracht en kon het duo een top 50 samen 
stellen die we hier graag met jullie delen, mét vertaling en 
puntenscore. Benkëlëk toch?

Heb jij ze al gespot? Deze twee prachtige 
versierde huizen? Mooi toch!



HMG: Om de 2 jaar verschijnt er 
wel een artikeltje in HMG over een 
inleefreis van jullie organisatie. Zo 
waren er al inleefreizen naar Kra-
kau (PL) en New York (VS). Waarom 

nu naar Zuid-Afrika? En wat staat 
er op het programma?
Een inleefreis organiseren  in Afrika 
was altijd al een droom. We hebben 
nu voor Kaapstad gekozen omdat dit 

in de eerste plaats een supermooie 
stad is met heel wat mooie beziens-
waardigheden. Maar belangrijker 
nog zijn de mogelijkheden die onze 
deelnemers hebben om intercul-
tureel te leren. Zo hebben we een 
uitwisselingsdag met studenten van 
de CPUT Universiteit, maar gaan 
we ook 2 dagen op projectwerk in 
de townships. Hier gaan we voor 
de kinderen een dagje speelplein-
werking organiseren, hun schooltje 
helpen opknappen en geven we een 
interactieve les over België.
Daarnaast helpen we er ook nog een 
boetiekje opstarten met “feestkledij” 
en delen we schoolspullen uit aan 
kinderen van de townships.

We proberen op deze 8 dagen onze 
jongeren zoveel mogelijk onder 
te dompelen in de lokale cultuur. 

Met Haspenvoud 
naar Kaapstad
Binnen enkele weken (9/02) vertrekt er aan Jeugdhuis X een bus richting 
Brussels Airport. 
Aan boord 36 jongeren uit Borgloon, Hoeselt en Riemst met hun 3 begelei-
ders en een cameraman.
Reisdoel: het uiterst zuidelijke puntje van Afrika, nl. Kaapstad, Zuid-Afrika.
Een nieuwe inleefreis van Haspenvoud International, de intergemeentelijke 
samenwerking tussen de jeugddiensten van Borgloon, Hoeselt en Riemst.
We schuiven aan tafel bij de jeugddienst waar we jeugdconsulent Steve 
Jans enkele vragen voorschotelen.



Daarom zit het programma van onze 
inleefreizen meestal ook tjokvol. Al-
leen ’s avonds is er wat tijd om uit te 
blazen.

HMG: Een inleefreis organiseren zo 
ver van huis. Dat lijkt niet zo voor 
de hand liggend. Hoe pakken jullie 
de voorbereidingen aan?
Bij een nieuwe locatie gaan we altijd 
op prospectie. Ook al is dit op eigen 
kosten, we vinden het heel belang-
rijk om op voorhand ter plaatse te 
gaan, de stad te leren kennen… en 
vooral de juiste contacten te vinden. 
Dat is dé sleutel voor een geslaagde 
inleefreis.

Dan gaan we aan de slag met het op-
stellen van het programma. Belang-
rijk hierin is dat onze deelnemers 
een groot deel van het programma 
zelf moeten uitwerken. We organi-
seren per project dan ook een viertal 

voorbereidingsvergaderingen. Zo zijn 
ze optimaal betrokken bij het project 
en dragen ze zelf ook verantwoorde-
lijkheid. Dit werkt altijd supergoed 
en geeft geweldige resultaten.

Verder is de hele logistieke voorbe-
reiding altijd een uitdaging. Het is 
niet evident om met een groep van 
40 te gaan eten, of er voor te zorgen 
dat je op tijd op een afspraak bent. 
Maar tot nu toe zijn we hier altijd in 
geslaagd. Fingers crossed!

HMG: Wat haal je nu voor je zelf uit 
deze inleefreizen?
In de eerste plaats vind ik het heer-
lijk om jongeren onder te dompelen 
in een nieuwe cultuur. Ze vertrekken 
vaak met heel wat vooroordelen en 
dan is het mooi om te zien hoe deze 
ontkrachtigd worden tijdens de in-
leefreis.
En weten dat je deze jongeren een 

ervaring bezorgd die ze hun hele le-
ven niet zullen vergeten, dat is toch 
een beetje de kroon op je werk.

Op professioneel vlak is er de uit-
daging om alles perfect tot in de 
puntjes te verzorgen. Dan is het een 
enorm voordeel dat mijn collega’s 
Sven en Elien en ikzelf elkaar heel 
goed aanvullen. Ieder met zijn eigen 
competenties en vaardigheden.
Ik vind dit één van de leukste en 
meest gewaardeerde activiteiten 
om te doen als jeugdconsulent. 
Maar dat komt zeker ook omdat 
ik zelf heel graag nieuwe culturen 
ontdek.

HMG: Weten jullie al waar de vol-
gende inleefreis naar toe gaat?
Eerst willen we er voor zorgen dat 
het project in Kaapstad heel goed 
verloopt natuurlijk.
Maar het toeval heeft ons wel in 
contact gebracht met de Oekraïense 
ambassadeur in België. Hij en zijn 
vrouw zijn zéér geïnteresseerd in de 
inleefreizen die we organiseren. En 
we hebben ondertussen elkaar ook 
al een paar keer ontmoet. Dus wie 
weet, dat kan een volgende bestem-
ming worden.

HMG: We wensen jullie alvast een 
geweldige inleefreis toe in Kaap-
stad!
Dankjewel! We zullen proberen een 
beetje zon mee te brengen. Want in 
februari is het daar nog hartje zo-
mer! Eens een mooi contrast met de 
koude temperaturen en sneeuw die 
we in Krakau en New York hebben 
meegemaakt.

INTERVIEW



 

Donderdagen 4, 11, 18 en 25 
januari
Dorpsrestaurant ‘De Dagschotel’ 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 6 januari
Nieuwjaarsconcert  
Kon. Harmonie St. Cecilia
20.00 u. GC Ter Kommen
Info Balder Waumans  0498 94 50 88
   
Zondag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie  
voor alle Hoeselaren

10.00 u. Mini amfitheater  
 achter Ter Kommen 
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Maandag 8 januari
Start lessenreeks bodyshape – 
nieuwe figuurtraining 2018
21.00 u. Spiegelzaal  
 sporthal Ter Kommen
Info www.fitclubhoeselt.be

Woensdagen 10, 24 en 31 januari
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info DC OCMW  089 51 88 10

Donderdag 11 januari
Start lessenreeks bodyshape – 
nieuwe figuurtraining 2018
19.00 u. Spiegelzaal  
 sporthal Ter Kommen
Info www.fitclubhoeselt.be

Donderdag 11 januari
Zwemlessen voor volwassenen
18.00 u. Zwembad Ter Kommen
Info Sportdienst  089 30 92 22

Zaterdag 13 januari
Grote kaartavond  
Wielerclub De Vrijheid
20.00 u. Voetbalkantine De Corner,  
 Smisstraat Alt-Hoeselt
Info Peter Hex  0496 03 76 78

Zondag 14 januari
Muziektheater: De Keizer en de 
Nachtegaal – De Klinkertjes

14.30 u. en 17.00 u. GC Ter Kommen
Info klinkertjeshoeselt@gmail.com  
 of 089 50 43 05

Woensdag 17 januari
Movies for kids: De Verenkoning

14.00 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Woensdag 17 januari
Vorming: Iedereen slaapt … en 
iedereen droomt
19.30 u. Vergaderlokaal 1 GC Ter 
Kommen
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10
  
Vrijdag 19 januari
Groot Carnavalsbal
20.00 u.   PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Kamiel Vandebosch   0498 56 96 62 
  
Zondag 21 januari
Samenaankoop stookolie KWB 
Njoddër
14.00 u.  Lokaal De Brug 
Nederstraat
Info ghislain.verjans@telenet.be

Dinsdag 23 januari
Vorming: Maak je tablet 
kindvriendelijk

19.30 u.   lokaal 1 GC Ter Kommen
Info www.vormingpluslimburg.be

Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 
28 januari
Campagneweekend Damiaanactie
Info www.damiaanactie.be

Vrijdag 26 januari
Huldiging verdienstelijken 2017
20.00 u. GC Ter Kommen
Info Cultuurdienst  089 30 92 10

Zondag 28 januari
Klussen natuurgebied Winterbeek – 
Natuurpunt ZO Limburg
09.00 u. Hombroekstraat 25
Info Ellen Stoffelen  0478 39 81 57

Zondag 28 januari
Ruilbeurs modeltreinen – Hoeseltse 
Treinclub vzw
09.00 u.  GC Ter Kommen
Info Danny Smets  089 51 46 44

Maandag 29 januari
Workshop Upcycling

19.00 u. Bibliotheek Hoeselt
Info Marleen Smets  089 30 92 50  

Woensdag 31 januari
Vorming: Sociale fotoreportages 
maken
19.30 u.  Vergaderlokaal 1 GC Ter 
Kommen
Info www.vormingpluslimburg.be

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2018

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  



 

PAS GEOPEND

Barbershop  
Cuts ‘N Shave
Sven Ramakers opent als eerste een 
echte barbershop in ons mooie Hoe-
selt.
 
Vlak boven Maq ’N Art, het schoon-
heidssalon van zijn vriendin in de 
Hombroekstraat, zal vanaf 2 januari 
barbershop Cuts ’N Shave de deuren 
openen.
 
In de shop kan je terecht voor zowel 
een classic haircut als voor een ty-
pische barber snit, onderhoud van 
baard en snor of een ontspannende 
hot towel shave.
 

Het verhaal van Cuts ‘N Shave Bar-
bershop startte met een eenvoudig 
bezoek aan een barbier. Helemaal 
onder de indruk van het scheerritu-
eel, besloot Sven het zelf te proberen.
Intussen is hij enkele scheermes-
sen, ettelijke oefenhoofden en kin-
nen, een opleiding, volharding en 
een diploma verder. Hij treedt daar-
mee in de voetsporen van zijn over-
grootvader die ook altijd kapper is 
geweest.

De passie is enkel gegroeid. En die 
passie deelt hij graag met jullie als 
eerste barbier in Hoeselt.

Nieuwsgierig? Het pintje staat koud 
en het mes scherp!

 Cuts ’N Shave – Hombroekstraat 1G  
0474 57 65 15

Het Drebnolleke Sinds 3 december kan je in dit leuke 
winkeltje terecht voor gepersonali-
seerde geschenk- en decoratiear-
tikelen, glassieraden, geboorteca-
deaus, knutselpakketten en zoveel 
meer naar ieders budget. Daarnaast 
ben je er ook aan het juiste adres voor 
mooie en betaalbare ballondecora-
ties om uw feestjes en evenementen 
net dat beetje extra te geven.  

Er worden ook leuke workshops ge-
geven voor zowel kinderen (vanaf 
4 jaar) als volwassenen en je kan 
er ook terecht voor kinderanimatie 
(grime, glittertattoos, ballonplooien, 
knutselactiviteiten).  

Een verjaardagsfeestje in het voor-
uitzicht? Neem contact op met ‘Het 
Drebnolleke Kinderanimatie’. Zij zor-

gen ervoor dat jouw zoontje of doch-
tertje een onvergetelijk knutselfeest-
je krijgt in het gewenste thema.

Vind de facebook pagina van ‘Het 
Drebnolleke Kinderanimatie’ leuk en 
blijf op de hoogte van de nieuwtjes!

 Het Drebnolleke – Kruisstraat 36 –  
0498 53 66 52 

 Open woensdag, vrijdag en zaterdag  
van 16.00 tot 19.00 uur.  
Op andere momenten ook op afspraak

AdyaSamaYoga… 
….vandaag evenwicht vinden in yoga…

Op 4 september opende AdyaSa-
maYoga praktijk de deuren.

In de Hatha Yoga gebruikt men hou-
dingen en ademhalingstechnieken 
die het lichaam sterk en soepel 
maken. Door ontspanning ga je be-
ter om met de dagelijkse stress. Je 
leert jezelf beter kennen waardoor 
je meer rekening houdt met je mo-
gelijkheden, met respect voor eigen 
grenzen.
De lessen in kleine groepjes zijn toe-

gankelijk voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, ervaring en conditie.

Iedereen is van harte welkom! 

“Luisteren naar je lichaam,
loslaten wat was,
vertrouwen hebben in wat is,
hier en nu aanwezig zijn,
jezelf de tijd geven om
te voelen, te beleven en te begrijpen 
wat er in het lichaam gebeurt,
om rust te vinden in het moment zelf”

 Christel Noben - Lindekapelstraat 62 - 
0486 12 74 72 - christel@adyasamayoga.be

 www.adyasamayoga.be



 

 Sport
Je lichaam in vorm met Bodyweight 
figuurtraining
Elke maandag om 21.00 uur en elke donderdag om 19.00 
uur | Spiegelzaal Ter Kommen

Vanaf 8 januari start Fitclub Hoeselt met de nieuwe figuur-
training ‘Bodyweight Training’.

Het is een intense mix van spierversterkende, stabiliseren-
de en relaxerende oefeningen. Deze nieuwe “BODYWEIGHT 
TRAINING” is zonder cardio en/of choreo maar met concen-
tratie, controle, precisie, vloeiende bewegingen en aandacht 
voor ademhaling. Flexibiliteit, soepele gewrichten, een 
slanker en steviger lichaam in balans is het resultaat.

 www.fitclubhoeselt.be
   Deelname vanaf 16 jaar  
   Promotielessenreeks 30 euro/trimester (12 lessen)

BURGERLIJKE STAND 
& BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

28/10/17 MARIE DRIESEN dochter van Ken en Stefanie MARTENS

4/11/17 Jace BOYEN  

VANVINKENROYE  

zoon van Christian en Sidney BOYEN

7/11/17 Hannah WAUTERS dochter van Gunter en Claudia WEMANS

8/11/17 Hussam AZEEZ zoon van Ahmed en Naden MAHMOD

21/11/17 Charles HOUBEN zoon van Philippe en Carolien CEULEMANS

21/11/17 Giullia GROSSARD dochter van Tim en Wendy GOVAERTS

24/11/17 Amayllis COOPMANS dochter van John en Mieke DEGOL

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

30/11/17 Samantha KLAASE en Yordi BROEDERS

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

4/11/17 Guido MEUWISSEN-SCHERPENBERG Zapstraat 55

9/11/17 Mariette BILLEN Europalaan 3 bus 24

25/11/17 Rebecca WEERTS de Bormanlaan 11

26/11/17 Lutgarde JOLLING Tongeren

26/11/17 Ludovic KNUTS Stijn Streuvelslaan 11

26/11/17 Marie-José ORY O.L.Vrouwplein 6 bus 1

28/11/17 Frans RENWA Romershovenstraat 187

 Omgeving
Leegstand

Sedert enkele jaren treedt de gemeente op tegen leeg-
staande woningen en gebouwen en kan hieromtrent te-
rugblikken op een positieve evolutie van het woonbeleid. 

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om 
het beleid rond de bestrijding van verwaarlozing even-
eens volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze 
beslissing is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaam-
se Regering op 23 december en in werking getreden op 
1 januari 2017. De gemeente Hoeselt keurde hiervoor re-
cent een reglement van aanpak en heffing goed wat van 
kracht gaat op 1 januari 2018. Hierdoor zal de gemeente 

vanaf volgend jaar naast leegstand ook actief optreden 
tegen verwaarlozing van woningen en gebouwen. 



 

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 1 januari 2018
Zwembad: jaarlijkse sluiting van 24 december t.e.m. 7 januari 2018

Sporthal: gesloten op 31 december en 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2017 is het Fonds voor arbeidsongeval-
len gefusioneerd met het Fonds voor de beroepsziekten. 
Samen zijn zij Fedris, het Federaal agentschap voor be-
roepsrisico’s.
Op het volgende adres kan je terecht voor algemene 

vragen over beroepsziekten of indien je hulp nodig hebt 
naar aanleiding van een arbeidsongeval: Sociaal Huis ‘De 
Semper’ – Dijk 124 – tel. 012 45 92 50 (zitdag is elke eer-
ste maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur – niet 
in juli en augustus). 

Beroepsziekten en arbeidsongevallen



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.

SHOP OPEN
6u30 - 19u  /  za 8u - 18u  /  zon- & feestdagen gesloten

TONGERSESTEENWEG 52 - 089 62 12 27

BENZINESTATION • SHOP • OVENVERSE KOFFIEKOEKEN

 Nieuw!
GASFLESSEN

Verh� r!
MINIBUS

8+1 pers.
 CAMIONET

Peugeot Boxer
LxBxH: 3,7x1,5x1,9m

(Rijbewijs B)

Welkom! Jurgen en Andy

 Nieuw!
GASFLESSEN

Verh� r!

Beste wensen voor 2018

BETONCENTRALE ook voor particulieren
zaterdag open tot 11.00 uur

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

Uw partner in zwaar werk!

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

GEVELBEPLEISTERINGEN
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GECEMENTEERDE PLINTEN | NATUURSTEEN 
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lorenzolauritano@telenet.be

www.gevelbepleisteringenlauritano.be
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ALLE TYPES GEVELBEPLEISTERING | KALEIEN
GECEMENTEERDE PLINTEN | NATUURSTEEN 

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

lorenzolauritano@telenet.be
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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

Beste Hoeselaar
Geachte klant
 
De bestuursleden van middenstand adviesraad 
Hoeselt (Marah), samen met alle ondernemers 
en handelaars in Hoeselt, bedanken u voor  
het vertrouwen en de aankopen die u in de 
voorbije jaren bij ons deed.

Wij hopen u ook in 2018 als klant te mogen 
verwelkomen.

Wij zijn alleszins enthousiast om dit te 
verwezenlijken en Hoeselt verder uit te bouwen 
als een leuke en gezellige gemeente.
 
Een gelukkig, succesvol en gezond 2018!
Uw Marah-bestuur en ondernemend Hoeselt


