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VOORWOORD

Werner RASKIN
Burgemeester
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18u00 tot 19u00  
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet v/d burgemeester, 1ste verd.

Bert VERTESSEN
Schepen Openbare werken & 
Leefmilieu 
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd 
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Hoeselaar,

Ik ga beginnen met iedereen van harte te bedanken voor 
jullie inzet en aanpassingsvermogen gedurende de afgelo-
pen corona-periode. Bedankt om de verstrengde maatre-
gelen zo goed op te volgen. Het was, zeker in de vakantiepe-
riode en mede door de warmte waarmee we geconfronteerd 
werden, niet altijd gemakkelijk hierin te volharden. Laat ons 
dit op een verdraagzame manier en met respect voor onze 
medeburger volhouden waardoor we er allemaal samen 
voor zorgen dat het volgend jaar terug een ‘normale’ zomer 
wordt.
Het verheugt me anderzijds dat de Hoeselaar door de coro-
na-maatregelen ons mooie dorp terug ontdekt heeft. Jullie 
hebben massaal de wandel- en sportschoenen aangetrok-
ken en er wordt ook meer gefietst dan ooit tevoren. Er werd 
weer genoten van de prachtige natuur die Hoeselt rijk is.  
Een voorbeeld van hoe iets lelijks ook een mooie keerzijde 
kan hebben.   
Vanaf 1 september wordt een eerste fase van de ‘Vrijetijds-
dienst’ uitgerold.  We hebben ervoor gekozen om te werken 
onder deze overkoepelende naam voor alle diensten die ge-
vestigd zijn op de site Ter Kommen, meer bepaald Sport, 
Cultuur, Jeugd en Toerisme. 
Het vrijetijdsloket wordt opgestart, een centraal punt waar 
men terecht kan tijdens de openingsuren die vermeld staan 
in dit magazine. Bij een hedendaags vrijetijdsloket hoort 
natuurlijk ook een online reservatiesysteem. Dit is vanaf 1 
september operationeel.

Een volwaardige toeristische dienst 
schiet uit de startblokken. Op 
het moment dat u dit leest is de 
voormalige Kapelletjes-tocht, nu 
omgedoopt naar de Kapelroute, 
aangepast waar nodig en voorzien 
van een nieuwe bewegwijzering. 
Recent kreeg ieder gezin een post-
kaart in de bus met een mooi Hoe-
selts landschap. Dit initiatief werd 
ondersteund en financieel volledig 
gedragen door onze toeristische dienst. Tevens is er een 
promofilmpje in de maak om Hoeselt gericht op de kaart te 
zetten en zo nog meer mensen van over het hele land naar 
hier te krijgen. Dit kan de middenstand, de horeca en onze 
B&B’s alleen maar ten goede komen.
Zoals jullie kunnen lezen zaten we niet stil. We zitten op 
schema en werken met volle goesting verder om alle voorop 
gestelde doelen uit te werken. Samen sterk voor een Hoe-
selt waar het fijn is om te wonen.

Tot ziens.

Vriendelijke groeten

Johan Schoefs
Schepen van Sport, Cultuur, Toerisme, Bibliotheek en 
Communicatie

Alle vermelde activiteiten in dit magazine zijn onder voorbehoud van 
de geldende maatregelen in de strijd tegen COVID-19.

Hou steeds de websites en facebookpagina’s van de desbetreffende 
organisatoren in de gaten voor de meest recente updates!
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Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd 
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen
Johan Schoefs
Schepen Sport & Cultuur
johan.schoefs@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Linda Verjans
Schepen Sociale zaken 
linda.verjans@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

De Verenigde Naties riep 21 septem-
ber uit tot Internationale Dag van de 
Vrede met als doel ‘de idealen van vre-
de te promoten’. Belgische steden en 
gemeenten maken tijdens de week van 
21 september hun vredeswens zicht-
baar met een wapperende vredesvlag 
in het straatbeeld, net zoals onze ge-
meente.

Dit jaar staat onze vredeswens in het 
teken van de strijd tegen kernwapens. 
Deze zomer was het 75 jaar geleden 

dat voor het eerst en (voorlopig) ook 
het laatst een atoombom werd inge-
zet. De steden Hiroshima en Nagasaki 
werden volledig van de kaart geveegd 

door twee atoombommen. Ondanks 
de gruwelijke lessen van toen, houden 
14.000 kernwapens de wereld nog 
steeds in de ban. 
Omdat België nog steeds Amerikaan-
se kernbommen op zijn grondgebied 
huishoudt, sturen burgemeesters op 
21 september een gezamenlijke open 
brief aan de regering met de oproep 
om een open, democratisch en trans-
parant debat over de wenselijkheid van 
deze wapens te voeren.

  Alle info op www.dagvandevrede.be  

Nooit meer Hiroshima en Nagasaki!
Internationale dag van de Vrede op 21 september

De juridische dienst biedt gratis rechts-
hulp en juridisch advies aan elke inwoner 
van Hoeselt.
Je kan er terecht met juridische vragen 
rond familierecht, voorlopige bewind-
voering, huurgeschillen, aansprakelijk-
heid, schulden, consumentenrecht enz.
Het OCMW heeft ook een erkende 

schuldbemiddelingsdienst voor men-
sen met financiële problemen en biedt 
hulp bij het aanvragen van een collec-
tieve schuldenregeling, bemiddelingen 
met de advocaat-schuldbemidde-
laar omtrent leefgeld, procedure, …                                               
alsook schuldhulpverlening ten aan-
zien van schuldeisers.

Spreekuren
De juriste, Valerie Ruysschaert, is ie-
dere maandag en dinsdag aanwezig op 
het OCMW waar men terecht kan na 
telefonische afspraak.

tel. 089-309 260 of  
valerie.ruysschaert@hoeselt.be

NIEUW - Onthaal op afspraak   
Maak je afspraak online: simpel en snel! 

Voor niet-dringende aangiften, klach-
ten en meldingen werkt het onthaal-
punt van de politie voortaan op af-
spraak.   

Hoe maak je een afspraak? Heel een-
voudig online! 
- Neem een kijkje op onze website 

(www.politie.be/5381) onder de ru-
briek ‘Aangifte’. Via de link kom je in 
de agenda terecht. 

- Selecteer een commissariaat en een 
afspraakmoment. Opgelet! Enkel de 
beschikbare momenten worden 
weergegeven. 

- Kies het feit waarvoor je wil langsko-
men. Opgelet! 1 feit per afspraak. 
Wil je bijvoorbeeld aangifte doen van 
verlies van je portefeuille, maar wil je 
daarnaast ook nog een andere aan-
gifte doen, dan dien je 2 afspraken te 
registreren. 

- Doorloop de stappen en vul de ge-
vraagde gegevens in. 

- Je krijgt een bevestiging van je af-
spraak via e-mail. Je krijgt eveneens 
een overzicht van de documenten 
of andere informatie die je dient 
mee te brengen. Indien je dat wenst, 
ontvang je ook een herinnering via 
e-mail. Via de herinneringsmail kan 
je tijdelijk de afspraak nog wijzigen of 
annuleren.  

Voor dringende politiehulp of als je 
melding wilt maken van een gevaar-
lijke of verdachte situatie, bel dan het 
noodnummer 101 of gebruik de app 
112.
Zonder afspraak kan je ook nog langs-
komen in het commissariaat. Hou er 
wel rekening mee dat mensen met een 
afspraak voorrang krijgen.

Police On Web 
Via Police On Web (www.police-on-
web.be) kan je ook nog steeds klacht in-
dienen voor kleine misdrijven (zoals bij-
voorbeeld een fietsdiefstal). Ook kan je 
op die manier vakantietoezicht aanvra-
gen, of je kan langs deze weg je alarm- 
en/of camerasysteem aanmelden.

Heropening onthaalpunt Hoeselt!

De Juridische dienst OCMW Hoeselt
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De Kluis van Vrijhern is een gezellige ontmoetings-
plaats op zondagnamiddag en trekt met de Kluisda-
gen en zondagsmissen veel volk aan. Het is een start-
plaats voor mooie wandelingen, infoborden geven 
uitleg over de geschiedenis, een kluizenaarswandeling 
biedt interessante verhalen. 

Voor wie meer interesse heeft in het ontstaan van de 
kluis en het kleurrijke leven van de kluizenaars, is er nu 
een nieuwe bezoekersgids: ‘De Kluis van Vrijhern – Ver-
borgen parel, Eeuwenoude stilte’. Deze aantrekkelijke en 
rijk geïllustreerde uitgave van de Hoeseltse Geschied-
kundige Studiegroep brengt de boeiende geschiedenis 
van de kluis en haar kluizenaars. 

De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep bestu-
deert waardevol erfgoed in onze gemeente en wil deze 
kennis ook delen. Zo beheert de studiegroep belangrij-
ke delen van het rijke archief van de Kluis van Vrijhern. 
In ‘Het Hoeseltse Dorpsverleden’ en in ‘Drie eeuwen 
Kluisgeschiedenis in Vrijhern’ verschenen enkele de-
cennia geleden de resultaten van het gedreven his-
torisch opzoekingswerk van paters August Hansen en 
Alex Coenen.

De auteurs, Chantal Swerts en Arnould Daenen, ver-
diepten zich opnieuw in deze geschiedenis en verzamel-
den historische feiten en anekdotes over het ontstaan 
en het einde van de kluis, de religieuze en geestelijke 
beleving, het leven en werk van de verschillende klui-
zenaars, het onderwijs- en welzijnswerk, de kapel en de 
kluis ‘vandaag’. De publicatie telt een 40 tal bladzijden en 
bevat een lijst van alle gekende kluizenaars en een ‘tijds-
lijn’ die de geschiedenis van de kluis situeert in de ‘grote’ 
geschiedenis. 

De bezoekersgids kwam tot stand met de steun van Erfgoed Haspengouw en de Hoeseltse Cultuurdienst. 

Wil jij ook graag meer weten over de historische achtergrond van deze verborgen parel in onze gemeente? 
Kom dan op zondagnamiddag naar de Kluis in Vrijhern. 

De Vrienden van de Kluis bieden de bezoekersgids aan op zondagnamiddag  
in het cafetaria ‘In d’ Oude Gewoonte’ voor de prijs is 5€.
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De Kluis van Vrijhern
Verborgen Parel  -  Eeuwenoude Stilte

Hoeseltse 
Geschiedkundige 
Studiegroep

Een nieuwe bezoekersgids over  
de Kluis van Vrijhern



Inzameling asbest en roofing
De eerstvolgende inzamelingen van  asbest en roofing op 
het recyclagepark van Hoeselt vinden plaats op dinsdag 8 
september en dinsdag 6 oktober telkens van 16.00 tot 19.00 
uur zonder afspraak! 

Om een snelle uitruk in onze gemeente en daarbuiten te blij-
ven garanderen, is Brandweerzone Oost-Limburg op zoek 
naar nieuwe brandweervrijwilligers. Wat houdt dat in, vrijwil-
lig brandweerman m/v/x zijn? Hoe ga je aan de slag bij de 
brandweer? En wat maakt het zo boeiend? We vragen het aan 
Jo Vanheel, 36 jaar en vrijwillig brandweerman in Hoeselt.

Jo, hoe maakte jij voor het eerst kennis met de brandweer-
wereld?
Als jonge gast, was ik al geboeid door rode brandweerwa-
gens en hun sirenes. Na mijn technische scholing ging ik bij 
Defensie aan de slag. Maar die roeping voor de brandweer 
bleef, dus besloot ik er werk van te maken. Ondertussen 
heb ik de brandweeropleiding afgerond en ga ik als stagiair-
brandweervrijwilliger mee op interventie.

Hoe solliciteer je bij de brandweer?
Wil je aan de slag bij de brandweer, dan moet je eerst een 
Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen. Het FGA 
bestaat uit een competentietest, een technische proef en 
fysieke testen. Met wat voorbereiding is dat zeker haalbaar! 
Na je sollicitatie op de vacature en kort na aanwerving, start 
je met de 2-jarige brandweeropleiding, op weekavonden en 
in het weekend. Stilaan draai je ook mee in de kazerne en leer 
je zo het hele brandweervak.

Vrijwillig brandweerman ben je in je vrije tijd, klopt dat?
Inderdaad, als vrijwillig brandweerman combineer je jouw 
hoofdberoep met de brandweer in je vrije tijd. Een beetje 
zoals een bijberoep dus. Voor de interventies, ontvang je een 
uurvergoeding Dat is mooi meegenomen, maar we doen 
onze job in de eerste plaats om mensen in nood te helpen. 
Belangrijk om weten: elke brandweervrijwilliger moet binnen 
de 4 km of op max. 8 minuten van de kazerne wonen. Dat 
is nodig om tijdig te kunnen uitrukken naar dringende inter-
venties.

Wat moet je kennen of kunnen bij de brandweer?
Bij de brandweer werken heel wat mensen met technische 
vaardigheden. Daarnaast is het ook essentieel dat je goed 
kan samenwerken en verwachten we dat je fit bent. Een 
goede basisconditie volstaat. 

Wat is er zo boeiend aan werken bij de brandweer?
Zonder twijfel het gevarieerde takenpakket! Want naast 
branden blussen, bevrijden we ook geknelde personen, ver-

helpen we stormschade en wateroverlast, helpen we ook 
dieren in nood, enz.

Wat maakt de brandweer voor jou uniek?
Iets betekenen voor anderen, mensen uit de nood helpen en 
het verschil maken, dat is de echte roeping volgens mij. Je 
haalt er telkens voldoening uit krijgt er veel appreciatie en 
dankbaarheid voor terug. Ook de collegialiteit is uniek. De 
brandweer, dat is echt 1 team. En ik ben trots om daar deel 
van uit te maken!

  Brandt het vuur ook in jou? 
Schrijf je nu in voor het Federaal Geschiktheidsattest van oktober 2020 op www.
ikwordbrandweer.be 
Meer info en de vacatures van Brandweerzone 
Oost-Limburg vind je op www.bwol.be/jobs

Brandweerzone Oost-Limburg werft aan in Hoeselt
“De brandweer staat voor uitdaging, afwisseling en teamwork,  
je maakt er echt het verschil!
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Wijk-werkers: voordelige hulp  
met de glimlach
Burgers en verenigingen die op zoek 
zijn naar hulp bij klusjes en kleine on-
derhoudswerken kunnen hiervoor 
beroep doen op wijk-werken. Deze 
opvolger van de plaatselijke werkgele-
genheidsagentschappen (PWA) heeft 
tal van voordelen, zowel voor de ge-
bruikers als de wijk-werkers zelf.

Alleenstaanden of (jonge) gezinnen 
hebben assistentie nodig bij beperkte 
herstellingen. Een bejaard koppel kan 
een helpende hand gebruiken bij schil-
derwerken in de woning of het fatsoe-
neren van de tuin. Op school dienen 
speeltuigen hersteld en is een extra 
toezichter welkom. Verenigingen zou-
den graag tijdelijk administratieve dan 
wel logistieke hulp inroepen, bv. tijdens 
evenementen. Nog een mogelijkheid is 
kinderen, senioren of kwetsbare doel-
groepen gezelschap bieden en bege-
leiden. Ook land- en tuinbouwbedrij-
ven hebben soms nood aan praktische 
ondersteuning.

Voor dit soort taken kan men terecht 

bij de wijk-werkers. Het initiatief is 
een samenwerking tussen de Interlo-
kale Vereniging Zuidoost-Limburg, de 
stad Bilzen en de gemeenten Hoe-
selt, Riemst en Voeren. Bert Vertes-
sen, voorzitter beheerscomité: “Het 
systeem heeft voor beide partijen 
pluspunten. Personen die al enige tijd 
werkzoekend zijn en leefloongerech-
tigden krijgen de kans om ervaring op 
te doen en door te groeien naar een 
volwaardige tewerkstelling. De gebrui-
ker kan in ruil rekenen op een extra 
paar handen tegen voordelig tarief.”

Hoe gaat het systeem praktisch in zijn 
werk? 
De gebruiker koopt wijk-werkcheques 
van 7,45 euro per stuk. Per gestart uur 
betaalt men één cheque. Daarnaast is 
er het jaarlijkse inschrijvingsrecht van 
7,50 euro. De gebruiker voorziet te-
vens het benodigde materiaal. Vooraf 
komt de coördinator langs voor een 
kennismakingsgesprek.

De wijk-werker mag tijdens een peri-

ode van hoogstens één jaar tot maxi-
mum 60 uur per maand presteren. 
Nadien volgt een evaluatie en wordt 
in samenspraak een passend door-
stroomtraject uitgestippeld.

Wie mag een wijk-werker inschake-
len?
Privépersonen, gemeenten, OCMW, 
onderwijsinstellingen, land- en tuin-
bouwbedrijven, vzw’s en niet-com-
merciële verenigingen kunnen gebruik 
maken van wijk-werkers.

Voor welke activiteiten kunt u een 
wijk-werker inschakelen? 
U kan onder andere een wijk-werker 
inschakelen voor volgende activiteiten:
• Kleine herstellings- en onderhouds-

klusjes
• Tuinonderhoud
• Kleine administratieve taken
• Het aanbieden van gezelschap of de 

begeleiding van kinderen en/of ou-
deren

• (Preventie en logistieke taken) 
Activiteiten buiten deze lijst worden 
aangevraagd bij de wijk-werkbemid-
delaar. Zij zal dan onderzoeken of deze 
activiteit past binnen het Wijk-werken.
  

  Info wijk-werkbemiddelaars: 0475 63 18 86  
of 0477 76 00 61 I ludwine.stes@vdab.be I  
monique.lemmens@vdab.be I  
www.vdab.be/wijk-werken  
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Wijk-werkers: voordelige hulp  
met de glimlach

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2020 in Hoeselt

Vrijdag 4 september
SEPTEMBER 
PROBEERMAAND! 
KINDERKOOR DE KLINKERTJES 
17.15 u.  Turnzaal IKSO, Bruiloftstraat 10

  klinkertjeshoeselt@gmail.com

Vrijdag 4 september
SEPTEMBER 
PROBEERMAAND!  
JEUGDKOOR VOCALIS
18.30 u.  Turnzaal IKSO, Bruiloftstraat 10

 klinkertjeshoeselt@gmail.com

Zaterdag 5 september
START LESSEN 
NOTENLEER 1STE JAAR 
- MUZIEKACADEMIE 
PENTAGOON, AFD. HOESELT
09.00 u.   GC Ter Kommen

 hilde.voes@pentagoon.be

Dinsdag 8 september
MEEWERKEN IN DE 
HOESELTSE NATUUR! – 
ORCHIS VZW
09.30 u. Winterbeekvallei -   
 Lindekapel Hoeselt

  patrickorchis@gmail.com of 089 50 10 19

Dinsdag 22 september
MEEWERKEN IN DE 
HOESELTSE NATUUR – 
ORCHIS VZW
09.30 u. Gerlabeekvallei -   
 Gillebeekstraat Werm

 patrickorchis@gmail.com of 089 50 10 19

Woensdag 23 september
JOBDAG FERM 
KINDEROPVANG
14.00u Houthalen

 kinderopvang.limburg@samenferm.be

Zondag 27 september
AFHALEN 
ONTBIJTPAKKETTEN KON. 
HARMONIE ST. CECILIA 
07.00 u tot 11.00 u   GC Ter Kommen
• 32 euro voor standaardpakket  

2 personen
• 45 euro voor luxepakket  

(fles cava 75cl + pralines)
Bestellen: tickets@harmoniehoeselt.be

 www.harmoniehoeselt.be 

De voorstelling van Jan Jaap Van 
der Wal van 11 december gaat helaas 
niet door. Wie nog tickets heeft voor 
deze voorstelling kan deze komen 
binnenbrengen op de cultuurdienst 
(na afspraak) en krijgt het betaalde 
bedrag terug. Jan Jaap Van der Wal zal 
terugkomen in het najaar van 2021. 

Een job met kinderen bij je 
thuis?  Word onthaalouder!
Ook in Hoeselt zijn we op zoek naar onthaalouders. 
Interesse?  Neem deel aan de JOBDAG op 23 september.  

  Meer info en inschrijvingen: kinderopvang.limburg@samenferm.be 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen en/of beslissingen.

Zin in zingen?  
September is probeermaand!
Kinderkoor De Klinkertjes – 1ste tot 5de leerjaar – elke vrij-
dag van 17.15 tot 18.15 uur
Jeugdkoor Vocalis – 6de leerjaar tot… - elke vrijdag van 18.30 
tot 20.00 uur

Turnzaal IKSO – Bruiloftstraat 10 
 – lidgeld bedraagt 35 euro

  info@klinkertjeshoeselt@gmail.com

TENTOONSTELLING 
‘VANLESSEN 3’

In de februari-editie van dit magazine kondigden we 
al de unieke expo aan met drie generaties kunstenaars 
van de Alt-Hoeseltse familie Vanlessen.

Door corona moest de expo worden uitgesteld.

De familie Vanlessen nodigt alle Hoeselaren bij deze 
graag opnieuw uit om een bezoek te brengen aan hun 
expo die te bezoeken is van maandag 21 september 
tot vrijdag 11 december 2020 in CC Maasmechelen.

  CC Maasmechelen 
www.ccmaasmechelen.be 
089 76 97 97

Hoeselts Kinderkoor
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“Ik ben overdonderd door het succes”

Duivenmelker Frits wint  
‘De Nationale’
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Voor hobbyisten in de duivensport is het 
winnen van ‘De Nationale’ een prestatie 
buiten categorie. Weinigen zijn uitver-
koren om zo een prestigieuze prijs bin-
nen te rijven. Frederik Vanhees (75) uit 
Alt- Hoeselt behoort nu tot het kransje 
van winnaars.

Op 19 juli jongstleden boekte zijn ge-
schelpte, een zogenaamde ‘tiger’ in 
het duivenjargon, een dubbel succes. 
Met zijn kampioen eindigde hij eerste 
in de categorie oude duiven. Zijn duif 
was de beste van de 10.603 duiven 
die meededen aan ‘De Nationale’, een 
fond of lange afstandsvlucht van 500 
kilometer vanuit Issoudun in Frankrijk. 
Om 13 uur, 30 minuten en 40 secon-
den vloog de duif het hok bij Frederik 
binnen. Maar Frits, zo wordt hij veelal 
aangesproken, klokte met zijn duif ook 
de snelste tijd bij zowel de oude als bij 
de jaarduiven. In beide categorieën na-
men 28.779 duiven deel aan de wed-
strijd. Zijn duif vloog tegen een snel-
heid van 1383,21 m/min. Het geeft de 
zege nog méér glans.

Overdonderd
En Frits is apetrots op wat hij met zijn 
‘tiger’ heeft gepresteerd. “Ik speel voor 
het plezier op de duiven en ik heb nu 
het onmogelijke gerealiseerd”, wil hij 
kwijt. “Ik kan niet beschrijven wat het 
met me doet. Toen ik hoorde dat ik 
‘De Nationale’ gewonnen had, wist 

ik niet waar ik het had. Ik voelde me 
super goed maar echt genieten kon 
ik nog niet. Integendeel, in korte tijd 
stond véél volk aan het duivenhok. Ik 
werd overdonderd. Pas ‘s avonds toen 
ik naar het duivenlokaal ‘De Vrede’ in 
Rutten (Tongeren) ging, kon ik genie-
ten van het succes. Ik kon het even la-
ten bezinken en ik heb een paar pintjes 
gedronken; ze hebben nog nooit zo 
goed gesmaakt”, bekent Frits. 

Verkocht
Met het winnen van ‘De Nationale’ is hij 
niet rijker geworden. “Ik zet wel wat geld 
op mijn duiven maar ik speel nooit voor 
véél geld”, getuigt de duivenmelker die 
dagelijks zorgt voor zo’n 150 duiven. En 
32 van zijn duivenvolk doen mee aan 
wedstrijden. Ook voor ‘De Nationale’ 
was dat het geval. Zijn kampioen vloog 
eerder al meermaals in de prijzen. Twee 
keer won Frits al ‘De Provinciale’, een 
wedstrijd voor Limburgse duivenmel-
kers. Kortom, een duif om te koesteren 
en in de watten te leggen! Alleen, Frits 
heeft zijn prijsduif van de hand gedaan. 
“Ik kon geen neen zeggen tegen wat 
een duivenmakelaar me bood”, onthul-
de Frits. “Mijn kampioen verkast straks 
allicht naar China.” Of hij met het bin-
nenhalen van de prestigieuze prijs ge-
dacht heeft in schoonheid te stoppen 
met de duiven? Dat wil Frits niet ge-
zegd hebben. “Ik blijf op de duiven spe-
len”, laat hij weten. “Wat moet ik anders 
doen? Het is en blijft een fijn tijdverdrijf 
en ik beleef er veel plezier aan.”

Voor zijn pa
Zijn overleden vader Gerard was een 
fervent duivenmelker maar Frits treedt 
in zijn voetsporen. “Ik hield véél van 
mijn pa, en omgekeerd. Hij deed ook 
alles voor mij”, biecht Frits op. “Al van 
toen ik 8 jaar was, sprong ik op de fiets 
en ging ik bij café De Metser (onder-
tussen verdwenen) de duiven inkorven. 
Toen mijn pa ziek werd, mocht ik de 
duiven voederen, de hokken schoon-
maken en buiten wachten op het val-
len van de duiven. Zo ben ik stilaan in 
de duivensport gerold en hou ik zelf al 
tientallen jaren duiven”, getuigt Frits. 
“ Opmerkelijk! In de beginjaren waren 
duiven nochtans niet zijn ding. “Ik deed 
het zolang mijn pa nog leefde. Gewoon 
om hem plezier te doen maar nu kan 
ik er niet meer zonder. Het is een su-
pertoffe hobby”, besluit de man ziels-
gelukkig.

Xavier Lenaers     
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Energiescans en voordelige energie- en 
renovatieleningen

Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het bekende 
Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en hun 
naasten. Al is een traditionele verkoop door de vele vrijwil-
ligers vanwege corona deze keer jammer genoeg onmogelijk. 
Het wordt dus een fikse uitdaging om de azalea’s dit jaar aan 
een nieuwe eigenaar helpen. Die uitdaging gaat Kom op te-
gen Kanker aan door zijn vermaarde azalea’s voor het eerst 
enkel online te verkopen. Dit maakt het bestellen en betalen 
van de plantjes makkelijk en veilig.
Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker voor zorgen dat 

de zorg voor de vele duizenden kankerpatiënten kan blijven 
doorgaan? Surf dan tussen 1 en 20 september naar plantjes-
weekend.be en bestel er een azalea (7 euro). Of vraag ineens 
bij vrienden en familie wie een plantje wil kopen en plaats 
een gezamenlijke bestelling. Zo beperk je de leveringskost en 
je ecologische voetafdruk. Je vrienden en familie pikken het 
plantje daarna bij jou op of jij bezorgt het hen. Zelf kun je de 
azalea’s gratis afhalen bij een afhaalpunt van vrijwilligers (21-
30 september), bij een Aveve (26-30 september) of tegen 
een kleine meerprijs thuis laten leveren.

De gemeente Hoeselt werkt nauw samen met het energie-
huis Limburg om de klimaatdoelstellingen van het burge-
meestersconvenant te bereiken. Daarvoor bieden het ener-
giehuis Limburg en Stebo enkele zeer interessante diensten 
aan voor burgers. 

Het gaat om de gratis energiescans die heel wat kwetsbare 
inwoners kunnen aanvragen. Ze zijn een ideaal middel om 
energie-armoede te bestrijden. 

Daarnaast kunnen inwoners er ook terecht voor de Vlaamse 
energielening aan 0% interest en/of  de Limburgse renova-
tielening aan 1,5%. Met deze leningen kunnen inwoners hun 
energiebesparende renovatiewerken financieren én krijgen 
ze bovendien gratis advies over hun investeringen. 

  Vlaamse energielening of Limburgse renovatielening – Ilse Verleysen –  
089 77 81 29 – ilse.verleysen@stebo.be – www.energiehuislimburg.be

  Energiescans – Nadia Swijsen – 089 77 81 28 – nadia.swijsen@stebo.be –  
www.energiehuislimburg.be

Koop een azalea en steun kankerpatiënten  
en hun naasten
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De gemeente Hoeselt ondertekende 
het Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie 2030. Met dat 
convenant engageert de gemeente 
zich om de CO2-uitstoot op haar 
grondgebied met 40 % te doen da-
len tegen 2030 en de gemeente uit 
te laten groeien tot een veerkrachtige 
plaats die klaar is voor de klimaatver-
andering die op ons afkomt. Zo zullen 
we in Hoeselt in 2050 naar 20 hitte-
golfdagen per jaar gaan in het slechtste 
klimaatscenario, en droogteperiodes 
ondergaan van 42 dagen lang.

En jij kan meehelpen
Van 2011 tot 2018 is de CO2-uitstoot 
op ons grondgebied met 6% gedaald. 
In Limburg bedraagt de daling tot nu 
toe 10%, dus we moeten een tandje 
bijsteken om onze doelstelling te ha-
len. Jij kan helpen om de prioriteiten 
voor onze klimaatacties te bepalen. 
Waar moet de gemeente op inzetten 
of zelf het goede voorbeeld in geven? 
Hou onze website en facebookpagina 
deze maand in het oog voor een link 
waarop jij jouw mening kan laten horen. 
Meer info vind je op burgemeesters-
convenant.eu

Transport en huishoudens dragen in 

Hoeselt het meeste bij aan de totale 
CO2-uitstoot. Met deze tips kan jij 
alvast een verschil maken volgens kli-
maatexpert Pieter Boussemaere:

- Kies voor groene stroom of wek je 
eigen stroom op met bv. zonnepa-
nelen.

- Kies voor ledverlichting en voor ap-
paraten met een laag energiever-
bruik.

- Kies voor openbaar of elektrisch 
vervoer, en ga te voet of met de fiets 

voor korte afstanden.
- Kies voor een waterbesparende dou-

chekop en verbruik zo tot 50% min-
der water en elektriciteit.

- Plaats reflecterende radiatorfo-
lie achter de radiator, zo wordt de 
warmte de woning ingestuurd.

- Eet af en toe wat minder of geen 
vlees, want plantaardig voedsel is het 
minst belastend voor het klimaat.

  Voor meer tips kan je een kijkje nemen op 
www.10klimaatacties.be 

Hoeselt werkt aan een klimaatplan
HITTEGOLF                  
dagen/jaar

DROOGTE-
PERIODES              

max dagen/jaar

INTENSE 
NEERSLAG 
dagen/jaar

Huidig 4 25 4

2030 12 37 8

2050 20 42 11

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Op 25 september 2020 viert de hele wereld de vijfde ver-
jaardag van duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenig-
de Naties. De 17 doelen zoals onder andere gezondheid en 
welzijn, gelijkheid, onderwijs, duurzame consumptie, meer 
natuur, …moeten van de aarde een meer duurzame plaats 
maken tegen 2030. Samen met andere Vlaamse steden en 
gemeenten neemt Hoeselt deel aan de Week van de Duur-
zame Gemeente van 18 tot 25 september 2020.
Om een gezicht te geven aan de duurzame ontwikkelings-
doelen heeft gemeente Hoeselt samen met haar inwoners 
duurzame helden geselecteerd. Dit jaar ligt de focus op co-
ronahelden. Want de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat 

een gezonde en duurzame wereld nodig is voor een leefbare 
toekomst.
De duurzame helden van 2020 zullen op 18 september sa-
men met de burgemeester de vlag van de Duurzame Ge-
meente hijsen en de hele week in de kijker worden gezet. 
Hou de facebookpagina van Hoeselt tijdens de Week van de 
Duurzame Gemeente in het oog om hun verhalen te lezen!

Week van de Duurzame Gemeente
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Het Wijngaardbos in Hoeselt is meer 
dan bos alleen. Natuurpunt beheert er 
naast het bos ook een authentiek stuk 
Haspengouws landschap met hoog-
stamboomgaarden, knotwilgenrijen, 
holle wegen, poelen en bronnetjes. De 
kleine landschapselementen zijn type-
rend voor de omgeving en vormen de 
leefomgeving voor de das, steenuil en 
eikelmuis.

Het beheer van het Wijngaardbos ge-
beurt door de vrijwilligers van Natuur-
punt met af en toe hulp van scholen. 
Maar er is nog plaatselijke versterking 
nodig.

In coronatijden blijken plaatselijke na-
tuurgebieden voor de mens belang-
rijker dan ooit om zich te ontspannen 
en ontstressen. Om inwoners kennis 
te laten maken met het unieke na-
tuurgebied, organiseert Natuurpunt 
samen met de gemeente Hoeselt in 
het weekend van 26 en 27 september 

een aantal activiteiten. Als je zelf ook 
wel eens wil meewerken in het gebied, 
kan je een vrijwilliger van Natuurpunt 
ter plekke aanspreken.

Inschrijven is verplicht per activiteit via 
www.bit.ly/np-agenda-hoeselt
De afspraakplaats is telkens Hof ter 
Poorten, St.- Lambertuslaan, Alt-
Hoeselt. De boomgaard staat van daar 
aangeduid met wegwijzers.

Appelpluk in de hoogstamboomgaard
zaterdag en zondag 26 en 27 september, 
telkens van 9.00 tot 12.00 uur of van 
13.00 tot 16.00 uur.
Kom kennismaken en pluk jouw gratis 
mand vol appelen. Kom proeven van het 
appelsap en neem een kijkje op onze fo-
totentoonstelling.

Schemerwandeling op zoek naar sporen 
van de das en andere nachtdieren
zaterdag 26 september om 18.30 uur.
We trekken in het halfdonker doorheen 

velden, bos en weilanden waarbij we bij-
zondere aandacht hebben voor de das, 
onze Limburgse panda en de doelsoort 
van Hoeselt.

Ochtendwandeling 
zondag 27 september om 8.00 uur.
Kom uit je kot en maak ‘s morgens ken-
nis met de unieke natuur in en rond het 
Wijngaardbos. Geniet er van de verge-
zichten, ruik de aankomende herfst en 
kom tot rust.

Gelukswandeling
zondag 27 september van 9.00 tot 11.30 
uur.
Natuur maakt mensen gelukkiger, dat 
bewees de wetenschap. Maar hoe benut 
je nu best die helende eigenschappen 
van de natuur? Gewoon gaan wandelen? 
Dat kan, maar door bewust te wandelen, 
wordt het effect een stuk groter. Op de 
wandeling zetten we je met kleine oefe-
ningen op weg. We gebruiken bewust-
wording van je lichaam, je zintuigen en je 
ademhaling.

Doorlopende fototentoonstelling van 
Fotoclub Natuurpunt Zuidoost- Lim-
burg
zaterdag en zondag 26 en 27 september 
van 9.00 tot 16.00 uur.

Natuurpunt heeft een plaatselijke foto-
club die regelmatig uitstappen maakt in 
de natuur en deelneemt aan tentoonstel-
lingen. In de hoogstamboomgaard waar 
we appels plukken houden we een foto-
tentoonstelling.

Dit leuke opdrachtje van Pentagoon Academies Hoeselt 
Beeld maak je makkelijk thuis. Van een stukje karton, verf en 
Play-Mobil maak je een spannend verhaal met een magische 
deur. Maak een tekening voor achter de deur. Verzin er een 
een verhaal bij en maak er daarna een fotoshoot van. Heb 
je zin om elke week met ons te tekenen, schilderen, kunst 
te beleven of te knutselen. Kom dan zeker meedoen in een 
van onze wekelijkse ateliers. www.pentagoon.be of meer info 
andrea.bude@pentagoon.be 
HAVE FUN!

Knutselopdracht  
van juf Andrea

Wijngaardbos zoekt vrijwilligers!



MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

HULPDIENSTEN  
101

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 
centraal oproepnummer 089 59 00 59

WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur:  
www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33

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 gemeente 
Hoeselt en verschijnt maandelijks behalve in juli 
augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,  
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be
Contact: Cultuurdienst - Ann Somers 
Vormgeving & productie: COMMiX bvba,  Hoeselt
Oplage: 4 600 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.

Meloenen op grote schaal kweken in Limburg? Weinigen 
achten dit voor mogelijk. Het mekka van de meloenen-
teelt ligt toch in zuiderse landen, meer bepaald in Frankrijk, 
Spanje, Marokko en in Turkije. Kristof Reweghs (41) en zijn 
levenspartner Kim Cuppens (37) uit Hoeselt zorgen voor de 
primeur. Van huis uit winnen ze op Eikenbos aardbeien onder 
tunnels. Maar het echtpaar zit niet stil en wil vernieuwen. In 
het kweken van meloenen, meer bepaald met het ras van de 
cavaillon, zien ze een opportuniteit. En het laatste heeft het 
koppel met beide armen gegrepen. “We staan open voor iets 
nieuws”, licht Kristof toe. “We durven ook de stap naar het 
onbekende zetten.”

Klimaat
Met ondersteuning van veilig BelOrta in Borgloon en zelfstudie 
zijn ze begonnen aan de kweek. “We zijn van nul moeten ver-
trekken”, vervolgt de nog prille meloenenboer. “Op internet 

zijn we véél te weten gekomen. Ook werden we geholpen door 
voorlichters die thuis zijn in de materie.” Extra stimulans om 
meloenen te telen is het klimaat. “We stellen al een paar jaar 
vast dat de zomers in onze contreien warmer en droger wor-
den. Hetgeen ideaal is voor meloenen”, legt Kristof verder uit. 
Bovendien moest het koppel niet diep in hun beurs tasten om 
de kweek mogelijk te maken. “We hebben de tunnels, waarin 
we aardbeien oogsten, gebruikt”, werpt Kristof op. “Het heeft 
mede geholpen om met de teelt van meloenen te beginnen.” In 
de 10 tunnels heerst in mei zo’n 22 graden, ideaal om de zaden 
te laten ontkiemen. En meloenen rijpen sneller bij 35 graden. 
“En juist die temperaturen meten we in juni en juli onder de 
plastieken overkappingen”, vult de Hoeseltse kweker aan.

Hoopvol
BelOrta zorgt voor een afzetmarkt. Tussen de 500 à 1000 
meloenen gaan onder de oogst dagelijks naar de veiling. Tot 
nog toe kan je ze kopen in enkele warenhuizen van Carre-
four. Ook liggen ze in de fruitautomaat van Kristof en Kim, 
meer bepaald aan hun woning op de Hanterstraat in Hoeselt. 
“Onze meloenen hebben een vollere smaak dan de cavail-
lons in het zuiden, en ze zijn sappiger”, vertrouwt Kristof ons 
toe. De eerste oogst is veelbelovend. “Het stemt ons uiterst 
tevreden maar we zien wel hoe het verder moet.” Kristof en 
Kim blijven op twee paarden wedden. “We blijven aardbeien 
telen, en juist de combinatie met meloenen maakt het de 
moeite waard”, besluit Kristof.      

Xavier Lenaers

Hoeselts koppel zorgt met Limburgse 
meloenen voor een primeur
‘Klimaatverandering en weinig investering geven de doorslag’



Juf Hilde  
met pensioen
Eind juni vierde onze gemeentelij-
ke basisschool van Alt-Hoeselt juf 
Hilde die met pensioen gaat. 
‘Juf Hilde, we gaan je missen! Geniet 
van je pensioen en maak maar veel 
gebruik van je koffiekaart om koffie-
tjes te komen drinken’. 

Je collega’s

Melissa Spitznagel is al 3 jaar actief als 
nagelstyliste.

Eerst deed ze dit in bijberoep maar 
door het groeiend aantal klanten en 
ook de passie voor haar werk besloot 
ze om de stap te wagen en hier haar 
fulltime job van te maken.

Je kan bij Nagelsalon SpitzNails te-
recht voor acrylnagels, gelnagels en 
gellak op zowel de vingers als de tenen. 
Een keuze uit 100 kleurtjes, 100 stic-

kers of steentjes of misschien liever 
een handgetekende nailart?
Neem gerust een kijkje op de Face-
book pagina ‘Nagelsalon SpitzNails’.

  Voor meer info of een afspraak, bel 0487 10 00 22

Pas geopend: 
Nagelsalon SpitzNails

B&B De Fruithoeve
Nieuw in Schalkhoven! Rondrit met elektrische wagentjes.

B&B De Fruithoeve verhuurt nu ook 
elektrische wagentjes. Niet enkel voor 
haar gasten maar voor iedereen die zin 
heeft om onze mooie streek op een 
rustige en milieuvriendelijke manier te 

ontdekken zonder zelf inspanningen te 
moeten doen.

Hoevewinkel
Naast appels, peren, pruimen en ker-
sen verkoopt B&B De Fruithoeve ook 
andere seizoensproducten van collega 
landbouwers.

  B&B De Fruithoeve – Hertstraat 48 – 3732 
Schalkhoven 
an@fruithoeve.be – 0473 82 25 42 -  
www.fruithoeve.be 
Door de wegenwerken in Schalkoven is B&B  
De Fruithoeve gemakkelijker bereikbaar via  
St. Huibrechts Hern

Mèneke 100 jaar
In rusthuis Ter Hulst 2 vierden ze de 
100ste verjaardag van Germaine Breban.
Juliana Maria Germaine Breban of 
beter gekend als Mèneke is een echte 
Hoeseltse. 
Op 13 juli 1920 werd ze geboren in Sint-
Huibrechts-Hern als de jongste dochter 
in een gezin van 10 kinderen. In 1954 
trouwde Mèneke met Albert Lormans 
(1916-1996) en baatte samen met hem 
een boerderij uit. 
Mèneke en Albert hadden zelf geen 
kinderen maar ze is goed omringd met 
kinderen en schoonkinderen van haar 
broers. 

Van onze burgemeester Raskin ontving 
ze namens de gemeente een mooi ge-
schenk met zelfs een oorkonde van de 
koning en koningin.
We wensen Mèneke nog vele mooie jaren 
toe!
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OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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 
O.L.Vrouwplein 1 bus 1

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

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

Technische dienst 
Winterbeekstraat 3

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

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

Containerpark 
Goosstraat

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

NM 12.30 - 16.15 u 16.30 - 19.30 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u

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

 
HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

12/06/20 Lindsy BYNENS en Jimmy PUT

25/07/20 Christel VANHEES en Marino SLECHTEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/05/20 Theresia BASTIAENS 19/09/1952

2/05/20 Lucia SCHALTIN 1/12/1931

3/05/20 Jan THIJS 31/08/1946

4/05/20 Maria MARTENS 27/04/1925

8/05/20 Lea SOETEWEY 6/05/1937

12/05/20 Ludo JANS 4/04/1956

13/05/20 Jeanne LEDUC 30/03/1934

14/05/20 Ivonne JAMAERS 9/04/1935

22/05/20 Edmond CLOESEN 18/10/1931

22/05/20 Willy BRAUNS 30/05/1939

23/05/20 Chantale HEMELAERS 9/12/1964

25/05/20 Mathieu PLESSERS 19/03/1965

29/05/20 Marie VANHEUSDEN 2/03/1931

5/06/20 Jean POESMANS 29/12/1928

6/06/20 Eleonore TIMMERMANS 1/12/1922

7/06/20 Gerardine DECKX 22/10/1944

13/06/20 Elvyra DEBING 15/10/1934

14/06/20 Elise STEVENS 8/01/1919

14/06/20 Bernadette BAERTS 16/11/1930

20/06/20 Ilse CASTRO 14/01/1973

20/06/20 Godelieve VAN HAUWERT 15/07/1941

24/06/20 Maria CORNELISSEN 12/09/1925

26/06/20 Jan BOES 13/10/1940

27/06/20 Jozef VANDEBOSCH 15/06/1935

7/07/20 Catherine THYSEN 22/05/1922

8/07/20 Denis GHELEN 27/05/1956

15/07/20 Maria STULENS 5/06/1932

21/07/20 Roger SCHEEPERS 13/10/1951

23/07/20 Monica VALKENERS 17/10/1942

30/07/20 Francis MERKEN 29/08/1948

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

De gemeentelijke diensten werken op afspraak en achter gesloten deuren.  
Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de gekende openingsuren.

Een bezoek aan het recyclagepark kan enkel op afspraak.
Het dienstencentrum van het OCMW is gesloten.

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. Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via ulla.mertens@stebo.be of 0489 41 91 32 

Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).

De gemeentelijke diensten werken op afspraak en achter gesloten deuren.  
Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de gekende openingsuren.

Een bezoek aan het recyclagepark kan enkel op afspraa k.
Het dienstencentrum van het OCMW is gesloten.
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Di 08-09-20
Guy Swinnen | Origin Tour 2020 | 60 jaar | Concert

Za 12-09-20
Walter Baele | Best of Baele | Comedy

Do 15-10-20
Sabien Tiels | 25 | Concert

Do 22-10-20
Raymond van het Groenewoud | Glorieuze bevrijding | Concert

Do 29-10-20
Rob Vliegen (Fly uit Kamp Waes) | Lezing over  motivatie en veerkracht

Vr 06-11-20
Along comes Mary | Op 45 toeren | Concert

Do 26-11-20
Lectrr | De (kritische) stem van een cartoonist | Lezing

Do 17-12-20
Mama’s Jasje | De jaren van verstand | Concert

Di 22-12-20
Willy Sommers | Sommers of ’69 | Concert

www.terkommen.be

Start ticketverkoop najaarsprogramma 
GC Ter Kommen
GC Ter Kommen werkte zoals elk jaar een boeiend en gevarieerd po-
diumaanbod uit voor komend seizoen. Helaas zorgt COVID-19 voor 
woelige en vooral onzekere tijden. Maar we gaan ervoor! Weliswaar 
noodgedwongen voor een beperkt publiek en uiteraard met volledig 
respect voor alle reeds gekende regels zoals social distance tussen 
bubbels, handhygiëne, mondmasker, circulatie,…
Maar wat staan zowel wij als alle artiesten te popelen om terug leven 
op het podium van GC Ter Kommen te brengen! We hopen daarbij 
natuurlijk ook op jullie te kunnen rekenen, want zonder publiek geen 
‘beleving’.
Vanaf 1 september kunnen tickets online gereserveerd worden. 
Hiervoor maken we gebruik van een splinternieuw ticketingsys-
teem waarmee je je tickets van thuis uit kan aankopen, downloaden 
en eventueel afdrukken. Door de onzekere tijden die gepaard gaan 
met mogelijke wijzigingen, bieden we u de mogelijkheid om tickets 
te reserveren en deze pas twee weken voor aanvang van de activiteit 
te betalen. En let op! Het aantal plaatsen is beperkt. Voor schouw-
burgvoorstellingen is dat tot 80 personen. Voor de lezingen zijn er 
maximum 30 plaatsen beschikbaar.
We delen het cultuurseizoen dit jaar ook op in twee. Vanaf 1 sep-
tember kan je tickets reserveren voor bovenstaande voorstellingen 
die gepland staan in het najaar van 2020. Reservaties voor voorstel-
lingen in het voorjaar 2021 kunnen op een later tijdstip gebeuren.
Hou steeds onze website www.terkommen.be in de gaten voor mo-
gelijke updates en extra info!


