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VOORWOORD

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

Schepen Bert VERTESSEN
bert.vertessen@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

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Groot Hoeselaren

Dankzij uw massaal vertrouwen heb ik de eer om opnieuw 
uw burgervader te mogen zijn.
Na vijf jaar, het laatste jaar, zal schepen Yves Croux mij 
opvolgen en word ik terug uw schepen. 
Dit is geen afscheid van de politiek want ik hoop nadien 
door mijn ervaring nog lang schepen of gemeenteraadslid 
te mogen blijven, dit om mijn steentje bij te dragen t.v.v. 
iedere Hoeselaar.
De kiezer besliste duidelijk dat Hoeselt niet toe is aan een 
fusie en wenst dat het huidige beleid van vernieuwing met 
verdere uitbouw van Hoeselt moet verder gezet worden.
We wensen als meerderheid dan ook gezamenlijk, hand in 
hand, verder te gaan op de ingeslagen weg.
Een gemeente uitbouwen kost jaren van plannen indie-
nen, deze goedgekeurd te krijgen en ze daarna uit te voe-
ren.
De eerste veranderingen van deze grote stap voorwaarts 
beginnen zichtbaar te worden.
Verschillende dossiers zoals seniorenzorgzone, lokale 
handelszone, nieuw containerpark, parkgebied, industrie-
zone en sportpark zijn lopende. 
We zullen moeten overleggen wat we zelf ontwikkelen, of 
in vorm van een PPS, of door de privé laten doen.
De nieuwe brandweerkazerne die brandweerzone Oost 
binnen enkele jaren zal gaan bouwen voor Hoeselt-Bilzen 
en Riemst, zal in overleg ingeplant moeten worden zodat 
onze Hoeseltse vrijwillige brandweermannen blijvend hun 
job kunnen doen en bij brand onze woningen snel kunnen  
bereiken.
Vele wegen zullen vernieuwd worden i.s.m. Aquafin en 
Infrax.
De komende maanden moeten we onze begroting en 
meerjarenplanning opmaken en voorleggen.
We moeten als gemeente steeds meer overnemen wat 
de Vlaamse overheid voorheen deed, maar zonder bijko-
mende financiële middelen hiervoor.
Geen gemakkelijke oefening, maar dat is zo voor iedere 
gemeente.
Onze gemeente zal de komende jaren door de massale 
bouw meer dan 10 000 inwoners hebben!
Hierdoor zal het inkomen toekomstig ook stijgen voor 
onze gemeente betreffende opcentiemen en personen-
belastingen.

Deze belastingen worden niet ver-
hoogd zoals dit reeds de afgelopen 
21 jaren niet gebeurde.
Ondanks dat alles veel duurder ge-
worden is voor onze gemeente.
Hoeselt is en blijft een landelijke 
gemeente met grote aandacht voor 
landbouw en milieu, waar men graag 
woont in een veilige en leefbare 
omgeving, met visie op toekomst, 
werk, ondernemen, woonaanbod en welvaart voor iedere 
inwoner.
Mag ik u allen in naam van ons schepencollege, de ge-
meente- en ocmw-raad en ons comité voor sociale za-
ken, een goede gezondheid en veel geluk wensen voor 
2019!

Tot ergens in Groot-Hoeselt
Uw burgervader
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Schepen Yves CROUX
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

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

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

Elk gezin dat in Hoeselt gedomicilieerd is 
op 1 januari 2019, ontvangt in de loop van 
2019 een aanslagbiljet voor de inzame-
ling en verwerking van het afval. Met deze 
belasting wordt de basisdienstverlening en 
een quotum huisvuilzakken aangerekend. Het quotum huisvuil wordt berekend in 
functie van uw gezinstoestand op 1 januari en geeft je recht op een aantal rollen 
huisvuilzakken:

• Gezin van 1 persoon: 2 rollen met 10 zakken van 22 l
• Gezin van 2 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l
• Gezin van 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l en 1 rol met 10 zakken 

van 22 l
• Gezin van 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 l

Je kan het quotum huisvuilzakken afhalen bij een aantal handelaars of op vol-
gende tijdstippen in het gemeentehuis van Hoeselt:

Zaterdag 16 februari 2019  9u00 – 12u00
Maandag 18 februari 2019 13u00 – 19u00

Breng zeker je elektronische identiteitskaart mee wanneer je de huisvuilzakken 
afhaalt. Zonder identificatie kan je GEEN tegoed van huisvuilzakken afhalen.
Breng je ook tegoedzakken mee voor familie of buur, vergeet dan zeker ook deze 
elektronische identiteitskaart niet mee te brengen.

Afvalbelasting en afhalen  
huisvuilzakken 2019

GFT-sticker
De GFT-sticker van 
2018 is geldig tot eind 
maart 2019 zodat je 
kan wachten met de 
aankoop van de nieuwe 
sticker tot de bedeel-
dagen van de bordeaux 
tegoedzakken. Voor de GFT-sticker kan 
je terecht op de dienst bevolking. De 
jaarsticker voor een container van 40 li-
ter bedraagt 15 euro, voor een container 
van 120 liter is dit 40 euro. De sticker 
dient op het deksel van de Gft-contai-
ner aangebracht te worden.

Defecte straat-
verlichting melden

De straatverlichting in onze gemeente 
wordt beheerd door Infrax.
Defecte straatverlichting kan je steeds 
melden via www.infrax.be/defecte-
straatverlichting of telefonisch op het 
gratis nummer 0800 60 777.
De Infrax-ploegen werken volgens een 
vast schema en zorgen bij hun eerstvol-
gende passage voor de herstelling.
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Movies for Kids 

Dikkertje Dap
Woensdag 6 februari om 14u00 | GC Ter Kommen 
Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend 
Raf, een giraf. Omdat zijn opa verzorger is in de dierentuin is 
Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn onafscheidelijk en 
delen alles, tot Dikkertje voor het eerst naar school gaat en 
erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. Dikkertje 

mist Raf enorm, maar maakt ook spannende nieuwe dingen 
mee. Hij maakt zelfs een nieuwe vriend, Yous. Raf mist Dik-
kertje ook en wil graag mee naar school.
Daarom bedenkt Dikkertje een plan om de giraf mee naar 
school te nemen en zijn twee vrienden bij elkaar te brengen.
Dikkertje Dap is gebaseerd op het beroemde versje van An-
nie M.G. Schmidt.

 Leeftijd: 4+ - duur: 74 min. - Nederlands gesproken - prijs: 2 euro.

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

Muziek 

Guido Belcanto 
Zo goed als 
alleen
Vrijdag 1 maart om 20u15 | GC Ter 
Kommen 
Uit zijn onwaarschijnlijk mooie reper-
toire van levensliederen en chansons 
brengt Guido Belcanto een selectie met 
twee fantastische muzikanten aan zijn 
zijde. Belcanto noemt hen ‘mijn muzi-
kale broeders’: Lieven Demaesschalck 
op piano, gitaar en accordeon en Nicolas 
Rombouts op contrabas.
Een muzikale avond met een lach en een 
traan, een vleug poëzie en levensfilosofie 
gebracht door de Koning van het levens-
lied himself.

De voorstellingen van Guido Belcanto 
zijn in Hoeselt altijd een groot succes. 
Bestel dus tijdig je tickets!

 Tickets: 23 euro/20 euro .
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Vormingsactiviteiten Bibliotheek
Je kind sterk in zijn schoenen
Opvoedingswinkel Zuid-Limburg

Maandag 25 februari om 19u00 | Bibliotheek Hoeselt OLV-
plein 
Kinderen kunnen heel lief, maar soms toch ook wel erg hard 
zijn voor elkaar. Elkaar uitsluiten bij een spel of brutale woorden 
naar elkaars oren slingeren, zijn maar enkele voorbeelden. 
Belangrijk is waakzaam te zijn voor de mogelijke negatieve impact 
hiervan op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van je kind. Daarnaast 
vertelt ons lichaam ons wanneer grenzen worden overschreden, 
ook bij kinderen. 
Tijdens deze infoavond ontdek je enerzijds hoe je kinderen en jon-
geren kan helpen te luisteren naar hun lichaam, zodat ze hier ge-
past op kunnen inspelen. Anderzijds gaan we dieper in op hoe ze 
precies kunnen opkomen voor zichzelf. Want weerbaar zijn, kan 
je leren! 

Docente: Vicky Keibeck (Opvoedingswinkel Zuid-Limburg)
Bib Hoeselt i.s.m. Opvoedingswinkel Zuid-Limburg 
en Huis van het Kind Bilzen-Hoeselt.

 Gratis - inschrijven via huisvanhetkind@bilzen.be, 089 39 96 50 of 
0472 18 69 22

Lerarenkaart 
Bibliotheek
Ben je leerkracht en woon je in Hoeselt? 
Kom dan je lerarenkaart afhalen aan de 
balie. 
Vergeet je ID-kaart of oude lerarenkaart 
niet mee te brengen!

De Cultuurraad is één van de gemeen-
telijke adviesorganen die op vraag van 
het gemeentebestuur of op eigen initi-
atief adviezen geeft aan het gemeente-
bestuur over culturele en sociale aan-
gelegenheden in onze gemeente.

Met de installatie van een nieuw ge-
meentebestuur wordt ook de Cultuur-
raad vernieuwd. Deze adviesraad be-
staat uit een Algemene Vergadering en 
uit een Bestuur.

Alle Hoeseltse sociaal-culturele ver-
enigingen met een werking in Hoeselt, 
maar ook deskundigen inzake sociaal-
culturele materies (en die deskundig-

heid mag je ruim bekijken), kunnen lid 
worden van de Algemene Vergadering. 
Leden van de Algemene Vergadering 
staan dan (na aanvaarding door het 
bestuur van de Cultuurraad) officieel 
genoteerd als Hoeseltse vereniging of 
deskundige. Zij krijgen op regelmatige 
basis nuttige informatie over allerhan-
de thema’s via mail of via de Algemene 
Vergaderingen. Daarnaast mogen er-
kende verenigingen ook gebruik maken 
van de gemeentelijke uitleendienst en 
krijgen zij korting op de zaalhuur in Ter 
Kommen.

Leden van de Algemene Vergadering 
kunnen zich op hun beurt kandidaat 

stellen als bestuurslid en van daaruit 
verkozen worden. Het is dit bestuur 
dat de adviezen formuleert aan het ge-
meentebestuur.

Verenigingen en deskundigen die reeds 
lid zijn van de Cultuurraad zullen bin-
nenkort een document ontvangen om 
hun lidmaatschap te vernieuwen. Zij die 
nog geen lid zijn, maar die wel geïnte-
resseerd zijn om inspraak te hebben in 
het Hoeseltse sociaal-culturele beleid, 
kunnen dit melden bij de cultuurdienst.

 cultuurdienst@hoeselt.be - 089 30 92 11 
www.hoeselt.be > E-loket > Cultuur

Cultuurraad zoekt nieuwe leden!
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BURGEMEESTER
Aan het hoofd van de gemeente staat 
de burgemeester.  Bij Ministerieel Be-
sluit van 19 december 2018 werd Wer-
ner Raskin benoemd tot burgemeester 
van Hoeselt. Hij legde in handen van 

gouverneur Herman Reynders de eed 
af op 2 januari 2019.

DE GEMEENTERAAD/OCMW-
RAAD
Ingevolge het nieuwe Decreet over het 

Lokaal Bestuur worden in Vlaanderen 
de OCMW-besturen geïntegreerd in 
de gemeenten. De OCMW-raad en 
het vast bureau blijven wel bestaan.
De gemeenteraad is het belangrijkste 
bestuursorgaan in de gemeente en ver-
gadert minstens 10 maal per jaar.  
De gemeenteraad is belast met het al-
gemeen beleid van de gemeente.  

De raad van maatschappelijk welzijn of 
OCMW-raad kan over alles beslissen 

Op zondag 14 oktober trokken we naar de stembus om een nieuwe gemeente- en 
provincieraad te kiezen voor de periode 2019 - 2024. De nieuwe legislatuur ging 
van start op 3 januari 2019.  
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe gemeentelijke bestuursploeg:

Een nieuwe legislatuur
een nieuw bestuur
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waarvoor het OCMW bevoegd is.  De OCMW-raad is het 
belangrijkste orgaan van het OCMW, zij stippelt het beleid 
en de krachtlijnen van het OCMW uit.

De OCMW-raad bestaat uit dezelfde 21 leden als de ge-
meenteraad.  

De gemeente- en OCMW-raad werden verkozen voor een 
periode van zes jaar, die eindigt op 31 december 2024.  De 
gemeente- en OCMW-raad vergaderen in regel elke laatste 
donderdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis.  
Tijdens de installatievergadering van donderdag 3 januari 
2019 legden de raadsleden hun eed af.

VOORZITTER GEMEENTERAAD/OCMW-RAAD
Het is de taak van de voorzitter om de raden samen te roe-
pen en de agenda op te stellen.  Tevens moet hij deze raden 
leiden en de besluitvorming in goede banen leiden.  Jordi 
Boulet (N-VA/Nieuw) werd verkozen tot voorzitter van de 
gemeenteraad en de OCMW-raad en zal gans de legislatuur 
instaan voor deze taak.

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD

Jordi Boulet (N-VA/Nieuw) voorzitter gemeenteraad
Werner Raskin (VLD plus)  burgemeester
Bert Vertessen (N-VA/Nieuw)  eerste schepen
Yves Croux (VLD plus)   tweede schepen
Johan Schoefs (N-VA/Nieuw)  derde schepen
Linda Verjans (VLD plus) toegevoegd schepen 
Fons Capiot (WIJ Hoeselt)  raadslid
Serge Voncken (BEST Groen)  raadslid
Michel Vanroy (VLD plus)  raadslid
Carine Moors (BEST Groen)  raadslid
Walter Callebaut (BEST Groen)  raadslid
Wim Hellinx (VLD plus)  raadslid
Wendy Bollen (VLD plus)  raadslid
Rudi Coenegrachts (N-VA/Nieuw)  raadslid
Christiaan Hex (BEST Groen)  raadslid
Mieke Claesen (BEST Groen)  raadslid
Heidi Berx (VLD plus)  raadslid
Liesbeth Werelds (VLD plus)  raadslid
Marc Bamps (BEST Groen)  raadslid
Stanny Crommen (VLD plus)  raadslid
Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt)  raadslid

Algemeen directeur Geert Rouffa woont de vergade-
ringen bij en is de secretaris van de vergadering.
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SAMENSTELLING 
GEMEENTERAAD

Werner Raskin 
(VLD plus)  
burgemeester

Fons Capiot 
(WIJ Hoeselt) 
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Wim Hellinx 
(VLD plus) 
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Heidi Berx 
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(N-VA/Nieuw)  
eerste schepen
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(BEST Groen) 
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HET VAST BUREAU VAN HET 
OCMW is identiek in samenstelling als 
het college en de wekelijkse vergade-
ringen vinden plaats voorafgaand aan 
de vergadering van het college.

HET BIJZONDER COMITÉ VOOR 
DE SOCIALE DIENST.
Voor de behandeling van de individuele 

sociale dossiers is het bijzonder comité 
voor de sociale dienst (BCSD) nu ver-
plicht bevoegd.  Het bijzonder comité 
vergadert om de 14 dagen en behandelt 
aanvragen op het gebied van individue-
le financiële en sociale dienstverlening.

SAMENSTELLING:
Het bijzonder comité voor de sociale 

dienst bestaat uit de voorzitter (toege-
voegd schepen Linda Verjans)
en volgende 6 leden 
- Thea Bastiaens
- Heidi Berx
- Carine Box  
- Walter Callebaut 
- Wim Hellinx  
- Inge Loyens 

Het schepencollege is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur 
van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van 
de gemeenteraadsbeslissingen.  Het college heeft ook een aantal 
specifieke bevoegdheden die bij wet of decreet bepaald zijn.
Het college in Hoeselt is samengesteld uit de burgemeester 
en 4 schepenen.  

Het college vergadert één keer per week op dinsdagnamid-
dag.  De zittingen zijn niet openbaar en kunnen dus niet wor-
den bijgewoond.  

Algemeen directeur Geert Rouffa woont de vergaderingen 
bij en is de secretaris van de vergadering.

Werner Raskin 
(VLD plus) 
burgemeester

Bevoegdheden: 
Algemeen beleid, 
Financiën, Personeel 
& Burgerzaken, 
Politie, Brandweer, 
Lokale Economie 
& Middenstand, 
Volksgezondheid, 
Dierenwelzijn

Bert Vertessen 
(N-VA/Nieuw) 
eerste schepen 
Openbare Werken

Bevoegdheden: 
Wegenwerken, Nuts-
voorzieningen, Mobili-
teit, Groenonderhoud, 
Energie, Kerkhoven,  
Tewerkstelling,  
Landbouw, milieu  
& duurzaamheid

Yves Croux 
(VLD plus)
tweede schepen  
Omgeving & Jeugd

Bevoegdheden:
Ruimtelijke ordening 
 & Omgevings-
vergunningen, Jeugd, 
Patrimonium,  
Kerkfabrieken, ICT

Johan Schoefs 
(N-VA/Nieuw)
derde schepen  
Sport & Cultuur

Bevoegdheden: 
Sport, Cultuur,  
Toerisme, Biblio-
theek, Communicatie

Linda Verjans
(VLD plus)
toegevoegd als 
schepen Sociale 
Zaken

Bevoegdheden: 
OCMW, Senioren & 
andersvaliden,  
Kinderopvang,  
Duurzaamheid,  
Onderwijs

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER  
EN SCHEPENEN
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Zo’n 250 sportievelingen trotseerden op 9 december 2018 regen en hagel om mee te lopen of te wandelen tijdens Run for 
(your) Life, een sponsorloop ten voordele van MS Liga Vlaanderen, in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. 
Organisatoren Sander en 3732 Schalkse Toeren verzamelden de mooie som van €7.500 voor het goede doel.

Het nieuwe gemeentebestuur trakteerde de bevolking op een glaasje bubbels voor het 
nieuwe jaar.

‘De roerdomp der Demerstreek’ organiseerde als eerste in Limburg, voor het 5de jaar 
op rij, het A.O.B. Provinciaal Kampioenschap (ornithologie).

De zaal van GC Ter Kommen kreeg een nieuw laag je verf. Ook de buffet-
ruimte en de inkomhal komen nog aan de beurt.

In WZC Ter Hulst werd op dinsdag 8 januari de 
100ste verjaardag gevierd van Lisa Stevens, samen 
met haar 3 dochters, kleindochter en achterklein-
dochter. Proficiat!

De Zwarte Lieve-Heer is terug de Rode Lieve-Heer! Hij hangt terug op zijn plaats op de hoek van de 
Leeuwerikstraat en de Tackebosstraat. Dankzij Bruno Jolling ziet hij nu terug rood en is de behuizing 
vernieuwd met een duurzaam materiaal.
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ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2019

Zaterdag 2 februari
POP ON THE ROCKS:  
PARTY ON THE ROCKS! 
CONCERT + AFTERPARTY

20.00u     GC Ter Kommen
       info@popontherocks.be

Zondag 3 februari
OPENDEURDAG CAFÉ AU 
LAIT – KON DRUMBAND ST. 
LAMBERTUS ALT-HOESELT
14.00 u.  PC De Altenaar

      Eveline Lambrix  eveline.lambrix@gmail.com

Maandag 4 februari
BLOEDINZAMELING RODE 
KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen

Woensdag 6 februari
KINDERFILM: DIKKERTJE DAP
14.00 u. GC Ter Kommen

     GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdagen 7, 14, 21 en 28 februari
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

     Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 7 februari
SMULNAMIDDAG 
‘PANNENKOEKEN LICHTMIS’
14.00 u. Monet zaal Dienstencentrum

       OCMW  089 30 92 60

Vrijdag 8 februari
KIENEN OUDERVERENIGING 
DE 2-SPRONG 
ROMERSHOVEN
19.30 u.   GC Ter Kommen

       Cindy Lathouwers  0485 00 43 31

Zondag 10 februari
VERKOOP ONTBIJTMANDEN 
- GBS ALT-HOESELT I.S.M. HET 
OUDERCOMITÉ

       012 23 75 16 of gbs-alt-hoeselt.be

Zondag 10 februari
EETDAG K.V.G.
11.30 u. GC Ter Kommen

     Jean Verjans  012 26 29 14  

Donderdag 14 februari
BLOEDINZAMELING RODE 
KRUIS
18.00 u.   Zaal Nederheem, 
Nederstraat

Donderdag 14 februari
BLOEDINZAMELING RODE 
KRUIS
18.00 u.   Zaal Nederheem, 
Nederstraat

Donderdag 14 februari
50 PLUSSERS MIDDAG 
‘ONDANKS OUDER WORDEN, 
GEZOND EN VITAAL BLIJVEN’
14.00 u.  PC De Altenaar

      Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en 
zaterdag 23 februari

TONEELVOORSTELLING: 
HEUVELS VAN 
BLAUW – HOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP
20.00 u.   GC Ter Kommen

       089 41 40 10 of 0474 62 32 89 of 
reservaties@htghoeselt.be

Zondag 17 februari
EETDAG K.V.V.
11.30u     GC Ter Kommen

       Martin Knaepen  0496 70 09 87

Woensdagen 20 en 27 februari
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.  GC Ter Kommen

      OCMW  089 30 92 60

Zondag 24 februari
HIBERNATREFFEN MC 
HOESELT
08.30 u.  GC Ter Kommen

     www.mchoeselt.be

Zondag 24 februari
NATUURKLUSSEN 
WINTERBEEK – NATUURPUNT
09.00 u.   Hombroekstraat 25

       Ellen Stoffelen  089 49 29 36

Zondag 24 februari
WORKSHOP PEUTERS: 
KLANKACTIVITEIT 
BOEKSTART
10.30 u.   Bibliotheek, Nederstraat

       bibliotheek@hoeselt.be

Maandag 25 februari
VORMING: JE KIND STERK IN 
ZIJN SCHOENEN  
OPVOEDINGSWINKEL  
ZUID-LIMBURG
19.00 u    Bibliotheek Hoeselt

       huisvanhetkind@bilzen.be of 089 39 96 50

Vrijdag 1 maart
GUIDO BELCANTO:  
ZO GOED ALS ALLEEN
20.15 u    GC Ter Kommen

       GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zat. 02-02-2019 - 20.00 u - GC Ter Kommen

Popkoor “Pop on the Rocks” presenteert

Tickets: VVK € 12 / kassa € 15 
info@popontherocks.be / 0474 988 316 www.popontherocks.be

Featuring 

FESTEYN
knallende 

AFTERPARTY
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Het gaat goed met Vanduca. Momen-
teel zijn Eline en Christophe volop be-
zig met de uitbreiding van hun zaak. 
Het project in Miami zal het koppel, dat 
ook gespecialiseerd is in inlijstingen en 
meubelmakerij, nog een extra duwtje in 
de rug geven. “Wij hebben aan de ex-
positie veel contacten overgehouden, 
onder meer met architecten uit New 
York. Intussen zijn er zelfs plannen om 
ook een gouden muur in Shanghai te 
realiseren, maar dat is nog niet con-
creet”, verduidelijkt Eline. 

WALTER VAN BEIRENDONCK
De eerste opdracht om een muur te 
vergulden, kwam binnen in 2013. Mo-
depaus Walter Van Beirendonck zocht 
als curator van het MAS in Antwerpen 
een eyecatcher om de 350ste ver-
jaardag van de Academie voor Schone 

Christophe Van Houtvin (42) en zijn vrouw Eline Moustie (35) van Atelier Van-
duca op de Tongersesteenweg hebben zopas een huzarenstukje verricht. In amper 
drie dagen tijd realiseerden ze een gouden wand van 100 m² op een gerenom-
meerde kunstbeurs in Miami. De installatie van de Argentijnse kunstenaar Rir-
krit Tiravanija was daarmee een van de topattracties dankzij het koppel uit Werm. 
“Het was een zware deadline, maar wij zijn trots op het resultaat en haalden er 
zelfs The New York Times en lokale media mee.” 

Christophe en Eline uit Werm scoren met  
gouden muur in Miami

“Het was een huzarenstukje”
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Kunsten op te leuken. Hij vond deze in 
Werm. Sindsdien weten meer en meer 
musea en beurzen uit alle uithoeken 
van de wereld de weg naar Hoeselt te 
vinden. “Het is historisch gegroeid. Al 
jaren zijn wij bezig met het vergulden 
van objecten. Denk dan aan kerkha-
nen, bollen op torens, kunstobjecten, 
de truweel van een metselaar die met 
pensioen gaat, … Daar zijn nu dus ook 
wanden bij. Waarom ze hiervoor bij 
ons uitkomen? Wij hebben stilaan een 
naam in het wereldje. Ook al omdat 
Atelier Vanduca op korte tijd een pro-
ject kan realiseren. Bovendien zijn het 
aantal bedrijven of personen die dit 
doen eerder beperkt”, legt Eline uit.

STRAKKE DEADLINE
In augustus kwam dan de vraag om in 
opdracht van de Argentijnse concep-
tueel kunstenaar Rirkit Travanija een 
wand met bladgoud te bezetten. Het 
was een van de blikvangers op Art Ba-

sel in Miami. “We hadden minder dan 
drie dagen om de wand op te bouwen. 
Je kan het vergelijken met een beurs-
stand waarvoor de tijd beperkt is om 
deze op te trekken. Normaal neemt 
het vergulden van 25m² een volledige 
dag in beslag. Nu ging het in totaal om 
100 m² of bijna 35 m² per dag, maar 
het is ons gelukt. Bovendien moest er 
ook nog een tekst aangebracht wor-
den op de wand: “Through me you pas 
into the city of woe”, een quote uit ‘La 
Divina Commedia’ van Dante, nog een 
ideetje van de conceptueel kunstenaar. 
Hij was heel tevreden over het resul-
taat en heeft ons uitvoerig bedankt”, 
verduidelijkt Christophe. Het resultaat 
mocht er in elk geval zijn, want de wand 
werd uitgeroepen tot één van de be-
zienswaardigheden van de beurs.

SLAGMETAAL
Een wand uit goud spreekt sowieso altijd 
tot de verbeelding. Daar moet een ste-

vig prijskaartje aan vasthangen. “Om de 
prijs te drukken, hebben wij nu gewerkt 
met slagmetaal. Dat is een legering van 
koper en zink. Kort gezegd brengen wij 
op het slagmetaal een bepaalde vernis 
aan waardoor je de gouden kleur krijgt. 
Hoeveel de prijs bedraagt om een ob-
ject of wand te vergulden, is afhankelijk 
van verschillende factoren zoals onder 
meer de grootte. Met echt bladgoud 
werken, kan ook. Alleen ligt de prijs 
dan al snel vier keer zo hoog. Jaarlijks 
realiseren we ongeveer twee wanden. 
Naast Miami deden wij er vorig jaar ook 
een in Zwitserland. Eveneens op vraag 
van Rirkit Travanija. Daar hebben wij 
hem over de streep kunnen trekken om 
iets gelijkaardig in Miami te doen. Ho-
pelijk kan Vanduca aan dat rijtje in 2019 
nog enkele projecten aan toevoegen”, 
besluiten Eline en Christophe.

Geert Houben
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BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

1/12/18 Barbara KNAEPEN 99 jaar

4/12/18 Maria PAULY 82 jaar

4/12/18 Florent VERJANS 79 jaar

13/12/18 Lutgardis KNAEPEN 78 jaar

13/12/18 Christina BIJNENS 90 jaar

23/12/18 Marie PHILIPS 87 jaar

27/12/18 Gabrielle STERKENDRIES 90 jaar

31/12/18 Roger BUYSMANS 57 jaar

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

4/12/18 Amelie PROESMANS dochter van Jens en An JORDENS

13/12/18 Lauren VLEMMINGS dochter van Niels en Carmen BAETEN

17/12/18 Pepijn JORISSEN zoon van Alisa JORISSEN

17/12/18 Efraïm VAN AMSTEL zoon van Grietinus en Elise VANHUYSSE

18/12/18 Lynn LENAERTS dochter van Davy en Silke CAPROENS

18/12/18 Hiba BADREDDINE dochter van Nabil en Khadija RAFI

19/12/18 Sophie NOBEN dochter van Yves en Marijke VANRUSSELT

30/12/18 Devran GÜLTEKIN zoon van Gökhan en Sibel GÖKSER GÜLTEKIN

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

14/12/18 Christina DAMS en Joeri COLSON

17/12/18 Tamara BUNGENEERS en Ronald VAN DER VENNET

19/12/18 Leen LIBAERS en Menno SCHELLINGEN

De afgelopen weken zijn jullie misschien enkele nieuwe 
gezichten bij de gemeente en het OCMW tegengeko-
men. 

Joke Jehaes is 35 jaar en was tot voor kort werkzaam bij Xerius. 
Zij nam vanaf 1 januari 2019 de functie van diensthoofd bur-
gerzaken over van Eddy Vandecaetsbeek, die nu op pensioen is.

Daarnaast is er ook een nieuw gezicht bij de dienst secretariaat. 
De Hoeseltse Roos Bils is vanaf 14 januari 2019 werkzaam bij 
de gemeente en wordt de opvolger van Jan Goffin als dienst-
hoofd. Roos was tot voor kort werkzaam op de milieudienst van 
de stad Bilzen. 

Daarnaast zijn er eveneens 2 nieuwe gezichten bij het OCMW. 
Valerie Ruysschaert is 28 jaar en woont in Tongeren. Valerie 
is de nieuwe juriste en is op maandag en dinsdag tewerkge-
steld op het OCMW. De overige dagen is zij werkzaam bij het 
OCMW van Riemst.

Jana Steegen versterkt sinds 14 januari 2019 het team van de 
kinderopvang. Als begeleidster zal zij voornamelijk in Alt-Hoe-
selt en Werm instaan voor de voor- en naschoolse opvang van 
de kinderen.

Wij wensen allen veel succes en plezier in hun nieuwe job en 
kijken uit naar een aangename samenwerking!

Nieuwe personeelsleden gemeente en OCMW

Joke Jehaes Roos Bils Valerie Ruysschaert Jana Steegen
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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).

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 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

NM 13.00 - 19.00 u

OCMW onthaalbalie 
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM op afspraak op afspraak

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.

Het gemeentebestuur en gemeenteper-
soneel zijn dankbaar voor de jarenlange 
inzet van hun dierbare collega Roger  
Buysmans.

Op 31 december 2018 kwam het zeer 
droevige nieuws dat Roger na een  
slepende ziekte is overleden.

Roger kwam op 1 maart 1985 in dienst en 

was als ploegbaas verantwoordelijk voor 
de garage en het onderhoud van de ge-
bouwen.

Iedereen die Roger kende zal zijn optimis-
me en zijn gulle glimlach enorm missen.

Wij wensen zijn ganse familie, zijn vrien-
den en collega’s veel sterkte bij dit grote 
verlies!

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

Laat je culinair verwennen!
Van donderdag t.e.m. zondag van 15.00 tot 21.00 uur

Foodcafe - Restaurant - Feestzalen De Vrije Valk

Reserveer tijdig voor Valentijn 14-02
Sint Lambertusstraat 10  -  Alt-Hoeselt 

tel. 0479 633 824 - tel. 0479 615 184 - ww.devrijevalk.be

FOOD CAFÉ
RESTAURANT

FEESTZAAL
TRAITEUR

• 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

OPEN: Ma: 12.00 - 18.00u & van di  t/m zat van 9.00u – 18.00u 
Bilzersteenweg 19D - HOESELT - tel: 089/23.63.13

Makkelijk bereikbaar – E313 afrit 31 Hoeselt-Bilzen – Ruime parking!     

www.mannavital.be - www.biosenza.be

DE GEZONDE SUPERMARKT

BRENG DEZE ADVERTENTIE MEE & GENIET VAN DE PROMOTIE: DUOPACK Red Yeast Rice PLATINUM:  
2x60 V-caps. van €39,90 voor €29,93* - *geldig bij: bio’senza zolang de voorraad strekt

2            -50%!
 €39,90 - €29,93

de
ième aan

à

Red Yeast Rice PLATINUM + co-enzym Q10, 
beheerst je cholesterolspiegel op een 
natuurlijke én vooral veilige manier  

 met biologische gefermenteerde rode rijst
 verkregen door 
 geen extract van geïsoleerde componenten
 gestandaardiseerd op monacoline K:  10 mg per dagdosis 

van 2 capsules
 
 absolute meerwaarde door synergie met co-enzym Q10


