Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
18 maart 2021

Héla!

Hier zijn we weer met enkele interessante weetjes én leuke activiteiten
om alvast in je agenda te noteren!
Heb jij ook nieuws dat je wil delen?
Laat het ons zeker weten!: vrijtijd@hoeselt.be.
Veel leesplezier!

Verbod op wegwerpbekers
Al sinds 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig
gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem
voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen
gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Werkingsverslagen
Om de adresgegevens up-to-date te houden en een goed beeld te
blijven behouden over de werking
van de Hoeseltse sociaal-culturele verenigingen, zal de cultuurdienst de komende weken alle
voorzitters en effectieve leden
van de Cultuurraad een mail sturen met de vraag om de contactgegevens even te checken en ons
enkele basisgegevens te bezorgen.
Voor de sportclubs zal dit in het
najaar gebeuren via het sportinfodossier.

Ondertussen is er een wetgeving in opmaak die klaar moet zijn tegen juli dit
jaar om nog strengere regels toe te passen voor wegwerpplastic in het kader
van een Europese richtlijn. Dit geldt voor alle organisatoren en is natuurlijk
ook belangrijk te weten voor de zaaluitbaters.
GC Ter Kommen volgt alvast het advies van OVAM om als lokale overheid
alvast te anticiperen op de strengere regels en verbiedt voortaan het serveren van drank in wegwerpbekers of eenmalige drankverpakking in de zaal en
lokalen van GC Ter Kommen.
De gemeentelijke vrijetijdsdiensten zullen nog bekijken welke alternatieve
systemen geschikt kunnen zijn om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te vergemakkelijken.

Almënak-mattërëjôol
De vos… in het bos | Theatergezelschap Anna’s Steen
Nog tot zondag 18 april 2021.
Gezinstheaterwandeling in de Gerlabeekvallei. Vertrek
kerkplein Werm.
Volg de wegwijzers en ontdek via de QR-codes de zes
verhalen over de vos die allerlei dieren opzoekt om zijn
honger te stillen.
Let wel op: het is een prachtig, maar ietwat hobbelig parcours, met twee trappen onderweg. Iets moeilijker met
een kinderwagen, maar voor wie een beetje avontuurlijk
ingesteld is, lukt het wel!

Quiz Alt Knalt
Alt Knalt is al een tijdje bezig met ‘De Tien’: sinds oktober 2020
zorgen ze elke maand voor 10 uitdagingen, telkens met een link
naar één of meerdere activiteiten die ze eerder al eens organiseerden. In de maand maart gaan ze terug naar zondag 20
november 2011, toen ‘Alt Stapt’ georganiseerd werd. Groot en
klein heeft die dag genoten van prachtige locaties, unieke verhalen en van nostalgische beelden. Je kon Alt-Hoeselt op een
heel andere manier leren kennen.
Maar, wat weet jij allemaal over Alt-Hoeselt?
Test je kennis in ‘De ultieme ken je Alt- Hoeselt - quiz’. De quiz
wordt online gespeeld en tegen de tijd op zondag 21 maart
2021 om 14u00. Deelnemen is gratis en staat open voor iedereen!
Inschrijven kan via deze link.
En valt er ook iets te winnen? De teams die zich registreerden
voor ‘De Tien’ verzilveren hun punten na de quiz aan de hand van
hun behaalde score. En er is ook een lekkere prijs voor de top 3.

Kluisrun
Van 5 tot 18 april kan je deelnemen aan de Hoeselt Kluis
Run. De site van De Kluis en de glooiende landschappen
vormen het decor.

Je kan er 4 sensationele parcours lopen (tussen 6 en 8 km
elk), deels offroad en heuvelachtig. Deelname is GRATIS.
Van elk parcours wordt er dagelijks een klassement gemaakt en uiteraard een totaalklassement (m.b.v. Strava).
Beginnende lopers hebben dus 2 weken tijd om de 4 parcours te lopen. Gevorderden kunnen gerust 2, 3 of alle 4
na mekaar lopen en hun tijden verbeteren in de dagen
erna.
Aangezien deelnemen belangrijker is dan winnen zijn er
géén prijzen gekoppeld aan de uitslag.
Alle verloopt coronaproof (dus individueel of in je bubbel
lopen) en je houdt rekening met de wegcode.
Alle info vind je op de facebookpagina ‘Hoeseltse Kluis
Run virtual’
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Wandelen doorheen 125 jaar harmoniegeschiedenis
Ter ere van haar 125-jarig bestaan
organiseert de Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia van Hoeselt een jubileumwandeling. Het vertrek is voorzien aan de kiosk op het dorpsplein
in Hoeselt Centrum. Er is een route
van 6,5 km en een route van 8,5 km
langs de mooiste plekjes van Hoeselt. De route is bewegwijzerd, maar
kan je ook volgen via de app ‘RouteYou’. Onderweg kom je op 10 plaatsen een QR-code tegen die je met
je smartphone kan scannen. Op die
manier kan je luisteren naar mooie
muziekfragmenten van de harmonie
die telkens ingeleid worden door een
stukjes harmoniegeschiedenis.
Voor een optimale geluidsbeleving
neem je best je oortjes mee. Let ook

Start to jog 2021
Loop na 10 weken de 5 km op eigen tempo op de Hoeselt Run van
27.06.2021.
Voor iedereen vanaf 8 jaar tot …
We houden rekening met de dan
geldende coronamaatregelen. Momenteel betekent dit dat we lopen
in groepjes van 10 personen.
We oefenen wekelijks op dinsdag en
donderdag in groep en onder bege-

op dat de routes niet overal buggyvriendelijk zijn.
Deze wandeling kan je nog doen
leiding, in het weekend loopt iedereen individueel en zonder begeleiding.
Start:
dinsdag 20 april 2021
Uur/uren: nog vast te leggen.
Locatie: Ter Kommen
Inschrijvingsgeld:
30 € volwassenen / 20 € voor de 8
t.e.m. 12 jarigen
Inclusief:
- een verzekering

tot zondag 18 april. Een leuke foto
met jouw reactie posten op sociale
media mag altijd. Gebruik daarvoor
#HarmonieHoeselt.
- 10 weken lessen/begeleiding bij je
opbouw start to jog
- enkele lessen versterking van de
rompstabilisatie
- gratis lidmaatschap bij joggingclub
Hoeselt Run tot einde 2021
- gratis inschrijving Hoeselt Run
zondag 27.06.2021 (waarde 8 €)
Vanaf 1 april openen de inschrijvingen
Aanvinken: Ik verklaar dat ik een
goede gezondheid heb om deel te
nemen aan deze start to jog lessen.
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Tot € 180 voor je vereniging
n.a.v. Vlaanderen Feest!
In 2020 werd de jaarlijkse campagne –
om gekende reden- noodgedwongen
geannuleerd. Tot nader order wordt
ter gelegenheid van het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap 2021 terug
de draad opgenomen van de jaarlijkse
campagne van Vlaanderen Feest! Die
start dit jaar met het openingsweekend van zaterdag 26 en zondag 27 juni
en loopt vanaf donderdag 1 juli tot het
orgelpunt op zondag 11 juli.

natje en een droogje tot maximaal de
helft van de mogelijke tussenkomst
kunnen worden ingebracht.
Meer informatie vind je (binnenkort) op
www.vlaanderenfeest.eu. Daar kan je
vanaf 11 maart via online formulieren
kandideren voor een tussenkomst.

Buurtcomités en plaatselijke verenigingen kunnen organisatiepartner
worden en met inachtneming van de
voorwaarden voor hun buurtfeesten
genieten van een feestcheque tot €
180. Nieuw is dat uitgaven voor een

Huldiging
Gezien de huidige coronacrisis
en de daaraan verbonden maatregelen is het dit jaar helaas niet
mogelijk om onze feestelijke huldigingsavond in GC Ter Kommen
te laten doorgaan. Als alternatief
zullen alle genomineerden de komende weken bekendgemaakt
worden via de gemeentelijke
communicatiekanalen (facebook,
website, Hoeselt MagGezien) en
zullen de prijzen bij alle genomineerden en laureaten aan huis
gebracht worden.
Na de prijsoverhandigingen bij
alle genomineerden zullen de
laureaten ook via de gemeentelijke communicatiekanalen bekendgemaakt en geëerd worden.

Online babbelcafé voor verenigingen
vereniging, club of beweging geen activiteiten. Vrijwilligers en leden missen
de ontmoetingen en de kans om nog
eens goed bij te praten.
Avansa organiseert voor jou een online
babbelcafé. Je prikt met hen een datum
en jullie leggen samen een gespreksavond vast. Avansa maakt een online
samenkomst in hun zoomaccount en
bezorgt jullie de zoomlink waarmee je
deelnemers in de samenkomst geraken. Tijdens het babbelcafé leidt de begeleidster het gesprek in goede banen.
Neem er gerust een drankje bij.
De Vrijwilligersacademie van Avansa
Limburg (voorheen Vormingplus) ondersteunt lokale verenigingen en vrijwilligersgroepen om (opnieuw) actief
te blijven in coronatijd en de uitdagingen het hoofd te bieden. Rond deze
uitdagingen organiseren ze workshops

op vraag en ondersteuning in online
mogelijkheden. Ze ontwikkelden ook
een vrij te raadplegen goede praktijken-lijst en een Vriendschapsboek
voor verenigingen.
Door corona organiseer je nu met je

Kostprijs: € 40/uur, maximum 2 uur.
Aanvragen:
sam.stefani@avansa-limburg.be of
karolien.nouwen@avansa-limburg.be
Meer info op de ‘verenigen in coronatijd’ pagina op de website
www.vrijwilligersacadmie.be.

Vragen, suggesties, meer info,…?
Dienst vrije tijd - Europalaan 2-4 - 089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be
Jouw vereniging is lid van een Hoeseltse adviesraad (Cultuurraad, AAS&B of Jeugdraad). Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat in de lidmaatschapsaanvraag
werd aangegeven dat je graag info ontvangt van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Je gegevens worden veilig bewaard en enkel gebruikt om informatie
te verspreiden naar de verenigingen.
Wil je deze mails niet meer ontvangen? Dan kan je je eenvoudig uitschrijven met een reply op deze mail en als mededeling ‘uitschrijven nieuwsbrief’.

verenigingen in

