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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,
 
Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van milieu, ook 
in Hoeselt wordt de vinger aan de pols gehouden. Laten 
we het bij het ‘ecorealisme’ houden een mix van ecologie 
en gezond verstand op maat van onze kleine plattelands-
gemeente. Ons Haspengouws karakter moeten we koeste-
ren, bewaken en stimuleren. Wist u dat onze gemeente een 
subsidie geeft aan elke inwoner die hieraan meewerkt? Surf 
eens naar de website van de gemeente. Onder milieusub-
sidie kan je meer info vinden. Het aanplanten van haagkant, 
hoogstamfruitbomen, loofbomen, knotbomen en de aanleg 
van een poel worden deels terugbetaald. Ook voor het on-
derhouden en snoeien van deze bomen en hagen komt de 
gemeente tussen. Ook u kan zo een steentje bijdragen naar 
een groenere omgeving. 
 
We blijven ook inzetten op groene mobiliteit met de aan-
koop van CNG-voertuigen die naast onze elektrische wa-
gens mee de uitstoot van fijn stof en CO2 beperken. De 
CNG-voertuigen kunnen we zelf vullen met aardgas door 
middel van een moderne slowfill-installatie in onze eigen 
werkplaats van de technische dienst.
 

Milieu, mobiliteit en openbare wer-
ken gaan hand in hand. Zo maken 
we verder werk van de aanleg van 
gescheiden rioleringen. Om ervoor 
te zorgen dat het zuivere water te-
recht komt waar het thuishoort, 
namelijk in de beek. Het afvalwater 
gaat rechtstreeks naar de waterzui-
vering om na behandeling zuiver in 
de beek te stromen. Als we de we-
gen aanpakken kijken we waar we 
gelijktijdig de mobiliteit kunnen verbeteren. In Alt-Hoeselt 
zal dit in de schoolomgeving tot stand komen door burger-
participatie (inspraak van de buurtbewoners).
 
Als uw schepen van openbare werken, mobiliteit en leefmi-
lieu ga ik graag de uitdaging aan om voor jullie de volgende 6 
jaar Hoeselt verder uit te bouwen, waarvoor dank.
 
Met vriendelijke groeten,
Bert Vertessen
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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

Wie de verkiezingen van 26 mei aanstaande eens van nabij wil meemaken, 
kan zich aanmelden als voorzitter of bijzitter van een stembureau (in de 
voormiddag in Hoeselt) of telbureau (in de namiddag in Bilzen-centrum). 
In principe komen hiervoor alle gemotiveerde kiezers van Hoeselt in aan-
merking. Wie geïnteresseerd is, geeft best zo snel mogelijk een seintje aan 
de dienst burgerzaken: burgerzaken@hoeselt.be of 089/51.03.30
Iedereen die meehelpt, ontvangt hiervoor een vergoeding van de overheid.

Gelijktijdige Europese, Federale en Regionale 
verkiezingen op 26 mei 2019: hulp is welkom!

Data vergaderingen 
gemeente- en OCMW-
raad 1ste semester 
2019
De gemeente- en OCMW-raden vin-
den in principe plaats de laatste don-
derdag van de maand in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Het aanvangsuur 
van de OCMW-raad is 20.00 uur 
met aansluitend de gemeenteraad. Bij 
uitzondering kunnen de data van de 
vergaderingen worden gewijzigd.  
  
De eerstvolgende vergaderingen 
werden vastgelegd op de donderdagen 
28 maart, 25 april, 23 mei en 27 juni 
2019.  Tijdens het zomerreces is er één 
vergadering en wel op 29 augustus. 
De zittingen zijn openbaar en iedereen 
is van harte welkom.
De agenda en de verslagen van de 
gemeenteraad zijn online te raadplegen 
op de website van de gemeente  
(www.hoeselt.be).Wie asbesthoudend bouw- en sloopafval heeft, kan hiermee terecht op het ge-

meentelijk recyclagepark op dinsdag 5 maart 2018 tussen 16.00 en 19.00 uur. 
Die namiddag worden enkel deze afvalfracties aanvaard.

Inzameling asbest en roofing op dinsdag 5 maart

Van 1 maart tot 19 april  kan je gratis compost  
afhalen op de technische dienst, winterbeekstraat 3.

Wanneer?
- Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 
   van 8u30 tot 11u30 en van 13u tot 16 u
- Vrijdag
   van 8u30 tot 13u

Let op!
- Enkel voor particulieren (kleine hoeveelheden)
- Zelf op te scheppen met eigen schop
- Eerst melden op bureel technische dienst

Compost voor de tuin nodig?
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Movies for Kids 

Manneke Maan
Woensdag 20 maart om 14u00 | GC Ter Kommen 
‘s Nachts kijkt Manneke Maan verlangend naar de wereld. Hij 
zou er zo graag eens op bezoek gaan. Op een dag grijpt hij zich 
vast aan de staart van een komeet en landt op aarde, in een 
bos met wel duizend kleuren. Wat een wonderlijk mooie pla-
neet! Op aarde is er een president die alles al veroverd heeft. 
Hij heeft nog maar één uitdaging: de maan! De president 
komt Manneke Maan op het spoor en deze moet vluchten. 
Intussen worden de kinderen ongerust; er is niemand meer 
die ’s nachts over hem waakt. Waar is Manneke Maan heen?
 
Een animatiefilm zoals je er zelden één te zien krijgt! Een 
oprecht schoon verhaal vol wijsheid en poëzie, naar een boek 
van Tomi Ungerer.

 Nederlandsgesproken animatiefilm van Stephan Schesch, 2012 - Leeftijd: 4+ - 
Duur: 91’ - Prijs: 2 euro.

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

Familievoorstelling 3+ 

Theater 
Speelman: 
Pluche 
Zondag 10 maart 2019 om 11u00  
GC Ter Kommen 
Zou het kunnen dat lieve knuffels meer 
zijn dan de samenstelling van pluche, 
stof, draad en een beetje plastic? Dat 

er effectief leven schuilt in die kleine, 
zachte knuffels die zoveel liefdevolle 
gevoelens oproepen bij onze kinderen? 
Of is het gewoon absurd?

Zou het mogelijk zijn dat een juiste 
combinatie van stof, draad en … pluche 
een bepaalde reactie teweegbrengt, 
waardoor ze levensvatbaar worden? 

Speelman jaagt de fantasie de hoogte 
in en sleurt haar publiek mee in een 
humoristisch, magisch, wonderbaar-
lijk, wetenschappelijk experiment, 
uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke 
knuffels van de kinderen. Die knuffels 

breng je mee naar de voorstelling en 
leent ze voor één keer uit aan de we-
tenschap. Na de voorstelling  krijg je je 
knuffel uiteraard ongehavend terug, al 
zal je hem nét ietwat anders bekijken.
 
‘Pluche’ is een voorstelling over gebor-
genheid, troost, vreugde, gezelschap, 
bescherming,
Maar vooral over veel fantasie! 
 
Vergeet zeker je eigen knuffel niet 
mee te brengen!

 6 euro (geen reducties) - gcterkommen@hoeselt.be 
of 089 30 92 10.

Theater voor het hele gezin!
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Nieuw uitleensysteem voor de bib

Toerisme

De nieuwe Limburg 
Vakantiegids is gearriveerd! 
Het thema dit jaar is ‘De vele gezichten van Limburg’. Je kan 
voor het eerste kiezen uit tien verschillende covers, met tien 
ambassadeurs die je welkom heten. In ieder boek ontdek je 
de vele gezichten van Limburg met meer dan 330 pagina’s 
vol toppers.

Je kan de Limburg Vakantiegids gratis komen afhalen in de 
Bibliotheek of bij de dienst Toerisme.

 Bibliotheek | O.L.Vrouwplein 1 
Dienst Toerisme | Sporthal Ter Kommen | Europalaan 2

Uitlenen, aannemen, leners inschrijven... 
dagelijkse kost in de bibliotheek. Mo-
menteel werkt bibliotheek Hoeselt nog 
met het provinciale bibliotheeksysteem 
(pbs). Op woensdag 27 maart stapt de 
bibliotheek echter over naar een centraal 
Vlaams uitleensysteem: het eenheidsbi-
bliotheeksysteem (ebs).

Het ebs is een open, betrouwbaar, ge-
bruiksvriendelijk en geïntegreerd soft-
waresysteem voor Vlaanderen en Brus-
sel. De centrale catalografie wordt verder 
uitgebouwd in Open Vlacc, de online 
lenersactiviteiten en de online catalogus. 

Het ‘zoeken’ wordt verder uitgebouwd in 
de bibliotheekwebsites. De naam van de 
Hoeseltse bibliotheekwebsite (hoeselt.
bibliotheek.be) blijft behouden.

Het voordeel is dat de verschillende 
bibliotheeksystemen vervangen zijn 
door één modern, gemeenschappelijk 
systeem. Enerzijds krijgt de gebruiker 
hierdoor een betere, centrale dienstver-
lening en anderzijds is het onderhoud ef-
ficiënter en goedkoper door het schaal-
voordeel.

Binnen het nieuwe bibliotheeksysteem 

streeft bibliotheek Hoeselt samen met 
andere Limburgse bibliotheken (en daar-
buiten) naar samenwerkingsverbanden 
waardoor de lener blijft genieten van de 
voordelen van het eerdere provinciale 
bibliotheeksysteem. Zo kan je bijvoor-
beeld in verschillende bibliotheken uit-
lenen zonder op verschillende plaatsen 
lidmaatschap te moeten betalen.

Door de conversie naar dit nieuwe sys-
teem zal de bibliotheek gesloten zijn 
vanaf 18 maart. Op woensdag 27 maart 
om 13u00 zal de bibliotheek haar deuren 
weer openen.
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Al 35 jaar bestaat Jus In wat dialect is 
voor ‘juist in’. Vijftien jaar geleden nam 
Wim Verjans (42) de club over van zijn 
ouders. 
Nu runt hij ze samen met zijn vrouw 
Liesbet Thys (42). Met succes. De 
club groeide explosief en zag het aan-
tal leden in die periode bijna verdrie-
voudigen. “Wij zijn een heel levendige 
club met een kenmerkende persoon-
lijke en familiale aanpak. Daarvoor 
zakken veel tennissers naar hier af. 
Iedereen kent ook iedereen, wat ze-
ker een van onze sterke punten is”, 
schetst Liesbet.

250 JEUGDSPELERS
De spelers kunnen er terecht op acht 
buitenpleinen en in de winter op drie 
terreinen in een luchtdraaghal. “Zelfs 
Kim Clijsters en Sander Gillé, die re-
cent nog schitterde in de Davis Cup, 
zijn hier al eens komen tennissen”, klinkt 
het. En wie weet doet een toekomstige 
Kim Clijsters er dat nu wel. Goed mo-
gelijk, want Jus In beschikt over 250 
jeugdspelers. “Kinderen kunnen hier 
al terecht als ze nog maar 2,5 jaar oud 
zijn. Wij organiseren ook kampen voor 
ze in de paas- en zomervakantie. Het 
bruist hier altijd wel van het leven. En 

ja, wij zijn trots dat we over het kwali-
teitslabel Jeugdvriendelijke Tennisclub 
van Tennis Vlaanderen beschikken”, 
zegt Wim Verjans. Ook wie niet tegen 
een balletje slaat, kan er terecht voor 
een aangename tussenstop bij Jus In. 
“Onze cafetaria is erkend als fiets- en 
wandelcafé. Elke dag zijn wij open en 
beschikken over een aangenaam terras 
op een mooi gelegen plek.” 

100 km Kom Op Tegen Kanker
De club organiseert doorheen het jaar 
tal van activiteiten en toernooien. Nu 
ligt de focus op 10 maart. “Onze trai-
ners Thomas Gielen en Martijn Van-
schoenwinkel hebben samen met Wim 
Verjans en Katrien Peters de handen in 
elkaar geslagen om samen de 100 km 
Kom Op Tegen Kanker te lopen op 24 
maart. Om te mogen deelnemen, is 
het nodig dat we 2.500 euro in te za-

Liefst 600 leden telt Tennisclub Jus In uit de Bruggestraat in Romershoven. 
“Daarmee zijn wij de op 20 na grootste club van Limburg. Wat Jus In typeert, is 
de familiale band. Wij kennen al onze leden persoonlijk”, zeggen uitbaters Wim 
Verjans en Liesbet Thys. Op 10 maart komt Jus In op tegen kanker. Ook u kan er 
mee komen wandelen, lopen, tennissen of wat drinken om te strijden tegen die 
vreselijke ziekte.

TC Jus In
“Iedereen kent hier iedereen”
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melen voor het goede doel. Maar liefst 
willen wij Kom op Tegen Kanker met 
nog meer euro’s ondersteunen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we hierin zul-
len slagen met Katrien Peters als kapi-
tein van ons team. Zij kreeg vorig jaar 
te horen dat ze borstkanker en zet haar 
schouders onder dit initiatief. Gelukkig 
gaat het intussen goed met Katrien, 
want ze is nu behandelingsvrij”, vertelt 
Liesbet. 

ACTIEDAG BIJ JUS IN
Op de actiedag Jus In Komt Op Te-
gen Kanker zijn er tal van activiteiten 
gepland. Je kan wandelen, lopen en 
tennissen tegen kanker. “Voor de wan-
delaars zijn er twee afstanden voor-
zien: 5 en 10 kilometer. Er is ook een 
fotozoektocht voorzien. Het inschrij-
vingsgeld van 5 euro gaat integraal naar 
het goede doel. Lopen kan ook over 5 
en 10 kilometer. We lopen begeleid in 
groepen. We vragen 7 euro inschrij-
vingsgeld. Je kan ook komen tennissen 
tegen kanker. Wij proberen de dubbel-
poules gelijkwaardig in te delen. Deel-
nemen kan voor 15 euro per koppel. 
Daarnaast is er nog animatie voorzien 
op de club: grim, een DJ die verzoek-
jes draait, een tombola, de verkoop van 
sleutelhangers en lekkere snacks ... Alle 
inkomsten, inclusief die van de drank, 
gaan integraal naar Kom op Tegen Kan-
ker”, besluiten Liesbet en Wim.

  Meer info op www.tcjusin.be 
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Met de start van 2019 zijn er ook enke-
le premies van de Vlaamse overheid en 
Infrax aangepast. Bij de energiepremies 
van Infrax zijn er enkele kleine verande-
ringen en is er een premie bijgekomen 
voor het plaatsen van een warmte-
pompboiler.

De Vlaamse renovatiepremie en ver-
beteringspremie worden wel ingrijpen-
der aangepast. Deze 2 premies bestaan 
al meer dan 10 jaar naast elkaar en 
op vele vlakken is er een overlapping. 
Daarom heeft de Vlaamse overheid 
beslist om deze twee premies in elkaar 

te laten vloeien, waarbij de renovatie-
premie grotendeels overeind blijft en 
de verbeteringspremie in de renovatie-
premie wordt ingekapseld. Interessant 
is vooral dat een grotere groep aan-
vragers in aanmerking komt voor een 
premie van 30% omdat het maximum 
inkomen voor deze groep aanzienlijk 
opgetrokken is.

Met het verdwijnen van de verbete-
ringspremie wordt de Vlaamse aanpas-
singspremie voor personen ouder dan 
65 jaar vanaf 1 juni 2019 een volledig 
aparte premie. Ook hier zijn er enkele 
aanpassingen doorgevoerd.

Voor meer informatie over deze pre-
mies kan je altijd terecht op de website 
www.wonenvlaanderen.be en www.in-
frax.be.

Ga je renoveren of isoleren? Heb je 
vragen over deze premies? Wil je weten 
welke voorwaarden van toepassing zijn? 
Heb je hulp nodig bij het invullen van de 
aanvraagformulieren? …

 Je kan steeds langskomen elke 2de en 4de woensdag 
van de maand van 14u00 tot 16u00 in het gemeen-
tehuis van Hoeselt. STEBO helpt je graag verder! 
Meer informatie: Ulla Mertens, 0489 41 91 32,  
ulla.mertens@stebo.be 

Aanpassingen 
premies in 2019  

bij het renoveren  
en isoleren  

van je woning!
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Meldpunt everzwijnen 
Heeft u everzwijnen gezien of hebben zij schade 
berokkend? Meld dit dan via het meldpunt!
Everzwijnen zijn sterk in opmars in Limburg. Ook in onze 
gemeente Hoeselt worden de laatste maanden regelmatig 
everzwijnen waargenomen. Everzwijnen kunnen aangereden 
worden in het verkeer; schade aanbrengen aan landbouwge-
wassen (vreetschade mais) en weilanden (wroeten naar aard-
wormen), maar ze durven ook private tuinen om te woelen op 
zoek naar lekkers.

De Minister van Leefmilieu heeft in het Jachtadministra-
tiebesluit voorzien dat er jaarlijks overleg moet zijn tussen 
de wildbeheerseenheden (WBE’s), de landbouw en de ter-
reinbeherende verenigingen, en dat zij een overeenkomst 
moeten uitwerken over hoe ze het aantal everzwijnen gaan 
beheren in de toekomst. Er moeten ook punten komen om 
de waarnemingen van everzwijnen te kunnen melden zodat 
de wildbeheerseenheden de populatie kunnen handhaven.

WAARNEMINGEN MELDEN 
Wij doen een oproep aan alle inwoners om waarnemingen 

van én schade door everzwijnen aan te geven bij het meld-
punt. 
Vermeld zeker het aantal everzwijnen dat u heeft gezien, het 
tijdstip en de plaats van de waarneming en stuur eventueel 
foto’s door. Deze gegevens worden gebruikt door de wildbe-
heerseenheden zodat zij hun beheer op de populatie kunnen 
afstemmen.

Via de website van het Agentschap Natuur en Bos kunt u de 
formulieren via het e-loket invullen. Meldingen van schade 
geven niet automatisch recht op een schadevergoeding.

AFHANDELING MELDING
De melding kan gedaan worden aan de gemeentelijke veilig-
heidscoördinator via het nummer 089/ 510 341 of via mail 
naar guy.lambrechts@hoeselt.be  Uw melding zal dan wor-
den doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de wildbe-
heerseenheid zodat controle ter plaatse mogelijk is en de 
nodige maatregelen getroffen kunnen worden.
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De kleutertjes van Wonderwijs in Hern traden (uiteraard symbolisch) in het huwelijk. Het was een plechtigheid met alles er 
op en er aan : burgemeester en schepen, toeschouwers, trouwboekje, ringen, het JA-woord en uiteraard de huwelijkskus.
Foto: Wim Hellinx

Pop on the Rocks bracht samen met Festeyn een prachtige show in Ter Kommen. Wat een talent in Hoeselt! Foto: studiodaenen.be

Kleine poëten toverden met boeken, woorden en klanken... Opnieuw een 
gesmaakte interactieve voorleesnamiddag voor kinderen.

De K. Drumband Sint-Lambertus van Alt-Hoeselt toonde 
tijdens hun ‘Café au lait’ de slagwerktalenten van hun leden.

De lente komt eraan! Tijd om de wandelschoenen uit de kast te halen en te genieten van de mooie 
natuur in Hoeselt. Foto: Demervalleiwandeling - Henri Vertessen
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ACTIVITEITENKALENDER MAART 2019

Vr 1, za 2, wo 6, vr 8 en za 9 maart
NEDERHOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP:  
LES IN LIEFDE
20.00 u.   Zaal Nederheem

      pierre.thijsen@telenet.be of 089 41 54 54

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

      089 30 92 10 GC Ter Kommen

Zaterdag 2 maart
INFONAMIDDAG SAMANA EN 
OCMW
13.30 u. GC Ter Kommen

      089 30 92 60 DC OCMW

Zondag 3 maart
EETDAG TTC TAMARA
11.30 u.   GC Ter Kommen

      012 23 81 24 Marcel Mombeek

Zondag 3 maart
EETDAG KON. DRUMBAND ST. 
LAMBERTUS ALT-HOESELT
11.30 u.   PC De Altenaar

      0476 98 58 72 Maggy Parthoens

Zondag 3 maart
NEDERHOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP: LES IN 
LIEFDE
15.00 u.   Zaal Nederheem

      pierre.thijsen@telenet.be of 089 41 54 54

Dinsdag 5 maart
CARNAVALSFUIF K.V.V.
20.00 u.   GC Ter Kommen

      0495 59 15 82 Michel Vanroy

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

      Ludo Hex 0477 35 17 45

Zondag 10 maart
ACTIEDAG: JUS IN KOMT OP 
TEGEN KANKER (WANDELEN, 
LOPEN, TENNISSEN)
08.00 u.   TC Jus In

      www.tcjusin.be of 089 51 41 75      

Zondag 10 maart
FAMILIEVOORSTELLING: 
PLUCHE – THEATER 
SPEELMAN
11.00 u.   GC Ter Kommen

      089 30 92 10 GC Ter Kommen

Dinsdag 12 maart
VORMINGSAVOND: JOUW 
KIND, EEN HELD MET GELD?
19.00 u.   GC Ter Kommen 
vergaderlokaal 1

      089 30 92 10 GC Ter Kommen

Woensdagen 13 en 27 maart 
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info    OCMW  089 30 92 60

Vrijdag 15 maart
FUIF: DEKADENZ – ZVC PIBO
21.00 u.   GC Ter Kommen

      www.dekadenz.be

Zondag 17 maart
TWEEDEHANDSBEURS 
GEZINSBOND
10.00 u.   GC Ter Kommen

      089 41 27 04  Xavier Corstjens     

Zondag 17 maart
SAGHETTI EETDAG 
KARATECLUB SHINGI TAI
11.00 u.   PC Het Werm Huis

      shingitaihoeselt@gmail.com

Dinsdag 19 maart
INFO-AVOND: 
SNIPPERVOORZIENINGEN 
K.V.G.
19.30 u.   GC Ter Kommen 
vergaderlokaal 1

      011 23 22 04 of limburg@kvg.be

Woensdag 20 maart
KINDERFILM: MANNEKE 
MAAN
14.00 u.   GC Ter Kommen

      089 30 92 10 GC Ter Kommen

Zaterdag 23 maart
3DE DEMORA ’02 QUIZ MET 
PRACHTIGE PRIJZEN!
19.30 u.   GC Ter Kommen

      john.staeren@telenet.be

Zondag 24 maart
RUILBEURS MODELTREINEN 
EN TOEBEHOREN
07.00 u.   GC Ter Kommen

      Danny Smets   089 51 46 44

Zondag 24 maart
NATUURKLUSSEN 
WINTERBEEK
09.00 u.   Hombroekstraat 25

      winterbeek@natuurpunt.be  

Vrijdag 29 maart
IMPROVISATIETHEATER: 
IMPROVONOF -  GLEN & JOA 
ENTERTAINMENT
19.00 u.   GC Ter Kommen

      info@glenjoa.be

Zaterdag 30 maart
KIENAVOND T.V.V. NIEUWE 
LOKALEN CHIROMEISJES 
HOESELT CENTRUM
18.30 u Het Werm Huis

      Facebook: Chiro Meisjes Hoeselt Centrum

UITVERKOCHT

JOUW ACTIVITEIT  
IN DEZE KALENDER?
MAAK GEBRUIK VAN 

WWW.UITDATABANK.BE.
DAAR HALEN WIJ  
ONZE GEGEVENS  

OM DEZE KALENDER 
SAMEN TE STELLEN

   11



Elk jaar kunnen we in Hoeselt uitpakken met een rijk gevulde 
zomerkalender aan boeiende en gevarieerde activiteiten. 
Ook dit jaar willen we de zomeractiviteiten bundelen in één 
zomercampagne met als titel ‘Zomer in Hoeselt’.

Maar er is ruimte voor méér evenementen. Daarom voorziet 
GC Ter Kommen vzw een extra subsidiepot voor organisato-
ren van vernieuwende zomerevenementen.

Er zijn enkele belangrijke voorwaarden waaraan je evenement 
moet voldoen:
• Het evenement moet vernieuwend zijn voor onze ge-

meente. Bestaande evenementen komen niet in aanmer-
king.

• Inhoudelijk moet het accent liggen op culturele elementen 
en het sociale leven.

• Het evenement moet plaatsvinden tussen 14 juni en 22 
september 2019.

• Het evenement moet mikken op minstens 500 bezoekers 
en het doelpubliek is minstens de ganse gemeente Hoe-
selt. Dit moet o.a. blijken uit de gevoerde promotie.

• Het evenement moet plaatsvinden op Hoeselts grondge-
bied.

Heb jij of je vereniging plannen om deze zomer extra leuk 
te maken in Hoeselt en broed je op iets nieuws? Neem dan 
zeker contact op met de cultuurdienst. Ook bestaande zo-
merevenementen mogen gemeld worden voor opname  in de 
‘Zomer in Hoeselt-actie’.

 cultuurdienst@hoeselt.be 
Yves Voncken - 089 30 92 11

Eénmalig ondersteuning  
voor nieuwe zomerevenementen!

Geraak tijdig klaar voor de ‘Hoeselt Run powered by Ter 
Waert’ en loop na 15 weken de 5 of 10 km. op eigen tempo.
Trek je loopschoenen aan voor de START TO JOG lessen en 
start op dinsdag 12 maart 2019 om 19u30 aan de Finse piste 
van Ter Kommen.
We oefenen wekelijks driemaal waarvan dinsdag en donder-
dag op de Finse piste, in groep en onder begeleiding. In het 
weekend loopt iedereen individueel en zonder begeleiding.
De volwassenen betalen 40 €, de kinderen 25 €. De start to 
jog van 0 naar 5 km staat open voor kinderen vanaf 8 jaar. De 
start to jog van 5 naar 10 km staat open voor de jeugd vanaf 
1° middelbaar.

In het deelnamegeld is inbegrepen: de verzekering, enkele 
lessen versterking van de rompstabilisatie, douchen in de 
sporthal, gratis inschrijving voor de ‘Hoeselt Run powered by 
Ter Waert’
en bijhorende T-shirt.

Aarzel niet en schrijf samen met je familie en/of vrienden in 
op de sportdienst Hoeselt: 089 309 220 of mail naar sport-
dienst@hoeselt.be

Wist je dat alle informatie van de ‘Hoeselt Run powerd by Ter 
Waert’ kan terugvinden op hun website www.hoeseltrun.be

Start to jog!
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SPORT
Sportverdienste
• MC Hoeselt | 40 jaar
• Wouters Ludo | 40 jaar lid en stichter MC Hoeselt

Beloftevolle jongeren
• Lotte Panis | Sint-Hubertusridders pony’s
• Janne Mercken | Sint-Hubertusridders pony’s
• Jill Stegen | WK Turnen tumbling
• Ine Beunckens | Karate zilver EK kumite
• Lore Croughs | WK Kumite karate
• Dimitri Croughs | VK Kumite karate
• Fleur Voes | Goud PK Kata karate
• Simon Haesen | Brons EK Kumite karate

Sportclub competitie
• Tafelvoetbal Café.comm | Limburgs en Belgisch kampioen
• Karateclub Shingitai | Groot palmares van diverse leden

Sportfiguur van het jaar – recreatie
• De Taffelèrs: Yves Nijs, Jean-Paul Philippaerts, Cedric Colson, 

Vincenzo Carboni | Dodentocht t.v.v. De Kleine Prins
• Edwin Marting | Meer dan 11.000 km gefietst

Sportfiguur van het jaar – competitie
• Patrick Vandebosch | Atletiek - WK 5000 m
• Jasper Jordens | WK WIKF Karate

Sportfiguur van het jaar – uitzonderlijke prestatie
• Jorg Meisters | Judo - Goud Special Olympics België

MILIEU
• Senne Wijnen | Ophaling zwerfvuil
• Wandelmeters en –peters
• Samentuinders Vrijhern

CULTUUR
• Tom Eyckenboom | Auteur kinderboeken ‘Moemoe’
• Anja Vandeweyer, Karlijn Noten en Jo Stijnen | Musical 

De Klinkertjes
• Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG) | 

Uitgave boek ‘Hoeselt 1914-1918’ en tentoonstelling

SOCIAAL
• Buurtcomité Tongersesteenweg Werm | 10-jarig bestaan
• Sint-Vincentiusvereniging Hoeselt | 25-jarig bestaan
• Jenny Thijssen | Jarenlange vrijwillige inzet voor 

Chiromeisjes Centrum e.a. verenigingen
• Laurette Huls | Jarenlange vrijwillige inzet bij HTG en 

andere organisaties

Gemeentebestuur en adviesraden zetten  
de strafste Hoeselaren van 2018 in de bloemetjes

Het gemeentebestuur en de adviesraden sport, cultuur en milieu organiseerden op vrijdag 25 januari de jaarlijkse 
huldiging van personen en verenigingen die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverden binnen hun 

werkingsgebied. De personen of verenigingen die onderlijnd zijn, mochten uiteindelijk de trofee mee naar huis nemen. 
We willen alle genomineerden en laureaten nogmaals van harte feliciteren!
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BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

13/01/19 Guillaume DUMOULIN 8/11/25

16/01/19 Antoinette CUYPERS 7/02/26

20/01/19 Florent VERJANS 5/03/35

27/01/19 Jan JEHAES 29/11/34

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

1/01/19 Miel GERETS Zoon van Ben en Lindsay VLIEGEN

1/01/19 Léane KNAPEN Dochter van Christof en Annelien BRAUNS

16/01/19 Maya PIMENTEL 
VANHERLE

Dochter van Raf VANHERLE  
en Tamy PIMENTEL FERREIRA

20/01/19 Ella-June NOBELEN Dochter van Roy en Nele MOORS

25/01/19 Lyas MARTIN Zoon van Marc en Liesbeth HAYEN

26/01/19 Melissa AZEEZ Docher van Ahmed en Naden MAHMOD

26/01/19 Arda GENC Zoon van Recep en Zeynep AZAKLI

De Chiromeisjes van Hoeselt Centrum krijgen in de toe-
komst een nieuwe plek. De oude bibliotheek in de Dorps-
straat, die voor hun huidig lokaal ligt, wordt gerenoveerd en 
omgetoverd tot splinternieuwe jeugdlokalen. Vanuit de Chiro 
werd nu een vzw opgericht, die alles rond de lokalen in goede 
banen zal leiden. Nu de grote werken van start gaan, organi-
seert de vzw dit jaar verschillende activiteiten om extra geld 
in te zamelen. Een waaier aan activiteiten komt aan bod: van 
lentewandeling tot spelnamiddag, van pizzaverkoop tot kien-
avond. Die laatste twee vinden binnenkort al plaats: de piz-
zaverkoop op vrijdag 22 maart, de kienavond op zaterdag 30 

maart in het Werm Huis. Meer informatie over deze en alle 
toekomstige evenementen, vinden jullie terug op de Face-
bookpagina ‘Chiro Meisjes Hoeselt Centrum’.

De Chiromeisjes van Hoeselt Centrum zijn al 45 jaar een ge-
vestigde waarde in onze gemeente. Om in de toekomst hun 
chirowerking voor alle Hoeseltse kinderen nog beter voort te 
zetten in ruime en vernieuwde lokalen, hopen zij dat zoveel 
mogelijk Hoeselaren en sympathisanten hun steentje bijdra-
gen. Elke bijdrage wordt meer dan geapprecieerd!

 Facebook: Chiro Meisjes Hoeselt Centrum

Chiromeisjes Hoeselt Centrum  
organiseren activiteiten t.v.v. nieuwe lokalen

PIZZAVERKOOP
Vrijdag 22/03 van 17u00 tot 20u30

Chirolokaal (Dorpsstraat 34)
Bestellen kan t.e.m. vrijdag 15/03 bij de leiding

Prijs: € 5,50/stuk
Vanaf 15 stuks aan huis geleverd

 
KIENAVOND

Zaterdag 30/03
Het Werm Huis

Inkom en kaartenverkoop: 18u30
Start: 19u00
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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.

Pas geopend: PRONK
Wees mooi, Pronk! En daarvoor hoef je  geen verplaatsing  
te maken. Pronk brengt een uniek samenspel van Beauty-
diensten tot bij jou.
Pronk is Miet Vanheusden. Ze is jouw Beauty Partner en 
komt ter plaatse wanneer het jou past.
Voor jezelf, samen met je vriendinnen of voor je collega’s.
Liever toch bij Pronk? Geen probleem. Jullie zijn ook altijd 
welkom op hun locatie. 

 PRONK - Miet Vanheusden 
0468 13 41 34 - www.pronk.be

OPGELET: DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN VAN 18 T.E.M. 26 MAART.
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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.

STERADAK
BVBA

DAKWERKEN - RENOVATIE EN
NIEUWBOUW

- Hellende daken en timmerwerken
- Platte daken in EPDM
- Zink-, koper- en loodwerken
- Bekleden van kroonlijsten en gevels
- Dakisolatie, kleine voegwerken

Overbosstraat 4, 3730 Hoeselt
TEL: 089 86 19 99, GSM: 0472 36 08 00

steradak@hotmail.com
Vrijblijvende offerte binnen 7 dagen!

DB489277C8
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tu inaanleg
Tuinaanleg en tuinonderhoud

Specialiteit gazonaanleg (inzaai & matten)
Gazon boordsteen, onkruidbestrijding

Alle snoeiwerken, bomen vellen
Steenkorven, hout schermen, kunstgras
Kastanje hekwerk, leiboom constructies

Alle boomschorsen en siergrind 
Voor particulier en bedrijf

REALISATIES EN MEER INFO
VERNIEUWDE WEBSITE:  SNELLINX.BE

T 0499 22 34 79  -  karel@snellinx.be
Karel Snellinx - Leurestraat 25 - Hoeselt (Sint-Huibrechts-Hern)

Alles voor je gezondheid onder één dak


