
We beschikten weer over enkele interessante berichten die we maar al te graag 
met jullie willen delen. Apprëpó, wat vind jij van onze nieuwsbrief? Laat het ons 
weten via vrijetijd@hoeselt.be!

Veel leesplezier!
Hoi!

Nieuw gezicht 
aan het  
vrijetijdsloket
Vorige week mochten we een 
nieuwe collega verwelkomen. 
Nathalie Haling versterkt elke 
maandag, donderdag en vrijdag 
de vrijetijdsdiensten als ont-
haalmedewerker aan het vrije-
tijdsloket. 
Samen met Yves Beckers zal 
zij jullie voortaan als eerste te 
woord staan.
We zijn alvast blij met de komst 
van Nathalie en kijken uit naar 
een prettige samenwerking.

Voor wie het nog niet wist: 
het vrijetijdsloket (sport-jeugd- 
cultuur-toerisme) is telefonisch 
bereikbaar op het nummer  
089 30 92 10 en via mail naar 
vrijetijd@hoeselt.be

Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
25 mei 2021

Laat je zien!
Door de coronacrisis merken we dat heel wat clubs en verenigingen vrezen 
voor ledenverlies. Daarom zetten de vrijetijdsdiensten extra in op een ruime-
re promotie van het verenigingsleven. Heb jij nieuws te melden? Laat het dan 
zeker weten via vrijetijd@hoeselt.be!
We zetten de mogelijkheden nog even op een rijtje:

Hoeselt Mag Gezien (HMG)
• Een héél kort berichtje, 

eventueel met foto, zonder 
maximumlimiet.

 Vb: Persoon X is 25 jaar voor-
zitter van onze club.

 Vb: Het lokaal van vereniging 
Y werd vernieuwd. Welkom 
op onze opendeurdag!

 Vb: Onze vereniging is op 
zoek naar 100 borden voor 
een Griekse avond. Kan jij hel-
pen?

• Een artikel van max. 1250 
tekens (incl. spaties) + af-
beelding, max. 3x per jaar.

• Een uitgebreid artikel on-
der de rubriek ‘vereniging 
in de kijker’. Dit kan naar 
aanleiding van een speciale 
gelegenheid, bijvoorbeeld 
een uniek evenement dat 
jullie organiseren, een jubi-
leumviering of een speciale 
prestatie die jullie leverden. Laat het zeker weten via hmg@hoeselt.be als 
je denkt met je vereniging hiervoor in aanmerking te komen!

Nieuwsbrief Apprëpó
Ook in deze nieuwsbrief willen we de nieuwtjes en weetjes die interessant 
zijn voor andere verenigingen graag opnemen. Let er wel op dat we geen 
promotie maken voor activiteiten. We willen vermijden dat deze nieuwsbrief 
een activiteitenkalender wordt. Daarvoor is er uiteraard wel ruimte in de ac-
tiviteitenkalender van HMG.



verenigingen in

Vorige jaren werd er door de sport-
dienst al een ‘sportinfogids’ uitge-
geven. Nu de vrijetijdsdiensten de 
krachten gebundeld hebben, willen 
de deze gids uitbreiden naar een 
‘vrijetijdsgids’. Op die manier krijgen 
alle Hoeselaren een mooi overzicht 
van wat er in Hoeselt op vrijetijds-
vlak allemaal te beleven is. Naast 
het aanbod van de gemeentelijke 
vrijetijdsdiensten, willen we ook alle 

erkende Hoeseltse verenigingen 
opnemen in de brochure. Hiervoor 
zullen jullie binnenkort een invulfor-
mulier ontvangen waarmee we alle 
gegevens zullen verzamelen.
De brochure zal in gans Hoeselt 
huis-aan-huis verspreid worden en 
ook verkrijgbaar zijn bij de gemeen-
telijke diensten en erkende vereni-
gingen met een eigen lokaal dat pu-
bliek toegankelijk is.

Vrijetijdsgids

Sporten in juli
In de maand juli is de sporthal nor-
maal gezien gesloten. Nu de coro-
namaatregelen stilaan versoepeld 
worden en we eindelijk weer mogen 
sporten, willen we de aangesloten 
clubs dit jaar wél de mogelijkheid 
geven om ’s avonds (vanaf 17u00) 
te komen sporten. Voor het huren 
van de sporthal kan je contact op-
nemen met het vrijetijdsloket.

September = Maand van de sportclub

Vorig jaar moesten we noodgedwongen de ‘Maand van de Sport-
club’ annuleren, maar dit jaar organiseren we van 1 tot 30 septem-
ber 2021, met veel enthousiasme, opnieuw deze actie.

Met de Maand van de Sportclub wil Sport Vlaanderen, samen 
met de sportdiensten, de clubs in de kijker zetten en promoten 
bij de lokale bevolking.

Indien er omwille van de verstrengde maatregelen bepaalde acties 
niet kunnen plaatsvinden, dan willen we deze vervangen door al-
ternatieve acties.

De sportclubs kunnen voor deze actie inschrijven. Meer info volgt 
nog !



verenigingen in

In het februarinummer van MAG Ge-
zien werd al aangekondigd dat de 
Hoeseltse Geschiedkundige Studie-
groep “ergens in het voorjaar” haar 
intrek zou nemen in een nieuw lokaal. 
Ondertussen is het zover! Onlangs 
namen de vereniging haar intrek in 
het oude lokaal van de ‘Chiromeisjes 
Hoeselt Centrum’.

De nieuwe locatie bestaat uit een gro-
te polyvalente ruimte van 85 m² en 
een lokaal van 15 m² dat dienst doet 
als archiefruimte. Vooraan bevindt er 

zich een kleine exporuimte met cen-
traal een grote tafel en daarrond enke-
le vitrinekasten. Eens de coronamaat-
regelen het toelaten, wil de HGSG de 
deuren graag openen voor het publiek. 
Zo wordt er ook terug gedacht aan een 
vast wekelijks bezoekuur.

De vereniging verzet heel wat werk 
voor de instandhouding van het 
Hoeseltse erfgoed en de ontsluiting 
daarvan. Daarvoor zijn altijd extra 
medewerkers van harte welkom! Heb 
je een hart voor erfgoed en de loka-

le geschiedenis, ga dan eens langs in 
hun nieuwe lokaal in de Dorpsstraat 
34B of contacteer hen via marc@
hoeseltvrugger.be.

De Hoeseltse Geschiedkundige Stu-
diegroep is klaar voor haar 50ste 
verjaardag !

Lees zeker ook het uitgebreide artikel 
in de zomereditie van Hoeselt Mag 
Gezien voor meer info of surf eens 
naar hun website: 
www.hoeseltvrugger.be.

De Hoeseltse Treinclub is op zoek naar een nieuwe loca-
tie om hun hobby te beoefenen.

Ze zoeken een permanente hobby/clubruimte van on-
geveer 150 m² of meer, bij voorkeur gelegen in Hoeselt, 
maar de opties in Bilzen zullen ook zeker bekeken wor-
den. Het lokaal mag bestaan uit 1 grote ruimte of meer-
dere aan mekaar grenzende kleinere ruimten (vochtvrij).
De beschikbaarheid mag al onmiddellijk zijn. De treinclub 
schikt zich naar de mogelijkheid die geboden wordt. 

De zoektocht naar een geschikte ruimte is niet eenvou-
dig, daarom doen ze graag een oproep bij iedereen die 
mogelijks een ruimte kent die aan hun vraag voldoet. Elk 
aanbod dat gesuggereerd wordt zal zeker bekeken wor-
den.

Zie jij ergens mogelijkheden voor de Hoeseltse Treinclub? 
Neem dan contact op met voorzitter Danny Smets, te-
lefonisch op 089 51 46 44 of via mail: smets.danny@
skynet.be.

Een nieuw lokaal voor de Geschiedkundige Studiegroep

Hoeseltse Treinclub zkt. station

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’.


