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VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Ondertussen zijn we drie maanden ver in de nieuwe beleidsperiode 2019-2024. Toegegeven, het vergt wat aanpassing
om over te schakelen van bevoegdheden als sport en toerisme naar ruimtelijke ordening.
Waar ik me tot voor kort voornamelijk bezig hield met allerhande initiatieven die Hoeselaren aanzetten tot meer
bewegen of het naar Hoeselt halen van toeristen door het
ondersteunen van B&B’s en het organiseren van evenementen, is het nu bezig zijn met de Hoeseltse omgeving in
de breedste zin van het woord.
Prioritair zijn projecten zoals het nieuwe recyclagepark, het
sportpark en de uitbreiding van de industriezone. Een team
van specialisten is momenteel bezig met deze complexe
materie. Als alles volgens plan verloopt kunnen we binnen
enkele jaren ons afval afvoeren naar een modern en upto-date recyclagepark, sporten we in een centraal gelegen
sportpark en is er eindelijk weer wat ruimte voor ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe locatie voor hun bedrijvigheid.
Ondertussen volg ik twee renovatieprojecten op, zijnde de
renovatie van de oude bibliotheek naar huisvesting voor de
Chiromeisjes van Hoeselt centrum en de renovatie van de
gemeentelijke feestzaal te Hern. In de oude BIB zijn ondertussen de grootste ruwbouwwerken achter de rug en kan er
weldra overgegaan worden tot het uitvoeren van werken aan
nieuwe elektriciteit, verwarming en sanitair. In Hern kunnen we eindelijk van start gaan met de ruwbouwwerken. Het
doet me plezier dat we voor dit project kunnen samenwerken met enkele plaatselijke ondernemers. Na de ruwbouwwerken is het de bedoeling om voor de zaal een ruime parkeer- en ontmoetingsplaats aan te leggen. Hern zal straks
dus een mooie facelift krijgen.

Ik kijk ook uit naar de oplevering
van de belevingsapp “Beleef Hoeselt – de kluizenaarstocht”. Vanaf
eind april kunnen Hoeselaren en
toeristen met de smartphone op
stap in de omgeving van de kluis.
Een moderne app die we konden
ontwikkelen dankzij de inspanning
van heel wat Hoeseltse vrijwilligers
en met subsidies van hogere overheden. Met die oplevering neem ik
afscheid van mijn bevoegdheid als schepen van toerisme,
maar ik heb alle vertrouwen in de goede verderzetting door
mijn nieuwe collega schepen Johan Schoefs. Meer info lees
je verder in dit magazine.
Rest er mij enkel nog u veel leesplezier te wensen met deze
uitgave van Hoeselt Mag Gezien.
Vriendelijke groeten,
Yves Croux
Schepen
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Zitdagen burgemeester en schepenen
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.
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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

Landelijke Kinderopvang in Hoeselt
Onthaalouders vangen baby’s, peuters en/of schoolgaande kinderen
op in hun eigen woning. De opvang verloopt in een huiselijke, familiale sfeer. De onthaalouders zorgen ervoor dat de kindjes een fijne tijd
hebben en nieuwe dingen leren in de opvang. Elk kindje kan rekenen op
persoonlijke aandacht en verzorging.
De onthaalouders worden permanent begeleid en opgeleid. De werking is erkend door Kind en Gezin. Onthaalouders krijgen voor elk kindje een onkostenvergoeding die belastingvrij is. Ouders betalen een prijs
afhankelijk van hun inkomen.
Heb je interesse om onthaalouder te worden?
Of ben je op zoek naar opvang voor je kindje?
Je kan met je vragen terecht bij de infolijn op het nummer
070 24 60 41 (iedere werkdag van 9u00 tot 14u00) of per mail via
limburg@landelijkekinderopvang.be

Milieuraad zoekt nieuwe leden
Met de installatie van een nieuw gemeentebestuur wordt ook de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA)
opnieuw samengesteld. De adviesraad
bestaat uit een Algemene Vergadering
en uit een Bestuur.

aangelegenheden en kan in dit kader
initiatieven nemen.
Verenigingen en deskundigen die reeds
lid zijn van HOLA zullen een document
ontvangen om hun lidmaatschap te

vernieuwen. Zij die nog geen lid zijn,
maar die wel geïnteresseerd zijn om inspraak te hebben in het Hoeseltse natuur- en milieubeleid, kunnen dit tegen
eind april melden bij de dienst omgeving op omgeving@hoeselt.be.

De milieuraad is een adviesorgaan met
een drieledige doelstelling:
- de milieuraad beoogt de verbetering,
het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.
- de milieuraad kan de gemeente zowel
op eigen initiatief als op verzoek van
de gemeenteraad of het schepencollege adviseren over het gemeentelijk
milieu- en natuurbeleid.
- de milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de
bevolking inzake milieu- en natuur-

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
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Muzikale comedyshow
over mannen
Theater

Comedy

Vrijdag 12 april om 20u15 | GC Ter Kommen

Vrijdag 26 april om 20u15 | GC Ter
Kommen
Begijn brengt herkenbare huis-, tuinen keukenverhalen met een scherp
randje. Verhaaltjes over vallen, opstaan
en toch dankbaar zijn: grappig en relativerend.
Begijn werd bekend door het televisieprogramma Foute Vrienden, presenteerde het kinderprogramma Taarten van Begijn, schreef een boek over
wielrennen en maakt Fwiet! Fwiet! , een
podcast over zijn passie vogelspotten.

Coco Jr., Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte
en Hubert Daemen: Mannen
Een interactieve muzikale comedyshow over mannen, door vier exquise vertegenwoordigers van het mannelijk geslacht. Comedy en croonen over de absurditeiten
en de geheimen van het mannenleven. Een kruising tussen The Rat Pack, Monty
Python en Woody Allen.
Vier bekende mannen willen met de inzet van hun lijf en leden de kloof tussen
de seksen dichten. Ze zullen alvast beginnen met het taboeloos ontsluieren van
hun eigen ‘mannencode’, de ongeschreven regels die het mannelijk gedrag sturen.
Want er is meer dat een man motiveert dan alleen wat er tussen zijn benen hangt.
Prangende vragen waar veel vrouwen (en ook sommige mannen) mee zitten,
moeten nu eindelijk een antwoord krijgen.

Begijn Le Bleu:
Toch bedankt

Tickets: 18 euro / 16 euro (reducties)

Tickets: 22 euro / 20 euro (reducties)

Workshop eenvoudig
en gezond broodbeleg

Vormingsactiviteiten

Dinsdag 2 april om 19u30
leskeuken GC Ter Kommen
Broodbeleg, het kan ook anders!
Je leert een paar voorbeelden van eenvoudig en gezond
broodbeleg maken. Inspirerende workshop door Viviane
Vaes, kok, docent en voedings- en allergenendeskundige.
Organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. GC Ter Kommen
Prijs: 22 euro | 15 euro | 4 euro (zie www.vormingplus.be)
Inschrijven: www.vormingplus.be

Leren mediteren

Dinsdagen 23 en 30 april +
07 en 14 mei om 19u30
vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen
Zazen of zittende meditatie is een meditatievorm om je geest kalm en helder
te krijgen zonder dat je overvallen wordt door allerlei emoties
en gedachten. Fysiek zitten en de ademhaling komen aan
bod. Er wordt ook stilgestaan bij de geestelijke houding, meer
bepaald hoe je kunt omgaan met je drukke en overheersende
gedachten tijdens de meditatie. Tenslotte leer je ook meditatief stappen of ‘kinhin’.
Organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. GC Ter Kommen
Prijs: 36 euro | 20 euro | 7 euro (zie www.vormingplus.be)
Inschrijven: www.vormingplus.be

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

Bibliotheek

Een nieuw gebruikersreglement
Het startschot is gegeven. Vanaf 27 maart 2019 maakt bibliotheek Hoeselt deel uit van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Over een periode van drie jaar worden alle
Vlaamse openbare bibliotheken aangesloten op het EBS.
Bij de overgang van het Provinciaal Bibliotheeksysteem naar
het Eengemaakt Bibliotheeksysteem hoort een nieuw (aangepast) reglement.
De belangrijkste wijzigingen:
• In totaal kan je maximum 20 materialen lenen, waarvan
maximum 10 audiovisuele materialen (cd’s of dvd’s).
• De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 4 weken
(i.p.v. 3 weken).
• Je kan je uitgeleende materialen één keer verlengen met
een periode van 4 weken (indien het materiaal niet gereserveerd is door een andere lener).
• Voor een reservering betaal je 1 euro per stuk.
• De aanmaningsprocedure wordt strenger indien je de ma-

terialen niet tijdig terugbezorgt of verlengt en indien je
openstaande schulden niet binnen een bepaalde termijn
betaalt.
• Wij werken samen met andere bibliotheken binnen het
EBS. Ben je lid van de bibliotheek Hoeselt, dan ben je ook
lid in al deze bibliotheken. De lijst van de deelnemende bibliotheken is na de opstart te raadplegen via de website
hoeselt.bibliotheek.be.
• Het lidgeld blijft behouden op 5 euro per jaar voor leners
vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar blijft het lidmaatschap gratis.
• De faciliteiten voor leerkrachten en personen die aan
leesbevordering werken. De Hoeseltse scholen ontvangen
hierover de nodige info en/of vraag ernaar aan de balie tijdens bij je eerstvolgend bezoek.
Het nieuwe gebruikersreglement gaat in vanaf 1 april 2019.
Een afschrift hiervan is verkrijgbaar in de bibliotheek of te
raadplegen op onze website.
Ook het formulier voor de lenershistoriek wordt vernieuwd.
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App toont informatieve filmpjes
tijdens Kluizenaarstocht

“Audiovisuele wandeling is
primeur voor Vlaanderen”
Een mix van wandelen en het bekijken van video’s: dat is de audiovisuele Kluizenaarstocht. Op 28 april lanceert de Dienst Toerisme de gratis app ‘Beleef Hoeselt’. Wie de wandelschoenen aantrekt, krijgt tijdens de zeven kilometer lange
wandeling tien interessante filmpjes aangeboden. “Allemaal puur Hoeselts, tot de
acteurs toe”, zegt bedenker en mede-initiatiefnemer Kurt Driesen van de Dienst
Toerisme.
Het idee leefde al meerdere jaren bij
Kurt Driesen die eerder de belevingstocht ‘De Hel van het Hellegat’ van
een scenario voorzag en hielp uitwerken. “Het was een natte droom om
een permanente audiovisuele wandeling te maken. Eentje waarbij je ook
pakweg midden in de natuur naar een
video kunt kijken waar er nauwelijks in-
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ternetverbinding is. Daarom zijn we op
het idee gekomen om een app te laten
ontwikkelen. In deze vorm zouden we
daarmee de eerste in Vlaanderen zijn
die een audiovisuele wandeling in de
vrije natuur aanbiedt. Doel is om zo
Hoeselt extra op de kaart te zetten.
Maandelijks zakken er naar De Kluis
zo’n 3.000 wandelaars af. We hopen

dat cijfer met deze interactieve wandeling nu met de helft op te krikken.”
Tien video’s
Het resultaat heet ‘Beleef Hoeselt’. De
app presenteert drie filmpjes aan de
Kluis van Vrijhern en onderweg doorheen het prachtige glooiende landschap nog eens zeven stuks. Op het
scherm van je smartphone verschijnt
wanneer je een video kan afspelen tijdens de 7 km lange tocht doorheen
het wisselende landschap. Ook staan
er onderweg nog borden met een klein
beetje uitleg. “Het enige wat je moet
doen is de gratis app downloaden, je

Je kan op pad vanaf 28 april.
Vertrekpunt: Kluis van Vrijhern

Wat moet je doen?
Download de gratis app ‘Beleef
Hoeselt’, die beschikbaar is voor iOS
en ANDROID.
Voor mensen die dit niet op voorhand thuis hebben gedaan voorziet
het gemeentebestuur een wifi hotspot met de naam ‘Hoeselt bezoeker’ waar je de app dan ook gratis kan
downloaden.
Aan het startpunt:
1) Bluetooth aanzetten
2) Je krijgt automatisch het startscherm van het 1e filmpje
3) Oortjes opzetten en… genieten.
4) Wandel telkens naar het volgende filmpje.

bluetooth activeren en zorgen dat je
gsm voldoende opgeladen is. Voor een
optimale beleving is het noodzakelijk om
oortjes mee te brengen. Zeker wanneer
je in groep wandelt om te vermijden dat
de geluiden van alle smartphones zich
gaan vermengen”, adviseert Kurt. Met
de audiovisuele Kluizenaarstocht of de
app Beleef Hoeselt is een bedrag van
37.000 euro gemoeid. Het gemeentebestuur kon hiervoor rekenen op
24.000 euro steun van het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Schepen Yves Croux was de

voortrekker van dit dossier.
Made in Hoeselt
De video’s gaan over sagen en legenden, volksverhalen of zijn educatief.
“Aan de Kluis neemt de kluizenaar je
mee op pad doorheen de geschiedenis
van deze bijzondere plek. Onderweg
verduidelijkt een druïde waarom er
hier in onze streek zoveel maretakken
zijn. Een 93-jarige inwoonster vertelt met veel passie over het tramhuis
waar ze vroeger gewoond heeft en dat
zich op de route bevindt. Stuk voor

stuk heel leuke verhalen. Bovendien
is het project nagenoeg volledig Made
in Hoeselt. Zo zijn we in zee gegaan
met Ruben Gerits van productiehuis
Karpov & Kasparov uit de Kerkstraat.
De acteurs komen allemaal uit onze
gemeente. De druïde heb ik letterlijk
van straat geplukt. Met zijn lange grijze
haar en snor had hij de perfecte looks.
Hij was aan het joggen en ik heb hem
tegengehouden”, vertelt Kurt met veel
enthousiasme.
Geert Houben
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Veldbrikken bakken
en oude spelletjes spelen
op Erfgoeddag
Zondag 28 april is het Erfgoeddag. Over gans Vlaanderen kan je die dag honderden activiteiten bezoeken die ons erfgoed in de kijker zetten. In het erfgoedkrantje van ‘Erfgoed Haspengouw’ ontdek je alvast de vele boeiende activiteiten
in de buurt. Maar laat je oog vooral vallen op de twee unieke activiteiten die we
in Hoeselt voorzien.
tieproces zien van leem tot steen. Geen
massaproductie, maar een exclusieve
ambacht uit Haspengouw. Meer zelfs…
dit is nog de enige actieve veldsteenoven
in Europa!

knikkeren), doppe (tollen), kokkërnolle
(zweeptol), lèèndje goie (landje piek),
doze goie (dozen werpen) doze lope (dozen lopen), bwog sjiete (boogschieten),
hènke (hinkelen), zak lope (zaklopen),…
zijn maar enkele van de vele spelen die
ouders en kinderen zelf kunnen komen
testen.
Van leem tot steen
Dit jaar is het thema ‘Hoe maakt u
het?’. Dat biedt ons de gelegenheid om
een wel héél unieke ambacht in de kijker te stellen, nl. de veldsteenbakkerij
van Wagemans in Werm. Al sinds 1934
bakt de familie Wagemans bakstenen in
een klassieke, kolengestookte veldoven.
Daardoor ontstaat er een gevarieerde
kleurschakering en wisselende structuur.
Op Erfgoeddag laat de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep samen met
Rony Wagemans je het unieke produc-

Het pré-computertijdperk
Ook de Kluis van Vrijhern is zeker een
bezoekje waard. Daar zetten we geen
ambacht in de kijker, en voor één keer
ook niet de unieke Kluis zelf, maar wel
tal van oude kinderspelen. Vandaag zijn
computerspelletjes en ander elektronisch speelgoed niet meer weg te denken in de speelkamers van ‘de jeugd van
tegenwoordig’. Maar hoe ging het er
vroeger aan toe? Met kleine, eenvoudige
en goedkope materialen werden allerlei
spelletjes bedacht. Slang sjiete (slang-

Kinderkoor ‘De Klinkertjes’ geeft daarenboven mini-concertjes in de kluiskapel.
Verder kan je (hopelijk) genieten van het
mooie weer, een heerlijke pannenkoek,
een tas soep, een drankje of ander lekkers
op het terras. Een authentiek draaiorgel
maakt het gezellige plaatje compleet.
Beide activiteiten zijn gratis en doorlopend te bezoeken tussen 13u00 en
18u00.
Cultuurdienst | 089 30 92 10 |
cultuurdienst@hoeselt.be

Hoeseltse
Geschiedkundige
Studiegroep
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Kippenactie 2019
Van 1 maart tot 30 september
Haal je eigen afvalverwerker in huis!
Kippen zijn dol op tafelrestjes, onkruid en gras.
Met de nodige ruimte in je tuin én de juiste verzorging zullen
deze dames heel wat afval verwerken. Eén kip kan jaarlijks
tot 50 kg keuken- en tuinafval verorberen.
Dit jaar kan je op twee manieren – 2 soorten bonnen tegen voordelige voorwaarden deze afvalverwerkers gaan
afhalen bij de deelnemende tuincentra en dierenspeciaalzaken.

Hoe geraak ik aan een bon voor een kip?

Een eerste manier is via de gekende LimbU bon. Ruil online
6,25 punten in voor één bon via www.limbu.be. Je kan zoveel bonnen aanvragen als je wilt, indien je genoeg punten
hebt. 1 bon kan je inruilen voor 1 gewone scharrelkip.
Een tweede manier is een bon van 9 euro die je kan bekomen door één van de vormingen bij te wonen die gegeven
worden in verschillende gemeenten.
In Hoeselt vindt op 2 april de gratis vorming ‘Kippen in de
tuin, ecologisch en plezierig’ plaats in het gemeenschapscentrum Ter Kommen van 19u30 tot 22u00.
Reserveren kan op het nummer 011 56 01 00 of via
www.vormingplus-limburg.be.
De bon kan je gebruiken voor de aankoop van je kippen. Dit
kan een gewone scharrelkip zijn, maar ook een duurdere
kippensoort. Indien je meerdere bonnen hebt, omdat bijvoorbeeld je hele gezin de vorming heeft gevolgd, mag je die
samen gebruiken. De bonnen zijn cumuleerbaar.

Win een veilige ren!

Je kippen beschermen tegen predatoren zoals de vos en
de marter zijn een belangrijk onderdeel van het houden van
kippen.
Ter gelegenheid van deze actie worden er onder de kippenkopers 2 volledig uitgeruste veilige kippenrennen uitgeloot.
Een veilige kippenren bestaat uit een goede aangepaste
omheining en een veilig hok. Er wordt ook gedacht aan de
juiste beplanting om je kippen te beschermen tegen de volle
zon. De ren wordt op maat in je tuin gebouwd. Wil je deelnemen aan de uitloting? Vergeet dan niet om het vakje op je
kippenbon (zowel LimbU als de 9 euro bon) aan te kruisen.
Voor een overzicht van alle vormingen,
surf naar www.limburg.net/kippenactie.
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Guido Belcanto is ondertussen kind aan huis in GC Ter Kommen. Onlangs speelde hij in een kleine setting voor een volle zaal.
Op 6 december is hij weer te gast met zijn full-band. (Tickets vanaf 17 juni)

Het Hoeselts Toneelgezelschap bracht in februari vier gesmaakte voorstellingen van het stuk ‘Heuvels van blauw’

Bewoners wzc Bormanshof kwamen op bezoek in het dienstencentrum om samen carnaval te vieren.

Knuffeldieren kwamen tot leven in de mooie familievoorstelling ‘Pluche’ gespeeld door Theater Speelman.
Na zijn grote tentoonstelling in Hasselt exposeert de Hoeseltse kunstenaar
Marc Borgerhoff nu t.e.m. 14 april in galerij ‘Het Blauwe Uurtje’ Stenenwal 17 in Maastricht
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Vicky en Sandy van de opvoedingswinkel brachten een kwaliteitsvolle en gesmaakte interactieve avond
over de weerbaarheid van een kind

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2019

RAVOTTEN EN SPELEN - SPELKUSSENS - SPRINGKASTELEN
SPORT EN SPEL - KUNST VOOR KIDS - LEUKE ANIMATIES - DANS EN MUZIEK

GRATIS!!
Voor alle 6-12 jarigen
GRATIS VIERUURTJE

Dinsdag 2 april
WORKSHOP: EENVOUDIG EN
GEZOND BROODBELEG
19.30 u. Leskeuken GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Dinsdag 2 april
VORMING: KIPPEN IN DE
TUIN, ECOLOGISCH EN
PLEZIERIG
19.30 u. Vergaderlokaal 1
GC Ter Kommen
www.vormingpluslimburg.be

Donderdagen 4, 11 en 25 april
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 5 april
KINDERMUSICAL
GBS ALT-HOESELT
13.00 u. en 19.00 u.
GC Ter Kommen

info@gbs-alt-hoeselt of 012 23 75 16

Zaterdag 6 april
EETAVOND ZVK ’T SIEBELKE
17.00 u. GC Ter Kommen
Maarten Fuchs 0486 21 69 96

Vrijdag 12 april
COCO JR, JELLE CLEYMANS,
JOOST VAN HYFTE EN
HUBERT DAEMEN: MANNEN
20.15 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zondag 14 april
EETDAG MISSIEWERKKRING
11.30 u. GC Ter Kommen
Tonia Pellaers 0485 70 20 21

Organisatie: jeugd-, cultuur- en sportdienst en bibliotheek Gemeente Hoeselt i.s.m. Academie Hoeselt | 089/30.92.00 | jeugddienst@hoeselt.be

Jeugddienst 089 30 92 00

Donderdag 25 april
VORMING: POSITIEF
OPVOEDEN – OPV. WINKEL Z-L
19.00 u. Vergaderlokaal 1
GC Ter Kommen
huisvanhetkind@bilzen.be 089 39 96 50

Laurien Thijs 0497 84 43 98

Woensdag 17 april
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Zaterdag 20 april
FUIF: NACHT DER NACHTEN–
CHIROJONGENS HERN EN
CHIROMEISJES CENTRUM
20.30 u. Tentencomplex
achter Ter Kommen
0471 38 57 25

Vrijdag 26 april
BEGIJN LE BLEU:
TOCH BEDANKT
20.15 u. GC Ter Kommen

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zaterdag 27 april
FUIF: YODACCI RAVE – JONG
N-VA
21.00 u. GC Ter Kommen

Ludo Loyens 0496 35 82 57

Zondag 7 april
LANDSCHAPSWANDELING
VOORJAARSBLOEIERS
ORCHIS
14.00 u. Parking kerk Werm

Kristof Vandebosch 0476 60 00 23

ernaorchis@gmail.com

OCMW 089 30 92 60

(Bergstraat Hoeselt)

Zondag 14 april
EETDAG I LOVE PASTA –
CHIROMEISJES HERN
11.30u. en 17.00u. PC De Altenaar

Zondag 7 april
WANDELING:
PAASTOCHT – WC VITALES
07.00 u. GC Ter Kommen

Woensdag 10 april
MODESHOW VOOR EN
DOOR SENIOREN (I.S.M. MIA
SURINX)
14.00 u. Ensorzaal OCMW

14:00
Woensdag
24 april
WOENSDAG 24
APRIL VAN
TOT 17:00
Voetbalplein KVV
BUITENSPEELDAG
Cafetaria geopend voor de ouders
14.00 u. Voetbalplein
KVV Bergstraat

Dinsdag 23 april
VORMING: LEREN
MEDITEREN (4 AVONDEN)
19.30 u. Lokaal 1
GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Dinsdag 30 april
WANDELING: LENTETOCHT –
WC DE ROMMELAAR
07.00 u. GC Ter Kommen
Hervé Tavernier 089 41 34 20

Dinsdag 30 april
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Lindekapel
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Paalkamperen
in Haspengouw
Wie houdt van natuur en avontuur
kan vanaf 1 juni 2019 in Haspengouw
terecht op één van de zeven paalkampeerplaatsen langs het wandel- of
fietsroutenetwerk. Hier kan je volop
genieten van de rust die de natuur je
te bieden heeft. De paalkampeerplaatsen zijn basic ingericht met een platform waar je je tentje op kan zetten,
een composttoilet en een handpomp
met stromend water. De rest voorzie je
zelf. Op enkele plaatsen kan je ook een
kampvuurtje maken. Reken dus niet op
de moderne luxe van een camping!
De paalkampeerplaatsen liggen langs
de Streek-GR Haspengouw. Dit is de
langeafstandswandeling die de mooiste
wandeltrajecten van Haspengouw met
elkaar verbindt. Met de auto zijn de locaties niet te bereiken! Dat is ook niet
de bedoeling, want dat zou de rust maar
verstoren.
Voor Hoeselt is een paalkampeerplaats
voorzien in het Hooilingen. De vergunningsaanvraag hiervoor is nog lopende.
Paalkamperen is volledig gratis. Reserveren is niet mogelijk! Is de paalkampeerplaats of bivakzone volzet? Dan
12

moet je verder wandelen tot de volgende locatie of kan je terecht in één
van de B&B’s in de buurt.
Er zijn wel enkele regels verbonden aan
het paalkamperen:
• Je mag maar met drie trekkerstentjes
en tien personen tegelijkertijd maximaal 48 uur bivakkeren
• Je hebt respect voor de stilte en de
rust op een bivakzone of paalkampeerplaats, in harmonie met natuur
& omgeving.
• Je hebt respect voor de andere kampeerders.

• Je houdt je aan de plaatselijke regels.
Niet overal mag je bijvoorbeeld een
vuurtje stoken.
• Je bent te voet, per fiets of per paard
onderweg. Auto’s zijn strikt verboden.
• Je laat geen enkel spoor achter na je
verblijf. Afval neem je dus gewoon
mee.
Je kan de kaart met de bivakzones
vanaf 1 juni 2019 bestellen bij
www.wandeleninlimburg.be
info@rlhv.be

Edwin Marting wint trofee
Sportverdienste
Recreatie Hoeselt
“Met één nier de Mont Ventoux beklommen”
straffe loop- en fietsprestaties te leveren. “Allemaal puur natuur. Dit jaar hoop
ik 12.000 km te fietsen.”

Edwin Marting (57) uit Hoeselt-centrum mag zich terecht een groot Hoeselts sportfiguur noemen. Hij heeft niet
alleen de Mont Ventoux overwonnen,
maar vooral ook nierkanker. Het verlies
van een nier weerhoudt de gepensioneerde beroepsmilitair er niet van om

Het was als een donderslag bij heldere
hemel toen Edwin in juli 2015 de diagnose van nierkanker te horen kreeg.
Nooit eerder spartelde de gezondheid
tegen, maar nu drong een zware ingreep
zich op. “Een geluk bij een ongeluk was
dat ik geen uitzaaiingen had. Het verwijderen van de nier heb ik goed doorstaan.
Volgens de dokters was dat onder meer
te danken aan mijn goede conditie. Als
beroepsmilitair heb ik altijd veel gesport”,
vertelt Edwin.
TUSSEN DE OREN
Een van zijn grote zorgen na de operatie was wanneer hij weer mocht sporten.
“Edwin is niet bij de pakken blijven zitten. Nooit heeft hij de moed laten zakken. Dat waardeer ik enorm”, bewondert
Edwins vrouw Marleen Schoubben. Met
vallen en opstaan is hij opnieuw beginnen lopen en heeft hij zijn conditie verder opgebouwd. In 2016 liep Edwin al de
10 km op de Hoeselèr Run. Goed voor
een toptijd van 53’50”.
Vorig jaar beklom de vijftiger de Mont
Ventoux. “Twee keer in drie dagen.
Hoe ik daarin slaag? Veel zit tussen
de oren. Bovendien kon ik rekenen
op veel steun van mijn fietskameraad
Gilbert Ramakers uit Merem. Wij
peppen elkaar op. Hij heeft me vorig
jaar gesteund om de Ventoux op te
rijden. Dit jaar is het mijn beurt om
hem te steunen. Hij wil dit jaar graag
aan 12.000 fietskilometers komen.
Dat is dan ook mijn doel voor dit jaar.
Moet lukken, want in 2018 haalde ik
er ruim 11.000. In de toekomst zou
ik ook nog graag in de Vogezen gaan
fietsen. Ik wil de Petit en Grand Ballon
beklimmen. En zo zijn er nog wel andere plannen”, lacht Edwin Marting.
Geert Houben
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BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING
GEBOORTEN

HUWELIJKEN
Datum

Huwelijkspartners

16/02/19

Martine BODEN en Erik CAMBIER

Datum

Naam

Dochter of zoon van

OVERLIJDENS

1/02/19

Emile SWERTS

zoon van Jan en Mélanie MELLET

Datum

Naam van de overledene

Geboren

4/02/19

Jelte VOETS

zoon van Steven en Senna KERKHOFS

8/02/19

Mariette MOUCHAERS

4/02/47

6/02/19

Mats COLLA

zoon van Niels en Dorien NIJSSEN

10/02/19

Josephine VOETS

24/04/24

7/02/19

Mabel GOFFIN

dochter van Jasper en Hanne WAUTERS

27/02/19

Veronica CLEEREN

4/12/39

18/02/19

Jul FRANSSEN

zoon van Wim en Ellen LACROIX

28/02/19

Mariette MEUWISSEN

2/01/37
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Op pensioen
Valentin Louis, was sedert 1 december 2003 tewerkgesteld
bij de dienst gebouwen van de Gemeente Hoeselt en ging
met pensioen op 1 maart 2019.
Ronny Verjans, was sedert 16 maart 1987 tewerkgesteld bij
de groendienst van de Gemeente Hoeselt en ging met pensioen op 1 januari 2019.
Namens alle collega’s van de gemeente wensen we Valentin
en Ronny het allerbeste toe.
MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

TELEFOONNUMMERS DIENSTEN
Gemeentehuis
089 51 03 10
OCMW
089 30 92 60

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

Technische diensten
Recyclagepark

089 30 92 40
089 51 43 48

Jeugddienst

089 30 92 00

Bibliotheek

089 30 92 50

Ter Kommen cultuur
Ter Kommen sport
Ter Kommen sportzaal
Ter Kommen zwembad
Toerisme
Uitleendienst

089 30 92 10
089 30 92 20
089 30 92 25
089 30 92 30
089 30 92 09
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.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op Paasmaandag 22 april.
Tijdens de paasvakantie (8 t.e.m. 19 april) is het zwembad tijdens de weekdagen geopend
van 12.00 tot 20.00 uur; op zondag 14 april is het zwembad geopend van 8.30 tot 11.30 uur.
Op zondag 21 en maandag 22 april zijn de sporthal en het zwembad gesloten.

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17
GC Ter Kommen
Europalaan 2
Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.00 - 17.00 u
9.00 - 12.00 u
13.30 - 16.30 u

VM

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

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

13.00 - 16.00 u

16.00 - 19.00u

13.30 - 16.30 u

Bibliotheek
O.L.Vrouwplein 1 bus 1

NM

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

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

NM

12.30 - 16.15 u

VM

9.00 - 12.00 u
16.00 - 19.00 u

16.30 - 19.30 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

9.00 - 12.00 u
13.00 - 19.00 u

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

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

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

NM

OCMW onthaalbalie
Europalaan 1

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

9.00 - 12.00 u

NM

Jeugddienst
Europalaan 4

Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

Zaterdag

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).
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Feestzaal - Restaurant - Foodcafé - Catering

Vanaf 1 april zijn wij
TERUG ALLE DAGEN OPEN
(zomerregeling)

NIEUW IN HOESELT

Foodcafé De Vrije Valk
Kom genieten van een lekker glas wijn of een smaakvol
biertje in ons foodcafé met verzorgd terras.
Op onze menukaart vind je bovendien een waaier
aan heerlijke gerechten voor elk budget.

SSALON, ...
RAS/IJPO
R
E
T
R
E
M
O
FFERTJES
Z
S
,
ON
ENKOEKEN
ONTDEK
WAFELS, PANN
IJS, IJSCOUPES,

HUISBEREID

en …
om mee te nem
n!
Huisbereid ijs
kker’ te geniete
… of om hier ‘le
N IE U W !
Diverse smaken

Brunchen op zondag: schrijf je in op onze
wekelijkse Lazy Sunday aan € 28 pp

IJshoorntjes
IJscoupes
Bolletjes ijs in potjes

Open van donderdag t.e.m. zondag van 15.00 tot 21.00 uur

Ook suikervrij &
lactosevrij ijs

Sint Lambertusstraat 10 - Alt-Hoeselt
tel. 0479 633 824 / 0479 615 184 - www.devrijevalk.be

Onze Lie ve Vrouwst raat 14 • 37 30 Hoeselt
0 89 411 801 • w w w. hotelmontecristo.be

CARROSSERIEHERSTELLINGEN
SPUITWERKEN

|

SPUITVRIJ UITDEUKEN

|

R E S TA U R AT I E

V E R VA N G I N G VA N R U I T E N

|

H E R S T E L L I N G VA N K O P L A M P E N

• 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

B IL

LT
0 • HOESE
5
G
E
W
N
E
ZERSTE

• 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

089 50 29 30 • 089 50 19 56
info@euroautoglashoeselt.be
www.euroautoglashoeselt.be

Carrosserie Vanspauwen is een erkend
autoschadeherstelbedrijf dat personen- & bestelwagens,
oldtimers en campers herstelt voor particulieren,
fleatowners, verzekeraars, dealer- en autobedrijven.
Al sinds 1973 staan wij bekend omwille van onze perfect
afgeleverde kwaliteit. Dit is te danken aan de combinatie
van veel ervaring met het gebruik van de modernste
materialen en technieken.

!! WIJ ZIJN VE RHUISD !!

Industrielaan 105 • Hoeselt • 089 41 62 94
www.VANSPAUWEN.be

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.

