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VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Na afloop van het 1ste kwartaal durf ik te stellen dat mijn
verkenningsronde op zijn einde loopt. Ik vind het belangrijk
dat je eerst bij de medewerkers aftoetst wat er leeft, en dat
je iedereen het nodige vertrouwen geeft zodat je aan de slag
kan met een team dat ‘goesting’ heeft en achter je staat. Je
geraakt tenslotte eens zo snel vooruit wanneer alle neuzen
in dezelfde richting staan.
Doordat sport en cultuur nu in dezelfde portefeuille zitten
komen er enkele leuke uitdagingen op ons af. Het biedt de
mogelijkheid om te bekijken waar we taken kunnen herschikken, zodat we nog functioneler kunnen werken en waardoor
de dienstverlening geoptimaliseerd wordt. Het invoeren van
automatisering, zoals o.a. het online kunnen reserveren van
tickets e.d., zal hier zeker een belangrijke rol in spelen.
De realisatie van een sportpark op maat van onze gemeente
is een absolute prioriteit. Het zal de sportclubs die er zich
zullen vestigen een extra duw in de rug geven, dit mede door
het aanbieden van een hedendaagse infrastructuur en de
centrale ligging. Dit neemt uiteraard niet weg dat ook alle
andere sportclubs de nodige ondersteuning zullen blijven
krijgen.

Ook het voltooien van de renovatiewerken in Gemeenschapscentrum Ter Kommen staan op de
agenda. We zullen dit project, door
het maken van de juiste keuzes,
zeker tot een goed einde brengen.
Ook hier gaan we fier kunnen zijn
op het eindresultaat.
Verder wil ik graag alle toeristische
troeven, die we in overvloed hebben, nog meer in de kijker zetten. Daarom voeren we systematisch gesprekken met alle betrokken partijen om te bekijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Toerisme zal
in elke gemeente of stad nog meer bepalend gaan worden
als trekpleister; hierop inzetten zal ons mooie Hoeselt alleen
maar ten goede komen.
Tot ziens bij de één of andere gelegenheid.
Met vriendelijke groeten,
Johan Schoefs
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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

Brandweerzone Oost-Limburg
werft aan
De brandweerzone Oost-Limburg (BWOL)
is op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers.
Heb jij interesse? Dan kan je solliciteren
t.e.m. 12 mei 2019.
Voor verdere info kan je terecht op de website www.bwol.be/vacatures of op de facebookpagina ‘brandweerzoneoostlimburg’.

Inzameling asbest
en roofing op dinsdag 14 mei

Wie asbesthoudend bouw- en sloopafval heeft, kan
hiermee terecht op het gemeentelijk recyclagepark op
dinsdag 14 mei tussen 16u00 en 19u00. Die namiddag
worden enkel deze afvalfracties aanvaard.

Uw belastingsaangifte
invullen?

Noteer alvast volgende data:
- maandag 27 mei 2019
- donderdag 13 juni 2019
telkens van 9u00 tot 12u00
en van 13u00 tot 16u00.

Medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën helpen je graag bij het invullen van de aangiften in de
personenbelasting.
In samenwerking met de gemeente Hoeselt organiseren
we daarvoor 2 zitdagen in het gemeentehuis.

Vergeet voor uw aangifte zeker
niet uw identiteitskaart mee te
brengen!

Nieuwe dorpswandeling in Werm
Met het project ‘Ontdek het dorp’ nemen de Landelijke Gilden de dorpsbewoners mee op pad in hun dorp. Ook
in Werm selecteerde de lokale afdeling
van de Landelijke Gilden samen met de
Wermenaren hun mooiste, leukste en
interessantste punten. Historische gebouwen, mooie vergezichten, speciale
dorpsfiguren, unieke gebeurtenissen,…
kortom alles wat kan boeien is opgenomen in de wandelingen.

Johan Schoefs
Schepen Sport & Cultuur
johan.schoefs@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

Op zondag 19 mei 2019 zal de nieuwe
wandeling geopend worden. Wandel jij
mee de nieuwe dorpswandeling in? Iedereen is van harte welkom om 10u00
op het kerkplein in Werm. Er zal ook
een receptie aangeboden worden aan
alle wandelaars.
www.ontdekhetdorp.be
daniel.deschaetzen@belgacom.net
stijn.de.cock@landelijkegilden.be
seppe.jacobs@innovatiesteunpunt.be

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

WERM

OPENING WANDELROUTE
WANDEL MEE DE NIEUWE DORPSWANDELINGEN IN!

IEDEREEN WELKOM

GRATIS RECEPTIE AANGEBODEN
AAN ALLE WANDELAARS

Zondag 19 mei 2019
om 10u
Samenkomst aan het Kerkplein

3

Muziek

Koninklijke Harmonie St. Cecilia
en Stenzel & Kivits: The perfect
combination
Zaterdag 4 mei om 20u00 | GC Ter Kommen

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia is een vaste waarde in
GC Ter Kommen. Deze Hoeseltse muziekvereniging wist het
publiek al vele malen te verrassen met unieke concerten en
evenementen. Telkens met groot succes. Ook dit jaar slaan
we met hen de handen in elkaar en zetten we ze samen op
het podium met het knotsgekke Nederlandse duo ‘Stenzel
& Kivits’.
Dat levert een unieke combinatie op van klassieke operanummers, humor, theater, muzikale hoogstandjes en improvisatie. De omhooggevallen, statige tenor Stenzel laat zich
begeleiden door zijn klassieke, ietwat stuntelige maar hooggeschoolde pianist Kivits. Niets staat vast, zeker de vleugel
niet!
15 euro /10 euro (reducties)

Familievoorstelling

Theater Tieret i.s.m. Walrus: Meneer
Beer en de Woeste Wolven

Zondag 12 mei om 11u00 | GC Ter Kommen
Duik mee met Meneer Beer het bos in. Waar de Woeste
Wolven de muzikale plak zwaaien, Staf de uil een oog je in het
zeil houdt en Eddy de Vos uren kan uitweiden over koetjes en
kalfjes. Meneer Beer en de Woeste Wolven is een muzikaal
bosfestijn voor alle kleine durvers en grote berenvrienden,
een groots popconcert waarvoor Theater Tieret en WALRUS
8 topacteurs/ muzikanten/poppenspelers verzamelden!
Live muziek door WALRUS: Geert Noppe (Yevgueni …),
Pieter Peirsman (Hooverphonic, Slowpilot …), Maarten Van
Mieghem (Yevgueni, Slowpilot …)
Spel: Anaïes Jansen, Vik Noens, Tine Roggeman en Joost
Van den Branden.
Poppen: Patrick Maillard
Popconcert voor iedereen vanaf 5 jaar! Niet te missen!
Tickets: 8 euro (geen reducties)

Muziek

Freddy Birset: Une soirée délicieuse
Vrijdag 17 mei om 20u15 | GC Ter Kommen

Freddy Birset werd geboren in Genk en speelt al gitaar sinds
zijn 15de. Begin jaren ’90 kreeg hij enorme interesse in het
Franse chanson. Adamo, Aznavour, Bécaud, Chevalier, Dassin, Dutronc, Ferrat, Lenorman, Moustaki, Piaf, Sardou, Villard,.. hebben voor Freddy geen geheimen meer.
Hun bekendste en mooiste liedjes passeren de revue tijdens
deze gezellige Franse avond.
Om er hélemaal ‘une soirée délicieuse’ van te maken, biedt
Neos Hoeselt je graag een glaasje wijn en een kaasbordje aan.
Vooraf reserveren!
i.s.m. Neos Hoeselt
Tickets: 20 euro (incl. kaasbordje en glas wijn)

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

Boekstart en pamperklanken
Boekstart wil (groot)ouders met hun
kleine kinderen laten genieten van
woord en beeld!
Wanneer ouders met hun baby van
zes maanden naar het consultatiebureau van Kind en Gezin gaan, ontvangen ze een eerste boekstart-pakket
met een boekje en info over voorlezen
en de bib.
Op vijftien maanden krijgen ze een
uitnodiging om een tweede Boek-

start-pakket af te halen in de bibliotheek waar ze wonen.
Boekstart-dag is dé dag met een speciale activiteit voor de allerjongsten.
‘Pamperklanken’ is dit jaar de muzikale
workshop die gegeven wordt door
Esther Penninger. De interactieve
workshop is quality time om samen
te genieten, te ontdekken en te spelen met muziek. Met veel plezier en al
zingend verbreedt de woordenschat
en al dansend verbetert de motoriek!

De gratis activiteit is voor kinderen
tot 36 maanden. Wel vooraf inschrijven via huisvanhetkind@bilzen.be. De
activiteit gaat door bij K&G (Bilzen)
van 9u15 tot 10u30.
Mits voldoende inschrijvingen wordt
vanaf 7 september van 10u00 tot
11u00 een 5-delige lessenreeks in bibliotheek Hoeselt georganiseerd.
De kostprijs bedraag 55 euro.
Inschrijven gebeurt via
bibliotheek@hoeselt.be

Samenwerking
bibliotheken

Voorlezen met een extraatje
met ‘kriebelspieren’

Vanaf nu kunnen de gebruikers met een lidmaatschap van de Hoeseltse
bibliotheek opnieuw gratis
terecht in de groen gekleurde bibliotheken.
In een volgende fase hoopt
het samenwerkingsverband
van bibliotheken een grotere schaal op Vlaams niveau
te kunnen realiseren.
De bibliotheken moeten
niet alles zelf doen: samenwerken is het sleutelwoord!

Er wordt op woensdag 29
mei voorgelezen in de bib!
Voel jij het kriebelen?
Schrijf je dan snel in! Voor
kids van 4 tot 7 jaar.
Steeds andere boeken,
steeds andere verhalen en
altijd een leuk extraatje!
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Axelle Henrard is sinds april de directeur
van de nieuwe afdeling eigenaars-ondernemers bij Voka – Kamer van Koophandel
Limburg. De geboren en getogen Hoeseltse zal zich vooral toespitsen op het begeleiden, de groei en continuïteit van familiebedrijven. Dat is allesbehalve toeval, want
Axelle komt uit een ondernemersfamilie.

Hoeseltse Axelle Henrard directeur van de
nieuwe afdeling eigenaars-ondernemers
bij Voka - Kamer van Koophandel
De 28-jarige Axelle is een rasechte
Hoeselaar. “En daar ben ik enorm trots
op”, opent ze de babbel. “Ik woon nog
altijd in het centrum in de Boomgaardstraat of de plek waar ik ben opgegroeid.”
Ze deelt er haar woning met haar vriend
Joris Cielen, die zich nu volledig toespitst op zijn dj-carrière onder de naam
Joyhauser. Via haar vader Nico rolde
Axelle het bedrijfsleven in. “Hij heeft 25
jaar geleden Ariadne in Opglabbeek uit
de grond gestampt. Op het hoogtepunt
telde het bedrijf 47 werknemers. We waren gespecialiseerd in automatisering en
elektrotechnieken voor hoofdzakelijk de
automobielindustrie. Enkele jaren geleden is Ariadne verkocht en heeft mijn
vader met Krios Automation in Genk een
nieuwe firma opgericht. Hij doet dit nu
samen met twee broers die destijds voor
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Ariadne werkten. Daarnaast hebben we
vandaag twee vennootschappen waarbinnen mijn vader samen met mijn broer
Maxim dezelfde activiteiten uitvoert. Ik
help er met de financiën”, vertelt Axelle
die duidelijk van meerdere markten thuis
is.

was het stimuleren van ervaringsuitwisseling onderling een ander belangrijk
aandachtspunt. De afdeling was jaarlijks goed voor de organisatie van een
150-tal opleidingen en langlopende
opleidingstrajecten”, schetst Axelle
haar rol.

Talent
De jonge Hoeseltse studeerde TEW.
Haar thesis had de titel ‘Hoe de opvolger binnen een familiale kmo voorbereiden op zijn/haar functie van familiaal
bedrijfsleider’. Kortom, een interessant profiel voor Voka – KvK Limburg.
De afgelopen vijf jaar werkte Axelle er
voor de afdeling talent die een sterke
groei kende. “Wij ondersteunden er
bedrijven en hun medewerkers in de
ontwikkeling van hun talent. Daarnaast

Directeur
Nu maakt ze de overstap naar de nieuwe business-unit Eigenaars-Ondernemers, waartoe ook de familiebedrijven
behoren. “De keuze voor deze nieuwe
afdeling vloeit voort uit de groeiende
markt van familiebedrijven. We verwachten dat 25 % van deze bedrijven
de komende 5 tot 10 jaar de fakkel zal
doorgeven aan een volgende generatie, al dan niet familiaal. Deze opvolging gebeurt niet zomaar en wij zijn van

mening dat de rol van Voka hierin zeer
belangrijk is. Wij bieden advies op maat
en organiseren trajecten waarbinnen
de Limburgse ondernemers en ondernemingen ondersteund worden in hun
toekomstige keuzes. Daarnaast helpen
wij starters om hun idee te toetsen of te
helpen bij de opstart van hun bedrijf”,
zegt een enthousiaste Axelle Henrard.
Als directeur vervoegt ze nu het directiecomité dat eerder al bestond uit gedelegeerd bestuurder Johann Leten en
directeurs Kris Claes, Ann Huveners,
Dominic Schouterden en Cathérine
Dreesen.
Geert Houben

Komt jouw vereniging op tegen kanker?
Je bent ze al wel eens tegengekomen
aan de Aldi of de Delhaize (nu Carrefour) in Hoeselt… de dames van Femma Hoeselt Centrum die zich inzetten
om Kom op tegen Kanker te helpen
met de inzameling van geld via de verkoop van plantjes (Azalea’s). Vorig jaar
verkochten ze zo 400 plantjes voor dit
goede doel.
Na 12 jaar inzet willen ze graag de fakkel
doorgeven aan andere verenigingen. In
Limburg doen alle gemeenten mee aan
het plantjesweekend, dus uiteraard kan
Hoeselt niet achterblijven.
Het plantjesweekend vindt dit jaar

plaats van 13 tot 15 september. De actie wordt begeleid en gecoördineerd
door Kom op tegen Kanker en door
de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.
Het aantal niet verkochte plantjes mag
gewoon teruggegeven worden zonder
enige kosten of lasten aan Kom op tegen Kanker.
Wil jij met je vereniging in het weekend
van 13 september mee instaan voor de
plantjesverkoop in Hoeselt en zo jullie
warm hart tonen aan alle mensen die
met deze vreselijke ziekte te maken
krijgen? Stuur dan even een mailtje
naar cultuurdienst@hoeselt.be met

de melding dat je interesse hebt om dit
binnen je vereniging te bespreken.
De verkoop kan gebeuren aan de winkels die hiervoor hun toestemming
hebben gegeven, maar een huis-aanhuisverkoop is zeker ook mogelijk.
Yves Voncken - 089 30 92 11
cultuurdienst@hoeselt.be
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Herinrichting
kioskplein

De nieuwe parking zal vanaf 1 mei officieel in gebruik genomen kunnen worden.
In een latere fase zal deze nog opgefleurd
worden met een aantal klimaatbomen.

Paaltjes

Kiosk

Schuilhuisje
bushalte

Fietsenstalling
Boom

Open publieke ruimte/
Opstelzone vrijdagmarkt
Paaltjes

Wierookstraat

Momenteel wordt er vrij geparkeerd wat
soms tot chaotische toestanden leidt.
Er werd dan ook beslist om over te gaan
tot het aanbrengen van 30 afgebakende
parkeerplaatsen, waarvan 1 parkeerplaats
voorbehouden wordt voor mindervalide
personen. De parking zal om veiligheidsredenen aan de zijde van de Dorpsstraat
afgesloten worden met hekken. De parkeerplaatsen zelf zullen aangegeven worden door middel van klinknagels.

een autovrije publieke ruimte waar ook
kleine evenementen kunnen plaatsvinden. Hier zal vanaf 5 mei tevens ook de
vrijdagmarkt opgesteld worden.

Hulstraat

Door de gemeenteraad werd in zitting
van 28 maart 2019 unaniem goedkeuring verleend aan de herinrichting van het
kioskplein die ervoor zal zorgen dat de beschikbare ruimte beter benut wordt.

Hekwerk
Platanen

Dorpsstraat

Naast de plaatsing van een extra fietsenstalling, wordt het gedeelte tussen de
kiosk en de hoek Dorpsstraat/Hulsstraat

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
De tijd vliegt: drie jaar is zo voorbij.
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je
tot de leeftijdsgroep 25 tot en met 64
jaar behoort en het te lang geleden is dat
je een uitstrijkje hebt laten nemen. Je
maakt dan zelf een afspraak bij je huisarts
of gynaecoloog op een dag waarop je niet
ongesteld bent.
Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was?
Dat kan door via het gratis softwaresysteem ‘Patient Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te
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raadplegen. Download het programma
via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt
een eID, kaartlezer en je pincode nodig.
Je kan je ook inschrijven op https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.
be/herinnering-uitnodiging-bevolkingsonderzoek om een herinneringsmail te
ontvangen in je mailbox. Zodra je laatste uitstrijkje meer dan 3 jaar geleden is,
stuurt het Centrum voor Kankeropsporing je een e-mail.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor

Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en
16.00 uur, stuur een e-mail naar info@
bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je
huisarts of gynaecoloog.

Wandeldriedaagse Haspengouw - 31 mei, 1 & 2 juni

Lekker wandelen in de streek

Liefhebbers van pittige wandelingen kunnen dit voorjaar deelnemen aan de Wandeldriedaagse Haspengouw. Je wandelt elke dag een traject tussen 20 en 27 km door
het prachtige Haspengouwse landschap. Je ontdekt verborgen plekjes en authentieke
dorpen met kastelen en boomgaarden. Starten kan elke dag tussen 8.00 uur en 10.00
uur. Op het eindpunt kan je rekenen op een warm onthaal, met muziek en een heerlijk
streekterras.

Voor de wandelaar die kiest voor dat
tikkeltje meer, bieden we twee aantrekkelijke arrangementen aan:
Schrijf je je in voor het wandelarrangement, dan word je ’s ochtends verwelkomd met een kop koffie, krijg je wat
lekkers mee voor onderweg en voorzien we ‘s middags een streekpicknick.
De buspendel brengt je terug naar het
startpunt. Je kan kiezen om 1, 2 of 3
dagen te wandelen. De prijs bedraagt
25 euro pp (1 dag), 45 euro pp (2 dagen) of 60 euro pp (3 dagen).
Wil je ook overnachten en hou je van
kamperen, dan kies je voor het campingarrangement en kan je je tentje
opzetten op de pop-up camping (basic maar avontuurlijk). De eerste dag is
dat in de boomgaard van de brouwerij
van Kerkom waar de wandeling aankomt. De tweede dag gaat de pop-up
camping aan de Waterburcht in Millen
open. In het campingarrangement zijn,

naast een streekpicknick, een heerlijk
streekmenu, het gebruik van toiletten,
je kampeerplaats op een unieke locatie
in de boomgaard en een stevig ontbijt
inbegrepen. ’s Morgens brengt een bus
je naar het volgende vertrekpunt. Om
je bagage hoef je je geen zorgen te
maken, want daar wordt voor gezorgd.
De prijs voor het campingarrangement
is 75 euro pppn (voor 1 nacht en twee
wandeldagen) en 120 euro pppn (voor
2 nachten en drie wandeldagen).
LET OP!
Inschrijven voor het wandel- of campingarrangement kan vanaf begin april
2019. Hou onze website in het oog.
Uiteraard kan je ook op eigen houtje
komen wandelen. Neem je picknick
mee, zorg zelf voor vervoer en eventueel voor een slaapplaats bij één van
de vele accommodaties in de regio. De
toeristische diensten van de gemeenten helpen je hier graag mee verder.

PROGRAMMA:
DAG 1
Vrijdag 31 mei 2019 – tussen 8.00
en 10.00 uur – 27 km
Vertrek: Herkenrodehoeve, Opheersstraat 82, Opheers (Heers)
Aankomst: Brouwerij Kerkom,
Naamsesteenweg 469, Kerkom
(Sint-Truiden)
DAG 2
Zaterdag 1 juni 2019 – tussen 8.00
en 10.00 uur – 24 km
Vertrek: Alden Biesen/Takoda,
Kasteelstraat 1, Rijkhoven (Bilzen)
Deze wandeling komt voorbij Hoeselt waar je kan picknicken aan de
paalkampeerplaats en verder kan
wandelen via de Kluis van Vrijhern
naar de aankomst aan de Waterburcht in Millen, Kattestraat 22.
DAG 3
Zondag 2 juni 2019 – tussen 8.00
en 10.00 uur – 20 km
Vertrek: CC Mozaïek, Kerkplein
14, Kortessem
Aankomst: Stroopfabriek Borgloon, Stationsstraat 54, Borgloon
Meer informatie: www.wandeldriedaagse.be
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Leerlingen van GBS Alt-Hoeselt speelden de prachtige musical ‘Wie heeft de rol’. Veel talent in Hoeselt!

Het duivenmelkerstrio Jos Nijs, Jos Vandeweyer en Ria Moesen won de prijs ‘eerste Hoeselaar’ op de prijskamp van de
jonge duiven op Bourges van 11-8-2018.
Jos Vandeweyer mocht uit handen van Willy Brauns (AAS&B Hoeselt) de prijs in ontvangst nemen.

Er wordt hard gewerkt aan de opvolger van Jeugdhuis X...

De werken aan de St. Lambertusstraat zijn gestart.
Einde voorzien midden 2020.

De Hoeseltse Nathalie Crommen werd samen mat haar danspartner Daniëlle Serwy Belgisch
kampioen rolstoeldanden in de Debutanten klasse Combi 2. Proficiat!
Ondersteuning van binnen- en buitenlandse collega’s bij de eerste uitlening in het nieuwe
bibliotheeksysteem
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ACTIVITEITENKALENDER MEI 2019
Donderdagen 2, 9, 16 en 23 mei
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

Maandag 13 mei
NATUURKLUSSEN
WINTERBEEK – NATUURPUNT
18.30 u. Hombroekstraat 25

Zaterdag 4 mei
KLEDINGINZAMELING
KIWANIS
9.00 u. Groot-Hoeselt

Dinsdag 14 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Grot Dorpsstraat

Ludo Hex 0477 35 17 45

J. Bijloos - j.bijloos@gmail.com

Ellen Stoffelen 089 49 29 36

Donderdag 16 mei
SMULNAMIDDAG
‘PANNENKOEKEN’
14.00 u. Monet zaal Dienstencentrum
OCMW 089 30 92 60

Zaterdag 4 mei
CONCERT HARMONIE
ST. CECILIA EN STENZEL
& KIVITS: THE PERFECT
COMBINATION
20.15 u. GC Ter Kommen

Maandag 27 mei
BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen
Dinsdag 28 mei
BEZOEK LOURDESGROT
WIEMESMEER
13.30 u. Vertrek OCMW 		
(seniorenbusje)

Dinsdag 7mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00u Kapel Heibrik

OCMW 089 30 92 60

Inschrijven via OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 17 mei
FREDDY BIRSET: UNE SOIRÉE
DÉLICIEUESE
20.15 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zaterdag 18 mei
GOLDEN OLDIES NIGHT MET
MR P & THE CADILLACS –
K.V.V.
20.00 u GC Ter Kommen
Michel Vanroy 0495 59 15 82

Zondag 19 mei
ONTDEK HET DORP
10.00 u. Kerkplein Werm

daniel.deschaetzen@belgacom.net

Zondag 12 mei
FAMILIEVOORSTELLING:
MENEER BEER EN DE
WOESTE WOLVEN –
THEATER TIERET
11.00 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei
DANSVOORSTELLING
JUMPY BUMPY
18.30 u. GC Ter Kommen
Sportdienst 089 30 92 20

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Woensdagen 8 en 22 mei
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

in Hoeselt

Dinsdag 21 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Eikaartstraat
Donderdag 23 mei
BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS
18.00 u. Zaal Nederheem

Dinsdag 28 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Hel
Vrijdag 31 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Broekstraat
Vrijdag 31 mei
MUSICAL IN CONCERT PLANKTOM VZW
19.00 u. GC Ter Kommen
www.planktom.be

Zaterdag 1 juni
MUSICAL IN CONCERT PLANKTOM VZW
15.00 u. en 19.00 u. GC Ter
Kommen
www.planktom.be

Maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli
ZOMERKAMP KVV-HOESELT
(INSCHRIJVEN VÓÓR 1 JUNI)
9.00 u. tot 15.45u. Terreinen jeugd
KVV-Hoeselt
steven.jamaer@gmail.com
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Wespen
WESP OF BIJ OF HOMMEL??

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, zijn wespen nuttige insecten. Ze eten muggen, vliegen en hun larven, het zijn natuurlijke insectenverdelgers. Een nest in een weide, bos of natuurgebied doet niemand kwaad en laat je dus best met rust. Enkel
bij overlast of mogelijk gevaar, is een verdelging aangewezen. Uitzondering hierop is de Aziatische hoornaar:
die wordt altijd bestreden omdat deze wespensoort op onze inheemse honingbijen jaagt.
Waaraan kan je een wesp of een Aziatische hoornaar herkennen?
Wesp (algemeen)

Wesp: Aziatische hoornaar

zeer slank
1 tot 2 cm groot
glad en onbehaard
felgeel-zwart gestreept
achterlijf

slank
2,5 tot 3 cm groot
amper behaard
Overwegend zwart:
zwart lijf en zwarte poten
met gele uiteinden
oranje-rood gezicht
4e segment onderlijf is geel
(Géén rode poten/vleugels/
hoofd, dan is het een Europese hoornaar)
Altijd professionele verdelging, contacteer de brandweer!
Vrijhangende, bolvormige
nesten, vaak op grotere
hoogte (aan bomen, daken)

Verdelging bij overlast
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Bij

Hommel

slank

mollig

licht behaard
Bruin-zwart gestreept
achterlijf

overal sterk behaard
zachtgeel/oranje/wit-zwart
gestreept achterlijf

Beschermde diersoort,
ophaling door imker

Beschermde diersoort, nooit
verdelging, eventueel ophaling door imker

In 2017 was er heel wat commotie
over de verschijning van de Aziatische
hoornaar in België. Deze wespensoort
is groter, maar niet gevaarlijker dan een
‘gewone’ wesp. Alleen in de onmiddellijke buurt van hun nest, zijn ze agressiever. Nesten van Aziatische hoornaars hebben een typerend uiterlijk: ze
zijn bol- of druppelvormig en hangen
meestal ‘vrij’ op grotere hoogte, bijv.
in een boom of aan een dak. Zie je zo’n
nest, blijf uit de buurt en geef het door
aan de brandweer.

Tip: Lees de 10 meest gestelde vragen
over wespenverdelging op www.bwol.
be/faq-wespenverdelging

FAVORIETE PLEKJE
Een wespennest zit meestal veilig verscholen en warm: in de spouwmuur,
rolluikkast, op zolder, onder het dak of
de grond…

Waar bevindt het nest zich (precies)?
Omschrijf duidelijk waar je de wespen
in-en uit ziet vliegen. Als je overdag
niet thuis bent, markeer deze plaats
dan voor de brandweer. Teken met krijt
een pijl of leg een emmer of borstelsteel richting het nest, zo bespaar je
hen het zoekwerk.

VOORKOMEN… IS BETER DAN
GENEZEN
Wespen zijn dol op zoet. Bij goed weer,
vermijd je buiten dus beter een tafel
vol zoete hapjes en drankjes. Ook afval
trekt wespen aan, zet het zover mogelijk uit de buurt van je terras of tuin.
Parfums, deodoranten en doucheproducten met zoete geur kunnen ook
wespen lokken. Wespenvallen met lokof zoetstof op strategische plaatsen in
de tuin, kunnen wespen weghouden
van je lievelingsplekje(s) bijv. je terras.
EEN WESPENNEST, WAT NU?
Zorgt het wespennest voor overlast of
mogelijk gevaar, of gaat het om Aziatische hoornaars, contacteer dan
Brandweerzone Oost-Limburg. Vraag
een wespenverdelging aan via het eloket, dan ben je het snelste geholpen.
Vul het e-formulier in op www.bwol.
be/e-loket en verstuur. Je ontvangt
onmiddellijk een ontvangstbevestiging
in je mailbox. Klik in deze bevestigingsmail op de link en jouw aanvraag komt
rechtstreeks in de verdelgingslijst van
de brandweer te staan!

NUTTIGE INFO OM MEE TE DELEN AAN DE BRANDWEER:
Zijn het zeker wespen of Aziatische hoornaars?
Want bijen en hommels zijn beschermd
en deze komt de brandweer dus niet
verdelgen. Imkers komen aan huis om
een bijennest (en eventueel ook een
hommelnest) mee te nemen.

De brandweer zal binnen de week het
wespennest komen verdelgen: ze spuiten een wit poeder in de ingang van
het nest. Giftig voor (alle) insecten,
onschadelijk voor mens en huisdier.
Na zo’n 3 dagen is het hele nest uitgeroeid. Wespenverdelging is niet
gratis, betaling gebeurt ter plaatse via
bancontact. Indien je niet thuis bent,
ontvang je hiervoor een factuur. De
actuele kostprijs vind je op www.bwol.
be/tarieven
Brandweerzone Oost-Limburg
C-mine 50, 3600 Genk
089 65 33 33 - www.bwol.be/e-loket
www.bwol.be/faq-wespenverdelging
In nood, bel 112
www.facebook.com/brandweerzoneoostlimburg

Bellen op 089/65 33 33 gaat ook (tijdens de kantooruren), maar bij drukte
kan je in een wachtrij terechtkomen.
Sowieso duurt het veel langer om je
aanvraag telefonisch te noteren en
manueel toe te voegen aan de lijst. Dus
zowel voor jezelf, als voor de brandweer, is het e-loket de snelste weg!
Bovendien blijven zo alle telefoonlijnen
vrij voor dringende noodoproepen.
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Speelplein zkt. animatoren
o
o
o
o
o
o

Ben jij 16 jaar in 2019 (of ouder!)?
Heb je een hart voor kinderen?
Is je zomervakantie nog niet gevuld?
Heb je zin voor samenwerking in team?
Ben je leergierig en creatief?
Heb je enthousiasme genoeg…

Dan is animator op het speelplein
misschien echt iets voor jou!

Vraag vrijblijvend informatie via speelplein@hoeselt.be of spring
eens binnen bij de jeugddienst. (089 30 92 00)

Op pensioen
Op 1 april ging Denise Wijnen met pensioen.
Zij werkte sinds 14 februari 2005 vol ijver als milieuambtenaar voor onze gemeente.
Op 1 mei ging onze gemeentelijke toezichter Ludo Baerts op
pensioen.
Ludo is op 1 mei 1986 als metser voor de gemeente Hoeselt
beginnen te werken. Iedereen kent Ludo als aanspreekpunt
voor de inwoners tijdens werken die op Hoeselts grondgebied plaatsvinden. Bij problemen op een werf probeerde
Ludo altijd een gulden middenweg te zoeken zodat iedereen
tevreden was.
Wij danken Denise en Ludo voor hun collegialiteit en inzet en
wensen hen een mooi pensioen toe.
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

HUWELIJKEN
Datum

Huwelijkspartners

GEBOORTEN

1/03/19

Tatjana MEESEN en Maarten MOORS

28/03/19

Sofie SEGERS en Dirk HEYLEN

Datum

Naam

Dochter of zoon van

1/03/19

Seth CRABBE

zoon van Jens en Jessie VANDEBOSCH

21/03/19

Maud NIJS

dochter van Stefan en Ellen VAN DE PERRE

24/03/19

Thieme CLOOSEN

zoon van Kevin en Ilse PANIS

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

Geboren

1/03/19

Maria THYS

17/03/56

6/03/ 19

Anna NELISSEN

19/02/28

7/03/19

Jozef HUYGEN

11/06/46

8/03/19

Jean VANROY

22/09/39

16/03/19

Henri MERKEN

24/02/43

20/03/19

Roger VOES

10/04/48

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.

OPGELET - Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: woensdag 1 mei – Feest van de arbeid
donderdag 30 mei – O.H. Hemelvaart / Vrijdag 31 mei – brugdag

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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GC Ter Kommen en K.H. Sint-Cecilia Hoeselt o.l.v. Conrad Onclin presenteren

The Perfect
Combination

met Stenzel en Kivits

Een oerkomisch
muzikaal duo

Zaterdag 4 mei 2019 om 20u
Tickets: 15€ / -16j: 10€

Commanderie - Bilzen

13/10/14 09:57

Info: GC Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
089/30.92.10 - gcterkommen@hoeselt.be - www.terkommen.be

Kinderpopconcert

11u00

Info: GC Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
089/30.92.10 - gcterkommen@hoeselt.be - www.terkommen.be

ZO
12-05

Vanaf 5 jaar
Tickets: 8 euro
(geen reducties)

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.

