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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

CULTUURPROGRAMMA
40 JAAR TER KOMMEN
ZOMER IN HOESELT
WEEK VAN DE
VERBONDENHEID

Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste dorpsgenoten,
Door jullie vertrouwen mag ik opnieuw een woordje tot u
allen richten als schepen met een nieuwe uitdaging, deze
keer bevoegd voor sociale zaken, onderwijs, kinderopvang
en senioren.
Mede door mijn beroep als onthaalmoeder is dit het gepaste
plaatje want mijn hart gaat uit naar de kwetsbaren, kinderen
en senioren binnen onze samenleving .
Als OCMW blijven we investeren in een veilige en degelijke
buitenschoolse kinderopvang, en dit zowel in het centrum
als in de deelgemeenten.
Onze senioren vinden in ons dienstencentrum nog steeds
een ontmoetingsplek voor een gezellige middag met spel,
ontspanning, knutselen, een maaltijd of gewoon een babbel.
Ons dorpsrestaurant dat om de 14 dagen wordt georganiseerd is en blijft een groot succes en is belangrijk voor onze
sociale contacten .

Reeds enkele jaren doe ik middagtoezicht in het schooltje van Hern
en daarom ben ik super fier met de
opening van de nieuwe school. Nu
de werken in de zaal ook van start
zijn gegaan wordt dit toekomstig
een grote meerwaarde voor het
mooie Sint-Huibrechts-Hern.
Onze gemeenteschool in AltHoeselt doet het uitstekend, alsook de goede samenwerking die we hebben met al de scholen die we rijk zijn in Hoeselt.
Geniet samen met jullie gezin van een leuke en zonnige zomer.
Tot gauw ergens in ons mooie Hoeselt.
Uw schepen
Linda Verjans

Dit alles lukt natuurlijk enkel door de dagelijkse inzet van
onze vrijwilligers en personeelsleden, waarvoor mijn oprechte dank.

In dit nummer

Ook onze maatschappelijk werkers en onze juriste staan
iedere Hoeselaar graag met raad en daad bij in ons sociaal
huis. Het OCMW is niet alleen voor minderbedeelden maar
iedereen kan er terecht voor info of advies.
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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

Paddenoverzet

In de loop van februari ontwaakten amfibieën uit
hun winterslaap en trokken ze weer massaal naar
beken en poelen om er zich voort te planten. Tijdens hun tocht moesten ze vaak een straat of
een weg oversteken en liepen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden.
Met paddenoverzetacties hielp o.a. Natuurpunt
de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken.
Ook in Hoeselt konden we dit jaar weer rekenen
op de inzet van vele vrijwilligers. Er werden maar
liefst 860 padden, 151 kikkers en 81 salamanders
overgezet, waarvoor dank aan alle vrijwilligers!

Inzameling asbest en roofing
op dinsdag 6 augustus

Wie asbesthoudend bouw- en sloopafval heeft, kan
hiermee terecht op het gemeentelijk recyclagepark op
dinsdag 6 augustus tussen 16.00 en 19.00 uur. Die namiddag worden enkel deze afvalfracties aanvaard.

Inspiratiegids voor
burgerinitiatieven
voor en door gezinnen
We zien vandaag in onze samenleving
heel wat nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting ontstaan. Niet enkel
overheden, intermediairen en professionals kunnen gezinnen ondersteunen,
ook burgers en gezinnen steken zélf de
handen uit de mouwen.
Tijdens de Gezinsconferentie op donderdag 14 maart 2019 stelde het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen
(Odisee Hogeschool) en de Gezinsbond de resultaten voor van hun verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen.
Het onderzoek brengt de verschillende
soorten initiatieven in kaart, gaat vervolgens na wat faciliterende en belem-

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

merende factoren zijn en welke rol de
verschillende ondersteunende organisaties en overheden kunnen spelen
voor burgerinitiatieven. Het onderzoek
vormt ook de basis van een inspiratiegids boordevol praktijkvoorbeelden en

handige tips voor bestaande burgerinitiatieven en iedereen die ideeën heeft
om er in de toekomst één op te starten.
Je kan de ‘Inspiratiegids bezige burgers’ bestellen aan
10 euro (inclusief verzendingskosten) via gezinspolitiek@gezinsbond.be of 02 507 88 77.

Linda Verjans
Schepen Sociale zaken
linda.verjans@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
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Cultuurprogramma 2019-2020
GC Ter Kommen viert zijn 40ste verjaardag met een boeiend en zeer gevarieerd programma voor
iedereen!
Vier je mee? We voorzien bij elke voorstelling of activiteit een leuk verjaardagsextraatje!
Tickets bestellen kan vanaf 17 juni.
OKTOBER
Di 1
Marleen Merckx (theater Paljas) | Wintertulpen |
Theater
Vr 4 Joost van Hyfte | Keukengeheimen | Comedy
Wo 9 Monky | Kinderfilm |6+
Do 10 Piet Kusters |Try-out show | Mentalisme
Vr 11 Pop a’ cast | Voorronde wedstrijd lokale
muziekbands @ ‘t Fabriek
Do 17 Barbara Dex | In een notendop | Tapijtconcert
NOVEMBER
Di 5 Christophe Deborsu & Annick De Wit |Dag,
Bonjour! | Causerie @ ‘t Fabriek
Wo 6 De grote Sinterklaasfilm: Bennie Stout
Kinderfilm | 4+
Wo 27 Blinde Vink | Wie zoekt die Sint |
Familievoorstelling
Vr 29 Steve Harley (Cockney Rebel) | Acoustic Trio live
concert
DECEMBER
Vr 6
Guido Belcanto | Een zanger moet trachten pijn
te verzachten
Wo 11 Ernest & Célestine: winterpret + De avonturen
van No-No | Kinderfilm | 3+
Do 12 Nic Balthazar |Verander de klimaatverandering |
Lezing @ ’t Fabriek
JANUARI
Wo 15 Superjuffie | Kinderfilm | 5+
Zo 19 Zannemie en de bende | Familievoorstelling
Vr 24 Johan Verminnen | 60 jaar Plankenkoorts

FEBRUARI
Wo 12 Casper & Emma de bergen in | Kinderfilm | 3+
Do 13 Luc Haekens | Wie gelooft er die journalisten
nog? | Lezing @ ’t Fabriek
Vr 28 Weense avond
MAART
Do 5 Chris Dusauchoit | De hond zoals hij is: een
geheel andere kijk op ons favoriete huisdier |
Lezing @ ’t Fabriek
Zo 8 Het wolk | Zeep | Familievoorstelling
Vr 13 Willy Sommers | Het erfgoed van 1991-2001
Wo 18 De hazenschool | Kinderfilm | 4+
Vr 27 Walter Baele | The best of… | Comedy
APRIL
Vr 24 Guy Swinnen | Origin Tour 2020 – 60 jaar |
Tapijtconcert
MEI
VRT Bigband | 100 jaar Ella Fitzgerald
JUNI
Jan Jaap van der Wal | III-ième | Comedy
Binnenkort meer info op www.terkommen.be en in onze
programmabrochure die weldra verschijnt.
www.terkommen.be - 089 30 92 10
gcterkommen@hoeselt.be

MusicalStage “On tour”
5 t.e.m. 9 augustus van 10.00 tot 16.00 uur
(laatste dag tot 18.00 uur) | GC Ter Kommen
Tijdens de zomervakantie staat Planktom klaar met een
nieuwe MusicalStage van de bovenste plank voor kinderen
van 7 tot 15 jaar.
Muziek, zang, gesproken dialogen, dans en betoverende kostuums vormen weer één mooi geheel op het grote podium.
Daar geef jij op de laatste dag van de stage een spetterende
show die je familie en vrienden zal verbazen.
Het musicalfeest kan dus beginnen, musicalsterren!
Schrijf je snel in op www.musicalstage.be, want het aantal
plaatsen is beperkt!
De MusicalStage komt tot stand in samenwerking met GC Ter
Kommen.

Toonmoment:

Laatste dag om 17.30u
(tijdsduur: ongeveer een half uur)
Inbegrepen:
Lessen, toonmoment, verzekering,
drankjes
Kostprijs:
150 euro (bij meerdere inschrijvingen per gezin ontvang je een
korting van € 15 per bijkomend
kind)
Info en inschrijvingen: www.musicalstage.be - Planktom

Opendeurdag
met randactiviteiten
op Njoddër Kermis
Njoddër kermis is traditiegetrouw op 15 augustus. De hele dag genieten
bezoekers van een zomers terras, muzikale optredens, gratis springkastelen en een goedkope kermis. Na een welgeslaagde opening vorig jaar
is de bibliotheek er dit jaar opnieuw bij.
De Hoeseltse belevingsbibliotheek met haar centrale ligging op de
‘Njoddër’ heeft enkele extra’s voor deze speciale dag in petto!

Op Stap Naar De Grote Wereld
Woensdag 28 augustus van 13.30 tot 16.00 uur | In en rond de bibliotheek
Je eerste stapjes zetten is heel gedenkwaardig voor je ouders! Maar als
je die stapjes naar het eerste leerjaar
zet of een ruimtewandeling maakt is
dat enorm! Je voelt je zo klein, maar
eigenlijk maak je heroïsche stappen.
Op Stap wil kinderen met (groot)ou-

ders voorbereiden om de grote stap
naar het eerste leerjaar vlot te laten
verlopen. De namiddag start met
een infosessie voor de (groot)ouders
over de voorbereiding en de nazorg
bij deze spannende tijd. Tezelfdertijd
maken de kinderen een ruimtereis bij

‘het voorlezen met een extraatje’. Na
de pauze is er een toffe workshop met
handige tips voor kinderen en (groot)
ouders.
Deelname is gratis maar inschrijven is
verplicht via huisvanhetkind@bilzen.be
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Seniorensportdag Haspengouw
Donderdag 13 juni | Ter Kommen Hoeselt
Een 12-tal Zuid-Limburgse gemeenten
CONTACTGEGEVENS
en Sport
Vlaanderen zetten onlangs
Dienst Vrije Tijd Alken: 011 59 99 73 ︲ rebecca.coppieters@alken.be
een samenwerkingsverband
op dat
Sportdienst Bilzen: 089 51 95 18 ︲ rudy.mercken@bilzen.be
Sportdienst Borgloon : 012 67 37 06 ︲ ivo.weeghmans@borgloon.be
resulteerde
in
de
‘sportregio
HaspenSportdienst Gingelom : 011 88 04 92 ︲ sport@gingelom.be
: 011 48 01 21 ︲ sport@heers.be
gouw’.Sportdienst
Het Heers
aanzetten
van de bevolking
Sportdienst Hoeselt : 089 30 92 20 ︲ patrick.leenders@hoeselt.be
Sportdienst Kortessem : 011 85 82 57 ︲ sport@kortessem.be
tot kwaliteitsvol
en
duurzaam
sporten
Sportdienst Nieuwerkerken : 011 48 03 66 ︲ vrijetijd@nieuwerkerken.be
Sportdienst Riemst : 012 44 03 46 ︲ sport@riemst.be
en gezond
bewegen
is
de
beleidsprioSportdienst Sint-Truiden : 011 70 17 70 ︲ info.sportdienst@sint-truiden.be
Sportdienst Tongeren
: 012 80 02
32 ︲ sportdienst@stadtongeren.be
riteit. Hierin
is het
gezamenlijk
organiSportdienst Wellen : 012 39 21 77 ︲ sport@wellen.be
seren van bovenlokale sportactiviteiten
INSCHRIJVING
en projecten
één van de doelstellingen.

(uiterlijk 3 juni 2019 bezorgen aan je gemeentelijke sportdienst)

Naam + voornaam
Straat en nummer

Op donderdag
13 juni vindt in Ter KomWoonplaats
men Telefoon/GSM
de SENIORENSPORTDAG
E-mailadres
HASPENGOUW
plaats. Deelnemen
Busvervoer
ja
neen
kan vanaf
50
jaar.
Een
neen
Fiets reservatie (recreatieve fietstocht)maximum
dames
herenleefeigen lunchpakket
tijd omMiddagmaal
deel te
nemen
is
er
niet.
Het
sandwich kaas + sandwich hesp + één consumptie: €5,00
programma is aangepast voor alle leeftijden en de nodige animatie
sport in en beleving is voorzien.

VU: sportdienst Hoeselt – Europalaan 2 – Hoeselt

Vanaf 9.00 uur word je op een ludieke wijze onthaald in Ter Kommen. Van

SENIORENSPORTDAG
HASPENGOUW

RDY
VAN JOE HA
)
OPTREDEN
2u30-13u30
(1

D

ONDERDA
VRIJETIJDS
G 13 JUNI
SITE “Ter
Kommen”E
2019
uropalaan
2 - 3730 Ho
eselt

10.00 tot 12.00 uur kan je vrij kiezen
uit een grote waaier van sportactiviteiten. Tijdens de middagpauze is er in het
gemeenschapscentrum een optreden
van entertainer Joe Hardy. Je kan tijdens de pauze het meegebracht lunch-

pakket opeten of je reserveert er eentje
voor 5 euro. Van 13.30 tot 15.30 uur
kan je opnieuw vrij kiezen uit een ruim
sportaanbod. Deze sportieve dag wordt
afgesloten met taart en koffie.
Het sportaanbod bestaat uit tal van actieve maar ook minder actieve sporten
en spelen.
Fietsen en wandelen zijn uiteraard
voorzien. De deelnameprijs bedraagt
5 euro alles inbegrepen.
Wordt een lunchpakket gereserveerd,
komt er 5 euro bij.
Schrijf vlug in met enkele vrienden of
familieleden en beleef een prachtige
sportieve, aangename en vooral gezellige dag. In Hoeselt beleef je inderdaad
meer!
Sportdienst 089 30 92 20

Straatnaamsuggesties “Middelste Kommen”
In het kader van het verkavelingsproject
‘Middelste Kommen’ dienen er nieuwe
straatnamen tot stand te komen. Om
verwarring te vermijden en het mogelijk
te maken een logische huisnummering
toe te kennen worden 6 nieuwe straatnamen gecreëerd. (Zie plan)
Bij deze doet de gemeente Hoeselt een
oproep aan haar burgers om suggesties
voor deze straatnamen in te sturen. Dit
kan via cultuurdienst@hoeselt.be en
dit tot en met eind juni.
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’t Fabriek mikt op ruimere
doelgroep dan Jeugdhuis X
Jeugdhuis X transformeert op 25 mei
in ’t Fabriek. Die dag zwaaien de deuren van het pand, dat in een hip vernieuwd jasje is gestoken, officieel open.
“Wij mikken op een ruimere doelgroep,
vooral op jongeren geboren tussen
1980 en 2000 (millenials). Daarom
spreken we ook niet langer van een
jeugdhuis. Ons doel is om een zo breed
mogelijk aanbod aan activiteiten te organiseren”, zegt een ambitieuze jeugdconsulent Steve Jans.
Na 20 jaar jeugdhuis X is er een einde
gekomen aan het klassieke jeugdhuisverhaal in Hoeselt. Steeds minder jongeren engageren zich nog langdurig en
de fysieke ruimte van een jeugdhuis is
voor hen niet meer interessant. Een
probleem waar heel Vlaanderen mee
kampt. De gemeente stak daarom de
afgelopen jaren de hoofden bij elkaar

met Formaat, de koepelorganisatie van
Vlaamse Jeugdhuizen. Het resultaat is ’t
Fabriek. “Het heeft nog voor het overgrote deel het DNA van een jeugdhuis
en het blijft een voor-en-door-verhaal.
Maar van een bovengrens is er niet langer sprake. Veel jongeren voelen zich te
oud voor de term jeugdhuis en dat willen we vermijden. De klemtoon ligt op
samenwerken, ontmoeten, educatie en
activering”, weet Steve Jans.
Activiteiten
In een ideale wereld zouden er elke
dag activiteiten moeten plaatsvinden in ’t Fabriek. “Wij voorzien een
breed aanbod. Dit kan echt vanalles
zijn: kookworkshops voor studenten,
lezingen, comedy, optredens, exposities, wijndegustaties, een platenbeurs,
een blokbar, pop-ups, reisvoorstel-

'

PRODUCTIE VAN CREATIEF ENGAGEMENT

lingen, een escaperoom … De basis is
co-creatie. We willen samenwerken
met lokale talenten en handelaars.
Daarnaast voorzien wij er op enkele
vaste momenten een café met een
uitgebreid aanbod aan hippe frisdranken en bieren”, weet Steve. Het pand
aan Europalaan 4 is intussen in een hip
jasje gestoken. In samenspraak met de
jonge Hoeseltse interieur-architecte
Annelien Swennen is er gekozen voor
een retro inkleding. Kom het ontdekken en laat er ook jouw stem horen
vanaf 25 mei.

Op pensioen

Nieuwe medewerker

Op 1 juni nemen we afscheid
van onze toffe collega Jan
Goffin.
Hij was sinds 1975 werkzaam
voor de gemeente en sloot
zijn carrière af als diensthoofd
secretariaat.
Jan stond voor iedereen paraat en we zullen zijn hulpvaardigheid en warme persoonlijkheid enorm missen.
Wij danken Jan voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente en wensen hem een
welverdiend pensioen toe.

Op 1 mei trad Roy Remans
in dienst als controleur der
werken.
Hij nam de fakkel over van
Ludo Baerts en zal dus het
nieuwe aanspreekpunt zijn
voor de inwoners tijdens
werken op Hoeselts grondgebied.
Wij wensen hem veel succes
met deze nieuwe uitdaging.
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Juni

NIEUW

Juli

www.hoeseltrun.be

www.villaexplora.be

Johan Gerits – 0486 68 06 14

Gustaaf Lowet – 012 23 92 43

lgwerm@gmail.com

info@fitclubhoeselt.be

www.hoeselt.be

Jeugddienst – 089 30 92 00

Donderdag 11, vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli | Kiezelstraat

OMDAT IK VLAMING BEN | 11-JULIVIERING

Woensdag 10 juli | 20u00 | Sint-Brixiuskerk Schalkhoven

www.mchoeselt.be

Gustaaf Lowet – 012 23 92 43
Guy Thys – 0475 24 45 31

Jurgen Jans – 012 23 69 61 / Joke Goffin – 0486 64 09 72

OPENLUCHT VOLLEYBALTORNOOI ALT-HOESELT

Zondag 7 juli | 12u30 | Altenaar Alt-Hoeselt

TABATA | SUMMER WORK-OUT

Maandag 1 juli | 20u00 | Sporthal Ter Kommen

SPEELPLEINWERKING

Bijna dagelijks in juli en augustus | 13u00 – 17u00 | Ter Kommen

TERRASSE LES JEUNES

Bijna elke woensdag in juli en augustus | 20u00 | ‘t Fabrieksplein (achter GC Ter Kommen)

HOESELT RUN

Zondag 23 juni | 12u00 – 19u00 | Ter Kommen

VILLA EXPLORA

Zondag 16 juni | 10u00 – 18u00 | Kasteelpark van Hardelingen

APERITIEFCONCERT CASINOVA

Zondag 16 juni | 11u00 | Sint-Brixiuskerk Schalkhoven

TRACTORZEGENING

Zaterdag 15 juni | 18u00 | Onderstraat 22 Werm

2019

Het belooft weer een
schitterende zomer
te worden in Hoeselt

Info

nederwijsje.opwermerke@gmail.com

Vrijdag 7 juni
MUSICAL: ASSEPOESTER VGB ’T NEDERWIJSJE
18.30 u. GC Ter Kommen

OCMW 089 30 92 60

Donderdag 6 juni
SMULNAMIDDAG ‘IJS MET
AARDBEIEN’ - OCMW
14.00u Monetzaal OCMW

Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdagen 6, 20 en 27 juni
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

OCMW 089 30 92 60

Woensdag 5 juni
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

Guido Bijnens 0491 15 22 14

Zondag 2 juni
ECO-TUINDAG
NATUUR-BOOMGAARD
WINTERBEEKVALLEI –
VELT, NATUURPUNT EN
EQUIVALENT
10.00 u. Hombroekstraat 25

Danny Smets

Zondag 2 juni
RUILBEURS MODELTREINEN – HOESELTSE
TREINCLUB VZW
08.00 u. GC Ter Kommen

www.planktom.be

Zaterdag 1 juni
MUSICAL IN CONCERT –
PLANKTOM VZW
15.00u / 19.00u GC Ter Kommen

JUNI

Maandag 5 tot vrijdag 9 augustus

AUGUSTUS

DC OCMW 089 30 92 60

Donderdag 4 juli
SMULNAMIDDAG ‘IJS’ - OCMW
14.00 u. Monetzaal DC OCMW

steven.jamaer@gmail.com

Maandag 1 tot vrijdag 5 juli
VOETBALKAMP KVV
HOESELT I.S.M. NICKY’S
TALENTENSCHOOL
09.00 u. Terreinen Jeugd KVV

JULI

Dokor Duangta 0476 02 41 21

Zaterdag 29 juni
WELCOME TO THAILAND!
THAIS EVENEMENT MET
EETSTANDJES EN THAISE
MUZIEK
12.00 u. In en rond GC Ter Kommen

bibliotheek@hoeselt.be

Woensdag 26 juni
VOORLEZEN MET EEN
EXTRAATJE: KRIEBELSPIEREN
13.30 u. Bibliotheek Hoeselt

OCMW 089 30 92 60

Woensdag 26 juni
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

bibliotheek@hoeselt.be

Maandag 24 juni
VORMING: WELZIJN VAN
LICHAAM EN GEEST:
BEWUSTWORDING DOOR
ZIEKTE EN PIJN
19.00 u. Bibliotheek
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Augustus

NJODDËRKERMIS & BELEVENISBIBLIOTHEEK

0487 95 80 67 - droogbroek@telenet.be

ROMERSHOVEN KERMIS

Zondag 22 september | 14u00 | Pastorij Romershoven

TEUGËLE PRÚVE

089 30 92 20

www.derommelaar.be

NIEUW

www.pastorij-romershoven.be

Zaterdag 21 september |18u00 – 20u00 | Vertrek ’t Fabriek | Ter Kommen

KLOMPENTOCHT (4 – 8 – 13 – 20 KM)

Zondag 15 september | 07u00 – 15u00 | PC Altenaar

DE SJÙNSTE BOOM VAN HOESELT

Zondag 8 september | 10u30 | Vertrek aan Hotel Monte Cristo

0495 51 20 89

Facebook: ‘Njodder’
BIB: 089 30 92 50

DROOGBROEKFEESTEN MET ROMMELMARKT

Zondag 1 september | 07u00 | Droogbroekstraat

September

PANEEL KERMIS | DOMINO & KERMISBAL

Vrijdag 30 & zaterdag 31 augustus | Feesttent Paneelstraat

www.toeteler.be

nicodigneffe@hotmail.com - 012 23 60 56

Donderdag 15 augustus | 13u00 – 19u00 | O.L.-Vrouwplein Neder

KLUISDAGEN | OPENLUCHTMIS,
RESTAURANT & TERRAS

Donderdag 15 & zondag 18 augustus | 10u30 | Kluis van Vrijhern

TOETËLFÈS

Zondag 28 juli | 14u00 | Brouwerij Toetëlèr

NIEUW

www.soundsfood.be

SOUNDSFOOD | FOODTRUCKFESTIVAL

Zaterdag 20 en zondag 21 juli | 15u00 | O.L. Vrouwplein

DEMERROCK & DEMERVALLEITREFFEN

Ellen Stoffelen 089 49 29 36
of winterbeek@natuurpunt.be

Maandag 17 juni
NATUURKLUSSEN
WINTERBEEK –
NATUURPUNT
18.30 u. Hombroekstraat 25

Wim Van Audenhove 0486 63 46 09

Zondag 16 juni
FAMILIEPICKNICK
OUDERVERENIGING GVB
WONDERWIJS
11.00 u. Piste Ter Kommen

Jos Crommen

Zaterdag 15 juni
GARAGEVERKOOP WERM
07.00 u. Alle straten van Werm

sportdienst 089 30 92 21

Donderdag 13 juni
SPORTELDAG 50+ ZUIDLIMBURG – REGIONALE
SENIORENSPORTDAG
09.00 u. tot 16.30 u. Sportcentrum
Ter Kommen

089 510 310

Donderdag 13 juni
AANGIFTE
PERSONENBELASTING
09.00 u. tot 12.00 u. en 13.00 u. tot
16.00 u. , gemeentehuis

cv8team_hoeselt@live.be

Zondag 9 juni
ROMMELMARKT
C.V.8-TEAM HOESELT
10.00 u. O.L.Vrouwplein

nederwijsje.opwermerke@gmail.com

Zaterdag 8 juni
MUSICAL: ASSEPOESTER VGB ’T NEDERWIJSJE
13.30 / 18.30 u. GC Ter Kommen

Gezinsbond – Erik Driesen 0479 77 47 41

Vrijdag 30 augustus
KAARSJESPROCESSIE
JEUGDKAPEL
19.00 u. Vertrek
Kiezelstraat/Holle Weg

huisvanhetkind@bilzen.be

Woensdag 28 augustus
INFOSESSIE OP STAP NAAR
DE GROTE WERELD + VOORLEZEN MET EEN EXTRAATJE
13.30 u. Bibliotheek

OCMW 089 30 92 60

Woensdag 21 augustus
DORPSRESTAURANT
OCMW
11.30 u. GC Ter Kommen

DC OCMW 089 30 92 60

Dinsdag 20 augustus
ZOMERTERRAS SAMANA
I.S.M. HET OCMW
14.00u. GC Ter Kommen

Maandag 19 augustus
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen

Woensdag 14 augustus
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
18.00 u. Zaal Nederheem

DC OCMW 089 30 92 60

Woensdagen 7, 14, 21en 28 augustus
YOGA VOOR JONG EN OUD
10.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen

musicalstage@planktom.be of GC Ter
Kommen 089 30 92 10

MUSICALSTAGE VOOR
KINDEREN
09.00u. GC Ter Kommen

‘Boekstart en pamperklanken’ in mei - Rock ‘n roll proefjes. Een voorsmaakje op de workshop in het najaar.

Geïnteresseerde ‘Top Ladies’ van Femma Neder verkennen de bibliotheek

Senioren samen op wandel tijdens de ‘Trefdag Gezondheidswandelaars’ in Bilzen met
aansluitend bezoekje aan Dienstencentrum De Wijzer

De Buitenspeeldag was weer een groot succes.
Samen met de Franse chansons van Freddy Birset waande het publiek zich in het sfeervolle Montmartre.
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Belgische international begint met
‘start to frisbee’ aan Ter Kommen

Goed nieuws voor wie frisbee wil spelen of deze leuke combinatie van sport, techniek, tactiek en fysiek wil leren kennen. Ward Lemmens begint in de zomervakantie met start to frisbee aan Ter Kommen. “Fairplay en ‘the spirit of the game’ zijn
een belangrijke factor bij frisbee.”
Vier jaar geleden leerde Ward (20)
frisbee kennen. “Oorspronkelijk wist ik
zoals zovelen niet dat Ultimate Frisbee
als sport bestond. Het is in de eerste

plaats een teamsport. Er is een competitie voor zowel mannen, vrouwen
als gemengde ploegen. We spelen op
een grasveld dat ongeveer even groot

is als een voetbalplein. Alleen is het iets
smaller. In de winter spelen we indoor.
Twee teams met elk zeven spelers nemen het tegen elkaar op en werpen
met een frisbee of een plastic schijf van
175 gram. Afhankelijk van het toernooi
duurt een wedstrijd 60 tot 80 minuten of we eindigen wanneer een team
de grens van 15 punten bereikt heeft.”
Bekendheid
Het is opvallend dat er geen scheidsrechter aanwezig is. “Spelers nemen
hun eigen verantwoordelijkheid op om
fouten toe te geven en met de hulp van
enkele regels het spel terug te hervatten. Fairplay staat centraal in onze sport.
België telt momenteel 2.000 spelers
verdeeld over 33 clubs. Zelf speel ik
bij Helgtre, een van de twee Limburgse clubs”, zegt Ward die al meermaals
geselecteerd werd voor de nationale
U24-ploeg. Vergelijkbaar met de beloften in het voetbal. “In juli vertrekken
we met een sterke en ambitieuze generatie naar het WK in Duitsland. Net als
veel andere spelers wil ik ultimate frisbee graag verder in de spotlights zetten.
Op die manier kan iedereen in contact
komen met deze mooie sport en groeit
de bekendheid binnen België en de rest
van de wereld om ooit de sport op een
professionele manier te kunnen beoefenen.”
Start to frisbee is in de zomervakantie gepland op donderdagavond op
de terreinen aan Ter Kommen. Voor
meer info over de concrete data en
uren, contacteer Ward Lemmens op
wardlemmens@hotmail.be.

11

Oproep vrijwilligers voor
rolstoelwandelingen
Woonzorgcentrum Bormanshof organiseert i.s.m. het OCMWDienstencentrum rolstoelwandelingen voor de bewoners. Zoals
elk jaar doen zij hiervoor een beroep op enthousiaste vrijwilligers
die de rolwagens willen duwen.

behalve op 11 juli en 15 augustus.

Dit jaar starten de rolstoelwandelingen al in juni en worden
ze wekelijks gepland elke donderdag in juni, juli en augustus

Interesse? Neem dan contact op met OCMW Hoeselt op het
nummer 089 30 92 60 of Bormanshof 089 51 98 98.

Telkens van 10.00 tot 11.00 uur. Samenkomst om 9.50 uur aan
Rode Kruislaan 9.

Zomerterras Samana i.s.m. OCMW Hoeselt
Dinsdag 20 augustus om 14.00 uur | GC Ter Kommen
Het zomerterras is aan haar 17-de editie toe. Traditiegetrouw worden zieken,
bejaarden en hun familie samengebracht om te genieten van de zomerse
vakantiesfeer in GC Ter Kommen.
Genieten van elkaars gezelschap, een
lekker drankje en heerlijke versnaperingen.

Deelnameprijs bedraagt 3 euro, te betalen bij inschrijving.
Alle dranken aan 1,5 euro (ter plaatse
te betalen)

Van harte welkom dus
op ons Zomerterras!

Inschrijven kan voor 13 augustus via de
medewerkers van SAMANA of in het
OCMW-Dienstencentrum.

YOGA voor Jong & oud! Extra reeks in augustus!
Woensdag 7, 14, 21 & 28 augustus van 10.00 tot 11.15 uur | Spiegelzaal Sportcentrum Ter Kommen
Yoga waarbij op het ritme van de ademhaling de ene houding
vloeiend in de andere overgaat. De zittende, staande en liggende
houdingen (asana’s) volgen elkaar onbelemmerd op. Dit maakt je
rug soepel en het verbetert je coördinatie.
Door de oefeningen krijg je meer inzicht waar en hoe de bewegingen en houdingen in het lichaam starten. Je leert dus nog beter contact maken met je lichaam en je ademhaling.
Begeleiding: Petra Engelen, YOGA-docente
Deelname: 23 euro voor 4 lessen
Inschrijven via OCMW: 089 30 92 60
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HOESELTSE WEEK VAN DE
VERBONDENHEID:
Samen opkomen tegen vereenzaming!

week van

Van maandag 3 juni t.e.m. zondag 9 juni
Via de Week van Verbondenheid roepen Samenlevingsopbouw en Bond
Zonder Naam op tot meer verbondenheid en samenhorigheid in de strijd tegen vereenzaming.
In deze 8ste editie zet de Week van
Verbondenheid in op eenzaamheid en
armoede.
Sociaal isolement en eenzaamheid zijn
voor veel mensen in armoede de dagelijkse realiteit. Met een beperkt budget
neem je niet of minder snel deel aan
cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten. Minder sociale contacten doen je
sociaal netwerk krimpen. Bovendien
kruipen mensen in armoede vaak in
hun schulp om beschuldigende blikken of opmerkingen te ontwijken. De
link met eenzaamheid is dan ook snel
gelegd.

31 mei
09 juni

De blikvanger van de campagne is ‘de
Langste Eettafel tegen Vereenzaming’
Samen eten, gesprekken aanknopen,
ervaringen delen … dat verbindt mensen met elkaar! Daarom worden over
heel Vlaanderen ‘virtueel’ langste eettafels met elkaar verbonden via de
website www.weekvandeverbondenheid.be. Promotiemateriaal en placematjes kunnen via deze website besteld
worden.

goede basis leggen voor een ‘warme’
samenleving.

Onderneem zelf actie en organiseer je
eigen Tafel!
Niet alleen dorpsrestaurants, scholen,
bedrijven en burgers thuis organiseren
Langste Tafels. Ook socio-culturele
organisaties, verenigingen, gemeentebesturen, woonzorgcentra, jeugdverenigingen en buurthuizen kunnen
deelnemen. Samen kunnen we een

Het netwerk tussen mensen moet gekoesterd worden en is essentieel tegen
eenzaamheid.
Vandaar dus een warme oproep aan
alle organisaties en verenigingen in
Hoeselt om solidair te zijn en deze
campagne te ondersteunen! Organiseer zelf een actie of neem deel aan de
activiteiten van het Dienstencentrum!

‹ samen tegen eenzaamheid ›

www.weekvanverbondenheid.be
een initiatief van

Het Dienstencentrum organiseert ook een Langste Eettafel
Wees welkom en breng zeker vriend, vriendin, kennis of buur mee!

Dorpsrestaurant Hoeselt-centrum (ism Resto Kieleberg) om 12.00 uur in GC Ter Kommen
Woensdag 5 juni: slavink, raapjes in witte saus en aardappelen
Deelname: 6 euro (soep en dessert incl.)
Inschrijven via OCMW: 089-309 260

Dorpsrestaurant Alt-Hoeselt (ism De Zwaan) om
12.00 uur in het lokaaltje van de Altenaar
Activiteiten in kader van de Week van de Verbondenheid!

Maaltijdenrestaurant Dienstencentrum (ism Resto
Kieleberg) om 12.00 uur in de Monetzaal (DC)

Maandag 3 juni: salade met garnalenvariatie en pastasalade
Dinsdag 4 juni: kippenbil champignon- en druivensaus en
aardappelen
Vrijdag 7 juni: steak champignon- pepersaus en frietjes
Deelname: 6 euro (soep en dessert incl.)
Inschrijven via OCMW: 089 30 92 60

Donderdag 6 juni: visstick met tartaar, salade en puree
Deelname: 6 euro (soep en dessert incl.)
Inschrijven via Ludo Hex: 0477 35 17 45

Smulnamiddag om 14.00 uur in de Monetzaal (DC)
Donderdag 6 juni: Ijscreme met verse aardbeien
Deelname: 2 euro (zonder drank)
Inschrijven via OCMW: 089-309 260
VAN HARTE WELKOM!
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Pas verhuisd / pas geopend
ERA CONNECT

Maak kennis met ERA CONNECT. De nieuwe ERA makelaar en partner voor uw
vastgoed in uw buurt. Gedreven, professioneel en met het hart op de juiste plaats.
ERA CONNECT staat voor een eerlijke en transparante communicatie, gekoppeld
aan de best mogelijke service met een sterk netwerk en een zeer ruim klantenbestand. Hun gedreven team is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van woningen, appartementen en gronden alsook in het verstrekken van advies en begeleiding
bij projectontwikkeling.
Ga gerust eens langs in hun nieuwe kantoor gelegen op Bilzersteenweg 45B/B1 3730 Hoeselt. Zij verwelkomen u graag met een heerlijke tas koffie.
Wouter Franssens – Cedric Koppers 089 69 59 59

KBC verzekeringen is verhuisd
Als verzekeringsagent van KBC verzekeringen willen zij u met hun kennis en ervaring een goede ondersteuning bieden bij het afsluiten van uw verzekeringspolissen
en u tot in de puntjes begeleiden bij eventuele schadegevallen.
Al jarenlang zijn ze een steevaste waarde in het centrum van Hoeselt.
Hun vorige kantoor werd echter te klein, dus weet hierbij dat ze verhuisd zijn!
Voortaan kan je bij hen terecht op de Bilzersteenweg 45Bb1, eveneens in Hoeselt.
Hun deur als verzekeringsagent staat altijd voor u open.

De Hoeseltse vestiging van KMG Boekhouding uit
Herk-de-Stad verhuist naar een nieuw kantoor
Het nieuwe kantoor op de Bilzersteenweg opende de deuren op 28 februari en ligt
op slechts drie minuten van de oude vestiging. Hun manier van werken blijft onveranderd, net als de gezichten. Koen Franssens blijft het vaste aanspreekpunt voor
klanten in Hoeselt
Contactgegevens Koen Franssens: koen@kmgonline.be - 089 43 01 64
KMG Hoeselt, Bilzersteenweg 45A bus 1, 3730 Hoeselt

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum

Naam

Dochter of zoon van

OVERLIJDENS

12/04/19

Jackson BROEDERS

zoon van Yordi en Samantha KLAASSE

Datum

Naam van de overledene

Geboren

12/04/19

Mila PANJAER

dochter van Nils en Laura LINDELAUF

1/04/19

Christine VALKENBORGH

8/06/26

15/04/19

Charlotte FREDERIX

dochter van Ruben en Karen VANGRONSVELD

13/04/19

Maria-Theresia ROEBBEN

20/02/31

18/04/19

Eymen AYDIN

zoon van Abdullah en Tugba KATIRCI

7/02/30

29/04/19

Lou VRACHTEN

zoon van Dirk en Sophie HARDY

24/04/19

Jeanne MERKEN

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

Zomeruurregeling gemeentelijke diensten

Zoals jaarlijks hanteren we in de zomermaanden (juli en augustus) aangepaste openingsuren bij de gemeentelijke diensten:
Zomeruurregeling in juli en augustus

gesloten

Gemeentehuis

Maandag
Dinsdag t.e.m. vrijdag

13.00 tot 19.00 uur
9.00 tot 12.00 uur

GC Ter Kommen

Maandag t.e.m. vrijdag

9.00 tot 12.00 uur

Ma 1 juli t.e.m. woe 31 juli

9.00 tot 12.00 uur

Ma 1 juli t.e.m. woe 31 juli

MEER INFO: WWW.HOESELT.BE
Sportdienst en Toerisme
Maandag t.e.m. vrijdag
Sporthal

Gebruikelijke openingsuren

Zwembad

Maandag t.e.m. vrijdag
Zondag

Jeugddienst

Gebruikelijke openingsuren

Bibliotheek

Gebruikelijke openingsuren
+ opendeurdag op 15/8

Technische dienst

Maandag t.e.m. vrijdag

Containerpark

Gebruikelijke openingsuren

OCMW

Gebruikelijke openingsuren

Woonloket Stebo

Elke 2de en 4de woensdag van de maanden juli en augustus van 9.30 tot 11.30 uur
Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via de website www.stebo.be/wonen

Ma 1 juli t.e.m. woe 31 juli
12.00 tot 20.00 uur
8.30 tot 11.30 uur

Ma 1 juli t.e.m. woe 31 juli

Do 30 mei tot zo 2 juni en ma 22 juli tot
zo 4 augustus
6.40 tot 14.16 uur
Dienstencentrum: ma 8 t.e.m. zo 28 juli
en vrij 30 augustus

Opgelet! Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: Maandag 10 juni: Pinkstermaandag
Dinsdag 18 juni zijn de vrijetijdsdiensten gesloten (cultuur-jeugd-sport-bib-toerisme)
Woensdag 19 juni: gemeentelijke sportdag | Donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Donderdag 15 augustus: OLV Hemelvaart

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

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

13.00 - 17.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

VM

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

NM

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

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

VM

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

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

Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

16.30 - 19.30 u

VM

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

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

NM

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

OCMW onthaalbalie
Europalaan 1

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

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

Zaterdag

Elke 2de en 4de woensdag van de maand juni 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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www.elektrohauben.be

iedere donderdag 18u00 - 21u00 DEMOAVOND
Al deze info, recepten, kalender, inschrijven op onze website !
ma 13u00-18u00
di-wo-vr-za 09u00-18u00
do 09u00-21u00

Bilzersteenweg 44b bus 1, 3730 Hoeselt
0496 28 69 20 info@elektrohauben.be
www.elektrohauben.be

JULI & AUG. “EXTRA OPEN” WOE & DO vanaf 17u

• alle merken banden voor personenwagen,
bestelwagen en 4X4 • uitbalanceren en uitlijnen
• professioneel advies • 20 jaar ervaring

Brasserie • B&B • Feesten

089 50 31 50

info@euroautobandhoeselt.be
www.euroautobandhoeselt.be
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• 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

S

Tommenstraat 17 • Sint-Huibrechts-Hern
012 45 88 37 • 0478 26 52 58 (na 17u)
info@detommen.be

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

OPEN vanaf: vr 17u • za 12u • zo 10u • (juli & aug.) woe & do 17u

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.

