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Onze gemeente maakt
ruimte voor bomen

Info voor verenigingen
Lezing Duitse glasnegatieven  
uit WO I
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BELCANTO  

2 MAART 
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IN GC TER  
KOMMEN



Hallo allemaal,

Wat vliegen de maanden voorbij. Over een winter kun-
nen we (nog?) niet spreken, over te weinig zon des te 
meer. Maar ook dit heeft zijn voordelen, althans voor 
onze winterploeg. Geen nood aan strooien en sneeuw-
ruimen, maar ideaal om te snoeien en binnentaken 
uit te voeren. Want de mensen van de technische- en 
groendienst zitten niet stil. Na een seizoen van (on)kruid 
beheersen, klinkerwerken, plantsoenen en gebouwen 
onderhouden staat er toch nog veel op het programma. 
Om de ploegen te versterken zijn er 2 nieuwe werkne-
mers in dienst gekomen via IN-Z, een sociaal tewerk-
stellingstraject.

Ook wordt er werk gemaakt van de wateroverlast. De 
werken in Romershoven, in samenwerking met de 
provincie, zorgen niet enkel voor nieuwe rioleringen 
en zuivere waterlopen. Door een slimme aanpak en 
onderhoud van de bufferbekkens gaan we op termijn 
de wateroverlast overal kunnen weren. Als vrijwillige 
brandweerman en werknemer van Aquafin ken ik de 
problemen goed en gaan we ervoor zorgen dat de ko-
mende projecten in elke deelgemeente de knelpunten 
gaan oplossen. Delen van Alt-Hoeselt en Schalkhoven 
zijn als volgende aan de beurt waarna Hern en Vrijhern 
op de rol staan. Hoeselt heeft een grote achterstand in 
te halen, maar aan dit tempo gaan we onze richtlijnen 
halen. Werken voor de deur zijn nooit fijn, maar altijd 
van tijdelijke aard met daarna een mooi resultaat. Be-
dankt buren en handelaars voor jullie geduld hierin, ook 
voor degenen die de omlegging tijdelijk moeten volgen… 
een noodzakelijk kwaad.

Openbare werken zijn nauw verweven met milieu. Ook 
hier zijn we bezig met vernieuwende dingen. Velen on-
der jullie zullen de bloemenweiden al hebben gezien. 
Komend jaar zullen jullie er hier nog meer van vinden. 
Binnenkort gaan we ook van start met het omvormen 
en vergroenen van de kerkhoven. Als eerste zal dit in 
Alt-Hoeselt gaan gebeuren, dit door plaatsgebrek. We 
gaan hier als eerste ook moeten graven ruimen. Geen 
gemakkelijk, maar een noodzakelijke beslissing om 
ruimte te creëren en plaats te bieden aan onze dierbare 
overledenen. Dank aan de dienst burgerzaken voor de 
administratieve afhandeling hiervan.

Helaas is een voorwoord te beperkt om alle projecten 
en initiatieven uit de doeken te doen, maar als er vragen 
zijn kan je me altijd contacteren.

Tot een dezer dagen ergens 
ten velde.

Groetjes,
Bert
Schepen openbare werken, 
tewerkstelling, leefmilieu,…

VOORWOORD

Zitdagen burgemeester  
en schepenen

Burgemeester Werner RASKIN
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur  
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet van de burgemeester,  
1ste verdieping

Schepen Guy THYS
guy.thys@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur  
of na afspraak via 0475 24 45 31
Gelijkvloers, 1ste bureel rechts

Schepen Michel VANROY
michel.vanroy@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Schepen Yves CROUX
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Schepen Bert VERTESSEN
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Voorzitter OCMW Hilde BUYSMANS
hilde.buysmans@hoeselt.be
DINSDAG van 14.00 tot 15.00 uur  
op het OCMW



 Technische dienst

Te koop
Het gemeentebestuur van Hoeselt gaat over tot de ver-
koop van:

• Renault Kangoo
• eerste maal gebruikt op 22 september 2005
• dieselmotor 1461 cm3 - motorvermogen 48 kW -  

kilometerstand 78.000
• met zijdelinkse schuifdeur
• te bezichtigen bij de technische dienst (gemeente-

magazijn), Winterbeekstraat 3  (enkel na telefonische 
afspraak 089 30 92 40)

• inschrijvingsformulieren te verkrijgen bij de techni-
sche dienst

• de opening van de biedingen zal plaatsvinden in open-
bare zitting op dinsdag 20 februari 2018 om 11.00 uur 
in het gemeentehuis (Dienst Overheidsopdrachten)

Data vergaderingen 
gemeenteraad  
1ste semester 2018 

Het schepencollege legde eind 
vorig jaar de data vast van de ver-
gaderingen van de gemeenteraad 
voor het 1ste semester van 2018.  
In principe zal de gemeenteraad in 
deze periode 5 keer samenkomen 
en wel op de donderdagen 22 fe-
bruari, 29 maart, 26 april, 31 mei 
en 21 juni 2018.  
  
Het aanvangsuur van de verga-
deringen is zoals gebruikelijk tel-
kens om 20.00 uur. De zittingen zijn 
openbaar en iedereen is van harte 
welkom.
De agenda en de verslagen van de 
gemeenteraad zijn te raadplegen 
op de gemeentelijke website.

KORT

 Jeugd

Speelplein zkt. animatoren
• Ben jij 16 jaar in 2018 (of ouder!) ?
• Heb je een hart voor kinderen? 
• Is je zomervakantie nog niet gevuld?
• Heb je zin om in een team samente werken?
• Ben je leergierig en creatief?
• Zit je boordevol enthousiasme?

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

Vraag vrijblijvend informatie op speelplein@hoeselt.be of spring eens binnen 
op de jeugddienst in Jeugdcentrum Ter Kommen. Tel. 089 30 92 00



 Movies for kids 

Cloudboy
Woensdag 7 februari – 14.00 uur | GC Ter Kommen
De 12-jarige stadsjongen Niilas woont bij zijn papa. Zijn 
Zweedse mama Katarina kent hij nauwelijks. Niilas moet –
zeer tegen zijn zin– tijdens de zomervakantie naar het Hoge 
Noorden reizen waar zijn moeder en haar nieuwe gezin tus-
sen de rendierherders wonen. De rendiertrek is volop aan 
de gang en ook Niilas moet een handje toesteken. Ondanks 

de warme ontvangst, reageert Niilas heel terughoudend. De 
enige die hem begrijpt, is zijn nieuwe halfzus Sunnà. 
Stilaan ontdekt hij zijn roots, die sterker blijken dan hij ooit 
had kunnen vermoeden. Tegen alle verwachtingen in beleeft 
Niilas de meest avontuurlijke zomer van zijn leven.

 Tickets: 2 euro | speelduur 1u17’ | Belgische speelfilm van Meike-
minne Clinckspoor (2017) | Nederlands gesproken | vanaf 8 jaar 

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

Liefde en Devotie, deze twee plech-
tige woorden vormen de titel van de 
nieuwe plaat van Guido Belcanto. 
Het is zijn 14de studioalbum, een 
meesterwerk waar zijn trouwe 
fans reikhalzend naar hebben uit-
gekeken.
Samen met zijn vaste muzikale 
broeders- ‘wij zijn geen bandje, wij 
zijn een broederschap (G.B.)’ 
werkte hij gedurende het 
voorbije jaar plichtsbewust, 
devoot en liefdevol aan deze 
nieuwe verzameling levens-
liederen, liederen zoals alleen 
Belcanto ze kan maken, liederen 
die getuigen van een diepge-
wortelde liefde en genegenheid 

voor de zogenaamde onfortuinlijken, 
voor mensen die ‘anders’ zijn, 
mensen met een eenzaam en 
gebroken hart, mensen die net 
de andere kant opkeken toen het 
geluk voorbijkwam...
‘Iemand moet deze mensen een 
stem geven en ik wil die iemand 
zijn (G.B.)’
Wij vinden het bewonderenswaar-
dig hoe Belcanto na meer dan 
dertig jaar zijn thematiek nog al-
tijd op een verrassende manier 
weet te exploreren. En als er al 
een criticus mag zijn die oppert 
dat Belcanto zichzelf herhaalt, 
dan haalt Guido zijn schouders 
op en antwoordt nederig: ‘Wie 

anders moet ik dan herhalen?’ Liefde 
en Devotie is geen herhaling van wat 
geweest is, het is een briljante verder-
zetting van een oeuvre dat uniek is in 
het Vlaamse chanson en waarbij nie-
mand ook maar in de buurt komt.
 
Op het podium wordt Guido begeleid 
door zijn ‘Broederschap’ dat bestaat 
uit:
Lieven Demaesschalck: gitaar, accor-
deon, piano
Geert Hellings: gitaar, banjo, lapsteel
Andries Boone: viool, mandoline
Nicolas Rombouts: bas
Maarten Moesen: drums, percussie

 Tickets: 25 euro | 23 euro (reducties)

 Muziek 

Guido Belcanto met ‘Liefde en Devotie’ in GC Ter Kommen 
Vrijdag 2 maart – 20.15 uur | GC Ter Kommen



Het verhaal van 
cholesterol
Maandag 26 februari van 19.30 tot 21.30 uur
Bibliotheek i.s.m. Vormingplus Limburg

De meeste verhalen over cholesterol klinken negatief. 
Cholesterol wordt aan overgewicht en aan hart- en 
vaatziekten gerelateerd. Maar ons lichaam heeft 
cholesterol ook nodig.

Wat kan je eten en wat niet? Naast een stukje 
wetenschappelijk onderbouwde theorie krijg je 
vooral concreet bruikbare tips. Deze lezing geeft een 
opheldering over de goede en minder goede kanten 
van cholesterol. 

Begeleiding: Erica Rutten, voedingsonderzoekster en 
zaakvoerder van FoodCon

 Prijs: 5 euro | Inschrijven via www.vormingpluslimburg.be

VORMING VOOR IEDEREEN

BIBLIOTHEEK

Woensdag 28 februari van 13.30 tot 
15.00 uur | Bibliotheek

Wat lijkt je leuk om later te worden? 
Onze vrijwilligers gaan samen met 
goede boeken op zoek naar je droom-
job! Doe jij mee?
Wij maken alvast een themastand 
waarin je kan komen snuisteren en/
of aanvullen!

In de reeks ‘Voorlezen met een ex-
traatje’ brengen we steeds  een leuk 
verhaal voor kids tot 8 jaar met als 
extraatje een knutsel- ,bewegings- of 
toneelactiviteit.

 Deelname is gratis. 
   Inschrijvingen via bibliotheek@hoeselt.be 

of 089 30 92 50.

Je lerarenkaart 
Leerkrachten, die in onze gemeen-
te wonen, kunnen hun lerarenkaart 
komen afhalen in de bibliotheek 
van Hoeselt. Met deze kaart geniet 
je als leerkracht het hele jaar door 
van meer dan 1000 voordelen en 
kortingen.
Ligt jouw lerarenkaart in Hoeselt? 
Fijn, dan kan jij (of iemand anders) 
deze komen afhalen op vertoon van 
je identiteitskaart of de teruggave 
van je oude lerarenkaart. 
Indien je niet in Hoeselt woont kan 
je op www.klasse.be/waarismijnle-
rarenkaart checken waar je jouw 
lerarenkaart kan afhalen.

Voorlezen met een extraatje: beroepen



Iedereen is bezorgd over het klimaat. 
Klimaatverandering is een probleem 
dat hoog op de agenda staat. We-
reldwijd veroorzaakt de klimaatop-
warming schade aan ecosystemen, 
economie en levenskwaliteit, maar 
ook op lokaal vlak merken we ver-
andering zoals stijgende tempera-
turen, heftige stortbuien met lokale 
wateroverlast, langere droge perio-
des voor de landbouw, enz.

Onze gemeente ondertekende een 
engagementsverklaring waarin wij 
ons engageren om de komende 5 
jaar een bomenplan op te maken. 
Hiermee verankeren we investerin-
gen in nieuwe bomen en een correct 
onderhoud van bestaande bomen in 
ons beleid.
Onze gemeente zal in samenwer-
king met Centrum Duurzaam Groen 
een bomenvisie opstellen, bomen-
projecten uitwerken en klimaatbo-
men planten op geschikte locaties in 
de openbare ruimte. De klimaatbo-

men geven onze gemeente een extra 
duwtje in de rug om de CO2-uitstoot 
terug te dringen en het klimaat te 
verbeteren.

‘Ruimte voor Bomen’ biedt een van 
de vele antwoorden. Onze gemeente 
zal in samenwerking met Limburg.
net en Centrum Duurzaam Groen 
effectief bomen aanplanten. Bomen 
hebben heel wat positieve functies 
op vlak van klimaat, biodiversiteit, 
gezondheid, enz. Ze dragen bij aan 
een gezond woon-, werk- en leef-
klimaat. Vertalen we deze waarde in 
geld, dan betalen bomen zich dubbel 
en dik terug. 

Bomen zorgen voor ons, maar wij 
moeten ook zorg dragen voor bo-
men.

 Voor meer info over het project 
‘Ruimte voor Bomen’ en voor een 
overzicht van de positieve functies 
van bomen kan je terecht op  
www.ruimtevoorbomen.be. 

Onze gemeente maakt  
‘ruimte voor bomen’

Eind 2017 heeft onze gemeente aan het gemeentehuis haar eerste klimaat-
boom aangeplant in het kader van het project ‘Ruimte voor Bomen’. Deze 
boom vormt de start van enkele bomenprojecten en plantacties in onze ge-
meente.  Als eerste boom koos de gemeente een meidoorn, een logische 
keuze voor “de Hoeseltse Doornkappers”.

Wat zijn de 
voordelen van 
bomen voor het 
klimaat en onze 
leefomgeving? 
Bomen leggen fijn stof vast. De 
luchtkwaliteit verbetert in een ste-
delijke omgeving.

Koolstofdioxide wordt omgezet 
naar zuurstof. Bomen vullen het te-
kort aan zuurstof aan. 

Zonnestralen worden gereflec-
teerd. Bomen creëren meer scha-
duw en een lagere temperatuur. 

Overmatige verdamping wordt 
voorkomen. Bomen zorgen voor 
minder verdroging.

Inheemse bomen verhogen de bio-
diversiteit in onze leefomgeving.

Meer groen verlaagt stress op de 
werkvloer en het genezingsproces 
van patiënten wordt versneld.

Geluidsoverlast in woongebied 
wordt gedempt door een buffer met 
bomen.

Monumentale bomen verhogen de 
patrimoniumwaarde. Uw woning 
stijgt in waarde.

De juiste boom op de juiste plaats 
verminderen de kans op verkeers-
ongevallen.



Onze gemeente maakt  
‘ruimte voor bomen’

Voor elk gezin dat op 1 januari 2018 in HOESELT gedo-
micilieerd is, wordt door Limburg.net een afvalbelasting 
aangerekend voor de inzameling en de verwerking van 
het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzak-
ken vervat, die je kan afhalen op één van de verschillende 
verdeelpunten. Het aantal hangt af van de gezinstoe-
stand op 1 januari 2018. 

Gezinssamenstelling  
op 1 januari 2018

Aantal huisvuilzakken

1 persoon 2 rollen van 22 liter  
(10 zakken per rol)

2 personen 2 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

3 personen 2 rollen van 44 liter  
en 1 rol van 22 liter  
(10 zakken per rol)

4 personen of meer 3 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

De bedeeldagen 
Voor het afhalen van het quotum tegoed huisvuilzakken 
kan je op het gemeentehuis terecht op volgende dagen in 
februari 2018: 
- zaterdag 10 februari van 9.00 tot 12.00 uur
- maandag 12 februari van 13.00 tot 19.00 uur
- woensdag 14 februari van 13.00 tot 17.00 uur

Je kan op deze bedeeldagen ook terecht bij het 
loket burgerzaken voor de aankoop van je GFT-
sticker 2018.
 
De GFT-sticker van 2017 is geldig tot en met de 
laatste ophaling van GFT in maart (23 maart 2018).

Voor de registratie van de afgehaalde quotum tegoed huis-
vuilzakken voor 2018 is jouw elektronische identiteitskaart 
nodig. Vergeet deze dus zeker niet mee te nemen. 

Inwoners van Hoeselt kunnen hun quotum tegoed huis-
vuilzakken ook afhalen bij de Carrefour Market, Tonger-
sestraat 73 te Bilzen.

Heb je goed gerecycleerd of gewoon weinig afval gepro-
duceerd en heb je nog een rol huisvuilzakken over? Ruil 
die dan in tegen e-portemonneepunten. Je kan hiervoor 
terecht op de dienst 
omgeving in het ge-
meentehuis.  Deze 
punten kan je op 
‘mi jn. l imburg.net ’ 
verzilveren naar bij-
voorbeeld cheques 
voor het openbaar 
vervoer en filmtic-
kets. 

Haal uw huisvuilzakken en GFT-sticker voor 2018!



HOESELT IN BEELD

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor de bevolking
Eli Bijnens wist meer dan 100 mensen te boeien  
met haar benefiet voor ‘mensen op de vlucht’.

Alle gemeentelijke diensten werden voorzien  
van nieuwe sanitaire toestellen
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Met ‘De keizer en de nachtegaal’ bracht kinderkoor De 
Klinkertjes een prachtige musical voor 2 uitverkochte zalen

Met One More Time werd het nieuwe jaar 
feestelijk ingezet in GC Ter Kommen

Al fluitend zette de Kon. Harmonie St. Cecilia het nieuwe jaar 
in met het nieuwjaarconcert ‘Fluitje van een cent’

Nieuwjaarsreceptie NEOS



Het Hoeselts Toneelgezelschap is druk in de weer met de 
repetities voor ‘Het hangt mijn kleren uit’. Heb jij al tickets?

Met ‘De keizer en de nachtegaal’ bracht kinderkoor De 
Klinkertjes een prachtige musical voor 2 uitverkochte zalen

Al fluitend zette de Kon. Harmonie St. Cecilia het nieuwe jaar 
in met het nieuwjaarconcert ‘Fluitje van een cent’

De huwelijksjubilarissen van 2017 werden 
gehuldigd door het gemeentebestuur

Nieuwjaarsreceptie OKRA Nieuwjaarsreceptie Vitales
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Tijdens de twee laatste jaren van de 
Eerste Wereldoorlog was het Belgi-
sche artistieke erfgoed het onder-
werp van een uitzonderlijk project. 
Voor de eerste keer in de Belgische 
geschiedenis werd een nationale 
fotografische inventaris van het 
kunstpatrimonium aangelegd.
Opvallend detail: het was niet de 
Belgische overheid die deze in-
ventaris liet opstellen maar wel de 
Duitse ‘Kunstschutz’. De bezetter 
hoopte namelijk door middel van 
een fotografische inventaris het Bel-
gische kunstbezit beter te kunnen 
beschermen. Maar er was meer aan 
de hand. De fotografische verzame-
ling moest het ook mogelijk maken 
om het in 1914 ontstane beeld van 
het Duitse volk als ‘cultuurbarba-

ren’ bij te stellen. Hoe dit juist in zijn 
werk moest gaan, en wat de Duitse 
medewerkers van het project tot in 
Zuid-Limburg bracht, verneemt u 
allemaal in deze lezing. Een unieke 
manier op het Zuid-Limburgse erf-
goed te ontdekken door de lens van 
de bezetter!
Erfgoed Haspengouw en Cultuur-
dienst Hoeselt nodigen Robrecht 
Janssen van KIK-IRPA uit voor deze 
lezing over De Duitse Glasnega-
tieven. Een collectie van meer dan 
10.000 negatieven op glas met op-
names van het Belgisch artistiek 
erfgoed tijdens WO I.

 Inkom is gratis, gelieve wel te reser-
veren via info@erfgoedhaspengouw.be

Het Zuid-Limburgse  
erfgoed door de  

lens van de bezetter
Donderdag 15 februari – 20.00 uur 

Kapel van voormalig kasteel  
de Brouckmans, Dorpsstraat 18
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Donderdagen 1, 8, 15  
en 22 februari
Dorpsrestaurant De Dagschotel 
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Zondag 4 februari
Opendeurdag Café au lait   
Kon Drumband St. Lambertus  
Alt-Hoeselt
15.00 u. PC De Altenaar
Info Marleen Vandenreyt  0474 87 97 24

Zondag 4 februari
Winterwandeling in en rond Aubel

8.00u.    Vertrek sportcentrum  
 Ter Kommen
Info        Sportdienst Hoeselt  089 30 92 20

Maandag 5 februari
Bloedinzameling Rode Kruis
18.00 u. GC Ter Kommen

Woensdag 7 februari
Kinderfilm: Cloudboy

14.00 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen 089 30 92 10

Woensdag 7 februari
Rendez-vous -  
Erfgoed Haspengouw
20.00 u. Kapel kasteel de Brouck- 
 mans, Dorpsstraat 18
Info info@erfgoedhaspengouw.be

Donderdag 8 februari
Bloedinzameling Rode Kruis
18.00 u. Zaal Nederheem,  
 Nederstraat

Vrijdag 9 februari
Kienen Oudervereniging De 
2-sprong Romershoven
19.30 u. GC Ter Kommen
Info Ludwine Verjans  089 51 42 63

Zondag 11 februari
Eetdag K.V.G.
11.30 u. GC Ter Kommen
Info Jean Verjans  012 26 29 14  

Dinsdag 13 februari
Carnavalsfuif K.V.V.
21.00 u. GC Ter Kommen
Info Martin Knaepen   
 0496 70 09 87

Donderdag 15 februari
Lezing Duitse glasnegatieven –  
Erfgoed Haspengouw
20.00 u. Kapel kasteel de Brouck- 
 mans, Dorpsstraat 18
Info info@erfgoedhaspengouw.be

Vrijdag 16, zaterdag 17,  
vrijdag 23 en zaterdag 24 februari
Toneelvoorstelling:  
Het hangt mijn kleren uit!  
Hoeselts Toneelgezelschap

20.00 u. GC Ter Kommen
Info 089 41 40 10 of 0474 62 32 89  
 of reservaties@htghoeselt.be

Dinsdag 20 februari
Infoavond mantelzorg – KVG
19.30 u. GC Ter Kommen
Info           011 23 22 04 –  
 inschrijven via limburg@kvg.be

Woensdag 21 februari
Wandeltocht Vitales
07.00 u. GC Ter Kommen
Info Ludo Loyens  089 50 20 16 

Zondag 25 februari
Hibernatreffen MC Hoeselt
08.30 u. GC Ter Kommen
Info www.mchoeselt.be

Maandag 26 februari
Lezing: Het verhaal van cholesterol

19.30 u. Bibliotheek
Info www.vormingplus.be

Dinsdag 27 februari
Lezing Fred Brouwers:  
Grappige anekdotes uit de  
muziekgeschiedenis - NEOS
19.30 u. GC Ter Kommen
Info Josseline Merken  0477 52 03 07

Woensdag 28 februari
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info OCMW  089 30 92 60

Woensdag 28 februari
Voorlezen met een extraatje:  
Beroepen

13.30 u. Bibliotheek
Info Marleen Smets  089 30 92 51

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2018

Met Julien Swennen
Joke Hellemans
Geroen Rubens
Monique Moers
Marc Hellemans
Liselot Sauwens

Ruben Ruette
Els Hellinx

(Home is where your clothes are)

Vrijdag 16 februari 2018  -  Zaterdag 17 februari 
Vrijdag 23 februari  -  Zaterdag 24 februari

om 20 uur in
GC Ter Kommen, Hoeselt 

Toegangsprijs: 9,00 h • -16 : 7,00 h

www.htghoeselt.be

RESTAURANT EN FEESTZALEN

Industrieweg 1029 Hoeselt
T 089 51 99 99 • F 089 51 99 98

www.wpc.be • wpc@wpc.be

SEIZOEN 2017-2018

Het Hoeselts Toneelgezelschap
speelt

Het hangt
 mijn kleren uit!

KAARTEN: reservaties@htghoeselt.be
Plessers-Huls – 0474 62 32 89 of 089 41 40 10
Hellemans-Moers – 089 41 67 92

Lekkere
klucht van
Anthony Mariott
& Bob Grant

zondag 4 februari 2018

Een dagje ontspannend wandelen 
in een prachtige natuur

Jan VerheesGpscyclingtour.be SPW.wallonie.be

Wandel mee 
tijdens de winterwandeling 

in en rond Aubel

sport in
VU: sportdienst Hoeselt – Europalaan 2 – Hoeselt



Gebruik de 
Uitdatabank!
De promotie van je activiteit is van 
groot belang. Je kan ze dus maar 
best zo ruim mogelijk bekend ma-
ken. En dat kan via de UiT-databank.
De UiT-databank heeft tal van voor-

delen voor verenigingen en al wie ac-
tiviteiten in de databank wil ingeven. 
Meer dan 250 gemeenten maken er al 
gebruik van. Tal van media (kranten, 
weekbladen, radio- en TV-stations, 
websites,…) raadplegen de UiT-data-
bank als inspiratiebron voor het sa-
menstellen van hun kalender. Het be-
reik van deze website is dus erg groot.

Zeer binnenkort gaat de nieuwe ge-
meentelijke website online. Uiter-
aard wordt daarin ook een activi-
teitenkalender opgenomen en ook 
deze kalender zal voortaan gevoed 
worden vanuit de UiT-databank. We 
hoeven je dus niet te vertellen hoe 
belangrijk het is om jouw activiteiten 
in te geven op www.uitdatabank.be! 
Dit is voortaan de enige manier om 
je activiteit gepubliceerd te zien in 
bijvoorbeeld Hoeselt Mag Gezien, 
maar dus ook op de gemeentelijke 
website en duizenden andere com-
municatiekanalen.

Word lid van de 
cultuurraad!
Alle Hoeseltse sociaal-culturele 
verenigingen kunnen aansluiten bij 
de cultuurraad. Op die manier word 
je een belangrijke partner voor de 
gemeentelijke cultuurdienst. Bo-
vendien geniet je van een aantal 
interessante voordelen zoals het ge-
bruik van de uitleendienst, korting 
op de zaalhuur in GC Ter Kommen 
en ontvang je geregeld informatie 
die interessant kan zijn voor je ver-
eniging. Geregeld wordt er ook een 

Hoeselt kent een bruisend verenigings- en activiteitenleven. We willen ver-
enigingen en organisatoren dan ook zo goed mogelijk ondersteunen. We 
geven hier alvast enkele bruikbare tips.

Info voor
verenigingen



Mogelijke vergunningen  
en meldingen:
- organisatie evenement (fuiven, 

bals, rommelmarkt, straatbar-
becue, kerstmarkt, …) 

- plaatsing tent op openbaar do-
mein

- wandel- of fietstochten, pro-
cessies

- afsluiten straten
- invoering parkeerverbod
- inname stoepen of parkeer-

plaatsen 
- muziekvergunningen
- voertuigen met luidsprekers
- bedekken van het gelaat (bv 

chrysostemos, carnaval, hal-
loween)

- vuurwerk
- kampvuur of folkloristisch 

feestvuur
- plaatsing tijdelijke terrassen/

kramen op openbaar domein
- plaatsing tijdelijke gas instal-

laties op openbaar domein (bv 
voor bakken van frietjes/ham-
burgers)

- plaatsen van promoborden op 
gemeente- en gewestwegen 
binnen de politiezone

- schenken van alcohol
- organisatie kienspel
- doven van de straatverlichting
- aanvraag uitleenmaterialen 

(enkel geregistreerde vereni-
gingen!)

‘Trefpunt’ georganiseerd waar alle 
verenigingen van de jeugdraad én deze 
van de sport- en cultuurraad elkaar 
ontmoeten.

De cultuurdienst werkt momenteel 
aan een update van de ledenlijst. Alle 
(dus ook de reeds aangesloten ver-
enigingen) wordt daarom gevraagd 
om het formulier “aanvraag lidmaat-
schap cultuurraad” in te vullen. Het 
formulier kan je verkrijgen in GC Ter 
Kommen of je kan de gevraagde gege-
vens binnenkort online invullen op de 
nieuwe gemeentelijke website.

Let op! Deze oproep geldt enkel voor 
sociaal-culturele verenigingen. Sport-
clubs kunnen aansluiten bij AAS&B, 
jeugdverenigingen bij de jeugdraad, 
zelfstandige handelaars bij Marah,… 
Contacteer daarvoor de bevoegde 
diensten.

 GC Ter Kommen – Europalaan 2 –  
cultuurdienst@hoeselt.be – 089 30 92 10

Maak gebruik van 
het evenementen-
formulier!
Organiseer je een activiteit en heb je 
bepaalde vergunningen nodig? Vul dan 
het evenementenformulier in en be-
zorg het minimum twee maanden voor 
aanvang van de activiteit aan het eve-
nementenloket in het gemeentehuis!

Het is verplicht om het formulier in te 
vullen om
• goedkeuring te vragen voor evene-

menten die plaatsvinden op open-
baar domein;

• melding te doen van alle evenemen-
ten die plaatsvinden in het GC Ter 
Kommen of in lokale feestzalen;

• een afwijking aan te vragen op de 
geluidsnormen (= nachtrust) bij het 
afspelen van elektronisch versterkte 

muziek op feestjes die plaatsvinden 
op privé-domein (bv: in de tuin).

 Evenementenloket – Dorpsstraat 17 
T.a.v Krista Vandersmissen –  
089 51 03 12 –  
evenementen@hoeselt.be

De aanvraagdocumenten zijn te ver-
krijgen bij het Evenementenloket, de 
Milieudienst, de Sportdienst, de Cul-
tuurdienst, de Jeugddienst en via de 
website www.hoeselt.be.

Uitleendienst
Verenigingen die aangesloten 
zijn bij een erkende gemeente-
lijke adviesraad (vb: cultuurraad, 
sportraad, jeugdraad, milieuraad, 
GROS, Marah,…) kunnen gebruik 
maken van de gemeentelijke uit-
leendienst. Materialen aanvragen 
kan via het evenementenformulier, 
maar als je verder geen vergun-
ningen nodig hebt, kan het ook 
rechtstreeks bij de cultuurdienst, 
sportdienst, jeugddienst, techni-
sche dienst en via de gemeente-
lijke website.

We willen er nogmaals duidelijk 
op wijzen dat het onrechtmatig le-
nen of huren van materialen ten 
strengste verboden is en beboet 
wordt met 200 euro én dat boven-
dien de vereniging onder wiens 
naam de materialen onrechtmatig 
werden aangevraagd een jaar lang 
het recht op ontlenen kan ontzegd 
worden.

 uitleendienst@hoeselt.be -  
089 30 92 15

Verzeker gratis 
jouw vrijwilligers
De Vlaamse Overheid en de Ge-
meente Hoeselt bieden een gra-
tis verzekering voor vrijwilligers-
werk aan. De verzekering omvat 
de burgerlijke aansprakelijkheid, 
lichamelijke ongevallen en rechts-
bijstand voor vrijwilligers die jij als 
vereniging inzet voor een activiteit. 
Ze is bedoeld voor vrijwilligers die 
GEEN lid zijn van je vereniging en de 
verzekering vervangt dus geenszins 
de verzekering BA van jouw vereni-
ging.

 www.gratisvrijwilligersverzekering.be



 Pas geopend

Het Dromenbos
“Een vogel op een tak is nooit bang dat de tak breekt. 
Hij vertrouwt niet op de tak maar op zijn eigen vleugels.”

Bij gezins- en kindercoach Anne Vos kan je o.a. terecht voor 
individuele coaching sessies met ouders en/of hun kinde-
ren. Haar doel is om de harmonie in het gezin terug te her-
stellen of uit te breiden en er zo voor te zorgen dat ouders 
en hun kinderen gelukkig en zelfzeker in het leven staan. 

Het Dromenbos legt de focus op 3 vlakken:
1. Individuele coaching sessies met ouders en/of hun 

kinderen met bepaalde vragen of problemen (een 
kindje dat opeens niet meer zindelijk is, een tiener die 
gepest wordt of een scheiding die de ouders zo correct 
mogelijk willen overbrengen aan hun kinderen)

2. Huiswerkbegeleiding: kinderen leren ‘leren’ in een 
rustige omgeving met de nodige ondersteuning

3. Interactieve avonden: door mensen samen te brengen 
en hen iets bij te leren maar ook de boodschap probe-
ren mee te geven dat het allemaal niet zo perfect moet 
zijn zodat ze wat ‘rust’ vinden in deze stesserende tij-
den.

 

 Anne Vos – Tongersesteenweg 53 A – 0474 21 89 74 – www.hetdro-
menbos.be                                          

 FB-pagina ‘gezins en kindercoach Het Dromenbos’

BURGERLIJKE STAND 
& BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

4/12/17 ALEXANDER GOFFIN zoon van Jochem en Ina CALLEBAUT

8/12/17 Mathijs AERDEN zoon van Dries en Tanja VANHEES

9/12/17 Emma FRESON dochter van Kevin en Stefanie ERLICH

19/12/17 Necdet UYSAL zoon van Ali en Elfi CRAENEN

27/12/17 Bjorn SILLEN zoon van Geert en Sandra SLECHTEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

1/12/17 Everardus LOYENS Leurestraat 2

2/12/17 Lauretta PEREE Bruggestraat 8

4/12/17 Jozef COLSON Meidoornlaan 4

10/12/17 Albert VANSPAUWEN Groenstraat 71

18/12/17 Annemarie FUSS Tulpenlaan 36

18/12/17 Hadelin LEONARD St. Hubertusstraat 60

18/12/17 Louis CUYPERS Bilzerstraat 27 bus 1

22/12/17 Theophiel GERAERTS Oude Nederbaan 8

22/12/17 Annie SLEGERS Parkstraat 49

25/12/17 Elise DESSART L. Lambrechtsstraat 20 bus 6

27/12/17 Martha DUPONT Tongeren

28/12/17 Josephina SLEGERS Rode Kruislaan 9

De sportdienst en de AAS&B verwel-
komen je graag op de jaarlijkse win-
terwandeling op zondag 4 februari.
In de voormiddag proeven we van 
de bosrijke omgeving van Obsinnich 
(Teuven) en genietend van de aller-
beste vergezichten wandelen we ver-
der via Homburg naar Aubel (onge-
veer 10 km).
Tijdens de middag is iedereen vrij in 
het centrum van Aubel.
Namiddag wandelen we van Aubel 
naar de abdij van Val Dieu (ongeveer 
6 km).
Wandel mee voor 10 euro per per-
soon.  Voorzie aangepaste kledij en 
schoeisel. De deelnameprijs omvat 
het busvervoer, de gids, de verzeke-

ring en een geslaagde wandelbele-
ving.
We vertrekken met de bus om 8.00 
uur aan Sportcentrum Ter Kommen. 

Omstreeks 18.00 uur zijn we terug 
aan Ter Kommen.

 Vooraf inschrijven bij de sportdienst – 
089 30 92 20  

 Sport

Wandel mee tijdens de winterwandeling in en rond Aubel



 

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande  
vragen over premies en subsidies. Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).

MEER INFO: WWW.HOESELT.BE

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

HULPDIENSTEN  
101

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 
centraal oproepnummer 070 24 62 46

WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur:  
www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33

WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969

BELBUS   
011 85 03 00   

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

 
Technische diensten 089 30 92 40
Recyclagepark 089 51 43 48

 
Jeugddienst 089 30 92 00 
Bibliotheek 089 30 92 50

 
Ter Kommen cultuur 089 30 92 10
Ter Kommen sport 089 30 92 20
Ter Kommen sportzaal 089 30 92 25
Ter Kommen zwembad 089 30 92 30
Toerisme 089 30 92 09
Uitleendienst 089 30 92 15

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeen-
te Hoeselt en verschijnt maandelijks behalve in 
juli augustus.

Verantwoordelijke Uitgever: Yves Croux,  
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt

Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be

Contact: Cultuurdienst - Ann Somers 

Vormgeving: COMMiX bvba,  Hoeselt

Druk: Drukkerij Jansen, 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 toestem-
ming van de uitgever.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gemeentehuis 
Dorpsstraat 17

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.00 - 19.00 u 13.00 - 17.00 u

GC Ter Kommen 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.30 - 18.00 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Sportdienst & toerisme 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Jeugddienst 
Europalaan 4

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u

Bibliotheek 
Dorpsstraat 35

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 16.00 - 19.00 u 13.00 - 16.00 u 16.00 - 19.00u

Technische dienst 
Winterbeekstraat 3

VM 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 14.00 u

NM 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u

Containerpark 
Goosstraat

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u

Politie 
Dorpsstraat 3 bus 1

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.00 - 19.00 u 13.00 - 17.00 u

OCMW onthaalbalie 
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM op afspraak op afspraak

Het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV) 
heeft een nieuw systeem voor de wachtdienst van Lim-
burgse apothekers op poten gezet. Sinds midden decem-
ber kunnen patiënten uit Limburg via het telefoonnum-
mer 078 05 17 33 achterhalen welke apotheker er tussen 
22.00 en 9.00 uur van wacht is. Aangezien de oproepen 
naar dit telefoonnummer slechts aan zonaal tarief aan-
gerekend worden, is de wachtdienst toegankelijker en 

goedkoper voor patiënten die snel hulp nodig hebben. Na 
22.00 uur doet de apotheker van wacht alleen open na 
telefonisch contact met de patiënt via het 078-nummer. 
Overdag kan de patiënt gratis terecht op de website www.
apotheeklimburg.be. 

 Limburgse beroepsvereniging tel. 011 28 78 00 of info@klav.be

Wachtdienstwerking Limburg



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 handels-
zaak. Voor meer informatie over de voorwaarden kan men contact opnemen met Erwin Vanherck op het nummer 0475 37 55 92.

• 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

Bilzersteenweg 50A bus a - HOESELT

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

Definitief en pijnloos ontharen 
wordt eindelijk betaalbaar!

3 IPL-behandelingen 
van bikinilijn of oksels voor 99€

(bovenlip + kin = 69€)
Ook voor (sport)mannen ontharing van benen, 

armen, borst, buik, rug, schouders…

HÉT IDEALE VALENTIJNGESCHENK
Vraag naar onze CADEAUBON !

HUIDVERBETERING & -VERJONGING  •  SKIN MASTER 

BEAUTY-SALON   ARETHUSA
        Carina Cochet

Gansterenstraat 41 • Hoeselt
089/51 48 15 • 0474/76 06 33

www.salonarethusa.be

OPEN: di t/m zat van 9.00u – 18.00u, behalve do vanaf 10.00u 

Bilzersteenweg 19D - HOESELT - tel: 089/23.63.13
Makkelijk bereikbaar – E313 afrit 31 Hoeselt-Bilzen – Ruime parking!      

www.mannavital.be - www.biosenza.be

DE GEZONDE SUPERMARKT

BRENG DEZE ADVERTENTIE MEE & GENIET VAN DE PROMOTIE: DUOPACK Red Yeast Rice PLATINUM:  
2x60 V-caps. van €39,90 voor €29,93* - *geldig bij: bio’senza zolang de voorraad strekt

2            -50%!
 €39,90 - €29,93

de
ième aan

à

Red Yeast Rice PLATINUM + co-enzym Q10, 
beheerst je cholesterolspiegel op een 
natuurlijke én vooral veilige manier  

 met biologische gefermenteerde rode rijst
 verkregen door 
 geen extract van geïsoleerde componenten
 gestandaardiseerd op monacoline K:  10 mg per dagdosis 

van 2 capsules
 
 absolute meerwaarde door synergie met co-enzym Q10

Bilzersteenweg 50 bus a - HOESELT

089 50 31 50
info@euroautobandhoeselt.be 
www.euroautobandhoeselt.be

• ALLE merken banden voor 
personenwagen, bestelwagen en 4X4

• uitbalanceren en uitlijnen

• 20 jaar ervaring

• professioneel advies


