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Stefan Raeven pakt zilver  
op WK voor modelbouwvliegtuigen

De strafste Hoeselaren 
van 2017
Promotie en subsidies voor 
zomerevenementen

HOESELT  
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COMEDY  
16 MAART 
IN GC TER  
KOMMEN
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Beste inwoner van Hoeselt,

Het is je waarschijnlijk al opgevallen dat we enkele we-
ken geleden een nieuwe gemeentelijke website hebben 
gelanceerd. De nieuwe website is er één met een sterk 
afgeslankte inhoud, met de focus op contactinformatie, 
openingsuren en het aanbieden van een aantal tools die 
het zowel voor u als voor het gemeentepersoneel ge-
makkelijker moeten maken. De nieuwe website is ge-
baseerd op het open source content management sys-
teem Drupal. Dit systeem maakt het mogelijk om elke 
tekst, elke foto en elke link op de website in eigen huis 
aan te passen. Hierdoor is het veel eenvoudiger om de 
inhoud actueel te houden. Voor de activiteiten georgani-
seerd door de gemeentelijke diensten, maar ook die van 
Hoeseltse verenigingen, maken we gebruik van de UIT 
databank van de Vlaamse overheid, ook zetten we onze 
eerste stappen in het gebruik van social media en een 
e-loket. Alweer een stap vooruit dus!

Ondertussen werken we ook verder aan het dossier 
sportpark. Samen met architectenbureau ADEM, de 
sportdienst en enkele sportverenigingen werken we aan 
een masterplan voor de inrichting van die nieuwe sport-
site. Ik ben ervan overtuigd dat dit sportpark een grote 
impact zal hebben op het sportieve en sociale gebeuren 
in onze gemeente. 

Met de goed opschietende werken aan de nieuwe biblio-
theek in de kerk van de OLV-Parochie worden eindelijk 
ook de bouwplannen voor de chiromeisjes van Hoeselt 
centrum concreet. Allicht zal bij het ter perse gaan van 
dit magazine de bouwaanvraag net ingediend zijn.

Verder werken we momenteel ook aan een nieuwe toe-
ristische attractie in onze gemeente. Het is de bedoeling 
om nog dit jaar een moderne picknik- en uitkijkplaats te 
bouwen aan fietsknooppunt 123. Dat is het kruispunt-
je als je van het kasteel van Hardelingen bergop fietst 
richting Werm.
Je ziet, we zitten niet stil. We bouwen elke dag voort aan 
onze mooie gemeente. 

Vriendelijke groeten,

Yves Croux
Schepen

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



Heb jij ‘m al ontdekt, de nieuwe ge-
meentelijke website?
De focus ligt op goede en duidelijke 
communicatie en tegelijk op ge-
bruiksgemak voor zowel burgers als 
ambtenaren. 

Voor de activiteiten georganiseerd 
door de gemeentelijke diensten, 
maar ook die van Hoeseltse vereni-
gingen, maken we gebruik van de 
UiT-databank van de Vlaamse over-
heid. Activiteiten uit die databank 
worden op eenvoudige wijze geïm-
porteerd in de gemeentelijke web-
site. Bovendien zijn er nog duizenden 
andere actoren die hun gegevens 
halen uit die databank. Maak er dus 
zeker gebruik van om je activiteiten 

kenbaar te maken!

Met deze nieuwe website zetten we 
ook onze eerste stappen in het uit-
bouwen van een e-loket. Zo hebben 
we het mogelijk gemaakt voor de bur-
ger om attesten bij de dienst bevol-
king digitaal aan te vragen. Hierdoor 
spaart de inwoner zich minstens één 
rit naar het gemeentehuis uit, moet 
hij niet wachten op zijn of haar beurt 
aan het loket en hebben de ambte-
naren van de dienst burgerzaken de 
mogelijkheid om de werkdruk beter 
te verdelen. Een win-winsituatie dus. 
Het e-loket zal in de loop der tijd ze-
ker nog uitgebreid worden.

Verder is het nu ook mogelijk om 

meldingen allerhande te maken via 
een digitaal meldpunt. Een gat in het 
wegdek, defecte straatverlichting of 
een sluikstort kan voortaan via de 
website gemeld worden, zelfs met de 
mogelijkheid om foto’s mee te sturen 
van het probleem.

De website werd ontworpen met een 
responsive design. Dat wil zeggen 
dat de nieuwe website ook geschikt 
is voor mobiele devices zoals smart-
phones en tablets. De navigatie van 
de site past zich aan zodat op deze 
toestellen ook makkelijk door de in-
houd kan gebladerd worden.

We gaan er niet verder over uitwei-
den, zo heb je meer tijd om zelf even 
op ontdekking te gaan: 
www.hoeselt.be. Veel plezier!

Inzameling asbest en roofing op dinsdag 6 maart

Wie asbesthoudend bouw- en 
sloopafval of roofing heeft, kan hier-
mee terecht op het gemeentelijk 
recyclagepark op dinsdag 6 maart 
2018 tussen 16.00 en 19.00 uur.
Die namiddag worden enkel deze 
afvalfracties aanvaard!

Nieuwe gemeentelijke website online!

De brandweerzone Oost-Limburg (BWOL) is op zoek 
naar nieuwe vrijwillige brandweerlui.
Heb jij interesse? Dan kan je vanaf april sollici teren.
Eerst moet je een Federaal Geschiktheidsattest 
(FGA) behalen. Daarvoor moet je je vóór 3 maart 
2018 inschrijven op www.ikwordbrandweer.be.
Nadien kan je met FGA solliciteren voor de vacatu-
res van brandweerzone Oost-Limburg.

Voor verdere info kan je terecht op de website 
www.bwol.be of op de facebookpagina ‘brand-
weerzoneoostlimburg’.

Brandweerzone Oost-Limburg werft aan  UiT-databank

Zorg dat je 
activiteit opvalt!
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-data-
bank.

Het bereik van deze databank is 
erg groot: duizenden kranten, 
tijdschriften, websites, facebook-
pagina’s,… maar ook Hoeselt Mag 
Gezien en de (nieuwe!) gemeente-
lijke website halen hun gegevens 
voor de opmaak van hun activitei-
tenkalenders uit deze databank.

We kunnen dus niet genoeg her-
halen hoe belangrijk het is om 
jouw activiteiten in te geven op 
www.uitdatabank.be!



 Muziek 

Guido Belcanto: Liefde en devotie
Vrijdag 2 maart – 20.15 uur | GC Ter Kommen

 Tickets: 25 euro | 23 euro (reducties)

 Movies for kids 

Movies for kids: Sunshine Barry  
en de discowormen
Woensdag 14 maart  – 14.00 uur | GC Ter Kommen
Het is niet makkelijk om Barry te zijn. Een worm krijgt te-
genwoordig geen respect meer. Barry bevindt zich hele-
maal onderaan de voedselketen en heeft een slome job in 
de compostfabriek. Alles verandert wanneer Barry een oude 
discoplaat van zijn vader vindt. Hij is meteen in de ban van 
de boogie. Hij wil een superster worden met zijn eigen dis-
coband: “Sunshine Barry en de Disco Wormen”. Barry heeft 
geen muzikanten, geen zangeres en geen armen, maar zo-
als hij zelf beweert: “Niemand is perfect!”. Samen met zijn 
boezemvriend Tito en de glamourmeid Gloria doet hij mee 
aan een prestigieuze muziekwedstrijd.

 Tickets: 2 euro | speelduur 1u16’  Deense animatiefilm van Thomas 
Nielsen (2008) | Nederlandstalige versie | vanaf 6 jaar

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

Nog maar enkele  
plaatsen beschikbaar!

 Comedy 

Hoeselt goes comedy:  
Lukas Lelie, Joost Van Hyfte, 
Arnout Van den Bossche
Vrijdag 16 maart – 20.15 uur | GC Ter Kommen
ZVC Pibo en GC Ter Kommen slaan de handen 
weer in elkaar voor een heerlijk avondje pure 
Stand-Up-Comedy. Opnieuw selecteerden we 
drie comedy-kleppers voor u. 

Lukas Lelie beschrijft met veel oneliners en ab-
surditeiten de triestige staat van zijn leven en 

onbegrip tegenover de wereld rondom hem.

Joost Van Hyfte is kok van opleiding en 
weet dit op ultieme wijze te combineren 
met zijn comedykunsten. 

Arnout Van den Bossche leerden we eer-
der al kennen als relatiefluisteraar. Maar dat 
werd hem teveel en hij stond aan de rand van 
een burn-out. Dat is meteen het thema van 
zijn nieuwe performance geworden.

i.s.m. ZVC Pibo

  Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties) 

Hoeselt goes

COMEDY

JOOST VAN HYFTE
ARNOUT 
V/D BOSCHE

LUKAS LELIE



 

De Limburg Vakantiegids 2018 
is er! Kraakvers van de pers en 
gratis af te halen op de dienst 
toerisme en in de bib.

Koken met moestuingroenten

Woensdagen 14, 21 en 28 maart van 19.30 tot 22.00 uur | 
keuken GC Ter Kommen

Koken met seizoensgroenten is soms makkelijker gezegd 
dan gedaan. Hoe maak je pastinaak of snijbiet lekker klaar? 
Kan je ook iets anders dan soep koken van die bergen 
courgettes of pompoenen? Er wordt met moestuingroenten 
aan de slag gegaan en er worden eenvoudige, lekkere en 
duurzame gerechten op tafel getoverd.

 Prijs: 45 euro (min. tarief 33 euro) |  
Inschrijven: www.vormingpluslimburg.be

Tattoo’s

Maandag 26 maart van 19.00 tot 21.00 uur | Bibliotheek

Een tattoo kan een echt kunstwerk zijn, maar één dat je wel 
je hele leven lang zal meedragen, dus je kan maar beter 
een weloverwogen beslissing nemen wat betreft het laten 
plaatsen van een tatoeage. We nemen een kijkje in het 
verhaal achter de tattoo en wat er allemaal bij komt kijken. 
Met de Hoeseltse gastspreker Kim Jacobs (tattoo-artist) 
wordt het een interessante info-avond waarbij er voldoende 
ruimte is om ook op je eigen vragen een antwoord te vinden. 

 Prijs: 5 euro | Inschrijven via bibliotheek@hoeselt.be  
of tel. 089 30 92 50 vóór 19 maart 

VORMING VOOR IEDEREEN

 Familievoorstelling

Goocheltheater 
Jahon: Geheimen – 
Familievoorstelling 6+
Zondag 18 maart – 11.00 uur | GC Ter 
Kommen
Zoals elk jaar komt er een leerling-
tovenaar naar het kasteel van de tover-
baron. 
Hij krijgt de opdracht om de drie ge-
heimen te ontrafelen. Gewapend met 
zijn koffer stapt Jahon het oude kasteel 

binnen. Pas als hij alle 3 de geheimen 
ontrafeld heeft komt hij het echte ge-
heim te weten. Geheimen is een (bijna) 
woordloze voorstelling waarin muziek, 
poppentheater en goochelarij elkaar 
magisch aanvullen.
Jahon, de huisgoochelaar van VTM 
Kzoom, is een jonge Limburgse goo-
chelaar. In 2013 won hij de eerste prijs 
op het kampioenschap van Vlaanderen 
in de categorie toneelgoochelen. Door-
heen de jaren werkte hij aan een eigen 
visie op het goochelen en maakt hij 
animatie waarbij goochelen en theater 

tot een uniek concept samengevoegd 
worden.
Concept en spel: Joran Custers/Jahon 
- Artistieke ondersteuning: Frank van 
Laecke.

 Tickets: 6 euro (geen reducties) 



ZOMER IN HOESELT

Promotie en subsidies 
voor zomerevenementen

Wie een activiteit organiseert tussen 
15 juni en 23 september 2018, kan 
partner worden van ‘ZOMER IN HOE-
SELT’. Behalve de periode is het ook 
belangrijk dat je activiteit open staat 
voor iedereen en minstens gericht is 
op gans Hoeselt. Ruimer mag uiter-
aard ook. Een activiteit die enkel op de 
leden van een vereniging of enkel op 
je eigen dorp gericht is, komt dus niet 
in aanmerking. En uiteraard moet de 
activiteit plaatsvinden op grondgebied 
van de Gemeente Hoeselt.

Ruime promotie en 
leuke eyecatchers
Als je voldoet aan deze voorwaarden, 
dan mag je de nodige gegevens van 
je evenement vóór 1 april doorgeven 
aan de cultuurdienst. Daar wordt be-

keken of je event past in het plaatje 
van ‘Zomer in Hoeselt’. Als dat zo is, 
dan wordt je activiteit mee gepromoot 
op o.a. affiches, flyers en tafelstaan-
ders die in gans Hoeselt verspreid 
zullen worden. En ook de verschil-
lende gemeentelijke communicatie-
kanalen zullen ruimschoots aandacht 
geven aan Zomer in Hoeselt. Daar-
naast voorzien we ook nog beach-
vlaggen en ander promotiemateri-
aal zodat de bezoekers van je event 
duidelijk zien dat je partner bent van 
‘Zomer in Hoeselt’. Het enige wat wij 
aan de organisator vragen is om de 
aangeboden eyecatchers effectief te 
gebruiken én om het logo van Zomer 
in Hoeselt voldoende groot en los van 
de sponsors aan te brengen op alle 
drukwerken die je voorziet ter promo-
tie van je evenement.

Financiële steun voor 
nieuwe events
Broed je op iets nieuws? Een ver-
nieuwend evenement voor Hoeselt 
dat mikt op minstens 500 bezoekers 
en dat bovendien voldoet aan de hier-
boven vermelde voorwaarden? Vraag 
dan zeker een subsidiereglement aan 
bij de gemeentelijke cultuurdienst 
of download het document op www.
hoeselt.be. Het gemeentebestuur 
wil immers de zomerevenementen in 
Hoeselt een boost geven door organi-
satoren van nieuwe en vernieuwende 
evenementen extra te ondersteunen. 
In de begroting van GC Ter Kommen 
vzw is daarvoor extra budget voor-
zien. Het toegekende bedrag kan va-
riëren van 250 tot 2.500 euro of meer. 
Organisatoren die niet voor deze ‘zo-
mersubsidie’ in aanmerking komen, 
kunnen uiteraard nog steeds gebruik 
maken van de gebruikelijke subsidie-
mogelijkheden van GC Ter Kommen. 
De aanvragen voor vernieuwende zo-
merevenementen moeten uiterlijk op 
1 april ingediend worden.

Op naar een boeiende zomer!

 Cultuurdienst | GC Ter Kommen
 Yves Voncken
 089 30 92 10 

cultuurdienst@hoeselt.be

Onder de noemer ‘Zomer in Hoeselt’ werd vorig jaar met een ruime promo-
tiecampagne duidelijk gemaakt dat er in Hoeselt heel wat te beleven valt. 
Gezien het grote succes, willen we ook dit jaar weer de zomeractiviteiten 
extra in de verf zetten met deze campagne. Meer zelfs… dit jaar kunnen 
organisatoren van nieuwe evenementen onder bepaalde voorwaarden ook 
rekenen op financiële ondersteuning.



HOESELT IN BEELD

Alaaf! Ter Kommen vol met vreemde individuen… Het carnavals-
bal van KVV Hoeselt was weer top!

Deze en vele andere Hoeseltse kids trok-
ken met  TC Jus In op  avonturenkamp in de 
Hoge Rielen in Kasterlee

Deze nieuwe infoborden maken je vanaf nu wegwijs in 
het gemeentehuis

Een stukje Hoeselt in Zuid-Afrika…
Tien Hoeseltse jongeren op inleefreis met Haspenvoud.

De erfgoedgeïnteresseerden van de  regio Hapengouw 
verzamelden voor een boeiende bijeenkomst in het  
klooster van Kasteel de Brouckmans

Wie de Gerlabeekwandeling doet komt deze nieuwe trap 
tegen die het mogelijk maakt de educatieve boomgaard 
en de speelweide te bezoeken die zich in de hoger gele-
gen Wermbeemd bevinden

In de bib werd een creatieve workshop gehouden ‘upcy-
cling’ met allemaal mooie resultaten
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Gemeente en adviesraden zetten de  
strafste Hoeselaren van 2017 in de bloemetjes

Het gemeentebestuur en de adviesraden sport, cultuur en milieu organiseerden op vrijdag 26 januari de jaarlijkse huldiging 
van personen en verenigingen die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverden binnen hun werkingsgebied. We 
willen alle genomineerden en laureaten nogmaals van harte feliciteren en bieden iedereen graag enkele sfeerbeelden van 
deze gezellige feestavond in GC Ter Kommen.

SPORTVERDIENSTELIJKEN
Halve Fond- en Fondclub | 35-jarige bestaan duivenclub
Stefan Scherpenberg, Ivo Gerits, Guy Tits, Jean-Pierre Jorissen | 25 jaar 
bestuurslid WC Vitales
Willy Brauns | 40 jaar lid sportraad / AAS&B

BELOFTEVOLLE JONGERE 
Kenji Hendriks | BK Motorcross

Overige genomineerden:
Lotte Panis | vele prijzen in de paardensport
Ine Beunckens | Brons en zilver BK kata en team kata (karate)
Jesse Janssen | PK Kumite (karate)
Lore Croughs | Brons EK kata en team kumite (karate)
Dimitri Croughs | Brons kumite, zilver BK kata team (karate)
Simon Haesen | BK kumite (karate)
Jasper Cosemans | PK badminton enkel en dubbel

SPORTFIGUUR UITZONDERLIJKE PRESTATIE
Jorg Meisters | Zilver Special Olympics judo

SPORTCLUB RECREATIE
Hoeselt Run | promoten van de loopsport

SPORTFIGUUR RECREATIE
Annick Buckinx | Dodentocht, 1000 km in 2017 (wandelen)

SPORTPLOEG COMPETITIE
Tennisploeg TC Jus In | BK tennis heren 4

SPORTCLUB COMPETITIE
ZVC ’t Siebelke | Kampioen in 2de provinciale zaalvoetbal

SPORTFIGUUR COMPETITIE
Patrick Vandebosch | atletiekprestaties

Overige genomineerden:
Dorien Peeters | atletiekprestaties
Frankie Verluyten | Winnaar challenge Hesbignon
Eline Loyen | Tafeltennis
Jasper Jordens | Karate
Stefan Raeven | Beste Belgische prestatie ooit in het modelvliegen

MILIEUVERDIENSTELIJKE
Lagere school de 2-Sprong Romershoven | Educatief natuurbeheer 
Winterbeekvallei & deelname Straat.net

Overige genomineerden:
Guy Philips | Ophaling zwerfvuil
5de en 6de leerjaar ’t Nederwijsje | Educatief natuurbeheer 
Wijngaardbossen

SOCIALE VERDIENSTELIJKE
Ernest Wijnen | 50 jaar bestuurslid Gezinsbond Hoeselt

Overige genomineerden:
Jenny Driesen
Maggy Driesen | jarenlange inzet voor Gezinsbond Hoeselt

CULTUURVERDIENSTELIJKE
Koninklijke Zanggroep Aveland | 50-jarige jubileum

Foto’s: David Hamal

    Sportverdienstelijken

    Beloftevolle jongere

    Sportfiguur Uitzonderlijke prestatie



    Milieuverdienstelijke     Sportclub recreatie

    Sociale verdienstelijke

    Sportploeg competitie

    Sportfiguur recreatie

    Sportfiguur competitie

    Sportclub competitie

    Cultuurverdienstelijke



Ervaar je ouderschap vaak als een 
druk bestaan? Je wilt voor iedereen 
in je gezin klaar staan, maar kom je 
er niet aan toe om tijd te hebben voor 
jezelf? Deze vorming biedt jou niet 
alleen alle antwoorden rondom ou-
derschap en zelfzorg, maar tevens 
krijg je persoonlijke begeleiding om 
je kennis en inzicht in je leven ook te 
leren toe te passen. Je voelt meteen 
weer energie en kracht om vanaf nu 

naast je geliefde personen ook voor 
jezelf goed te zorgen. Zelfzorg is ook 
ouderschap. Tijd voor jezelf, tijd om 
voor jezelf zorgen. De eerste stap is 
om aan deze vorming deel te nemen. 
Zet hem op! 

 Trixi - Beatrix Gabulya (YOU UNIQUE YOU 
Coaching en Communicatie)

   gratis, inschrijven via info@opvoedings-
winkelzuidlimburg.be

 Opvoedingswinkel

Info-avond zelfzorg en ouderschap
Woensdag 7 maart van 19.30 tot 21.30 uur | GC Ter Kommen

In januari 2008, 10 jaar geleden, werd 
de Gemeentelijke Raad voor ontwikke-
lingssamenwerking (GROS) opgericht 
en sindsdien is zij samen met haar 
lid-organisaties op heel wat gebieden 
actief, zowel in Hoeselt als in ontwik-
kelingslanden.

In Hoeselt werden jaarlijks de 
11.11.11.-actie, de week van de fair-
trade e.a. georganiseerd. De GROS 
hielp mee bij het organiseren van we-
reldfeesten, ontmoetingsavonden van 
Broederlijk Delen, benefiet voor vluch-
telingen, noodhulpacties, fairtrade-
affichecampagne, wereldfilms, enz.
Dankzij hun trekkersgroep werd Hoe-

selt in 2012 erkend als fairtradege-
meente.
Op advies van de GROS steunde onze 
gemeente financieel tal van projec-
ten in ontwikkelingslanden zoals In-
dia, Mali, Tanzania, Zuid-Afrika, Chili, 
Madagascar, Ivoorkust, enz. Vaak ook 
projecten met Hoeseltse jongeren die 
ter plaatse een stage of vrijwilligers-
werk deden. 

Naar aanleiding van de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018 wil de GROS 
een memorandum bezorgen aan de 
verschillende partijen die zullen op-
komen met aanbevelingen voor een 
sterk lokaal mondiaal beleid. Hiermee 

wil ze bereiken dat ook de volgende le-
gislatuur de hoognodige aandacht zal 
besteden aan een lokaal Noord-Zuid 
beleid.  Een duurzame en solidaire 
samenleving begint immers op lokaal 
niveau.

Wil jij er mee voor zorgen dat ook in 
de volgende 6 jaar in Hoeselt vol-
doende aandacht besteed wordt aan 
een duurzame, vreedzame en sociaal 
rechtvaardige wereld of wil je gewoon 
eens weten wat de GROS nu precies 
doet of wat zij voor jou kunnen doen? 
Kom dan zeker naar de volgende open 
vergadering op 27 maart om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis.

 GROS

Open vergadering GROS  Dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur | Raadszaal gemeentehuis



 

Donderdag 1 maart 
Lezing: Het nieuwe voedings-en 
bewegingsmodel
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW
Info DC OCMW 089 30 92 60

Donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 
maart
Dorpsrestaurant  
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 2 maart
Guido Belcanto: Liefde en devotie
20.15 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart
Toneel: De komst van Albert –  
Nederhoeselts Toneelgezelschap
20.00 u.  Zaal Nederheem
Info Pierre Thijsen  089 41 54 54  

Zaterdag 3 maart
Infonamiddag Thuiszorg: Onthouden 
en vergeten - Samana en OCMW
14.00 u. GC Ter Kommen
Info DC OCMW   089 30 92 60

Zondag 4 maart
Eetdag TTC Tamara
11.30 u. GC Ter Kommen
Info Marcel Mombeek  012 23 81 24

Zondag 4 maart
Eetdag Kon. Drumband  
St. Lambertus Alt-Hoeselt
11.30 u. PC De Altenaar
Info Maggy Parthoens  0476 98 58 72

Zondag 4 maart
Toneel: De komst van Albert –  
Nederhoeselts Toneelgezelschap
15.00 u.  Zaal Nederheem
Info Pierre Thijsen  089 41 54 54  

Woensdag 7 maart
Vorming: Zelfzorg en ouderschap – 
Opvoedingswinkel Z-Limburg
19.30 u. Vergaderlokaal 1  
 GC Ter Kommen
Info info@opvoedingswinkel Zuid-Limburg

Woensdag 7, vrijdag 9 en zaterdag 
10 maart
Toneel: De komst van Albert -  
Nederhoeselts Toneelgezelschap
20.00 u. Zaal Nederheem
Info Pierre Thijsen  089 41 54 54  

Zondag 11 maart
Eetdag Chirojongens Hern
11.30 u. PC De Altenaar
Info Michiel Van Caekenberghe 
 0485 96 36 30

Zondag 11 maart
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
13.00 u. GC Ter Kommen
Info erik-driesen@telenet.be

Woensdag 14 maart
Kinderfilm: Sunshine Barry  
en de discowormen
14.00 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Woensdag 14 maart
Vorming:  
Koken met moestuingroenten
19.30 u. Keuken GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen  089 30 92 10

Vrijdag 16 maart
Hoeselt Goes Comedy: Lukas Lelie, 
Joost Van Hyfte en Arnout Van den 
Bossche
20.15 u.  GC Ter Kommen ism Pibo
Info GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zondag 18 maart
Klussen natuurgebied Winterbeek
09.00 u. Hombroekstraat 25
Info Natuurpunt ZO-Limburg

Zondag 18 maart
Goocheltheater Jahon: Geheimen – 
familievoorstelling
11.00 u. GC Ter Kommen
Info GC Ter Kommen 089 30 92 10

Woensdagen 21 en 28 maart 
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info OCMW  089 30 92 60

Zaterdag 24 maart
3de spetterende dorpskwis:  
Kwist het (niet)! – KWB Njoddër

19.30 u. Zaal Nederheem
Info Ghislain Verjans  089 50 26 43

Zondag 25 maart
Ruilbeurs modeltreinen  
en toebehoren
09.00 u. GC Ter Kommen
Info Danny Smets   089 51 46 44

Maandag 26 maart
Vorming: Tattoo’s

19.00 u. Bibliotheek
Info 089 30 92 50 Marleen Smets

Dinsdag 27 maart
Open vergadering GROS
20.00 u. Raadzaal gemeentehuis
Info           Mieke Claesen  0476 95 17 75

Woensdag 28 maart
Initiatiedag voetbal voor kinderen

18.00 u. Plasstraat 15 Schalkhoven
Info         Guido machiels 0494 60 21 46

Woensdag 28 maart
Modeshow voor en door senioren
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW
Info DC OCMW   089 30 92 60

Zaterdag 31 maart
Fuif: Nacht der Nachten –  
Chirojongens Hern  
en Chiromeisjes Centrum
20.30 u. Tentencompex  
 achter Ter Kommen
Info 0471 38 57 25

ACTIVITEITENKALENDER MAART 2018

Jouw openbare activiteit ook in deze en vele andere kalenders? Gebruik www.uitdatabank.be!



Al meer dan 25 jaar is Stefan Rae-
ven door het modelvliegenvirus ge-
beten. Samen met zijn vader Jos, 
zijn helper en grootste supporter, 
schuimde hij in het weekend vele 
wedstrijden af. “Ik ben er eerder 
toevallig mee begonnen, maar had 

snel de smaak te pakken. In die ja-
ren heb ik verschillende takken van 
het modelvliegen uitgeprobeerd 
totdat ik bij het pylon racen terecht 
ben gekomen.”

350 km/u
Pylon racen oogt in elk geval spec-
taculair. Aan een snelheid van meer 
dan 350 km/u en een toerental van 
ruim 30.000 draait Stefan met zijn 
vliegtuigje zo snel mogelijk rond 
de opgestelde palen. “Wij vliegen 
tien ronden omheen drie pylonen 
op een circuit van vier kilometer. 
Dat gebeurt met een modelvliegtuig 

van 1.80 meter spanwijdte met een 
minimum gewicht van 2.250 gram. 
Het vliegt op methanol. De truc be-
staat erin om zo kort mogelijk langs 
de pylonen af te scheren. Als je er 
een mist, krijg je 10 % straftijd. In 
Zweden waren er in totaal zestig 
deelnemers van meer dan twintig 
landen aanwezig”, beschrijft Stefan 
die in Hoeselt-centrum woont.

Dure hobby?
De vliegtuigjes bestaan onder meer 
uit aluminium en carbon. “De ge-
middelde prijs is 2.000 euro. Of het 
een dure hobby is? Het is niet goed-
koop, maar valt nog mee als je niet 
veel stukken maakt. Dat gebeurt nu 
eenmaal. Zeker aan die snelheden. 
Op het WK heb ik nog problemen 
gehad door een constructiefout in 
een vleugel, maar die heb ik pro-
bleemloos kunnen vervangen. Het 

In de Overbosstraat woont met Stefan Raeven een vice-wereldkampioen. 
De Hoeselaar pakte enkele maanden geleden in het Zweedse Dala Jarna 
de zilveren plak op het WK  Pylon Racing of modelvliegen. Dat is meteen 
de beste Belgische prestatie ooit op een wereldkampioenschap. “Of ik ooit 
goud kan pakken? Zoiets kan altijd, maar daar is vooral heel veel geluk 
voor nodig”, weet de 41-jarige dakdekker.

Stefan Raeven pakt zilver op WK 
voor modelvliegtuigen
“Trots op beste Belgische prestatie ooit”



ergste wat je kan doen, is natuurlijk 
botsen in de lucht. Tijdens het py-
lon racen vliegen we met zijn drieën 
achter elkaar met een marge van 
amper een seconde,” klinkt het.

Palmares
Op Stefans palmares staan meer-
dere Belgische titels en ook wist hij 
zich al tot vice-Europees kampioen 
te kronen. Maar de meest tot de 
verbeelding sprekende medaille is 

de zilveren die hij in Zweden wist te 
behalen. “Het is de eerste keer dat 
een Belg tweede wordt, daar ben 
ik toch trots op”, klinkt Stefan, een 
man van weinig woorden, beschei-
den. 

Trainen
Raeven is aangesloten bij de Ton-
gerse Modelvleugels of de baker-
mat van het pylon racen in België 
en bij de Pampa Modelfighters in 

Helchteren. “Het is een hobby die 
veel lawaai maakt. Hierdoor kun-
nen we niet zomaar overal trainen. 
Gelukkig kunnen wij op het militair 
terrein in Helchteren terecht. Of ik 
veel train? Neen, niet echt. Zeker 
nu niet. Veel te koud. In de aanloop 
naar een wedstrijd probeer ik in het 
weekend wel meerdere keren te oe-
fenen,” besluit Stefan Raeven, on-
langs genomineerd voor de titel van 
Hoeselts sportfiguur van het jaar.

Geert Houben

INTERVIEW
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Sinds begin dit jaar kan je in 
Schalkhoven terecht bij Voedings-
coach Annemie. Wil je op een ge-
zonde manier afslanken? Of ge-
woon fitter en energieker door het 
leven gaan? Annemie gaat heel 
graag met jou op zoek naar een 
gezonde voedings- en levensstijl 
die bij jou past. Je kan steeds re-
kenen op een persoonlijke begelei-
ding op maat: betrokken, hartelijk, 
warm en eerlijk! Blijvende resulta-
ten op lange termijn nastreven is 
de boodschap: stapsgewijs werken 
aan gedragsverandering.

Annemie ontvangt je graag voor 
een gratis en vrijblijvend kennis-

makingsgesprek. Op basis van dit 
gesprek beslis je in alle vrijheid om 
al dan niet samen aan de slag te 
gaan. Niets te verliezen dus!
 

 www.voedingscoachannemie.com of 
contacteer Annemie op 0486 53 53 81 of 
voedingscoach.annemie@gmail.com.

Uitvaartcentrum Matheï Hoeselt
Op zondag 25 februari opende Uitvaartcentrum Matheï 
officieel de deuren in het voormalige uitvaartcentrum 
van Hellinx. 

Als je wordt geconfronteerd met een overlijden is het be-
langrijk dat je beroep kan doen op een ervaren persoon.
Want een waardig afscheid biedt troost. Indien je vragen 
hebt, geven zij je graag vrijblijvend advies. 
 

 Wij zijn permanent bereikbaar op  089 49 17 27
 Hoogstraat 2, 3730 Hoeselt
 www.uitvaartcentrum-mathei.be

Voedingscoach Annemie

Nele Richerzhagen is opvoed-
ster/begeleidster in hoofdberoep 
en geeft yoga aan volwassenen en 
sinds kort ook aan kinderen.

Kinderen krijgen vandaag de dag 
ontzettend veel prikkels te verwer-
ken via tv, computer, smartphone, 
school enz. Ze spelen ‘alleen’, krij-
gen een verhaal of spel via televi-
sie of games aangeboden en gaan 
daardoor hun eigen fantasie min-
der gebruiken. Tijdens yoga komen 
kinderen op een speelse manier in 
contact met zichzelf en geeft hen de 
mogelijkheid om zich tot ontwikke-
ling te laten komen. Yoga houdt te-

vens het lichaam soepel, verbetert 
de motoriek en concentratie. 
De yoga voor kinderen is geschikt 
voor kinderen van 5 tot 9 jaar.

Waar en wanneer?  
Altenaar: elke donderdag van 17.00 
tot 18.00 uur – yoga voor kinderen
elke donderdag van 20.00 tot 21.00 
uur – yoga voor volwassenen
GC Ter Kommen: elke zondag van 
11.00 tot 12.00 uur – yoga voor kin-
deren
 

 Prijs: 7 euro/kind en 10 euro/volwassene 
             Inschrijvingen of verdere info via  

ojasvi_@outlook.com of 0473 49 53 63

Ojasvi Yoga Op zondag 4 en zondag 11 maart  

GRATIS PROEFLES!

PAS GEOPEND



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 & 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.

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

BURGERLIJKE STAND 
& BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

5/01/18 PIPPA DAERDEN dochter van Christophe  

en Katrien THEVISSEN

5/01/18 Anemoon VERHEYEN dochter van Steven en Bieke BOLLEN

28/01/18 Isabel BEYENS dochter van Johan en Rosevie BIESMANS

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

2/01/18 Elisabeth THIJS Rode Kruislaan 9

6/01/18 Daniël SCHOENMAKERS Nieuwe Baan 1

7/01/18 Maria JACOBS Tongersesteenweg 55D

9/01/18 Paul BOELEN Tongersesteenweg 46

10/01/18 Mariette VOETS Stijn Streuvelslaan 19

13/01/18 Maria HELLINX Tongersesteenweg 54C

26/01/18 Catharine LENOERTS Paneelstraat 11

27/01/18 Elisabeth SCHEPERS Hulstraat 6A



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.

Een goede nachtrust is essentieel om lichaam en geest gezond te 
houden. Toch zijn er veel mensen met slaapproblemen; zeker 10% 
van de Nederlanders leidt aan slapeloosheid. Er kunnen verschillende 
oorzaken zijn voor slapeloosheid, zoals stress, spanning en snurken. 

Een goed hoofdkussen is zeer belang-
rijk voor een goede nachtrust. De 
steun aan het bovenlichaam wordt 
namelijk voor 33% bepaald door het 
hoofdkussen. Een goede slaaphou-
ding van het hoofd en de nekwervels 
draagt dan ook voor grote mate bij 
aan het slaapcomfort en uitgerust 
wakker worden. Lucovitaal heeft het 
ideale hoofdkussen ontwikkeld. De 
combi-natie van 100% bamboe vezels 
en orthopedisch traagschuim zorgt 

voor een comfortabele en gezonde 
nachtrust. 
De hoes is gemaakt van 100% bamboe 
vezels. Dit brengt vele voordelen met 
zich mee. Deze hoes is namelijk;  
ademend, antibacterieel en hypo-al-
lergeen. Daarnaast wordt warmte op 
natuurlijke wijze afgevoerd. Dit voor-
komt zweten en zorgt voor heerlijke, 
koele nachten. 
De vulling van orthopedisch traag-
schuim ondersteunt een natuurlijke 
houding. 
Het schuim vormt zich naar de vorm 
van het hoofd en de nek en voelt heer-
lijk en comfortabel aan. Dit betekent 
ook dat de druk gelijkmatig over het 
oppervlak verdeeld word. Bovendien 
is er minder druk op de spieren, ge-
wrichten en bloedvaten, waardoor de 
bloedsomloop verbeterd. Omdat het 
lichaam met dit kussen in een goede 
houding ligt, helpt het snurken te 
voorkomen. Ook is het kussen ideaal 
voor mensen die aan slapeloosheid 
lijden, omdat zij minder vaak wakker 
worden.

Revolutionair Bamboe gezondheids-
kussen voor een heerlijke nachtrust.
Een unieke combinatie van 100% bamboevezels 
en orthopedisch traagschuim.

Een goede nachtrust is essentieel om 
lichaam en geest gezond te houden. Toch 
zijn er veel mensen met slaapproblemen; 
zeker 10% van de Nederlanders leidt aan 
slapeloosheid.  Er kunnen verschillende 
oorzaken zijn voor slapeloosheid, zoals 
stress, spanning en snurken. 
Een goed hoofdkussen is zeer belangrijk 
voor een goede nachtrust. De steun aan 
het bovenlichaam wordt namelijk voor 
33% bepaald door het hoofdkussen. Een 
goede slaaphouding van het hoofd en de 
nekwervels draagt dan ook voor grote 
mate bij aan het slaapcomfort en uitgerust 

hoofdkussen ontwikkeld. De combinatie 
van 100% bamboe vezels en orthopedisch 
traagschuim zorgt voor een comfortabele en 
gezonde nachtrust. 
De hoes is gemaakt van 100% bamboe 
vezels. Dit brengt vele voordelen met zich 
mee. Deze hoes is namelijk; ademend, 
antibacterieel en hypoallergeen. Daarnaast 
wordt warmte op natuurlijke wijze 
afgevoerd. Dit voorkomt zweten en zorgt 
voor heerlijke, koele nachten.  
De vulling van orthopedisch traagschuim 
ondersteunt een natuurlijke houding. 

Het schuim vormt zich naar de vorm van 
het hoofd en de nek en voelt heerlijk en 
comfortabel aan. Dit betekent ook dat 
de druk gelijkmatig over het oppervlak 
verdeeld word. Bovendien is er minder druk 
op de spieren, gewrichten en bloedvaten, 
waardoor de bloedsomloop verbeterd. 
Omdat het lichaam met dit kussen in een 
goede houding ligt, helpt het snurken te 
voorkomen. Ook is het kussen ideaal voor 
mensen die aan slapeloosheid lijden, omdat 
zij minder vaak wakker worden. 

Revolutionair Bamboe gezondheids-
kussen voor een heerlijke nachtrust  

Een unieke combinatie van 100% bamboevezels en orthopedisch traagschuim 

Verkrijgbaar bij:

Bilzersteenweg 19D
B-3730 Hoeselt

BON*

-10€

(Geldig tot 31/03/2018)

39,95 €

29,95 €

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…

HUIDVERBETERING & -VERJONGING  •  SKIN MASTER 

BEAUTY-SALON   ARETHUSA
        Carina Cochet

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

www.salonarethusa.be

Gladde onderbenen in de lente!
 3 IPL-behandelingen €299,-


