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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

MUSIC BATTLE

between 2 generations
Zuid-Limburgse verenigingen werken samen:

IN VLAAMSE VELDEN

Hoeselaar maakt
KINDERBOEK

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

VOORWOORD
In dit nummer

Beste Hoeselaar,
de volgende weken en maanden staat er weel heel wat
te gebeuren in onze mooie gemeente.
De werkzaamheden aan de kerk van de O.L.-Vrouwparochie naderen stilaan hun einde. De gemeentelijke bibliotheek zal er zijn onderkomen krijgen en er blijft een
kleine gebedsruimte over. Dit project is een perfect
voorbeeld van de realisatie van een nevenbestemming
in een kerk. De gelovigen kunnen een deel van de kerk
blijven gebruiken voor religieuze doeleinden terwijl het
grootste deel van de ruimte een andere invulling krijgt.
Vele gemeenten benijden ons met de realisatie van dit
project.
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De officiële opening van het project is voorzien op 15
augustus, Njödder kermis, en alle inwoners zullen dan
de kans krijgen om deze mooie realisatie te bezoeken
tijdens een open-deur.
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Aansluitend bij de verhuis van de bibliotheek, zullen
de werkzaamheden aan de huidige bibliotheek in de
Dorpsstraat kunnen starten zodat hier o.a. een oplossing kan geboden worden aan de huisvestingsproblemen van de Chiromeisjes in Hoeselt Centrum.
Ook de renovatie van de Sint-Hubertuszaal in Hern is
echt van start gegaan. De bouwvergunningsaanvraag
is ingediend zodat ook deze deelgemeente binnenkort
kan genieten van een goede en eigentijdse infrastructuur, wat het verenigingsleven zeker ten goede zal komen.
De vrijetijdsdiensten zijn inmiddels ook weer druk bezig
met de voorbereiding van “Zomer in Hoeselt”. Met dit
initiatief willen we alle activiteiten in de zomermaanden
extra promotie en in sommige gevallen ook extra ondersteuning bieden. Meer informatie hierover vind je in
de Hoeselt Mag gezien van vorige maand, maar denk er
wel aan dat de deadline 1 april is.
Tot binnenkort,
ergens in Hoeselt,
Michel

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 v/d burgemeester, 1ste verd.
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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

Aanpak zwerfkatten
Hoeselt voert een diervriendelijk en effectief zwerfkattenbeleid. Hiervoor heeft het dierenasiel Sint-Truiden vzw een overeenkomst met de provincie Limburg
en de gemeente.
Om de zwerfkattenpopulatie te beheren, wordt de
methode ‘vangen, steriel maken en terugplaatsen’ gehanteerd. Het terugplaatsen is belangrijk omdat anders hun territorium wordt ingenomen door zwerfkatten van elders.
Deze service wordt vergoed door de gemeente en is
zonder kosten voor de burger.
Veroorzaken zwerfkatten overlast in jouw buurt?
Loopt een zwerfkat al enkele dagen in jouw tuin? Meld
dit dan aan de gemeentelijke dienst omgeving zodat
zij op hun beurt het Dierenasiel Sint-Truiden kunnen
inschakelen.
Gelieve dus geen rechtstreekse meldingen te doen
aan het Dierenasiel Sint-Truiden.
Rechtstreekse meldingen zonder tussenkomst van de
gemeente zijn voor rekening van de melder!
Huiskatteneigenaars moeten echter ook hun verantwoordelijkheid nemen en hun eigen katten laten steriliseren of castreren. Zo vermijden ze dat nakomelingen van hun katten opnieuw tot een toename van de
zwerfkattenpopulatie leiden.

Compost voor de tuin nodig?
Nog tot en met 15 april kan je gratis compost
afhalen op de technische dienst,
Winterbeekstraat 3
Wanneer?
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
van 8.30 tot 11.30 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag: van 8.30 tot 13.00 uur

Let op!
- enkel voor particulieren (kleine hoeveelheden)
- zelf opscheppen met eigen schop
- eerst melden op bureel technische dienst

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 tot 15 uur
op het OCMW
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VORMING VOOR IEDEREEN

Muziek

Steven Goegebeur:
De man van morgen

Zaterdag 7 april - 20.15 uur | GC Ter Kommen
Op een dag, op een waarlijk schone dag, is
het genoeg geweest. Op die dag beslist de
komiek Steven Goegebeur om het helemaal
anders te doen. Vanaf nu zal niets nog hetzelfde zijn. Vanaf nu wordt alles, maar dan
ook alles, beter. De ‘Man van Morgen’ is geboren. En u zal het geweten hebben.
Want de man van morgen zal spreken. Zal
gloedvol betogen hoe ook u uw leven kan
veranderen en verbeteren. De man van
morgen zakt af naar vandaag om ook u allen
de stralende toekomst binnen te leiden.
In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas van
een man die eindelijk het licht heeft gezien.
In een wervelende vertelling over hoe om te
gaan met ‘de toekomst’. Komt de toekomst
ons toe? Moeten we alles plannen of leven
we van dag tot dag? En vooral, kunnen we
de toekomst veranderen? Volgens de Man
van Morgen wel.
Vanavond wordt uw toekomst bepaald.
Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties)

Bibliotheek

Voorlezen met een extraatje:
milieu / dieren

Woensdag 25 april van 13.30 tot 15.00 uur |
Bibliotheek
Steeds een leuk verhaal voor kinderen tot 8 jaar
met als extraatje een knutsel-, bewegings- of toneelactiviteit.
Gratis toegang.
Graag inschrijven via
bibliotheek@hoeselt.be
of 089 30 92 51

Lactosevrij koken
Woensdag 11 april
van 19.30 tot 22.30 uur
keuken GC Ter Kommen

Prijs: 22 euro (min. tarief 15 euro) | Inschrijven
verplicht via www.vormingpluslimburg.be

De -ismes van de kunst
Donderdag 19 april
van 19.30 tot 22.00 uur
vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen
Prijs: 5 euro | Inschrijven verplicht
via www.vormingpluslimburg.be

i.s.m.

Gnoffice

VR-bril

Maandag 30 april van 19.00 tot 21.00 uur | Bibliotheek
Tijdens deze workshop duik je in de virtuele wereld. Met speciale software
wordt een fictieve ervaring gesimuleerd waarin je als gebruiker helemaal
wordt ondergedompeld. Hierbij wordt gebruikgemaakt van levensechte
beelden en bijpassend geluid. Het beeld is zodanig aangepast dat je gewoon boven, onder en naast jou kan kijken.
Zet de virtual reality bril op en beleef de meest uiteenlopende avonturen.
Zo kan je kennismaken met het spel Fruit Ninja, ga je diepzeeduiken of
kom je terecht in de Disneywereld van Coco. Een tocht door de geschiedenis of tekenen in VR behoort ook tot de mogelijkheden. Wie weet in
welke wereld je nog terecht komt. Een unieke kans om niet te missen!
Op een apart scherm kan je de capriolen van een belever volgen.
Naast de unieke beleving krijg je randinformatie over VR, de verschillen
en toepassingen met Augmented reality, 360 ° en video.
De bvba Gnoffice verzorgt deze uiterst boeiende avond.
Prijs: 5 euro (leeftijd 15+)| Inschrijven verplicht vóór 30 maart via bibliotheek@hoeselt.be
of aan de balie

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

Music Battle Between Two Generations
Muzikale confrontatie tussen adolescenten en vijftigers

“De muziek is de winnaar”
Een muziekclash tussen
twee generaties. Dat is wat
op het spel staat op maandag 30 april in GC Ter Kommen. In ‘The Music Battle
Between Two Generations’
nemen vier jonge gemotiveerde, getalenteerde muzikanten het op tegen drie
doorwinterde podiumbeesten. “Het wordt een leuke
muzikale confrontatie tussen een groep adolescenten
en een groep vijftigers”, blikt
muzikant Peter Ritzen vooruit.
‘Battle’ is wel een hard
woord, maar het is een strijd
met een knipoog. Het is op
de eerste plaats amusement. Het is geen ‘keiharde
luide muziek tegen de klassieke kleinkunst’ maar muziek voor elke toeschouwer.
De ‘Battle’ is verteerbaar
voor jong en oud.
Op het menu staan onder
meer een combinatie van
pop/rock, funk en jazz tegenover kleinkunst en klassiek. “Ergens is het ook

een talenverhaal. De jonge
generatie die in het Engels
zingt tegenover de meer
Nederlandstalige
nummers die de jonge vijftigers
voor hun rekening nemen.
Bedoeling is vooral om een
leuke avond vol van muziek,
spanning en humor van te
maken. Overigens is het
niet zo dat er alleen maar
tegenstellingen zijn. Er zijn
ook zaken die we aan elkaars
muziek goed vinden,” verduidelijkt Peter Ritzen.
Muzikale uitdaging
Het is niet de eerste keer
dat de ‘jongeren’ en de ‘ietsminder-jongeren’ tegenover
elkaar staan op het podium.
Twee jaar geleden was er al
een zeer geslaagd optreden
voor zo’n 180 toeschouwers
van vooral vrienden en kennissen. “Wij hopen dat aantal
te evenaren en liefst te verbeteren. Iedereen is welkom.
De uitdaging zit er nu in om
de jeugd goed te kunnen
counteren. De voorbije twee
jaar hebben ze een grote
muzikale sprong gemaakt.

Het is een idee dat gewoon
gegroeid is onder vrienden.
Wij kennen elkaar al lang en
zijn graag met muziek bezig.
De jongeren, die vrienden
van onze kinderen zijn, kennen elkaar van de Tongerse
Pentagoon academie. Ze
hebben een positieve ambitie en stimuleren elkaar om
verder te doen. Van het een
is het ander gekomen.” De
titel belooft een tweestrijd
tussen jong en oud Hoeselts
muzikaal geweld. “Dat klinkt
misschien wel wat zwaar. Er
gaat geen winnaar zijn. Of

toch wel: de muziek. Het is
vooral belangrijk dat niet alleen wij, maar zeker ook het
publiek zich zal amuseren,”
belooft Ritzen.
Geert Houben

Maandag 30 april
20.15 uur
GC Ter Kommen
VVK: 8 euro
Kassa: 10 euro
Tickets en info op
www.terkommen.be
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NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG
© Provincie Limburg

Gastronomie Special
Dit jaar is het overkoepelende thema
gastronomie. De gids serveert weer een
hele waaier aan al het lekkers dat Limburg te bieden heeft. Van het fruit aan
de bomen en de groenten recht van het
veld tot de gerenommeerde Limburgse
wijnen en streekbieren. Daarnaast komt
er een uitgelezen selectie van restaurants aan bod. Ook aan de allerkleinsten
wordt gedacht: Gault&Millau geeft per
regio een kindvriendelijk adresje. Zo kun
je culinair genieten met het hele gezin!

Limburg Vakantiegids 2018
Waar gaan we vandaag eens naartoe? Wat wordt onze volgende dichtbijvakantie? Limburgers die zich deze vragen regelmatig stellen, mogen juichen. Want de vierde editie
van de Limburg Vakantiegids is beschikbaar. De Limburg Vakantiegids staat voor het
beste van onze provincie in één handige, gebruiksvriendelijke en gratis gids.
Inspirerende kijk op Limburg
Deze gratis belevingsgids over het ruime
en kwaliteitsvolle toeristische aanbod in
de provincie telt meer dan 300 inspirerende pagina’s vol foto’s, belevenissen,
kindvriendelijke activiteiten, streekspecialiteiten, smakelijke tips, fiets- en wan-

delroutes, recepten en logeeradresjes.
Een mooi bijhoudboek dat ook Limburgers inspireert om de eigen provincie nog
wat beter te leren kennen. Een daguitstap of verblijf in de buurt? De Limburg
Vakantiegids 2018 gidst je naar jouw favoriete plaatsjes en activiteiten.

NIEUW - “Altijd Limburgcheque”

De Huisdokter geeft
renovatieadvies op jouw maat!

Toerisme Limburg vzw lanceert de “Altijd Limburgcheque”. Wil je iemand
komen laten proeven van
de Limburgse gastvrijheid? Doe dan een Altijd
Limburgcheque cadeau.
Een origineel geschenk –
een “pakske Limburgs plezier”– om de Limburgse
logies en restaurants te ontdekken.

Wil je je woning grondig renoveren en ben
je op zoek naar goede raad? De Huisdokter van Dubolimburg geeft objectief renovatieadvies op maat en bekijkt hoe je winst
kunt maken, zowel op financieel vlak als
wat betreft leef- en wooncomfort.

www.facebook.com/limburgbe

Je gratis exemplaar bemachtigen?
Spring binnen bij jouw lokaal
toeristisch infokantoor. Je kunt het
boek ook online doorbladeren op
www.altijdwelkominlimburg.be.

Hoe werkt het?
Stel: je wil je huis grondig renoveren, d.w.z.
isoleren, nieuwe ramen zetten, de verwarming vernieuwen, zonnepanelen plaatsen,
… Dan reserveer je éérst een bezoek van
de Huisdokter. Deze bouwspecialist komt
gratis bij jou aan huis en geeft je advies om
je woning comfortabeler en energiezuiniger te maken.
Je krijgt een prioriteitenlijst en info over
subsidies, premies en de Duwolim(plus)
lening.
Vraag je Renovatierapport!
Na afloop van een Huisdoktersbezoek kun
je jouw Renovatierapport aanvragen. Dit
rapport bevat uitgebreide informatie over
de geplande werken en helpt je om de juiste offertes aan te vragen en om goed geïnformeerd de gesprekken met architecten
en aannemers te beginnen.
Een must als je je woning grondig gaat renoveren!

Hoe werkt het?
Je kiest zelf een bedrag tussen 30 en 500
euro. De cheque is 18 maanden geldig.
Het bedrag hoeft niet in één keer opgebruikt te worden en kan voor een of meer
overnachtingen en/of diners gebruikt
worden bij de meer dan 1 000 toeristische ondernemers die je op www. toerismelimburg.be vindt. Je koopt de cheque
online en je ontvangt deze meteen in je
mailbox. Liever een cadeauverpakking erbij? Dat kan ook, je ontvangt per post een
Limburg Vakantiegids, een omslag voor
de cadeaucheque en een doosje om alles te verpakken, zo is je ”pakske Limburgs
plezier” nog specialer!
www.limburg.be
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Nieuw
Nieuw dit jaar zijn de tien ambassadeurs
die hun persoonlijke tips delen. Voor elke
belevingszone is er één Limburgambassadeur, afkomstig uit die streek die zijn/haar
tips en favoriete adressen deelt met de lezers van de gids. Daarnaast vind je dit jaar
in elke belevingszone een kant-en-klare
fietslus, die je naar de leukste plaatsjes
gidst.

Maak een afspraak op 011 39 75 75 of
www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be.

twitter.com/limburgbe

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1,
3500 Hasselt, BE

Actieve werkers bij het ‘voorlezen met een extraatje’
met als thema ‘beroepen’

Op 13 maart ondertekenden 41 Limburgse gemeenten het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
2030. Samen met de provincie hernieuwt onze gemeente haar engagement om een actief klimaatbeleid te voeren.
Wil je meer weten over de inspanning die onze gemeente gaat leveren? Neem dan contact op met de milieudienst.

Het Hoeselts Toneelgezelschap bracht voor vier volle zalen een geslaagde opvoering van de hilarische klucht ‘Het hangt mijn kleren uit’.

Guido Belcanto genoot nog even na van zijn meer dan
geslaagd optreden in GC Ter Kommen.
Noteer alvast 1 maart in je agenda van 2019 als je
Guido opnieuw aan het werk wil zien!

Comedians Arnout van den Bossche en Joost van
Hyfte hadden lol in Ter Kommen… ook nog ná hun
spetterende optreden op ‘Hoeselt goes Comedy’.

Full house voor een geboeid publiek bij de infosessie ‘het verhaal van
cholesterol’.

Dankzij dit spiksplinternieuwe servies geniet je nog meer
van al het lekkers dat in GC Ter Kommen geserveerd wordt.

Het Nederhoeseltse Toneelgezelschap wist met ‘De komst van Albert’ heel wat lachspieren te
prikkelen.

INTERVIEW

Tom Eykenboom
brengt eerste
kinderboek uit
“Begonnen door fantasieverhalen
aan mijn kinderen te vertellen”

Tom Eykenboom uit de Onze-Lieve-Vrouwparochie heeft sinds eind vorig
jaar met ‘De avonturen van Moemoe: Op zoek naar hooi’ zijn eerste kinderboek uitgebracht. De 36-jarige verpleegkundige van het Jessa ziekenhuis in Hasselt kwam eerder toevallig op het idee en droomt nu van meer.
“Ik heb geen opleiding schrijven of tekenen gevolgd, maar het waren mijn
kinderen die me elke avond vroegen om een verhaaltje te vertellen. Om
ze te bewaren voor later heb ik ze opgeschreven. Mijn vrouw Mieke heeft
me dan gestimuleerd om ze in boekvorm uit te brengen. Intussen ben ik al
aan mijn zesde verhaaltje bezig”, zegt een enthousiaste Tom.

Het was dankzij zijn kinderen Tobias (5) en Fien (7) dat Tom zijn
fantasie de vrije loop liet gaan.
“Elke avond wilden ze dat ik een
fantasieverhaaltje voor ze vertelde met hun lievelingsbeertjes in de
hoofdrol. Hoe gekker, hoe liever. Zo
is Moemoe ontstaan. Nadat ik ze opgeschreven had, zag mijn
vrouw er meer
in dan alleen
een herinnering.
Ik
heb ze herschreven
en intussen
heb ik al vijf
‘Avonturen
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van Moemoe’ voltooid. De hoofdrol is
voor een speels jong aapje dat telkens
op zoek gaat naar iets nieuws. In het
eerste verhaal gaat Moemoe ‘Op zoek
naar hooi’ om in te spelen en onderweg gebeuren allerhande dingen”, aldus een trotse Tom.
Boodschap
De boeken zijn bestemd om voor te
lezen aan kinderen van 5 tot 7 jaar.
Vanaf het eerste leerjaar kunnen de
kinderen het ook zelf lezen. Spanning, humor en plezier staan centraal.
“Maar ook tegenslagen en verdriet
komen aan bod. In elk verhaal zit een
boodschap verscholen. In het eerste
verhaal gaat het er bijvoorbeeld over
dat mensen altijd iets nieuws willen

doen, maar dat het daarom niet altijd
meevalt. In mijn zesde verhaal waar ik
nu aan bezig ben, gaat het over het
verlies van een vriendje,” verduidelijkt
Tom, die werkt op de afdeling palliatieve zorgen in het ziekenhuis.
Positieve reacties
De illustraties in het boek zijn eveneens van de hand van Tom. “Net als het
schrijven is het tekenen ook een talent
dat ik bij mezelf heb mogen ontdekken.
‘Waarom niet zelf proberen’, dacht ik,
want de schetsen waren vrij goed en
een illustrator is niet meteen goedkoop. Ik ben zeer tevreden over het
resultaat.” De eerste reacties op ‘De
avonturen van Moemoe’ zijn enthousiast. “Ik had een dubbel gevoel toen
ik mijn eerste boekje in mijn handen
had. Waauw, maar ook ai, wat gaan de
mensen hiervan vinden? De reacties
zijn heel positief en de kinderen zijn
enthousiast. Voorlopig is nog maar één
van de vijf uitgeschreven verhalen verschenen in een beperkte oplage en het
is enkel bij mij verkrijgbaar, net zoals
een knuffel van Moemoe. Ooit hoop
ik ze te verspreiden via onder meer de
Standaard Boekhandel.”

en natuurlijk om de andere verhaaltjes
ook uit te brengen. Naast het creëren
van kinderboeken wil ik graag starten met kinderanimatie. Dit onder de
vorm van knutselanimatie, telkens met
een vleug je fantasie en magie. Om zo
de kinderen een onvergetelijke moment te bezorgen. Dit kan een knutselnamiddag zijn of zelfs animatie op
een kinderfeestje. Dit is nu iets waar ik
me graag mee wil bezig houden. Misschien lukt het me om in de verdere
toekomst dan zelfs totaalconcepten
aan te bieden”, blikt Tom Eykenboom
vooruit.
Geert Houben

Toekomst
Tom heeft nog meer dromen. Hij
hoopt dat de activiteiten Moemoe
ooit kunnen uitgroeien tot een bijberoep. “Mijn droom is om
zoveel mogelijk kinderen te laten meegenieten van de
avonturen

Interesse in ‘De avonturen van
Moemoe: op zoek naar hooi’?
Prijs: 19 euro. Contacteer Tom via
eykenboomtom@gmail.com,
0479 57 30 88 of op Facebook:
de avonturen van Moemoe.
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2018
Donderdagen 5, 12, 19 en 26 april
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

Zaterdag 14 april
FUIF: YODACCI RAVE – JONG
N-VA
21.00 u. GC Ter Kommen

Vrijdag 6 april
FUIF: REANIMATION PARTY –
VZW ’T PIEKUURTJE
20.30 u. GC Ter Kommen

Zondag 15 april
EETDAG MISSIEWERKKRING
11.30 u. GC Ter Kommen

Ludo Hex - 0477 35 17 45

Carine Smeets - 0476 48 02 92

Kristof Vandebosch - 0476 60 00 23

Tonia Pellaers - 0485 70 20 21

Dinsdag 17 april
GEZONDHEIDSSESSIE:
MEER BEWEGEN EN MINDER
ZITTEN
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW
OCMW - 089 30 92 60

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

Zaterdag 21 april
KLEDINGINZAMELING
KIWANIS
09.00 u. Groot-Hoeselt
Jos Bijloos - 0475 50 10 92

Dinsdag 24 april
WANDELING WC DE
ROMMELAAR
07.00 u. GC Ter Kommen

Hervé Tavernier - 089 41 34 20

Woensdag 25 april
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW - 089 30 92 60

Zaterdag 7 april
STEVEN GOEGEBEUR: DE
MAN VAN MORGEN
20.15 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zondag 8 april
WANDELING: PAASTOCHT –
WC VITALES
07.00 u. GC Ter Kommen
Ludo Loyens - 0496 35 82 57

Zondag 8 april
EETDAG I LOVE PASTA –
CHIROMEISJES HERN
11.30 u. PC De Altenaar
Axelle Stulens - 0476 03 06 22

VAN 13:00
17:00
WOENSDAG 18 APRIL TOT

Meer weten? Ga naar buitenspeeldag.be

Woensdag 25 april
VOORLEZEN MET EEN
EXTRAATJE: MILIEU/DIEREN
13.30 u. Bibliotheek
Marleen Smets 089 30 92 50

Woensdag 18 april
BUITENSPEELDAG
14.00 u. Buitenterreinen Ter
Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Woensdag 18 april
WORKSHOP:
OUDER-KIND YOGA
13.30 u. BKO Dolfijn, Beukenlaan 11
089 25 39 79 of 0478 41 33 29

Donderdag 19 april
SMULNAMIDDAG
PANNENKOEKEN
14.00 u. Monetzaal DC OCMW

i.s.m.

Gnoffice

Maandag 30 april
WORKSHOP: VR-BRIL
19.00 u. Bibliotheek
Marleen Smets - 089 30 92 50

OCMW - 089 30 92 60

Woensdag 11 april
VORMING: LACTOSEVRIJ
KOKEN
19.30 u. leskeuken GC Ter Kommen
GC Ter Kommen - 089 30 92 10
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Donderdag 19 april
VORMING: DE –ISMES IN DE
KUNST
19.30 u. Vergaderlokaal 1 GC Ter
Kommen
GC Ter Kommen - 089 30 92 10

Maandag 30 april
MUSIC BATTLE BETWEEN
GENERATIONS II
20.15 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Hoeselt is pleegzorggemeente!
Wist je dat er in Hoeselt 4 pleeggezinnen
zijn? Zij zorgen voor een kind, wanneer
dat voor de ouders even niet lukt. Sommige pleegkinderen wonen zeven dagen
in de week bij hun pleeggezin. Anderen af
en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor
het pleegkind. Maar ongeacht de duur of
vorm, het engagement van elk pleeggezin is onmisbaar en bijzonder waardevol.
Daarom besloot ons gemeentebestuur
in mei 2017 om pleegzorggemeente te
worden. Samen met Pleegzorg Limburg
gaan we op zoek naar nieuwe pleeggezinnen en hebben we extra aandacht voor
de noden van de bestaande pleeggezinnen uit onze gemeente.
Simone en Jurjen uit Romershoven zijn
één van deze vier warme pleeggezinnen
uit onze gemeente.
In 2006 verwelkomden ze hun eerste
pleegkind. Hun eigen kinderen waren zes
en vier jaar en kregen er een pleegbroertje van drie maanden oud bij. In 2013
kwam er dan een jongetje bij van drie
jaar. Ondertussen vormen ze een gezellig druk gezin van zes.

Of ze pleegzorg zouden aanraden aan
anderen? “Zeker, maar je moet er wel tijd
voor willen maken. Het vraagt wel wat
flexibiliteit in je agenda en manier van
denken. Je mag geen perfectie verwachten, maar je moet tevreden zijn wanneer
het globaal goed gaat. En geduld, veel
geduld, hebben. Pleegzorg gaat niet om
de ideale opvoeding geven aan een kind,
wel om ze op weg te helpen. Ook bij je
eigen kinderen weet je niet altijd hoe ze
later terecht komen, maar je doet gewoon je best.”
Ze vinden het belangrijk dat mensen weten dat er heel wat verschillende vormen
van pleegzorg bestaan. Naast de langdurige opvang, waar Simone en Jurjen voor
kozen, kan men bijvoorbeeld ook gaan
voor crisisopvang of weekend- en vakantieopvang. “Bovendien kan je ook aangeven welke situaties je wel en niet ziet
zitten. Er wordt rekening gehouden met
leeftijd, achtergrond en voorgeschiedenis van het kind.
Heb je zelf interesse om pleeggezin te
worden? Kom dan naar een vrijblijvende

infoavond. De eerstvolgende infosessies
gaan door op:
- 18 april om 20.00 uur in Genk
- 14 mei om 20.00 uur in Wellen
- 11 juni om 20.00 uur in Kiewit

www.pleegzorglimburg.be,
info@pleegzorglimburg.be
of 089 84 07 60.

Openbare verkoop 4 woningen
Stijn Streuvelslaan
nrs 35, 37, 39 en 41
OCMW Hoeselt gaat over tot de
openbare verkoop van 4 woningen,
gelegen Stijn Streuvelslaan nrs. 35,
37, 39 en 41 in Hoeselt centrum. Vermits de woningen al geruime tijd niet

meer bewoond worden, werd door de
OCMW-raad in de vergadering van 7
maart 2018 beslist om over te gaan tot
openbare verkoop. De verkoop wordt
georganiseerd door Notaris Mia Knapen en zal doorgaan op donderdag 19
april 2018 om 16.00 uur in café ‘Ter
Waert’, Bilzersteenweg 29 in Hoeselt.

Voor een bezoek ter plaatse kan men
zich wenden tot het OCMW van Hoeselt, Europalaan 1, tel 089 30 92 60 of
info@ocmwhoeselt.be.
Dienst omgeving tel. 089 51 03 48,
tim.willems@hoeselt.be
of notaris Mia Knapen, Koning Albertlaan 22,
3620 Lanaken
Tel. 089 76 78 66
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In Vlaamse Velden
Zuid-Limburgse verenigingen
werken samen voor herdenking
van “de Groote Oorlog”
in Zuid-Limburg.
Op 11 mei 2018 organiseren de Koninklijke Harmonie SintCecilia (Hoeselt) en de Koninklijke Harmonie Kunst na
Arbeid (Gors-Opleeuw) in “De Velinx” te Tongeren een
herdenkingsconcert om aandacht te schenken aan “De Groote
Oorlog ‘14-’18”. Het wordt een totaalbeleving waarbij de muziek
ondersteund wordt met verhalen, visuele effecten en kunst. Op
het podium verzamelen een 100-tal muzikanten, aangevuld met
acteurs en kunstenaars uit de regio.

De mobilisatie van jonge Limburgers in het Belgisch leger, de doortocht van het Duitse leger en de langdurige
bezetting, hadden een grote weerslag op het dagelijkse
leven van de Haspengouwse bevolking. Verhalen uit 11
gemeenten van Zuid-Limburg vertellen de ervaringen
van onze voorouders. Hun angst en vertwijfeling, maar
ook hun gevoelens van hoop, vreugde en blijdschap,
worden uitgedrukt in bijpassende muziekstukken waarbij foto’s, grafisch materiaal en memorabilia de sfeer
versterken. Beeldende kunstenaars tonen zowel in de
concertzaal als in de foyer hun werk, geïnspireerd door
gebeurtenissen uit WOI in Zuid-Limburg. Bovendien
staat de roll-uptentoonstelling van de Provincie Limburg opgesteld en worden een CD en een herdenkingsbrochure gelanceerd.
Balder Waumans, voorzitter van K.H. St. Cecilia vertelt: “We hebben voor dit evenement bewust gekozen
voor de locatie “De Velinx”. Tongeren had als ZuidLimburgse hoofdplaats meer dan andere omliggende
gemeenten te lijden onder de plunderende en vernietigende doortocht van de Duitse troepen door Limburg”. Eward Ruyter, voorzitter K.H. Kunst Na Arbeid
beaamt: ” We zijn terecht fier om de samenwerking van
de beide harmonieorkesten. Hiervoor krijgen we trouwens de volledige steun en waardering van provincie
Limburg en de Vlaamse Gemeenschap. Temeer, omdat
de Academie Pentagoon Tongeren en Zuid-Limburgse
kunstkringen hun medewerking verlenen aan dit niet te
missen evenement”.
De Koninklijke Harmonie St.Cecilia Hoeselt en Koninklijke Harmonie Kunst Na Arbeid Gors-Opleeuw
bestaan elk reeds meer dan 100 jaar en staan momenteel onder leiding van de dirigenten Conrad Onclin en
Dries Wouters
‘In Vlaamse Velden’ – De Velinx (Tongeren) –
vrijdag 11 mei om 20.30 uur
Tickets: 15 euro – 10 euro (-12 jr) – www.develinx.be
012 80 00 40 – tickets@develinx.be
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HGSG schrijft een boek

“Groot Hoeselt in de Grote Oorlog”
Dit wordt de titel van het boek dat de
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep
(HGSG) zal publiceren naar aanleiding
van de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand en het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november van dit jaar.
De archieven worden uitgeplozen om
het verhaal van Hoeselt, Alt-Hoeselt,
Schalkhoven, Romershoven, Werm, Vrijhern en Sint-Huibrechts-Hern in die
moeilijke jaren neer te schrijven.
In het Rijksarchief, het Militair archief
van Evere en het Legermuseum van het

Jubelpark te Brussel werden opzoekingen
gedaan naar de dossiers van ongeveer
200 frontsoldaten van Groot Hoeselt. Zij
komen allemaal aan bod: zowel zij die hun
leven lieten voor het vaderland als degenen die als oud-strijders gehavend of ongehavend van het slagveld weerkeerden.
Stuk voor stuk individuele verhalen, die in
deze publicatie vereeuwigd worden.
Van sommigen is de gevonden informatie echter erg beknopt. De HGSG vraagt
daarom aan alle afstammelingen van
frontsoldaten of zij nog over materiaal
beschikken in verband met het wedervaren van hun familielid (vader, schoonvader, oom, grootvader of grootoom)?
Denk daarbij aan foto’s, documenten en
alles wat interessant kan zijn voor het
boek of de daaraan gekoppelde tentoonstelling.

Stebo

De Vlaamse aanpassingspremie voor
65+ers

De leden van de HGSG komen ter plaatse om te scannen of te fotograferen. Je
kan hiervoor contact opnemen met:
• Marc Gonnissen
marc.gonnissen@telenet.be
GSM: 0477 29 01 08
• Piet Snellings
piet.snellings@telenet.be
GSM 0468 23 20 95, of
• Arnould Daenen
a.daenen@outlook.com
GSM 0479 98 16 33

Niet alleen voor een nieuw dak of nieuwe ramen zijn er premies te verkrijgen. Ook voor 65+ers die hun woning aanpassen aan hun fysieke gesteldheid bestaat er een premie. Het
plaatsen van onder meer een inloopdouche, het automatiseren van rolluiken en een garagepoort, het plaatsen van trapliften, het breder maken van deuren zijn enkele werken die
in aanmerking komen voor deze Vlaamse aanpassingspremie.
Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan deze aanpassingspremie.

Woonloket

Heb je vragen of wens je meer info over deze of andere renovatiepremies, kom gerust langs op het spreekuur van Stebo:
elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00
uur in het gemeentehuis. Je hoeft geen afspraak te maken.
Ulla Mertens, ulla.mertens@stebo.be, 0489 41 91 32

Sport

Bodyshape figuurtraining

www.fitclubhoeselt.be
• Maandag 16 april om 21.00 u
• Donderdag 19 april om 19.00 u

Een intense mix van spierversterkende, stabiliserende en
relaxerende oefeningen. Deze nieuwe “BODYWEIGHT
TRAINING” is zonder cardio en/of choreo maar met concentratie, controle, precisie, vloeiende bewegingen en aandacht voor ademhaling. Flexibiliteit, soepele gewrichten, een
slanker en steviger lichaam in balans is het resultaat.
Spiegelzaal Ter Kommen. Deelname vanaf 16j. Promotielessenreeks 30 euro / trimester (10 lessen)
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Blokbar

Weesgeslaagd!

Studeren in de Sint-Stefanuskerk van Hoeselt
Studeren in groep, als voorbereiding
op de examens, is tegenwoordig in.
Meer en meer studenten grijpen naar
die mogelijkheid, om in een rustige
omgeving, samen met vrienden, hun
examens voor te bereiden. Probleem is
echter dikwijls om een gepaste ruimte
te vinden, en dan nog moeten er voldoende tafels beschikbaar zijn.
De kerkraad van de Sint-Stefanuskerk
in Hoeselt wil in samenwerking met de
gemeentelijke jeugddienst tegemoet
komen aan de noden van de studenten,
en stelt het kerkgebouw in mei/juni
gratis ter beschikking van alle studenten om in alle rust te komen studeren.
Bovendien kan het in die periode erg
warm zijn, terwijl het in de kerk lekker
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koel is. Er zijn natuurlijk een paar beperkingen wat betreft de erediensten,
maar voor het overige is het kerkgebouw voor iedereen toegankelijk, zij het
voor een kort gebed, zij het als tijdelijk
studie-onderkomen voor studenten.
Met dit doel heeft de kerkraad een
kleine website gemaakt waarop alle
nodige informatie beschikbaar is. De
kerk is toegankelijk voor studenten
vanaf dinsdag 22 mei, dus de dag na
de pinksterkermis, tot en met zaterdag
30 juni. Om te vermijden dat er een te
grote dagelijkse toeloop zou zijn, wil de
kerkraad werken met een reserveringssysteem. Iedereen kan op voorhand
een tafel reserveren, zodat je de dag
rustig kan aanvatten en niet gespannen

naar de kerk moet lopen om toch maar
een plaatsje te kunnen bemachtigen.
Verder worden de studenten van alle
gemak voorzien. Er is een keukentje
met microgolf, water en koffie. Er zijn
toiletten en er is wifi beschikbaar. Met
een beetje extra steun van hierboven
hopen we dan ook op goede studieresultaten.
Voor reserveren en andere
praktische info surf je naar:
http://sites.google.com/site/
studerenindekerkhoeselt
Reserveren kan vanaf
maandag 16 april!!

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
GEBOORTEN

9/02/18

Christiane VAN DEN BOSSCHE

Beukenlaan 8

9/02/18

Heema RAMAKERS

Antwerpen

11/02/18

Jacques GROVEN

Vliermaal

13/02/18

Jos VANSPAUWEN

Gansterenstraat 22

Datum

Naam

Dochter of zoon van

15/02/18

Christina COLSON

Tongeren

9/02/18

MILA TIELENS

dochter Kristof en Anita VERNIEST

15/02/18

Jan JEHAES

Kasteelstraat 3

12/02/18

Nealie HENSELS

dochter Björn en Mieke THIJS

19/02/18

Léonce De METS

Rode Kruislaan 9

26/02/18

Alixe CROLS

dochter van Benjamin en Indra CASTRO

19/02/18

Jean VRANCKEN

Zapstraat 9

24/02/18

Hendrik MOUCHAERS

Waartstraat 4/2

24/02/18

Leonie LAMBRECHTS

Bilzersteenweg 30A

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

1/02/18

Elise THIJS

Munsterbilzen

3/02/18

Caat NOBEN

Kerkstraat 15

9/02/18

Valère BAUWENS

Tongersesteenweg 17/5

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

Rechtzetting HMG maart 2018 nr. 294: telefoonnummer
van Ojasvi Yoga – Nele Richerzhagen is 0473 49 63 53

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

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

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: 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.

Opgelet! Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op Paasmaandag 2 april

1° week Paasverlof: het zwembad is geopend van 2 t.e.m. 6 april telkens van 12.00 tot 20.00 uur en op 8 april van 8.30 tot 11.30 uur
2° week Paasverlof: het zwembad is uitzonderlijk gesloten van 9 t.e.m. 15 april wegens herstelling vloer op de kaden

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

MEER INFO: WWW.HOESELT.BE

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.00 - 17.00 u
9.00 - 12.00 u

GC Ter Kommen
Europalaan 2
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
Dorpsstraat 35
Technische dienst
Winterbeekstraat 3
Containerpark
Goosstraat
Politie
Dorpsstraat 3 bus 1
OCMW onthaalbalie
Europalaan 1
OCMW sociale dienst
Europalaan 1
OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u

9.00 - 12.00 u
13.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

16.00 - 19.00 u

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

VM

9.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.15 u

VM

Zaterdag

13.00 - 16.00 u

16.30 - 19.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

16.00 - 19.00u
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

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

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

op afspraak

op afspraak

op afspraak

13.00 - 17.00 u

NM
VM
NM

op afspraak

op afspraak

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande
vragen over premies en subsidies. Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).
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tuinaanleg
Tuinaanleg en tuinonderhoud
Specialiteit gazonaanleg (inzaai & matten)
Gazon boordsteen, onkruidbestrijding
Alle snoeiwerken, bomen vellen
Steenkorven, hout schermen, kunstgras
Kastanje hekwerk, leiboom constructies
Alle boomschorsen en siergrind
Voor particulier en bedrijf

• Gratis interieuradvies
• Gratis vrijblijvende prijsofferte en ontwerp
• Snelle en correcte plaatsing
• Voor particulieren en professionelen

Kevin Freson
REALISATIES EN MEER INFO
VERNIEUWDE WEBSITE: SNELLINX.BE
T 0499 22 34 79 - karel@snellinx.be
Karel Snellinx - Leurestraat 25 - Hoeselt (Sint-Huibrechts-Hern)

Leurestraat 20, Hoeselt
T 0479 50 90 54
E kevin_freson@hotmail.com
W www.interieurwerken-freson.be

Maken en plaatsen van keukens, maatkasten,
binnendeuren, dressings, parket, laminaat enz.

Ook voor al uw feesten!

Tommenstraat 17 • Sint-Huibrechts-Hern
012 45 88 37 • info@detommen.be
w w w.detommen.be

OPEN vanaf: vr 17u • za 12u • zo 10u

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.

