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Eindelijk is het volop lente. Dus… de zomer ligt in het
verschiet! Voor vele mensen de tijd om terug buiten te
komen. Gedaan met opgesloten te zitten.
Als schepen van ‘Wel-Zijn’ en OCMW-voorzitter,
hoop ik dat ieder van ons kan bijdragen aan het welzijn van allen die ons omringen. Mijn aandacht gaat hier
voornamelijk uit naar de meest kwetsbaren, kinderen
en ouderen binnen onze maatschappij.
Steeds meer ouders vinden de weg naar de goed georganiseerde Kinderopvang ‘Dolfijn’. Ze kunnen hun
oogappels met een gerust hart achterlaten bij een team
van supergemotiveerde begeleiders. Ook kijken we met
spanning uit naar het einde der werken van de parochiezaal in Werm. Want daar mogen de kinderen van Werm
dan hun intrek nemen in de gloednieuwe kinderopvang.
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Het dienstencentrum en dorpsrestaurant zouden niet
het ‘dienstencentrum en dorpsrestaurant’ zijn zonder
de vele vrijwilligers. Er wordt nog gezocht naar kandidaten om het team van de minder mobielen centrale te
versterken. Kan je je enkele uurtjes vrijmaken om mensen die behoefte hebben aan vervoer om medische en/
of sociale redenen te helpen, aarzel dan niet en neem
contact op met het OCMW.
Er rest mij nu nog enkel om iedereen een fijne zomer
toe te wensen met heel veel zon in ieders hart.
En,
Voor hen die het verschil maken,
Voor hen die zien
Klaarstaan met een luisterend oor, oog hebben voor
wat nodig is
Voor hen die voelen
Meeleven met mensen in nood, hun hart openstellen
voor een vreemde of lotgenoot
Voor hen die doen
Tijd vrijmaken voor wat nodig is, de handen uit de mouwen steken
Bedankt,
dikke mercie!
Liefs
Hilde

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

Hoeselt lanceert
huisdiersticker

Sticker aan het raam toont hulpdiensten
aanwezige dieren in de woonst
Samen met 13 andere Oost-Limburgse gemeenten slaat Hoeselt de
handen in mekaar voor de lancering van een huisdiersticker, met medewerking van Brandweerzone Oost-Limburg. Bedoeling is dat eigenaars
van huisdieren deze sticker op een raam aan de voorgevel kleven. Zo zien
arriverende hulpdiensten meteen dat er huisdieren aanwezig zijn in de
woonst.

HUISDIEREN

Bij noodgevallen ben je niet altijd thuis of in de mogelijkheid om de brandweer te vertellen over de dieren in je woning. Als de brandweer arriveert
voor bijvoorbeeld brand, CO-vergifting of wateroverlast bij jouw thuis,
hebben zij aanvankelijk geen weet van mogelijke huisdieren. Daar brengt
deze ‘huisdiersticker’ voortaan verandering in. Eigenaars van huisdieren
kunnen op de sticker aanduiden welke dieren ze bezitten en zelfs hoeveel.
Gekleefd op een raam aan de voorgevel, goed in het zicht, ziet de brandweer in één oogopslag of er (mogelijk) dieren aanwezig zijn in de woonst
en welke.
“Dit vergemakkelijkt voor een stuk het werk van de brandweer”, legt zonecommandant Dominic Knapen uit. “Tot nu toe was het tijdens een interventie kwestie van goed rondkijken en –vragen om eventuele huisdieren
te lokaliseren. Deze huisdiersticker toont ons onmiddellijk dat er dieren
aanwezig zijn in de woning en zelfs welke. Daardoor kan de brandweer
gerichter op zoek naar dieren, voor zover de risico’s het toelaten”.

Hond(en)

Kat(ten)

Vogel(s)

Andere:

IN DEZE WOONST
In nood, bel 112

Afhalen in het gemeentehuis
De huisdiersticker kan afgehaald worden
in het gemeentehuis. Met pen of alcoholstift kan je aanduiden hoeveel honden,
katten, vogels, of andere dieren je bezit.
De sticker is weersbestendig en heeft een
duurzame UV-lak.

Aangifte personenbelasting 2018
De Federale Overheidsdienst Financiën houdt in alle gemeenten
enkele zitdagen voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting.
In mei en juni kan u uw belastingaangifte ook laten invullen door
een medewerker van FOD Financiën in het gemeentehuis van
Hoeselt.
Noteer alvast deze data:
• maandag 14 mei 2018 van 9.00 tot 15.00 uur
• maandag 11 juni 2018 van 9.00 tot 15.00 uur
Gemeentehuis tel. 089 51 03 10 of info@hoeselt.be

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

3

Workshop babygebaren via
voorlezen, liedjes en spelen
Babygebaren - eenvoudige gebarentaal - helpen je om te praten met jouw kindje.

MusicalStage ‘In the spotlight’
(7-15 jaar) | GC Ter Kommen

Een fonkelnieuwe MusicalStage komt eraan voor iedereen van 7 tot
15 jaar! Zing uit volle borst, acteer als een ster en dans de pannen van
het dak. Toffe musicalsongs, speciale kostuums, het grote podium en
vooral een leerrijke en plezante MusicalStage staan je te wachten.
Aan het einde van de stageweek is er een leuk toonmoment waar je familie jou op de planken kan bewonderen! Wil jij er ook graag bij zijn? Schrijf je
dan snel in op www.musicalstage.be, want het aantal plaatsen is beperkt!

Vanaf 6 maanden kunnen baby’s observeren en
kan een kindje nog voor hij kan praten, met de
handjes vertellen wat hij of zij ziet, wilt of denkt.
Babygebaren leren kindjes net als ‘gewone taal’
via mama en papa, grote broer en zus.
Bibliotheek Hoeselt verwelkomt samen met bibliotheek Bilzen en Kind&Gezien baby’s tussen
6 en 18 maanden samen met hun familie. Na
de workshop is er tijd om na te praten met een
gezonde snack en een lekker drankje.
Zaterdag 5 mei van 9.30 tot 10.30 uur of van
11.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9 mei van 14.00 tot 15.00 uur of
van 15.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Huis van het Kind (de consultatieruimte van Kind&Gezin), Hospitaalstraat 15 in Bilzen
Schrijf je op voorhand in:
- bibliotheek@bilzen.be
- 1 keer, want de workshop is telkens een herhaling en het aantal plaatsen is beperkt
- gratis
De bibliotheken van Bilzen en Hoeselt organiseren een

baby
gebaren

workshop

via voorlezen, liedjes, spelen

Datum:
Toonmoment:
Inbegrepen:
Kostprijs:
Info en inschrijvingen:

van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 augustus
2018 (van 10.00 tot 16.00 uur, laatste
dag tot 18.00 uur)		
Laatste dag om 17.30 uur
(tijdsduur: ongeveer een half uur)
Lessen, toonmoment, verzekering, drankjes
140 euro
www.musicalstage.be - Planktom

Babygebaren - eenvoudige gebarentaal helpen je om te ‘praten’ met jouw kindje.
Vanaf 6 maanden kunnen baby’s
observeren en kan een kindje nog vóór hij
kan praten, met de handjes vertellen wat hij
ziet, wilt of denkt.

We verwelkomen baby’s tussen 6 en
18 maanden samen met hun familie en
praten na bij een gezonde snack en een
lekker drankje.

Zaterdag 5 mei van 9u30 tot 10u30 of van 11u tot 12u
Woensdag 9 mei van 14u tot 15u of van 15u30 tot 16u30

Schrijf je op voorhand in:

Locatie?

• bibliotheek@bilzen.be
• Kies 1 tijdstip. Zo geven we zoveel
mogelijk gezinnen de kans om mee
te doen.
• Gratis

Huis van het Kind
(consultatieruimte Kind&Gezin)
Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen
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SLUITINGSDAGEN BIB IN MEI
Donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 mei
Maandag 21 mei

Lezing ‘Angst … voor het onbekende?’
Dinsdag 15 mei om 19.00 uur | Ensor zaal, OCMW Hoeselt

We kennen allemaal angst in verschillende maten en vormen: van examenvrees, plein- of hoogtevrees tot angst voor spinnen, kleine ruimtes
enz. Angst kan nuttig zijn; het helpt ons om voorbereid te zijn op onbekende of bedreigende situaties. Maar soms loopt dit uit de hand en
blijven we ons angstig voelen, zelfs als het gevaar weg is.
Dr. Guy Thijskens, psychiater en psychotherapeut, vertelt ons over
onze angsten en geeft ons handvaten om de baas te zijn over onze
‘spoken’. Het is een interactieve lezing waarbij je op een laagdrempelige
manier wetenschappelijke informatie krijgt en tegelijk praktische tips
om eventuele angsten te overwinnen of daarmee om te gaan.
i.s.m. Vormingplus
Limburg

Deelname: 4 euro
(incl. koffiepauze met gebak)
Inschrijven via OCMW-balie:
089 30 92 60

Minder mobielencentrale OCMW zoekt vrijwilligers
Jouw profiel
We zijn dringend op zoek naar enthousiaste vrijwillige chauffeurs voor onze
Minder Mobielen Centrale.
• Woon je in Hoeselt?
• Heb je enkele uren per week vrij?
• Wil je graag mensen rondom je helpen?
• Heb je een eigen wagen?
• Ben je gemakkelijk bereikbaar, telefonisch of per email?

Alle vervoersaanvragen gebeuren via
de OCMW-balie; niet rechtstreeks via
de chauffeur.
Elke vrijwilliger waar het OCMW mee
samenwerkt, ontvangt een informatienota over de organisatie en kan rekenen
op ondersteuning vanuit het OCMW.

Interesse?
Lijkt het jou wat om als vrijwillige chauffeur aan de slag te gaan?
Neem dan zeker contact op met
OCMW Hoeselt: 089 30 92 60
(iedere werkdag van 10.00 tot
12.00 uur) of stuur een mailtje aan:
mira.breban@ocmwhoeselt.be

Taakomschrijving
De Minder Mobielen Centrale is een
vervoersdienst voor mensen die zich
moeilijk kunnen verplaatsen omwille
van ouderdom, ziekte of handicap.
De leden kunnen beroep doen op deze
dienst voor o.a. familiebezoek, afspraak
bij de dokter of in het ziekenhuis, kappersbezoek, naar de winkel of een bijeenkomst van de seniorenbond.
Iedere chauffeur krijgt een kilometervergoeding van 0,30 euro per kilometer. Verder ben je verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade.
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Sporteldag 50+ Zuid-Limburg
Op donderdag 14 juni vindt de jaarlijkse
Sporteldag plaats, een sportdag voor
50-plussers. Dit jaar gaat deze dag door
in de sporthal De Alk in Alken.
Zoals elk jaar is er weer een leuk aanbod
van verschillende sporten, zowel in de
sporthal als outdoor. De deelnameprijs is
5 euro. Deze prijs omvat alle activiteiten,
verzekering en om af te sluiten koffie en
taart. Ook het vervoer van en naar Alken, te vertrekken vanuit Hoeselt, is in
deze prijs inbegrepen.
Sportdienst - tel. 089 30 92 20
of sportdienst@hoeselt.be

#Sportersbelevenmeer

Watergewenning

#Sportersbelevenmeer is een actie van Sport Vlaanderen die de steden
en gemeenten wil uitdagen om beleving toe te voegen aan hun lokale
werking. Onze gemeente doet aan deze uitdaging mee en wil haar bewoners aanzetten tot meer bewegen of sporten. Om deze uitdaging tot een
goed einde te brengen heeft Sport Vlaanderen 7 criteria opgesteld waar
de gemeenten en steden er minstens 5 van moeten volbrengen om te
kunnen deelnemen.
Een van deze criteria is dat de inwoners van de gemeente laten zien waarom en hoe zij meer beleven. Dit kan gedaan worden door jouw sportbelevingsfoto’s te delen op sociale media (Facebook, Instagram, twitter, …),
met vermelding van #sportersbelevenmeer en #hoeselt

voor KLEUTERS
geboren in 2013

Wat is sportbeleving? Het is een extra dimensie toevoegen aan een sportieve activiteit waardoor de deelnemers elk op hun manier worden geprikkeld. Dit kan door te werken rond een thema, door een activiteit te
combineren met iets cultureels, toeristisch, … Alles is mogelijk, zolang dit
maar zorgt voor dat extra laag je beleving.
Laat je dus allemaal van je meest actieve en creatieve kant zien en post
massaal jullie foto’s met de hashtag #sportersbelevenmeer en #hoeselt
op de sociale media die jullie gebruiken. Je hoeft niet in een club of vereniging te zitten om aan deze actie mee te doen! Als club kunnen jullie
ook in groep foto’s plaatsen.
Sportdienst - tel. 089 30 92 20 of sportdienst@hoeselt.be
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Start op zaterdag 12 mei
en woensdag 16 mei
Programma:
Zelfstandig in en uit het zwembad leren
klimmen
Met en zonder plankje of buis naar de overkant ‘fietsen’
Leren drijven in horizontale positie met ‘lange’ armen en benen
Initiatie ‘kikkervoeten’ en beenbeweging
schoolslag
Inspringen naar keuze
				
De zwemacademie is een 2-jarig zwemtraject (watergewenning + kleuterzwemmen
+ zwemtraining) waarbij kleuters geboren
in 2013 zwembadveilig worden en op eigen
tempo kunnen groeien tot goede zwemmertjes
Deelname: 25 euro/5 lessen met afsluiter
en observatie
Voor vrije plaatsen: sportdienst Tel 089 30
92 20 of kurt.driesen@hoeselt.be

Street workout: Een nieuw sport- en/of
bewegings-infrastructuur aan Ter Kommen
Deze plek ziet eruit als een speeltuin en
bestaat uit paal- en stang structuren waar
men op een plezante manier kan oefenen
of trainen.

Op de buitensite Ter Kommen kan
iedereen reeds gratis gebruik maken
van een speeltuin, een Finse piste, een
voetbal- en basketbalarena en van de
outdoor fitness-toestellen.
Om dit buiten sport- en beweegaanbod te
vervolledigen werd er onlangs aan de zijde
van de Beukenlaan een ‘street workout’
aangelegd.

Street workout, een gratis coole manier
om je hele lichaam fit te krijgen
Door op deze manier regelmatig te
oefenen ontwikkelt men spier- en
spieruithoudingskracht en versterkt men
de romp-stabiliteit.
Men versterkt de fysieke gezondheid en
krijgt een strakker lichaam.
Waar men in de gym traint op fitnesstoestellen, draait het bij ‘street
workout’ allemaal rond het gebruik van

ReActief
ReActief, een initiatief waarbij er gesport kan worden tot
3 keer per week op een veilige en verantwoorde manier,

het gewicht van het lichaam.
Street workout, de 21ste eeuwse Tai Chi
met aangepaste apparatuur
Een typische Street workout routine bestaat
uit statische en dynamische oefeningen
uitgevoerd al dan niet aan de toestellen.
Eens men een basis heeft gevormd kan
men zelfs freestyle fitnessen
Street workout, ook met de nodige
bewegingsvrijheid
Men kan zelf oefeningen aan de toestellen verzinnen. Niets moet en alles kan!
Sportdienst - tel. 089 30 92 20
of sportdienst@hoeselt.be

onder begeleiding van o.a. een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Het is voor iedereen
die aan zijn of haar conditie wil werken, voor mensen die zich
niet thuis voelen in een fitnesscentrum, maar ook voor mensen
met een chronische ziekte of beperking. Het doel van dit initiatief is om de algemene conditie te verbeteren met het oog op
een betere gezondheid.
• Elke maandag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur in de
sporthal
• Elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur in het zwembad
Sportcentrum Ter Kommen, Europalaan 2 Hoeselt.
Instappen kan op elk moment!
30 euro per 10-beurtenkaart inclusief:
verzekering, kleedkamers en douchen in de sporthal. Gratis
kennismakingsles.
Sportdienst – tel 089 30 92 20 - sportdienst@hoeselt.be of reactief@hoeselt.be

Sint Vincentiusvereniging Hoeselt houdt open-deurdag
De Sint Vincentiusvereniging is al meer dan 25 jaar actief in
Hoeselt met voornamelijk het verdelen van voedselpakketten aan de behoeftigen in de eigen gemeente.
Aanvankelijk gestart in Werm zijn ze ondertussen reeds een
paar jaar gehuisvest in de kerk van Sint Huibrechts Hern.
Op zaterdag 2 juni tussen 14.00 en 16.00 uur zetten zij de
deuren open om iedereen de mogelijkheid te geven om eens
nader kennis te maken met de huidige werking van de vereniging waarop ondertussen maandelijks een 160-tal personen
uit de gemeente beroep doen. Men kan van nabij kennismaken met de producten die worden verdeeld en met de
vrijwilligers die zich hiervoor actief inzetten.
Bovendien is het een gelegenheid voor geïnteresseerden om
vrijblijvend meer info te krijgen over de dagdagelijkse werking

en om zich eventueel als vrijwilliger ook kenbaar te maken.
Helpende handen zijn steeds welkom.
Ghislain L’Hoëst – tel. 089 41 64 45

REISVERSLAG

Project Cape Town
“It’s Time for Africa”
Een koude februari-dag, een bus draait de parking van Ter Kommen op…
36 jongeren uit Borgloon, Hoeselt en Riemst staan nog wat te bibberen
terwijl hun koffers in de bus geladen worden.
Het is tijd… tijd voor Afrika!

18 uur later staan deze jongeren met hun
3 begeleiders en fotograaf in het zuidelijkste puntje van Afrika, nl. Kaapstad.
Klaar om 8 dagen ondergedompeld te
worden in de lokale cultuur, niet wetende
welke avonturen hen te wachten staan.
Gelukkig is het zomer in Kaapstad, de
zonnestralen op de snoet…dat doet uiteraard goed!

Uitvalsbasis voor deze derde inleefreis
van Haspenvoud International (je weet
het vast nog wel: de intergemeentelijke
samenwerking tussen de jeugddiensten
van Borgloon, Hoeselt en Riemst) is
Loop 91, een jeugdherberg in het centrum van Kaapstad.
En dan begint het… een eerste activiteit in Green Point Park, kort bij het

bekende voetbalstadion van Kaapstad.
Onze jongeren spelen allerlei spelletjes
en nodigen de aanwezige kinderen in
het park uit om mee te spelen. Het is
dadelijk een groot succes. Ouders komen kijken, we maken een praatje met
hen. De gekende Afrikaanse gastvrijheid wordt ons al dadelijk duidelijk. We
praten over de waterschaarste, wisselen Afrikaanse en Belgische woordjes
uit…de sfeer is gezet!
Maar om nu elke dag een activiteit te
gaan beschrijven zou te veel plaats in
beslag nemen. Daar krijgen we deze
Mag Gezien “easy” volledig mee gevuld.
Toch willen we jullie nog enkele dingen
vertellen…
Over ons tweedaags project in township Khayelitsha bijvoorbeeld. Waar
we ons hebben ingezet in een kleuterschooltje. Een deel van onze jongeren
speelde spelletjes met de kinderen.
Een ander deel gaf het kleuterschooltje een nieuwe verflaag en schilderde
het ABC en andere versieringen op
de muur.
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Een andere groep ontfermde zich
over de allerkleinsten. Ze gaven hen
te eten, verversten pampertjes, wiegden hen in slaap… het was een eyeopener. Een aangrijpende ervaring
om te zien hoe deze kinderen leven
in een township. Het helpt om onze
dagdagelijkse beslommeringen te relativeren.
Ook onvergetelijk is het bezoek aan
Cape Town High School, waar de
cheerleaders ons met gezang en dans
verwelkomden. Een afleveringen van
Glee was er niks tegen.
In verschillende klassen stelden we
ons landje voor en gaven we uitleg
over onze inleefreis. Het viel ons op
dat ze onze Belgische topvoetballers
echt wel overal kennen!

studentenleven. Zéér inspirerend allemaal en weer een super ervaring.
Daarnaast bezochten we uiteraard
ook dé highlights in en rond Kaapstad
zoals Kaap de Goede Hoop, de Tafelberg, Boulders Beach waar we zwommen tussen de pinguins, op safari in
Buffelsfontein, Kirstenbosch Botanical Gardens en nog veel meer…

Maar beelden zeggen altijd veel meer
dan woorden.
Daarom stellen we op vrijdag 4 mei
vanaf 20u in premiére de Aftermovie
van onze inleefreis voor in jeugdhuis
X.
Deelnemers, vrienden, familie en
andere geïnteresseerden zijn altijd
welkom om te komen kijken naar de
avonturen van onze Haspenvouders.

Nog een toppertje was de ééndaagse
uitwisseling met studenten van de
Cape Peninsula University of Thechnology. We kwamen te weten hoe
gedreven deze studenten zijn om iets
terug te geven aan hun lokale gemeenschap. En we leerden ook over
verschillen en gelijkenissen van het
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ACTIVITEITENKALENDER MEI 2018
Dinsdag 1 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Lindekapel
Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 mei
GRASSROOTS – INITIATIEDAG
VOETBAL VOOR KINDEREN
TOT 12 JAAR
18.00 u. Plasstraat 15 Schalkhoven
Guido Machiels – 0494 60 21 46

Donderdagen 3, 17, 24 en 31 mei
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Ludo Hex - 0477 35 17 45

Donderdag 3 mei
INITIATIE GEBRUIK
AED-TOESTEL
19.00 u. Vergaderlokaal 1
GC Ter Kommen

Woensdag 16 mei
START WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS GEBOREN
2013

Donderdag 24 mei
SMULNAMIDDAG
‘IJSCRÈME AARDBEIEN’
14.00 u. Monet zaal
DC OCMW

Vrijdag 18 mei
AVONDMARKT
PINKSTERKERMIS
17.00 u. L. Lambrechtsstraat en 		
Dorpsstraat

Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei

Zaterdag 19 mei
MUSICAL VGB ‘T
OPWERMERKE
14.30 en 19.00 u. GC Ter Kommen

DANSVOORSTELLINGEN
JUMPY BUMPY
19.00 u. GC Ter Kommen

Sportdienst - 089 30 92 20

089 51 03 10

Jos Gregoor - 089 41 39 71

Danny Smets - 089 51 46 44

Woensdag 9 mei
TREFDAG
GEZONDHEIDSWANDELEN
DC OCMW
10.15 u. Finse Piste Bilzen

Maandag 28 mei
MISVIERING PANEEL
19.00 u. Eilandje Paneel

OCMW - 089 30 92 60

Sportdienst - 089 30 92 20

Maandag 14 mei
AANGIFTE
PERSONENBELASTING 2018
9.00 u. Gemeentehuis
089 51 03 10

Dinsdag 15 mei
LEZING: ANGST VOOR HET
ONBEKENDE – DC OCMW
19.00 u. Ensorzaal DC OCMW
Dinsdag 15 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel grot Dorpsstraat
Woensdagen 16 en 30 mei
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW - 089 30 92 60
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Zaterdag 26 mei
GARAGEVERKOOP
WERM – HOESELT
07.00 u. Alle straten van Werm
Zondag 27 mei
RUILBEURS MODELTREINEN
EN TOEBEHOREN
08.00 u. GC Ter Kommen

Dinsdag 8 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Heibrik

Info

Sportdienst - 089 30 92 20

Jos Crommen - 012 39 45 42

Sportdienst - 089 30 92 20

Zaterdag 12 mei
START WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS GEBOREN
2013

Inschrijven via OCMW - 089 30 92 60

Dinsdag 29 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Hel
Zondag 20 en maandag 21 mei
HOESELT KERMIS
15.00 u. Hoeselt centrum
089 30 92 10

Zondag 20 mei
EETDAG KARATE SHINGITAI
11.30 u. GC Ter Kommen
Els Marting - 0495 911 238

Dinsdag 22 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Eikaert
Dinsdag 22 mei
LEZING ‘ONDERWIJS
EN OPVOEDING
ANNO 2018’
20.00 u. GC Ter Kommen
lokaal 1
nijs_kristof@hotmail.com

Dinsdag 29 mei
BEZOEK LOURDESGROT
WIEMESMEER
13.30 u. Vertrek OCMW 		
(seniorenbusje)
Vóór 22/5 inschrijven via OCMW
089 30 92 60

Woensdag 30 mei
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen
Omwille van werken in GC Ter
Kommen in de maand juni werd
de geplande bloedinzameling van
maandag 18 juni vervroegd naar
woensdag 30 mei!
Donderdag 31 mei
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Kapel Broek

Activiteiten voor de zomermaanden (juni, juli en augustus) moeten ingegeven worden in de UiTdatabank (www.uitdatabank.be)
vóór vrijdag 4 mei om opgenomen te worden in de activiteitenkalender van de zomereditie van Hoeselt Mag Gezien.

Jaarlijks feestje voor vrijwilligers dienstencentrum

Maar liefst 55 Hoeselaren nemen deel aan ‘start tot jog’ en bereiden zich zo voor op ‘Den Hoesëlèr run’ die op zon
24 juni zal doorgaan. (Foto: Wim Hellinx)

Na lange tijd van werken is het einde in zicht. De Romershovenstraat is een pareltje geworden!

De schoolkinderen van’t Nederwijsje organiseerden als
schoolfeest hun eigen schlagerfestival. De ambiance zat er
goed in! (Foto: Wim Van Mele)

Comedians Arnout van den Bossche en Joost van
Hyfte
lol inpaaseitjes
Ter Kommen…
nog ná
hunhen
Na lang zoeken konden de kinderen van de Neder heerlijk smullen
vanhadden
de lekkere
die de ook
paashaas
voor
spetterende optreden op ‘Hoeselt goes Comedy’.
verstopt had. (Foto: Wim Hellinx)

KWB Neder testte de kennis van de talrijk ingeschreven kwisploegen in zaal
het Nederheem (Foto: Wim Hellinx)

Proficiat aan Louis Jos, Hoeselts winnaar van de vlucht
op Bourges samen met gouverneur Herman Reynders.

Zangkoor ‘Ater Blokkes’ zorgde voor enkele kippenvelmomenten tijdens de Paasmis in de kerk
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van Romershoven. (Foto: Ann Hellinx)

Open Kerkendagen
Zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018
van 10.00 tot 18.00 uur
Op 2 & 3 juni gaan de jaarlijkse Open Kerkendagen door. Dit
tweedaags erfgoedfestival is het uitgelezen moment om het
gebedshuis eens op een andere manier te tonen aan het brede
publiek.
Het thema ‘Erfgoed met vele gezichten’ zet de spotlight op het
menselijke verhaal achter de stenen. De vele ambachtslui en
personages die verweven zijn met de geschiedenis van uw kerk,
de gemeenschap die er eeuwenlang samenkwam om hun leven te
delen, de vele vrijwilligers die het gebouw tot op vandaag in stand
houden.
In Hoeselt worden de Sint-Stefanuskerk in Hoeselt centrum
en de Sint-Brixiuskerk in Schalkhoven opengesteld.
In de kerk van Schalkhoven wordt
door de Hoeseltse Geschiedkundige
Studiegroep de spannende en jaren
durende historie die de bouw van de
huidige kerk voorafging uitgelegd. Het
is een boeiend verhaal met vele actoren o.a. drie pastoors, de kerkraad, het
bisdom, het provinciebestuur, de gemeente Schalkhoven en de adel.
De Kerkraad van Hoeselt Centrum
kiest voor een boeiende zoektocht
door de kerk, over interessante wetenswaardigheden, die uiteraard betrekking hebben op het kerkgebouw
en haar inhoud.
Er is een aparte zoektocht voor kinderen voorzien.
Je vindt antwoorden op vragen die je je
vroeger misschien al zo vaak gesteld hebt.
Echt de moeite waard om aan mee te doen! Wie neemt de uitdaging aan?

www.openkerken.be
QR code Schalkhoven :
http://openkerken.be/church_detail.asp?n=
sint-brixius&churchID=1628
QR code Centrum :
http://openkerken.be/church_detail.asp?n=
sint-stefanus&churchID=695
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Vrijwilliger in de kijker

Gros Hoeselt dankt Willy en Gerda voor hun jarenlange
inzet voor het voedselteam

Een voedselteam is een groep mensen
die samen basisvoedsel aankopen bij
lokale of regionale producenten en dat
wekelijks afhalen in een gemeenschappelijk depot. Bestellingen en betalingen
van de producten gebeuren praktisch
via een webwinkel.
Het is een eerlijke en gemakkelijke manier om je eten lokaal aan te kopen en
zeker te zijn van de kwaliteit ervan.

Korenstraat 24. Vrijdag tussen 16.00 en
18.00 uur kan je daar terecht om je bestelde eetwaren af te halen.

www.voedselteams.be
of mail naar gros@hoeselt.be

Gedurende 6 jaar hebben Willy en
Gerda wekelijks, op vrijdag, het door
de Hoeselaren bestelde voedsel in
ontvangst genomen. Door hun verhuis naar Bilzen is het depot van Hoeselt nu gesloten, maar Hoeselaren die
graag verder genieten van de lokaal geteelde groenten, melkproducten, vlees,
brood en andere eetwaren kunnen verder terecht in het voedselteam depot
van Bilzen in de Oxfam wereldwinkel,

Pas geopend

H&H Hekwerken:
‘Meesters in hekwerk’

H&H Hekwerken plaatst omheiningen, hekwerk en poorten
rondom uw tuin, bedrijf sportterreinen of openbare terreinen.
Naast een professioneel en persoonlijk advies, gesteund op
jarenlange ervaring, bieden zij uiteraard nog heel wat specifieke mogelijkheden en diensten aan zoals draadafsluiting, posten rail (paarden afsluiting), schuif- en draaipoorten, staalmat
hekwerk, tuinpoorten, houten tuinschermen, hardhouten
wanden, onderhoudsvriendelijke schuttingen (composiet),
automatisatie, enz.
Stijn Hermans 0487 20 50 58
Andy Heens 0476 74 49 72
Hooilingenstraat 44
heens.hermans.hekwerken@outlook.com
FB: H&H Hekwerken
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20 jaar Jeugdhuis X
De tijd vliegt…je hoort het vaak zeggen. Ook voor Jeugdhuis X voelt dit zo
want van donderdag 10 t.e.m. zaterdag 12 mei vieren we reeds ons 20-jarig bestaan.

Het begon in 1998 met een busrit naar verschillende jeugdhuizen in de buurt. Daarna werd al snel een kerngroep van
een aantal jongeren samengesteld. Zij organiseerden de eerste activiteiten en uitstappen.
Het lokaal onder de voetbaltribune op de Bergstraat werd
de eerste locatie voor Jeugdhuis X. Hier beleefden we onze
pioniersjaren. Het was er knus, gezellig en veel mensen (uiteraard volwassen nu) hebben hier nog hele mooie herinneringen aan.
Dankzij een goed meedenkend gemeentebestuur werd ondertussen een heel mooi jeugdcentrum gebouwd met plaats
voor een jeugdhuis en een jeugddienst. Tot op vandaag horen
we vaak bezoekers zeggen hoe mooi we hier zitten. En daar
zijn we zeker trots op. Mensen geloven vaak niet dat dit gebouw al van 2001 open is. We dragen er dan ook echt goed
zorg voor.
In die 20 jaren zijn er heel wat activiteiten gepasseerd van
hele kleine tot hele grote. Dit ging van thema-avonden,kleine

WEETJE
Waarom heet het Jeugdhuis X?
Op de eerste activiteit die we organiseerden hadden we een
grote schrijfmuur geplaatst. Daarboven stond Jeugdhuis
X. Met X als synoniem voor het onbekende. Met de vraag
‘bedenk een mooie naam voor het jeugdhuis’ bleek achteraf
dat de meeste jongeren die X wel heel leuk vonden. En zo is die
X nooit weg gegaan!
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en grotere fuiven, spelletjes-avonden tot echte shows zoals
de X-Personality en een mini-festivalletje “X on Track”.
Gedurende al die jaren hebben heel wat jongeren zich ook ingezet voor het jeugdhuis. Dit verdient eeuwige dank. Zonder
deze mensen hadden we nooit zo ver kunnen geraken. Een
dikke dikke merci!!
Anno 2018 moeten we eerlijk toegeven dat het er niet eenvoudiger op geworden is om een goede jeugdhuiswerking
uit te bouwen. Tijden veranderen alsook de mentaliteit en
jongeren nemen vaker kortere engagementen aan. Maar we
blijven volharden en zijn er rotsvast van overtuigd dat Jeugdhuis X een mooie toekomst tegemoet gaat en dat nog veel
jongeren kunnen genieten van dit mooie jeugdhuis en al zijn
activiteiten.
Maar nu is het dus tijd om te feesten. En dat doen we tijdens
een driedaags feestweekend.
En iedereen mag dit met ons mee vieren. Dus hef het glas
en…schol op Jeugdhuis X.

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
OVERLIJDENS

GEBOORTEN
Datum

Naam

Dochter of zoon van

Datum

Naam van de overledene

9/03/18

Bas MAURISSEN

zoon van Door en Greetje VANDEVENNE

1/03/18

Jeanne SWENNEN

Guido Gezellelaan 1

14/03/18

Iven RAMAKERS

zoon van Sven en Tahnee MERTENS

2/03/18

Arnould VANSWYGENHOVEN

Tongeren

17/03/18

Gemma D’HUYS

dochter van Simon en Liene KETELSLEGERS

8/03/18

Richard CLERX

Leurestraat 28

19/03/18

Nina LENAERS

dochter van Victor en Liesbeth RAMAEKERS

10/03/18

Annie PANJAER

Nederstraat 51 A

11/03/18

Paula SUETENS

Hernerweg 61

18/03/18

Paulus THUWIS

Nederstraat 96

HUWELIJKEN
Datum

Huwelijkspartners

22/03/18

Karel MOERS

Kruisstraat 57

3/03/18

Simonne HANSEN en Jan BUSSCHER

28/03/18

Joseph OLISLAGERS

Bronstraat 16

9/03/18

Rebecca MOITROUX en Rudi MERCKEN

28/03/18

Marleen PETERS

Droogbroekstraat 66

23/03/18

Colette CROMMEN en Alain CLAESEN

30/03/18

Maria VERJANS

Rode Kruislaan 9

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

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: Dinsdag 1 mei – feest van de arbeid
Donderdag 10 mei – O.H. Hemelvaart / Vrijdag 11 mei – brugdag / Maandag 21 mei - Pinkstermaandag

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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www.elektrohauben.be

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

Bilzersteenweg
44b
1, 3730
Hoeselt
Bilzersteenweg 44b
busbus
1, 3730
Hoeselt
0496
2869692020
info@elektrohauben.be
0496 28
info@elektrohauben.be
www.elektrohauben.be
www.elektrohauben.be

KBC Bank Bilzen-Hoeselt
Markt 51 • 3740 Bilzen
089/51 99 00 • Bilzen@kbc.be

BETONCENTRALE
ook voor particulieren
zaterdag open tot 11.00 uur

L. Lambrechtsstraat 16 • 3730 Hoeselt
089/51 91 50 • Hoeselt@kbc.be

Industrielaan 101 • Hoeselt • 089 51 80 00
(betoncentrale) 089/32 00 50

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.

