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VOORWOORD

Burgemeester Werner RASKIN
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18u00 tot 19u00  
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet v/d burgemeester, 1ste verd.

Schepen Guy THYS
guy.thys@hoeselt.be
VRIJDAG van 18u00 tot 19u00  
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

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Groot Hoeselaren

Als uittredend burgemeester mag ik op mijn beurt een 
woordje tot u allen richten.
We kunnen terugblikken op een fantastische mooie zo-
mer met een verdiende bronzen medaille voor onze rode 
duivels, een BBQ met familie of vrienden, een weekendje, 
verlof en tal van eenvoudige kleine dingen, gewoon genie-
ten!

Onze politiezone breidde uit met 6 nieuwe krachten en 
vernieuwde een groot deel van het wagenpark. Dit resul-
teerde in meer veiligheid met maar liefst 24% minder on-
gevallen en inbraken.
Ons volledig grondgebied wordt nu ook beschermd door 
camera’s die alle auto’s kunnen identificeren. Ons politie-
kantoor met wijkagenten werd verhuisd naar het centrum 
en blijft in Hoeselt.

De nieuwe brandweerkazerne die brandweerzone Oost zal 
gaan bouwen voor Hoeselt-Bilzen en Riemst zal in overleg 
ingeplant moeten worden zodat onze Hoeseltse vrijwillige 
brandweermannen blijvend kunnen hun job doen.
Onze ruimtelijke uitvoeringsplannen om Hoeselt op de 
kaart te plaatsen zijn lopende, velen reeds goedgekeurd 
waarvan de grondverwerving al gestart is. Dit is broodno-
dig willen we onze gemeente toekomst geven met welvaart 
voor iedere generatie Groot- Hoeselaren.

Een gemeente uitbouwen kost jaren van plannen indienen, 
deze goedgekeurd te krijgen, en deze daarna uit te voeren. 
Het lijkt soms wel een processie van Echternacht te zijn!
De eerste veranderingen van deze grote stap voorwaarts 
beginnen zichtbaar te worden.
Het creëren van meer dan 300 wooneenheden en bouw-
percelen is volop in uitvoering, een project ervan zijn de 22 
senioren-assistentiewoningen in het Binnenhof.
De zone achter het zwembad werd volledig ingericht, 
speeltuin, voetbalveldje, ea  voor onze jeugd.

We staan op de vooravond van een nieuw Groot-Hoeselt. 
Denken we maar aan een nieuwe sportzone, handelszone, 
industriezone, recyclagepark, seniorenzorgzone en park-
gebied.
Dit parkgebied van ongeveer 7 ha grootte, waarvan reeds 
5,5 ha aangekocht, gelegen tussen de Dorpsstraat-Huls-
straat-Hoogstraat en Bergweide, zal een groene long zijn 
voor iedere Hoeselaar met ook een loopweide voor onze 
trouwe viervoeters.

Hoeselt is en blijft een landelijke gemeente met grote 

aandacht voor landbouw en milieu, waar men graag woont 
in een veilige en leefbare omgeving met visie op toekomst 
en welvaart voor iedere inwoner.

Als uw uittredende burgervader mijn dank aan de bevolking 
om dit voor u te mogen doen en met uw goedkeuring dit 
verder te doen.
Samen met ons bestuur en 
alle medewerkers van onze 
gemeente zetten we ons 
dagelijks in voor onze mooie 
gemeente en zijn inwoners, u 
en uw gezin.

Tot ergens in Groot-Hoeselt
Uw burgervader
Werner Raskin 
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Schepen Michel VANROY
michel.vanroy@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen
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 14u00 tot 15u00  
op het OCMW

De expo ‘Dit zien wij’ confronteert 44 his-
torische beelden uit de Eerste Wereldoorlog 
met 44 hedendaagse foto’s van bijzondere 
plekken in Limburg. Een uniek contrast. 
Een exclusieve verzameling van beelden uit 
de Groote Oorlog versus beelden van nu, 
die het resultaat zijn van een fotowedstrijd 
in gans Limburg met maar liefst 975 inzen-
dingen. Elk beeld met een eigen verhaal. 
Dat is wat de Limburger wil bewaren voor 
de toekomst. Ook vanuit Hoeselt werden er 
heel wat foto’s ingezonden, zo ook door Els 
Hellinx. Els fotografeerde de oude trambed-
ding in Hern en zond deze foto in als haar 
plekje van Hoeselt dat zeker bewaard moet 
worden voor de toekomst. Haar foto werd 
gekozen uit de Hoeseltse inzendingen om 
deel uit te maken van de expo ‘Dit zien wij’ 
die nog tot 15 september 2018 dagelijks van 
10u00 tot 17u00 gratis te bezoeken is in het 
GlazenHuis in Lommel (Dorp 14).

 www.ditzienwij.be

Foto ‘De oude trambedding’ van Els Hellinx  
maakt deel uit van expo ‘Dit zien wij’

‘21 september’ Internationale  
Dag voor de Vrede 
21 september is door de VN uitge-
roepen tot Internationale Dag voor 
de Vrede. Vorig jaar lag de focus op 
de hoopvolle aanloop naar een VN-
kernwapenverbod. Meer dan 102 
Vlaamse steden en gemeenten par-
ticipeerden.
Dit jaar ligt de focus opnieuw op het 
thema kernwapens. 58 landen on-
dertekenden reeds het VN-verdrag 
dat kernwapens ondubbelzinnig ver-
biedt. Dit is een historische stap. Het 
VN-kernwapenverbod zal niet leiden 
tot de onmiddellijke eliminatie van 
alle kernwapens, maar vergroot het 
stigma dat op deze massavernieti-
gingswapens rust. Het verhoogt de 
druk op de kernwapenstaten om werk 
te maken van ontwapening en dwingt 
financiële instellingen om niet langer 

in kernwapenproductie te investeren.
België nam niet deel aan de on-
derhandelingen, en heeft het VN-
verdrag ook (nog) niet getekend. 
Daarom is het belangrijk dat wij als 
gemeente samen met andere steden 
en gemeenten een duidelijk signaal 
geven. Wij willen dat België het kern-
wapenverbod ondertekent.
Een wapperende vredesvlag in het 
straatbeeld in de week van 21 sep-
tember wordt ondertussen een 
jaarlijks terugkerende traditie. Hang 
samen met onze gemeente de vre-
desvlag uit om deze campagne te 
steunen. Foto’s van de wapperende 
vlaggen kunnen getweet worden via 
#vredesvlag en/of deel de facebook-
pagina.

 www.dagvandevrede.be

Landelijke Kinderopvang 
op zoek naar kandidaat-
onthaalouders
De Landelijke Kinderopvang is al jaren 
werkzaam in onze gemeente. 
Momenteel zijn ze in heel Limburg op zoek 
naar kandidaat-onthaalouders.
Een job met kinderen bij je thuis? 
Interesse? Kom naar de jobdag op 20 sep-
tember 2018!
Locatie : Kantoor van Landelijke Kinderop-
vang (in het ONS-gebouw), Wedersoet 3 B 
in Bilzen tussen 14u00 en 20u00.

 070 24 60 41 of  limburg@landelijkekinderopvang.be
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BIBLIOTHEEK

Tentoonstelling ‘De Griffel’
Kalligrafievereniging ‘De Griffel’ stelt als eerste in rij haar 
werking tentoon in onze nieuwe bibliotheek op de Neder. 
De kracht van de taal bij poëzie en de stille schoonheid van 
kalligrafie worden verenigd. 
Tot 15 november kan je genieten van deze expo tijdens de 
openingsuren van de bib.
Naar aanleiding van de tentoonstelling organiseerde de ver-
eniging op 27 augustus ook een workshop. Een foto hiervan 
vind je in de volgende Hoeselt mag Gezien.

Beelddenken
Maandag 24 september van 19u00 tot 21u00 | Bibliotheek 
Hoeselt OLV-plein
Een grote groep kin-
deren en jongeren 
leert anders. Ze den-
ken niet in woorden, 
maar beelden.
Klassieke leerme-
thodes in het on-
derwijs sluiten dan 
ook niet goed aan. 
Hierdoor kunnen ze 
niet altijd tonen wat 
ze kunnen, wat kan 
leiden tot spanning 
en zich niet goed in hun vel voelen. 

Tijdens deze infoavond gaan we na hoe we beelddenken kun-
nen herkennen en hoe we materie kunnen vertalen naar beel-
den. De infoavond wordt georganiseerd door het huis van het 
kind Bilzen/Hoeselt en de opvoedingswinkel Zuid-Limburg. 
De gastdocente is Christel Vanderheyden.
De infoavond is gratis en geschikt voor ouders en begeleiders 
van kinderen en jongeren. 

Vooraf inschrijven via info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be.

Voorlezen met een extraatje:  
Moemoe
Woensdag 26 september van 13u30 tot 15u00  
Bibliotheek Hoeselt OLV-plein 
Ga je mee op avontuur met Moemoe? 
De Hoeseltse auteur Tom Eykenboom leest 
zijn prentenboeken voor en tovert nog een 
verrassing uit zijn hoed.
Kinderen van 4 tot 7 jaar zijn welkom op 
deze gratis voor-
leesnamiddag.

  Inschrijven:   
089 30 92 50 
bibliotheek@hoeselt.be

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

Theater 

Ruben Van Gught: 
Sportman
Donderdag 20 september 2018 om 20u15 | GC Ter 
Kommen

In SPORTMAN vertelt Ruben Van Gucht kleine en grote 
anekdotes die de voorbije jaren aan zijn neus zijn gepas-
seerd. De zoektocht naar Johan Bruyneel in Madrid, ra-
cen met Tom Boonen en Niels Albert op Francorchamps, 
een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op hoogte-
stage met Jurgen Van Den Broeck, het evangelie schen-
ken aan Romelu Lukaku, de sprint aantrekken voor Greg 
Van Avermaet, quizzen met Jan Vertonghen en tochten 
van honderd kilometer lopen, ...

Voor het eerst bundelt hij de verhalen die zich in de 
voorbije tien jaar hebben afgespeeld in zowel zijn car-
rière als zijn leven. SPORTMAN wordt hierdoor een we-
reldreis door Europa, Afrika en Zuid-Amerika, waarin de 
gebeurtenissen door de ogen van de sportjournalist én 
de sporter in de journalist worden verteld. Zo beklimt hij 
bergen, test hij het werelduurrecord en waagt hij zich aan 
ultralopen.

Een voorstelling waarin naast verhalen ook een belang-
rijke rol weggelegd is voor muziek en het publiek. Sport-
man is niet alleen het verhaal van de sportjournalist, 
maar ook van de mens Ruben Van Gucht. Van Gucht trekt 
op tournee met twee van z’n vaste muzikale compag-
nons: Mathieu & Guillaume. De troubabroers uit Antwer-
pen ondersteunen, vervolledigen of vertalen de verhalen 
in muzikale bewoordingen. 

I.s.m. AAS&B en sportdienst Hoeselt

 Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties)
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Voor de 30ste editie van Open Monumentendag koos de Hoe-
seltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG)  voor de Sint-Hu-
bertuskerk in Sint-Huibrechts-Hern om je te laten kennismaken 
met haar rijke historische verleden. Je bent er welkom op zondag 9 
september tussen 11u00 en 18u00. Enkele mensen van de HGSG 
verzorgen rondleidingen om 11u00, 13u30, 15u00 en 16u30.
Zij geven je uitleg over de geschiedenis van de kerk sinds de eerste 
Christenheid en vertellen hoe de verering van de Heilige Hubertus 
daaruit ontstond.
Je krijgt ook een beeld van de bouwgeschiedenis die uiteindelijk 
heeft geleid tot het gebouw zoals het er vandaag staat. Bij de laat-
ste verbouwing in de jaren zestig van vorige eeuw werden er onder 
de verf- en pleisterlagen 14de eeuwse muurschilderingen ontdekt, 
die elementen van het leven van de Heilige Hubertus uitbeelden. 
De gidsen geven je graag een woordje uitleg over de interpretatie 
van de verschillende taferelen.
Ten slotte kan je een bezoekje brengen aan de Sint Hubertuskapel 
met zijn fraaie barokbepleistering, op een boogscheut van de kerk.
Kinderen kunnen deelnemen aan de workshop ‘restaureer je eigen 
muurschildering’ i.s.m. de Academie Beeldende Kunst Hoeselt. 
Restauratoren hebben soms de grootste moeite om een deels 
beschadigde tekening te vervolledigen. Misschien helpt een kin-
derhand wel?
Gast-Vrij-Hern vzw maakt het plaatje compleet en zorgt voor een 
natje en een droog je op een gezellig terras  aan de kerk.

 www.openmonumentendag.be
 www.ioedoost.be
 www.hoeseltvrugger.be

De herdenking van 100 jaar We-
reldoorlog I werd al op vele manie-
ren in de kijker geplaatst. Ook de 
Hoeseltse Geschiedkundige Stu-
diegroep (HGSG) besliste als erf-
goedvereniging om ook haar steen-
tje bij te dragen.

Onder de titel ‘Groot Hoeselt 
1914 – 1918’ publiceert zij een werk 
waarin het leven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Hoeselt en zijn la-
tere deelgemeenten Schalkhoven, 
Sint-Huibrechts-Hern, Romers-
hoven en Werm wordt verteld naar 
de getuigenverslagen, die tijdens en 
na deze periode werden opgete-
kend. 

Laat je 100 jaar terug in de tijd 
meenemen en maak kennis met de 

meer dan 200 frontsoldaten, die 
hun beste krachten hebben ingezet 
om het Vaderland te verdedigen. 
Meer dan twintig van hen keerden 
niet levend terug van het slagveld 
en velen raakten verminkt of droe-
gen de rest van hun leven de last 
mee van het aangedane leed en de 
verwondingen.

Je kan het boek nu al bestellen aan 
de voorverkoopprijs van 20€ en 
het komen afhalen vanaf 11 novem-
ber 2018 op de gelijknamige ten-
toonstelling, die zal plaatsvinden in 
de Kapel van domein Burghof in de 
Dorpsstraat 18 te Hoeselt.

Eerstdaags valt een flyer in je brie-
venbus met de nodige info voor de 
voorinschrijving.

Ontdek de geschiedenis van de Sint-Hubertuskerk
30 jaar Open Monumentendag op zondag 9 september

Groot Hoeselt 1914-1918 : HGSG brengt een boek uit
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Organisatie: HGSG 
i.s.m. IOED Oost en Cultuurdienst Hoeselt

Info: www.hoeseltvrugger.be

Sint-Hubertuskerk
Sint-Huibrechts-Hern

& Sint-Hubertuskapel

Hoeseltse 
Geschiedkundige 
Studiegroep

Open
Monumentendag

Zondag  
9 september 

2018
Gidsbeurten  
om 11u00 – 13u30 –  

15u00 en 16u30

Doorlopend terras  
tussen 11u00 en 17u00

Doorlopend workshop 
voor kids:

Restaureer je eigen 
muurschildering
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In het kort vertelt Toon de geschiede-
nis van het gemengde zangkoor van 
Romershoven. Ater Blokkes kreeg zijn 
naam rond 1980, maar het zangkoor 
bestond al véél langer. Drie genera-
ties geleden startte Willem Ketelsle-
gers een kerkkoor in Romershoven en 
leidde het gedurende vele jaren. Na-
dat Willem er uiteindelijk mee stopte 
en na enkele stille jaren, blies Ernest 
Ketelslegers het koor van zijn nonk 
Willem opnieuw leven in en bracht 
het tot bloei met kerkliederen en ont-
spanningsmuziek.  

In 1993, na het overlijden van Pa Er-
nest, werd het dirigeerstokje kort-
stondig overgenomen door dochter 
Karlien en nadien doorgegeven aan 
haar broer Toon… en hij doet dit na 25 
jaar, nog steeds met evenveel plezier.

Wat zijn voor jou de leuke elementen 
bij het leiden van dit koor?
Mijn motto is: muziek maken, plezier 
maken, vrienden maken. Dat is het 
mooiste wat er is! 
Mijn persoonlijke uitdagingen zijn:  

de groei in het zangniveau, vernieu-
wing in de muziekstijlen en de zorg-
vuldig uitgekozen stukken klaarsto-
men voor het koor. De keuze valt altijd 
op stukken die ik zelf graag hoor of die 
mij aangrijpen. Alleen dàn kan ik het 
met enthousiasme overbrengen op 
het koor.

Wat bepaalt dan precies of jij iets 
graag hoort of niet?
Veel hangt af van het gevoel dat ik er-
bij krijg, de akkoorden, de melodielijn, 
de inhoud, de sfeer, maar natuurlijk is 
het ook van belang of het zou kunnen 
aanslaan bij het publiek. 

Overleg met zus en rechterhand Kar-
lien over de toegankelijkheid en het 
technische niveau van de zangstukken 
is daarbij een goeie graadmeter.

Het internet is een grote bron van 
materiaal  en er wordt me ook gere-
geld wat toegestuurd door koorleden 
of door uitgeverijen. Uiteindelijk be-
tekent dit alles toch heel wat zoek- en 
muzikaal knutselwerk.

Je leidt nu twee koren?
Inderdaad. Ater Blokkes, een kwa-
litatief koor met een dorps karakter 
en een sociale rol. Het doel is dus ook 
een open koor te zijn, waar iedereen 
uit de wijde omgeving zich welkom 
kan voelen. Het koorseizoen start 
vanaf oktober en omvat slechts twee 
reeksen van 12 repetities per jaar, met 
een kerst- en een paasprogramma.

En sinds 2001 dirigeer ik ook gospel-
groep Akkoord met repetities vanaf 
Pasen tot einde september. 

Wat zijn je toekomstdromen en plan-
nen?
Ik zou graag het zangniveau willen be-
stendigen, ja zelfs nog laten stijgen als 
het kan. We hebben hiervoor de no-
dige competenties. Ik zou ook graag 
met nog meer instrumenten werken.
Een ultieme droom: de “Missa Criol-
la” uitvoeren. 

Muziek schrijven en arrangeren voor 
orkest (een 15-tal instrumenten) en 
een eigen homestudio uitbouwen zou 
me ook nog veel voldoening schenken. 
Aansluitend op de cursus “realisator 
audioproducties” die ik net voltooid 
heb en met de digitale mogelijkheden 

Toon, 25 jaar dirigent  
bij ‘Ater Blokkes’

Voor dit interview hebben wij afgesproken ten huize van Ma Ketelslegers, een fan 
in hart en nieren. En eigenlijk is in dat huis het fundament gelegd voor alles wat 
in het leven van Toon van betekenis is op muzikaal gebied. 
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van tegenwoordig komt deze droom heel kort in zicht. 

Toon is dus nog lang niet uitgezongen, zo mogen wij vast-
stellen. Gelukkig maar want via hem wordt Romershoven 
ook muzikaal een beetje op de kaart gezet. 

Wij wensen hem nog een lange muzikale weg met heel veel 
plezier in alles wat hij onderneemt.

Proficiat Toon!

  Toon Ketelslegers - 0495 50 01 61  
aterblokkes@gmail.com en gospelakkoord@gmail.com 

Op 14 oktober 2018 organiseert Ater Blokkes op-
nieuw de succesvolle ‘NOTENTOCHT’.  Bij deze  
gezinswandeling kunnen jong en oud genieten van 
mooie sprookjestaferelen, muziek en versnaperingen 
én van de mooie natuur van Romershoven. 

Het gemeentebestuur en OCMW van Hoeselt hebben een 
nieuwe financieel directeur. 
De gemeenteraad stelde in juni de voormalige gemeentelijke 
financieel beheerder (vroeger ‘ontvanger’), Caroline Brouns 
aan als financieel directeur voor zowel gemeente als OCMW. 

Tijdens dezelfde gemeenteraad werd voormalig financieel 
beheerder van het OCMW, Anja Stulens aangesteld als 
adjunct-financieel directeur.

De eedafleggingen gebeurden tijdens de gemeenteraadszit-
ting van donderdag 5 juli. 
Ze traden in hun nieuwe job in dienst op 1 augustus 2018.

De aanstelling van een financieel directeur is een gevolg van 
het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, waarbij gemeente en 
OCMW integreren tot één lokaal bestuur en er slechts één 
persoon aan het hoofd van de administratie komt te staan en 
slechts één persoon aan het hoofd van de financiële dienst. 
De functies van algemeen directeur (van rechtswege, voor-
malig gemeentesecretaris Geert Rouffa) en financieel di-
recteur komen in de plaats van de vroegere secretarissen en 
financieel beheerders van gemeente en OCMW.

Het gemeentebestuur wenst beiden veel succes en werk-
vreugde in hun nieuwe functie.

Nieuw financieel directeur voor gemeente en OCMW

Caroline Brouns          Anja Stulens

TIP
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2018

Vrijdag 31 augustus
PANEEL KERMIS: OPTREDEN 
DOMINO EN FUNKY ‘D + DJ
21.00 u. Feesttent Paneelstraat

 Heidi Berx  0495 51 20 89

Zaterdag 1 september
START PENTAGOON 
ACADEMIE BEELDENDE 
KUNSTEN

 www.pentagoon.be

Zaterdag 1 september
START PENTAGOON 
ACADEMIE MUZIEK

 www.pentagoon.be  of hildevoes@gmail.com

Zaterdag 1 september
START ZWEMACADEMIE  
(GEB. 2013)

09.00 u. Zwembad Ter Kommen
 Sportdienst 089 30 92 20

Zaterdag 1 september
PANEEL KERMIS: BBQ, FONS 
EN DIE VAN ONS EN DJ
18.00 u. Feesttent Paneelstraat 

 Heidi Berx  0495 51 20 89

Zondag 2 september
DROOGBROEKFEESTEN  
MET ROMMELMARKT
06.00 u. Droogbroekstraat 

 Jos Vandeweyer  0497 05 03 24

Zondag 2 september
INTERNATIONALE 
RUILBEURS MODELTREINEN 
EN TOEBEHOREN
08.00 u.  GC Ter Kommen

 Danny Smets  089 51 46 44

Dinsdag 4 september
SENIORENNAMIDDAG N-VA
14.00 u. GC Ter Kommen

 Bert Vertessen 0477 53 85 79

Dinsdag 4 september
START LESSENREEKS ZUMBA
19.30 u. Spiegelzaal Ter Kommen

 www.fitclubhoeselt.be

Woensdagen 5 en 19 september
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

 089 30 92 60

Woensdag 5 september
START NIEUWE REEKS YOGA 
FLOW (14 LESSEN)
10.00 u. Spiegelzaal sportcentrum Ter 
Kommen

 Sportdienst 089 30 92 20

Donderdag 6 september
START LESSENREEKS STRONG 
INTERVAL

20.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen
 www.fitclubhoeselt.be

Zaterdag 8 september
EETAVOND VK BRANDWEER
17.00 u. GC Ter Kommen

 Stefan Stulens 0477 35 40 56

Zondag 9 september
OPEN MONUMENTENDAG: 
SINT HUBERTUSKERK HERN

11.00 u. St. Huibrechts Hern   
 www.IEODOost.be ism HGSG  
en Cultuurdienst

Zondag 9 september 
EETDAG VK BRANDWEER
11.30 u.  GC Ter Kommen

 Stefan Stulens 0477 35 40 56

Maandag 10 september
START KIDS – SPORT NA 
SCHOOL 1STE LJ.
16.00 u. Sporthal Ter Kommen

 Sportdienst 089 30 92 20

Maandag 10 september
START LESSENREEKS 
FIGUURTRAINING 
BODYSHAPE
21.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen

 www.fitclubhoeselt.be

Dinsdag 11 september
MEEWERKEN IN DE 
HOESELTSE NATUUR: 
VERWIJDEREN 
WILGENOPSLAG 
WINTERBEEKVALLEI
09.30 u. Kapel Lindekapelstraat

 Orchis vzw 08950 10 19  
of patrickorchis@gmail.com

Dinsdag 11 september
SENIORENDANSNAMIDDAG 
– SENIORENADVIESRAAD 
I.S.M. DC OCMW
13.30 u. GC Ter Kommen

 OCMW 089 30 92 60

Dinsdag 11 september
START LESSENREEKS 
FIGUURTRAINING  
PILATES – MAT WORKOUT
18.30 u. Spiegelzaal Ter Kommen

 pilates.hoeselt@gmail.com

Woensdag 12 september
START JUMPY BUMPY –  
DANS 2DE LJ.

15.30 u. Spiegelzaal Ter Kommen
 Sportdienst 089 30 92 20

Woensdag 12 september
START JUMPY BUMPY  DANS 
6DE LJ. – GRATIS PROEFLES
16.30 u. Spiegelzaal Ter Kommen

 Sportdienst 089 30 92 20

Donderdagen 13, 20 en 27  
september
RESTAURANTDAG  
DE DAGSCHOTEL  
ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

 Ludo Hex  0477 35 17 45

Donderdag 13 september
START LESSENREEKS  
PILATES – MAT WORKOUT
18.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen

 pilates.hoeselt@gmail.com

Donderdag 13 september
START LESSENREEKS 
BODYSHAPE
19.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen

 www.fitclubhoeselt.be
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Zondag 16 september
WANDELING: 
KLOMPENTOCHT –  
WC DE ROMMELAAR
07.00 u.  GC Ter Kommen
Info         Hervé Tavernier  089 41 34 20  

Zondag 16 september
OPENDEURDAG 
BRANDWEER MET DEMO’S, 
SHOW VOERTUIGEN, 
KINDERANIMATIE …
10.00 u. Brandweerkazerne, 
Kerkstraat 13

 Stefan Stulens 0477 35 40 56

Zondag 16 september
SAMENAANKOOP MAZOUT – 
KWB O.L.VROUW
14.00 u. Lokaal De Brug, Nederstraat

 Ghislain Verjans

Zondag 16 september
WIELERWEDSTRIJD 
JUNIORES – WC DE WARE 
VRIENDEN
15.00 u. Café De Smeed

 Eddy Vandecaetsbeek 0495 16 37 20

Donderdag 20 september
WORKSHOP ‘GEZOND 
KOKEN: PRAKTISCH’
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW

 OCMW  089 51 88 10

Donderdag 20 september
RUBEN VAN GUGHT: 
SPORTMAN
20.15 u.  GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdag 20 en vrijdag 21 
september
MAALTIJDENRESTAURANT 
DIENSTENCENTRUM
12.00 u. Monetzaal DC OCMW

 OCMW 089 30 92 60

Zaterdag 22 september
25 JAAR 
AVONDWANDELTOCHT 
TEUGËLE PRUVE 
18.00 u. tot 20.00 u.  Ter Kommen

 Sportdienst  089 49 16 03

Zondag 23 september
ROMERSHOVEN KERMIS EN 
ROMMELMARKT
08.00 u. Romershovenstraat en 
pastorij

 www.pastorij-romershoven.be

Zondag 23 september
EETDAG KON. HARMONIE ST. 
CECILIA
11.00 u. GC Ter Kommen

 Balder Waumans  0498 94 50 88

Maandag 24 september
VORMING: BEELDDENKEN - 
CHRISTEL VANDERHEYDEN – 
OPVOEDINGSWINKEL Z-L
19.00 u. Bibliotheek

 Vicky 0491/71.72.40 & Alicia 0491/71.72.41

Dinsdag 25 september
MEEWERKEN IN DE 
HOESELTSE NATUUR: 
HAGEN SNOEIEN IN DE 
GERLABEEKVALLEI
09.30 u. Gillebeekstraat

 Orchis vzw 08950 10 19 of patrickorchis@
gmail.com

Dinsdag 25 september
VORMING: EFFECT VAN 
BEWEGING
19.30 u. Ensorzaal OCMW

 OCMW 089 30 92 60

Woensdag 26 september
VOORLEZEN MET EEN 
EXTRAATJE: MOEMOE
13.30 u. Bibliotheek

 Marleen Smets  089 30 92 51

Donderdag 27 september
SMULNAMIDDAG: 
PANNENKOEKEN
14.00 u. Monetzaal DC OCMW

 OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 28, zaterdag 29, en zondag 30 
september
ZVC PIBO
GC Ter Kommen

 Olivier Boyen  0475 76 67 83

Organiseer je een openbare activiteit die je in de kalender wil laten opnemen?  
Vul dan alle gegevens in op www.uitdatabank.be
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Al meer dan 150 jaar bestaat de Sint-
Lambertuskerk intussen. De eerste 
Heilige Mis is er in maart 1863 op-
gedragen. Vandaag lokt de kerk elke 
zaterdag om 18.30 uur een 150-tal 
gelovigen uit niet alleen Alt-Hoeselt 
maar ook uit Werm en Hern. “Uiter-
aard ligt dit aantal veel lager dan vroe-
ger, maar dat wil niet zeggen dat we 
geen inspanningen moeten doen om 

het oudste gebouw van de parochie in 
stand te houden. Enkele jaren geleden 
waren er andere plannen mee zoals de 
uitbouw van een kinderopvangcentrum. 
Hiervoor worden nu andere alternatie-
ven overwogen. Het is bovendien nog 
maar één van de drie Hoeseltse kerken 
waar een eucharistieviering opgedra-
gen wordt”, zegt Theo Thijs die met veel 
passie over de kerk praat.

Tweede fase
De afgelopen jaren zijn het dak, de to-
ren, riolering en toegang van de Sint-
Lambertuskerk al volledig vernieuwd. 
“Eigenlijk zijn we al ruim tien jaar aan 
de vernieuwde kerk aan het bouwen. 
In deze fase willen we isolatiewerken 
uitvoeren, verbeterde verlichting aan-
brengen en het interieur met wat verf 
opfrissen. Ook laten we de muren ver-
der tegen vocht impregneren en gaan 
we de glas-in-loodramen renoveren. 
We willen voorzetramen plaatsen, 
maar moeten dan weer condensatie-
problemen vermijden. De duurste post 
zijn de voegwerken, de daarbij horende 
metselwerken en de huur en opstelling 
van de stellingen. Deze zijn geraamd 
op 145.000 euro”.

De Sint-Lambertuskerk in Alt-Hoeselt staat sinds 11 juni 2018 n de steigers. Nog 
tot november 2019 of gedurende 200 werkdagen krijgt het godshuis een gron-
dige opfrisbeurt. Onder meer voorzetramen, voegwerken en nieuwe verlichting 
staan op de verlanglijst van de kerkfabriek. Aan de renovatie hangt een prijs-
kaartje van 522.000 euro vast. “Het heeft moeite gekost om het budget rond 
te krijgen, maar met enige vertraging is het ons dan toch gelukt”, vertelt een 
gelukkige Theo Thijs, voorzitter van de kerkfabriek. De gemeente komt tussen 
voor een bedrag van 314.000 euro. 

Sint-Lambertuskerk Alt-Hoeselt 
krijgt opfrisbeurt Gemeente verleent 

314.000 euro subsidie
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Budget
In juni heeft aannemer Building nv uit 
Ranst de werken aangevat. “Aanvanke-
lijk bevond de goedkoopste offerte zich 
nog een stuk boven ons budget. Ver-
geet niet dat de kerkfabriek nog andere 
kosten heeft. Zo staan we ook in voor 
het onderhoud van parochiezaal De 
Altenaar. In overleg met de gemeente 
zijn wij voor beide projecten tot goede 
afspraken gekomen. Daarnaast kunnen 
we ook nog rekenen op een subsidie van 
de Vlaamse overheid”, becijfert Thijs. 

De aannemer krijgt 200 werkdagen om 
het geheel af te ronden. “De werken zijn 
nog maar pas gestart en het bouwverlof 
zat ertussen, maar we zitten op schema. 
Wel zijn er door de droogte wat proble-
men met de aanvoer van water dat no-
dig is om het gebouw af te stomen voor 
de geplande voegwerken, maar dat zal 
wel in orde komen.”

Vieringen gegarandeerd
Het is de hoop van de kerkfabriek van 
Alt-Hoeselt dat de werken eind volgend 

jaar erop zitten. “Momenteel worden de 
vochtproblemen aangepakt en zijn ze 
bezig met het reinigen van de voegen. 
Ook is er al isolatie aangebracht bovenop 
de gewelven. Zover is alles probleemloos 
verlopen. Extra positief is dat alle vie-
ringen en activiteiten tijdens de werken 
kunnen blijven doorgaan”, verzekert Thijs 
die ook de inzet van de leden van de 
Kerkraad prijst voor hun inzet om de her-
stellingswerken in goede banen te leiden.

Foto’s: Wim Hellinx
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Hoeselt en Bilzen zijn samen gestart met 
het project ‘Bewegen op Verwijzing’. Op 
initiatief van Schepen van sport Yves 
Croux en An Stevens, coördinator bij 
AAS&B werd een subsidieaanvraag inge-
diend bij het Vlaams Instituut voor Gezond 
Leven. Om in aanmerking te komen voor 
subsidies was een samenwerking binnen 
de kleinstedelijke zorgregio Bilzen nood-
zakelijk. OCMW voorzitter en huisarts 
Luc Hendrix was meteen gevonden voor 
het initiatief en zo werd een samenwerking 
tussen beide gemeentes geboren.

Wat is het doel van ‘Bewegen Op Verwij-
zing’? 
Het doel van dit project is stilzittende 
mensen met een gezondheidsrisico op 
doktersverwijzing aan het bewegen te krij-
gen. Patiënten worden door dokters door-
verwezen naar een coach en deze werkt 

samen met de patiënt een beweegplan op 
maat uit. De coach is vooral een motivator 
die de patiënt op weg helpt naar een duur-
zame actievere levensstijl. 
Elke patiënt heeft recht op individuele be-
geleiding. Dankzij de subsidies profiteren 
deelnemers van zeer lage tarieven om de 
drempel naar een gezondere levensstijl zo 
laag mogelijk te houden. 
Voor Hoeselt is de beweegcoach Ezra 
Meisters, voor Bilzen is dat Caroline Yildiz. 
Je kan met hen een afspraak maken nadat 
je een verwijsbrief kreeg van je huisarts. 
Samen met je coach wordt er een be-
weegplan opgesteld dat past bij jouw leven. 
De coach helpt je bij je keuzes, beweeg je 
liefst alleen of in clubverband, ga je voort-
aan te voet of per fiets naar je werk, … jij en 
je coach bepalen het traject.

  sms BEWEGEN naar coach Ezra Meisters  
0473 26 27 60

Bewegen,  
mijn leven
Dinsdag 25 september om 19u30  
Ensorzaal OCMW

Je leest en hoort het overal, om 
gezond te zijn zouden we meer 
moeten bewegen en minder stilzit-
ten. De wetenschap is er zeker van, 
maar we hebben nog veel vragen. 
Hoeveel win je ermee?
En hoeveel moet je dan bewegen? 
Is het nodig om te zweten of veel 
geld uit te geven?
En geldt dat advies voor iedereen, 
ook als je vaak of lang ziek bent?
Dr. An Stevens maakt het verhaal 
duidelijk, op een toegankelijke en 
heldere manier. 
Vergeet de fitness goeroes: bewe-
gen kan, altijd en overal!
Iedereen is welkom: oud & jong, 
mensen met motivatie, en zeker 
ook mensen met plannen!

 OCMW 089 30 92 60

Een intense mix van spierversterkende 
en stabiliserende oefeningen waarbij je de 
spieren optimaal leert gebruiken. ‘BODY-
SHAPE’ zonder cardio voor flexibiliteit, 
soepele gewrichten, een slanker en stevi-
ger lichaam in balans. ‘PILATES’, de origi-
nele mat routine met concentratie, con-
trole, precisie en vloeiende bewegingen.
Start vanaf 10 september in de Spiegel-
zaal Ter Kommen.
• Maandag 21u00 – BODYSHAPE
• Dinsdag  18u30  – PILATES  - mat 

workout
• Donderdag 18u00  – PILATES  - mat 

workout
• Donderdag 19u00 – BODYSHAPE

Deelname: Bodyshape 40 euro/10 weken 
– Pilates 50 euro/10 weken
Inschrijven: pilates.hoeselt@gmail.com 
(enkel voor pilates max. 12 deelnemers)

Figuurtraining - lessenreeksen september

Bewegen op verwijzing Rechts: Ezra Meisters - beweegcoach
Midden: An Stevens - projectverantwoordelijke

Links: Yves Croux - schepen van sport

12  



Jaarlijks kent de gemeente Hoeselt pro-
jectsubsidies toe aan personen of orga-
nisaties die zich inzetten voor ontwikke-
lingshulp. De GROS stelde hiervoor een 
gemeentelijk subsidiereglement op, samen 
met een aanvraagformulier en adviseert de 
gemeente hierover.

Begin dit jaar werd al een subsidie toe-
gekend aan Eli Bijnens voor de hulp aan 
vluchtelingen op het eiland Chios.

Op de vergadering van eind mei adviseerde 
de Gros de aanvraag van Rita Cuypers, uit 
de Stationsstraat van Hoeselt positief en 
besliste de gemeente om een projectsub-
sidie van 400€ toe te kennen, voor de vzw 
Helpende Handen voor Nepal, waarin Rita 
actief is. 

Bilzenaar Alain Huygen richtte op 1 janu-
ari 2013 de vzw Helpende Handen voor 
Nepal op.  Via peterschappen van kinde-
ren van de St. Xaviers English Academy 
steun je niet alleen het betrokken gezin, 
maar ook de hele gemeenschap. Deze 
school ligt in Budhanilkantha ten noor-
den van de hoofdstad, Khatmandu, en telt 
ongeveer 800 leerlingen. Maar niet en-
kel peetkinderen worden gesteund, maar 
er worden ook klassen gebouwd, geverfd, 
heringericht, … In 2015 werd het project 
‘Child Health Service’ opgestart. Het 
hoofddoel van dit project is ondersteu-
ning bieden aan kinderen en de hele ge-
meenschap, niet enkel via peterschappen 
maar ook door de school op te waarderen 
om degelijk onderwijs te kunnen aanbie-
den. Ook biedt men gratis medische on-

dersteuning aan 900 leerlingen. Op dit 
ogenblik is men een sociaal systeem aan 
het uitwerken zodat er nog meer kinderen 
kunnen genieten van de gratis medische 
hulp. De organisatie tekent hiervoor om 
de twee jaar een contract met het plaat-
selijke kinderziekenhuis. Sebak Pokhrel, 
een medewerker ter plaatse volgt alles op 
en vrijwilligers van hier gaan regelmatig 
naar Nepal om de projecten op te volgen, 
nieuwe peetkinderen te fotograferen enz.  
Wil je misschien zelf ook peetouder wor-
den of op een andere manier steunen? Ga 
dan naar de website van Helpende handen 
voor Nepal.

Op de foto’s zie je Rita bij een bezoek aan 
haar petekind, een kamer in het kinderzieken-
huis, en een klas leerlingen van de school.

Projectsubsidie Hoeselt  
voor Helpende Handen voor Nepal

Van 18 tot 25 september vieren we in Hoeselt  net als in 75 
ander Vlaamse gemeenten de derde verjaardag van de on-
dertekening van Agenda 2030: de Week van de Duurzame 
Gemeente. 

Tijdens de campagneweek zal de gemeente de SDG-vlag uit-
hangen en de Gros zal op 18 september de eigen 'Duurzame 
Helden' in de kijker zetten. Deze helden zijn burgers, scholen, 
organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier 
bezig zijn met duurzame ontwikkeling. 

Vervolgens organiseert de Gros op zondag 7 oktober een gps-
wandelzoektocht in het thema van de SDG’s (de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen).

Week van de duurzame gemeente van 18 - 25 september
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U was weer geweldig 
 deze zomer!

Muziek, samenzang en poëzie op de 11-Juliviering  

‘Omdat ik Vlaming ben’ in Schalkhoven

DemeRRock en Demervalleitreffen: een vaste waarde in Hoeselt!

Héérlijk snuisteren in de prachtige nieuwe bibliotheek op de Neder!

Gezelligheid troef op het wekelijks ‘Terrasse les Jeunes’ aan Jeugdhuis X.

Den Hoesëlèr run is nu al niet meer weg te denken in de Hoeseltse zomer!
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Lekker weer, lekker bier, lekkere muziek, lekkere snacks, lekker genieten,… dat was 
Toetëlfès 2018

Landelijke Gilde Werm bracht een lange tractoren-slinger op pad doorheen onze gemeente.

De politiezone schenkt 100 fluohesjes aan de gemeente. Jeugdvereni-

gingen en andere verenigingen met een jeugdwerking kunnen deze hesjes 

gratis ontlenen.

Vintage cars & bikes bracht ons even terug in de tijd… prachtige wagens en motoren 

hielden halt in de Dorpsstraat.

De klanten van alle supermarkten en buurtwinkels verkozen Spar Ex-press Thewissen als ‘Superteam van het jaar’ onder de Spar-Lambrechts winkels. Dikke proficiat aan het kleine en fijne familieteam
Willy Sommers op bezoek in Ter Hulst 2!

The Hellbillies met een living concert als laatste activiteit in de oude bibliotheek. 
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Senioren-
dansnamiddag
Dinsdag 11 september om 13u30  
GC Ter Kommen
Na het succes van vorig jaar organise-
ren de Hoeseltse Seniorenadviesraad 
en het OCMW-Dienstencentrum een 
2de seniorennamiddag! 
De activiteit staat in het teken van de 
‘Senioren Fit & Gezond’-week.
DJ Jean-Louis Verjans zorgt voor de 
ambiance met muziek uit de golden ol-
dies. Laten we samen feesten en onze 
beste dansbeentjes uitgooien. We rus-
ten natuurlijk eventjes uit voor een ge-
zellige koffiepauze met vlaai. 

Alle Hoeseltse senioren zijn van harte 
welkom!
Organisatie: Seniorenadviesraad i.s.m. 
OCMW-Dienstencentrum

  Deelname: 2,50  euro (koffie & vlaai incl.)                                                                                                                              
Vervoer nodig? Vraag het seniorenbusje aan!  
Inschrijven vóór donderdag 6-9!  
OCMW - tel. 089 30 92 60  
(elke werkdag tussen 10u00 en 12u00)   

                

OCMW-Dienstencentrum 
organiseert jaarlijks de Campagne 

Samen aan 
tafel tegen 
vereenzaming
en is een initiatief in DE WEEK VAN 
VERBONDENHEID.
Tijdens de Week van Verbondenheid 
van 22 september t.e.m. 30 september 
roepen Samenlevingsopbouw en Bond 
zonder Naam op tot meer verbonden-
heid en samenhorigheid in de strijd tegen 
vereenzaming! 

Eenzaamheid bestrijden is de zorg van 
iedereen.
In een wereld waarin afstand niet meer 
van tel is, technologie de mens inhaalt 
en snelheid de belangrijkste parame-
ter is, ijveren Bond zonder Naam en 
Samenlevingsopbouw voor tijd met 
mensen en ontmoetingen in de reële 
wereld. We dragen sociale media en in-
ternet een warm hart toe, maar willen 
ons daartoe niet beperken om mensen 
met elkaar in contact te brengen.

Verbondenheid begint bij ontmoeten!                                                                                       
De ervaring leert dat zelfs vandaag lang 

niet iedereen toegang heeft tot die 
ogenschijnlijk ingeburgerde communi-
catiemiddelen. Daarom zetten we be-
wust en voluit in op zorgzame buurten. 
De buurt is het kloppend hart van een 
samenleving. 

Verzet je tegen eenzaamheid en schuif 
mee aan tafel met mensen uit je buurt.                                 
Samen eten, praten en ervaringen de-
len schept moeiteloos een band met 
anderen. In 2017 schoven maar liefst 
25.000 mensen aan de Langste Eet-
tafel aan.   Doen we het dit jaar nog 
beter samen?                                             

De stoere Chirojongens van Hern waren op kamp in Grobbendonk

De Sloebers en hun leiding hielden een Hawaii-feestje tijdens hun kamp

Op kamp

Het OCMW-Diensten- 
centrum steunt de 
Week van Verbonden-
heid en doet een op-
roep om zoveel mogelijk 
mensen samen aan tafel 
te brengen op o.a. de Hoeseltse 
restaurantdagen. (zie activitei-
tenkalender pag. 8-9)

De Chiromeisjes van Hern gingen op kamp in Verrebroek
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De stoere Chirojongens van Hern waren op kamp in Grobbendonk

Al van bij het begin kon dit initiatief re-
kenen op een grote belangstelling van 
sportievelingen en lekkerbekken. Jaar-
lijks ontvingen we tussen de 500 en 
1000 deelnemers.
 
Dit jaar vieren we de 25ste editie van 
deze culinaire avondwandeling. Daarom 
steken we alles in een extra feestelijk 
kleedje en mag je je aan enkele verras-
singen verwachten.
Zo kan je naast de lekkernijen onderweg 
ook genieten van straattheater, muziek, 
animatie en kunst. Daarvoor kunnen we 
rekenen op de medewerking van de cul-
tuurdienst en de Kunstkring van Hoe-
selt.
De hapjes onderweg blijven uiteraard 
een vaste waarde, maar ook hier steken 
we een tandje bij door een extra feeste-
lijk aanbod van hapjes aan te bieden.

Nieuw en belangrijk dit jaar is dat deel-
nemen enkel kan met een voorverkoop-
ticket. Deze zijn tot woensdag 19 sep-
tember om 17u00 te verkrijgen  bij de 
deelnemende clubs / verenigingen, café 
Den Hoeselèr en bij de gemeentelijke 
sportdienst aan 8 euro per ticket. Later 
inschrijven is niet meer mogelijk en een 
gekocht ticket kan door de organisatie 
niet worden terugbetaald. Aan het ver-
trek kan je je voorverkoopticket omrui-
len voor een deelnamekaart.
 
De route van 9 kilometer gaat dit jaar 
effectief rondom het gebeid ‘Teugële’ 
zoals in de beginjaren. Vertrekken kan 
tussen 18u00 en 20u00 in Jeugdhuis X 
achter Ter Kommen.

Met de deelnamekaart kan je aan zeven 
halten onderweg proeven van 8 lekkere 

hapjes en/of drankjes. Het eindpunt van 
de wandeling is voorzien bij Café Den 
Hoesëlèr. Ook daar is muzikaal amuse-
ment voorzien.
 
Voorzie aangepast schoeisel. Honden 
zijn welkom, maar enkel aan de leiband. 
Wandelboekjes worden afgestempeld 
aan het vertrek.
 
Ook voor deze jubileumeditie kunnen we 
weer rekenen op de medewerking van 
verschillende Hoeseltse clubs en ver-
enigingen: Hoeselt Run, badmintonclub 
Poona, karateclub Shingitai, tennisclub 
Jus In, wielertoeristenclub ’t Gouden 
Wiel, Jeugdhuis X, vriendenkring ge-
meentepersoneel, Café Den Hoeselèr.
 

 Sportdienst Hoeselt - sportdienst@hoeselt.be 
089 30 92 20

Feestelijke editie van  
Teugële Prúve 25 jaar!

In 1993 zocht de Sportdienst een alternatief voor 
het op dat moment net ter ziele gedragen ‘Jan 

Krediet’. Na wat brainstormen binnen de sport-
raad kwam Henri Vertessen met het idee op de 

proppen om een wandeling met lekkernijen onder-
weg uit te werken. Teugële Prúve was geboren.
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

2/05/18 Daan VANHEES zoon van Pieter en Natasja MUSGER

3/05/18 Lisette LUYTEN dochter van Tom en Elke BERX

6/05/18 Linora GIELEN dochter van Dieter en Jessie CAPROENS

7/05/18 Lena WIJNEN dochter van Laurens en Laura REYSKENS

8/05/18 Feline SCHREURS dochter van Bram en Kathleen HABEX

13/05/18 Marcel BREPOELS zoon van Joris en Annemie ROOSEN

17/05/18 Hatice ANGELOVA dochter van Asen ANGELOV en Galina 
ZHEKOVA

17/05/18 Thibe DURLET zoon van Geert en Elke MOUHA

18/05/18 Leandro JANS zoon van Joeri en Sabrina UMBRIA

22/05/18 Bo GOFFIN dochter van Jan en Lieve VANLESSEN

25/05/18 Nina JADOULLE dochter van Wim en Sanne HAYEN

29/05/18 Lukas THYS zoon van Berten en Melanie MEYER

31/05/18 Fien ZOONS dochter van Silke en Kathleen CARIS

31/05/18 Billie LOTH zoon van Jaak en Greet SCHAELENBERGH

8/06/18 Jolan JANS zoon van Joris en Nele VANBERGEN

8/06/18 Thorven HUIJNEN zoon van Sven en Kimberly VANHEES

13/06/18 Fer CLAESEN zoon van Stijn en Evi LOUWETTE

24/06/18 Bram BUFFEL LEE-
TEN

zoon van Xavier en Katelijne

25/06/18 Emma WIJNANDS dochter van Dennis en Kim JACOBS

1/07/18 Matisse COSTENO-
BLE

zoon van Stephane en Liese VANBILSEN

5/07/18 Andreas RIGO zoon van Jurgen en Andy HENSEN

13/07/18         Olivier WIRIX                            zoon van Pieter-Jan en Karolien STANDAERT

18/07/18 Perre BRULMANS zoon van Kevin en Maxine CORSTJENS

1/08/18 Thomas STONIS zoon van Vladimir en Daniëla PETROV

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

25/05/18 Karen COENEGRACHTS en Kristof KNAPEN

26/05/18 Carine SILLEN en Werner RASKIN

1/06/18 Eva-Lyn VAES en Glenn NEVEN

9/06/18 Lien JACOBS en Frédéric WYGAERTS

15/06/18 Ann-Katrien HANSEN en Xavier TIMMERMANS

15/06/18 Chantal KAANEN en Joseph COLSON

23/06/18 Nathalie RUTS en Eloy OTERO PEREZ

23/06/18 Hatice GENC en Ismail AKYOL

30/06/18 Sarah APPERMONT en Pieter WOUTERS

30/06/18 Veerle MAGGEN en Yves VONCKEN

6/07/18 Eveline DRIESEN en Leander HEX

7/07/18 Jessica HEYGEN en Bert LECOQUE

13/07/18 Nancy HOUBEN en Olivier GILLOT

14/07/18 Romy SPITS en Maikel VANDAEL

16/07/18 Valerie TITS en Kenny SWENNEN

20/07/18 Jolien PIETTE en Robin LENAERT

20/07/18 Karen DE RON en Kim LENAERTS

23/07/18 Fatima BOUBAKKARI en Michael JANSSEN

28/07/18 Anna STUSZINSKA en Guillaume VAN HORNE

28/07/18 Wendy PANIS en Silvio DEWARIER

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

24/04/18 Hendrik NOBEN Tongeren

27/04/18 Petrus VANDEPUT Onderstraat 13

29/04/18 Roger STEEGMANS Romershovenstraat 154

8/05/18 Laurent GOMMERS Overbosstraat 1A

11/05/18 Godelieve BASTIAENS Gieterijstraat 11 bus 6

25/05/18 Josephina VANDEWEYER Europalaan 3 bus 2

28/05/18 Marie-José POESEN Hospitaalstraat 45

29/05/18 Gustaaf DOOMEN Droogbroekstraat 9

31/05/18 Jeanette SCHOEFS Rode Kruislaan 9

1/06/18 Elisabeth ‘Liske’ BILLEN Rode Kruislaan 9

1/06/18 Ida SLECHTEN Rode Kruislaan 9

5/06/18 Tony HANSEN Genk

8/06/18 Jean KNAEPEN Europalaan 3 bus 24

16/06/18 Julienne SNELLINX Beukenlaan 8

19/06/18 Jan CROUX Hoogstraat 19

22/06/18 Alphonsine VERJANS Kasteelstraat 3

24/06/18 Maria JERMEI Droogbroekstraat 9

24/06/18 Anna DEKLEERMAEKER Bilzen

29/06/18 Georgette VLIEGHE Rode Kruislaan 9

2/07/18 Florence HOUBRIX Tongersesteenweg 54 C

4/07/18 Robert GÉRIMONT Genk

6/07/18 Jeanne BEAUFORT Kalvarieberg 62

9/07/18 Jean WOUTERS Nederstraat 77

11/07/18 Joanna VANDEBOSCH Bilzersteenweg 41

15/07/18 Jean WAUTERS Maasmechelen

17/07/18 Guy VANDERQUADEN Beisstraat 10 A

Met je groene vingers stond je altijd paraat: onkruid wie-
den, perken aanplanten, snoeien, bloemetjes voorzien, … 
en droeg je je steentje bij aan het groenonderhoud in onze 
gemeente. 

Wij zaten op rozen met zo’n toffe collega als jou. Oude bo-
men verplant je niet, maar toch hebben we op 30 april 2018 
na een spetterend pensioenfeest afscheid van je genomen 
als collega. Geniet van je welverdiende pensioen, Johan!

Pensioen Johan Collas 
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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).

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 16.30 - 19.30 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

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 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.

Mini Sjiek baby- en kinder-
kleding opende zopas een 
homeshop/webshop in Ro-
mershoven. Heidi Fagard 

zal jullie met plezier ontvangen in haar 
homeshop tijdens de vaste openings-
uren maar tevens biedt zij de service te 
komen shoppen wanneer het jou past, 
ook ’s avonds en in het weekend is dit 
mogelijk na afspraak. Een persoonlijk 
contact staat bij Mini Sjiek centraal, zo 
kan je in een rustige sfeer en geheel vrij-
blijvend een kijkje komen nemen. Het 
assortiment bestaat uit betaalbare en 

kwalitatieve kleding, alsook meer exclu-
sieve merken en dit zowel voor jongens 
als meisjes van 0 tot 8 jaar. Je kan er ook 
terecht voor geboortelijstjes. 

Je kan Mini Sjiek ontdekken tijdens 
hun openingsweekend op 1 en 2 sep-
tember van 10u00 tot 18u00.
Volg de FB- en instagrampagina 
voor het laatste nieuws of surf naar  
www.minisjiek.be

  Adres Romershovenstraat 196b 
Tel. 0494 64 65 31 
mail info@minisjiek.be 

Vaste openingsuren: Ma 17u00 tot 
21u00 - Do 19u00 tot 21u00 

 Elke eerste zondag v/d maand van 
13u00 tot 17u00

 Ook steeds mogelijk op afspraak

Pas geopend: Mini Sjiek 

MINI SJIEK
BABY- EN KINDERKLEDING
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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.

Onze Lieve Vrouwstraat 14  •  3730 Hoeselt
089 411 801  •  www.hotelmontecristo.be

Kom zeker eens genieten van een lekkere 
tas koffie, pannenkoek, drankje of 

een heerlijk etentje in ons restaurant 
of op ons rustgevend tuinterras!

Barzeele Tom
Nederstraat 74 
3730 Hoeselt
Gsm: +32(0) 477/88.72.48
Email: bccars@telenet.be

Zorgvuldig geselecteerde 
jonge tweedehandswagens

www.bccars.be


