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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

VERNIEUWD
BUURTHUIS IN WERM

BOMENACTIE 2018

Vereniging in de kijker:
Roemesoave

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

VOORWOORD
Dag Groot-Hoeselaar,
Dit is het laatste voorwoord dat ik als Schepen in ‘Hoeselt
Mag Gezien’ zal schrijven. Zoals u mogelijk al in de krant
gelezen heeft, zal ik niet langer meer actief deelnemen aan
de verkiezingen. Ik wil van dit voorwoord dan ook gebruik
maken om een aantal mensen te bedanken.
Graag wens ik de collega’s in het gemeentebestuur te bedanken. Over de partijgrenzen heen zijn we erin geslaagd
om mooie, beloftevolle projecten voor Hoeselt te realiseren met als doel nog meer kansen te bieden aan Hoeselt op
het vlak van wonen, werken, veiligheid, sport en recreatie.
Het meest recente project dat ik als Schepen van Patrimonium gerealiseerd heb, is de aankoop van de Jeugdkapel. De Jeugdkapel bestaat 80 jaar en is nu nog eigendom
van de Kerkfabriek Tongeren Sint-Jan Baptist. Het is nog
een kwestie van weken dat de kapel opnieuw in bezit komt
van onze gemeente. Het succes van de kaarsjesprocessies,
die recent georganiseerd werd, toont aan dat vele inwoners
trots zijn op dit prachtige stukje geschiedenis van Hoeselt.
Als Schepen van Begroting ben ik ook tevreden dat ik de
fakkel kan overdragen met positieve resultaten, waarbij
Hoeselt een financieel gezonde gemeente is.

In dit nummer

Vervolgens een welgemeende dank-je-wel aan het personeel van de gemeente (in de ruime zin van het woord) en
de vele verenigingen. Bedankt voor jullie inzet en loyauteit.
Gedurende 18 jaar was het een plezier om met jullie samen
te werken.
En tot slot ook een oprechte dank aan jullie inwoners van
Groot-Hoeselt: bedankt voor jullie vele vragen, suggesties
en constructieve feedback, die ik mocht ontvangen. Jullie
inbreng heeft ervoor gezorgd dat we als politici goed de
vinger aan de pols kunnen houden van wat er allemaal leeft
in Hoeselt. Ik hoop jullie de volgende jaren nog te ontmoeten tijdens de talrijke activiteiten, die in Hoeselt worden
georganiseerd.
En weet: ook al zal ik geen actieve rol meer opnemen in de
politiek, ik blijf Hoeselt een warm hart toedragen. Ik hoop
dat er nog mooie initiatieven gerealiseerd worden in het
belang van iedere inwoner van Groot-Hoeselt.
Beste groeten,
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Uw Schepen,
Guy Thys

Zitdagen burgemeester en schepenen
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.
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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

18 oktober - Dag tegen kanker
Op donderdag 18 oktober organiseert ‘Kom op tegen Kanker’ de ‘Dag tegen Kanker’.
Die dag wordt er één dag expliciet aandacht gevraagd voor
kankerpatiënten, hun hulpverleners en al wie om hen bekommerd is. Een grote groep mensen, want jammer genoeg
wordt bijna iedereen vroeg of laat geconfronteerd met kanker, rechtstreeks of in zijn omgeving. Elk jaar krijgen meer dan
40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Gelukkig overleven steeds meer mensen de ziekte. Naar schatting
leeft 1 op de 25 Vlamingen met (de gevolgen van) kanker.
Onze gemeente wil hierbij graag iedereen oproepen om een
gratis kaartje te sturen naar kankerpatiënten of hun naasten. Dat kan vanaf de week voor de Dag tegen Kanker via

www.dagtegenkanker.be. Vorig jaar fleurden meer dan 8000
mensen op dankzij zo’n kaartje. Zeker doen!

Seniorenadviesraad
zoekt nieuwe leden

De seniorenadviesraad (SAR) van het
OCMW van Hoeselt is op zoek naar
nieuwe en gemotiveerde leden om, met
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, zichzelf te
versterken.
Deze raad geeft een stem aan de vele
senioren in onze gemeente. Vanaf 50
jaar en woonachtig te Hoeselt, ben je
van harte welkom om jezelf kandidaat
te stellen. Of je nu lid bent van een vereniging of in eigen persoon wilt deelnemen in deze raad, dit kan!
Wat is de taak van deze seniorenadviesraad?
- Advies geven aan het beleid over al-

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

Gratis placemats
voor horeca
en verenigingen

lerlei zaken die senioren aanbelangen.
- Inspraak van senioren stimuleren.
- Organiseren en/of ondersteunen van
informatieve en ontspannende activiteiten.
- Samenwerking bevorderen tussen adviesraden en verenigingen van Hoeselt.

Horecazaken en verenigingen die eetdagen organiseren kunnen opnieuw terecht
in GC Ter kommen om gratis placemats
af te halen.
Op die manier help je mee het cultuurprogramma van GC Ter Kommen bekend te maken én bespaar je tegelijkertijd op je winkelfactuur.
De achterzijde van de placemats is bovendien gereserveerd voor de kids. Kunnen zij alle puzzels en raadsels oplossen?
Kan jij ook placemats gebruiken? Neem
even contact op met de cultuurdienst!

Zie jij het zitten om mee te werken en
de belangen van senioren in onze gemeente te vertegenwoordigen?
Meld je dan voor 5 november bij de balie van het OCMW van Hoeselt. Gelieve via email (info@ocmwhoeselt.be)
of telefonisch (089 30 92 60) iets te
laten weten.

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
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Movies for Kids

Meesterspion

Woensdag 10 oktober om 14u00 | GC Ter Kommen

Een echte spion in de kelder, dat maak je niet iedere dag mee.
En deze spion heeft veertig jaar geslapen en wil nu eindelijk
zijn tegenstander ontmaskeren. Het overkomt Tim wanneer
zijn ouders een hotel aan zee openen. De vervelende verhuizing verandert in een spannend en komisch avontuur met
valse snorren, echte pistolen, een Dafje met raketaandrijving
en zelfs een beetje romantiek. Tim wil hier nooit meer weg!
Leeftijd: 6+ - duur: 77’ - Nederlands gesproken - Prijs: 2 euro

Muziek

I love Rock XIV
Lezing

Steffi Vertriest:
Goesting in gezond

Donderdag 25 oktober om 20u15 | GC Ter Kommen

TE
GAST

Zaterdag 27 oktober om 19u00 | GC Ter Kommen
I love rock is een formule die blijft scoren in Hoeselt. Samen
met ZVC Anjo halen we beginnende én doorwinterde rockbands naar Ter Kommen. Op het menu dit jaar coverband
South of Heaven, een tribute to AC/DC uit de UK en onze
eigen Hoeseltse hardrockband Hell City. Ook beginnende
bands krijgen opnieuw podiumkansen. Eén daarvan is ‘Boy
Silly’. Er zal nog één naam aan de affiche toegevoegd worden.
Rock on!
VVK: 7 euro | Kassa: 10 euro

Iedereen wil gezond eten, maar hoe pak je dat precies
aan? En wat is nu echt gezond en wat zijn fabeltjes? Steffi
Vertriest legt uit hoe je de juiste keuzes maakt en waarop
je moet focussen. Tegelijk maakt ze komaf met een aantal gangbare ideeën, zoals ‘alles met mate is het beste’.
De teneur van haar filosofie is dat je zelf een grote impact
kan hebben op je gezondheid – gezond leven is dus een
haalbare kaart voor iedereen, als de goesting er maar
is...
Steffi schetst een breed kader waaraan iedereen kan aftoetsen welk product goed is. Het gaat erom wat je wel
moet eten en niet op wat je niet moet eten.
Een ideaal moment om je te laten besmetten door een
frisse en originele kijk op voeding en gezondheid.
Steffi ken je wellicht van Njam-tv, haar blog ‘Bye Bye
Cheeseburger’ en haar succesvolle kookboeken.
Tickets: 12 euro | 10 euro (reducties)

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

Muziek

Vaja Kon Dioz | Tribute band

Vrijdag 2 november om 20u15 | GC Ter Kommen
Als er één Belgische band is die wereldwijd naam en faam maakte is het wel Vaya
Con Dios. De tribute band Vaja Kon Dioz, bestaande uit 9 muzikanten, creëert de
sfeer en de sound alsof Vaya Con Dios teruggekeerd is. Dit alles met de invloeden
van jazz, pop en gipsy.
Op de playlist uiteraard de overbekende hits als ‘What’s a woman, Nah Neh Nah
en Puerto Rico’, maar ook songs die Vaya Con Dios live on stage bracht tijdens hun
talrijke concerten in binnen- en buitenland.

TE
GAST

Tickets: 12 euro | 10 euro (reducties)

Bibliotheek

Voorlezen met een extraatje: Zintuigen

Woensdag 31 oktober om 13u30u | Bibliotheek
De bibliotheek verwent (jonge) luisteraars opnieuw met een ‘voorlezen met een extraatje’.
Deze keer wordt het voorlezen nog leuker door de prikkeling van de zintuigen. Bij de gekozen ‘zintuigenverhalen’ vertellen Huguette en Mariloe verhalen over herkenbare gebeurtenissen en laten zij de
kinderen de verhalen beleven. Naast de vijf klassieke zintuigen horen, zien, ruiken, proeven en voelen
maken de luisteraars ook kennis met twee minder bekende zintuigen: het evenwichtsorgaan en de
bewegings- en houdingszin.
Ben je tussen 4 en 7 jaar en heb je zin om te komen? Iedereen is van harte welkom, maar schrijf je
(klein)kind in tijdens de openingsuren aan de balie of via bibliotheek@hoeselt.be.
De activiteit is gratis.

Vormingsactiviteiten
Liefde op latere leeftijd
Dinsdag 9 oktober om 14u00 |
Ensorzaal DC OCMW

Hoe ouder we worden, hoe meer we
moeten loslaten, dingen opgeven, dierbaren verliezen,…
Als de gezondheid niet meer meezit, is
een verhuis naar appartement of assistentieflat misschien nodig. Eenzaamheid kan zwaar wegen. De wereld
rondom ons lijkt steeds kleiner te worden. Toch opent de pensioenleeftijd
nieuwe horizonten. Er is meer ruimte
en tijd voor sociale contacten en nieuwe vriendschaps- of liefdesrelaties. Op
liefde staat immers geen leeftijd.
Ieder van ons zoekt warmte, aandacht
en genegenheid die zich uit in intimiteit:
knuffelen of gewoon bij elkaar zijn.
• Prijs: 3 euro
• Inschrijven: 089 30 92 60

Lezing: burn out, een
vloek of een zegen
Donderdag 11 oktober om 19u30 |
lokaal 1 GC Ter Kommen

Ben jijzelf terechtgekomen in een burnout? Heb je het gevoel dat je er bijna in
beland bent? Of maakt één van je familieleden of vrienden een burn-out door
en wil je beter begrijpen wat dit met
een mens doet. Zoek je hoe je de juiste
steun kan bieden? Dan is deze lezing interessant voor jou. Frank Witters kent
het fenomeen burn-out van binnenuit.
Doorheen zijn lezing biedt hij je inzicht in
wat een burn-out met je doet, hoe het
je verandert.
• Organisatie: Vormingplus Limburg
i.s.m. GC Ter Kommen
• Prijs: 16 euro/ 8 euro/ 3 euro (zie www.
vormingplus.be)
• Inschrijven: www.vormingplus.be

Lezing: leven met stress,
zonder zorgen

Dinsdag 16 oktober om 19u00 |
lokaal 1 GC Ter kommen
Als je dagelijks voor anderen zorgt, kan
je jezelf wel eens uit het oog verliezen.
Er moet veel op korte tijd gebeuren en
de geven-nemen balans kan uit evenwicht raken. Snel op adem komen doet
dan deugd. Tijdens deze workshop heb je
quality time voor jezelf, met veel inzichten, tips en vooral tijdvriendelijke manieren van genieten. Zo kan je je leven nog
efficiënter, rustiger en gelukkiger maken.
• Organisatie: Vormingplus Limburg
i.s.m. GC Ter Kommen
• Prijs: 9 euro/ 5 euro/ 2 euro (zie www.
vormingplus.be)
• Inschrijven: www.vormingplus be
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Grondig vernieuwd buurthuis
opent op 6 oktober

“Dit moet het kloppend hart
van Werm worden”

Op 6 oktober opent ‘Het Werm Huis’, het vernieuwde buurthuis van Werm de deuren. Na vijftig jaar was de oude parochiezaal aan een grote opfrisbeurt toe. “Dat is meteen heel grondig gebeurd. De vorige was tot op de draad versleten. Nu hebben
we nagenoeg een nieuwbouw. Het buurthuis kan nu weer voor 50 jaar dienst doen”, zegt Marcel Neven, voorzitter van vzw
Het Werm Huis dat het buurthuis beheert.
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De noodzaak aan een renovatie was
heel groot. “De accommodatie was
een bouwval. Het dak lekte, de ramen
bestonden uit enkel glas, het hout was
door en door rot. Tijdens de werken zijn
er nog enkele problemen opgedoken zoals de bodemverontreiniging met stookolie en onstabiele muren. Daardoor
werd meteen beslist om heel grondig te
renoveren. Zowat alles is nieuw. Enkel de
voorgevel is deels blijven staan”, vertelt
medebestuurder Guido Wijnen.
Ontmoetingsplaats
In maart 2017 startten de werken en op
6 oktober kan je het resultaat bewonderen. Naast het obligate doorknippen
van het lintje is er plaats voor animatie
zoals live-muziek en een springkasteel.
Iedereen uit Hoeselt is welkom om een
glas te heffen. “Na de sluiting van de
Singelhoeve en de kerk hebben wij nu
eindelijk weer een plaats waar de mensen van Werm elkaar kunnen ontmoeten”, aldus een tevreden Marcel Neven.
“Dit moet het kloppend hart van het
dorp worden.”
Uitbreiding
De zaal onderging niet alleen een metamorfose, maar is ook aanzienlijk uitgebreid. Aan de linkerzijde hebben onder
meer de kleedkamers plaats gemaakt
voor extra lokalen om het multifunctionele karakter te benadrukken. “Zo
neemt het OCMW, een mede-investeerder, een lokaal in. Hier is er plaats
voorzien voor kinderopvang. Dat is meteen ook goed nieuws voor de kleuter- en
lagere school die voor het buurthuis liggen. Daarnaast bevindt zich in dit deel

een sanitaire blok en zullen we nu ook
helemaal in orde zijn met de noden en
toegankelijkheid voor andersvaliden of
mensen met een beperking. Ook is er
een kleiner lokaal voorzien waar verenigingen voor allerhande activiteiten
terecht kunnen of dat kan dienen als
extra ruimte voor de kinderopvang. De
grote polyvalente zaal met gepolierde
betonvloer, zoals elders in de parochiezaal, is goed voor 200 zitplaatsen of kan
bijvoorbeeld tot 400 feestvierders voor
een fuif ontvangen. Iedereen uit GrootHoeselt kan hier terecht om deze te huren”, verzekert Neven.
Overdekt terras
Aan de rechterzijde van het gebouw is
er naast de grote zaal met vernieuwde
toog, doorgeeffrigo’s en koelcel eveneens plaats voor een nieuwe keuken,
aparte afwasruimte en een technische
ruimte. Buiten links is een overdekt terras voorzien en ook rondom het buurthuis staan nog enkele veranderingen
gepland. “Momenteel beschikken we al
over enkele volkstuintjes, waar naast enkele buren of ouders ook de school zeker de lessen natuur in werkelijkheid kan
omzetten en die willen we zelfs nog uitbreiden. Achter de zaal ontwikkelen wij
een onderhoudsarm groengebied samen
met de steun van de provincie Limburg
(groene schoolomgeving), waar kinderen kunnen spelen en er ook plek is om
openluchtlessen te geven”, verduidelijkt
Wijnen.
Made in Werm
De bestuursploeg van de vzw en het
OCMW van Hoeselt hebben samen de

erfpacht voor 99 jaar in handen. Ze zijn
trots dat de parochiezaal grotendeels
het etiket Made in Hoeselt of zelfs in
Werm draagt. “Architect Tom Latet,
die maar enkele huizen verderop geboren en getogen is, heeft het buurthuis
getekend. De stenen komen van veldsteenbakkerij Wagemans. De ramen en
deuren zijn ook van Wermse makelij,
namelijk van de gebroeders Cosemans.
Het logo van de vzw is ontworpen door
iemand die in Werm op school heeft gezeten. Daarnaast komen de toog, kasten
en de rest van het binnenschrijnwerk uit
Hoeselt. Een zaal voor en door Hoeselaren.” Om de kosten op lange termijn
te drukken, is er veel aandacht besteed
aan energiezuinigheid. Zo is er gewerkt
met vloerverwarming, ledverlichting en
zijn er zonnepanelen voorzien. De realisatie kwam tot stand met de hulp van
de gemeente, het OCMW, de kerkraad
en een subsidie in het kader van het programma voor Plattelandsontwikkeling in
Vlaanderen (een Europese, Vlaamse en
Limburgse steunmaatregel). “Het was
niet evident om het allemaal rond te
krijgen. Wij zijn de gemeente dan ook
heel dankbaar. Zeker omdat er onderweg nog enkele onverwachte kosten zijn
opgedoken. Maar het is ons uiteindelijk
gelukt. Wij willen maar al te graag alle
Hoeselaren uitnodigen om een kijkje te
komen nemen op 6 oktober”, besluit
Marcel Neven.
Geert Houben
Info en huren: Bovenstraat 31, Hoeselt of contacteer Marcel Neven op 0479 85 40 16
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Richtlijnen gebruik recyclagepark
Burgers die gebruik wensen te maken van het recyclagepark
dienen de richtlijnen te volgen zoals vermeld in het gemeentelijk afvalreglement en het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.
- Toegang tot het recyclagepark is enkel mogelijk mits voorleggen van de identificatiemagneetkaart.
- Het recyclagepark is enkel bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen.
- Sorteer zoveel mogelijk de afvalfracties vooraleer je naar het
recyclagepark gaat.
- Voor de levering van sommige afvalfracties dien je onmiddellijk te betalen, dit vooraleer je het recyclagepark oprijdt.
De parkwachter maakt een schatting van de aangebrachte
hoeveelheid en berekent de overeenstemmende contantbelasting. Let op, je kan op het recyclagepark nog niet digitaal betalen, gelieve dus voldoende cash geld mee te nemen.
Na betaling ontvang je een kwitantie.
- De bezoeker dient zich te houden aan de richtlijnen van de
parkwachter.
- Alle afvalstoffen die op het recyclagepark worden aangebo-

den worden eigendom van Limburg.net. Niets mag zonder
(schriftelijke) toelating uit de containers ontvreemd worden.
- Het is niet de taak van de parkwachter om te helpen bij het
uitladen, lossen of deponeren van de afvalstoffen in de containers.
Overige richtlijnen zijn eveneens te vinden op www.hoeselt.be

Gratis huisvuilzakken
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks gratis huisvuilzakken ter
beschikking voor personen met incontinentie, stomapatiënten of patiënten die thuis nierdialyse doen. De voorwaarden
kan je nalezen op www.hoeselt.be

Ook onthaalmoeders, aangesloten bij de Landelijke Kinderopvang VZW en werkzaam op het grondgebied van Hoeselt én
de erkende kinderdagverblijven ontvangen jaarlijks 20 zakken
(2 rollen) van 44 l en 10 zakken (1 rol) van 22 l.

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag
14 oktober
Op zondag 14 oktober 2018 vinden de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Er worden 21 gemeenteraadsleden en 7 provincieraadsleden
verkozen. In de gemeente Hoeselt
wordt nog met potlood en papier gestemd.
In België is er stemplicht! Ben je Belg
en ouder dan 18 dan ben je verplicht
om te stemmen. Dit geldt ook voor
iedere EU-onderdaan of niet-Belg van
buiten de Europese Unie die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst.
De oproepingsbrieven om te gaan
stemmen worden u per gewone post
verstuurd enkele weken voor de verkiezingen.
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Stemmen met een volmacht
Als je op 14 oktober 2018 zelf niet in de
mogelijkheid bent om te gaan stemmen,
dan kan aan een andere kiezer volmacht
geven worden om in uw naam te stemmen.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van
8 juli 2011 (LPKD, art 56) omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat men daarvoor nodig heeft. Je vindt ook meer informatie https://vlaanderenkiest.be/nieuws/
stemmen-bij-volmacht-hoe-werkt-dat.

Stemlokalen Hoeselt
In Hoeselt kan je op 14 oktober stemmen tussen 8 en 13 uur.
De stemlokalen bevinden zich in de
Vrije Basisschool (Beukenlaan 27) en de
Kleuterschool (Beukenlaan 35).
Op de website www.vlaanderenkiest.be
vind je alle informatie over deze verkiezingen.
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Zeg nooit dat er niets moois meer in de wereld is.
Er is altijd wel iets waarover je je kan verwonderen,
in de vorm van een boom
of het trillen van een blad.
Albert Schweitzer

De Bomenactie
BESTELLEN vóór 25 NOVEMBER 2018 via mail bomenactie@hoeselt.be
of binnenbrengen bij de dienst omgeving, gemeentehuis Dorpsstraat 17
AFHALEN op 8 DECEMBER 2018 van 10u00 en 12u00
technische dienst, Winterbeekstraat 3
De gemeente wil met deze actie zorgen
voor meer natuur in onze gemeente.
Daarom deze bomenactie in samenwerking met natuurvereniging Natuurpunt.
De inwoner kiest zijn bomen waarvoor
hij ruimte heeft ofwel in zijn voor- of
achtertuin of op een perceel in het buitengebied.
Inwoners die geen ruimte beschikbaar
hebben, kunnen planten aankopen die
perfect op het terras kunnen staan ofwel kan aangeduid worden dat de gemeente instaat voor een compensatie.
Alle hulp is welkom! Iedereen die zijn
tuin natuurvriendelijk inricht, helpt de

biodiversiteit vooruit, en draagt op die
manier zijn steentje bij om de klimaatopwarming af te remmen.
De planten die aangeboden worden zijn
inheemse soorten. Die soorten vestigden zich spontaan in onze streken na de
laatste ijstijd en zijn extra goed aangepast aan onze weersomstandigheden.
Bovendien is bij de keuze ook rekening
gehouden met planten die interessant
zijn voor insecten, waaronder ook de
bijen. De gemeente heeft het engagement aangegaan om de bijenpopulatie
maximaal te ondersteunen.
9

DE BOMENACTIE

Voorbeeld van bomen, struiken en planten die aangekocht kunnen worden
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Haagbeuk

Wilde zoete kers (boskriek)

Inheemse vogelkers

Knotwilg

Winterlinde

Zomereik

Gelderse roos

Gele kornoelje

Hazelaar

Vlier

Bosaardbei

Daslook

Wilde marjolein

Lievevrouwebedstro

Zwarte toorts

Er zijn ook zaadmengsels beschikbaar:
bloemenmengsel of een bijenmengsel

Landschapsbriketten
In deze campagne wordt ook het ‘korte
keten brandhout’ van eigen bodem mee
in de verf gezet.
Agro-aanneming cvba is een coöperatie die o.a. het landschap onderhoudt
in samenwerking met plaatselijke landbouwers. De werken gebeuren in samenwerking met Limburgs Steunpunt
Rurale Ontwikkeling vzw.
Bij het verjongen van houtkanten en
het snoeien van bomen wordt het hout
verhakseld en gebruikt bij de productie

De houtbriketten zijn van zuiver hout
zonder toevoeging van lijmen of additieven. Ze geven geen stof of schors af
en zijn eenvoudig te stapelen. De briketten zijn kurkdroog (max 10% vochtgehalte) wat resulteert in een zuivere
verbranding.
De briketten nemen 2,5 keer minder
ruimte in dan traditioneel brandhout.
Bij het verbranden nemen de briketten
in volume toe en branden 2 keer zolang
dan een traditionele houtblok, ook geven ze minder assen af.

van CO² neutrale brandstoffen in de
vorm van “landschapsbriketten”.

De meeste houtbriketten in de handel
zijn vervaardigd van voornamelijk goedkoop hout uit Noorwegen, Zweden of
Canada…. Met deze campagne kiezen we voor hout uit eigen streek. De
CO2-uitstoot van een haardvuur staat
de laatste tijd onder discussie, maar
deze briketten komen niet met vervuilde containerschepen uit het noorden,
maar zijn een lokaal product dat gecompenseerd wordt door een heraan-

plant van bomen. Hierbij sluit de kring
want (nieuwe) bomen nemen tijdens
hun hele leven CO2 op.
Iedere geïnteresseerde inwoner kan
deze ‘korte keten briketten’ aankopen
op de technische dienst, aan een prijs
van 3,70€ voor een pakket van 10 kg.
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DE BOMENACTIE: UW BESTELLING
Naam:
Adres:

3730 Hoeselt
Prijs /
st.

Soort (maat)

aantal

PLANTEN met label “Plant van Hier”

som

Prijs /
st.

Soort (maat)

1,20

Aalbes (40/60)

1,50

Gele kornoelje (60/100),
zeer vroege bloeier

1,40

Beuk (80/100)

1,25

Gladde iep of veldiep (60/100)

1,25

Bosaardbei (wilde), pot 9 cm, mooie
bodembedekker

1,00

Haagbeuk (80/100)

1,10

Bosbes (blauwe), pot 9 cm

6,00

Hazelaar (80/100), mooi als solitair

1,25

Hondsroos (80/100)

1,00

Daslook pot 9 cm, blad bruikbaar in
de keuken

2,00

Hulst (30/40) in pot

2,00

Es (80/100)

1,10

Kardinaalsmuts (80/100)

1,00

Framboos (wilde), 40/60

1,00

Lijsterbes (80/100)

1,10

Kamperfoelie (wilde) (in pot)

5,00

Rode kornoelje (80/100)

1,00

Kleine maagdepalm, pot 9 cm

1,00

Sleedoorn (80/100)

1,00

Klimop kruipend, pot 9 cm

1,25

Spork (80/100)

1,00

Klimop struikvorm (30-40, C3), in
pot

1,25

Veldesdoorn (80/100)

1,10

Knotwilg (onbewortelde staken)

5,00

Vlier (80/100)

1,00

Liguster (wilde) (80/100)

1,00

Vogelkers (inheemse) (80/100)

1,10

Mispel (80/100)

5,00

Wintereik (80/100)

1,25

Tamme kastanje (10/100)

1,50

Winterlinde (80/100)

1,10

Taxus (30/50)

1,75

Zomereik (100/120)

1,20

Zoete kers (wilde) (80/100)

1,00

Zwarte els (80/100)

1,00

Zomerlinde (80/100)

1,00

Zwarte bes (40/60)

1,50

Nestkast mezen

10,00

Nestkast wilde bijen

10,00

Bloemenmengsel vlinderbloemenweide Haspengouw (voor 25 m²)
Bloemenmengsel éénjarig voor bijen
(voor 25 m²)

5,00
5,00

Zwarte els (80/100)
Landschapsbriketten,
afkomstig
van de laanbomen van Hoeselt, 10 kg
(5 briketten van 2 kg)

3,70

som

PLANTEN zonder label “Plant van Hier”

Gelderse roos (80/100)

Diverse

aantal

Ik word lid van Natuurpunt en krijg 10%
korting
Ik heb lidnr. ……………….....…… van
Natuurpunt en krijg 10% korting
SUBTOTAAL

Korte keten producten
Landschapsbriketten 10 KG
(5 x 2 kg)

3,70

TOTAAL
TUSSENKOMST GEMEENTE HOESELT, éénmalig 10,00 € per huisgezin op voorwaarde dat de bestelling minstens 10,00 bedraagt
TOTALE PRIJS (contant te betalen aan Natuurpunt vzw bij afhaling)
AFHALEN ZATERDAG 8 DECEMBER 2018 tussen 10.00 en 12.00u
op de technische dienst, Winterbeekstraat 3 te HOESELT
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-10,00

Vereniging in de kijker:

Roemesoave

Al meer dan vijftien jaar zet een lokale vzw in Romershoven zich in om het samenhorigheidsgevoel en het verenigingsleven van binnen en buiten het dorp
positief te beïnvloeden. Tot eind 2017 was de vzw bekend onder de naam ‘Dorpsraad’. Maar begin 2018 werd een nieuwe naam én een nieuwe voorzitter gekozen.
“Roemesoave” is de nieuwe naam van de
voormalige “Dorpsraad”. Hiermee staat
de vzw nóg korter tussen de mensen. En
met Wendy Hansen als nieuwe, vrouwelijke voorzitter, is de vereniging niet
alleen innoverend binnen het mannenbastion, maar ook overtuigd om beter
aan te voelen water er in het dorp leeft.
Jaarlijks probeert ‘Roemesoave’ een
goede mix van kleine en middelgrote
events te organiseren. Dat gaat van
klassiekers als een barbecue, een kinderfuif, een kerstmarkt en een nieuwjaarsreceptie. Maar de vereniging gaat
ook steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zo werd vorig jaar voor het eerst
een moorddiner georganiseerd in hun

thuishaven ‘de Pastorij’ van Romershoven. Voor al deze organisaties kan
‘Roemesoave’ rekenen op een fijn bestuur en op meer dan tien fantastische
vrijwilligers.
Voor velen klinkt een moorddiner misschien een beetje vreemd en zelfs wat
akelig in de oren, maar dat is zeker niet
nodig. Een moorddiner staat immers
voor een ultieme combinatie van een
prachtig scenario met professioneel acteertalent en een heerlijk diner in een
aangepast decor. Het eerste moorddiner was meteen een groot succes,
want de drie voorstellingen waren vorig
jaar op een mum van tijd uitverkocht.
Meer dan 200 gasten genoten van een

prachtige avond. Moorddiner 2.0 kon
dan ook niet uit blijven.
Door het grote succes en om organisatorische redenen heeft ‘Roemesoave’
dit jaar voor gemeenschapscentrum Ter
Kommen gekozen als locatie. Net zoals
vorig jaar zal Glenn en Joa entertainment het scenario schrijven en de regie
op zich nemen. Ze hebben alvast beloofd dat het dit jaar nog beter en nog
spannender zal zijn! De acteurs zullen
schitteren als nooit voorheen.
De vertoning van het moorddiner met
als thema ‘Bloedbruiloft’ zal doorgaan
op woensdag 31 oktober vanaf 18u30.
Net voor het ter perse gaan van het
magazine, liet de organisatie weten
dat deze editie al is uitverkocht
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Een leuke sfeer, mooi weer, toffe animatie, een top-organisatie en veel volk zorgden ervoor dat de Droogbroekfeesten
2018 een topeditie kenden. (foto: Erwin Moens)

Met een serene kaarsjesprocessie en mooie viering werd de 80-jarige
jeugdkapel in de kijker gezet door de Gezinsbond. (foto: Wim Hellinx)

De zaakvoerders van B&B De Bloesem en hotel Monte Cristo namen (zoals eerder ook de andere B&B’s) fietsen in ontvangst.
Twee keer de tent op z’n kop op Paneel Kermis.
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De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep liet ons kennismaken met
de rijke geschiedenis van de Sint-Hubertuskerk in Hern. Gast-Vrij-Hern
zorgde voor een hapje & drankje.

De dame & heren van Hell City brachten onlangs hun vierde album uit: Flesh & Bones

Leuke workshops tijdens de opening
van de nieuwe bibliotheek.

Uiterste concentratie om iets moois op papier te krijgen tijdens een workshop
kalligrafie in de nieuwe bib door kalligrafievereniging ‘De Griffel’.

Patrick Vandebosch pakte goud op het WK voor masters in de 500 meter in Malaga.

Jong en oud maakten kennis met de taken van de brandweer tijdens de opendeurdag.

Het derde wachtbekken achter het containerpark wordt geoptimaliseerd voor
meer wateropvang zodat we wateroverlast kunnen tegengaan.
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2018
Dinsdag 2 oktober
INITIATIE REANIMEREN EN
DEFILLIBREREN MET EEN
AED-TOESTEL
19.00 u. GC Ter Kommen vergaderlokaal 1

Dinsdag 9 oktober
VORMING: LIEFDE OP LATERE
LEEFTIJD – CLARA CEYSSENS
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW
OCMW 089 30 92 60

Suzanne Cauberghs 0470 06 82 76

Sportdienst 089 30 92 20

Dinsdag 2 oktober
LADY’S NIGHT FEMMA MET
FILMVOORSTELLING BELLA
MARTHA
19.00 u. GC Ter Kommen
Rita Wouters 0485 35 69 53
of ritawout@hotmail.com

Woensdag 3 oktober
JAARLIJKSE
SENIORENNAMIDDAG VLD
PLUS
14.00 u. GC Ter Kommen
Nico Raskin 0477 24 58 34

Donderdagen 4, 11, 18 en 25 oktober
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar
Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 6 oktober
FAMILIEQUIZ OUDERRAAD
GBS ALT-HOESELT
17.00 u. GC Ter Kommen
Bert Bastiaens 0499 05 28 41

Zondag 7 oktober
EETDAG N-VA
11.30 u. GC Ter Kommen

HOESELT

KERMIS
VR 19/10
Woensdag 10 oktober
KINDERFILM: MEESTERSPION
14.00 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdag 11 oktober
VORMING: BURN OUT, EEN
VLOEK OF EEN ZEGEN?
19.30 u. GC Ter Kommen vergaderlokaal 1
www.vormingplus.be

Zaterdag 13 oktober
EETAVOND OUDERV. GVB
WONDERWIJS
17.00 u. GC Ter Kommen
Guy Van Aken 0491 56 90 75

Zondag 14 oktober
EETDAG K.V.V.
11.30 u. GC Ter Kommen

Martin Knaepen 0496 70 09 87

Rina Dieu 012 23 82 47

Zondag 7 oktober
INTERACTIEVE FAIRTRADE
GEZINSWANDELZOEKTOCHT
GROS

Week van de Fair Trade 2018 - Hoeselt
Zondag 7 oktober 2018

interactieve Fairtrade

Gezinswandelzoektocht

Zondag 14 oktober
NOTENWANDELING
ZANGKOOR ATER BLOKKES
13.30 u. De Pastorij Romershoven
Sabine Knuts 0499 73 37 72

Dinsdag 16 oktober
VORMING: LEVEN MET
STRESS, ZONDER ZORGEN
19.30 u. GC Ter Kommen
www.vormingplus.be

Woensdagen 17 en 31 oktober
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Vertrek vanaf 14u (tot 15u30) aan het jeugdhuis X,
deelname 5 EUR/persoon (+ 16j); 2 EUR/kind; of 10 EUR/gezin
Wil je op een plezante manier meer vernemen over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties doe dan mee
met onze interactieve wandelzoektocht (5 km) met gsm of tablet (via QR-codes), met vragen en opdrachten voor jong en oud.
Vergeet zeker je smartphone of tablet met dataverbinding niet en zorg voor een
goed opgeladen batterij.
meer info: gros@hoeselt.be
of Marleen Janssen gemeentehuis 089/510310

14.00 u. Jeugdhuis X

gros@hoeselt.be of Marleen Janssen
089 51 03 10
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In het kader van de Week van de Fairtrade, een initiatief van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking

Website: www.weekvandefairtrade.be

Zaterdag 20 oktober
INHULDIGING ‘DE BANK’
– LANDELIJKE GILDE
ROMERSHOVEN
13.00 u. De Pastorij Romershoven

Vrijdag 19 oktober
AVONDMARKT
OKTOBERKERMIS
17.00 u. L. Lambrechtsstraat en
Dorpsstraat
089 51 02 13

avondmarkt
(vanaf 17.00 uur)

ZO 21/10

kermis
MA 22/10

kermismaandag
Ambiance in de Hoeseltse Café’s

Zondag 21 en maandag 22 oktober
HOESELT KERMIS
15.00 u. Hoeselt Centrum
089 51 02 13

Donderdag 25 oktober
LEZING: GOESTING IN
GEZOND – STEFFI VERTRIEST
20.15 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zaterdag 27 oktober
I LOVE ROCK XIV
19.00 u. GC Ter Kommen
www.iloverock.be

Zondag 28 oktober
NATUURKLUSSEN
WINTERBEEK – NATUURPUNT
ZO LIMBURG
09.00 u. Hombroekstraat 25
Ellen Stoffelen 089 49 29 36

Woensdag 31 oktober
VORMING BIB: VOORLEZEN
MET EEN EXTRAATJE:
ZINTUIGEN
13.30 u. bibliotheek, Nederstraat
bibliotheek@hoeselt.be

Woensdag 31 oktober UITVERKOCHT
MOORDDINER ROEMESOAVE
18.30 u. GC Ter Kommen
Anneleen Durant

NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG
© Provincie Limburg

Vier de duurzame toekomst
tijdens Festival Retour
Breng jij je oude spullen al eens naar de kringloopwinkel? Pik
je daar dan meteen een leuk tweedehandsboek of bijzettafeltje
mee? Dan ben je al een beetje vertrouwd met de circulaire economie. Want daarover gaat het: van kopen en weggooien naar
hergebruiken, repareren en delen. Een beetje zoals vroeger? Ja,
maar met een moderne twist. Ontdek het tijdens Festival Retour
van 20 tot 28 oktober.
Herinner jij je nog de tijd dat je met een scheur in je jas naar de
kleermaker ging? Of met een kapotte radio naar een elektricien?
Tegenwoordig lossen de meesten van ons dat anders op: we kopen gewoon nieuwe spullen. We gooien de oude op de afvalberg.
Gemakkelijk. Maar niet bepaald duurzaam. Want voor zo’n levensstijl zijn veel grondstoffen nodig. Die massale ontginning
weegt zwaar op mens en milieu. Bovendien geraakt onze voorraad
olie en andere natuurlijke hulpbronnen stilaan op.

Minder is meer

Dan zet de provincie Limburg samen met de lokale besturen bestaande en nieuwe initiatieven in de kijker onder de noemer Festival Retour.
Kruis dus alvast deze data aan in je agenda!
RONDJE CIRCULAIRE ECONOMIE

De oplossing? Consuminderen. Laat repareren wat niet meer
werkt. Doe aan ruilhandel in plaats van voortdurend nieuwe dingen te kopen. Deel je auto of wasmachine met je buren. Schenk
wat je niet meer gebruikt een tweede leven via de kringwinkel,
weggeefpleintjes, ruilkastjes, ... Dat is goedkoper, duurzamer én
leuker. Bovendien is het sociaal rechtvaardiger, want het zorgt
voor extra werkgelegenheid in eigen streek.

Festival Retour start op zaterdag 20 oktober met de Dag van
de Kringwinkel. Daarna ontdek je een hele week lang wat de
circulaire economie in de praktijk inhoudt. Op verschillende
locaties in Limburg ben je welkom om kennis te maken met
ruilkastjes, spelotheken, weggeefpleintjes, verpakkingsvrije
winkels, …

Ben je klaar om mee te draaien in de circulaire economie? Maar
weet je niet hoe eraan te beginnen? Tijdens de week van 20 tot
28 oktober heeft de Week van de Circulaire Economie plaats.

Check zeker ook de website van jouw stad of gemeente voor
alle lokale initiatieven.

Platform ‘Limburg smaakt naar meer’

Restaurants kiezen vaker voor lokale producten en ook de gewone
consument koopt graag via de
korte keten. Lokale producenten
brengen het verhaal van het lokaal
product naar het bord en zorgen
voor een groter vertrouwen tussen producent en consument.
De provincie Limburg biedt met www.limburgsmaaktnaarmeer.be
een gloednieuw onlineplatform aan met alle relevante info over de
Limburgse hoeve- en streekproducten om het aanbod van de lokale producent beter te leren kennen.
Daarnaast worden de lokale producten met recepten en inspiratieartikels op een originele manier in de kijker gezet. Boeiende interviews en sprekende beelden laten je kennismaken met meer dan
130 producenten en versterken het verhaal achter hun product.
Met de kaartapplicatie kun je snel het product en de verkooppunten in jouw buurt vinden. Zo heb je voortaan alle info over de producten en de producent meteen binnen handbereik en blijf je op de
hoogte van al het regionale korteketennieuws.
www.limburgsmaaktnaarmeer.be
www.limburg.be

www.facebook.com/limburgbe

Meer info op festivalretour.be

Nieuwe fietskaart

De mooie nazomer biedt nog volop kans om te genieten van het Limburgse Fietsroutenetwerk. Hét
moment dus om de Fietskaart Limburg 2018-2019
in huis te halen. Het is een handige leidraad voor
de recreatieve fietser, met meer dan 2 000 km
aan bewegwijzerde routes via het gerenommeerde
knooppuntensysteem. Om ervoor te zorgen dat de
kaart steeds up-to-date is, brengt Toerisme Limburg om de twee
jaar een actuele editie uit.
Vernieuwde trajecten
Nieuw zijn de aansluitingen op het Fietsroutenetwerk Luik. Deze
uitgave werd ook aangegrepen als een kans om nieuwe fietspaden of vernieuwde trajecten te integreren die beter voldoen aan
de ABC-kwaliteitsnorm (autoluw/autovrij, belevingsvol en comfortabel/veilig). Verder werden er alternatieven gezocht voor knelpunten en onveilige situaties. Het bijbehorende fietsinfoboekje
serveert dan weer tien nieuwe topfietslussen - één voor elke belevingszone uit de Limburg Vakantiegids. Het infoboekje telt nu
maar liefst 165 fietscafés en 117 fietsvriendelijke logies.
www.toerismelimburg.be

twitter.com/limburgbe

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1,
3500 Hasselt, BE
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'NIEUW in Hoeselt: Ondernemend koppel te Hanterstraat 21'
Tamara Van Reijen en Sam Janssens zijn een jong gezin dat onlangs in Hoeselt is komen wonen. Sam heeft zijn eigen rijschool en
Tamara is (individuele) coach en relaxatie/massagetherapeut.

Pas geopend: Rijopleiding Asco
Wil jij graag je rijbewijs halen? Of ken je iemand tips en tricks
kan gebruiken?
Rijopleiding ASCO is al jaren een gevestigde waarde op vlak
van rijlessen.
Door de coachende aanpak zijn de lessen steeds op maat van
de kandidaat.
Voordelen van Rijopleiding ASCO:
- Uitgeruste leswagen
- Lessen starten bij jouw thuis
- Goedkoper dan de rijschool
- Ervaring met autisme en ADHD
- Rijlessen op MAAT
- Geen inschrijvingskosten !

#GoedkoperDanDeRijschool
#RijlessenOpMaat
www.rijopleidingasco.be

Pas geopend: Joylife
Coach Tamara is gespecialiseerd in individuele coaching,
stress- en burn-out coaching.
Als gediplomeerd coach is ze
opgeleid om krachtige vragen te stellen, aandachtig te
luisteren, te observeren en
haar aanpak en acties aan te
passen aan jouw individuele
behoeften.
Tamara helpt je om zaken uit
het dagelijkse leven in het
juiste perspectief te plaatsen en bij het vinden van oplossingen
voor veel levensvragen en moeilijkheden. Alsook bij het vinden van
een balans in je leven (werk – gezin – vrije tijd).

SAMEN ga je op zoek naar wat (wie) je écht wil (zijn)!
Of laat al je spanningen wegvloeien tijdens een Energetische
Relaxmassage en voel je als herboren!
Voor meer info en afspraken kan je terecht op de website
www.joylife.be en/of 0499 24 05 77

Bouwkavels “de Middelste Kommen”
Sociale huisvestingsmaatschappij CORDIUM cvba verkoopt
sociale bouwkavels gelegen in de verkaveling “DE MIDDELSTE
KOMMEN” te Hoeselt
De halfopen en gesloten bouwkavels variëren in oppervlakte tussen 2a24ca en 4a27ca.
Interesse ? Kom je inschrijven in het kandidatenregister voor
sociale kavels.
Inlichtingen en inschrijvingsvoorwaarden vind je op
www.cordium.be
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Inschrijven kan enkel op afspraak
bij Wendy Vanhex
(011/26 45 62)
Cordium - Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt
De registers Alken, Bilzen, Hasselt, Hoeselt en Kortessem zijn
permanent geopend en niet gebonden aan de publicatie van een
concreet project (inschrijvingsgeld = 50 euro per register).

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING

HUWELIJKEN

GEBOORTEN
Datum

Naam

Dochter of zoon van

Rechtzetting HMG september 2018:
18/07/18

Ferre BRULMANS

zoon van Kevin en Maxine CORSTJENS

19/08/18

Estella SCHOEFS RAYMAKERS

dochter van Maité en Joris

30/08/18

Vince VANDERBIESEN

zoon van Stijn en Tara THOONEN

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

Datum

Huwelijkspartners

4/08/18

Esther HARDY en Bart DE WIT

11/08/18

Lien GUFFENS en Bjorn CAPROENS

16/08/18

Nathalie JORISSEN en Tom ROGGEN

17/08/18

Eline SOURBRON en Hendrik MOONS

18/08/18

Jessie PENSART en Angelo MESOTTEN

25/08/18

Ine CLOOSEN en Niels MEDARD

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

8/08/18

Jean WELS

Hernerweg 2

19/08/18

Theodoor LOYENS

Hulstraat 6A

20/08/18

Elisabeth JEHAES

Demerstraat 8

22/08/18

Jos ROEBBEN

Sint-Jozefstraat 1

26/08/18

Alda BOSMANS

Gansterenstraat 22

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.

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

GC Ter Kommen
Europalaan 2

VM

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

NM

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

NM

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

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

NM

12.30 - 16.15 u

Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

NM

13.00 - 19.00 u

OCMW onthaalbalie
Europalaan 1

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

VM

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

13.00 - 17.00 u
9.00 - 12.00 u

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
16.00 - 19.00 u

VM

Zaterdag

9.00 - 12.00 u

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

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

op afspraak

12.30 - 16.15 u
9.00 - 12.00 u
13.00 - 17.00 u

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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Café

Den Engel
Karin Wijnants
Dorpsstraat 12 - Hoeselt

www. BillyLowie .be
0498 / 35 51 57
Proefbosstraat 2A - HOESELT
info@billylowie.be

Kom zeker eens genieten van een lekkere
tas koffie, pannenkoek, drankje of
een heerlijk etentje in ons restaurant
of op ons rustgevend tuinterras!

Proef onze

“LEKKERE
MOSSELEN”
Onze Lieve Vrouwstraat 14 • 3730 Hoeselt
089 411 801 • w w w.hotelmontecristo.be

Dinsdag tot Zondag
Open vanaf 10u tot …
Maandag sluitingsdag!

TABULA RASA MASSAGE

www.tabularasamassage.com
TABULA RASA
Droogbroekstraat
64 MASSAGE
• 3730 Hoeselt
www.tabularasamassage.com
0478 / 370 274
Droogbroekstraat
64 MASSAGE
• 3730 Hoeselt
tabularasamassage
TABULA
RASA
0478 / 370 274
www.tabularasamassage.com
tabularasamassage
Droogbroekstraat
64 • 3730 Hoeselt
0478 / 370 274
tabularasamassage

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.

