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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, 

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Hoeselaar,

We blikken terug op een heerlijke zomer en zacht najaar, 
nu de temperaturen zakken vallen ook de bladeren van de 
bomen. Net als de andere jaren zullen er verspreid over 
onze gemeente bladkorven worden geplaatst. Hier kan 
men het bladafval van de laanbomen in deponeren. Geen 
bladkorf in de buurt kan je onze diensten helpen door het 
bladafval op één plaats te centraliseren en een belletje te 
geven aan de technische dienst om ze komen op te halen. 
Tot eind Januari kan je zelf het bladafval gratis afvoeren 
naar het recyclagepark.

Dat gezonde correct geplaatste (laan)bomen goed zijn 
voor de omgeving is algemeen geweten. Ze zorgen voor 
een mooiere omgeving, verbeteren de luchtkwaliteit, 
dempen omgevingsgeluiden, zorgen voor verkoeling, ver-
beteren de biodiversiteit en veel meer. Daarom organise-
ren we opnieuw een bomenactie, dit jaar in samenwerking 
met natuurpunt. Vergeet niet je bestelling door te geven 
voor 25/11 op de dienst omgeving (gemeentehuis), de 
aanvraag kan je terugvinden in de vorige editie van HMG 
of op www.hoeselt.be. Vorig jaar werden door de actie 
meer dan 800 bomen, struiken en 400 vaste planten in 
de tuinen van Hoeselt aangeplant. Bedankt om hiervoor 
je steentje bij te dragen.

Eind Oktober heeft de gemeenteraad 2 grote dossiers 
goedgekeurd voor een gescheiden riolering in Schalk-
hoven en Alt-Hoeselt. Investeren in rioleringen is ook 
investeren in veiligheid en comfort. De betonwegen 
worden vervangen door asfaltwegen en waar nodig zullen 
verkeersvertragende maatregelen genomen worden ten 
voordele van onze zwakke weggebruiker. In het voorjaar 
van 2019 zullen deze werken starten. We vragen dan ook 
begrip van de omwonende voor de tijdelijke wegomleg-
gingen en de plaatselijke ongemakken. Het zal uiteindelijk 
leiden tot een mooier en veiliger eindresultaat. 

Onze gemeente gaat zijn 5de pesticidevrije jaar in. Het 
blijft moeilijk om het wassen van kruid onder controle 
te krijgen. Maar we staan er niet alleen in. Het is in heel 
Vlaanderen zo, daarom gaan we extra middelen voorzien 
en onderhoudsvriendelijke aanpassingen doen. Gevoelig 
hieraan zijn onze kerkhoven, de kiezelpaden eisen immers 
veel onderhoud. Vergroenen van onze kerkhoven is dus 
nodig om terug een mooi en serene sfeer te creëren. Na 
een studie en de recente opmaak van de plannen zal in 
Alt-Hoeselt een eerste groen-kerkhof komen, de jaren 
erna volgen de andere deelgemeenten. 

Met vriendelijke groeten,

Uw schepen openbare werken en milieu,
Bert Vertessen

bert.vertessen@hoeselt.be
0477/538579
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tot 19u00  
of na 
afspraak via 
0475 24 
45 31
Gelijkvloers, 

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

Nog steeds krijgen we regelmatig klachten van mensen over 
hondenpoep op de stoep. Nochtans is het politiereglement 
op hinder hier zeer duidelijk in:
De eigenaars of begeleiders van honden moeten ervoor zor-
gen dat hun hond(en) het openbaar domein, de stoepen, de 
wandelwegen en andermans private eigendommen niet be-
vuilen met hun uitwerpselen. Ze moeten steeds in het bezit 
zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 
van hun hond(en) en dienen dit onmiddellijk te verwijderen. 
Uitzondering op deze verplichting wordt gemaakt voor per-
sonen met een visuele handicap en rolstoelgebruikers zonder 
begeleider.
Wees niet alleen lief voor je viervoeter, maar ook voor je me-
deburgers!

Duidelijke regels inzake hondenpoep

Nieuw nummer voor de 
huisartsenwachtpost

Begin januari 2012 startten de huisart-
sen van Bilzen, Hoeselt en Riemst een 
wachtpost op te Bilzen. Zeven jaar na 
de opstart van de huisartsenwachtpost 
zullen er enkele zaken veranderen. Er 
komt een nieuw nummer en het wacht-
gebied breidt uit.

De dokter van wacht is vanaf 1 no-
vember 2018 bereikbaar op het nieu-

we zonale nummer: 089 59 00 59. 
De huisartsenwachtpost bestaat uit 
de huisartsen van Bilzen, Hoeselt en 
Riemst. Vanaf 1 november 2018 sluiten 
ook de artsen van Kortessem, Wellen 
en Wimmertingen aan. De werking van 
het nummer blijft wel gelijk.

 www.lmnzuidoostlimburg.be - 089 59 00 59

Zuiver bladafval 
tijdelijk gratis naar 
het recyclagepark
Nog tot eind januari 2019 kan bladafval 
afkomstig van laan- en privébomen gra-
tis aangeleverd worden in het recyclage-
park. Let wel: het bladafval moet zuiver 
zijn! De parkwachters zullen hierop toe-
zien.

Houtbriketten - rechtzetting
In de vorige HMG (nr. 299, pg 11) stond vermeld dat de landschapsbriketten aan 
te kopen zijn op de technische dienst. Dit is echter niet volledig correct. Je kan 
de briketten enkel bestellen met het formulier van de bomenactie (middenkatern 
HMG nr. 299) om ze dan af te halen op zaterdag 8 december tussen 10u00 en 
12u00 bij de technische dienst, Winterbeekstraat 3.
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Theater 

Uitgezonderd: de 
Spaanse Schaar
Sintvoorstelling voor de ganse familie
Woensdag 28 november 2018 – 14.00u – GC Ter Kommen

Kapsalon De Spaanse Schaar is er voor hem en vooral 
voor haar! Dus ook voor de Sint zijn baard… én zijn paard! 
Maar als de waterleiding springt, de verwarming uitvalt 
én de stoppen doorslaan zit iedereen met de handen in 
het haar!
 
Superleuke familievoorstelling met Sinterklaas, Kapper-
Piet, PostPiet, RadioPiet, Pablo en Slechtweervandaag.

 Tickets: 6 euro | geen reducties | Vanaf 3 jaar - Vooraf inschrijven a.u.b.! 

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 wo-
man, 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.

 Tickets: 12 euro | 10 euro (reducties)

Movies for Kids 

Molly Monster

Woensdag 7 november om 14u00 | GC Ter Kommen
Molly Monster, een grappig geel monstertje op dunne  
pootjes, wil er dolgraag bij zijn wanneer haar nieuwe zusje 
uit het ei kruipt dat mama heeft gelegd. Dat gebeurt ver 
weg achter de Wilde Heuvels, op het Eiereiland, waar kleine 
monsters ter wereld komen. Maar hoe kan ze haar beste 
vriend Edison aan het verstand brengen dat hij niet jaloers 
hoeft te zijn? Bezorgd reist Molly haar ouders achterna. 
Zo begint een avontuurlijke tocht doorheen een kleurrijke  
wereld: Monsterland.
In Monsterland is het een vrolijke boel: een wereld komt tot 
leven in een explosie van uitbundige kleuren en opgewekte 
muziek. 

 Nederlandsgesproken animatiefilm van Ted Sieger – 2015 -  leeftijd: 4+ - duur: 72’ – 
prijs:2 euro

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

TE 
GAST



   5

Heb je DIABETES en wil je hierover 
meer te weten komen?
Het LMN Zuid-Oost Limburg organiseert groepseducaties 
waarbij men je meeneemt in het leren kennen, omgaan en 
leven met diabetes. Elke patiënt en mantelzorger kan er te-
recht voor educatie op maat. Je kiest zelf welke en hoeveel 
sessies je wil volgen.

Het inschrijvingsgeld dat je aan de educator betaalt (14,08 
euro) wordt je volledig terugbetaald indien je in het voor- of 
zorgtraject zit. Zorg er daarom wel voor dat je per sessie een 
voorschrift hebt van de huisarts! Ook in februari, mei en sep-
tember zullen deze groepssessies plaatsvinden.
Vooraf inschrijven is verplicht!

Dinsdag 06/11: Mechanisme van diabetes
Dinsdag 13/11:  Leven met diabetes
Dinsdag 20/11:  Voeding
Dinsdag 27/11:  Beweging

• Locatie: Huisartsenwachtpost – Medisch Centrum Bilzen, 
Hospitaalstraat 15

• Uur: telkens van 18u00 tot 20u00
• Prijs: 14,08 euro (wordt volledig terugbetaald indien je in het 

voor- of zorgtraject zit).
• Inschrijven en info: LMN-secretariaat | 089 32 26 26 | 

secretariaat@lmn-zuidoostlimburg.be

Het leven zoals het is: dementie in 
Limburg
woensdag 21 november 2018 | 19u30 tot 21u30

Deze documentaire gaat over het leven van mensen met de-
mentie en hun omgeving. Er volgt een interactieve nabespre-
king met een consulente van het Expertisecentrum Dementie 
Contact. Je ontdekt hoe mantelzorgers omgaan met demen-
tie en maakt kennis met verschillende benaderingswijzen bin-
nen zorgcontexten. Je ziet de thuissituatie, de situatie in een 
woon- en zorgcentrum, op visite, tijdens een wandeling …

• Datum: woensdag 21 november 2018 | 19u30 tot 21u30
• Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen 
• Prijs: 14 euro/ 7 euro/ 2 euro 
• Begeleiding: Nele Schillebeeks
• Organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. GC Ter Kommen
• Inschrijven: www.vormingpluslimburg.be

Vormingsactiviteiten

Autivriendelijk 
opvoeden
donderdag 22 november 2018 | 
20.00u tot 22.00u
Tijdens het eerste deel van deze info-
avond staan we stil bij de vraag hoe je 
autisme herkent bij jouw kind. Een kind 
met autisme opvoeden vraagt een an-
dere aanpak dan het opvoeden van een 
kind zonder autisme. Hierover hebben 
we het in het tweede deel van de avond. 

We verkrijgen inzichten in het autis-
tisch denken en leren hoe we de op-
voeding hieraan kunnen aanpassen.

• Datum: donderdag 22 november 2018 
| 20.00u tot 22.00u

• Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter 
Kommen 

• Gratis deelname
• Begeleiding: Vicky Keibeck 

(Opvoedingswinkel)
• Organisatie: Huis Van het Kind
• Inschrijven: huisvanhetkind@bilzen.be 

089 39 96 50 | 0472 18 69 22

Boeiende gastspreker in 
de Bib: Anja Feliers
maandag 26 november 2018 | 19u00 
tot 21u00

De pers is al enthousiast over het 
schrijverschap van deze auteur.
In een auteurslezing schetst de schrij-
ver de drang naar het schrijven en 
brengt zij enkele fragmenten uit ro-
mans. Achteraf is er mogelijkheid om 
vragen te stellen of een boek te laten 
signeren.

• Datum: maandag 26 november 2018 | 
19u00 tot 21u00

• Plaats: Bibliotheek Hoeselt – 
O.L.Vrouwplein 1 

• Gratis deelname
• Organisatie: Bibliotheek Hoeselt
• Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be

(Groot-)ouder-kind 
yoga
woensdag 28 november 2018 | 13.30u 
tot 15.00u 
I n t e r a c t i e v e 
workshop met 
creativiteit en 
voldoening sa-
men met je 
(klein)kind. De 
gediplomeerde yogadocente leert jul-
lie hoe je relaxatieoefeningen alleen of 
samen kan introduceren in het dagelijks 
leven. En je leert massagespelletjes die 
innerlijke rust en vertrouwen geven.

Bovendien krijg je een introductie met 
bibliotheekmateriaal.

• Datum: woensdag 28 november 2018 
| 13.30u tot 15.00u 

• Plaats: Bibliotheek Hoeselt, 
O.L.Vrouwplein 1

• Prijs: Gratis deelname
• Organisatie: Bibliotheek Hoeselt i.s.m. 

Huis Van het Kind
• Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be
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Op 11 november 2018 is het exact honderd jaar geleden dat de “Groote 
Oorlog” eindigde.  De gemeente Hoeselt laat dit moment uiteraard niet 
ongemerkt voorbijgaan.  Zoals elk jaar is er aan het oorlogsmonument 
in het Centrum een bloemenhulde voor alle gesneuvelde soldaten en 
burgers.  Ook die dag herdenken we alle mensen die zich tijdens beide 
oorlogen ingezet hebben voor ons vaderland en voor de vrijheid.  De wa-
penstilstand blijft een belangrijke geschiedenisles.  Met de vluchtelin-
genstroom van de laatste jaren in gedachte is het belangrijk dat we dit 
stuk geschiedenis niet vergeten.  Vrede is onze grootste bekommernis en 
moet dat blijven!

Viering ter herdenking 
van de 100ste  

verjaardag van de  
Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918)
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Zoals voorgaande jaren is er op 11 no-
vember in de Sint-Stefanuskerk om 
10.30 uur een bijzondere herdenkings-
dienst met aansluitend omstreeks 11.15 
uur het gebruikelijk ceremonieel met 
toespraken en bloemenhulde aan het 
Monument van de Gesneuvelden.  De 
herdenking wordt opgeluisterd door 
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 
Hoeselt in aanwezigheid van de bur-
gerlijke overheid, een delegatie van 
de Koninklijke School voor Onderoffi-
cieren van Saffraanberg, de Hoeseltse 
oudstrijdersverenigingen en kinderen 
van de plaatselijke basisscholen.

De gemeente wil de inwoners meer be-
trekken bij de herdenking en roept alle 
belangstellenden op om deel te nemen 
aan de plechtigheden en even stil te 
staan bij het offer dat onze voorouders 
voor ons gebracht hebben.  Uw aan-
wezigheid op dat ingetogen moment 

is een blijk van respect en waardering 
voor hun inzet.

Ter afsluiting wordt aan de aanwezigen 
door de gemeente een receptie aange-
boden in de Kapel van Domein Burghof 
(het voormalige klooster van de Zus-
ters van de Fransen Dorpsstraat 18).  

Ongetwijfeld ook een uitgelezen kans 
om in datzelfde decor nog een be-
zoekje te brengen aan de meeslepende 
tentoonstelling ‘Groot Hoeselt 1914 
- 1918 van de Hoeseltse Geschiedkun-
dige Studiegroep.  Een expo die uitge-
rekend de 11de november haar deuren 
opent en waar het boek met de gelijk-
namige titel te koop is.  

Het werk beschrijft aan de hand van 
mondelinge getuigenissen en militaire 
dossiers niet alleen het dagelijks leven 
in die tijd maar ook de lotgevallen van 

al degenen die werden opgeroepen om 
het vaderland te verdedigen.  Voor ve-
len onder ons die naaste of verre fami-
lieleden hadden zal het een blijvende 
herinnering aan hen zijn.  Voor anderen 
een beschrijving van een periode die 
zich jammer genoeg in onze tijd ook 
nog steeds herhaalt, denken we maar 
aan de conflicten van vandaag.  De 
tentoonstelling wil ons op een aan-
schouwelijke wijze terugvoeren naar de 
eerste wereldoorlog en tevens de jeug-
dige bezoeker op een educatieve wijze 
laten kennis maken met een periode 
die aan de wieg stond van onze huidige 
samenleving.  De tentoonstelling is ook 
te bezoeken op zaterdag 17 en zondag 
18 november tussen 10.00 en 18.00 
uur.

Een absolute aanrader! 

 www.hoeseltvrugger.be

Een 11 november-hulde van ongeveer 50 jaar geleden.
Burgemeester André Dieu, zelf oud-strijder van de 

Eerste Wereldoorlog, neemt het woord op het pas herin-
gerichte dorpsplein. Op de voorgrond zitten nog talrijke 

oudgedienden op de ereplaatsen.
Ook was er een legereenheid aanwezig, die de ceremonie 

opluisterde.
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Op zaterdag 17 november om 19.00 uur 
wordt sporthal Ter Kommen herschapen 
in een moderne arena met boksring, 
lichtinstallatie en bijbehorende kickbok-
sers en MMA vechters. In een organisa-
tie van Fightclub Hoeselt en de sport-
dienst Hoeselt staan er 20 gevechten 
op het scherp van de snee geprogram-
meerd. Bij kickboksen mag er gebokst en 
getrapt worden, ook mogen er kniesto-
ten gegeven worden. Bij MMA zijn alle 
technieken van het kickboksen toegela-
ten, maar er mag ook geworpen worden 
en eens men op het canvas belandt gaat 
het gevecht gewoon door. Gegaran-
deerd spektakel in een sportieve sfeer!

 Tickets & info: Jos Engelen | 0476 44 44 30
 jos@fcbilzen.be - VVK: 20 euro | Kassa: 25 euro

Fight Explosion zaterdag 17/11 Ter Kommen Hoeselt

Na het succes van vorig jaar besloot Sander Rosius, in sa-
menwerking met 3732 Schalkse Toeren vzw, om opnieuw 
een sponsorloop te organiseren ten voordele van de MS Liga 
Vlaanderen. Dat doet hij na zelf de diagnose van MS te heb-
ben gekregen. Het concept is simpel: je loopt 5 of 10 km en 
laat jezelf sponsoren per gelopen kilometer. Naast lopen is het 
dit jaar ook mogelijk om 5 of 10 km te wandelen. 

Run for (your) Life gaat door in ’t Schalkske in Schalkhoven op 
zondag 9 december 2018. Het vertrek voor de wandelingen is 

tussen 8u30 en 10u00. Het startschot voor de loop (zowel 
de 5 als 10km) wordt gegeven om 11u. Voor en na de loop is 
iedereen welkom in en rond ’t Schalkske om iets te drinken, 
te eten of om te genieten van de sfeer en gezelligheid. Alle 
opbrengsten gaan naar het goede doel.

Vorig jaar bracht Run for (your) Life 20.000 euro op. Wie 
niet wil of kan meelopen maar wel wil steunen, kan vrijblijvend 
storten op BE67 0636 2361 8287. 

 www.runforyourlife.be

2e editie van Run for (your) Life  
t.v.v. MS Liga Vlaanderen
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ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2018

NIEUWE INSTAPMOMENTEN:
9 EN 23 NOVEMBER

Kinderkoor (vanaf 1ste leerjaar):
elke vrijdag van 17u15-18u15

Jeugdkoor (vanaf 6de leerjaar):
elke vrijdag van 18u30-20u00

Locatie: Turnzaal IKSO
   klinkertjeshoeselt@gmail.com

Hoeselts Kinderkoor

Vrijdag 2 november
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

   Ludo Hex  0477 35 17 45

Vrijdag 2 november
VAJA KON DIOZ – 
TRIBUTEBAND
20.15 u.   GC Ter Kommen

    GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zaterdag 3 november
KWIS CHIROMEISJES HERN
19.00 u.      GC Ter Kommen

   eileen.wolfs@gmail.com
 
Zondag 4 november
KOFFIECONCERTEN KON. 
HARMONIE ST. CECILIA
14.00 u.  GC Ter Kommen

   Balder Waumans  0498 94 50 82

Woensdag 7 november
KINDERFILM: MOLLY 
MONSTER
14.00 u.   GC Ter Kommen

   089 30 92 10 GC Ter Kommen

Donderdagen 8, 15, 22 en 29 
november
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

   Ludo Hex  0477 35 17 45

Donderdag 8 november
START LESSENREEKS PILATES 
FIGUURTRAINING
18.00 u.   Spiegelzaal Ter Kommen

    www.fitclubhoeselt.be

Donderdag 8 november
START LESSENREEKS 
BODYSHAPE
19.00 u.   Spiegelzaal Ter Kommen

    www.fitclubhoeselt.be

Vrijdag 9 november
START LESSENREEKS ZUMBA
20.15 u.   Spiegelzaal Ter Kommen

   www.fitclubhoeselt.be

Zaterdag 10 november
KLEDINGINZAMELING KIWANIS

   Jos Bijloos 0475 50 10 92

Zaterdag 10 november
MISSIEFEEST – MISSIE HOESELT
14.00 u. GC Ter Kommen

   Tonia Pellaers  0485 70 20 21

Zondag 11 november
MISSIEFEEST – MISSIE HOESELT
10.00 u. GC Ter Kommen

   Tonia Pellaers  0485 70 20 21

Woensdag 14 november
INFOSESSIE PREVENTIE 
DIABETES – WIT-GELE KRUIS 
LIMBURG
19.00 u.   Wit-Gele Kruis, L. Lambrechtsstr.

   Roel Tilkin 089 36 08 79

Vrijdag 16 + zaterdag 17 november
LILI EN MARLEEN 
– HET HOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP
20.00 u. GC Ter Kommen

   Marc Hellemans  089 41 67 92      

Zaterdag 17 november
FIGHT EXPLOSION 5 MET 
KICKBOKS- EN MMA-
WEDSTRIJDEN
19.00 u.   Sporthal Ter Kommen

   Jos Engelen  0476 44 44 30 –  
        jos@fchoeselt.be

Maandag 19 november
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u.   GC Ter Kommen

Maandag 19 november
INITIATIE REANIMEREN EN 
DEFILLIBREREN MET EEN 
AED-TOESTEL
19.00 u.   Vergaderlokaal 1  
 GC Ter Kommen

   Sportdienst 089 30 92 20

Woensdag 21 november
DORPSRESTAURANT OCMW
11.30 u.   GC Ter Kommen

   OCMW 089 51 88 10

Woensdag 21 november
VORMING: HET LEVEN 
ZOALS HET IS: DEMENTIE IN 
LIMBURG
19.30 u.   Vergaderlokaal 1 GC Ter 
Kommen

   www.vormingpluslimburg.be

Donderdag 22 november
VORMING: AUTIVRIENDELIJK 
OPVOEDEN – 
OPVOEDINGSWINKEL Z.-L.
19.30 u.   Vergaderlokaal 1  
 GC Ter Kommen

   Vicky Keibeck 0491 71 72 40

Vrijdag 23 + zaterdag 24 november
LILI EN MARLEEN 
– HET HOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP
20.00 u. GC Ter Kommen

   Marc Hellemans 089 41 67 92

Maandag 26 november
LEZING: ANJA FELIERS 
19.00 u.   Bibliotheek, Nederstraat

   bibliotheek@hoeselt.be

Dinsdag 27 november
VORMING: 
GENEESMIDDELEN, WAT DE 
BIJSLUITER NIET VERTELT – 
PROF. LAEKEMAN
14.00 u.   Ensorzaal OCMW

    OCMW 089 30 92 61

Woensdag 28 november
WORKSHOP (GROOT)OUDER-
KINDERYOGA
13.30 u.   Bibliotheek, Nederstraat 1

   bibliotheek@hoeselt.be

Woensdag 28 november
SINTVOORSTELLING:  
DE SPAANSE  
SCHAAR –  
UITGEZONDERD.
14.00 u.   GC Ter Kommen

   089 30 92 10 GC Ter Kommen
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De verschillende chiroverenigingen hebben hun nieuwe werkjaar goed ingezet. Veel plezier allemaal!

De jubileumeditie van Teugële Prúve was ondanks de regen een groot 
succes. Leden van Kunstkring Hoeselt zetten er het mooie Hoeselts 
landschap extra in de kijker.

Maak kennis met de vzw Herner Crew, Katrien Thevissen, Christophe Daerden, Geert Durlet en Wim 
Heerman. Zij zullen de renovatie mee opvolgen, en instaan voor de uitbating van de gerenoveerde zaal 
in Hern.

Tijdens de notentocht van zangkoor ‘Ater Blokkes’ lieten de talrijk opge-
daagde wandelaars zich onder andere meevoeren door het dramatische 
wagenspel van De Klokkenluider van de Notre-Dame. 

Vier Hoeseltse vrienden namen deel aan de dodentocht en zamelden zo maar liefst 
5025 euro in voor vzw Kleine Prins. Proficiat mannen!

Hoeselt telt 16 kersverse EHBO’ers. Ze werden officieel ontvangen in het  
gemeentehuis voor hun brevetuitreiking. Proficiat!
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De huwelijksjubilarissen van 2018 werden door het gemeentebestuur ontvangen in GC Ter Kommen en op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. 

De leesclub van de Neder besprak het boek ‘De Pelikaan’ van M.M. Driessen. Leuk 
detail: de parabel van de pelikaan komt ook terug in een glasraam van de kerk.

In het kader van de bibliotheekweek werd door het dienstencentrum een bezoek aan onze nieuwe 
bibliotheek georganiseerd. Het was een aangename kennismaking.

De vrijwilligers van het dienstencentrum maakten een uitstap naar de Voerstreek. Bedankt voor jullie inzet in onze gemeente!

Hoeselts auteur Tom Eyckenboom las zelf zijn prenten-
boeken voor in de nieuwe bib, waarna de kinderen hun 
eigen hoed konden maken.

De kinderen van alle lagere scholen uit Hoeselt liepen zich 
in het zweet om een podiumplaats te bemachtigen tijdens 
de jaarlijkse ‘scholenveldloop’ aan Ter Kommen.    11



Van maandag 19 november tot en met zondag 25 november vindt de ‘Vlaamse Ouderenweek’ plaats. Het thema dit jaar is 
‘Ouderen als actieve schakel in de buurt’. Het OCMW-dienstencentrum organiseert in die periode traditiegetrouw haar 
eigen Hoeseltse Seniorenweek met een feestprogramma.

November is seniorenmaand in Hoeselt

Dorpsrestaurant Hoeselt | 
feestmaaltijd seniorenweek
Woensdag 21 november | vanaf 11u30
GC Ter Kommen

Op deze dag 
wordt je ont-
vangen met een 
aperitiefje en 
versnaperingen. 
Op het menu 
staan een heerlijke bonensoep, var-
kensgebraad met bloemkool, broccoli 
en kroketten en een lekker dessertje. 
Daarnaast worden er nog enkele fees-
telijke extraatjes voorzien.
Deelname: 7 euro.

  OCMW | 089 30 92 60

Feestelijke smulnamiddag
Donderdag 22 november | 14u00
Monet zaal Dienstencentrum

Tijdens de Hoeseltse seniorenweek 
krijgt de smulnamiddag een feestelijk 
tintje. De vrijwilligers serveren u warme 
appeltaart met ijs.
Deelname: 2 euro (zonder drank)

  OCMW | 089 30 92 60

Geneesmiddelen, wat de 
bijsluiter niet vertelt
Dinsdag 27 november | 14u00 – 16u00
Ensor zaal Dienstencentrum

Geneesmiddelen moeten ons beter 
maken, maar roepen ook heel wat vra-
gen op. Het blijft een hele klus om ons 
een weg te banen tussen meer dan dui-
zenden gecommercialiseerde genees-
middelen die ons ter beschikking staan.
Prof. Laekeman gaat dieper in op de 
wijze waarop medicatie werkt, het ge-
bruik ervan en de mogelijke nevenwer-
kingen.

Geneesmiddelen worden op de apo-
thekersbalans gelegd om voor- en na-
delen af te wegen.
Deelname: 4 euro (incl. pauze met ge-
bak)

  OCMW | 089 30 92 60 i.s.m. Vormingplus Limburg

Restaurantdag Alt-Hoeselt
Donderdag 29 november | 12u00
PC Altenaar Alt-Hoeselt

Het maaltijdenrestaurant van het 
OCMW sluit op deze dag haar deuren 
voor een uitwisselingsbezoek aan de 
‘geburen in Alt-Hoeselt’. Vervoer naar 
daar gebeurt met het OCMW-busje 
dat om 11u30 vertrekt op het Euro-
paplein.
Op het menu staan een heerlijke mi-
nestronesoep, goulash met appelmoes 
en frietjes en een lekker dessertje.
Deelname: 6 euro
Bus: 1 euro

  OCMW | 089 30 92 60 of rechtstreeks bij Ludo Hex 
0477 35 17 45
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Het doel van ‘Bewegen Op Verwijzing’ 
is de 'zittende' Vlaming met een ge-
zondheidsrisico op doktersverwijzing 
aan het bewegen krijgen. De doorver-
wezen patiënten krijgen van de coach 
een beweegplan op maat: van een da-
gelijkse fietstocht naar het werk tot een 
wekelijks dans- of zwemuurtje in de 
buurt. Eigen interesses spelen dus een 
erg belangrijke rol. De coach helpt hen 
op weg en motiveert hen. Ook de lokale 
sportverenigingen doen mee aan BOV.
Het uiteindelijke doel is dat de deelne-
mer zijn weg naar een actiever leven op 
termijn zelfstandig kan verderzetten. 
Het aantal consultaties bij de coach be-
paal je zelf. Er ligt een maximum op 7 
uur individuele begeleiding. 
Dankzij BOV profiteert de deelnemer 
van lage tarieven. Je betaalt de coach 
maar 5 euro per kwartier voor een indi-
viduele sessie en 1 euro per kwartier voor 

een groepssessie. Heeft de deelnemer 
recht op een verhoogde tegemoetko-
ming? Dan krijgt hij een extra korting.

Bewegen Op Verwijzing-coach
Er zijn 2 opgeleide coaches aangesteld. 
In Bilzen is dat Caroline en in Hoeselt is 
dat Ezra. 
Je kan Ezra als volgt bereiken door de 
boodschap ‘bewegen’ te sms’en naar 
0473 26 26 70 of te mailen naar hoe-
selt@bewegenopverwijzing.be. De coa-
ching zelf gaat door in Sportcentrum 
Ter Kommen. Zorg ervoor dat je eerst 
overlegt met de huisarts zodat deze een 
gepast voorschrift kan opmaken!

Coach Caroline: “Ik tracht je het belang 
van een gezonde levensstijl over te dragen 
op een enthousiaste en motiverende ma-
nier door samen op zoek te gaan naar het 
perfecte pad met haalbare doelen.” 

Voordelen
Onderzoek toont aan dat je dubbel zo-
veel beweegt na begeleiding. Bovendien 
heeft het project ook nog andere voor-
delen: je voelt je beter in je vel, je komt 
vaker naar buiten en je hebt meer soci-
aal contact.

“Ik wil eigenlijk al lang de stap zetten om 
meer te bewegen. Mijn huisarts zei het al 
vaker. En ik geloofde het wel. Maar met de 
verwijsbrief in mijn handen voel ik me toch 
sterker.”  (Marc)

“Werk, huishouden, kinderen, stress,… Ik 
had geen tijd om te sporten dacht ik. Nu 
zie ik elke dag hoe ik meer kan bewegen. 
Het kan overal! En ik voel me beter.” 
(Asna)

“Uit de evaluatie van de eerste projecten 
bleek dat de deelnemers erin slaagden 
om dagelijks meer te bewegen, ook zij die 
er anders heel moeilijk toe komen. Ik zou 
daarom Hoeselt en Bilzen willen felicite-
ren met zijn engagement om Bewegen Op 
Verwijzing op te starten. Voldoende be-
weging draagt namelijk bij tot een goede 
gezondheid.” (Jo Vandeurzen, Vlaams 
minister voor Volksgezondheid, Welzijn 
en Gezin)

 www.bewegenopverwijzing.be 

Bewegen op verwijzing 
helpt inwoners van Hoeselt en Bilzen meer bewegen
Hoeselt en Bilzen zijn gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV), een 
initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse over-
heid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van Hoeselt en Bilzen met 
een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die 
coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. 
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Aangezien online verkopen steeds 
meer ingeburgerd geraken en een 
steeds groter marktaandeel beslaan, is 
het voor handelaars een must gewor-
den om naast de fysieke winkel ook 
over een webshop te beschikken. Sho-
pa biedt de kans aan kleinere plaatse-
lijke handelaars om op te boksen tegen 
de grote, veelal buitenlandse, online 
aanbieders die een groot deel van de 
markt in handen hebben.

Met de steun van het gemeentebestuur 
en de Hoeseltse Middenstandsadvies-
raad, gaat Shopa de steeds toene-
mende online verkopen 
meer naar de lokale 
handelaars toetrek-
ken. Het betreft een 
algemene webshop 
waarop aanbieders uit 
een bepaalde regio 
samen hun producten 
kunnen aanbieden. De 
werking is zo dat je als 
bezoeker eerst alle aan-
biedingen uit de regio te 
zien krijgt en nadien, als 

je je gading niet zou vinden bij de plaat-
selijke aanbieders, je het zoekgebied 
verder kan uitbreiden en gaan zoeken 
in de rest van Vlaanderen.

De handelaars bekomen zo een enor-
me online etalage om hun producten 
uit te stallen. Dat geeft extra inkomen 
uit online verkopen, maar zal ook meer 
volk naar de fysieke winkels lokken 
omdat potentiële klanten eerst online 
kunnen snuisteren in het-
geen de handelaar te bie-
den heeft.

Shopa is een gloednieuw project dat 
ontwikkeld werd door PUBLI-touch. 
Naast 25 jaar ervaring in het maken 
van gemeentelijke infogidsen, is het 
bedrijf met haar online platform Info-
regio tevens actief op de markt van de 
e-commerce.

Binnenkort ook in Hoeselt, want shop-
pen doe je bij voorkeur dichtbij!

Een webshop voor de lokale handelaar
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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 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u

Politie 
Dorpsstraat 3 bus 1

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 13.00 - 19.00 u 13.00 - 17.00 u

OCMW onthaalbalie 
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u
NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u
NM op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u
NM op afspraak op afspraak

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

7/09/18 Joke LAMBRICHTS en Elmar EYMAEL

7/09/18 Patricia ACHTEN en Joseph GERITS

8/09/18 Magdalena PASTEWSKA en Dandrzej ZIOLKOWSKI

8/09/18 Naomi THIRU en Cédric ENGELEN

15/09/18 Heidi LEMMENS en Walter VANSPAUWEN

18/09/18 Pascal SALDEN en Mathieu BROUWERS

21/09/18 Els JEURISSEN en Boris 

22/09/18 Sophie HARDY en Dirk VRACHTEN

22/09/18 Katsiaryna AKHRAMCHUK en Dimitri SAVINKIN

28/09/18 Layla COX en Andy STAEREN

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

10/09/18 Lou de BIE dochter van Sven en Brigitte WOLFS

12/09/18 Levi BOLLEN zoon van Wilfried en Janice HAUSPIE

20/09/18 Olivia ALBERGS dochter van Kevin en Sévérine VANDERSTRAETEN

22/09/18 Mila VANBENTENRIJK dochter van Jimmy en Davina HEX

4/10/18 Iliano PUTZEYS zoon van Keith en Tirziana MARONGIU

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

16/09/18 Dirk VAN LAERE Nederstraat 37/2 63 jaar

18/09/18 Joseph HESSEL Stationsstraat 1 bus 3 68 jaar

22/09/18 Raymond SLEGERS Hulstraat 6A 84 jaar

25/09/18 Germaine BIERWAERTS Tuinstraat 1 82 jaar

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.

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 1, 2 en 15 november. De bibliotheek is ook gesloten op zaterdag 3 november.
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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.

www.heerlijkekost.be

AFHAALGERECHTEN

(H)EERLIJKE KOST

Pastabuffetten vanaf 10 personen!
Traiteur Bibelot - Gino Fourier
Tongersesteenweg 6 - 3730 Hoeselt

Spaghettisaus 1 kg.  € 12,00
Vidévulling 1 kg.  € 16,00
Stoofvlees 1 kg.  € 18,00

Bereide groenten ½ kg.  € 3,50

Volledig menu  € 9,00
Soep 1 liter  € 4,00

Enkel hoofdgerecht  € 7,00

  bestellen@heerlijkekost.be
  089 / 50 19 07
  0495 / 52 38 69

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!

   Proef onze 
“LEKKERE 

MOSSELEN”
GROTE OPENING

zat. 3 & zon. 4 november
zat. 3 november van 09u00 tot 18.00 uur

zon. 4 november van 10u00 tot 17u00

www.elektrohauben.be

stelt voor

Bilzersteenweg 44b bus 1, 3730 Hoeselt

0496 28 69 20 info@elektrohauben.be

www.elektrohauben.be

ma 13u00-18u00
di-wo-vr-za 09u00-18u00

do 09u00-21u00

BCPYL00A

AUDI TT 1.8 TFSi S-LINE COPETITION 
BJ 2014 SLECHTS 17000 KM IN TOP TOESTAND VELE OPTIES

 NIEUWE STAAT MET 1 JAAR GARANTIE

BCPYL00A

AUDI TT 1.8 TFSi S-LINE COPETITION 
BJ 2014 SLECHTS 17000 KM IN TOP TOESTAND VELE OPTIES

 NIEUWE STAAT MET 1 JAAR GARANTIE

Is uw wagen 
al klaar voor 
de winter?


