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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 Hoeselaar,

De bladeren zijn stilaan van de bomen en de winter staat 
voor de deur. Rond 16u30 gaat de zon al onder. Toege-
geven, niet mijn favoriete tijd van het jaar. Dat winteruur 
mogen ze wat mij betreft afschaffen.

De verkiezingen zijn ondertussen ook al even voorbij, de 
nieuwe raadsleden en schepenen bereiden zich voor op 
hun eerste stappen in hun nieuwe politieke loopbaan. 
Stilaan mag ik mezelf bij de anciens gaan rekenen. Ik be-
treur het vertrek van mijn collega’s Guy, Hilde en mijn 
goede vriend Michel uit het schepencollege. Ik ben hun 
zeer dankbaar voor de fijne samenwerking, maar vooral 
ook voor wat ik kon opsteken van hen.

Maar goed, de tijd staat niet stil, en de dossiers lopen ver-
der. Enkele weken geleden startte de aannemer met de 
ruwbouwwerken aan het nieuwe Chirolokaal. Samen met 
de meisjes van Chiro centrum kijk ik heel hard uit naar 
het resultaat. Complexer is het dossier voor de nieuwe 
sportzone. De grondverwerving van 51 verschillende per-
celen is een huzarenstuk, maar ondertussen bereiden we 
de invulling van het sportpark grondig voor. 

Ik wil ook van dit voorwoord gebruik maken om de Ge-
schiedkundige Kring van Hoeselt en alle vrijwilligers te 
feliciteren die meewerkten aan het boek Groot Hoeselt 
1914 – 1918 en de bijhorende tentoonstelling. Zowel het 
boek als de tentoonstelling zijn een prachtig eerbetoon 
aan zij die in WO I vochten voor onze vrijheid.

Tenslotte wens ik u veel leesplezier in deze editie van 
Hoeselt Mag Gezien en hoop ik dat u samen met familie 
en vrienden kan genieten van een gezellig jaareinde.
Tot binnenkort ergens in onze mooie gemeente!

Groeten,
Yves Croux
Schepen
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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 cultuur-, sport- en milieuraad van Hoeselt roepen weer 
iedereen op om een persoon of vereniging voor te dragen die 
het verdient om in de bloemetjes te worden gezet.

Het moet gaan om prestaties die in 2018 (of sportseizoen 
2017-2018) werden neergezet op vlak van milieu, cultuur, 
sport of sociaal leven.

Is je buurman bijvoorbeeld 25 of 50 jaar actief bestuurslid 
van een vereniging, behaalde je kameraad een medaille op 
topniveau, presteerde jouw club uitermate goed in het afge-
lopen sportseizoen of ken je een dorpsgenoot die zich fer-
vent inzet voor onze Hoeseltse natuur of het sociale leven 
in onze gemeenschap? Stel hem, haar of de vereniging dan 
kandidaat om de trofee van sociaal-, cultuur-, sport- of mi-
lieuverdienstelijke in ontvangst te nemen!

De bekendmaking en prijsuitreiking zullen plaatsvinden op 

vrijdag 25 januari 2019 om 20u00 in GC Ter Kommen. 
Kandidaturen kan je indienen bij de desbetreffende diensten 
tot uiterlijk 1 januari 2019.

 sportdienst@hoeselt.be  |  cultuurdienst@hoeselt.be  |  milieudienst@hoeselt.be

Huldiging cultuur-, sport-, milieu- en sociale verdienstelijken 2018
WIE ZETTEN WE IN DE BLOEMETJES?

Honden aan de leiband!
Als je met je hond gaat wandelen, denk er dan aan 
dat het verboden is om je hond vrij te laten loslo-
pen!

Op straat, in het park, in het bos, overal op het open-
baar domein én in publiek toegankelijke plaatsen 
moeten honden aan de leiband.

Enkel voor honden die gebruikt worden voor de jacht 
en dit tijdens de vergunde periode, is er een uitzon-
dering.

Aangepaste openings-
tijden onthaalpunt 
politiekantoor Hoeselt

Momenteel wordt er ge-
werkt aan het verbeteren 
van de infrastructuur voor 
meer veiligheid van de po-
litiemensen in het onthaal-

punt in Hoeselt.

Daarom worden de openingsuren tijde-
lijk beperkt tot:
•  maandagnamiddag 13u00-19u00
• donderdagvoormiddag 09u00-

12u00

Buiten deze tijdstippen kunnen de inwo-
ners van Hoeselt terecht bij het centraal 
onthaal in het politiecommissariaat in 
Bilzen:
• op weekdagen 07u00-21u00
• op zaterdag 08u30- 12u30 en 

13u00-16u30.

De gemeente Hoeselt zoekt een aantal ‘Instagrammers’ 
die Hoeselt mee ‘in the picture’ willen zetten.

Concreet zoeken we een aantal mensen die regelmatig 
mooie natuur- en sfeerbeelden van Hoeselt en/of beelden 
van Hoeseltse evenementen posten op instagram.
Die foto’s willen we dan linken met de website hoeselt.be

Als je zin hebt om hier aan mee te werken mag je een mail-
tje sturen naar instagram@hoeselt.be.

Oproep Instagram Hoeselt

   3



Theater 

Els De Schepper heeft 
besloten er geen eind 
aan te maken
Vrijdag 21 december om 20u15 | GC Ter Kommen

Els de Schepper heeft een besluit genomen. Ze zal blij-
ven léven. En hoe! Vanaf nu gaat Els zich enkel nog amu-
seren. Al heeft het leven haar de afgelopen jaren regel-
matig dikke kletsen uitgedeeld en al weet ze soms niet 
waar die allemaal voor hebben moeten dienen. Eén ding 
staat als een paal boven water: Els lééft met veel goes-
ting! En ze wil u ook aansteken!
Dat zal ze trouwens niet op haar eentje doen… Zo krijgt 
ze hulp van de ondertussen legendarische ‘Rita uit Gent’, 
die deze keer haar immer optimistische maar totaal po-
litieke incorrecte vriend ‘de Vettige Nonkel’ meebrengt. 
‘Klein Elske’ belt met de preventielijn en weet met haar 
kinderlijke naïviteit alle harten te doen smelten. ‘Man-
neke Pis’ geeft zijn waterige kijk op wie hij allemaal ziet 
passeren. Bovendien is er de deurenkomedie ‘Els is om 
zeep!’, waarbij de voltallige alter ego-cast tot hun grote 
paniek te horen krijgt dat het testament van Els verloren 
werd gelegd. Wat nu? Is Els écht om zeep? Of niet? Een 
hilarische whodunit in zuivere slapstickstijl!
 
Denk dus maar niet dat je de zaal triest zal verlaten. Inte-
gendeel. Els kijkt vanaf nu door een eigenhandig gecon-
strueerde roze bril naar het leven. En u binnenkort ook

 Tickets: 25 euro | 22 euro (reducties)

Theater 

Axel Daeseleire en  
Hans Van Cauwenberghe -  
237 redenen om door te gaan
Vrijdag 7 december om 20u15 | GC Ter Kommen
Axel en Hans hebben dringend de behoefte om de balans 
op te maken. Waar staan ze in hun leven? Hoe lang hebben 
ze nog? Hoe willen ze herinnerd worden? Is er leven na de 
seks? En welke plaatjes moeten er gedraaid worden op hun 
allerlaatste feestje?
Om een antwoord te geven op die vragen leggen de soul-
mates elkaar het vuur aan de schenen. Ze delen elkaar gees-
tige en vileine speldenprikken uit die ze even snel weer be-
dekken met de mantel der liefde.
 
Een intiem, confronterend, ontnuchterend en bovendien 
zeer geestig portret van twee mannen die ofwel de dood 
omarmen als deel van het leven of deze juist willen bezweren 
door allerlei doelen te stellen. Een feelgoodvoorstelling over 
het leven zelf. Herkenbaar en persoonlijk, net als in de vorige 
succesvoorstelling 237 Redenen voor Seks.

 Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties)

Movies for Kids 

De Raket – Gerommel in de ruimte
Woensdag 12 december 14u00 | GC Ter Kommen 
Pottan, acht jaar oud, is onderweg naar een ponykamp, maar 
belandt door een dom toeval op de vuilnisbelt. Ze ontmoet 
er een stel vreemde figuren, die zich met tegenzin over haar 
ontfermen. Al gauw ontdekt Pottan wat ze te verbergen 
hebben: in het grootste geheim knutselen ze aan een ruim-
teschip. Misschien wordt Pottan binnenkort wel de jongste 
ruimtevaarder uit de geschiedenis!
Poppen en mensen acteren naadloos naast elkaar in een 
heerlijk avontuur vol absurde fantasie. Alles kan, dankzij een 
dapper meisje met een grenzeloze verbeelding.

 leeftijd: 6+ -  duur: 82’ - Nederlands gesproken – prijs: 2 euro

TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be
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Uitlenen, innemen, 
leners inschrijven... 
dagelijkse 
kost voor elke 
bibliotheek. Het 
bibliotheeksysteem 
zorgt dat dit vlot verloopt. 

Momenteel gebruikt bibliotheek 
Hoeselt het provinciaal 
bibliotheeksysteem om materialen uit 
te lenen of te reserveren. In het kader 
van de overheveling van provinciale 
bevoegdheden naar Vlaanderen wordt 
dit systeem niet langer ondersteund. 
Het ebs is een softwaresysteem en 
zorgt voor stabiele werkprocessen 
in de bibliotheek en werkt aan een 
performant bibliotheeksysteem voor 
Vlaanderen.

En we zijn vertrokken! Na het slagen 
van de Proof of Concept van het 
Bibliotheeksysteem, is het tijd voor 
de eerste echte migratiegolf met de 
andere Limburgse bibliotheken. 

De komende zes maanden zetten 
we alle data van PBS Limburg en 
de bibliotheken van Genk, Bree 
en Opglabbeek over naar het 
Bibliotheeksysteem en gaan we live. 

Momenteel is er nog geen specifieke 
structuur en zetten de bibliotheken de 
samenwerking verder zoals die onder 
de provincie viel. Een netwerk van 
bibliotheken in een grote regio is de 
ambitie voor 2019.

Voor de conversie moet de bibliotheek 
op enkele momenten worden gesloten 
tussen december en maart. Het grote 
startmoment is eind maart 2019.

EenheidsBibliotheek- 
systeem (ebs) 
Het ‘wise’ softwaresysteem 
voor stabiele werkprocessen 
in de bibliotheek

Landelijke Gilde Werm

Ontdek het dorp
Landelijke Gilde Werm brengt met ‘Ontdek het dorp’ dorpsbewoners samen 
voor het uitwerken van een dorpswandeling. Via een informatievergadering, 
enkele werksessies en een feestelijk openingsmoment leren de dorpsgenoten 
elkaar en hun dorp opnieuw kennen.

Na de ontwikkeling van de route zal deze vastgelegd worden op de website 
www.ontdekhetdorp.be. Indien wenselijk en mogelijk zal de route ook fysiek 
uitgezet worden met bewegwijzering. Om de wandeling te verduurzamen 
worden verschillende actoren in het dorp (gemeente, sociaal huis, school,…) 
benaderd om de mogelijkheden te bekijken, zodat de route blijvend mensen 
samenbrengt.

 www.ontdekhetdorp.be | bert.broeders@telenet.be
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INFOAVOND
LANDELIJKE GILDE WERM NODIGT JE UIT

Maandag 10 december om 19u30
Het Werm Huis
Bovenstraat 31
3730 Werm

STIPPEL ONZE 
DORPSWANDELING  

MEE UIT

Met steun van ELFPO

Meer info: www.ontdekhetdorp.be 
Bert Broeders - bert.broeders@telenet.be
Daniel de Schaetzen - daniel.deschaetzen@belgacom.net
Stijn De Cock - stijn.de.cock@landelijkegilden.be
Seppe Jacobs - seppe.jacobs@innovatiesteunpunt.be 

WERM

Op maandag 10 december om 19u30 organiseert 
Landelijke Gilde Werm hierover een infoavond 
in Het Werm Huis. Iedereen met een hart voor 

Werm is van harte welkom.  
Met een drankje en een hapje vertelt Landelijke 

Gilde Werm je graag meer over dit project.
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Geboren en getogen Hoeselaar Paul Achten heeft zopas De 
Gouden Weckpot ontvangen. Met deze prijs wil Erfgoed 
Haspengouw een plaatselijk stukje geschiedenis extra in de 
kijker zetten. En dat doet de 82-jarige Achten al meer dan 
40 jaar door zijn voorliefde voor het Hoeselts dialect met 
zoveel mogelijk inwoners te delen. “Blèf Hôessëlts kallë”, 
om het met zijn eigen woorden te zeggen.

Erfgoed Haspengouw bekroont Paul Achten  
met De Gouden Weckpot
“Al 40 jaar gepassioneerd met dialect bezig”

Aanleiding voor de Gouden – eigenlijk een geëmailleerde 
- Weckpot is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. 
In verschillende Haspengouwse gemeenten is men op zoek 
gegaan naar een initiatief dat niet de aandacht krijgt dat het 
verdient. Op de Hoeseltse shortlist stonden ook nog de 
Vrienden van de Kluis die dit uniek stukje geschiedenis be-
heren en de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep die 
helpen om het verleden van onze gemeente voor de eeu-
wigheid te bewaren. Via een website kon iedereen een stem 
uitbrengen voor zijn of haar favoriet. Het werd uiteindelijk 
een nek-aan-nekrace gewonnen door Paul Achten. “Hij 
werkt al heel lang rond het Hoeselts dialect. Paul doet dat op 
een toffe, verrassende en laagdrempelige manier. Ook weet 
hij heel goed kinderen te betrekken bij het Hoeselts dialect”, 
beschrijft Martijn Loix, coördinator bij Erfgoed Haspengouw, 
de winnaar.
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bpost liet in een schrijven aan het gemeentebestuur weten 
dat het een aanpassing zal doorvoeren in het netwerk van 
rode brievenbussen.
Reden daarvoor is dat het volume klassieke briefwisseling de 
laatste jaren sterk gedaald is. Daarom worden vanaf 26 no-
vember de minst gebruikte brievenbussen verwijderd.
In Hoeselt gaat het om de rode brievenbussen aan de Sint-
Lambertusstraat nr. 13 in Alt-Hoeselt en deze op de Tonger-
sesteenweg nr. 50.
bpost garandeert dat in een landelijke omgeving 90% van de 
klanten over een rode brievenbus zal beschikken binnen een 
straal van 1500 meter.

De overige rode brievenbussen in Hoeselt zijn:
• Dorpsstraat 17, Hoeselt (gemeentehuis)
• Groenstraat 103, O.L.Vrouwparochie
• Hoflaan 14, Hoeselt (postkantoor)
• Industrielaan 26, Hoeselt
• Romershovenstraat 56, Romershoven
• Sint-Hubertusstraat 2, Sint-Huibrechts-Hern
• Torenstraat 11, Werm
• Schalkhovenstraat 27, Schalkhoven
Daarnaast kan je voor het afgeven en afhalen van pakjes ook 
terecht in de Kariboo!-spot. In Hoeselt is dat bij Boekhandel 
8’N, L. Lambrechtsstraat 12.

Bpost verwijdert twee rode brievenbussen in Hoeselt

Hôessëltsë Diksjënêer
Al decennia is Paul Achten gepas-
sioneerd door het dialect. “Al zeker 
40 jaar. Langer eigenlijk. Toen ik nog 
op de schoolbanken van de Normaal-
school zat, is mijn interesse gegroeid. 
Tijdens de les kwam er iemand over 
praten en ik ben woordjes beginnen 
op te schrijven”, klinkt het. Door de 
jaren heen bleef Paul maar Hoeseltse 
woorden en hun betekenis opschrijven 
op de briefjes die hij altijd op zak had. 
“Een kwestie van veel te luisteren naar 
oude Hoeselaren. Die briefjes gooide 
ik in een schoendoos tot ze vol was. 
In 1990 heb ik dan de eerste  Hôes-
sëltsë Diksjënêer geschreven. Er was 
veel vraag naar en in 2005 heb ik een 
nieuwe uitgave van het woordenboek 
uitgebracht. Goed voor 500 pagina’s”, 
zegt de voormalige leraar van de Broe-
ders Maristen.

AN
Zijn passie voor het Hoeselts dialect 
bleef niet beperkt tot een woorden-
boek. “Ik heb meegeschreven aan re-
vues in het dialect, meegewerkt aan drie 
eucharistievieringen opgedragen in het 
Hoeselts, een dialectenshow georgani-
seerd, ging en ga langs bij scholen om 
ze te vragen of ze nog weten wat een 
piepel (vlinder) en wat een kwakvros 
(kikker) is, ik heb kinderen Hoeseltse 
liedjes geleerd, een strip in het dialect 
geschreven … ”, somt Paul op. Met lede 
ogen ziet hij het gebruik van het dialect 
achteruit gaan. “Ik merk het goed als ik 
in scholen kom. Bij mensen onder 20 
jaar dreigt het stilaan weg te vallen. Je 
ziet het systematisch achteruit gaan en 
dat is jammer. De fout ligt bij de ouders 
die AN praten. Mijn kinderen praten 
nog dialect. En mijn kleinkinderen doen 
wel eens een inspanning, maar dat is 
best lachwekkend. Ze doen het om mij 
een plezier te doen.”

Toekomstplannen
Toch geeft Paul de moed niet op. 
“Waarom wel? Op Facebook zie ik nog 
geregeld Hoeselts dialect verschijnen. 
Oké er staan wel wat fouten in, maar 
het is goed dat het daar nog leeft.” Stil-
zitten behoort evenmin tot de plannen 
van Paul. “Jaren heb ik cursiefjes in het 
Hoeselts voor Het Belang van Limburg 
geschreven. Nu ook nog, maar ik post 
ze op Facebook. Ik zit al aan 344 stuks. 
Volgend jaar wil ik een mini-boek uit-
brengen met de beste cursiefjes. Er zal 
ook een cd bijzitten zodat iedereen de 
juiste uitspraak kan horen. Ik heb nog 
veel plannen met ons dialect,” besluit 
de tweevoudige winnaar van de trofee 
voor Cultuurverdiensten in Hoeselt.

Geert Houben
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Zit je meer dan 10 uur per dag? Dan 
loop je 35 % meer kans op (vroegtijdig) 
overlijden dan wie slechts 1 uur per dag 
zit. Veel mensen voelen zich ook minder 
productief en minder energiek tijden een 
‘zitmarathon’. Wil je hier iets aan veran-
deren? Wisselwerken werkt! Wisselwer-
ken, dat is elk half uur even rechtstaan. 

Neerzitten zit ingebakken in onze cul-
tuur. Op school zijn kinderen flink als 
ze stilzitten, en waarschijnlijk wordt er in 
jouw onderneming ook raar opgekeken 
als een collega even rechtstaat tijdens 
een vergadering. Er zijn al bedrijven die 
actie ondernemen, maar toch is dit nog 
niet wijdverspreid. 

Wisselwerken werkt
Wisselwerken, dat is elk half uur even 
rechtstaan. Zo gaat je energiepeil de 

lucht in! Een kleine moeite, met bewezen 
effecten! Medewerkers die lang stilzitten 
beperken en het regelmatig onderbreken 
door even recht te staan, rond te stap-
pen en te bewegen ondervinden niet al-
leen een positieve impact op hun fysieke 
gezondheid. Ze hebben meer energie, 
kunnen zich beter concentreren en zijn 
productiever. 

Minder ziekteverzuim, een goede werk-
sfeer en een positief imago zijn de bonus 
voor de onderneming. 

Maak het verschil
Op www.wisselwerken.be vind je uit-
gebreide informatie en tips. Wil je zelf 
ook een verschil maken in jouw organi-
satie? Bestel op www.wisselwerken.be 
een gratis wisselwerkpakket met affiches 
en ludieke stickers. Het is niet eens zo 

moeilijk: 79% van de personen die wis-
selwerken heeft getest gaf aan dat wis-
selwerken haalbaar is tijdens zijn of haar 
dagelijks werk. Gewoon doen! 

Wisselwerken helpt hardnekkig  
zitgedrag te doorbreken 

De Vlaamse overheid neemt alsmaar 
meer initiatieven om de kwaliteit van 
de huurwoningen te verbeteren en 
de klimaatdoelstellingen te bereiken. 
Zo moet elke woning tegen 2020 
beschikken over dakisolatie en ui-
terlijk in 2023 moeten alle woningen 
voorzien zijn van dubbele beglazing. 
Is dit niet het geval, dan zullen deze 
woningen ongeschikt verklaard wor-
den en mogen ze dus niet meer ver-
huurd worden. 

Deze maatregelen vereisen een in-
vestering van de eigenaar, maar ge-

lukkig zijn er verschillende premies om 
de kost zo laag mogelijk te houden. 

Enkele voorbeelden:

• Netbeheerder Infrax geeft pre-
mies voor een aantal energie-
besparende werken, zoals het 
plaatsen van dakisolatie en super-
isolerende beglazing. En als er 
werken gecombineerd worden, 
kan je met de Beno-Pass aan-
spraak maken op een forse bonus.

• Kom je in aanmerking voor SIP 
(Sociale Isolatie Projecten), is het 
mogelijk dat enkele van je investe-
ringen bijna kosteloos worden.

• Als je verhuurt via een sociaal ver-
huurkantoor en je gaat over tot 
een grondige renovatie, kan je 
eventueel aanspraak maken op de 
Vlaamse Renovatiepremie.

Kwaliteitsnormen 
huurwoningen

Woonloket 
Stebo
Is de woning die je verhuurt nog niet 
aangepast aan de toekomstige kwa-
liteitsnormen? Of was je al van plan 
werken uit te voeren, kom dan zeker 
eens langs voor meer informatie over 
de premies op het wekelijks woonloket.
Vrij spreekuur: iedere 2de en 4de 
woensdag van 14u00 tot 16u00 in het 
gemeentehuis. 
Voor technische vragen omtrent verbou-
wingswerken of vragen over kwaliteits-
normen, kan er een afspraak gemaakt 
worden via: katleen.geets@stebo.be of 
via het gsmnr.: 0474 80 24 52
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ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2018

Wereldlichtjesdag
Zondag 9 december 2018

18.00 - 19.30 uur - Kluis van Vrijhern - Hoeselt

Herdenking voor overleden kinderen met woord, muziek en heel veel lichtjes

Na de herdenking is er gelegenheid  
tot napraten 

Je kan je eigen kaarsje meebrengen  
of ter plaatse eentje kopen voor 1 euro

Deelname is gratis, maar graag even  
inschrijven voor 7 december 2018  

op www.wereldlichtjesdag.be

Zondag 2 december
KERSTHAPPENING KON. 
ZANGGROEP AVELAND
13.00 u. GC Ter Kommen

  www.zanggroepaveland.be

Woensdag 5 december
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen

  OCMW 089 30 92 60

Donderdagen 6, 20 en 27 december
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

  Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 6 december
GEZELLIG SAMENZIJN MET 
MIKMAN EN KOFFIE
14.00 u.   Monetzaal DC OCMW

  OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 7 december
AXEL DAESELEIRE EN HANS 
VAN CAUWENBERGHE:  
237 REDENEN OM DOOR TE 
GAAN
20.15 u.   GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zaterdag 8 december
VOGELSHOW AOB PROV. 
KAMPIOENSCHAP LIMBURG 
– DE ROERDOMP DER 
DEMERSTREEK
09.00 u.   PC De Altenaar Alt-
Hoeselt

   Jaak Cosemans 0494 89 45 30

Zondag 9 december
LOOP- EN WANDELTOCHT 
RUN FOR (YOUR) LIFE TVV 
MS-LIGA VLAANDEREN – 
DE WARMSTE WEEK
07.30 u.   PC ’t Schalkske 
Schalkhoven

  Sander Rosius 0494 93 21 24 

Zondag 9 december
VOGELSHOW AOB PROV. 
KAMPIOENSCHAP LIMBURG 
– DE ROERDOMP DER 
DEMERSTREEK
09.00 u.   PC De Altenaar Alt-
Hoeselt

  Jaak Cosemans 0494 89 45 30

Zondag 9 december
RUILBEURS MODELTREINEN 
EN TOEBEHOREN
08.00 u. GC Ter Kommen

  Danny Smets 089 51 46 44

Zondag 9 december
WERELDLICHTJESDAG – 
HERDENKING OVERLEDEN 
KINDEREN
18.30 u.   Kluis van Vrijhern

  www.wereldlichtjesdag.be

Maandag 10 december
INFOAVOND LANDELIJKE 
GILDE WERM – STIPPEL ONZE 
DORPSWANDELING MEE UIT
19.30u.    Het Werm Huis

  bert.broeders@telenet.be

Dinsdag 11 december
VORMING: EEN KOFFER VOL 
HERINNERINGEN DOOR 
CLARA CEYSSENS
14.00 u.   Ensorzaal DC OCMW

  OCMW 089 30 92 60

Woensdag 12 december
MOVIES FOR KIDS: DE RAKET 
– GEROMMEL IN DE RUIMTE
14.00 u.   GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen 089 30 92 10

Vrijdag 14 december
KERSTMARKT ROEMESOAVE
17.00 u.   Romershovenstraat 59

  Wendy Hansen 0472 97 79 27

Vrijdag 14 december
QUIZ FOR LIFE –  
DE WARMSTE WEEK
20.00 u.   GC Ter Kommen

   gros@hoeselt.be 

Zaterdag 15 december
OPENING KERSTSTAL EN 
KERSTDRINK DEMERDAL 
NIEUW HOESELT
17.00 u.   Tulpenlaan

  Jozef Drioesen 0473 43 03 36

Zondag 16 december
KERSTMARKT BORMANSHOF
13.00 u.   Verzorgingshuis 
Bormanshof, Rode Kruislaan

  Bormanshof

Woensdag 19 december 
KERSTMAALTIJD 
DORPSRESTAURANT  
11.30 u.   GC Ter Kommen

  OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 21 december
ELS DE SCHEPPER HEEFT 
BESLOTEN ER GEEN EIND 
AAN TE MAKEN
20.15 u.   GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen 089 30 92 10

Dinsdag 1 januari
ALT KLINKT! DINER – HET 
SWINGPALEIS – AFTERPARTY
18.00 u.   PC De Altenaar

  www.altknalt.be
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‘What’s a woman, Puerto Rico en nog vele andere hits werden prachtig gecoverd door de tribute band ‘Vaja Kon Dioz’.

De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep stelde met terechte fierheid hun boek ‘Groot Hoeselt 
14-18’ voor en koppelde er meteen een boeiende en succesvolle tentoonstelling aan vast.

Moorddiner 2.0, georganiseerd door Roemesoave vzw, was  
nog een groter succes dan vorig jaar met 187 gasten  
op de ‘Bloedbruiloft’.

Vitales op 3-daagse in het pittoresk stadje Ootmarsum in de Nederlandse provincie 
Gelderland. Steffi Vertriest leerde het Hoeselts publiek gezond te eten.

Een gezellige kermis in herfstdecor met veel kramen, attracties en een gezellige biertent… dat was Alt-Hoeselt kermis 2018!
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Moorddiner 2.0, georganiseerd door Roemesoave vzw, was  
nog een groter succes dan vorig jaar met 187 gasten  
op de ‘Bloedbruiloft’.

Op vrijdag 14 december organiseert de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikke-
lingssamenwerking, in het kader van de 
Warmste Week, een QUIZ FOR LIFE.

De opbrengst gaat naar 6 vzw’s waarbij 
Hoeseltse vrijwilligers betrokken zijn die 
in Hoeselt en in het zuiden actief zijn.  
We stellen de 6 goede doelen even aan 
u voor!

Helpende handen voor Nepal is een vzw 
die kinderen in Nepal een kans op dege-
lijk onderwijs geeft, zodat ze op lange ter-
mijn een beter leven kunnen opbouwen. 
Meer specifiek ondersteunt deze vzw de 
St. Xaviers English Academy in Budha-
nilkantha, ten noorden van Khatmandu, 
via peetouderschappen. Hiernaast bie-
den ze medische hulp aan de leerlingen 
en verbeteren ze de infrastructuur van 
de school, zoals de uitbouw van een pc-
klas en een nieuwe keuken. Rita Cuypers 
is verantwoordelijk voor de opvolging van 
de Hoeseltse peetouderschappen. 

Oxfam-Wereldwinkels is een democra-
tische vrijwilligersbeweging die streeft 
naar een rechtvaardige wereldhandel en 
die zo opkomt voor ieders recht op een 
menswaardig leven. Door de partner-
schappen met Oxfam-Wereldwinkels 
krijgen producenten in het zuiden een 

eerlijke kans op de internationale markt. 
De vrijwilligers van Oxfam Wereldwin-
kel Bilzen, waaronder heel wat Hoese-
laren, houden deze winkel sinds jaar en 
dag met veel enthousiasme open. In 
hun winkel vind je producten van eerlijke 
handel en kan je deelnemen aan heel 
wat boeiende activiteiten. 

Vzw Congodorpen zet zich actief in 
voor de geïntegreerde ontwikkeling van 
het platteland in de DR Congo, meer 
bepaald in de provincies Noord-Ubangi, 
Zuid-Ubangi, Equateur en Kwango. In 
nauwe samenwerking met de lokale be-
volking wordt er gewerkt aan een nieuw 
platteland, met aandacht voor de lokale 
landbouweconomie, een verbeterde 
toegang tot kwalitatief basisonderwijs 
en basis gezondheidszorg. Bart Vander-
meeren zet zich in voor deze vzw. 

Vzw Hogar Hermana Elisa El Carmen 
is een kindertehuis in El Carmen, Chili, 
aan de voet van het Andesgebergte, 
waar verwaarloosde, misbruikte en mis-
handelde kinderen opgevangen worden. 
Naast onderdak en voeding, zorgt het 
tehuis ook voor de opvoeding van de 
kinderen en krijgen ze degelijk onderwijs 
aangeboden. De vzw ondersteunt het 
tehuis in de dagdagelijkse werking. Sissi 
Mottart is vrijwilliger en bestuurslid. 

Vzw Kattendans is werkzaam in Na-
lou, een afgelegen Dogondorp in Mali, 
waar het verschillende projecten bij-
staat. De opbouw van een schooltje, 
en een medische hulppost werden 
onder meer mogelijk door de onder-
steuning van deze vzw. Een multi-
functioneel gebouw om het medisch 
personeel en de leraren te huisvesten 
werd gebouwd. Huidige projecten zijn 
het verbeteren van de landbouwgron-
den via rain-harvesting en agrofores-
try. Marleen Jehaes is vrijwilliger bij 
deze vzw. 

Sint Vincentius Hoeselt maakt deel uit 
van Sint Vincentius, een vrijwilligersver-
eniging met een hart voor medemensen 
in armoede. De Hoeseltse afdeling doet 
voornamelijk aan materiële hulpverle-
ning via maandelijkse voedselpakketten, 
die worden aangeboden aan hulpbe-
hoevende inwoners.  Ghislain Lhoëst is 
voorzitter in Hoeselt. 

Op 14 december is iedereen welkom 
voor de quiz vanaf 19u30. Om 20u00 
wordt de eerste vraag gesteld. Zoek wat 
vrienden, collega’s, familie,  bij elkaar 
en vorm een ploeg je van max. 6 perso-
nen. Deelnemen kost 12 euro per ploeg 
en inschrijven kan via gros@hoeselt.
be, met vermelding van je ploegnaam. 

QUIZ FOR LIFE

vrijdag 14 december | GC Ter Kommen
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Veilig eindejaar vieren
De eindejaarsfeesten komen 
eraan, een tijd van gezellig-
heid en samenzijn tijdens de 
donkere winteravonden We 
maken het allemaal graag ex-
tra knus in huis rond eindejaar. 
Denk maar aan bijkomende 
sfeerverlichting zoals kaar-
sen, kleine lampjes en andere 
lichtgevende decoratie. Ook 
een kerstboom mag vaak niet 
ontbreken. Lekkers uit de fon-
due of uit de frietketel maakt 
in vele families de feestmaal-
tijd compleet. Dit is echter 
niet altijd zonder gevaar. Volg 
daarom tijdens de hele einde-
jaarsperiode onderstaande tips 
rond brandveiligheid. Zo voor-
kom je brand en kan je correct 
handelen in geval van nood!

Gouden regel: blijf erbij!
Met deze basisregel, kan je al 
veel ellende voorkomen: laat 
nooit kaarsen, sfeerverlichting, 
een fondue of frietketel onbe-
waakt achter. Ook potten op 
het vuur of een hete oven, hou 
je best in de gaten. Zo kan je 
onmiddellijk reageren als het 
toch onverwachts fout zou lo-
pen.
Kinderen hou je uiteraard AL-
TIJD uit de buurt van dit alles.

Voorzichtig met elektrische 
toestellen, snoeren en ver-
lichting
Bijna alle elektrische appara-
ten worden warm bij gebruik. 
Wanneer die warmte niet goed 
weg kan, is er brandgevaar. 
Hoe vermijd je dit? 
Voor elektrische sfeerver-
lichting kies je best voor 
LED-verlichting. LED is niet 
alleen energiezuinig, maar 
ook minder brandgevaarlijk: 
LED-lampjes worden minder 
warm. Toch laat je ze best niet 
branden ’s nachts of als je weg 
bent! 
Halogeenspotjes in huis? 
Brandbare materialen hou 
je best uit de buurt. Als ha-
logeenspotjes langdurig aan 

zijn, worden ze zeer heet en 
kan naburig materiaal plots in 
brand vliegen.
De TV laat je beter niet op 
standby staan, bepaalde on-
derdelen blijven warm in 
standby-modus of slaapstand. 
In combinatie met stof, kan zo 
brand ontstaan. Zet je televi-
sietoestel dus helemaal uit als 
niemand ernaar kijkt.
Verlengsnoeren rol je volledig 
af om te voorkomen dat de 
snoeren smelten door over-
verhitting.
Bij gebruik van een stekker-
doos, mag het maximum ver-
mogen van de toestellen die 
je erop aansluit niet groter 
zijn dan het maximum vermo-
gen van de stekkerdoos zelf 
(meestal max. 3500 Watt).
Zorg dat niemand kan strui-
kelen over bijgelegde, extra 
snoeren. Laat ze zoveel mo-
gelijk langs de muren oplopen. 
Gaat dit niet (overal), dan kan 
je ze bijvoorbeeld vastplakken 
met tape aan de vloer.

Lekker én veilig koken
Woningbranden beginnen 
vaak in de keuken. Meestal 
ontstaan die door een vlam in 
de pan of wanneer vet over-
verhit raakt. 
Ververs frituurvet na 10 beur-
ten en reinig de vetfilter van de 
dampkap minstens om de drie 
maanden zodat je vetophoping 
voorkomt. Bij brand, zal dat vet 
immers snel vuur vatten.
Zorg dat het vet in je frietketel 
of fondue helemaal afgekoeld 
is, voor je het toestel weer op-
bergt in een kast of in de buurt 
van brandbare materialen.
Ga je een maaltijd bereiden op 
mobiele kooktoestellen op gas 
of olie? Wees extra voorzich-
tig, gebruik alleen technische 
toestellen die in orde zijn en 
lees altijd eerst de gebruiks-
aanwijzing.

Wat bij brand in de keuken?
Mocht er toch brand ontstaan 

in de keuken, dan blus je vlam-
men in een pan, fonduetoestel 
of frietketel NOOIT met wa-
ter! Hierdoor zal een steek-
vlam ontstaan. Gebruik wel 
een blusdeken, een schuim-
blusser, een deksel of een 
licht vochtige doek of dweil 
(geen natte!)
Schakel ook onmiddellijk het 
fornuis en de dampkap uit, 
of de stroomvoorziening. Of 
probeer voorzichtig de stekker 
uit het stopcontact te trekken.

Kerstboompracht
Welke kerstboom kiezen? En 
waar zet ik hem het beste? 
Enkele tips:
Bij een ‘echte’ kerstboom is de 
veiligste keuze een kerstboom 
in volle grond met veel aarde. 
Geef hem dagelijks water, zo 
verdort hij niet en heb je min-
der kans op brandgevaar. 
Heeft je kerstboom toch een 
afgezaagde stam, maak dan 
een inkeping onderaan de 
stam en plaats deze in een 
emmer of bak met water om 
uitdroging te voorkomen.
Kies je voor een kunstkerst-
boom, kijk dan op de verpak-
king of deze gemaakt is van 
niet ontvlambaar materiaal of 
met een brandvertragend pro-
duct werd behandeld.
Wees voorzichtig met verlich-
ting en elektrische snoeren in 
en rond je kerstboom. Schakel 
’s nachts en voor je weggaat, 
altijd alle lampjes uit. Plaats 
zeker nooit kaarsen in de buurt 
van een kerstboom (ongeacht 
het type boom)! 
Zet je kerstboom uit de buurt 
van brandbare materialen zo-
als gordijnen of zetels. Geef 
hem een mooi plekje, weg van 
deuren en trappen. Zo hou je 
een vluchtweg naar buiten vrij!

In nood? Bel 112!

Dit artikel kwam tot stand in 
samenwerking met Brandweer-

zone Oost-Limburg
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Enkele criteria waaraan men dient te 
voldoen:
• Enkel individuele sporters, valide of 

andersvalide, komen in aanmerking.
• Alle sporttakken die niet onder de 

noemer ‘ploegsport’ gecatalogeerd 
zijn komen in aanmerking. 

• De atleet moet gedomicilieerd zijn in 
Hoeselt (inwoner van Hoeselt).

• De sporter mag geen betaalde sport-
beoefenaar zijn. 

• De atle(e)te mag de toelage aan-
wenden als tussenkomst in de kosten 

voor deelname aan binnen- en bui-
tenlandse tornooien en/of compe-
tities voor zover deze hiervoor niet 
wordt gesubsidieerd door een andere 
overheid dan de gemeentelijke. 

• Eventuele subsidies vanwege de fe-
deraties dienen te worden vermeld in 
het  aanvraagdossier.

• De atle(e)t(e) moet reeds hoog ge-
waardeerde prestaties kunnen voor-
leggen. Meer in het bijzonder dient 
hij/zij reeds prestaties te hebben 
neergezet op het hoogste nationale 

niveau in zijn/haar discipline of dient 
in zijn/haar leeftijdscategorie presta-
ties te hebben verricht die uitzicht 
geven op een internationale carrière.

• De atle(e)t(e) moet onkosten met 
betrekking tot zijn/haar sportbeoefe-
ning kunnen voorleggen aan de hand 
van officiële bewijzen en/of bankuit-
treksels. De toelagen kunnen de som 
van de onkosten niet overtreffen.

Meer info, het reglement en een aan-
vraagformulier zijn te verkrijgen op de 
sportdienst of te downloaden via htt-
ps://www.hoeselt.be/nl/ontspannen/
sport/subsidies-talentvolle-sporters
De aanvragen moeten op de sport-
dienst aanwezig zijn uiterlijk op 28 de-
cember 2018.

Toelagen talentvolle sporters
De sportdienst wil de aandacht vestigen op het subsidiereglement ter ondersteuning 
voor talentvolle sporters. Talentvolle sporters kunnen een toelage aanvragen. Deze 
aanvraag is individueel en staat volledig los van de subsidies die de clubs kunnen 
aanvragen. Deze toelage heeft tot doel talentvolle atleten te ondersteunen met het 
oog op de uitbouw van een succesvolle sportloopbaan. 

Begin november is Elektro Hauben in 
Hoeselt uitgebreid met Meet, Cook & 
Eat en B-Challenge.

Meet, Cook & Eat is het tweede deel van 
de winkel Elektro Hauben waar een su-
pergrote en top uitgeruste keuken is om 
kookdemo’s en workshops te houden.

Deze ruimte is tevens te huur voor or-
ganisaties of er kan ook een teambuil-
ding op maat van een firma georgani-
seerd worden.
B-Challenge bevindt zich in de kelder 
van het nieuwe gebouw en is een op en 
top uitgeruste sportzaal waar je door 
personal trainers Koen Wins en Dave 
Beijer wordt bijgestaan met raad en 
daad.

Dus wil je weer fit worden, aarzel niet 
en kom langs!

Vanaf 1 december vervoegt zich nog 
een zaak onder het dak van Elektro 
Hauben. Namelijk ‘d’n Acrobaat’, de 
gezonde bistro van Nikki Vanekan, 
zaakvoerder van frituur Maurice. Deze 
is geopend van dinsdag t.e.m. zaterdag 
van 9u00 tot 16u00.

Je ziet, een bezoekje aan de Bilzer-
steenweg 44 A en B kan alle kanten 

uit! Iedereen is van harte welkom om te 
eten, te sporten, te koken een toestel 
aan te kopen of te laten herstellen.

Pas geopend: Meet, Cook & Eat - B-Challenge - D’n Acrobaat
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Ellen Stoffelen en Veerle Cobbaert 
openden een nieuw ‘concept’ van na-
tuurzorgboerderij in de Hombroek-
straat. 

Mensen met fysieke of psychische 
stressklachten zoals een burn-out of 
andere klachten die stressgevoelig zijn 
(vermoeidheid, chronische pijn,…) kun-
nen op de boerderij meehelpen bij de 
verzorging van de schapen en de paar-
den en/of het onderhoud van de boom-
gaard waar ze grazen.

Het is een heel haalbare formule net 
omdat er samen gewerkt wordt en er 

geen druk ligt op de klussen maar je de 
dingen doet die voor jou haalbaar zijn en 

dit op een vast moment in de week.

De boerderij is in eerste instantie 
niet op productie gericht maar op 
begrazing, equitherapie (therapeutisch 
paardrijden) en de verkoop van 

Ouessant schapen aan hobbyhouders.

   Ellen Stoffelen en Veerle Cobbaert 
Hombroekstraat 25 
089 49 29 36 
info@equi-valent.eu 
www.equi-valent.eu

Pas geopend: Natuurzorgboerderij Equivalent 
Coaching & Training

   Art by Lily K. – open na afspraak 
Dokter Willem Meersstraat 24 - 0497 94 80 97

Kristel Lambrechts heeft sinds kort 
haar eigen kunstgalerij en interieur-
zaak ‘Lily K.’ in Hoeselt.

Na het volgen van talrijke avondcur-
sussen en door zelf veel te experi-
menteren met allerlei materialen en verfsoorten heeft ze haar 
eigen draai gevonden en haar eigen stijl ontwikkeld in haar 
schilderijen.

Als verdeler van het Belgische meubelmerk Dôme Deco richt 
ze met volle overgave elke huiskamer in tot in de puntjes.

Ga zeker eens een kijkje nemen tijdens de opendeurdagen 
op 1, 2, 8 en 9 december tussen 14u00 en 18u00. Je kan 
er naast haar mooie schilderijen ook originele objecten vinden 
evenals zelf gemaakte bloemstukken en leuke interieurspullen.

Iedereen is welkom!

Voor ‘De Warmste Week’ wordt een schilderij geveild. Bieden 
kan ook via FB ‘Art by Lily K.’. De opbrengst wordt geschon-
ken aan het Limburgs Kankerfonds. 

Pas geopend: Lily K., een nieuw concept in Hoeselt!
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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 
O.L.Vrouwplein 1 bus 1

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
NM 13.00 - 19.00 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

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene

10/18 Henri BAAIJ Tongersesteenweg 17 bus 3 89 jaar

15/10/18 Pierre THOELEN Beukenlaan 4 bus 1 92 jaar

22/10/18 Willy VERJANS Romershovenstraat 109 80 jaar

24/10/18 Henri TIELEN Schalkhovenstraat 80 84 jaar

24/10/18 Lucien LOMBARD O.L.Vrouwstraat 25 82 jaar

27/10/18 Elly NIJS Panisbergstraat 9 79 jaar

27/10/18 Josée VERJANS Hulstraat 7 77 jaar

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

1/09/18 Lotte BREPOELS dochter van Peter en Gudrun BREESCH

3/09/18 Lowie JACOBS zoon van Kim en Aline DRIESEN

Rechtzetting HMG november 2018:

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

2/10/18 Arthur NIJSSEN zoon van Kevin en Lieve VERHEYEN

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

5/10/18 Rhune MARTENS zoon van Robin en Kelly BOSSUYT

7/10/18 Nina AERTS dochter van Kristof en Ilse JACKERS

10/10/18 Luna LEROI dochter van Jo en Erica LIBENS

24/10/18 Fien VERLUYTEN dochter van Frankie en Stefanie GILISSEN

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

HULPDIENSTEN  
101

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 
centraal oproepnummer 089 59 00 59

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.

Opgelet! Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: dinsdag 25 december – Kerstmis  |  Woensdag 26 december – 2de Kerstdag  
Dinsdag 1 januari 2019  |  Gemeentehuis en GC Ter Kommen: uitzonderlijk gesloten op maandag 24 en maandag 31 december om 16u00. 

Bibliotheek: gesloten van 24 december t.e.m. zaterdag 5 januari 2019  |  Zwembad: jaarlijkse sluiting van 24 december t.e.m.  
zondag 6 januari 2019  |  Sporthal: gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en op 1 januari 2019
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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.

Wijnen, bubbels, tapenades of  
olijfolie nodig voor de feestdagen?

Voor uw familietafel of in geschenkpakket?

Er zijn speciale open dagen in december! 
Wij zorgen voor extra sfeer en  
gezelligheid in onze vinotheek!

Do 20/12 en vrij 21/12 van 14u - 19u
Za 22/12 en zo 23/12 van 10u - 19u

Ma 24/12 van 10u - 17u

Buiten deze dagen, kan je bij ons  
steeds terecht op afspraak.

Vinotheek Le Goz’eau - wijnwinkel met beleving
Hooilingenstraat 46 – Hoeselt

info@legozeau.be - T 0476 26 73 23

www.BillyLowie.be

0498 / 35 51 57

Proefbosstraat 2A - HOESELT
info@billylowie.be

www.elektrohauben.be
iedere donderdag 18u00 - 21u00 DEMOAVOND

Al deze info, recepten, kalender, inschrijven op onze website !

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

ZO N DAG S O PE N I N G E N
16 en 23 december van 10 uur tot 17 uur

• herstellen en monteren van autoruiten
• snijden van vlak glas op maat • inbouwen van ruiten

• jarenlange ervaring • moderne apparatuur
• vakkundig opgeleid personeel • zorgeloze afhandeling,    

   rechtstreeks via uw verzekering

• alle merken banden voor personenwagen, 
   bestelwagen en 4X4 • uitbalanceren en uitlijnen 

• professioneel advies • 20 jaar ervaring

089 50 31 50
info@euroautobandhoeselt.be 
www.euroautobandhoeselt.be

089 50 29 30  •  089 50 19 56
info@euroautoglashoeselt.be 
www.euroautoglashoeselt.be

BILZERSTEENWEG 50 • HOESELT


