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VOORWOORD
Er verandert heel wat….
Vanaf 25 februari 2018 hebben wij in onze gemeente geen
secretaris meer maar een algemeen directeur. Uiterlijk 1
augustus 2018 zullen wij één van onze financieel beheerders omvormen tot financieel directeur. Deze en vele andere veranderingen komen er door het nieuwe decreet
Lokaal Bestuur.
Door dit decreet verdwijnt er in Hoeselt een schepen
vanaf 1 januari 2019. Gemeenten tussen 9000 en 9999
inwoners zullen vanaf 2019 21 raadsleden tellen met een
maximum aantal van 3 schepenen en een bijzonder comité
sociale dienst bestaande uit 7 leden. De voorzitter van dit
Bijzonder Comité sociale dienst kan een schepen of burgemeester zijn. Indien geopteerd wordt voor een raadslid
als voorzitter dan wordt deze voorzitter gelijkgesteld met
een schepen en zetelt hij/zij als volwaardige schepen in het
Schepencollege. De OCMW-raad wordt vanaf 1 januari
2019 bevolkt door dezelfde personen als de gemeenteraad. De burgemeester wordt niet alleen voorzitter van
het schepencollege maar ook van het vast bureau van het
OCMW.
Vanaf 1 januari 2019 zullen niet alleen notulen van gemeente-en OCMW-raden verplicht zijn maar ook moet
een zittingsverslag opgemaakt worden. Bekendmaking
van gemeenteraad- en schepencollegebeslissingen gebeurt voortaan via de gemeentelijke website. Dit houdt
het gevaar in dat vele beslissingen onmiddellijk uitwerking
hebben maar dat de toezichtperiode pas start vanaf publicatie op de gemeentelijke website met verplichte melding van publicatiedatum. De IT-verantwoordelijke van de
gemeente krijgt hierdoor een zware verantwoordelijkheid
te torsen.
Voor de politici: de sperperiode start op 1 juli t.e.m. 14 oktober. Het indienen van de kandidatenlijsten kan uitsluitend gebeuren op zaterdag 15 september 2018. De installatie van de nieuwe gemeenteraad mag gebeuren tussen 2
en 8 januari 2019.
De Vlaamse regering heeft ook
in alle stilte de macht van de
gemeenteraad over de gemeentefinanciën ingeperkt. Schepencolleges moeten niet langer meerdere keren per jaar de
goedkeuring aan de gemeenteraad vragen voor de aanpassing

van kredieten. De burgemeesters krijgen daardoor financieel meer vrij spel.
De verdeling van het Gemeentefonds werd voor 2017
door de Vlaamse Overheid bekend gemaakt. Via het Gemeentefonds ging er in 2017 2.496.291.000 euro naar de
Vlaamse gemeenten of 383 euro gemiddeld per inwoner.
Helaas krijgt Hoeselt slechts 224 euro per inwoner. Van
een onrechtvaardigheid gesproken. De eigenheid van een
kleine gemeente bewaren kost ieder jaar meer dan een
miljoen euro.
Genegen groeten
Fons Capiot
Voorzitter gemeenteraad
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Zitdagen burgemeester en schepenen
Burgemeester Werner RASKIN
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet v/d burgemeester, 1ste verd.
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Schepen Guy THYS
guy.thys@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur
of na afspraak via 0475 24 45 31
Gelijkvloers, 1ste bureel rechts

Schepen Michel VANROY
michel.vanroy@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

Oproep vrijwilligers voor
rolstoelwandelingen
De woonzorgcentra Bormanshof en Ter Hulst organiseren i.s.m. het OCMWDienstencentrim in de zomerperiode een aantal rolstoelwandelingen voor de
rusthuisbewoners. Voor de rolstoelbegeleiding zijn er vrijwilligers nodig. Hoe
meer begeleiders, hoe meer rolstoelpatiënten meekunnen.
Voor WZC Bormanshof zijn de wandelingen gepland op donderdagen
12 en 26 juli, 23 augustus en 6 september telkens van 10.00
tot 11.00 uur.
WZC Ter Hulst heeft wandelingen op donderdagen
7 en 21 juni, 5 en 19 juli en 30 augustus telkens van
15.45 tot 17.00 uur.
Wil jij graag helpen als begeleider tijdens
deze rolstoelwandelingen? Neem dan
contact op met het OCMWDienstencentrum: 089 30 92 60,
het WZC Bormanshof: 089 51 98 98
of WZC Ter Hulst: 089 51 07 01

Aangifte personenbelasting 2018

De Federale Overheidsdienst Financiën
houdt in alle gemeenten enkele zitdagen
voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting.
Je kan jouw belastingaangifte laten invullen
door een medewerker van FOD Financiën
in het gemeentehuis van Hoeselt op maandag 11 juni van 9.00 tot 15.00 uur.

Data vergaderingen gemeenteraad
tweede semester 2018
Het schepencollege legde recent de data vast van de gemeenteraden
voor het tweede semester van 2018.
In principe zal de gemeenteraad dit najaar nog 5 keer samenkomen en wel
op de donderdagen 30 augustus, 27 september, 25 oktober en 29 november en 20 december 2018. Het aanvangsuur van de vergaderingen is
zoals gebruikelijk telkens om 20.00 uur.
De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom.
De week voor iedere vergadering kan je de agenda raadplegen op het infobord aan het gemeentehuis. De
notulen kan je inkijken op het secretariaat van
het gemeentehuis. De agenda en de verslagen
van de vergaderingen zijn online te raadplegen
op onze website www.hoeselt.be onder
de rubriek ‘Over Hoeselt’.

Gemeentehuis tel. 089 51 03 10 of info@hoeselt.be

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

Schepen Bert VERTESSEN
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

Voorzitter OCMW
Hilde BUYSMANS
hilde.buysmans@hoeselt.be
DINSDAG van 14 tot 15 uur
op het OCMW
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Weer of geen weer…
het belooft weer een
mooie zomer te worden!
Verschillende organisatoren hebben immers weer tal
van zomerse evenementen op het programma staan.
Je vindt ze mooi gebundeld op de middenpagina van
dit magazine en verspreid in gans Hoeselt op affiches,
tafelstaandertjes, krantjes en op sociale media. Enkele
nieuwigheden en wetenswaardigheden willen we er op
deze pagina wel voor u uithalen.

Zat 16/06

TRACTORZEGENING

De Landelijke Gilde van Werm orga
niseert opnieuw een optocht
met tractoren die wordt afgesloten met
een zegening. Op de binnenkoer van de boerderij van Bert
Broeders (Onderstraat 22) is
er aansluitend gelegenheid tot eten
en drinken. Benieuwd naar de
tractorenroute? Hier komt ze:
Onderstraat – Katteveldstraat – Bovenst
raat – Nieuwebaan – Hernerweg – Sint-Hubertusstraat – Sch
alkhovenstraat – Plasstraat –
Goosstraat – Romershovenstraat –
Hombroekstraat – Daalstraat
– Groenstraat – Netelstraat – Oude Ned
erbaan – Gansterenstraat –
Droogbroekstraat – Coolenbroekstraat
– O.L.Vrouwstraat – Popeslagstraat – Lindekapelstraat – Bovenstraat
– Bronstraat – Onderstraat

Zon 01/07
WK SCHOENWERPEN
MET RANDANIMATIE
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Voor het eerst wordt de Vlaamse Fee
stdag
gevierd in Hoeselt. Op de vooravond
van 11
juli kan je in de Sint-Brixiuskerk in Sch
alkhoven terecht voor een muzikaal-poëtis
che
11-juliviering. Voor het muzikale deel
brengen Luk Voncken, Erik Willems, Mar
jolein
Appermont en enkele solisten van kind
eren jeugdkoor ‘De Klinkertjes’ Vlaamse
liederen. Ze worden daarin muzikaal beg
eleid
door Willy Appermont aan de vleugelp
iano
en Tony Appermont aan contrabas.
Bea
Vangertruyden en Gert Peters bren
gen
Vlaamse poëzie en Johan Gerits zal je
door
deze gevarieerde avond loodsen. Uite
raard
kan een samenzang van Vlaamse strij
d- en
heimatliederen op deze avond niet ontb
reken.
De toegangsprijs is 8 euro (incl. 1 con
sumptie) - VVK: Gustaaf Lowet 012 23 92
43 of
Guy Thijs 0475 24 45 31.
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Gezellig toch

Woe 15/08 NJODDËRKERMIS
OPENING BIB & KERK NEDER
OPENLUCHTMIS

Drie organisaties in één. Om de opening van de kapel te
vieren, zal er een openluchtmis georganiseerd worden.
Uiteraard kan je ook op verkenning in de vernieuwde
kapel en de nieuwe bibliotheek of je kan deelnemen
aan verschillende workshops in de bibliotheek. Njoddërkermis pakt uit met een skatepark, mini-reuzenrad,
springkastelen, animaties, live muziek en natuurlijk allerlei lekkers. De Neder boven op 15/08!

SIE
Vrij 31/08 KA AR SJ ES PR OC ES
80 JAAR JEUGDKAPEL

Zat 22/09 TEUGËLE PRÚVE
FEESTEDITIE 25 JAAR

De gekende culinaire avondwandeling
wordt dit jaar
in een feestelijk jasje gestoken met
een extra halte,
straattheater én extra lekkere vers
naperingen. Een
perfecte combinatie van sport, eten
, drinken en cultuur. En vergeet ondertussen niet te
genieten van ons
mooie Hoeselt!
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op een hapje en
De Gezinsbond trakteert na afloop
een drankje.

Rode Kruis Hoeselt
Bij het Rode Kruis Hoeselt kan je naast
eerste hulp op jouw evenement, opleidingen eerste hulp en niet-dringend ziekenvervoer ook terecht voor het ontlenen van medische hulpmiddelen. Je kan
er o.a. elektrische bedden, rolstoelen,
rollators, krukken, toiletstoelen en zelfs
tilliften lenen. Alle materiaal voldoet aan
strenge kwaliteitsnormen. Door het aanrekenen van een beperkte huurprijs en
een waarborg wordt ervoor gezorgd dat
de hulpmiddelen steeds in perfecte staat
blijven.
Jean Penders - tel. 089 41 44 94 jfjpenders@hotmail.be

Pas geopend: de Kleine Pimpernel

In een mooie Haspengouwse hoeve in
Schalkhoven zetten Dominique Meesters
en Theo Caluwaerts met “De Kleine Pimpernel” in op een natuurlijke beleving met
de zintuigen.

Als kruidenspecialist geeft Theo regelmatig workshops over koken met kruiden, de
heilzame werking van kruiden e.a.
Zowel individueel als in groep (bijvoorbeeld bedrijf of vereniging) kan je er terecht voor een mooie én leerrijke dag.
Hou de Facebookpagina in de gaten voor
updates over de workshops.

Een gezellig winkeltje biedt een uitgekiende keuze van artisanale natuurlijke
producten zoals honing, truffelproducten,
speciale kruiden, olijfolie, speciale bieren,
een assortiment theeën en infusies, maar
ook wellnessproducten waaronder etherische oliën, minerale make-up, enz. Voor
een origineel geschenk ben je hier zeker
aan het juiste adres!
Tijdens de zomermaanden, bij mooi weer,
is hun terras geopend en kan je kennismaken met o.a. speciale bieren, theeën
en gezonde frisdranken.

Mieke
104 jaar!
Mieke Slechten vierde
haar 104de verjaardag.
Proficiat!
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“Stille Waters
Doorgronden”
“Stille Waters Doorgronden” wil
elke Limburgse vijver of poel en de
kwaliteit ervan in kaart brengen.
Elke vijver in een tuin, park, wandelgebied, kortom overal telt - ook
die van jou, je familie of vrienden.
Van 16 mei tot 30 september kan
je de fitheid van jouw vijver meten.
De vragen zijn eenvoudig opgesteld
en leiden je stap voor stap door het
onderzoek.
Meedoen is de boodschap! Je leert
bij over je vijver en participeert in
een grootschalig natuuronderzoek.
Privacy wordt verzekerd. En er is
natuurlijk de bonus: kans op een
verwenweekend voor twee personen met overnachting in het RivierPark Maasvallei.

Theo & Dominique Caluwaerts-Meesters
Schalkhovenstraat 54 3732 Hoeselt
gsm 0495/215 448
info@dekleinepimpernel.be
Facebook: dekleinepimpernel

Meer informatie over de test, extra laagdrempelige onderzoekjes,
bijkomende inventarisaties, allerhande tips voor je vijver vind je op
www.stillewatersdoorgronden.be

Ontdek
het nieuwe
cultuurseizoen

Start to mountainbike
#starttomountainbike #sportersbelevenmeer #hoeselt

Bij het ter perse gaan van dit magazine, wordt er door
de cultuurdienst hard gewerkt aan de samenstelling van
het 40ste cultuurseizoen in GC Ter Kommen. Maar de
cirkel is bijna rond. Volgende voortellingen kan je alvast
noteren in je agenda. Tickets bestellen kan vanaf maandag 25 juni. Tegen die tijd vind je ook alle info op www.
terkommen.be of je leest het in de spiksplinternieuwe
programmafolder die in je bus zal vallen.
Don 20/09/18 RUBEN VAN GUCHT | Sportman
Zat 27/10/18 I LOVE ROCK XIV
Zon 28/10/18 K. ZANGGROEP AVELAND &
GEMENGD KOOR CANTEMUS
TONGEREN | St. Stefanuskerk
Vrij 02/11/18 VAJA KON DIOZ | Tributeband
Vrij 16&23 & Zat 17&24/11/18 | HTG | Lili en Marleen
Zon 02/12/18 KERSTHAPPENING
K. ZANGGROEP AVELAND
Vrij 07/12/18 AXEL DAESELEIRE &
HANS VAN CAUWENBERGHE |
237 Redenen om door te gaan
Vrij 21/12/18
ELS DE SCHEPPER | Heeft besloten
er geen eind aan te maken
K. HARMONIE ST.-CECILIA |
NIEUWJAARSCONCERT
Vrij 18/01/19 JACQUES VERMEIRE | Van 7 tot 77
Zat 02/02/19 POP ON THE ROCKS |
Concert en Party on the rocks
Vrij 15&22 & Zat 16&23/02/19 | HTG |
Heuvels van blauw
Vrij 01/03/19 GUIDO BELCANTO |
Zo goed als alleen
Zon 10/03/19 THEATER SPEELMAN | Pluche |
Familievoorstelling 3+
Vrij 15/03/19 HOESELT GOES COMEDY
Vrij 12/04/19 COCO JR., JELLE CLEYMANS,
JOOST VAN HYFTE & HUBERT
DAMEN | Mannen…
Vrij 26/04/19 BEGIJN LE BLEU | Toch bedankt!
Zat 04/05/19 K. HARMONIE ST.CECILIA HOESELT met gastoptreden
Zon 12/05/19 THEATER TIERET | Meneer beer en
de woeste wolven |
Familievoorstelling 5+
Vrij 17/05/19 FREDDY BIRSET TRIO |
Franse avond
Zat 05/01/19

Let op: tickets vanaf 25 juni!
www.terkommen.be - 089 30 92 10

Maak kennis met het mountainbiken. De klemtoon ligt op
het recreatieve aspect.
Dit initiatief staat open voor de beginnende mountainbiker
zonder of met beperkte ervaring.
Ook gezinnen zijn ook van harte welkom!
De lessen vinden plaats vanaf zaterdag 2 juni en eindigen op
zaterdag 30 juni met een mountainbiketocht door Hoeselt,
telkens van 9.00 tot 12.00 uur.
Tijdens de lessen is het dragen van een helm verplicht. Verder
raden we het dragen van een bril en handschoenen aan.
De deelnameprijs voor 5 dagen bedraagt 20 euro of 60 euro
inclusief de huur van een fiets en een helm. Deze prijzen zijn
inclusief verzekering, lesgever en een goodiebag.
Inschrijven kan door te bellen naar de sportdienst –
089 30 92 20 of te mailen naar sportdienst@hoeselt.be,
met de vermelding van: naam en voornaam, e-mailadres, tel/
gsm nummer, leeftijd en grootte van de deelnemers, huur
fiets en/of helm.

Juli

www.hoeseltrun.be – 0476 26 06 79

0486 66 12 74 – patrick.coninx@telenet.be

www.jeugdinhoeselt.be

Jeugddienst – 089 30 92 00

TOETËLFÈS

Augustus

Zondag 29 juli | 14u00 – 20u00 | Brouwerij Toetëlèr

DEMERROCK MC HOESELT

Vrijdag 13 & zaterdag 14 juli | 19u00 & 16u00 | Kiezelstraat

38STE INT. DEMERVALLEITREFFEN MC HOESELT

Vrijdag 13 tot zondag 15 juli | Kiezelstraat

OMDAT IK VLAMING BEN | 11-JULIVIERING

Dinsdag 10 juli | 20u00 | Sint-Brixiuskerk Schalkhoven

WK SCHOENWERPEN MET RANDANIMATIE

Zondag 1 juli | 13u00 – 19u00 | O.L.-Vrouwplein Neder

www.toeteler.be

www.mchoeselt.be

www.mchoeselt.be

Gustaaf Lowet 012 23 92 43
of Guy Thys 0475 24 45 31

www.1508.be

OPENLUCHT VOLLEYBALTORNOOI OP GRAS VOOR IEDEREEN

Zondag 1 juli | 12u30 | Altenaar Alt-Hoeselt

SPEELPLEINWERKING

Bijna dagelijks in juli en augustus | 13u00 – 17u00 | Ter Kommen

TERRASSE LES JEUNES JHX

Bijna elke woensdag in juli en augustus | 20u00 | Evenementenplein Ter Kommen

DEN HOESËLÈR RUN

Zondag 24 juni | 12u00 – 19u00 | Ter Kommen

VINTAGE CARS & BIKES – OLDTIMERMEETING
0477 37 66 42

werm.landelijkegilden.be - 0474 64 85 85 - lgwerm@gmail.com

Zondag 17 juni | 10u00 – 17u00 | Dorpsstraat Hoeselt

TRACTORZEGENING

Zaterdag 16 juni | 19u00 | Onderstraat 22 Werm

Juni

DE ZOMER HEEFT
HEEL WAT TE BIEDEN
DIT JAAR!

Zondag 10 juni
ROMMELMARKT C.V.8TEAM HOESELT
10.00 u. O.L.Vrouwplein

OCMW 089 30 92 60

Donderdag 7 juni
VORMING:
VERMAGEREN, NIET ZO
EENVOUDIG …
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW

Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdagen 7, 21 en 28 juni
DORPSRESTAURANT
DE DAGSCHOTEL ALTHOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

18.00 u. Zaal Nederheem
O.L.Vrouw Hoeselt

Dinsdag 5 juni
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS

Sportdienst 089 30 92 20

Zaterdag 2 juni tot za 30 juni
START TO
MOUNTAINBIKE
09.00 u. tot 12.00 u. aan
sportcentrum Ter Kommen

JUNI

Gert V. 0475 74 33 44 of lgwerm@
gmail.com

Zondag 5 augustus
FIETSTOCHT (14.00U TOT
17.00U) EN BBQ (19.00U
TOT 22.00U)
14.00 u. PC De Altenaar

OCMW 089 30 92 60

Woensdag 1 augustus
DORPSRESTAURANT
OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

AUGUSTUS

DC OCMW 089 30 92 60

Donderdag 5 juli
SMULNAMIDDAG IJS DC
OCMW
14.00 u. Monetzaal DC OCMW

JULI

Marleen Smets 089 30 92 51

Woensdag 27 juni
VOORLEZEN MET EEN
EXTRAATJE: MAGIE/
SPROOKJES
13.30 u. Bibliotheek Hoeselt

VERDER NOG IN ONZE GEMEENTE

0495 51 20 89

0495 51 20 89

0479 54 22 57

Facebook: ‘Njodder’

0475 93 57 30

ROMERSHOVEN KERMIS

Zondag 23 september | 14u00 | Pastorij Romershoven

TEUGËLË PRUVË

Zaterdag 22 september |18u00 – 20u00 | Vertrek Ter Kommen

KLOMPENTOCHT (4, 6, 8, 13 OF 20 KM)

Zondag 16 september | 07u00 – 15u00 | GC Ter Kommen

0497 05 03 24

0472 97 72 27

Sportdienst – 089 30 92 20

www.derommelaar.be

www.hoeseltvrugger.be

OPEN MONUMENTENDAG | SINT-HUBERTUSKERK HERN

Zondag 9 september | 11u00 – 18u00 | Sint-Huibrechts-Hern

DROOGBROEKFEESTEN MET ROMMELMARKT

Zondag 2 september | 06u00 – 20u00 | Droogbroekstraat

OCMW 089 30 92 60

Woensdag 27 juni
DORPSRESTAURANT
OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

Marleen Smets 089 30 92 51

Maandag 25 juni
LIVINGCONCERT@
BIBHOESELT: THE
HELLBILLIES (HELL CITY
AKOESTISCH)
19.00 u. Bibliotheek

ghislain.verjans@telenet.be

Zaterdag 23 juni
POP-UP-CAFÉ KWB
O.L.VROUW
19.30 u. Lokalen De Brug
O.L.Vrouw Hoeselt

sportdienst 089 30 92 21

Donderdag 14 juni
SPORTELDAG 50+ ZUIDLIMBURG
09.00 u. tot 16.30 u. Sporthal
De Alk Alken

089 30 92 50

0475 93 57 30

Maandag 11 juni
AANGIFTE
PERSONENBELASTING
09.00 u. tot 15.00 u. –
gemeentehuis
089 510 310

Info cv8team_hoeselt@live.be
0475 93 57 30

PANEEL KERMIS | BBQ & LIVE MUZIEK ‘FONS EN DIE VAN ONS’

Zaterdag 1 september | 18u00 | Feesttent Paneelstraat

September

PANEEL KERMIS | DOMINO & FUNKY D

Vrijdag 31 augustus | 20u00 | Feesttent Paneelstraat

KAARSJESPROCESSIE 80 JAAR JEUGDKAPEL

Vrijdag 31 augustus | 19u00 | Vertrek Kiezelstraat / holle weg

TERRASFILM

Dinsdag 21 augustus | 21u30 | Evenementenplein Ter Kommen

NJODDËRKERMIS

Woensdag 15 augustus | 13u00 – 19u00 | O.L.-Vrouwplein Neder

OPENLUCHTMIS

Woensdag 15 augustus | voormiddag | O.L.Vrouwplein

OPENDEUR NIEUWE BIBLIOTHEEK |
WORKSHOPS & OPTREDEN THE HELLBILLIES

Woensdag 15 augustus | 9u00 - 22u00 | Kerk Neder

KLUISDAGEN | RESTAURANT, TERRAS & ANIMATIE

Zondag 12 & woensdag 15 augustus | 12u00 | Kluis Vrijhern

KLUISDAGEN | EUCHARISTIEVIERING IN OPENLUCHT

Zondag 12 & woensdag 15 augustus | 10u30 | Kluis Vrijhern

Marleen Smets 089 30 92 51 of
bibliotheek@hoeselt.be

Woensdag 29 augustus
VOORLEZEN MET EEN
EXTRAATJE IN HET
KABOUTERBOS TE ST.
TRUIDEN

Maandag 27 augustus
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen

OCMW 089 30 92 60

Woensdag 22 augustus
6 JAAR
DORPSRESTAURANT
HOESELT-CENTRUM
11.30 u. GC Ter Kommen

DC OCMW 089 30 92 60

Dinsdag 21 augustus
16DE ZOMERTERRAS
SAMANA I.S.M. HET
OCMW
14.00u. GC Ter Kommen

Donderdag 16 augustus
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
18.00 u. Zaal Nederheem

musicalstage@planktom.be of GC Ter
Kommen 089 30 92 10

Maandag 6 tot vrijdag 10
augustus
MUSICALSTAGE VOOR
KINDEREN
09.00u. GC Ter Kommen

Een nieuw hoofdstuk
voor de Hoeseltse bibliotheek

Nog twee maanden en Hoeselt heeft haar nieuwe gemeentelijke openbare bibliotheek op het O. L. Vrouwplein nr. 1 (de Neder).
Een gedeelte van de kerk kreeg een herbestemming en is verbouwd tot een mooie
eigentijdse bib.

zomervakantie langer te ontlenen. Pas
vanaf 16 augustus ontvangen wij graag
onze materialen terug. De extra lange
uitleentermijn staat op uw ticket!

De bib anno 2018 combineert tal van
nieuwe functies. Het is een plek waar
mensen graag naartoe komen. Ze lezen er niet alleen een tijdschrift of een
krant, maar spreken er af met vrienden
en kunnen er studeren. Naast de veelzijdige en kwalitatieve collectie zijn er
op regelmatige tijdstippen activiteiten
zoals workshops, infosessies, lezingen
en voorleesmomenten.
De gloednieuwe inrichting werkt ondersteunend zodat de bibliotheek haar
functies van ontspannen, ontmoeten,
ontlenen en creëren optimaal kan invullen. Er wordt niet gesnoeid in de
collectie en er is aangenaam zitmeubilair voorzien, enkele lees- en studieplekken met oplaadpunten, aangepast
kindermeubilair, een vaste beamer met
projectiescherm voor activiteiten, enz.
Kortom, de bibliotheek herademt in
deze nieuw locatie waar zowel collectie als activiteiten centraal staan. Een
aanrader om te bezoeken.

Deze memorabele gebeurtenis willen
we niet ongezien laten voorbijgaan.

PLANNING
In stijl sluit de bibliotheek haar werking
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af in de Dorpsstraat 35.
Als vaste waarde en smaakmaker starten we vanaf 1 juni met de ‘zomer van
het spannende boek’. Een straffe en
gruwelijk goede selectie van recente
thrillers met moorden, intriges, fatale en psychologische gebeurtenissen
maken uw ganse zomer adembenemend spannend.
Op 25 juni is er het LIVING CONCERT@BIBhoeselt, waarover je hiernaast meer info vindt.
Het voorlezen met een extraatje op
27 juni staat helemaal in het teken
van magie en sprookjes. We verwachten alle prinsen en prinsessen, tovenaars en feeën voor het laatst in de
oude bib-locatie om samen met ons
een sprookjeswereld te bezoeken in
de bibliotheek. Pak je toverstok en je
kroontje alvast mee.
Om de verhuis vlot te laten verlopen
zijn we gesloten vanaf 1 juli. Een buitenkans voor de bibliotheekgebruikers
om de gekozen materialen tijdens de

Op 14 augustus start de bibliotheek
met een officiële opening. Op 15 augustus is de feestelijke opening van de
bibliotheek gepland. Tijdens de openingsdag kan je komen snuisteren in
de nieuwe bibliotheek en voorzien we
leuke extra’s waaronder Green Screen,
Boekenmonsters, Kip van Troje en nog
veel meer.
Vanaf 16 augustus staan de medewerkers paraat voor de eerste uitleenzitting op deze unieke locatie en hebben we ook dan enkele verrassingen in
petto.
Blijf je graag op de hoogte van wat
gaat komen? Zoek en vind ‘Bibliotheek
Hoeselt’ op facebook en like onze pagina, of raadpleeg ons bibliotheekportaal ‘hoeselt.bibliotheek.be’.
Iedereen is van harte welkom op de
feestelijke opening en/of de daaropvolgende uitleenmomenten van de
nieuwe bibliotheek!

Foto’s: Wim Hellinx

Woensdag 29 augustus gaan we nog een stapje verder. Mits
goed weer gaan we ‘voorlezen met een extraatje’ in het kabouterbos in Sint-Truiden. Kleine en reuze-paddenstoelen,
glurende kabouters, sprookjespanelen met kabouterbankjes

Living Concert@BIBhoeselt

en een aangrenzende speeltuin zorgen voor een mooie omkadering.
bibliotheek@hoeselt.be – 089 30 92 50

25 juni om 19.00 uur | Bibliotheek
Kom in de bibliotheek genieten van een livingconcert van The Hellbillies, het akoestische alter ego van het Hoeseltse Hell City!
Het is een kleinschalig privéconcert
met ‘bandtalk’ over beide formaties dat
plaatsvindt op de gezellige zolderverdieping van de bibliotheek.
Met akoestische gitaren coveren The
Hellbillies classics zoals The Police,
Bon Jovi, Duffy, Prince, Daft Punk,
Whitesnake, CCR, Blondie, Therapy?,
Queens Of The Stone Age, Soundgarden, Triggerfinger,...
Ambiance verzekerd en meebrullen
mag!
Schrijf je op voorhand in!
Bibliotheek@hoeselt.be – inkom 5 euro
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NIEUWS VAN DE PROVINCIE LIMBURG
© Provincie Limburg

Senior? Voel je
veilig in Limburg

Het is goed wonen in Limburg. Al kampen
sommigen onder ons af en toe met een
gevoel van onveiligheid. Vooral senioren,
hoewel zij juist mínder vaak slachtoffer zijn
van bijvoorbeeld criminaliteit. De beste
manier om hun angst weg te nemen?
Objectieve en praktische informatie aanreiken. De provincie Limburg doet dat
met een brochure en infosessies.
Preventietips verzameld in brochure
Wat lees je in de brochure Preventietips
voor Limburgse senioren?
Hoe je een val voorkomt, je woning beveiligt, veilig online shopt en zonder risico’s deelneemt aan het verkeer. Kortom:
hapklare tips om je geruster te voelen
tijdens je dagelijkse activiteiten.
De brochure aanvragen kan via mail naar
sien.vanlangendonck@limburg.be
(tel. 011 23 80 96)
Je vindt al deze tips ook op www.preventiesenioren.be.
Gratis infosessies
Hoe schrik je inbrekers af? Hoe beperk
je het risico op brand in huis? De diefstal- en brandpreventieadviseurs van
de provincie Limburg leggen het haar-

fijn uit. Ze geven infosessies en rondleidingen aan seniorenverenigingen in
het Provinciehuis in Hasselt, het PLOT
(provincie Limburg opleiding en training) in Genk, een brandweerkazerne in
je buurt of een zelfgekozen locatie in je
eigen gemeente.
En of die sessies een succes zijn! In 2017

Bokrijk blaast 60 kaarsjes uit

12 april 1958:
Bokrijk opent
zijn
deuren.
Sindsdien
kwam
zowat
iedere Limburger er over de
vloer. Want het
Openluchtmuseum was meteen een succes.
De provincie maakte dus een slimme keuzedoor het domein aan
te kopen in 1938. En eerste conservator Jo-zef Weyns had het bij
het rechte eind door aandacht voor het ver-leden te verzoenen
met een scherpe blik op de toekomst.
Tijdens de tentoonstelling “60 jaar Bokrijk”duik je de geschiedenis van het domein in: van de allereerste ver-melding in 1252 tot
de hoogtepunten van het museum.
Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit. Te-gen 2021 restaureert
Bokrijk alle museumgebouwen. Wil je devoortgang vanaf de
eerste rij volgen? Dat kan dankzij “Restaura-tie 120 tegen 2021”,
een programma van lezingen, rondleidingen,evenementen en publicaties.

www.facebook.com/limburgbe

Ook iets voor jouw organisatie of vereniging? Schrijf die snel in via www.preventiesenioren.be. Na afloop gaat iedereen naar huis
met een gratis rookmelder.

Theater op de Markt

Ook dit jaar strijkt het openluchtfestival Theater op de Markt neer
in Hasselt. Noteer alvast 9 tot 12
augustus in je agenda en mis niets
van de magische mix van circus,
straattheater en kunst in de publieke ruimte.
Veel voorstellingen zijn gemaakt op Limburgse bodem: ze ontstonden in het provinciaal domein Dommelhof in Neerpelt. De
provincie stelt dat domein ter beschikking als werkplaats voor artiesten. Want die hebben niet alleen nood aan een podium, maar
ook aan een plek om nieuwe creaties en voorstellingen te maken.
Het hele jaar door gonst het domein van bedrijvigheid. Honderden artiesten werken in dit artistieke labo en presenteren daarna
hun creatieve resultaten op diverse podia in Limburg, Vlaanderen
en zelfs internationaal. Door artiesten die werkplaats te geven in
Dommelhof, draagt de provincie Limburg bij aan een bloeiend
Limburgs kunstenlandschap.
In het najaar van 2019 trek je trouwens naar het Dommelhof voor
de herfsteditie van Theater op de Markt: een internationaal circusfestival in tenten, zalen en de openlucht.
Meer info op www.theateropdemarkt.be

Meer info op www.bokrijk.be.
www.limburg.be

vonden er al 25 plaats, goed voor 600
aanwezigen. Voor 2018 zijn er al 29 gepland en de aanvragen blijven binnenstromen.

twitter.com/limburgbe

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1,
3500 Hasselt, BE

Eerste viersterrenhotel
van Hoeselt geopend

Sinds eind april is Hoeselt met Monte Cristo een viersterrenhotel rijk. In de voormalige villa van weduwe Leduc langs
de Onze-Lieve-Vrouwstraat is er plaats voor negen hotelkamers, een bistro-restaurant en privé wellness. De uitbating
is in de goede handen van Riky Wijnants (58) en zijn vrouw
Daisy. “Wij willen er een zaak van maken waar het goed is
om te eten, te ontspannen en te verblijven. En dit zowel voor
Hoeselaren, Limburgers en toeristen vanuit alle mogelijke
windstreken.”
Eigenaar Riky Wijnants heeft het hotelwezen als het ware in
het bloed zitten. Tot eind 2012 baatte hij hotel British Bilzen
uit tot de verkoop ervan aan groep Colruyt. “Veertig jaar lang
heb ik dat gedaan. Het was te vroeg om nu niets meer te doen.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.” Het resultaat is nu
hotel Monte Cristo, vernoemd naar de graaf. “Monte Cristo is

het eerste viersterrenhotel van Hoeselt en omgeving. Er zijn
negen kamers met de nodige luxe. Wie wil, kan gebruik maken
van een sauna met infrarood, stoombad, een zoutgrot, buitenzwembad en ligweide. Daarnaast bieden wij diverse schoonheidsbehandelingen aan. Ook wie niet in het hotel verblijft, is
welkom. Iedereen is eveneens meer dan welkom om iets lekker te eten en te drinken bij ons. Ik denk dan aan fietsers die
op zoek zijn naar een pannenkoek, maar wie een grotere honger heeft en een steak wil, kan hier ook terecht. Daarnaast zijn
er nog verschillende arrangementen mogelijk.” Hoeveel geld
er met het project gemoeid is, wil Wijnants niet kwijt. Ambitieus is hij wel. “Op termijn hoop ik dat hier vier of vijf mensen
voltijds kunnen werken. Ik geloof in Monte Cristo en dat we
hier een meerwaarde kunnen betekenen”, besluit Wijnants die
zelf woont en werkt in het hotel.		
Geert Houben
Meer info: www.hotelmontecristo.be
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Wie verdient “De Gouden Weckpot”?
2018 is het Europese jaar van het cultureel erfgoed. Daarom wil Erfgoed
Haspengouw, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband rond Cultureel
Erfgoed waar onze gemeente deel van
uitmaakt, het lokale erfgoed nog eens

extra in de kijker zetten.
De voorbije maanden mocht iedereen
suggesties geven van erfgoed en erfgoedverenigingen die extra aandacht
verdienen. Uit die inzendingen werden
per gemeente een drietal genomineerden geselecteerd. Voor onze gemeente
zijn dat De Vrienden van de Kluis vzw,
Paul Achten en de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep.
Dat er nog een Kluis staat in Vrijhern
is grotendeels te danken aan de Vrienden van de Kluis vzw. Zij zorgen al jaren voor een goed beheer van dit uniek
stukje Haspengouw. De omgeving is
de laatste jaren stevig aangepakt en de
Kluis is weer een prachtige stilteplek
geworden. De Vrienden doen dit met
beperkte middelen en volledig op vrijwillige basis.
Wie aan het Hoeselts dialect denkt,
denkt aan Paul Achten. Al jarenlang

houdt hij het dialect onder de aandacht
en dat op een manier die veel mensen
aanspreekt. Van dialectnamiddag en –
missen tot uitgaves van boeken en dialectcursiefjes. Echt bènkëlëk!
Voor nauwkeurig historisch onderzoek
over Hoeselt en haar inwoners moet je
dan weer bij de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG) zijn. Zij
zijn zeer actief en helpen graag mee
waar het kan om het Hoeseltse erfgoed
veilig te stellen. Hun roerganger Piet
Thoelen is helaas veel te vroeg overleden, maar zijn pionierswerk wordt zorgvuldig en gedreven verder gezet.
Iedereen kan nu via de website www.
erfgoedhaspengouw.be stemmen op
zijn of haar favoriet. Dat kan tot en
met 31 augustus. In het najaar worden
de winnaars per gemeente bekend gemaakt. Per gemeente kan je één maal
stemmen. Zeker doen!

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Datum

Naam

Dochter of zoon van

Datum

Naam van de overledene

24/03/18

FÉLINE PEYS

dochter van Kristof en Natalie PINSART

5/04/18

Edgard BRULMANS

Kleistraat 28

28/03/18

Rhune LECOQUE

zoon van Bert en Jessica HUYGEN

11/04/18

Aristofanis PITSIOUDIS

Beisstraat 10

3/04/18

Kobe THIJS

zoon van Goele THIJS

11/04/18

Maria CROUX

Hanterstraat 16

6/04/18

Rosalie DUBOIS

dochter van Niki en Dorien VANDERMAESEN

13/04/18

Leopold BOES

Trulstraat 53

7/04/18

Leander CLAESEN

zoon van Robby en Nathalie CUYPERS

14/04/18

Ernest PRINCEN

Trulstraat 51

12/04/18

Letty TITS

dochter van David en Mariola PELLARS

20/04/18

Willy PAULY

Bilzersteenweg 53

12/04/18

Lily REMANS

dochter van Serge en Tamara LORMANS

24/04/18

Joannes FESTJENS

Stijn Streuvelslaan 4

27/04/18

Rune DAMEN

dochter van Jens en Marieke HANSEN

24/04/18

Hendrik NOBEN

Tongeren

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
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TELEFOONNUMMERS DIENSTEN
Gemeentehuis
089 51 03 10
OCMW
089 30 92 60
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.

Zomeruurregeling gemeentelijke diensten
Zomeruurregeling in juli en augustus

gesloten

Gemeentehuis

Maandag
Dinsdag t.e.m. vrijdag

13.00 tot 19.00 uur
9.00 tot 12.00 uur

GC Ter Kommen

Maandag t.e.m. vrijdag

9.00 tot 12.00 uur

Ma 2 juli t.e.m. di 31 juli

Sportdienst en Toerisme

Maandag t.e.m. vrijdag

9.00 tot 12.00 uur

Ma 2 juli t.e.m. di 31 juli

Sporthal

Gebruikelijke openingsuren

Zwembad

Maandag t.e.m. vrijdag
Zondag

Jeugddienst

Gebruikelijke openingsuren

Bibliotheek

Gebruikelijke openingsuren

Technische dienst

Maandag t.e.m. vrijdag

Containerpark

Gebruikelijke openingsuren

Zo 1 juli t.e.m. di 31 juli
12.00 tot 20.00 uur
8.30 tot 11.30 uur

Zo 1 juli t.e.m. di 31 juli

Zo 1 juli t.e.m. Woe 15 augustus
6.40 tot 14.16 uur
Dienstencentrum:
ma 9 t.e.m. zo 29 juli en 24 augustus
Buitenschoolse kinderopvang:
ma 9 t.e.m. vrij 20 juli en 24 augustus

OCMW

Gebruikelijke openingsuren

Woonloket Stebo

Elke 2de en 4de woensdag van de maanden juli en augustus van 9.30 tot 11.30 uur
Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via de website www.stebo.be -> woonloket.stebo.be

Opgelet!

Dinsdag 5 juni zijn de vrijetijdsdiensten gesloten (cultuur-jeugd-sport-bib-toerisme)
Donderdag 7 juni zijn de technische dienst en het containerpark gesloten

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

Woensdag 20 juni – gemeentelijke sportdag | Woensdag 11 juli – feest v.d. Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21 juli – Nationale Feestdag | Woensdag 15 augustus – OLV Hemelvaart

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17
GC Ter Kommen
Europalaan 2

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

13.00 - 17.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

VM

NIET in juli en augustus - zie hierboven

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

NM

Jeugddienst
Europalaan 4

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

Bibliotheek
Dorpsstraat 35

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

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

OCMW onthaalbalie
Europalaan 1
OCMW sociale dienst
Europalaan 1
OCMW juridische dienst
Europalaan 1

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 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

16.30 - 19.30 u
9.00 - 12.00 u
13.00 - 17.00 u

NM
VM
NM

op afspraak

op afspraak

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande
vragen over premies en subsidies. Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).
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• 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
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• 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

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

BEKAPROJEC
BEKAPROJECTS
Vakmanschap voor binn
BEKAPROJECTS
Vakmanschap voor binnen & buiten
reclame
studio

• interieurst

Vakmanschap voor binnen
& buiten
• interieurstylist • schilderen

BEKAPROJECTS

• behangen
• schilderen
• interieurstylist
• maatkaste
• behangen
• schilderen
• keukens
• maatkasten
• behangen
Vakmanschap
voor
binnen & buiten
• badkamer
• keukens
• maatkasten
• dressings
badkamers
• •interieurstylist
• keukens
• gyprocwe
dressings
• •schilderen
• badkamers
gyprocwerken • herstelling
• •behangen
• dressings
• projecten
•maatkasten
herstellingswerken
Vakmanschap voor binnen
& •buiten
• gyprocwerken
projecten van a tot z
• •keukens
• herstellingswerken
LOGO DESIGN
GRAFISCHE VORMGEVING
ALLE PROMO- &
• interieurstylist
& HUISSTIJL
& RECLAME-ONTWERP
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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.

