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VOORWOORD

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

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

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

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Hoeselaar

Dit is voor mij de eerste keer dat ik u mag schrijven in dit 
blad als voorzitter van de gemeenteraad. Bedankt hiervoor! 
Want het is door jullie vertrouwen dat ik dit voorzittersman-
daat heb gekregen. 

Sommigen van u zijn een trouw publiek van de gemeente-
raad maar anderen hebben er misschien geen flauw idee 
van wat deze raad doet. Wel, de gemeenteraad is het be-
langrijkste bestuursorgaan van onze gemeente waarin de 21 
verkozen raadsleden discussiëren over het gevoerde beleid 
in Hoeselt. Sinds het begin van dit jaar wordt deze raad aan-
gevuld met de OCMW-raad, die ik eveneens voorzit. Deze 
raad bestaat uit dezelfde personen als de gemeenteraad, 
maar behandelt het gevoerde beleid van het OCMW. In-
dividuele cliëntendossiers worden hier niet besproken. Dat 
gebeurt in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad zijn openbaar. 
Dat wil zeggen dat iedereen welkom is om deze raden bij 
te wonen. Doorgaans vinden deze raden plaats elke laatste 
donderdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis. En voor zij die nog meer betrokken willen zijn 
met het beleid in Hoeselt: de agenda, verslagen en notulen 
van deze raden kunnen geraadpleegd worden op onze web-
site (www.hoeselt.be) en mits voorafgaande vraag aan het 
secretariaat via e-mail (secretariaat@hoeselt.be) kan u ook 
zelf de dossiers inkijken. 

Gezonde kritische geesten kunnen een meerwaarde bete-
kenen voor het Hoeselts beleid. En kritiek moet kunnen in 
een democratie, zolang ze maar op een respectvolle ma-
nier wordt geuit. Helaas is dit op de sociale media niet altijd 
mogelijk. Goedbedoelde boodschappen kunnen verkeerd 
worden geïnterpreteerd waardoor waardevolle voorstellen 
of verbeterpunten verloren gaan. Ik zou u dan ook willen 
vragen om u niet te laten verleiden tot vergeefse discussies 
op sociale media maar in plaats daarvan een rechtstreeks 
gesprek aan te gaan met onze beleidsmakers of hen aan te 
schrijven met een brief of e-mail. Overtuig hen zo van uw 
gelijk.

Verder heb ik de ambitie om met de gemeenteraad de digi-
tale weg in te slaan en komaf te maken met de vele papier-
verspilling die er vandaag nog is. Ik streef er dan ook naar om 
op termijn te evolueren naar een papierloze gemeenteraad.

Tot slot wens ik u nog veel leesple-
zier met deze editie van Hoeselt 
Mag Gezien. Tot kijk!

Warme groeten

Jordi Boulet
Voorzitter gemeenteraad

De contactgegevens van alle raadsleden zijn terug te vinden 
op www.hoeselt.be (over Hoeselt > gemeenteraad)
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Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd 
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen
Johan Schoefs
Schepen Sport & Cultuur
johan.schoefs@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Linda Verjans
Schepen Sociale zaken 
linda.verjans@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’
Plant een klimaatboom in je 
tuin en help mee het klimaat te 
verbeteren. Tussen 1 september 
2019 en 31 maart 2020 kan je 
kortingsbonnen ter waarde van 
20 euro verdienen voor de aan-
koop van een grote klimaatboom 
bij een deelnemende handelaar 
in je buurt.

Als je een klimaatboom plant in je 
tuin kan je tevens een ecologisch 
tuinontwerp winnen!

De positieve eigenschappen van 
bomen zijn legio en worden ons 
gratis aangeboden. Bomen dra-
gen bij aan een gezonde woon-, 
werk- en leefomgeving.

Bomen houden fijn stof vast en 
absorberen bepaalde gassen. 
Op die manier verbeteren ze 
de luchtkwaliteit. Bomen vullen 
het tekort aan zuurstof aan door 
koolstofdioxide om te zetten in 
zuurstof. Bomen zorgen voor de 
reflectie van zonnestralen, meer 
schaduw en een lagere tempera-
tuur. Zo brengen bomen verkoe-
ling en gaan ze hittestress tegen. 
Door bomen aan te planten in 
dicht bebouwde gebieden ver-
hoog je de natuurwaarde. Bomen 
verfraaien de omgeving waardoor 
een dicht bebouwde omgeving 
aangenamer wordt om er te ver-
toeven. Wetenschappelijk on-
derzoek toont aan dat mensen 
gezonder zijn in een omgeving 
waar bomen staan. Veel bomen 
in de woon-, werk- en leefomge-
ving verminderen hierdoor dure 
gezondheidsuitgaven. De waarde 
van je woning stijgt met gemid-

deld 6% als er een boom in de 
buurt van je woning staat.

Je kan op drie manieren kortings-
bonnen verdienen

• Via de LimbU. Als je bijvoor-
beeld zwerfvuil opruimt kan 
je LimbU’s verdienen. Ruil via 
www.limbu.be online je ver-
diende LimbU’s in voor een 
kortingsbon voor de aankoop 
van een klimaatboom. Je kan 
zoveel kortingsbonnen aanvra-
gen als je wil, indien je genoeg 
LimbU’s hebt.

• Door een Amberworkshop te 
volgen in de Ambertuin te Kie-
wit. Amberworkshops kaderen 
binnen het thema ecologisch, 
onderhoudsvriendelijk en af-
valarm tuinieren. Na het volgen 
van een Amberworkshop ont-
vang je een kortingsbon. 

• Door de infoavond ‘Klimaat-
boom zoekt tuin’ bij te wonen. 
Deze infoavonden gaan door in 
een aantal deelnemende tuin- 
en plantencentra, in je (buur)
gemeente en in de Ambertuin 
te Kiewit. Na het volgen van de 
infoavond ontvang je een kor-
tingsbon.

Meer info over de actie ‘Kli-
maatboom zoekt tuin’ vind je op  
www.limburg.net/klimaatboom-
zoekttuin. 

Op 2 december gaat er een info-
avond door in CC De Kimpel in 
Bilzen. Meer informatie volgt in 
de editie van november.
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TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be

GC Ter Kommen wordt 40 jaar!
Al 40 jaar is gemeenschapscentrum Ter Kommen een ontmoetingsplek voor verenigingen, cul-
tuurliefhebbers, feestvierders en creatief talent. Dat moet gevierd worden. Daarom hebben we 
een zeer gevarieerd en uitgebreid cultuurprogramma in elkaar gestoken voor jong en oud.
Alle bezoekers mogen bovendien een leuk extraatje verwachten bij elke activiteit.
Ontdek ook zeker ons uitgebreid vormings- en kinderprogramma op www.terkommen.be, in de 
programmabrochure of in het vormingskrantje.
En vergeet niet tijdig je tickets te bestellen voor al die leuke voorstellingen die op de Hoeseltse 
planken zullen spelen. Reserveer vandaag nog en verzeker je van een zitje!

Oktober = borstkankermaand

In ‘Wintertulpen’ neemt Marleen Merckx je mee in de ge-
voelswereld van een vrouw die verneemt dat ze borstkanker 
heeft. Op een heel gewone en soms zelfs grappige manier 
vertelt ze over het mentale en fysieke proces dat ze door-
loopt.
Deze prachtige monoloog met live-muziek en korte nabe-
spreking met Marleen zelf, zal niemand onberoerd laten.

 i.s.m. de Hoeseltse afdelingen van Femma, Markant en KVLV. 
Tickets: 10 euro (geen reducties) 

In de vorige drie shows liet Joost je meekijken naar zijn leven 
als restauranthouder. De vierde show is anders… misschien 
heeft Joost wel iets op te biechten? Dit hoeven niet noodza-
kelijk culinaire geheimen te zijn. Dingen die je misschien weet 
of misschien liever niet zou willen weten!?
Het zijn keukengeheimen. Of misschien wel persoonlijke ge-
heimen.
Eén ding is zeker. In de vorige shows ging Joost vooral op zoek 
naar jouw lach. En dat zal nu niet anders zijn.

 Tickets: 16 euro | 14 euro (reducties)

Marleen Merckx
Wintertulpen

 Theater

DI
01-10

2019

Joost van Hyfte
Keukengeheimen

 ComedyVR
04-10

2019

2019
Do 10/10 PIET KUSTERS | Try-out mentalismeshow
Do 17/10 BARBARA DEX | In een notendop | Taptijconcert
Di 5/11 C. DEBORSU & A. DE WIT | Dag, Bonjour! | Lezing @ ‘t Fabriek
Wo 27/11 BLINDE VINK | Wie zoekt die Sint | Familievoorstelling
Vr 29/11 STEVE HARLEY (COCKNEY REBEL) | Acoustic Trio | Live in concert
Vr 06/12 GUIDO BELCANTO | Een zanger moet trachten pijn te verzachten
Do 12/12 NIC BALTHAZAR | Verander de klimaatverandering | Lezing @ ‘t Fabriek

2020
Zo 15/01 ZANNEMIE EN DE BENDE | Puree kan je hier niet eten | Familievoorstelling
Vr 24/01 JOHAN VERMINNEN | Plankenkoorts 60 jaar | Live in concert
Do 13/02 LUC HAEKENS | Wie gelooft er die journalisten nog? | Lezing @ ’t Fabriek
Vr 28/02 CORDES EN BLEU & VRIENDEN | Wienermelodieën | Klassiek
Do 05/03 CHRIS DUSAUCHOIT | De hond zoals hij is | Lezing @ ’t Fabriek
Zo 08/03 HET WOLK | Zeep | Familievoorstelling
Vr 13/03 WILLY SOMMERS | Het erfgoed van 1991-2001 | Live in concert
Vr 27/03 WALTER BAELE | The best of… | Comedy
Vr 24/04 GUY SWINNEN | Origin Tour 2020 | 60 jaar | Tapijtconcert
Za 16/05 VRT BIGBAND MET SOFIE, SANDRINE & STEF CAERS | 100 jaar Ella | Live in concert
Do 11/06 JAN JAAP VAN DER WAL | III-ième | Comedy
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Vernieuwde Brouwerij De Es  
zet z’n deuren open
De huidige eigenaars 
en herbestemmers van 
Brouwerij De Es in Schalk-
hoven zetten tijdens Open 
Monumentendag op 8 
september van 11.00 tot 
17.00 uur hun deuren open 
om de bezoekers de kans te 

geven de voormalige brou-
werij en limonadefabriek te 
bezichtigen. 

Kom gezellig vertoeven en 
genieten van een hapje en 
een drankje in de pop-up 
en kijk hoe na 25 jaar leeg-

stand en verwaarlozing de 
oude Brouwerij van onder 
het stof en de rommel 
gehaald werd.
Er vertrekt ook een inte-
ressante wandeling die je 
historische sites in de buurt 
laat ontdekken.

Oermens
Onze toffe voorlezers nemen de kinderen op sleeptouw met 
plezante verhalen en een leuk extraatje. Hoe zijn wij ontstaan? 
Weet jij waar je apenstreken vandaan komen? Ligt het in je 
verleden?
Inschrijven aan de balie of via bibliotheek@hoeselt.be
Gratis

Pamperklanken

Wat is er te doen in de bib? 
Check onze kalender!
Het culturele seizoen 2019-2020 is gestart! Ook in de bib 
vinden heel wat activiteiten plaats. 
Vorig seizoen stonden heel wat fijne namen op de kalender 
en namen zowel kinderen als volwassenen deel aan work-
shops, lezingen en rondleidingen. 
In onze kalender op facebook ‘bibliotheek Hoeselt’ of op onze 
website ‘hoeselt.bibliotheek.be’ staan alle activiteiten mooi 
op een rij. Reserveer tijdig om zeker te zijn van een plekje.
We zien je graag komen!

Samenwerkingsverband  
in de kijker

Met een kop koffie en een  
hartigheid verenigen de 
leesclub van de Neder en de 
bibliotheek.
Geniet je van een goed boek 
en zou je die leeservaring 
willen delen met anderen? 
Dan is de leesclub iets voor 
jou! We praten telkens over 
een ander boek. Je hoeft 
geen literaire studies gedaan 
te hebben. Je mening geven 

is hier een meerwaarde. Mariëtte Verjans is de moderator en 
geeft telkens duiding aan het verhaal.

Ma 07-10 De Vreemdelinge | Walter van den Broeck
Ma 25-11 Tegenwoordig heet iedereen Sorry  
 Bart Moeyaert
Ma 10-02 Jij zegt het | Connie Palmen
Ma 06-04 De stem van mijn moeder | Abdelkader Benali

 Telkens van 13u00 tot 15u00 | i.s.m. Femma Neder | Prijs: 3 euro per keer  
Inschrijven via albert.gielkens@telenet.be

Boekstart met Pamperklanken is een muziekactiviteit ver-
trekkend vanuit verhalen voor kinderen tot 36 maanden. Op 
speelse wijze wordt het nodige materiaal aangereikt om thuis 
samen aan de slag te gaan. Behalve het cultiveren van de taal-
ontwikkeling staat ook de ook de sociaal-emotionele en psy-
cho-motorische ontwikkeling van je kindje centraal. Dit door 
middel van eenvoudige liedjes en spelmateriaal. 
Lesgever: Esther Penninger. 

Boekstart met pamperklanken verbindt (groot)-ouder en 
kind, doe mee en ondervind!
Za. 7, 14, 21, 28 september en 5 oktober van 10.00 tot 11.00 
uur
Vooraf inschrijven aan de balie of via bibliotheek@hoeselt.be
Bijdrage: 55 euro (vooraf te betalen)
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Gezocht: leden en deskundigen voor de Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
Na de installatie van de nieuwe gemeen-
teraad, dient een (nieuwe) gemeentelij-
ke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO) te worden samengesteld. 
Deze commissie buigt zich over ver-
schillende vraagstukken inzake ruimte-
lijke ordening en planning binnen onze 
gemeente, en heeft een adviserende 
bevoegdheid tegenover het schepen-
college en de gemeenteraad.

Overeenkomstig het gemeenteraads-
besluit van 23 mei 2019 zoeken we kan-
didaten uit 4 maatschappelijke geledin-
gen en 4 deskundigen. De GECORO 
zal dan ook bestaan uit 9 leden.

Vertegenwoordigers maatschappelijke 
geledingen 
Uit volgende maatschappelijke geledin-
gen zal een vertegenwoordiger én een 
plaatsvervanger worden aangesteld:
• de maatschappelijke geleding verte-

genwoordigd door één of meer mi-
lieu- en natuurverenigingen.

• de maatschappelijke geleding verte-

genwoordigd door één of meer ver-
enigingen van werkgevers of zelfstan-
digen met uitsluiting van verenigingen 
van handelaars of landbouwers.

• de maatschappelijke geleding verte-
genwoordigd door één of meer ver-
enigingen van landbouwers.

• de maatschappelijke geleding verte-
genwoordigd door één of meer ver-
enigingen van vrije tijd (sport, cultuur, 
toerisme).

Het profiel waaraan de vertegenwoor-
digers en deskundigen dienen te be-
antwoorden is terug te vinden op www.
hoeselt.be/nl/nieuws

Belangstelling?
Voel je je geroepen om als deskundige 
deel uit te maken van de GECORO of 
mocht jouw vereniging/organisatie een 
kandidaat voordragen als vertegenwoor-
diger van een maatschappelijke gele-
ding, dan is het aangewezen dit zo snel 
mogelijk aan het gemeentebestuur van 
Hoeselt te melden aan de hand van de 

inschrijvingsformulieren die te vinden 
zijn op de gemeentelijke website. htt-
ps://www.hoeselt.be/nl/nieuws/hoeselt-
zoekt-leden-en-deskundigen-voor-
haar-gecoro

Mocht je als vereniging iemand voor-
stellen dan zal deze niet uw vereniging of 
organisatie vertegenwoordigen maar wel 
de maatschappelijke geleding waartoe 
deze kan gerekend worden.

Stuur het ingevulde inschrijvingsformu-
lier (deskundige of vertegenwoordigers 
van de maatschappelijke geledingen) 
samen met de nodige bewijsstukken dat 
je voldoet aan het profiel en de gestelde 
voorwaarden, en je motivatie om in deze 
commissie te zetelen, voor 31 oktober 
2019, aan de dienst Omgeving, Dorps-
straat 17, 3730 Hoeselt of omgeving@
hoeselt.be 

Voor bijkomende inlichtingen kan je 
tijdens de kantooruren terecht bij de 
dienst omgeving, 089 51 03 45.

Hoeseltse Seniorenadviesraad viert 25-ste verjaardag! 
In 2019 viert de seniorenadviesraad 
Hoeselt (SAR) een belangrijke verjaar-
dag.  De gemeentelijke adviesraad be-
hartigt namelijk al 25 jaar lang de belan-
gen van de 3600 senioren in Hoeselt. 
Vanuit de SAR telt ieders stem. Elk idee 
is het waard om te bespreken. 
De SAR strijdt voor de integratie van 
alle senioren in Hoeselt en adviseert 
het bestuur over onderwerpen die hen 
aanbelangen, gaande van info- en vor-

mingsmomenten tot het bespreken van 
belangrijke beleidsthema’s zoals mobili-
teit, veiligheid, gezondheid. 

Ben jij +55 en heb je ideeën om als Hoe-
selaar nog aangenamer te vertoeven in 
eigen gemeente? Dan kan je een bericht 
achterlaten bij de ondersteunend amb-
tenaar van de seniorenadviesraad op het 
nummer 089 30 92 73 of via mail naar 
eline.meeus@hoeselt.be

Gratis eerstelijnshulp voor Hoeselaren
De juridische dienst biedt gratis eer-
stelijns rechtshulp aan elke inwoner van 
Hoeselt.
Je kan er terecht met vragen rond 
dringende en voorlopige maatregelen, 
echtscheiding, meerderjarigheid, on-
derhoudsgeld, voorlopige bewindvoe-
ring, aansprakelijkheid, huurproblemen, 
schulden, consumentenrecht, aanvragen 
pro deo, enz.

Het OCMW heeft ook een erkende 
schuldbemiddelingsdienst voor mensen 
met financiële problemen en biedt hulp 
bij de opstart van de procedure collec-
tieve schuldenregeling, bemiddelingen 
met de advocaat-schuldbemiddelaar 
omtrent leefgeld, procedure … alsook 
schuldhulpverlening ten aanzien van 
schuldeisers.

Spreekuren
De juriste, Valerie Ruysschaert, is iedere 
maandag en dinsdag aanwezig op het 
OCMW (bureel 1-ste verdieping) en 
heeft vrij spreekuur van 10.00 uur tot 
12.00 uur.
Namiddag kan je er terecht mits af-
spraak 

 valerie.ruysschaert@hoeselt.be - tel. 089 30 92 60
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Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een gezond-
heidsrisico op weg naar een actiever leven.
Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op 
maat. Hoe begin je eraan? 
Vraag je huisarts om een verwijsbrief en neem contact op 
met een Bewegen Op Verwijzing-coach in jouw regio. Dat is 
de allereerste stap. De coach maakt samen met jou een per-
soonlijk beweegplan op. Meer bewegen is makkelijker dan je 
denkt. Zo kan je fietsen naar je werk en meer tuinieren, een 

wekelijkse wandeling maken met je kinderen of gaan zwem-
men. Die bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te houden. 
Zo wordt sporten leuk!
Je coach helpt je op weg en motiveert jou. Daarna is het aan 
jou om te gaan bewegen. Je coach weet welke activiteiten en 
sporten je gemeente en verenigingen aanbieden. Want ook 
zij doen mee aan Bewegen Op Verwijzing.

 www.bewegenopverwijzing.be

Bewegen op verwijzing

KLEUTERZWEMMEN
- voor kinderen ‘laatste kleuterklas’ 
- start zaterdag 7 september
- inschrijven: KZ@hoeselt.be

ZWEMTRAINING
- voor kinderen 1° en 2° leerjaar 
- start zaterdag 7 september
- inschrijven: ZT@hoeselt.be

KIDS SPORTACADEMIE
- voor laatste kleuterklas en kinderen 

van het basisonderwijs tot het 3° 
leerjaar

- start maandag 9 september
- inschrijven: SA@hoeselt.be

JUMPY BUMPY DANCE
- voor kinderen vanaf de laatste kleu-

terklas tot en 12 plus
- start dinsdag 10 september
- inschrijven: JB@hoeselt.be

ZWEMLES KINDEREN
- voor kinderen van het lager onder-

wijs zonder zwemdiploma
- drie startdata vanaf 10 september
- inschrijven: ZL@hoeselt.be

FATBURNING
- voor jong en oud
- start vanaf maandag 9 september – 

21u00 
- inschrijven: info@fitclubhoeselt.be

PILATES
- voor jong en oud
- start vanaf woensdag 11 september 

19u30 
- inschrijven: info@fitclubhoeselt.be

STRONG
- voor jong en oud
- start vanaf donderdag 12 september 
 19u45 
- inschrijven: info@fitclubhoeselt.be

ZUMBA
- voor jong en oud
- start vanaf vrijdag 13 september – 

20u15 
- inschrijven: info@fitclubhoeselt.be

ACADEMIE HOESELT  
BEELD-MUZIEK-WOORD
- voor kinderen van 6 tot 12 jaar
- start vanaf maandag 2 september  
- inschrijven:  

kelly.liebens@pentagoon.be

KINDERKOOR DE KLINKERTJES
- voor kinderen van het 1ste t.e.m. het 

5de leerjaar
- start vanaf vrijdag 6 september – 

17u15 
- inschrijven:  

klinkertjeshoeselt@gmail.com

JEUGDKOOR VOCALIS
- voor jongeren vanaf het 6de leerjaar
- start vanaf vrijdag 13 september – 

18u30 
- inschrijven:  

klinkertjeshoeselt@gmail.com

AQUA-GYM 50+
- voor 50 plussers
- vanaf donderdag 19 september – 

17u15
- inschrijven: aquagym@hoeselt.be

REACTIEF
- voor iedereen die de conditie wil 

verbeteren, zich gezonder voelen, 
Heb je een revalidatie achter de 
rug, heb je een chronische ziekte of 
beperking? Doe mee en verbeter je 
gezondheid

- start vanaf maandag 2 september 
- inschrijven: reactief@hoeselt.be

INITIATIEREEKS TAI CHI
- voor jong en oud
- start vanaf dinsdag 24 september 
- inschrijven: OCMW-dienstencen-

trum 089 30 92 60

YOGA
- voor jong en oud
- start vanaf woensdag 4 september 
- inschrijven: OCMW-dienstencen-

trum 089 30 92 60

Startdata nieuwe lessenreeksen
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De omgevingsvergunning
Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in werking. De 
omgevingsvergunning brengt de milieuvergunning, verkave-
lingsvergunning en de stedenbouwkundige vergunning samen. 
Momenteel is er slechts 1 vergunning van toepassing waarbij 1 
aanvraag volstaat en er slechts 1 openbaar onderzoek/advies-
ronde georganiseerd wordt. Een omgevings-
vergunning geldt voor onbepaalde duur.

Wie verleent de omgevingsvergun-
ning? 
Voor Vlaamse, provinciale projecten 
en ingedeelde inrichtingen klasse 1 
valt de bevoegdheid voor het ver-
lenen van een vergunning res-
pectievelijk onder de Vlaamse 
regering en de deputatie van 
de provincie. 

Beslissingen over volgende 
punten vallen onder de be-
voegdheid van de gemeente:
- Projecten met verplichte mede-

werking van een architect
- Ingedeelde inrichtingen/activiteiten 

klasse 2
- Verkavelingen
- Bijstellen van verkavelingen met wijziging 

van kavelgrenzen

Alle voorgaande dossiers dienen altijd digitaal ingediend te 
worden via het omgevingsloket. Alle andere gevallen kunnen 
via papier worden ingediend. Toch geniet de digitale aanvraag/
melding de voorkeur. Let er wel op dat je voor het omgevings-
loket uw identiteitskaart en kaartlezer moet bijhouden.

Melding
Voor bepaalde handelingen volstaat een melding bij de ge-
meente. Dit is het geval voor ingedeelde inrichtingen/activi-
teiten klasse 3. Voor stedenbouwkundige handelingen zijn alle 
handelingen zoals vermeld in het besluit mbt melding mel-
dingsplichtig. Het is wel aangewezen vooraf advies te vragen 
bij de gemeente want de werken mogen niet strijdig zijn met 
volgende punten:
- Stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsveror-

deningen
- Ruimtelijke uitvoeringsplannen
- Bijzondere plannen van aanleg
- Voorschriften van verkavelingsvergunningen
- …

De procedure
Bij de omgevingsvergunningsaanvraag zijn er twee soorten 
procedures. De gewone procedure en de vereenvoudigde 
procedure. Deze procedures verschillen van elkaar op twee 
punten namelijk de beslissingstermijn en het al dan niet orga-
niseren van een openbaar onderzoek.

- Gewone procedure
De beslissing over de omgevingsvergunning valt hier na een 

termijn van 105 dagen. Er is 1 uitzondering in het 
geval dat advies van een omgevingsvergun-

ningscommissie vereist is waarbij de 
termijn met 15 dagen wordt 

verlengd. 

Hierbij wordt 
een openbaar onder-
zoek georganiseerd.

- Vereenvoudigde procedure
Dit is een verkorte procedure van 60 dagen 
waarbij geen openbaar onderzoek wordt uitgevoerd. 
De mogelijkheid tot vereenvoudigde procedure wordt be-
handeld door artikel 11 en 13 van titel 3 in het omgevings-
vergunningsbesluit.

Omgevingsvergunningen  
en het openbaar onderzoek
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Verloop van een openbaar onderzoek
- Bekendmaking

De aanvrager van een omgevingsvergunning maakt zijn aan-
vraag bekend aan de hand van de gele affiche. Het bericht 
moet gedurende 30 dagen op een zichtbare plaats aan de 
openbare weg staan en altijd leesbaar zijn.

Het gemeentebestuur publiceert de aanvraag ook online op 
de gemeentelijke website en op het publiek omgevingsloket. 
De eigenaars van de aanpalende percelen worden schrifte-
lijk op de hoogte gebracht van de aanvraag.

Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de exploi-
tatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eer-
ste klasse, brengt het gemeentebestuur de gebruikers van 
de gebouwen en de eigenaars van de percelen in een 
straal van 100 meter op de hoogte.

- 

Inkijken van een lopend openbaar onderzoek
Je kan lopende openbare onderzoeken beperkt inkijken 

via het publiek omgevingsloket. Zo zal je er enkel een in-
plantingsplan, terreinsnede’s en de beschrijvende nota op 
kunnen terugvinden. Auteursrechtelijk beschermde info en 
privacygevoelige gegevens zijn immers niet zichtbaar in het 
publiek omgevingsloket. Bijvoorbeeld het grondplan van een 
aanvraag voor het bouwen van een bankkantoor.

Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan je aan 
het loket van de dienst omgeving de dossiers van de lopende 
openbare onderzoeken volledig inkijken. Alle plannen (in-
plantingsplan, terreinsnede’s, grondplannen, gevelaanzich-
ten, snedes ,…) en alle documenten (beschrijvende nota, 
hemelwaterformulier, foto’s, mer-screeningsnota, …) liggen 
tijdens deze periode ter inzage.

- Bezwaarschriften
Iedereen kan gedurende de periode van het openbaar onder-
zoek (30 dagen) bezwaren of opmerkingen over de aanvraag 
tot een omgevingsvergunning schriftelijk indienen bij het col-
lege van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17, 3730 
Hoeselt of digitaal via het publiek omgevingsloket.
Vermeld duidelijk op je bezwaarschrift:
- het bezwaar/dossiernummer
- de reden van je bezwaar
- de datum
- jouw handtekening (wanneer analoog)
Mondelinge opmerkingen worden niet aanvaard.

Na het verstrijken van de duur van het openbaar onderzoek 
bezorgt de gemeente uiterlijk binnen een termijn 

van 10 dagen de standpunten, opmer-
kingen en bezwaren die zijn ingediend 

tijdens het openbaar onderzoek en, in 
voorkomend geval, het verslag van 
de informatievergadering aan de 

betrokken omgevingscommissie 
of aan het bevoegde bestuur  als 

het advies van de omgevings-
commissie niet vereist is.

Indien de vergunningsaan-
vraag ook een nog niet 
goedgekeurd project-

MER of een nog niet goed-
gekeurd omgevingsveilig-

heidsrapport omvat, worden 
de gegeven eveneens aan de 

afdeling bevoegd voor veilig-
heids- en milieueffectenrapportage 

bezorgd.

Is er een beslissing nodig van de gemeenteraad over de zaak 
van de wegen, dan bezorgt de gemeente de voormelde gege-
vens ook aan de gemeenteraad.

Verdere verloop
De gemeentelijke omgevingsambtenaar maakt een verslag op 
ter voorbereiding van elke beslissing als het college van burge-
meester en schepenen de bevoegde overheid is. Het verslag 
omvat een toetsing van de aanvraag aan de beoordelings-
gronden, behandeling van de adviezen en een voorstel van 
antwoord op de ingediende bezwaren en opmerkingen in het 
openbaar onderzoek. Het verslag van de gemeentelijke om-
gevingsambtenaar maakt deel uit van het vergunningsdossier.

In de beslissing van een omgevingsvergunning neemt het col-
lege van burgemeester en schepenen kennis van het verslag 
van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en neemt vervol-
gens besluit over de aanvraag.
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2019 in Hoeselt

Zondag 1 september
DROOGBROEKFEESTEN MET 
ROMMELMARKT
06.00 u. Droogbroekstraat 

 droogbroek@telenet.be of 0487 95 80 67.

Zondag 1 september
HELENDE 
NATUURWANDELING IN DE 
WINTERBEEKVALLEI
10.00 u.  Equivalent,  
 Hombroekstraat 25

 www.natuurpunt.be/naarbuiten

Woensdagen 4 en 18 september
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.  GC Ter Kommen

 089 30 92 60

Zaterdagen 7, 14, 21 en 28 september 
+ 5 oktober
PAMPERKLANKEN – 
BOEKSTARTACTIVITEIT 
BIBLIOTHEEK
10.00 u.  Bibliotheek

 bibliotheek@hoeselt.be

Zondag 8 september
RUILBEURS MODELTREINEN 
– HOESELTSE TREINCLUB 
VZW
08.00 u. GC Ter Kommen

 Danny Smets 089 51 46 44

Zondag 8 september
WANDEL- EN FIETSTOCHT 
‘DE SJUNSTE BOOM VAN 
HOESELT’
10.00 u.  Hotel Monte Cristo, 
O.L.Vrouwstraat

 www.facebook.com/desjunsteboom

Dinsdag 10 september
MEEWERKEN IN DE 
HOESELTSE NATUUR! – 
ORCHIS VZW
09.30 u.  Lindekapel Hoeselt

 patrickorchis@gmail.com of 089 50 10 19

Donderdagen 12, 19 en 26 september
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u.  PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Zondag 15 september
EETDAG KON. HARMONIE  
ST. CECILIA
11.30 u.  GC Ter Kommen

 Balder Waumans 0498 94 50 88 

Zondag 15 september
WANDELING: 
KLOMPENTOCHT –  
WC DE ROMMELAAR
07.00 u.  PC De Altenaar

 0499 71 15 20

Vrijdag 20 september
BAL VAN DE BURGEMEESTER
20.00 u.  GC Ter Kommen

 Yves Croux 

Zaterdag 21 september
EETAVOND  
VK BRANDWEER
17.00 u.  GC Ter Kommen

 Stefan Stulens 0477 35 40 56

Zaterdag 21 september
CULINAIRE AVONDWAN-
DELING TEUGËLË PRUUVË
18.00 u.  ’t Fabriek, Europalaan 4

 Sportdienst 089 30 92 20

Zondag 22 september 
EETDAG VK BRANDWEER
11.30 u.  GC Ter Kommen

 Stefan Stulens 0477 35 40 56

Zondag 22 september
ROMERSHOVEN KERMIS 
14.00 u.  Pastorij Romershoven

 www.pastorij-romershoven.be
 
Zondag 22 september
HERFSTCONCERT KON. 
DRUMBAND ST. LAMBERTUS
14.00 u. PC De Altenaar

 eveline.lambrix@gmail.com of 0475 60 34 12

Dinsdag 24 september
MEEWERKEN IN DE 
HOESELTSE NATUUR – 
ORCHIS VZW
09.30 u.  Gillebeekstraat Werm

 patrickorchis@gmail.com of 089 50 10 19

Woensdag 25 september
SENIORENNAMIDDAG VLD
14.00 u.  GC Ter Kommen

 Heidi Berx 0495 51 20 89

Donderdag 26 september
SMULNAMIDDAG: 
PANNENKOEKEN
14.00 u. Monetzaal DC OCMW

 OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 27, zaterdag 28 en  
zondag 29 september
EETDAGEN ZVC PIBO
17.00 u.  GC Ter Kommen

 Bart Verjans 0478 90 00 82 

Maandag 30 september
VORMING: ETIKETJES –  
ANN CEURVELS
19.00 u.  Bibliotheek

 huisvanhetkind@bilzen.be of 089 39 96 50

Culinaire Avondwandeling

TEUGËLE PRÚVE
zaterdag 21 september 2019

26ste editie

Vertrek tussen 18u00 en 20u00  
aan ‘t Fabriek (voormalig Jeugdhuis)

2019

Voorverkooptickets te verkrijgen vanaf 02/09/2019
 

Info: www.hoeselt.be | Sportdienst Hoeselt | Europalaan 2 | sportdienst@hoeselt.be | 089 30 90 20

Deelnemen kan ENKEL met een VOORVERKOOPTICKET

 

UITREIKING VAN 
DE SJÙNSTE BOOM 

VAN HOESELT

ZONDAG 8 SEPTEMBER 
 

TALRIJKE MOOIE PRIJZEN TE WINNEN!

ZEND UW FOTO IN VIA
DESJUNSTEBOOM@DIDE.BE

DE DIKSTE, MOOISTE, 
 MERKWAARDIGSTE,...

 OF EENTJE MET 
EEN BIJZONDER VERHAAL?

VAN HOESELT

BOOM
DE SJÙNSTE

MEER INFO EN REGLEMENT: 
 WWW.FACEBOOK.COM/DESJUNSTEBOOM

 
 

WANDEL- EN FIETSTOCHT 
LANGS DE MOOISTE BOMEN 

EN RECEPTIET.E.M. 1 AUGUSTUS 2019
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Pop- en rockconcours zoekt straffe livebands
In het najaar organiseren de jeugd- en 
cultuurdienst van Bilzen, Riemst en 
Hoeselt voor het eerst samen ‘POP A’ 
CAST’, een pop en rockconcours voor 
bands uit de drie gemeenten.
Pop a’ cast staat open voor alle muziek-
stijlen. Voorwaarden zijn dat minstens 1 
bandlid effectief in Bilzen, Hoeselt of 
Riemst woont en dat de band tijdens 
de voorronde en eventuele finale min-
stens één eigen nummer brengt.
 
De voorrondes vinden plaats op:
- Vrijdag 11 oktober | voorronde 1  

’t Fabriek in Hoeselt

- Zaterdag 19 oktober | voorronde 2  
Bilzen

- Vrijdag 25 oktober | voorronde 3  
Bilzen

- Vrijdag 8 november | voorronde 4 
Riemst

 
Een professionele jury selecteert uit 
deze vier voorrondes 6 bands.
Zij spelen op vrijdag 29 november 
2019 de finale in Jeugdcentrum ‘de 
Bilding’ in Bilzen.

De zes finalisten krijgen één dag studi-
otijd cadeau. De winnaars (1ste en 2de 

plaats) mogen zélf een prijs op maat 
van de band uitkiezen. 

Daarbij hebben ze de keuze uit:
- Bandcoaching
- Opname van een videoclip
- Een concertavond in JC De Bilding 

met podiumplaats voor je eigen band 
en programmatiebudget om twee 
bevriende bands uit te nodigen. Wij 
zorgen voor een professionele PA, 
promotie en volk achter de toog.

 
Inschrijven kan tot 9 september 2019 
op vi.be/vibe/portal/calls



Hoeseltse tennisclub Jus In  
is de eerste in het land met een 
webwinkel: tennispassie!
Tennisclub Jus In uit Romershoven telt 
600 leden, en ze mag hierdoor bij de 
Top 20 van de Limburgse tennisclubs 
gerekend worden. Hetgeen op het con-
to van Wim Verjans (42) en z’n echtge-
note Liesbet Thys (42) mag geschreven 
worden. Het koppel dat de tennisclub 
met een familiaal karakter, vijf buiten-
pleinen en drie velden indoor uitbaat, 
pakt uit met een primeur in tennisland: 
een webwinkel waar je online rackets, 
ballen en tal van andere tennisartikelen 
kan bestellen. Wim en Liesbet hebben 
hun virtuele shop Tennispassie gedoopt. 
Een toepasselijke naam? “De filosofie 
van de club zit vervat in dat éne woord”, 
laat Wim Verjans horen. “Alles wat we op 

de club doen, gebeurt met passie.” Niet 
enkel delen Wim en Liesbet de passie 
voor tennis. Ook hun drie zonen Tuur 
(10), Daan (11) en Gijs (13) zijn als het 
ware gebeten door de tennismicrobe. 
Tuur is amper 10 jaar, en hij organiseert 
bij TC Jus In zelfs al tenniskampen voor 
kinderen. Jong geleerd, oud gedaan!
 
Een primeur
Wim en Liesbet schrijven geschiedenis 
met hun webshop. Tennisclub Jus In is 
de eerste in het land die tennisspullen 
online te koopt aanbiedt. “We zijn er nog 
maar een goeie maand mee gestart, en 
we hebben al een kleine tien tennisclubs 
uit Limburg en daarbuiten kunnen strik-

ken als klanten. ”, licht Wim Verjans, de 
geestelijke vader van Tennispassie, toe. 
Waar heeft hij de mosterd gehaald? 
Sinds twee jaar beschikt Wim over een 
machine waarmee hij de snaren op ten-
nisrackets de juiste spanning geeft. 
“Sindsdien nam de vraag hiernaar sterk 
toe, en de mensen vroegen of we rac-
kets verkochten. De verkoop ervan liep 
goed, en daarna volgde tenniskledij.”
 
Voordelen
De webshop was de volgende logische 
stap. Alleen, het echtpaar moest op 
zoek naar een partner die tennismate-
riaal ter beschikking kon stellen. Wim en 
Liesbet vonden in Tecnifibre, een inter-
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nationale speler in tennisattributen, de 
geschikte partner. “Voorlopig kunnen 
onze klanten kiezen uit 200 verschil-
lende artikelen: rackets, ballen, pols-
bandjes, tennistassen en nog een resem 
andere aan tennis gerelateerde spullen”, 
legt Wim uit. “Ze staan netjes met foto 
op de website (www.tennispassie.be). Je 
bestelt één of meerdere artikelen. En 
drie tot vijf dagen na je bestelling wor-
den ze bij de klanten thuis geleverd. Of 
klanten mogen de spullen op TC Jus In 
komen afhalen.” De webshop heeft niet 
te versmaden voordelen. “Je hoeft je 
niet te verplaatsen naar een sportwinkel, 
je kan vanuit je relaxzetel, op vakantie 
aan zee of vanachter je laptop een be-
stelling plaatsen. En online tennisgerief 
kopen, valt veelal gunstiger uit voor je 
portemonnee. Met de shop bereiken we 
een breed publiek.”
 
Uit de comfortzone
Met Tennispassie spelen Wim en Lies-
bet in op de technisch evolutie waaraan 
ook de tennissport niet van verstoken 
zal blijven. “Ik ben constant op zoek naar 
nieuwigheden in het tennis”, bekent 
Wim. “Stilstaan is achteruit gaan! We 

zijn ondernemers die durven vernieu-
wen, en we durven uit onze comfort-
zone komen. Overal waar ik kom, hou 
ik m’n ogen open en ga ik na of en in 
welke mate ik iets nieuws kan invoeren. 
Met de webshop staan we nog maar aan 
het begin van online en andere digitale 
toepassingen in tennis. De webwinkel is 

de nieuwste service die we aanbieden. 
Bij de club staan we erop om alle leden 
persoonlijk te onthalen. We zijn een fa-
miliale en kindvriendelijke club. We zijn 
direct aanspreekbaar voor de leden, ook 
wanneer we met vakantie zijn.”     
 

 Xavier Lenaers
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Dolle voorleeskriebels en kronkels bij het voorlezen met een extraatje in de Bib.

Het klaver-speciaal bier ‘Tripel K’ wint 2 World Beer Awards – zilver in de categorie 
‘Herb & Spice’ en brons in de categorie ‘Belgian Style Tripel’. Proficiat!

De woensdagen waren weer superleuk in Hoeselt! Wekelijks liep ’t Fabrieksplein gezel-
lig vol voor een lekker drankje en fijne beats.

David en Liesbeth Vanvinckenroye – Werelds doen 
aan milieubewuste landbouw. Ze investeerden in 
hun eigen bijenhotel met bijhorende bloemenweide.

 Mayors for Peace is een internationaal netwerk van ste-
den en gemeenten die pleiten voor nucleaire ontwapening. 
Aangezien onze gemeente ook lid is hees burgemeester 
Werner Raskin onlangs de vlag aan het gemeentehuis om 
zo mee te helpen om het netwerk visibiliteit te geven.

Door het verplaatsen van de glascontainers en de aanleg 
van een nieuw voetpad, is de toegang naar vrijetijdszone 
Ter Kommen mooier én veiliger geworden.

Ondanks het slechte weer trokken heel wat mensen naar 
de eerste editie van Costa Hoeselt aan de kiosk.
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Pas geopend: Hogelandshoeve
Vorig jaar zijn Jay 
en Han McLel-
lan – Verhoeven 
uit Nederland 
vertrokken om in 
Hoeselt te ko-

men wonen. Ze hebben begin juni een 
eigen bedrijf opgestart, de ‘Hogelands-
hoeve’. 

De Hogelandshoeve richt zich op het 
biologisch kweken van bijzondere tuin-

kruidenplanten, het fabriceren van am-
bachtelijke confitures en chutnies, het 
geven van creatieve workshops en het 
verkopen van antiek en brocante.

Ze bevindt zich langs de toegangsweg 
naar de Kluis van Vrijhern.

De Hogelandshoeve boerderijwinkel is 
open op vrijdag en zaterdag van 12u00 
tot 18u00 en op zondag van 14u00 tot 
18u00. 

Hogelandshoeve 
Jay & Han McLellan-Verhoeven
Sint Annastraat 29
www.hogelandshoeve.be

Sinds de opening van ’t fabriek op 25 mei 
is het redelijk “rustig” geweest in ’t Fa-
briek.
“Rustig” in die zin dat er elke woensdag-
avond rond de 150 jongeren afzakten naar 
Terrasse les Jeunes, de pop-up zomerbar 
van ’t Fabriek.
Ook werd er “rustig” gewerkt aan de ver-
dere uitwerking van het concept. Er werd 
een drukke activiteitenkalender samen-
gesteld en een eigen magazine waarin het 
hele reilen en zeilen van ’t Fabriek wordt 
uitgelegd.
De zomer was dus allesbehalve rustig!
Maar we kijken enorm uit naar de nieu-
we start en we hopen dat de activitei-
ten in de smaak vallen. Op dit moment 
wordt er nog hard gewerkt aan een 
website maar je kan in elk geval al te-
recht op onze facebookpagina en insta-
gram voor meer info en beeldmateriaal.

Een greep uit onze najaarsactiviteiten:
- donderdag 12 september:  

Kookworkshop voor kotstudenten – 
‘t Fabriek

- zaterdag 21 september:  
start Teugle Pruve – ‘t Fabriek

- donderdag 3 oktober: infosessie de 
Digitale Dreiging ism Brainrangers 
– ‘t Fabriek

- zaterdag 5 oktober: Thrift Shop - 
GC Ter Kommen en ’t Fabriek

- donderdag 10 oktober: Piet Kusters 
try out theatershow i.s.m.  
GC Ter Kommen – Schouwburg

- vrijdag 11 oktober: voorronde Pop A’ 
Cast – ’t Fabriek

- dinsdag 15 oktober: Workshop: 
Geef leder en rubber een tweede 
kans – ’t Fabriek

- dinsdag 5 november: Lezing: Chris-
tophe Deborsu en Annick De Wit: 
Dag, Bonjour! – ’t Fabriek

- donderdag 7 november: Workshop: 
Snelle en gezonde lunchboxes ma-
ken – keuken GC Ter Kommen

- donderdag 12 december: Lezing: 
Nic Balthazar: Verander de klimaat-
verandering! – ‘t Fabriek

’t Fabriek van start vanaf september
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Rune Coussée:  
jong tafeltennistalent 
scheert hoge toppen

Mama Sofie en papa Frederic,  beiden erg 
sportief, hebben hun kinderen sport met 
de paplepel ingegeven. Rune is de middel-
ste van 3 sportieve zonen (Sverre en Jo-
nas). Aanvankelijk speelde Rune handbal 
maar na een vakantie waar hij als 9-jarige 
een beetje ‘pingpong’ speelde, kreeg hij 
helemaal de smaak te pakken. Willy Wil-
lems, trainer en initiator had al snel in de 
gaten dat Rune erg veel aanleg had. In een 
wip kreeg Rune de basisslagen onder de 
knie en was hij steeds meer gemotiveerd 
om deze attractieve sport te beheersen.
Rune en zijn ouders zijn erg te spreken 
over de begeleiding binnen de club. Ze 
hebben ervaring met verschillende sport-
clubs en de jeugdwerking van TTC Tamara 
steekt er voor hen bovenuit. Het is een 
aangename club waar veel georganiseerd 
wordt voor de jeugd. De organisatie ver-

loopt bijzonder vlot en er is een open 
communicatie. Er zijn ook prettige activi-
teiten om niet-leden te betrekken bij de 
club, zoals de familie-cup. De trainers to-
nen erg veel betrokkenheid en slagen er in 
om kinderen/spelers op hun eigen tempo 
te laten uitgroeien tot hun haalbare ni-
veau, zowel recreatief als competitief. Er 
wordt geen onnodige druk  gelegd. De 
nadruk ligt op motiveren van de spelers in 
een sportief, respectvol klimaat. 

Rune speelt slechts sedert vier jaar com-
petitiewedstrijden. Het eerste seizoen 
begon hij bij leeftijdsgenoten in de minie-
menreeks mee te spelen en vorig seizoen 
speelde hij het merendeel van de wed-
strijden in tweede provinciale bij de heren. 
Hij mocht ook al enkele keren proeven en 
meespelen met de absolute top in tweede 

nationale. 

Om een dergelijk niveau te halen, moet er 
natuurlijk erg veel en vooral goed getraind 
worden: 6-8 uur per week waarvan twee 
bij de provinciale selectie waarmee hij 
onlangs op stage mocht in Polen (samen 
met nog enkele andere Hoeseltse spe-
lers). Opvallend bij deze jongeman is de 
sérieux, de trainingsijver, focus en con-
centratie en het doorzettingsvermogen. 
Met veel plezier helpt hij momenteel zelfs 
al mee bij de initiatie van de jongste spe-
lertjes binnen de club.

Vorig seizoen was voor Rune een haast 
onevenaarbaar topseizoen met  meerdere 
titels op provinciaal, Vlaams én Belgisch 
niveau zowel in het enkel als in het dub-
bel. Bovendien werd hij onlangs verkozen 

Tafeltennisclub Tamara is sedert jaar 
en dag een club met veel leden waarin 
jong en oud, al dan niet competitief 
de palet of bat kan opnemen. De club 
trekt altijd de kaart van de jeugd. Een 
van die Hoeseltse beloften is Rune 
Coussée, 14-jarig student Latijn-Wis-
kunde uit Schalkhoven. Een kennis-
making met dit toptalent.
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tot meest beloftevolle jongere binnen het 
Limburgse tafeltennis. Hierbij wil hij ook 
zijn coaches bedanken die hem begeleid-
den bij deze tornooien.  Bescheiden als 
hij is, schept Rune bij zijn vrienden niet 
op over zijn prestaties en successen. Hij 
vindt het wel jammer dat tafeltennis als 
echte sport niet gekend is en weinig of 
geen aandacht krijgt terwijl het net heel 
veel conditie en trainingsijver vraagt en er 
vlakbij op het hoogste niveau getraind en 
gespeeld kan worden. 

Een nauw aan het hart liggende mooie 
tafeltenniservaring is zijn eerste deelname 
aan de Vlaamse en Belgische kampioen-
schappen waar de top zich met elkaar kan 
meten binnen leeftijdscategorie of klas-
sementsniveau. Zijn ambities binnen de 
sport zijn torenhoog en hij hoopt  een zo 
hoog mogelijk niveau te bereiken. Vorig 

jaar steeg Rune maar liefst 7 klassemen-
ten, een unicum binnen onze provincie. 
Het maakt deze jongeman alleen nog 
meer gemotiveerd om nog harder te trai-
nen. Gelukkig zijn er de ouders die bena-
drukken dat ook school heel erg belangrijk 
blijft natuurlijk. 

Mits verdere gedreven inzet en focus, zijn 
we haast zeker dat Rune zal slagen in zijn 
opzet. We wensen hem en de club alle 
succes in de toekomst.

Wil jij ook eens kennismaken met tafel-
tennis? Spring eens binnen in het lokaal 
aan de Catsbeekstraat of informeer je via 
facebook of de website: 
www.ttchoeselt.be
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

24/05/19 Hailey WYNANTS dochter van Björn en Mieke BIJNENS

24/05/19 Lemme GOFFIN zoon van Jeroen en Hanne ROELEN

28/05/19 Jana CLAES dochter van Jimmy en Elke VANDERSANDEN

28/05/19 Mathieu VANSPAUWEN zoon van Tommy en Nancy JORISSEN

2/06/19 Audric BILS zoon van Stijn en Ine MARIS

4/06/19 Fran CLEUREN dochter van Jan en Anne JAMAER

13/06/19 Xander REMANS zoon van Serge en Tamara LORMANS

18/06/19 Cilou BLOKKEN dochter van Kris en Caroline COOPMANS

22/06/19 Lucie JANS dochter van Roy en Nathalie PIERLET

30/06/19 Esmeé VANGERTRUYDEN dochter van Stefan en Kalinka VANDEBEEK

1/07/19 Sepp GOFFIN zoon van Wim en Ellen VANGOSSUM

7/07/19 Samantha VRANKEN dochter van Marc en Geraline VRANKEN

9/07/19 Febe en Nore ROYEN dochters van Johan en Kathleen VRANCKEN

9/07/19 Mona WYGAERTS dochter van Frédéric en Lien JACOBS

9/07/19 Maaite AERTS dochter van Bart en Sabrina VANDERBORGHT

11/07/19 Louise PANIS dochter van Frank en Tine PIRLOT

12/07/19 Raniya FAHFOUHI dochter van Mohamed en Girbrich HAANSTRA

19/07/19 Nathan GHIJSEN zoon van Noël en Noëlla WOUTERS

20/07/19 Fien DECOSTER dochter van Lennert en Gertie NIJS

25/07/19 Gitte STULENS dochter van Rik en Nele VIJGEN

25/07/19 Mason WELLENS zoon van Jordy en Tiffany PROIX

26/07/19 Mila BEERDEN dochter van David en Kim VANDORMAEL

27/07/19 Amélie SCHOEFS dochter van Kristof en Kathleen MACHIELS

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

4/05/19 Caroline RABAUT en Johan CRAEGHS

11/05/19 Liselotte DUPONT en Luc GEBRUERS

18/05/19 Sarah MAEGH en Tom VAN ASTEN

30/05/19 Lotte JEHAES en Thomas MERCKEN

5/06/19 Katleen BROUNS en Michiel STOLLENWERCK

8/06/19 Michelle NIVELLE en Vincent NOBEN

8/06/19 Sévérine VANDERSTRAETEN en Kevin ALBERGS

15/06/19 Gwendolyn VANHEMELRYCK en Kevin RUYMEN

18/06/19 Sandra MARTENS en Jos VANDEWEYER

26/06/19 Kelly VANHENTENRIJK en Kristof CREMERS

6/07/19 Jill ROUBBEN en Fréderic VANDERSMISSEN

13/07/19 Lesley VAN DER MEULEN en Ronnie STASSEN

20/07/19 Jolien GROVEN en Wim CAMPS

27/07/19 Nadine ABBATE en Timmy VANDENREYDT

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/05/19 Agnes LAMBREGS 2/02/42

10/05/19 Annie DIGNEFFE 6/05/54

13/05/19 Josiane THIJS 2/08/53

16/05/19 Gertrudis VERJANS 18/09/22

22/05/19 Elisabeth CUYVERS 4/08/60

1/06/19 Jozef WERELDS 4/06/30

3/06/19 Hailey WYNANTS 24/05/19

7/06/19 Louis STUYCK 3/10/24

8/06/19 Agnes THIJSSEN 25/01/28

11/06/19 Henricus WIJNANTS 5/06/26

17/06/19 Leon MERCKEN 17/04/29

17/06/19 Catharina GIELEN 4/05/30

23/06/19 Hendrik LORMANS 14/11/29

15/07/19 Alexandre VRANCKEN-VISSCHERS 14/03/44

22/07/19 Antoine ARCKENS 21/04/37

Pas geopend: Schoonheidssalon Senze Mina
Jasmine Vandebosch startte onlangs 
haar eigen zaak, schoonheidssalon 
‘Senze-Mina’.

Senze-Mina biedt professionele, kwa-
litatieve behandelingen, zowel voor de 
vrouw als voor de man.

Je kan er kiezen uit verschillende li-
chaamsbehandelingen die ervoor zor-
gen dat je er stralend en verzorgd blijft 
uitzien! Je kan er terecht voor ont-
spanning, medische huidverzorging, 
huidverbetering, anti-aging, wim-
perextensions, kunstnagels, professio-

nele (bruids-)visagie, enz.
Behandelingen kunnen ook aan huis.
Maak vrijblijvend een afspraak op 
het nummer 0484 54 51 53 of via  
info@senze-mina.be

Jasmine Vandebosch
Bergweidestraat 6
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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 16.30 - 19.30 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u

Politie 
Dorpsstraat 3 bus 1

VM 9.00 - 12.00 u
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

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: Johan Schoefs,  
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.

Pas geopend: trimsalon Balthazar
Mariska Dirix behaalde in juni 2018 
haar diploma ‘hondentrimmer’ aan 
Syntra Hasselt. Ruim een jaar later 
opende ze haar eigen trimsalon ‘Bal-
thazar’ in Sint-Huibrechts-Hern.

In Trimsalon Balthazar zijn zowel hon-
den als katten welkom. 

Honden voor hun trim-, pluk- en of 
wasbeurt; katten voor het toiletteren. 
Hier hoort ook het verzorgen van de 

nagels, het zuiver maken van de ogen 
en oren hoort bij, dit alles met kwali-
tatief materiaal en de nodige verzor-
gingsproducten. Daarnaast geeft ze 
ook graag vachtadvies en handige tips 
mee aan de baasjes. 

Voor een afspraak kan je bellen naar 
het nummer 0476 36 29 61. 

Like us on Facebook en Follow us on 
Instagram Trimsalon Balthazar.

De technische dienst en het containerpark zijn uitzonderlijk gesloten op donderdag 5 september. De technische dienst en het containerpark zijn uitzonderlijk gesloten op donderdag 5 september.
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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.

BILZERSTEENWEG 45B/B1
3730 HOESELT
wouter@eraconnect.be

PROFESSIONEEL VASTGOEDADVIES 
OP MAAT!

• 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

Droogbroekstraat 64 • 3730 Hoeselt
www.tabularasamassage.com

0478 / 370 274
tabularasamassage

TABULA RASA MASSAGEDroogbroekstraat 64 • 3730 Hoeselt
www.tabularasamassage.com

0478 / 370 274
tabularasamassage

TABULA RASA MASSAGEDroogbroekstraat 64 • 3730 Hoeselt
www.tabularasamassage.com

0478 / 370 274
tabularasamassage

TABULA RASA MASSAGE

Innerlijke
spirituele begeleiding • persoonlijke reading
bewustwording van denk- en gevoelssysteem

healer • medium • kaartlegging
…

Uiterlijke
gelaatsverzorging • pedicure
voetreflexologie • massages

…

SCHOONHEIDSATELIER 

WORD BEWUST VAN JEZELF 
innerlijke en uiterlijke schoonheid

Romershovenstraat 101 • Hoeselt • 0496 74 45 13

Vraag naar onze cadeaubonnen!


